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 اخلامس الباب

 البحث

 

عرض ادلباحث عما يتعلق بنتيجة عرض البياانت ونتيجة البحث من ادلقابلة ييف ىذا الباب 

 وادلالحظة والواثئق.

 الذايت عامة ىو ادلكان ألنشطة الطالب كما يلي : التدريسمركز 

 التعاوين  التدريس .1

 ادلناقشة للطالب .2

 استشارة مع ادلعلمُت .3

 لإلسًتاحة .4
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 لًتقية مهارة الكالم .6
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 الرتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقيةفعاليةاستخداممركزالتدريسالذايت .أ

 .كديريجبامعةاإلسالميةاحلكومية العربية للغة

الذايت عن  التدريسيقوم على نتيجة ادلقابلة وادلالحظة والواثئق يف مركز 

 فعالة يف دعم عملية تعلم الطالب، توجد أبهنا :

 لطالب الكالم مهارة لرتقية يفمركزالتدريسالذايتكتبفعالية .1

التعليمية يف ىو "العملية اليت يسعى فيها ادلتعلم اىل ربقيق أىدافو واختياره ادلواد 

. ذكر طعيمة عن تعريف 178ضوء اىتمامو والسَت يف تعلمو دبا يناسب إمكاانتو"

التدريس الذايت أبنو "العملية اإلجرائية ادلقصودة، اليت حياول فيها ادلتعلم أن يكتسب 

عن طريق  ،بنفسو القدر ادلقنن من ادلعارف وادلفاىيم وادلهارات واالذباىات والقيم

ارات اليت حيددىا الربانمج الذي بُت يديو، من خالل التطبيقات ادلمارسات وادله

179التكنولوجية اليت تتمثل يف استخدام ادلواد واألجهزة وادلواقف التعليمية".
 

يف مركز  ٬يف فعاليتو كثَت من الكتب قد احتاج الطالب شعبة الًتبية للغة العربية

لطالبات يف إنتتهاء الدروس يف التدريس الذايت رلموعة من الكتب دلساعدة الطالب  وا

 ترقية مهارة الكتب حيت على مهارة الكالم. يف الفصل أو يف مكان أخر

                                                      

)ماالنق : مطبعة جامعة موالان مالك ابراىيم  العربية الكفءمهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة أوريل حبرالدين, 178 
 211ص.  ،(3122احلكومية دباالنق، 

(، 2991) القاىرة : دار الفكر العريب ،  مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة ،  179
 252ص.
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أىم من الكتب يف التدريس اللغة العربية معلقة للستمرار التدريس الطالب 

ىو وسيلة الذي حيتوي على رلموعة كبَتة من ربية.عوالطالبات شعبة الرربية للغة ال

 أن تسمى  كان   النهائي بدراسة اللغة العربية، طال بربانمج متعلقةعلى أن الكتب 

مكان التمثيلي لتعزيز  اإهن يف انواع الوسائلؤخذ يأن  .العربية مكتبة لتعليم اللغةحيتاجون 

كتب العربية وكتب  رلموعة من كديرياجلامعة اإلسالمية  احلكومية   اللغة العربية يف

 .والكتابة ،الكالم، اإلستماع، القراءة لق مهارتالذي يعاالندونيسية 

الفردي. لذلك  التدريسالذايت نوع من أنواع  التدريسوشلا سبق يتضح أن 

 .(Individualized Self Instruction)الذايت الفردى"  التدريسيطلق عليو البعض "

وفيما يلي بعض النقاط األساسيـة ذات العالقة ابألساس النفسي والًتبوي لربامج 

 الذايت: التدريسالذايت، تلك النقاط اليت تلتقي عندىا معظم األدبيات يف رلال  التدريس

 ب حالة خاصة يف تعلمو.طالالاعتبار أن كل  (أ 

 .التدريسمراعاة مبدأ الفروق الفردية يف  (ب 

 .التحديد الدقيق للسلوك ادلبدئي للطالب (ج 

 التحديد الدقيق للسلوك النهائي للطالب. (د 

 .التدريسية لكل طالب أثناء مراعاة السرعة الذات (ه 

 تقسيم ادلادة التعليمية إىل خطوات صغَتة ىادفة. (و 

 التسلسل ادلنطقي للخطوات التعليمية وتكاملها. (ز 
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 التعزيز الفوري، والتعذية الراجعة بعد كل خطوة. (ح 

 .التدريساإلجيابية وادلشاركة يف  (ط 

أساسيات يف عملية  التدريس، وحرية االختبار دلواد التدريسحرية احلركة أثناء  (ي 

.التدريس
180

 

، ةيف ادلدرس ضلويف تعلم العربية يف إندونيسيا،  أكثرخلق البيئة العربية اللغة 

حُت بيئة غَت رمسية . ىي بيئة رمسية امعةالداخلية، واجل ةادلدرس، و الدين ةادلدرسو 

 .زلدودة

الذايت  التدريسادلنعزل.  التدريسليس عملية  Self Access الذايت أو التدريس

و ادلواد و ادلناىج حباالت و  التدريسيستهدف اىل افادة ادلتعلم لقدرتو ليوفق ىدف 

الذايت ىو العملية سبكن الطالب أو ادلتعلم أن  التدريس.  بيئة سبيل أن تغَت حديثا

 التدريسيفطن و أن يسرب حوائجو ذاتيا و أن خيتار مث يعمل اسًتاتيجي أو طرز 

إن   181فّعالية. بل قال فيل بينسون يف حفصة نور، التدريس مناسب بو ليجعل إدارة

تبعا يف اصطالح  ،فسوف ننجح أن نصَت طالبا طيبا ،كنا ننجح أن نبٍت تعّلم الذايت

 .Good Language Learnersىو  (Wenden)ويندين 

                                                      
180
 152. ص ،مرجع سبق ذكره رشدي أمحد طعيمة، 

181
 Hafsah Nur, Resensi Buku Karya Phil Benson, Teaching and Researching Autonomy 

in Language Teaching, 2001, Universitas Negeri Makasar, Makasar. 
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وفعالية مركز التدريس الذايت كالبيئة اللغوية تظهر واضح عند الطالب. ىم 

والطالب وكثَت منهم ديارسون الكالم العربية كل  ادلعلميتكلمون العربية حينما يلتقي 

 يوم.

الذايت من األساليب التعليمية اليت حيتاج إليها كل متعلم يف  التدريسأصبح 

العصر، عصر التفجر ادلعريف، وثورة االتصاالت، والعودلة الثقافية واالقتصادية  اىذ

والسياسة وذلك حملاولة اللحاق ابلعصر، إضافة إىل كونو حاجة تربوية بعد أن أثبت 

ادلعتاد يف أكثر من مستوى  لتدريسالذايت عند مقارنتو اب التدريسالبحوث فعالية 

الذايت  التدريستم ابلطرائق الذاتية. ومن ىنا يتمتع تعليمي، ولوحظ أن التعليم الذي ت

 ابدليزات اآلتية :

الذايت التدريس لعدد كبَت من الطالب بعد قليل من  التدريسديكن بربانمج  (أ 

 مرشد وموجو. التدريسادلعلمُت، ألن ادلعلم يف ىذا 

الذايت أسلوب مناسب لتعلم ذوي اإلحتياجات اخلاصة )ادلعوقُت،  التدريس (ب 

 ادلوىوبُت(.

يتم تقدمي ادلادة العلمية يف صورة أنشطة متعددة متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات  (ج 

 الفروق الفردية بُت الطالب، ويسَتىم فيها تدرجييا، من السهل إىل الصعب.

 لتدريسابدلقارنة اب التدريسالذايت أكثر فعالية يف ربقيق أىداف  التدريس (د 

 التقليدي.
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 الذايت يسهم يف إعداد الفرد ليواصل تعلمو بنفسو مدى احلياة. التدريس (ه 

 الذايت إىل مناء الشخصية وراتقائها. التدريسيؤدي  (و 

 يسهم يف حل مشكلة األمية، ويف تعليم الكبار. (ز 

.أسلوب مناسب لإلفادة من التقنيات احلديثة (ح 
182 

لطالب.  مهارة الكالم لًتقية يفمركز التدريس الذايت الوسائل  فعاليةمن ىنا 

يعرض عملية التدريس يف درس الًتمجة ومهارة الكالم يف  وىذا منيسجيل الباحث

الطالب من مرحلة الثانية يف مركز التدريس  موجود يكاد يف كل يوم مرحلة الثانية.

ون القراءة يف كتبهم. قرؤ م يالذايت يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة وبعضه

ىم يناقشون ابآلخر ويرى بعض الطالب يسألون إىل طالب مرحلة السادسة عن 

 .ادلفردات ووظيفتهم

أمهية وسائل اليت قدمت من قبل ادلؤسسة اليت ىي مركز التدريس الذايت، 

  أن تقع وراء الفرصة اليت مت بتسهيل من احلرم اجلامعي، حىت عندما ونريديلطالب ال 

 .كانت لديهم الفرصة، فإهنا توافدوا إلصلاز ادلهام من الطالب يف احلرم اجلامعي

 وىو كما التايل: ،دوروىذا يتماشى مع البيان الصادر  حول

 ،استخدام الكتب لألوراق األجل طالب رجل الدين (أ 

 ،استخدام النهائي كتاب االحالة الطالب (ب 

                                                      
 194-193ص.  ،مرجع سبق ذكرهأوريل حبرالدين،  182
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مشكلة، ومركز التدريس كما مرافق التدريس الذايت لطالب، إذا كان ىناك  (ج 

 .مناقشة مع الطالب ومع رجل الدين الذايت

الذايت ىدفا رئيسيا من  التدريسالذايت يقف  لتدريسومن شرح ما يتعلق اب

األىداف اليت ينبغي ربقيقها. إذ يقف على عاتق ادلعلم تدريب الطالب على أن 

يستقل بنفسو يف ربصيل ادلعرفة. إن ظروف احلياة سوف نفرض على الطالب بعد 

انتهاء مراحل تعليمو أن يقرأ قصة وأن يكتب نصا و يتكلم شلا يستمعو من الوسائل 

ىكذا يسّمى  التدريسوغَتىا. وادلصطلح يستخدم لنظام  مثل السمعية البصري

 التدريسأو مركز   (Self Access Language Learning)اللغة ذاتيا تدريس

.(Self-Access Center)الذايت
183

 

مركز التدريس الذايت الخيول عن الطالب يبحثون عن ادلراجع ويناقشون يف 

والثامنة. بعضهم يقرؤون  والسادسة الرابعةمع اآلخر. وأكثر الزائرين من طالب مرحلة 

الكتب ويبحثون عن حبث العلمي وادلراجع وبعضهم يًتمجون النصوص العربية دبساعدة 

ادلفردات الصعبة،  ادلعاجم الكاملة وادلتنوعة، وحينما اليفهمون عن اجلمل أو

 يسألون هبا إىل أعلى مرحلتهم ومن تلك اإلقتسامة حىت جيعلهم يعارفون بينو

 للغة العربية. شعبة الًتبيةوبُت اآلخر من 

                                                      
183

 Ibid, Ahsanuddin, http.. 
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كثَت من طالب مرحلة السادسة يزورون إىل مركز التدريس الذايت لنظر حبث 

يبحثون  بعضهم العلمي وادلقًتحات ألهنم يبدؤون أن يتعلموا عن حبث العلمي.

القاموس لتطوير الكالم مع زمالئهم وبعضهم يبحثون عن كتب مناىج البحث 

 ريس.ومناىج التد

الذايت كما تكتب يف ادلركز  التدريسكثَت آراء ادلتنّوعات عن تعريف ادلركز 

الذايت ىو  التدريسادلركز  ،الذايت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج التدريس

الذايت للطالب اجلامعية خاصة  التدريسالوحدة من عماد الًتبوي الذي ينتفع كوسائل 

 التدريس)Autonomous Learning Skill يف ترقية ادلعرفة اللغوية ليعم اللغة و ينمي 

184الذايت(.
 

الذايت ليس إاّل كادلركز متيّسر  التدريسادلركز  ،من رأي دمحم أحسن الدينو 

الذايت كادلقاربة  التدريسولكن ادلركز  ،ادلعلمادلعارف و ادلعلومات نفسيا دون إرشاد 

ويف ادلركز  185التعليمية الذاتية سبكن الطالب األشخاص مسؤولية و ذكاء و إاثرة هبم.

يستطيع الطالب أن يصمم مجيع ما يتعلم و كيف تعّلمهم فعالية.  ،الذايت التدريس

                                                      
184

 http://sac.uin-malang.ac.id/ 2112 نوفمبَت 1مأخوذ يف التاريخ   

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج من أحد اجلامعات يف ماالنج جاوى الشرقية يستفاد مركز التدريس الذايت يف تنمية "
 "تركيزا يف اللغة اإلصلليزية.و ترقية العلوم اللغوية، بل أكثر مراجعها 

185
 Mohammad Ihsanuddin, Belajar Bahasa Arab Secara Mandiri di Self Access Center 

(SAC), www.m- ahsanuddin.com, 1112 فرباير 11مأخوذ يف التاريخ   

http://sac.uin-malang.ac.id/
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الذايت خصوصا  التدريس أبن ادلركز ،مناسبا بقول غاردنَت وميلَت ،ومن أجل ذلك

 ليس القاربة لتعليم اللغة. ،الذايت يف تعلم اللغة ىو ادلقاربة لتعلم اللغة سالتدريادلركز 

 التدريسيقوم على ىذه الواثئق تسهم كتب ادلراجع وكتب الدراسي يف مركز 

الذايت لدعم عملية تعلم الطالب سباما يف أربع مهارات اللغة العربية وخصوصا يف 

تمون تقدمي ادلادة العلمية أنشطة متعددة الًتمجة ومراجع البحث. يستطيع الطالب أن ي

متنوعة، وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطالب، ويسَتىم فيها تدرجييا، من 

 السهل إىل الصعب.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية فعاليةوسائليفمركزالتدريسالذايت .2

إصلاز العمل الصحيح. والفعِالية مصطلح واسع  ىي فعالية لو نقول

ما يتعلق ع االستعمال يف رلال علم اإلدارة ورلال تطبيق االنظمة وربقيق األىداف.

يف مركز التدريس الذايت مثل التلفاز، والشاشة، واحلاسوب، وادلسجلة  وسائلبدور 

 .الشريطية، ومكرب الصوت يف دعم عملية تعلم الطالب

التدريس الذايت كالطريقة أو ادلنهج ليعطي ادلواد تصمم و  عرف شَتين مركز

جبات وأن ينالوا تزكيات عن اتركب حىت يستطيع الطالب أن خيتاروا و أن يعملوا الو 

نطبيقهم. عّرف أسطان أبن ادلركز التدريس الذايت كادلكان لألشخاص خيتارون 
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دمحم أحسن الدين و رأى  186نشاطات وأن يستعملوا األوقات للتعلم ذاتيا وأحرارا.

يف ادلركز  ،شَتين وأسطان أبن التدريس يستطيع أن يعمل خارج الفصل أيضا. فلذلك

التدريس الذايت يستطيع الطالب أو األشخاص أن خيتاروا يف تعميق ادلواد منفردا أو 

 نفسيا، وخباصة مواد التدريس يف الفصل.

 دلمارسة ادلعرفة زايدة ابإلضافة إىل مركز التدريس الذايت يزورل الطالب حاجة

على  ،مركز التدريس الذايت من يستخدمونال  ىم ،ليست كثَتة، ولكن كالمال ةمهار 

ولكن إذا   ،مركز التدريس الذايت االستفادة من كيفية قليل منأهنم ال يعرفون ىناك أن

بصرف النظر ، ابلسعادة هشعر ي منها استفادة الذي حيبلل الكيس طالب مسح كنا

 ابلًتتيب. رلالس، اذلواء تكييف وجدمع الذي  ابلراحة ادلكان، قدمتوسائل  عن

وسائل ىو أداة واحدة لتطوير العلوم، وخاصة الباحث الدقيق ىو فعالية مركز 

ودورىا يف ترقية الكالم الطالب، وىناك حاجة إىل وسائل التدريس يف  التدريس الذايت

مهارة الكالم من  دورا ىاما يف ترقية ىذا يثبت أن وسائل التدريس ترقية مهارة الكالم.

 .كديريطالب شعبة الًتبية للغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية

 ادلعلم يستخدمها أداة كل ىي التعليمية الوسائل أن موساد عرف قد

 وشرح ادلعاين لتوضيح أي ادلعلم كلمات معاين وتوضيح التعليم عملية لتحسُت

                                                      
186

 Konder Manurung, Budaya Belajar Mandiri dan Pembelajaran Bahasa Inggris, Suatu 

Harapan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, www.infodiknas.com, 

 1112 مارس 12يف التاريخ مأخوذ 
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 وغرس االذباىات وتنمية العادات وإكساهبم ادلهارات على الدارسُت وتدريب األفكار

 والرموز األلفاظ استخدام على ادلعلم جانب من األساسي االعتماد دون القيم

187واألرقام
عرف دمحم زايد محدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط تربوية يستعان هبا  .

.إلحداث عملية التعليم
ئط اليت يستخدمها ويقصدىا ما تندرج ربت سلتلف الوسا 188

189األستاذ يف ادلوقف التعليمي.
وأما انيف معروف فقد عرف الوسائل التعليمية أهنا  

ما يلجأ إليو األستاذ من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وربسينها 

190وتعزيزىا.
 

 من ادلدرس إليو يلجأ ما ىي التعليمية الوسيلة أن معروف زلمود انيف وعند

 ادلعلم ألن وسيلة وىي. وتعزيزىا وربسينها التعليم عملية لتسهيل ومواد وأجهزة أدوات

 .191بواسطها يتعلم الطالب ألن تعّلمية وىي عملو، يف يستخدمها

بناء على ادلقابلة السابقة يعرض على استفادة السمعية والبصرية اليت مل 

 تستفيد استفادة سباما أبسباب معينة :

 احلاسوب  . أ
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الذايت وأفضل لطالب قسم  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  .1

 تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون يف استفادتو.

حاسوب  3ألهنا يف اإلصالح، وأما  11حاسواب من  7عدم استخدام  .2

 يستخدم للكتابة فحسب و ليس ىناك الربانمج التطبيقية التعليمية.

الذايت ومن أجل ىذا مسامهة مركز  التدريساإلنًتنيت يف مركز ليس الربانمج  .3

 الذايت كادلركز لبحث عن ادلعلومات الفردية مل حيصل سباما. التدريس

جبامعة اإلسالمية للغة العربية لتطوير ولًتقية مهارة الكالم طالبشعبة الًتبية  .4

 كديرياحلكومية

 التلفاز . ب

 التلفاز غالبا كوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.  ادلعلميستفيد  .1

 التلفاز يف حالة اإلصالح. .2

للغة العربية  ترقية مهارة الكالمآلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف  .3

 لطالب.ومكان بئة اللغة العربية  يستخدم دلناقشة حبث العلمية ولكن اآل

العربية ألن موجود معمل اللغة  ادلسجلة الشريطية اليستخدم يف تعليم اللغة .4

 أكثر فعاليتها.

لغة مستخدمة أكثر يف معمل كان قرص مدمج أو سيدايت وملف تعليم ال .5

 اللغة.
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جبامعة اإلسالمية للغة العربية لتطوير ولًتقية مهارة الكالم طالبشعبة الًتبية  .6

 .كديرياحلكومية

 الوسائل وتقسيمات أنواع تعددتعبد الرمحن  على أن  كتابة يف كتب قد

 : التالية األقسام يف معينة خصائص يف منها ادلتشابو ذبميع ديكن ولكننا التعليمية،

 والبصرية السمعية الوسائل:  األول القسم

 البصر، حاسة على تعتمد اليت اجملموعة تضم وىي البصرية، الوسائل .1

 والشرائح األفالم وصور الصامتة ادلتحركة والصور الفوتوغرافية كالصور

 .الكهربية واللوحات ادلغناطيسية واللوحة الوبرية واللوحة التوضيحية والرسوم

 السمع، حاسة على تعتمد اليت اجملموعة تضم وىي السمعية، الوسائل .2

 .الصوتية والتسجيالت واألسطواانت كالراديو

 حاسيت على تعتمد اليت اجملموعة تضم وىي ، والبصرية السمعية الوسائل .3

 واألفالم كالتليفزيون الناطقة ادلتحركة الصور وتشتمل. والسمع البصر

 .192أوالصور واألسطواانت للشرائح ادلصاحبة الصوتية والتسجيالت

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطالب يف مركز 

أربعة غرف يلزم كائنها يف مركز كانت .التدريسكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 
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( غرفة أستديو وخدمة 2( غرفة الرئيس ومدير العملي، )1الذايت، ىي )التدريس 

 ( غرفة الرئيسية. 4( غرفة لقاء اجللسة، و )3ادلعاون، )

 ترقية الكالمواضح انل الباحث من مقابلة ادلاضي على أن ىذا الدور يف ابل

العربية بطبيعة  اللغةالكتاب، وسائل، وبيئة  :من أدللغة العربية، ب شعبة الًتبيةب طال

 مجعستخدامو من قبل إل اإلحتياج والفوائدكون ىناك ياحلال ىو األمر الذي جيب أن 

مركز التدريس للغة العربية، وخاصة دور  شعبة الًتبيةيف  قد أخذالطالب الذين 

الذي قد إستطاع للغة  خاصة شعبة الًتبية،ما ىي رؤية ومهمة وسائلو.إذازايدة الذاتي

 .كديريجبامعة اإلسالمية احلكومية  ربقق وفقا لتوقعات 

 لطالب الكالم مهارة لرتقية كالبيئةالعربيةفعاليةمركزالتدريسالذايت .3

أما مهارة اللغات يف اللغة العربية أربعة مهارات وىي مهارة اإلستماع، مهارة 

 الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

 مهارة اإلستماع (أ 

 استماع نص الفقرة

اذلدف : يستطيع الطالب أن يفهموا النصوص يف الفقرة ابستماع 

 يستمع الطالب نص الفقرة استماعا ويفهم معانيو. ابلضبط وسريع وصواب.
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شعبة الًتبية للغة  الكالم طالب ًتقيةل لغويةإىل بيئة  اجةاحل إذا نظرن

وخاصة  ،كبَت على جزء من احلرم اجلامعةهد  ج عن ، ألنو يتطلب بذلالعربية

مل يعد من  لغويةكيف فعالية ال ،أولئك الذين إدارة برانمج الدراسات العربية

ادلمكن شيء يصعب على الطالب الذين خلفية متجانسة، أي رلموعة 

 .كالمال ةالعلوم اللغة، وخصوصا مهار  دريسمتنوعة من القدرات يف تطبيق ت

الذايت   التدريسالثامنة ذكرت أبن مركز  إما أحسنت طالبة مرحلة

كالبيئة اللغوية قد واف ليمارس الكالم العربية، مهما كان الطالب يتكلمون 

 العربية زبالط ابإلندونيسية أو اجلاوية.

مركز  فعاليةعن  الباحثومن ادلالحظة وادلقابلة والواثئق ذبمع هبا 

 العلم الذايت عموما ىي :

التعاوين. بُت الطالب يناقشون مع اآلخر إما من سواء ادلستوى  التدريس (1

أم أعلى منهم. ىم يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن ادلراجع 

 وعمليات الطالب اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

استشارة مع ادلعلمُت. الطالب من مستوى اآلخر يستشرون مع ادلعلمُت  (2

 ن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي.الذايت ع التدريسيف مركز 
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التدريس الذايت لقراءة الكتب وشهادة  لإلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز (3

التلفاز أحياان، ألن بيوت بعض الطالب بعيدة عن اجلامعة. واآلن التلفاز 

 يف حالة الفساد وادلهمل. 

 التدريسيف مركز  الباحثعمل الواجبات أو الوظيفة. من مالحظة 

نظرت أبن كثَت من الطالب عملوا الواجبات يف درس ترمجة الكتب الذايت 

 واخلطابة وكتابة  ادلقالة والبحث العلمي.

193مهارة الكالم (ب 
 

 احملادثة البسيطة (1

اذلدف : يستطيع الطالب أن أن حيادث ابلضبط وسريع وصواب 

 عن ادلوضوع. الطالب حيادثون مع اآلخر.

 احملادثة.الوسائل ادلستخدمة : ورق نص احلوار أو 

.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 1الكيفية : 

.( يتظاىر الطالب نص 3.( يقرأ الطالب احملادثة أو يسمعوهنا، 2، التدريس

.( يتظاىر الطالب نص احملادثة يتعلقون ابلسياق، 4احملادثة فرقية أو فردية، 

 .( خيتتم الطالب ويتبصر تعلمهم يف ذلك اليوم.  5

                                                      
193
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 ابلةادلق (2

اذلدف : يستطيع الطالب أن يقابلوا ابآلخر بلغة معقولة ومًتتبة 

 وضبط. يقابل طالب اآلخر ويكتب نتيجتو.

 الوسائل ادلستخدمة : ورق ودفًت السؤاالت.

.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 1الكيفية : 

و العمال .( يعطي األستاذ األوقات اىل الطالب الختيار شلثل أ2، التدريس

.( يتباصر طالب 4.( يكتب طالب دفًت السؤاالت يقابلهم، 3ديكنهم لقاء، 

.( يعمل الطالب ادلقابلة خارج أوقات 5عن دفًت السؤاالت يصنعون هبا، 

.( حينما يف 6الدراسية اعتمادا على دفًت السؤاالت يتباصرون هبا مع الزمالء، 

.( يكتب الطالب 7م الفرقة، الفصل، يبلغ الطالب نتيجة مقابلهم لسانيا أما

 في ذلك اليوم.لتدريس.( يتبصر الطالاب8نتيجة ادلقابلة ابلكتابة، 

 قصة ادلزاوجة (3

اذلدف : يستطيع الطالب أن يقصوا بينة وفصيحة عن خربهتم اىل 

 يقص الطالب مزاوجا عن خربهتم يف الوقت ادلؤقت. الزمالء.

 الوسائل ادلستخدمة : كراسة.
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.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 1الكيفية : 

دقائق اىل الطالب  11-5.( يعطي الطالب األوقات حواىل 2، التدريس

.( وبعد انتهى، ينتقل 4.( انوب الطالب أن يقصوا خربهتم، 3للمزاوجة. 

.( يتبصر 5الطالب مع اآلخر ليقص اإلعالمات جيده من مزاوجة األوىل، 

 في ذلك اليوم.التدريساألستاذ

 اخلطابة دون النص (4

 اذلدف : يستطيع الطالب أن خياطبوا بينة وفصيحة بدون النص.

 الوسائل ادلستخدمة : الة الكتابة.

.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 1الكيفية : 

.( خياطب 4.( يتعرف الطالب فكرة، 3.( يصنع الطالب فكرة، 2، التدريس

رتو أمام فرقة أخر حوايل عشر دقائق )إن كان الطالب مخسون الطالب بفك

.( طالب يف فرقة 5أشخاص، استعد عشرة فرقة ويف فرقة خسة أشخاص، 

.( طالب ادلتفوقة يف خطابتهم اعتمادا على نتيجة 6آخر يعطي نتيجة أيضا، 

في التدريس.( يتبصر األستاذ7الفرقة تعطي الفرصة للخطابة أمام الفصل، 

 وم.  ذلك الي
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 اخلطابة ابلنص (5

 اذلدف : يستطيع الطالب أن خياطبوا بينة وفصيحة ابلنص.

 الوسائل ادلستخدمة : الة الكتابة ونص اخلطابة.

.( يعطي األستاذ ادلدخل ادلوجز عن أداء تطبيق 1الكيفية : 

.( خياطب 3.( يصنع الطالب نص اخلطابة مناسبا بفكرهتم، 2، التدريس

قة أخر حوايل عشر دقائق )إن كان الطالب مخسون الطالب بفكرتو أمام فر 

.( طالب يف فرقة 4أشخاص، استعد عشرة فرقة ويف فرقة خسة أشخاص، 

آخر يعطي نتيجة أيضا، طالب ادلتفوقة يف خطابتهم اعتمادا على نتيجة الفرقة 

في ذلك التدريس.( يتبصر األستاذ5تعطي الفرصة للخطابة أمام الفصل، 

 اليوم.

استخدام .ب التدريسالذايتدور  الرتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية مركز

 .جبامعةاإلسالميةاحلكوميةكديري العربية للغة

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دوركتبيفمركزالتدريسالذايت .1

الذايت أو مساعدتو منذ إقامتو حىت سنة  التدريسأما يتعلق دور مركز 

حاسوب فيها  11الذايت عندان  التدريسمركز  أن لطالب الكالم مهارة لًتقية 2115

ِملّف أو منشورات مرتبة تعليم اللغة العربية دلهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
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ينتفع احلاسوب الطالب انتفاعا لكل مهارات يستطيع أن يواصل  2119يف سنة 

ليوم يستفيد احلاسوب الذايت . ولكن زاد ا تدريسانًتنيت. ىذا يسهل الطالب يف 

دلساعدة إدارة اجلامعة أيضا، وىذا يسبب بعض احلاسوب وانًتنيت خيطأ ويفسد. كثَت 

من العلل يفسد احلاسوب اليستفيد كالعادة، مثل برمج مكتبة الشاملة وكتب التسعة 

 وغَتىا من برامج التعليمية. واآلن يف حالة اإلصالح.

ة األخبار خارج البالد خصوصا قناة ومستلزمات األخرى التلفاز لشهادة نشر 

العربية وبالد شرق األوسط. واآلن يف حالة اإلصالح أيضا ألنو قد فسد. وىناك 

الشريط الصوتية وأقراص احلاسوب كامل دبكرب الصوت كثَتا ولكن مازال قليل يف 

الطالب إىل معمل اللغة من استماع الشريط يف مهارة  ااستفادتو. يفضل األستاذ ليدعو 

 إلستماع.ا

للوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبت كثَت من الدراسات ضرورة 

استخدامها ودورىا يف رفع مستوى ربصيل الطلبة، وخاصة أن اتسعت ادلناىج 

الدراسية. وديكن تلخيص الدور الذي تلعبو الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 

194دبا يلي التدريسو 
 : 

                                                      
)مذكرة الدورة التدريبية دلعلمي اللغة  إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،  194

 21-13العربية عقدهتا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق ابلتعاون مع مشروع العربية للجميع ابلرايض يف الفًتة 
 15 .ىـ( ص1431ذايلقعدة  1 –شوال  24م ادلوافق بـ2119أكتوبر 
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دورا  أوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائل التعليمية ذلاحيث  إثراء التعليم، (أ 

ربقيق ات ادلتعلم وتيسَت بناء ادلفاىيم التعليم وتوسيع خرب جوىراي يف إثراء 

 اقتصادية التعليم،

 ادلسامهة على استثارة اىتمام ادلتعلم وإشباع حاجتو للتعلم، (ب 

 للتعلم، ادلسامهة على زايدة خربة ادلتعلم شلا جيعلو أكثر استعدادا (ج 

 ، التدريسادلسامهة على اشًتاك مجيع حواس ادلتعلم يف عملية  (د 

 ادلسامهة يف زايدة مشاركة ادلتعلم اإلجيابية يف اكتساب اخلربة. (ه 

أما كتب . ويعرب فعالة ادلستلزمات ابلتمام وىو صور ادلتحركة وكتب ادلراجع

الطالب، ألن اليزال  ادلراجع يف أول نشأهتا، مل تظهر تطويرىا وتنميتها يف دعم تعلم

قليل من جنسها ونوعها. منذ ثالث سنوات، كتب ادلراجع تزيد وتزيد إما من ادلراجع 

 أو من كتب الدراسي.

 بل جانبهم من سلبية تعٍت وال ادلالحظة، عنصر للدارسُت تتيح الوسائل ىذه

 ضيحاتالتو : التالية الوسائل أنواع القسم ىذا ويضم. اإلجيايب العمل فرص تتيح إهنا

 .195والرسوم الثابتة والصور والصوت ادلتحركة والصور وادلعارض والرحالت العملية

الذايت كالبيئة اللغوية تظهر مل سبر جيدا عند الطالب.  التدريسمركز  فعاليةو 

ال  وقليل منهم ديارسون الكالم العربية كل يوم. ادلعلمىم يتكلمون العربية حينما يلتقي 

                                                      
  54 -52 .، صسبق ذكرهمرجع عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  195
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عندما كنا نطق  ابحلقيقةمهارات اللغة العربية،  ترقيةشك فيو أن الكتاب دورا ىاما يف 

سلارج احلروف  العربية حرفكثر قراءة األألاألصوات العربية يف كثَت من األحيان جيب 

 .قصَتةطولة و 

: ىو ادلتكلمُت وعند ،ادلفيدة األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكالم

 اصطالح ويف ،كالم نفسي يف يقال ،أبلفاظ عنو يعرب الذي ابلنفس القائم ادلعٌت

 .196ادلفيدة ادلركبة اجلملة: النحاة

 بو يعرب الذي ادلنطوق الكالم ذلك: فهو للكالم االصطالحي التعريف أما

 مشاعر من خباطره وماجيول ،خاطره أو ،ىاجسو:  من نفسو يف عما ادلتكلم

 من غَته بو يزود أن يريد وما ،فكر أو رأي: من عقلو بو ومايزخر ،وأحاسيس

 يف وسالمة التعبَت يف صحة مع ،وانسياب طالقة يف ،ذلك ضلو أو ،معلومات

 .197ءاألدا

يف درس الًتمجة ومهارة  دريسعرض عملية التي الباحثسجيل يوىذا من 

الطالب من مرحلة الثانية يف مركز  موجود الكالم يف مرحلة الثانية. يكاد يف كل يوم

الذايت يفتحون ادلعاجم لبحث عن ادلفردات الصعبة وبعضهم يكتبون القراءة  التدريس

                                                      
 685 .(، ص1972مكتبة اإلسالمية، ، )تركيا: 2ج.  ،2ط.  ،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية:   196

 122 .ح الدين، مرجع سبق ذكره، صدمحم صال 197
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يف كتبهم. ىم يناقشون ابآلخر و يرى بعض طالب يسألون إىل طالب مرحلة 

 .السادسة عن ادلفردات ووظيفتهم

يف البيت ألداء ترقية  التدريسأن دور الوسائل مركز التدريس الذايت أىم من 

الذايت الخيول عن الطالب يبحثون عن ادلراجع ويناقشون  دريسمركز التمهارة كالم.  و 

بعضهم يقرؤون الكتب من مع اآلخر. وأكثر الزائرين طالب مرحلة الثامنة و الثانية. 

ويبحثون عن حبث العلمي وادلراجع وبعضهم يًتمجون النصوص العربية دبساعدة ادلعاجم 

، وحينما اليفهمون عن اجلمل مهارة الكالم لتعلم بعضهمواألخرمن  الكاملة وادلتنوعة

أو ادلفردات الصعبة، يسألون هبا إىل أعلى مرحلتهم ومن تلك اإلقتسامة حىت جيعلهم 

 .للغة العربية شعبة الًتبيةيعارفون بينو وبُت اآلخر من 

الذايت لدعم عملية تعلم  التدريسكتب ادلراجع وكتب الدراسي يف مركز 

لتعلم  مهارات اللغة العربية وخصوصا يف الًتمجة ومراجع البحثالطالب سباما يف أربع 

. يستطيع الطالب أن يتمون تقدمي ادلادة العلمية أنشطة متعددة متنوعة، زلارة الكالم

وىذا يفيد يف مراعات الفروق الفردية بُت الطالب، ويسَتىم فيها تدرجييا، من السهل 

 .إىل الصعب

مركز  عندما تكون يف الكالم مهرة لًتقية الطالب ببا اليت تدعم األنشطةأن 

 كما ىي التايل:  ٬التدريس الذايت
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 .وأشبو ذلك ، وقراءة الكتب،الدراما مثل أنشطة الكالم، دريست (أ 

 ادلستقلُت لطالب احلاجةادلهمة و  أغراض مراجع أحبث عن (ب 

 امراجع ليبحث العربية للغة شعبة الًتبية الطالب تيسَتل منَتة احلبائيةوقالت 

ابلسهل". شرح من مجيع ادلقابلة ووجد الباحث من الواثئق وادلالحظة يف دور الكتب 

 لًتقية مهارة الكالم طالب شعبة الًتبية للغة العربية.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية وسائليفمركزالتدريسالذايتدور .2

 ىي : 198اللغة العربية تدريسوأما تصنيف الوسائل ادلستعملة يف 

الوسائل البصرية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت، وأمهها : الكتاب  (أ 

ادلدرسي وما أشبو ذلك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما أشبو ذلك، 

 الصورة ادلفردة وادلركبة وادلسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.

ذن، وأمهها : ادلذايع، الوسائل السمعية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق األ (ب 

 والتسجيالت الصوتية، واألسطواانت.

الوسائل السمعية البصرية، وىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت واألذن معا،  (ج 

وأمهها : التلفاز، والصور ادلتحركة، والدروس النموذجية ادلسجلة، والتمثيليات 

 ادلتلفزة.

                                                      
 246-245 .، صمرجع سبق ذكرهانيف معروف،  198
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شعبة الًتبية للغة الطالب لتطوير الكالم مهارات  ترقيةدور وسائل يف  أمهية

وأشبو  احلوارليس مستقال وسائل السمعية والبصرية، مثل التلفزيون واألقراص  العربية

 وىي: ذلك.

 .الياسبثيال وفع تدريس مكان (أ 

 اليت لديهاقناة لو  تلفاز والبصرية يعٍتالسمعية  لو وسائل ومركز التدريس الذايت (ب 

النطق األصوات من النطق األصوات العربية ادلقارنة بُتحبيث  ، إذاالعربية جزيرة

 العربية لغَت الناطقُت هبا.

الذايت مثل التلفاز، والشاشة،  التدريسالسمعية والبصرية يف مركز  فعالةوما يتعلق ب

 الصوت يف دعم عملية تعلم الطالب. واحلاسوب، وادلسجلة الشريطية، ومكرب

 ة اليت تستفيد استفادة سباما أبسباب معينة :يعرض على استفادة السمعية والبصري

الذايت وأفضل لطالب قسم  التدريسيعرف عن استفادة احلاسوب يف مركز  (أ 

 تدريس اللغة العربية اجلديدة. وىذا جيعلهم يفهمون يف استفادتو.

حاسوب يستخدم  3ألهنا يف اإلصالح، وأما  11حاسواب من  7عدم استخدام  (ب 

 الربانمج التطبيقية التعليمية.للكتابة فحسب و ليس ىناك 

الذايت ومن أجل ىذا مسامهة مركز  التدريسليس الربانمج اإلنًتنيت يف مركز  (ج 

 لبحث عن ادلعلومات الفردية حيصل سباما.االذايت كادلركز  التدريس
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 ىي: ٬مثل التلفاز وودورهالسمعية والبصرية  فعالةما يتعلق بعو 

 التعليمية يف تعليم اللغة العربية. التلفاز غالبا كوسائل  ادلعلميستفيد  (أ 

 التلفاز يف حالة اإلصالح. (ب 

آلة عرض : استخدام آلة عرض فعالة يف دعم عملية تعليم اللغة العربية ولكن  (ج 

 .ادلعلماآلنيستخدم دلناقشة حبث العلميلطالب مستوى اآلخر يف أوقات مشاورة 

د معمل اللغة أكثر ادلسجلة الشريطية يستخدم يف تعليم اللغة العربية ألن موجو  (د 

 فعاليتها.

 كان قرص مدمج أو سيدايت وملف تعليم اللغة مستخدمة أكثر يف معمل اللغة.  (ه 

الذايت فيلزمهم أن ينقلوا   التدريسيف الواقع، إذا كان كثَت الطالب يف مركز 

أربعة غرف يلزم كائنها يف مركز  كانت. التدريسكراسيهم، وىذا سيزعج تركزىم يف 

( غرفة أستديو وخدمة ادلعاون، 2( غرفة الرئيس ومدير العملي، )1الذايت، ىي )التدريس

 ( غرفة الرئيسية.4( غرفة لقاء اجللسة، و )3)

أمهية تربوية وقد أثبت كثَت من الدراسات ضرورة استخدامها  التدريسية للوسائل

ديكن ودورىا يف رفع مستوى ربصيل الطلبة، وخاصة أن اتسعت ادلناىج الدراسية. و 

199دبا يلي التدريستلخيص الدور الذي تلعبو الوسائل التعليمية يف عملية التعليم و 
 : 

                                                      
، )مذكرة الدورة التدريبية دلعلمي اللغة الناطقُت هبا إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَتعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،  199

 11-12العربية عقدهتا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق ابلتعاون مع مشروع العربية للجميع ابلرايض يف الفًتة 

 74 .ص ،ىـ(1321ذايلقعدة  1 –شوال  13م ادلوافق بـ 1118 أكتوبر
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دورا  حيث أوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائل التعليمية ذلا إثراء التعليم، (أ 

ربقيق  جوىراي يف إثراء التعليم وتوسيع خربات ادلتعلم وتيسَت بناء ادلفاىيم.

 اقتصادية التعليم،

 على استثارة اىتمام ادلتعلم وإشباع حاجتو للتعلم،ادلسامهة  (ب 

 ادلسامهة على زايدة خربة ادلتعلم شلا جيعلو أكثر استعدادا للتعلم، (ج 

 ادلسامهة على اشًتاك مجيع حواس ادلتعلم يف عملية التدريس،  (د 

 ادلسامهة يف زايدة مشاركة ادلتعلم اإلجيابية يف اكتساب اخلربة. (ه 

 

 لطالب الكالم مهارة لرتقية كالبيئةالعربية مركزالتدريسالذايتدور .4

يف تعليم اللغة تطبيق التكلم أو الكالم من أىم مقّوم ألن اللغة تنطق وكائنة 

الذايت كالوسائل البيئة العربية تسهم الطالب  التدريسومن أجل ىذا، مركز ، ابدلمارسة

 .ليمارسوا التكلم العربية كل يوم

الذايت كالطريقة أو ادلنهج ليعطي ادلواد تصمم و  التدريسعرف شَتين مركز 

تركب حىت يستطيع الطالب أن خيتاروا و أن يعملوا الوجبات و أن ينالوا تزكيات عن 

الذايت كادلكان لألشخاص خيتارون  التدريسنطبيقهم. عّرف أسطان أبن ادلركز 

ن الدين رأى دمحم أحس 200نشاطات وأن يستعملوا األوقات للتعلم ذاتيا وأحرارا.

                                                      
200

 Konder Manurung, Budaya Belajar Mandiri dan Pembelajaran Bahasa Inggris, Suatu 

Harapan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, www.infodiknas.com, 

 1112 مارس 12يف التاريخ مأخوذ 
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يف ادلركز  ،يستطيع أن يعمل خارج الفصل أيضا. فلذلك التدريسوشَتين وأسطان أبن 

الذايت يستطيع الطالب أو األشخاص أن خيتاروا يف تعميق ادلواد منفردا أو  التدريس

 يف الفصل. التدريسنفسيا، وخباصة مواد 

كالبيئة الذايت   التدريسإما أحسنت طالبة مرحلة الثامنة ذكرت أبن مركز 

اللغوية قد واف ليمارس الكالم العربية، مهما كان الطالب يتكلمون العربية زبالط 

 ابإلندونيسية أو اجلاوية.

ىناك الطالب من مراحل قسم تدريس اللغة العربية ينطقون العربية حُت 

مثل أستاذة يويون زنَتة وأستاذ صاحلالدين وأستاذ  ادلعلمأن يتكلم العربية.  ادلعلميدعى 

خَت النداء وأستاذ عباس يبدأون الكالم إىل الطالب ابلعربية مرارا. وجييب الطالب 

، تكلم الطالب بلغة اإلندونيسية ولغة اجلاوية. ويف ادلعلمابلعربية أيضا. وبعد انصرف 

تخدام يف التكلم العربية ألن فعالية شلارسة الكالم، طالب مرحلة الثانية أكثر االس

 مرحلة األوىل والثانية ىي مرحلة لتعميق أربعة مهارات منها الكالم.

 تدريسمركز ال إستخدام عن الباحثمع هبا من ادلالحظة وادلقابلة والواثئق جيو 

 عموما ىي :لًتقية مهارة الكالم  هدور و الذايت 
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التعاوين. بُت الطالب يناقشون مع اآلخر إما من سواء ادلستوى أم أعلى  التدريس (أ 

منهم. ىم يناقشون عن صناعة ادلقالة وتبادل عن ادلراجع وعمليات الطالب 

 اخلارجية تدعم مهارة اللغة العربية.

استشارة مع ادلعلمُت. الطالب من مستوى اآلخر يستشرون مع ادلعلمُت يف مركز  (ب 

 الذايت عن صناعة ادلقًتح والبحوث العلمي. التدريس

لإلسًتاحة. ىم يسًتحيون يف مركز التدريس الذايت لقراءة الكتب وشهادة التلفاز  (ج 

التلفاز يف حالة الفساد أحياان، ألن بيوت بعض الطالب بعيدة عن اجلامعة. واآلن 

 وادلهمل.

الذايت نظرت  عمل الواجبات أو الوظيفة. من مالحظة الباحث يف مركز التدريس (د 

أبن كثَت من الطالب عملوا الواجبات يف درس ترمجة الكتب واخلطابة وكتابة  

 ادلقالة والبحث العلمي.

 لًتقية مهارة الكالم كالبيئة يف مركاز التدريس الذيت. (ه 

ادلربمج أو الذايت  التدريسالذايت من أحد شكل وسائل  التدريسمركز 

(Programmed/Self Instruction)
وىذه تتدرج من الكتب ادلبسطة وقد ترافقها  201

اسطواانت أو أشرطة واليت هبا سبارين مع ) احللول ذلذه التمارين ( إىل الكتب ادلربرلة 

وىذه الوسائل غالبا ما تزداد  Computerإىل اآلالت البسيطة مث العقل األلكًتوين 

عقد ىذه الوسائل تعقيدا كلما كانت تؤدي دورا أكرب، ولكن نظرة فاحصة حىت إىل أ
                                                      

 ه 1311وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اجلزء الثاين. مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج،  201
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وأمشلها تبُت لنا أهنا رلرد وسائل مساعدة ال تغٍت أبدا عن ادلدرس خصوصا يف رلال 

تعليم اللغات األجنبية بل واللغات عموما ألن اللغة ليست رلرد أصوات وقواعد 

ومفردات، بل ىي وسيلة لالتصال البشري وال حيق لنا أن ندعي تعلم لغة معينة ما مل 

االنساين من قدرة غَت زلدودة على االتصال ابلناس واستعمال اللغة   ضلقق ىذا الشرط

 كأداة مرنة انبضة ابحلياة.

 الرتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقية مشكالتيفدورمركزالتدريسالذايت .ج

 جبامعةاإلسالميةاحلكوميةكديري العربية للغة

 لطالب الكالم مهارة لرتقية دوركتبيفمركزالتدريسالذايت .2

لتطوير العلوم، ولكن دور  التدريسللطلبة لدعم  وسائللذلك العديد من 

مركز التدريس وسائل لديو ابلتأكيد عيوبو ومزااي، وادلشاكل اليت يواجهها كل من مدير 

 .اليت قدمها بعض العينات تادلشكال ىذهوالطالب، واستخدام احملاضرين، الذايت 

ية إسهام كتب ادلراجع، حينما أردت الباحث أبن نقص ادلتخصص يعرقل عمل

لبحث عن أحد كتب ادلراجع لبحث العلمي، وجدت الصعبة يف استعاره ألن كثَت من 

 رلموع الكتب ادلتنوعة ومن كل مجلتها متحددة.

من األغراض إبقامة مركز التدريس الذايت ىي لكي الطالب يستطيعون أن 

يستطيع الطالب أن  ،خارجي. ويف انحية أخرىيتعلموا واثق أبنفسهم أي دون مساعد 
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 ينالوا ادلعارف والعلوم وادلهارات شاملة ال يزعجهم اآلخرون وال يزعجون اآلخر. كادلركز

التدريس النفسي ابلفكرة قائم بذاتو، رلهز ابلوسائل تدافع عملية التدريس من األدوات 

قرص مدمج وأدوات الدوافع ادلنتظمة و ادلعدنية مثل احلاسوب و برامج التدريس بشكل 

 اآلخر.

 لطالب الكالم مهارة لرتقية وسائليفمركزالتدريسالذايت .2

مركز التدريس اليت توجد يف وسائل  تبعد التعرض ألخذ عينات من ادلشاكال

 .كديري  جبامعة اإلسالمية احلكومية الذايت

ادلركز  كثَت آراء ادلتنّوعات عن تعريف ادلركز التدريس الذايت كما تكتب يف

ادلركز التدريس الذايت ىو  ،التدريس الذايت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

الوحدة من عماد الًتبوي الذي ينتفع كوسائل التدريس الذايت للطالب اجلامعية خاصة 

التدريس )Autonomous Learning Skillيف ترقية ادلعرفة اللغوية ليعم اللغة و ينمي 

202الذايت(.
 

 ذكر استاذ خَت النداء : مركز التدريس الذايت يف بيئة اللغوية ادلشكالتحول 

                                                      
202

 http://sac.uin-malang.ac.id/ 2112 نوفمبَت 1مأخوذ يف التاريخ   

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج من أحد اجلامعات يف ماالنج جاوى الشرقية يستفاد مركز التدريس الذايت يف تنمية "
 "مراجعها تركيزا يف اللغة اإلصلليزية.و ترقية العلوم اللغوية، بل أكثر 

http://sac.uin-malang.ac.id/
http://sac.uin-malang.ac.id/
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يف كفاءة كل الطالب والطالبات خاصة شعبة الًتبية للغة العربية ليس ذلم   (.2

أقل  (.3 ،51:51، إذا ما مت احتساب  ر وبطالقةهدب أو الكالم نطق األصوات العربية

 احد   (.4 ،ويةبيئة اللغمن بعض الطالب لنطق األصوات العربية أو خيلق  ادلفردات

 .ادلفروضة على خلق بيئة انطقة يف الطالب

ادلركز التدريس الذايت ليس إاّل كادلركز متيّسر  ،ومن رأي دمحم أحسن الدين

ولكن ادلركز التدريس الذايت كادلقاربة  ،ادلعلمادلعارف وادلعلومات نفسيا دون إرشاد 

203التعليمية الذاتية سبكن الطالب األشخاص مسؤولية وذكاء وإاثرة هبم.
ويف ادلركز  

يستطيع الطالب أن يصمم مجيع ما يتعلم وكيف تعّلمهم فعالية. ومن  ،التدريس الذايت

أبن ادلركز التدريس الذايت خصوصا ادلركز  ،مناسبا بقول غاردنَت وميلَت ،أجل ذلك

 ليس القاربة لتعليم اللغة. ،التدريس الذايت يف تعلم اللغة ىو ادلقاربة لتعلم اللغة

 للطالب الكالم مهارة لرتقية دورمركزالتدريسالذايتكالبيئةالعربية .3

 ستخداممطابقة لبيئة اللغوية اليت ربتاج إىل ا شعبة الربية للغة العربيةالطالب 

ة،  ادلعلممدراء الدعوة للضيوف والطالب و . بيئة اللغوية كما كز التدريس الذايتر م

ليس إذا كان تشكيل بيئة اجلنُت نعم، ولكن ليس احلد األقصى، واهنا كانت  تطبيقها

طويلة بدأ العديد منهم إىل تكوين بيئة اللغة العربية، يتماشى مع ما شهدانه  فًتة

ادلدراء  مركز التدريس الذايت عندما دخلنا يف كثَت من األحيان اليتخاللببا الطالبية 
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طالبة  رزقي بوتري أنيسةقالت .واحملاضرين عند احلديث دائما استخدام اللغة العربية

 مرحلة الرابعة.

الباحث عن  أما مشكالت يف إسهام مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية مجع

 أراء الطالب يؤكد أحد مع اآلخر. وىي : 

ابإلندونيسية كلما يكلم مع الطالب يف مركز الدريس  ادلعلمعدة مرات تكلم  (أ 

 . ينطقون العربية الذايت، وىذا يؤثر اآلخر لئال

نقص توعية الطالب عن مهمة استفادة مركز الدريس الذايت كالبيئة اللغوية وىذا  (ب 

 كالم كل يوم.جيعلهم ال ديارسون ال

 نقص احلاث وادلثَت حلث الطالب يف شلارسة الكالم. (ج 

 تدار اليت ديكن أن النوم لديها حىت اآلن أنفوزيناسوتيون على ُمقو عن البيان 

 .بيئة اللغة حقا جلعل

 شعبة لطالب الكالم مهارة لرتقيةمركزالتدريسالذايت دور يف حّلادلشكالت .د

 اإلسالميةاحلكوميةكديريجبامعة العربية للغة الرتبية

مركز  ردو يفعرض البياانت أنو رغم وجود ادلشكالت  اولكما شرحنا يف 

 اإلسالمية جبامعة العربية للغة الًتبية شعبة لطالب الكالم مهارة لًتقية التدريس الذايت

 أما ادلشكالت السابقة قد حاولت ادلدرسة حلّلها كما يلي: .كديري احلكومية
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 للطالب الكالم مهارة لرتقية مركزالتدريسالذايتدوركتبيف .1

 القادمة كما توصي،  قراءةال ةمهار  اللغة العربية يف توسيع الكتب اليت موجد

يف  أي فصليف ال تساعد ال تزال معقدة ، على الرغم منمركز التدريس الذايت إىل

 مكان أخر.

الذايت ليس إاّل كادلركز متيّسر  التدريسادلركز  ،و من رأي دمحم أحسن الدين

الذايت كادلقاربة  التدريسولكن ادلركز  ،ادلعلمادلعارف و ادلعلومات نفسيا دون إرشاد 

204التعليمية الذاتية سبكن الطالب األشخاص مسؤولية و ذكاء و إاثرة هبم.
ويف ادلركز  

يستطيع الطالب أن يصمم مجيع ما يتعلم و كيف تعّلمهم فعالية.  ،الذايت التدريس

الذايت خصوصا  التدريس أبن ادلركز ،مناسبا بقول غاردنَت و ميلَت ،ومن أجل ذلك

 ليس القاربة لتعليم اللغة. ،الذايت يف تعلم اللغة ىو ادلقاربة لتعلم اللغة التدريسادلركز 

ال البيئة، كىي   دريسعملية التمن  صلاح اليت تؤثر وربدد العوامل واحد من

يغطي،  ،احلاضر ىو أنو جدال أىم ابلعربية اللغوية بيئة وجود. اللغويةعنبيئة أحد 

 .اللغة العربية التدريس وسياق الوضوح وإعطاء
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 لطالب الكالم مهارة لرتقية فعاليةوسائليفمركزالتدريسالذايت .2

التيتم  وسائل كل .للتعلم موردا اليت البيئة من ادلعرفة اكتسااب لطالبا استطاع

 ،سمعية البصرية، والوادلكتبة مكاتب،مثل: ،مركز التدريس الذايت يف حولربضَتىا 

نظرية  ىذه واشبو ذلك. ،والرمز مثل كلمة ال تقتل لغتك ،واحلاسوب ،والتلفزيون

. ىنا مناسب ادلتمحور حول الطالب التدريس من مباشرة شكالاألعن  دريسالت

 ادلقابلة قد فعل الباحث يعٍت :

 زايدة نقص من مركز التدريس الذايت، (أ 

 قد فسد ان تصلح، وجيب ان احلاسوب (ب 

 االستفادة من اإلنًتنت يف احلاسوب. (ج 

مركز التدريس  واالستفادة من قادرة على تطوير أن يكون الطالب وجيب

 مثل التدريس الذايتمركز يف وسائل  كلواضحا  قدو ..""فيو ادلوجودة ادلرافق من الذايت

 أن ال تشجيع لنا أنو يظهر.."التقتل لغتكاخلوف"و  تكلم بدونكال"الرمز الكلمات

 ا.إذا كنا بتنفيذى ستحيناوا ابللغة العربية كلمعلى الت زبافوا
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 للطالب الكالم مهارة لرتقية دورمركزالتدريسالذايتكالبيئةالعربية .3

ىي القيام ابلتغيَت من أجل تنمية أحد أو بعض خواص النظام  الًتقية

 Arsjad dan)قال أرسجد و مكيت  205التعليمي يف اذباه إجيايب ضلو معايَت قيمية.

Mukti)  أبن يكون متكلما جيدا، جيب عليو أن يستوعب ادلسائل الذي يناقشو

ية مهارة الكالم، كما بعض العوامل اليت تؤثر ترقوينبغي أن يتكلم ابلواضح والدقيق. و 

 يلي:

دقة  عوامل اللغوي اليت تدعم فعالية مهارة الكالم، تشمل على:ال  :العوامل اللغوي ( أ

 و دقة اذلدف. وضع الضغط، واختيار الكلمات، التعبَت، و 

عوامل غَت اللغوي اليت تدعم فعالية مهارة الكالم، تشمل ال:  العوامل غَت اللغوي ( ب

ينبغي أن يوجو على ال جامدة، طالقة التكلم، استيعاب ادلوضوع، على: هتدئة و 

.بريق الصوت ،ادلخطب
206

 

ولكن  ،ىاتنفيذال صعب أحيان همبعض من اللغة العربية بيئة يف تشكيل أمهية

 وىي كما تلي: ،تنظيموفقا لل عملية التخطيط والتقييم حلها إذاحيث

 اللغة العربية مجعية من كلهم ٪95من  للغة العربية يسكن الطالب (1

 ،اىل بيئة اللغة العربية األويل والعاصمة
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 والبد الكالم ابللغة العربية يف ابلفعل نوضعت الطالب الذي من 50٪ (2

 الكالم نيجرب إىل جانب الذي لبعض الطالب اإلدخال إعطاء ان قَبل

 .مادة الدراسية متعلق وخاصةالذي 

مركز  واالستفادة من قادرة على التطوير اآلن أن يكون الطالب جيب (3

 ،فيو ادلوجودة ادلرافق من التدريس الذايت

 لتكون قادرة على من جديد يكون أعطي أيضا أن ادلعلم على وجيب (4

 كال، على سبيل ادلثال،العربية لتعليم اللغة الطالب والقدوة توفَت احلافز

ابستخدام النطق  الطالب شلا اضطر ساتيذأل ، وخاصةالوقت لتدريس

بيئة  لًتقية ادلفتاح ىم ادلعلم مركز التدريس الذايت، ألن يف العربيةاللغة 

مركز  على تنفيذىا  بدال من اذلدف أصبح ، فماطالبل اللغوية

 ،نفسهاكما ىو متوقع التدريس الذايت

 ألنو إذا للطالب النطق الكالم العربية اى ابللغة العربيةدفع  ادلعلم أخذ (5

 ال يتكلمون لطالب الذين ابلفعل عقواب أن تطبق حلديثة النزال نظران

 .العربية

ادلعّلم ىو الوسط بُت العاملُت اآلخرين وىو اّلذي خيتار ادلعلومات ادلقدار الاّلزم  ( ت

ادلالئم للمتعّلم، فعملو يتضّمن دراسة ادلتعّلم والعلم الّتام ابدلعلومات الّدراسّية وخباصة 
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يصاذلا لو مرتّبة ترتيبا منطقّيا ومرتبطا ما يلقى منها على ادلتعّلم حىّت يسهل عليو إ

.بعضها ببعض
207 

208وقد أشار "برونز" إىل أّن نظرية التعليم حبث أن ربّدد اخلصائص اآلتية:
 

 .التدريساخلربات اّليت تغرس يف الفرد نزوعا إىل  (1

 الطّرق اّليت ينبغي أن تقّدم هبا ادلعرفة كي يستطيع ادلتعّلم أن ديسك هبا. (2

 فاعلّيو يف تقدمي ادلواد الّتعليمية.أكثر الوسائل  (3

 والّتعليم وكيفية تنظيمها. التدريسطبيعة الثواب والعقاب يف عملية  (4

. ولذلك، يف التكلم العريب أمام اجملتمع العام مكفاءةليست على مجيع الناس 

ىذه ادلهارة ديكن أن ديلك الناس من خالل عملية التعلم وادلمارسة ادلستمرة وادلنتظمة. 

الاليت أتتُت من خارج  العوائق)الداخلي( و  ادلتكلم نفسوتتكون من  العوائقىذه أن 

.ادلتكلم )اخلارجي(
209 
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