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امللخ�ص

ظ ّل كثري من الأ�ساتذة يف مركز اللغات ي�شكون ُم َّر ال�شكوى من �ضعف الدار�سني يف مهارتي الكالم
والكتابة ،فهما مهارتان �إنتاجيتان ،ولع َّل هناك عوامل ِع َّدة ت�سهم يف ذلك ال�ضعف ،ورمبا تت�ضمن تلك العوامل
املنهج ،وطرق التدري�س� ،أو املعلم نف�سه ،وغريها .فمن ك ّل تلك الأ�سباب نبع الإح�سا�س بامل�شكلة� ،أال وهي :هل
ملدخل التَّكليف بامل َه َّمات �أثر يف تطوير مهارتي احلديث والكتابة لدار�سي مركز اللغات؟ وملعرفة ذلك الأثر
�صممت ا�ستبانة من ت�سعة وع�شرين بندً ا ،يف �أربعة حماور هي مقارنة بني مدخل امل َه َّمة والتكليف وطريقة
ِّ
املحا�ضرة ،و�أثر مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير مهارة االت�صال ،و�أثره يف تطوير مهارة الكتابة ،ووجهة
نظر الدار�سني العام حول مدخل التَّكليف بامل َه َّمات .وقد ّمت اختيار عينة ع�شوائية من  76دار�س ًا من دار�سي
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنَّ مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ي�ساعد على حت�سني مهارة
اللغة العربية مبركز اللغاتَّ .
االت�صال لدى الدار�سني ،كما ي�ساعد املدخل على حت�سني مهارة الكتابة لديهم ،واملدخل يجعل الدار�س مركز
العملية التعليمية؛ ومن َّثم ُي َث ِّمنُ دور الدار�س يف العملية التعليمية .ف�ضال عن ت�شجيع هذا املدخل الدار�سني
على ا�ستخدام م�صادر ِع ّدة للح�صول على املعلوماتِّ ،
وحلل امل�شكالت املختلفة .وقد لوحظ �أن الدار�سني
ي�ستمتعون باللغة العربية عند ا�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ،وبذلك �صار ا�ستخدام مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات للغة العربية الطبيعية (احلياتية) �أم ًرا مه ّما يف تعليم الدار�س وتع ّلم .و�أو�صت الدار�سة ب�أهمية
م�شاركة الدار�س يف العملية التعليمية ،ومن ّثم تنويع طرق التدري�س لتنا�سب الدار�سني يف املواقف االت�صالية
الواقعية ،واالهتمام مبمار�سة اللغة ،ولي�س االهتمام باللغة يف حدِّ ذاتها من حفظ للقواعد وللمتون واحلوا�شي،
وال�شواهد بل ا�ستخدامها يف املواقف احلياتية اليوم َّية.

الكلمات

املفتاحية:مدخل التكليف بامله َّمات ،تعليم اللغة العربية ،مهارة االت�صال ،مهارة الكتابة.
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Abstract
Many teachers at the Language Center of International Islamic University Malaysia
complaining about the weakness of the Arabic language learners in speaking and writing
skills. Perhaps there are several factors contributing to the weakness, which may include
curriculums, teaching methods or teachers themselves. This current study dealt with the
teaching methods and tried to answer the following research question: Is task-based learning
and teaching approach has an impact on the development of speaking and writing skills of
learners of Arabic as a second language at the Language Centre? To answer this question a
29 items questionnaire was developed. The questionnaire had 4 parts, that are a comparison
between task-based learning approach and lecturing method, the effect of the task-based
learning on the development of learners’ communication skill, the effect of task-based
learning on the development of learners’ writing skills and learners’ perception in general
toward task-based learningapproach. A sample of 76 learners of Arabic language from the
Language Center has been selected. The study found that task-based learningapproach helped
the learners to improve their communication skills, helped them to improve their writing
skills. Task-based teaching made learners as center of the educational process and valued
the role of the learners in learning process. Task-based teaching also encouraged learners to
use several sources to get information and to solve language problems. It has been observed
that learners enjoy using Arabic language through task-based teaching and participating in
classes. So using real Arabic language in tasks or activities is important in learners’ learning
process. This study recommended that learners’ participation in learning process is important,
so diversifying teaching approaches to fit the learners’ communication in real life situations is
needed. It is important to practice the language in real life situations rather than memorizing
language’s rules (grammar), texts and notes.

Keywords: task-based, learning Arabic, speaking skill, writing skill.
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 -1مقدمة:
�أ َّكد نينان (� Nunan )2004أنَّ اهتمام املعلم
والدار�س ميكن �أن يرتكز يف اللغة بو�صفها �أداة
(الواقعي) بد ًال عن
احلقيقي
ات�صال بالعامل
ِّ
ِّ
الرتكيز يف اللغة بو�صفها معرفة نهائية؛ وهذا ي�ؤدي
�إىل زيادة دافعية الدار�س .وعليه ف�إنَّ امل َه َّمة متثل
احلياة الواقعية و ُي َق َّو ُم الأدا ُء من خالل �أحداث
احلقيقي.وكث ًريا ما ين�شغل املعلمون بح�شو
العامل
ِّ
الدار�سني مبعلومات ال طائل منها؛ وال ي�ستفيد
منها الدار�س يف حياته اليومية؛ ويظهر هذا جل ًيا
يف االهتمام بالقواعد النحوية وتفريعاتها وحفظ
املتون واحلوا�شي؛ بيد �أن الدار�س يفتقد �أب�سط
مهارات الكتابة الوظيفية مثل كتابة الر�سائل
الر�سمية� ،أو كتابة ال�سرية الذاتية� ،أو كيفية
ملء ا�ستمارة التقدمي للمرحلة الدرا�سية املقبلة
للدار�س.
وبناء على ذلك فمن الأفيد للدار�س الغو�ص
يف الواقع احلياتي ،ومن ثم ا�ستخدامه اللغة ك�أداة
ت�ساعده يف تنفيذ ما يريد �إجنازه يف حياته؛ فمن
هنا يكون للغة معنى .كذلك على الدار�س توظيف
املهمات يف احلديث واخلطابة واملناظرات؛ فهذا
ما يحتاج �إليه كل �إن�سان؛ ف�إن �أغفل هذه املهارات
يتح�سر كث ًريا يف امل�ستقبل على
الدقيقة ف�سوف
ّ
Introduction
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ح�شو املعلومات الذي ال طائل منه؛ والذي يف
الغالب ينتهي بانتهاء االمتحانات؛ فعلينا �إعداد
الدار�س للحياة ،فالرتبية هي احلياة ،واحلذر من
�إعداد الدار�س لالمتحانات فقط.
�أ -م�شكلة البحثProblem of the Research :
من املعلوم �أنّ من �أهداف تعليم اللغة الرئي�سة
�أن يتمكن الدار�سون من االت�صال والكتابة باللغة
الهدف (اللغة العربية)؛ وهذه القدرة على
التوا�صل �شفوي ًا وكتابي ًا ال تعني بال�ضرورة �إهمال
املهارتني الأُخريتني ،وهما اال�ستماع والقراءة؛
فكما هو معلوم �أنّ املهارات تتكامل مع بع�ضها
ً
بع�ضا؛ وال ميكن الف�صل بينها .ومن خالل
مالحظات الباحث ِني وجدا �أنّ معظم الدار�سني
تواجههم م�شكالت يف االت�صال والكتابة؛ ومن ثم
يتع�سرون يف موا�صلة احلوار واملناق�شة ،وكذلك
التعبري عن �أنف�سهم كتابي ًا .لع َّل هذه امل�شكلة نتيجة
لعوامل ِع َّدة ،قد يكون منها ُطرق التدري�س؛ وملعرفة
�أثر طريقة التدري�س يف تطوير مهارات الدار�سني
االت�صالية والكتابية ،فقد نبعت فكرة هذا البحث
َع َّله يعالج تلك امل�شكالت؛ وذلك من خالل
ا�ستخدام َمدخل »التَّكليف بامل َه َّمات» ع َّلها ت�سهم
يف ِّ
حل امل�شكلة ،ومتكن الدار�سون من االت�صال
غوي ،والتعبري عن �أغرا�ضهم وحاجاتهم.
اللُّ ّ
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ب� -أ�سئلة البحث:
 -1هل ي�ساعد َمدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير
مهارة الدار�سني االت�صالية؟
 -2هل ي�ساعد َمدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير
مهارة الدار�سني الكتابية؟
 -3هل يف�ضل الدار�سون َمدخل التَّكليف بامل َه َّمات
مقارنة بالطرق الأخرى؟
ج� -أهمية البحثThe Significant of the Study :
�إنَّ َمدخل التَّكليف بامل َه َّمات َمدخل جديد ونادر
يف تعليم اللغة العربية رغم �أن ا�ستخدامه يف اللغة
الإجنليزية جتاوز �أكرث من ع�شرين �سنة؛ من هنا
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة حيث تتمثل يف الآتي:
 -1قلة البحوث التي ُتعنى بهذا ا َملدخل يف تدري�س
اللغة العربية.
 -2قد ي�ساعد هذا البحث يف تطوير مهارتيالكالم
والكتابة يف مركز اللغات باجلامعة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا.
 -3قد ي�ساعد هذا املدخل يف تطوير مهارتي الكالم
والكتابة يف املراكز الأخرى.
 -4قد يدفع هذا البحث باحثني �آخرين ملزيد من
الدرا�سات يف هذا املجال.
د� -أهداف البحثThe Objectives of the Study :
يهدف هذا البحث �إىل ما ي�أتي:
 -1درا�سة وجهة نظر الدار�سني حول دور مدخل
التَّكليف بامل َه َّمات يف تنمية مهارة االت�صال
اللغويِّ .
 -2درا�سة وجهة نظر الدار�سني حول دور مدخل
التَّكليف بامل َه َّمات يف تنمية مهارة الكتابة.
ه-حدود البحثThe Limitation of the :
Research Questions

Study

�سيقت�صر هذا البحث على دار�سي مركز اللغات
يف الف�صل الدرا�سي  ،2014/2013ولن يتعدى �إىل
غريهم من الدار�سني.
http://journals.uob.edu.bh

 -2اللغة العربية مبركز اللغات:

Arabic

Language at the Languages Center

�أ -املنهج وامل�ستويات:

The Curriculum and the

Levels

لكل ّ كلية متطلب حمدد من امل�ستويات
والدرجات يف اللغة العربية (�إبراهيم ،وزكريا،
)2013؛ ففي الوقت الذي تطلب فيه الكليات
العلمية والتقنية وكلية االقت�صاد وكلية القانون
درا�سة م�ستويني فقط ،تطلب كلية معارف الوحي
درا�سة �ستة م�ستويات .فعلى الدار�س �إحراز
الدرجات التي تطلبها كليته يف امتحان حتديد
امل�ستوى؛ ليجتاز مركز اللغات ،وامل�ستويات هي كما
يو�ضحها اجلدول ( )1الآتي:
جدول ( :)1م�ستويات اللغة العربية ب�شعبة لغة القر�آن
الرمز
LQ 0108
LQ 0208
LQ 0308
LQ 0408
LQ 0516
LQ 0616

امل�ستوى
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الرابع
امل�ستوى اخلام�س
امل�ستوى ال�ساد�س

ب -طرائق التدري�س مبركز اللغات:
�إنَّ طرق تدري�س اللغات للناطقني بغريها
متعددة وتختلف ح�سب املنهج والأ�ستاذ؛ فمن طرق
التدري�س املعروفة لتدري�س الناطقني بغري العربية
طريقة القواعد والرتجمة ،والطريقة املبا�شرة،
والطريقة ال�سمعية ال�شفوية ،وغريها من الطرائق
واملداخل؛ ولك ّل �أ�ستاذ طريقته يف التدري�س.
والطريقة تعتمد على املوقف وم�ستوى الدار�سني.
ُي َع ُّد مدخل التَّكليف بامل َه َّمات من املداخل التي
ي�ؤدي فيها الدار�س دور ًا ن�شط ًا ومهم ًا .فهو مدخل
اجلماعي .وقد تد َّرب الأ�ساتذة
يدعو �إىل العمل
ِّ
مرات ِع َّدة .والآن
مبركز اللغات على هذا املدخل ٍ
معظم الأ�ساتذة ي�ستخدمون هذا املدخل؛ فهو
مدخل ممت ٌع و�ش ِّي ٌق بناء على ر�أي الدار�سني مو�ضع
الع ِّينة.
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ج -الأن�شطة اللغوية:
�إنَّ الأن�شط َة اللغوي َة هي جزء من املنهج،
مهم مكمل للمنهج ،لذا ي�شرتك فيها
وتقوم بدور ّ
درا�سي .ومن تلك
الدار�سون باملركز يف ك ّل ف�صل
ِّ
الأن�شطة التمثيل ،والكلمات املتقاطعة ،وترتيب
الكلمات ،وامل�ؤمترات املرئية (ت�صميم الفيديو)،
ّ
العربي ب�أنواعه ،وغريها من
واخلط
واملناظرات،
ِّ
امل�سابقات .وي�شجع املرك ُز الدار�سني على امل�شاركة
وذلك من خالل تدريبهم الدار�سني ،وحتفيزهم
بتقدمي اجلوائز �إىل الفائزين منهم.
 -3منهج البحثResearch Methods:
التحليلي،
الو�صفي
يتبع هذا البحث املنهج
ِّ
ِّ
فالبحث ي�صف �آراء الدار�سني يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا حول ا�ستخدام مدخل
التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير مهارتي احلديث
والكتابة يف اللغة العربية مبركز اللغات؛ وكيف
ا�ستفاد الدار�سون من ا�ستخدام ذلك املدخل يف
حياتهم اليومية االت�صالية .ويقوم البحث احلايل
�أي�ضا بتحليل اجتاهات الدار�سني نحو مدخل
التَّكليف بامل َه َّمات ،والعوائق التي تعرت�ضهم .ويف
هذه الدرا�سة امل�سح ّية ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة
رئي�سة جلمع املعلومات.
متمع البحثCommunity Research:
�أ -جُ
جمتمع البحث لهذه الدرا�سة هو طالب
وطالبات اللغة العربية مبركز اللغات باجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،وعددهم ( 500دار�س
ودار�سة) .وه�ؤالء الدار�سون يلتحقون عادة بهذه
اجلامعة للدرا�سة يف الكليات املختلفة (معارف
الوحي ،والرتبية ،والقانون ،واالقت�صاد ،والطب،
والهند�سة ،وتقنية املعلومات ،وغريها) .وهم
حمليون و�آخرون وافدون من دول وقارات متنوعة.
ب -عينة البحثResearch Sample :
َّمت اختيار عينة ع�شوائية ،وهي ممثلة ملجتمع
الدرا�سة .و ّمت توزيع  100ا�ستبانة على الدار�سني
الدرا�سي الثاين لعام  2014/2013من
يف الف�صل
ِّ
Language Activities
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�ست
احلرم الرئي�س يف �أربعة ف�صول ،ورجع منها ّ
و�سبعون ا�ستبانة.
ج -و�صف لال�ستبيانQuestionnaire Description :
اال�ستبانة هي �أ�سلوب جلمع البيانات الذي
ي�ستهدف الأفراد املفحو�صني بطريقة منهجية يف
جمع املعلومات ،ومقننة؛ لتقدمي حقائق �أو �آراء �أو
�أفكار ُمعينة ،يف �إطار البيانات املرتبطة مبو�ضوع
الدرا�سة و�أهدافها .وعن جودة اال�ستبانة �أ�شار
مر�سي �إىل �أنَّ «اال�ستبانة اجليدة هي التي تكتب
بطريقة ت�ستحوذ على اهتمام امل�ستجيب ،ويكون
ذلك عادة ب�أن تتدرج الأ�سئلة من الأ�سئلة العامة
�إىل الأ�سئلة الأكرث تخ�ص�ص ًا؛ ومن الأ�سهل �إىل
الأ�صعب ،و�صياغة كلمات ال�س�ؤال يف �صو ٍر غري
ُمبهمة» .وبالن�سبة �إىل البحث احلايل ُ�ص ِّممت
اال�ستبانة ملعرفة وجهة نظر الدار�سني حول مدخل
التكليف بامله َّمات ،وهي يف �أربعة حماور ،كما يف
اجلدول ( )2الآتي:
جدول  :2حماور اال�ستبانة Research Themes

حمور

ا�سم حمور

بنود

1

مقارنة بني مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات وطريقة املُحا�ضرة.

29 ،5 ،3 ،2 ،1

2

�أثر مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4
24 ،22 ،21
تطوير مهارة االت�صال.

3

�أثر مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف ،15 ،13 ،12 ،11
28 ،27 ،26 ،19
تطوير مهارة الكتابة.

4

وجهة نظر الدار�سني العام حول ،18 ،17 ،16 ،14
25 ،23 ،20
مدخل التَّكليف بامل َه َّمات.

د� -صدق اال�ستبانة:
عدد من �أ�صحاب
ُعر�ضت اال�ستبانة على ٍ
االخت�صا�ص ،وذلك للك�شف عما قد يكون من
تق�صري يف جانب ما من جوانب ت�صميمها �أو �أخطاء
علم َّية� ،أو منهجية ت�ؤثر يف مو�ضوعية و�صدقها
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جدول  :5توزيع الدار�سني ح�سب امل�ستويات
م�ستوى

عدد

ن�سبة مئوية

ال َّرابع

26

34.2

ال�ساد�س
َّ

28

36.8

أغرا�ض وظف َّية
اللغة العربية ل ٍ

22

28.9

املجموع

76

100

من خالل اجلدول ( )5ال�سابق يالحظ كرثة
عدد دار�سي امل�ستوى ال�ساد�س حيث �شكلت ن�سبتهم
�أعلى ن�سبة وهي  ،%36،8تلتها بعد ذلك ن�سبة
طالب امل�ستوى الرابع وهي  ،%34،2بينما ق ّلت
أغرا�ض وظف َّية وهي
ن�سبة دار�سي اللغة العربية ل ٍ
 .%28،9ومن اجلدير بالذكر �أنّ ه�ؤالء الدار�سني
من امل�ستويات املتو�سطة واملتقدمة ،ولديهم خربة
يف درا�سة اللغة العربية.
يو�ضح اجلدول ( )6الآتي املحور الأ ّول من
اال�ستبانة ،وهو املقارنة بني مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات وطريقة املحا�ضرة يف التدري�س.
جدول  :6املقارنة بني مدخل ال َّتكليف
بامل َه َّمات وطريقة املحا�ضرة
بند

متو�سط
ح�سابي
ّ

انحراف
معياريّ

� -1أحب املحا�ضرة كطريقة للتدري�س3.93 .

.914

3.87

.699

3.95

.651

3.73

.727

3.79

.639

� -2أحب مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
كطريقة للتدري�س.
� -3أ�ستمتع باللغة العربية عند
ا�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات.
� -5أ�ستمتع دائم ًا مب�شاركتي يف مدخل
التَّكليف بامل َه َّمات.
� -29أف�ضل مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
على طرق التدري�س الأخرى.
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ي�شري اجلدول ( )6ال�سابق �إىل �أنّ الدار�سني
امل�ستجيبني لال�ستبانة كانوا يحبون ا�ستخدام
مدخل التكليف بامله َّمات يف التع ّلم (متو�سط
ح�سابي =  ،3،87انحراف معياري = ،)،699
وكانوا ي�ستمتعون باللغة العربية عند ا�ستخدام
هذا املدخل (متو�سط ح�سابي =  ،3،95انحراف
معياري =  .)،651وكان الدار�سون ي�ستمتعون
بامل�شاركة يف الف�صول ،وال ي�شعرون بقلق �أو
ا�ضطراب عند امل�شاركة (متو�سط ح�سابي =
ّ
ويف�ضلون
 ،3،73انحراف معياري = ،)،727
مدخل التكليف بامله َّمات على طرق التدري�س
الأخرى (متو�سط ح�سابي =  ،3،79انحراف
معياري =  .)،639ولكنهم عندما �أجابوا عن
البند الأ ّول ،وهو �أنهم يحبون املحا�ضرة كطريقة
للتدري�س ،وافقوا موافقة عالية � ً
أي�ضا حيث جاء
املتو�سط احل�سابي لهذا البند ( ،3،93انحراف
معياري =  .)،914قد يف�سر هذا �أنّ الدار�سني
يرون �أهمية دور املع ّلم ،وهذا �أمر تع َّودوا عليه،
حيث ال ميكن اال�ستغناء عنه ،وهذا �صحيح ،لكنّ
دوره يف مدخل التكليف بامله َّمات تغيرَّ  ،ف�أ�صبح
املعلم مر�شدً ا وم ّي�س ًرا للتعليم.
ميكن �أن ي�ستخل�ص الباحثان من املتو�سطات
احل�سابية العالية لبنود اال�ستبانة �أنّ الدار�سني يف
مركز اللغات باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا
يحبون درا�سة اللغة العربية با�ستخدام مدخل
التكليف بامله َّمات .فتتفق نتيجة البحث احلايل مع
نتائج الكثري من الدرا�سات التي �أجريت يف بيان
وجهة نظر الدار�سني حول مدخل التكليف بامله َّمات
مثل درا�سة بون�ساجن ( ،Pongsawang )2012ودرا�سة
العليمات ( ،al-Olaimat )2012ودرا�سة كا�سف
(.Kasap )2005

يو�ضح اجلدول ( )7الآتي املحور الثاين من
اال�ستبانة ،وهو وجهة نظر الدار�سني حول �أثر
مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير مهارة االت�صال.
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اال�ستبانة .وللت�أكد من �صدق حمتوى اال�ستبانة
�أر�سلت هذه اال�ستبانة �إىل ثالثة حما�ضرين يف
مركز اللغات يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا للتعرف �إىل املفردات ال�صعبة ،ومدى
منا�سبة لغة اال�ستبانة للدار�سني املفحو�صني ،ومدى
منا�سبة بنود اال�ستبانة جلمع املعلومات .ولقد علق
الأ�ساتذة الكرام على مو�ضوع لغة اال�ستبانة .وقام
الباحثان ب�إجراء التعديالت الالزمة من حترير
للغة ،وترتيب بنودها ،وحذف بع�ض البنود و�إ�ضافة
بنود.
ثالثة ٍ
ه -ثبات اال�ستبانةQuestionnaire Constancy :
يذكر مراد ،وهادي (� )2002أنَّ م�صطلح
الثبات ي�شري �إىل “ات�ساق الدرجات التي ّمت
احل�صول عليها جراء تطبيق �أداة ما� ،أي مدى
ات�ساق درجات القيا�س �إذا ما �أعيد تطبيقه على
الأفراد �أنف�سهم” .وللت�أكد من ثبات اال�ستبانة
تمَ َّ دفعها خلم�سة ع�شر دار�س ًا من كلية معارف
الوحي ،ذلك ملعرفة مدى منا�سبة لغة اال�ستبانة،
ومدى منا�سبة بنودها لهم .و�أبدى الدار�سون بع�ض
املالحظات من غمو�ض يف بع�ض فقرات اال�ستبانة،
ومن ّثم قام الباحثان بت�صحيح البنود الغام�ضة،
وت�سهيل لغة تلك البنود حتى تتنا�سب اال�ستبانة مع
الدار�سني.
 -4الدرا�سات ال�سابقةThe Previous Studies:
�أ -تعريف ال َّتكليف بامل َه َّماتTask Based :
)Learning TBL

مل ُي ْح َظ تعريف َم ْد َخل «التَّكليف بامل َه َّمات»
باتفاق العلماء ال�شامل؛ ولذا جند تعريفات متعددة
منها :ولي�س ( Jane Willis )1998يف ورقتها عن
“تعليم النحو عن “طريق التَّكليف بامل َه َّمات”
َع َّرفت َم ْد َخل “التَّكليف بامل َه َّمات” ب�أنَّ امل َه َّمة
هي :ن�شاط هادف عربه ي�ستطيع الدار�سون
حتقيق �أو �إجناز نتائج واقع َّية .وبعبارة �أخرى
ي�ستخدم الدار�سون م�صادر اللغة املتاحة؛ ذلك
حل ّل م�شكلة قائمة� ،أو �أ�شياء مكتوبة �أو �ألعاب
وع َّرف ولي�س ()2007
لغو َّية ،وتبادل اخلرباتَ .
http://journals.uob.edu.bh
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َ ”Dave Willisم ْد َخل التَّكليف بامل َه َّمات» ب�أ َّنه
«ن�شاط يمُ َ ِّكن الدار�س من ا�ستخدام اللغة الهدف
بغر�ض االت�صال؛ وذلك لتحقيق النتائج املرجوة».
وامل َه َّمة هي عمل تن�شيطي يت�ضمن تفاع ًال ات�صال ًّيا،
و�أمناطها يتدرب فيها الدار�س خارج الف�صل؛ ولكن
ً
تن�شيطا لعمليات االكت�ساب.
ت�ضمنت
هذه الأمناط
ْ
ولي�س ( )2007ت�شري �إىل �أ َّنه يجب يف تعريف
“م ْد َخل التَّكليف بامل َه َّمات” مراعاة جوانب ِع َّدة،
َ
وهي :الهدف ويعني �أن تتطلب امل َه َّمة ا�ستخدام
اللغة مث ًال حلجز تذاكر ال�سفر ،وطالء ال�سور،
ووجهة نظر امل�صمم� ،أو املعلم والدار�سني ،و�أ�صالة
امل َه َّمة؛ وهي :هل امل َه َّمة لها عالقة وثيقة باحلياة
الواقع َّية؛ ومهارات اللغة ِمن حديث وكتابة ،وطبيعة
العمليات املتع ِّلقة بامل َه َّمة؛ ومنها فهم اللغة،
والتحدث باللغة (ومن العمليات اللغوية االختيار،
والأ�سباب ،والت�صنيف ،وتنظيم املعلومات ،و�إعادة
�صياغة املعلومات من منط لآخر) .ويجب �أن حتقق
امل َه َّمة نتائج طيبة ووا�ضحة؛ بد ًال عن ا�ستخدام
اللغة فقط ،ومن َّثم ميكن قيا�س نتائج امل َه َّمة
من خالل تقومي املحتوى فمث ًال عند احلديث عن
“�صورة”؛ فيمكن طرح ال�س�ؤال الآتي :هل الدار�س
ا�ستطاع التعبري عن الق�صة بنجاح؟ وي�شري لونق
(� Long )1985إىل �أنَّ امل َه َّمة عبارة عن �أ�شياء ِع َّدة،
يفعلها النا�س يف حياتهم اليومية ،ويف العمل ،ويف
�أوقات الفراغ عند ممار�سة الهوايات.
ب -ميزات امل َه َّمةTask Features :
�أ�شار نينان ( ،)2004وولي�س ( ،)2007وولي�س
( ،)1998وبوول�سوم (� Ploosm, 2013إىل �أنَّ ميزات
امل َه َّمة كما ي�أتي:
خطة عمل ،فهي ت�شكل ّ
 -1امل َه َّمة هي ّ
عمل
خطة ٍ
للدار�س.
 -2امل َه َّمة تركز بالدرجة الأوىل على املعنى (�أي
ا�ستخدام اللغة من خالل االت�صال).
احلقيقي
 -3امل َه َّمة يجب �أن تت�ضمن عمليات العامل
ِّ
من ا�ستخدام اللغة (مث ًال ملء ا�ستمارة� ،أو
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تو�ضيح وجه الت�شابه واالختالف بني �صورتني).
 -4امل َه َّمة حتتوى على املهارات اللغوية الأربع.
 -5امل َه َّمة ترتبط بالعمليات العقلية املقارنة.
 -6امل َه َّمة يجب �أن حتدد بو�ضوح نتائج االت�صال
اللغويِّ (فيجب �أن حتدد ّ
خطة العمليات غري
اللغوية).
ج -ملاذا ن�ستخدم « َمد َْخل ال َّتكليف بامل َه َّمات»؟
Why We Use Task Based Learning Approach

يرى بوول�سم (� )2013أنَّ َم ْد َخل التَّكليف
لدواع ،منها:
بامل َه َّمات ُي�ستخدم ٍ
 -1الدار�سون �أحرار يف ا�ستخدام اللغة يف �سياق
طبيعي؛ ذلك من خالل تبادل اخلربات بلغة
ِّ
منا�سبة لهم.
 -2يتعرف الدار�سون على كثري ًٍا من امل�صطلحات
املعجمية.
 -3هو طريقة ات�صال َّية فعالة حيث يق�ضي
الدار�سون ُج َّل �أوقاتهم يف االت�صال.
 -4توفري �أن�شطة ذاتية.
 -5هو طريقة ممتعة وذات َّية.
د -مبادئ « َمد َ
ْخل ال َّتكليف بامل َه َّمات»Task Based :

Learning Principles

ي�شري �إلي�س (� Ellis )2003إىل بع�ض املبادئ
“ َمل ْد َخل التَّكليف بامل َه َّمات” ،ومنها:
 -1ا�ستخدم امل َه َّمة ،ولي�س الن�صو�ص ،بو�صفها
وحدة للتحليل.
 -2تعزيز التعليم بالعمل (التطبيق واخلربة).
 -3تقدمي خمرجات (مفيدة) غنية.
� -4شرح املخرجات بالتف�صيل.
 -5ت�شجيع التَّعلم.
لعل مبادئ َم ْد َخل امل َه َّمة والتكليف ال�سابقة التي
�أ�شار �إليها �إلي�س ( )2003هي املبادئ الرتبوية
http://journals.uob.edu.bh

نف�سها التي ت�ستخدم يف طرق التدري�س الف َّعالة.
ه -ال�شروط ال�ضرور َّية الثالث للتع ّلم:
لقد �ص َّمم ولي�س ( )1998وبوول�سم ()2013
الإطار للتدري�س مبدخل التَّكليف بامل َه َّمات؛ لي�ساعد
يف و�ضع �شروط مثالية لدرجة ق�صوى ،ذلك لتعليم
اللغة الطبيعية .وال�شروط ال�ضرور َّية الثالث للتعلم
هي:
ال َّتعر�ض :التعر�ض �إىل اللغة الهدف امل�ستعملة؛
اللغوي
من خالل املمار�سة اللغوية ،والتخطيط
ّ
ملهارة احلديث والكتابة.
فر�ص اال�ستعمال :ا�ستعمال اللغة الهدف؛
للتعبري عن املعاين يف مواقف خا�صة وعامة؛
مب�شاركة جمموعات ثنائ َّية �أو جمموعات �أكرب
حديث ًا وكتابة.
الدَّافع َّية :لها عالقة بالتعر�ض ،ولن�ستعمل ما
نعرف لنتحدث حديث ًا ذا معنى ،والرغبة يف ذلك.
يجب الرتكيز على �شكل منط اللغة (النحو)
ذلك ملنع اال�ستخفاف بالقواعد النحوية؛ وم�ساعدة
الدار�س؛ لتطوير مهارته اللغوية من خالل
املعلومات املعروفة له �سلف ًا .ومن املفيد �أن نخترب
الطرق التي ي�ستخدمها طالبنا؛ لنعرف �أي هذه
ال�شروط تبعها الدار�سون و�أي هذه ال�شروط مل
يتبعها الدار�سون؛ فمث ًال �إذا وجد الدار�سون �صعوبة
(�إ�شكالية) يف احلديث فهذا يعني ق ّلة التعر�ض
للممار�سة والتدريب اللُّغويِّ .
و -ت�صميم امل َه َّمةTask Design :
�ألقى �سكهان ( Skehan )1998وولي�س ()1998
ال�ضوء على ت�صميم مهمة منا�سبة وعربها ميكن
التعبري عن اللغة يف تلك امل َه َّمة ،و�أمثلة للمهمات
(تنظيم فريق كرة القدم ،وهوايتي ،واحل�صول
على املاء ،ورحلة ،و�سياحة وغريها).
ي�شري البحث هنا ب�إمكان حتديد ال�شكل
(القواعد النحوية) ،فمث ًال يف الهواية ي�ستح�سن
ا�ستخدام الفعل امل�ضارع؛ لأنَّ الدار�س ميار�س
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يوم �أو ك ّل �أ�سبوع �أو يف ك ّل �شهر(�أي
الهواية ك ّل ٍ
هناك ا�ستمرار َّية)؛ وعليه ُي�ستح�سن ا�ستخدام
الفعل امل�ضارع؛ �أما يف التعبري عن الق�صة
في�ستح�سن ا�ستعمال الفعل املا�ضي؛ لأنَّ الق�صة
غالب ًا ما حتكي عن املا�ضي.
مبد َ
ْخل ال َّتكليف بامل َه َّماتTeaching :
ز -التدري�س َ
With The Task Based Approach

ق�سم ولي�س ( ،)1998وبوول�سم ()2013
َّ
الإطار النظريِّ للتدري�س لمِ دخل التَّكليف بامل َه َّمات
أق�سام وهي امل َه َّمة ،وما قبلها ،وما بعدها.
�إىل ثالثة � ٍ
( )1ما قبل امل َه َّمةBefore The Task :
* حتفيز الدار�س وت�شجيعه.
* املدخل �إىل املادة وامل َه َّمة.
* املدخل �إىل املو�ضوع من خالل املعلم.
* ا�ستخدام ال�صور ،واملل�صقات والعر�ض.
ميكن �أن يكون ما قبل امل َه َّمة �صورة من ال�صور
كتابي� ،أو ن�ص م�سموع ،ن�شاط �أو
الآتية :ن�ص
ِّ
ذهني� ،أو تدريب ق�صري(مغلق ،كلمات
ع�صف
ِّ
متقاطعة ،وفيديو(م�ؤمترات مرئية)� ،أو �صور� ،أو
�صفحة من ال�شبكة العاملية� ،أو كل �صورة تطور اللغة
الأجنبية وت�ضع ذهن الدار�س يف بيئة ثقاف َّية.
( )2تنفيذ امل َه َّمةTask Application :
* ا�ستخدام اللغة الهدف.
* ا�ستخدام �أن�شطة ثنائية �أو جماعية.
* التدرج يف زيادة �أهمية التخطيط والتعزيز
والعر�ض.
( )3ما بعد امل َه َّمةAfter The Task :
* اختيار وتعيني ،وت�صنيف الكلمات والتعبريات
العامة وامل�ألوفة.
* ا�ستخدام اللغة من مفردات وتعابري يف الف�صل.
ال�شخ�صي.
* ت�صميم القامو�س
ّ
و�أكدت ماريا (� Maria )2009أنَّ ما قبل امل َه َّمة
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ي�سمح مبالحظة ميزات امل َه َّمة؛ وامل َه َّمة هي
�ضرورية للتطبيق؛ �أما ما بعد امل َه َّمة فيو�ضح
امل�شكالت الأ�سا�سية التي جتابه الدار�س واملعلم،
وطريقة ح ّلها.
ح� -أنواع امل َه َّماتTask Types :
ف َّرق نينان ( )2004بني ثالثة مفاهيم
الواقعي� ،أو امل َه َّمة
للمهمات ،وهي مه َّمات العامل
ِّ
الهادفة ،وامل َه َّمات الرتبو َّية ،وامل َه َّمات امل�ستهدفة،
كما ي�شري �إليها با�ستعمال اللغة يف عامل خارج
غرفة الدرا�سة� ،أما امل َه َّمات الرتبوية فهي تلك
امل َه َّمات التي حتدث يف الف�صل .و�أ�شارت ولي�س
(ً � )1998
أي�ضا �إىل امل َه َّمات ،بقولها:
تدريبي مرتب ونوع من العمل
 امل َه َّمة هي عملِّ
ي�ؤدي �إىل تدريب الدار�سني على الكالم يف
حقيقي� ،أو عمل
داخل الف�صل وخارجه يف عامل
ِّ
هادف.
تعليمي تربويِّ وهو نوع من العمل
 امل َه َّمة هي عملِّ
الذي يك ّون فيه الدار�سون الفهم ،واملعاجلة.
وذكرت �أنَّ منها يف الدرجة الأوىل الرتكيز على
املعنى �أكرث من ال�شكل (النحو) ،و(الواقعية يف
الف�صل).
و�أ�شارت ولي�س (ً � )1998
أي�ضا �إىل �ستة �أنواع
من �أنواع امل َه َّمات وهي (اال�ستماع ،والتنظيم،
واملقارنة واملوازنة ،وح ّل امل�شكالت ،وم�شاركة
اخلربات ال�شخ�صية ،وامل َه َّمات الإبداعية).
ط -ماذا يعني التدري�س عن طريق َمدخل ال َّتكليف
بامل َه َّمات:
�أورد نينان ب�أنّ لونق (� Long )1985صمم َمدخلاً
للتدري�س عن َمدخل التَّكليف بامل َه َّمات من خالل
امل َه َّمات امل�ستهدفة ،وناق�ش �أن امل َه َّمة امل�ستهدفة
هي :جزء من العمل يقوم به ال�شخ�ص لنف�سه �أو
للآخرين ،وطواع َّي ًة� ،أو من خالل حتفيز .وعليه
من �أمثلة امل َه َّمات طالء �سور� ،أو م�ساعدة الطفل
الرتداء املالب�س� ،أو ملء ا�ستمارة� ،أو �شراء حذاء،
�أو حجز تذاكر الطريان ،والتعبري عن اختبار قيادة
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ال�سيارة� ،أو ا�ستالف كتاب من املكتب ِة� ،أو كتابة
ر�سالة �شخ�صية �أو ر�سمية� ،أو حجز غرفة يف
فندق هيلتون مثال� ،أو معرفة ا�سم ال�شارع املراد
يف و�سط مدينة كواال ملبور� ،أو م�ساعدة �شخ�ص
يو ّد عبور الطريق .بعبارة �أخرى امل َه َّمة تعني
�أ�شياء عدة يفعلها النا�س يف حياتهم اليوم َّية يف
العمل (كتابة الر�سائل الر�سمية؛ �أو يف �أوقات
الفراغ عند ممار�سة الهوايات مثل كرة القدم �أو
ال�س َّلة.
ِّ
ي -تعريف بامل َه َّمات الرتبو َّيةEducational Task:
Definition

عرفها لونق ( )1985ونينان ( )2004ب�أنها ك ّل
ن�شاط �أو عمل فعلي ُي�ستخدم خارج الف�صل نتيجة
ملعاجلة اللغة وفهمها نحو ر�سم خريطة� ،أثناء
اال�ستماع �إىل �شريط ت�سجيل .فامل َه َّمة قد حتتوي
�أو ال حتتوي على �إنتاج لغويِّ  .امل َه َّمة تتطلب من
املعلم �أن يح ّدد ما الذي ميكن �أن ُيق َّوم ب�أنه جناح
تام� .إن ا�ستخدام �أنواع متعددة من امل َه َّمات اللغوية
يجعل تدري�س اللغة �أكرث ات�صا ًال ،طاملا تقدم عر�ض ًا
لأن�شطة الف�صل الذي يكون �أبعد من تدري�س اللغة
من �أجل اللغة نف�سها.
ك� -أمثلة للمهمات Examples of the Tasks
من �أمثلة طريقة التدري�س مبدخل “التَّكليف
بامل َه َّمات” الأمثلة الآتية( :لونق ،1985 ،و�إلي�س
)2003
املثال الأ َّول:
ِّ
اكتب �سريتك الذاتية وتبادلها مع �أ�صدقائك.
املثال الثاين:
كنت راكب ًا �سفينة وغرقت تلك ال�سفينة،
ويجب عليك �أن ت�سبح �إىل جزيرة قريبة ،ومعك
جراما فقط ،فماذا ت�أخذ
حاوية حتمل  20كيلو
ً
معك من الأ�شياء املب َّينة يف اجلدول رقم ()3
الآتي:
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جدول � :3أمثلة للمه ّمات
�شمعة

حبل

م�صباح

طعام

والعة

كتاب
(ق�صة)

دواء

ماء

�إناء

مذياع

هاتف

�صحيفة

بالون

مالب�س

حقيبة

حا�سوب

لنب

�ساعة

�صفارة

حذاء

الغر�ض من ا�ستخدام هذا التدريب هو حثّ
الدار�س على ا�ستخدام اللغة يف مواقف حياتية
معي�شة؛ وتت�ضمن اقرتاحات وموافقة الدار�سني
وعدمها؛ فالدار�س ح ٌر يف ا�ستخدام النحو (على
الدار�س ذكر �أ�سباب اختياره).
املثال الثالث:
(�س ْر ميين ًا ،ثم انعطف
اتبع تعليمات الطريق ِ
�شما ًال جتد �أمامك م�سجد اجلامعة الإ�سالمية،
وقري ًبا منه املكتبة) .امل َه َّمة يجب �أن تكون نتيجة
ال�ستخدام اللغة يف العامل اخلارجي (ولي�س
ا�ستخدامها يف الف�صل)( .ولي�س ،2003 ،ولونق،
.)1985و�أ�شار دوقلي ولونق (Doughty & )2003
� Longإىل الطرق الأ�سا�سية ال�ستخدام امل َه َّمة ،منها:
 -1ا�ستخدام امل َه َّمة بو�صفها �أداة للتحليل ،ولي�س
الن�صو�ص.
 -2ت ْعزيز التعليم بالعمل (باخلربة والتطبيق).
مف�صل عن املدخالت.
 -3عر�ض ِّ
 -4تقدمي مدخالت مفيدة.
(اال�ستنباطي).
 -5ت�شجيع التعليم
ّ
� -6إلقاء ال�ضوء على القواعد النحوية.
َ -7ع ْر�ض عن التغذية الراجعة.
 -8تطوير العمليات التعليمية.
 -9تعزيز روح التعليم التعاو ِّ
ين.
 -10تفريد التعليم.
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وهذه الطرق الأ�سا�سية � ً
أي�ضا �أكدها �إلي�س
( )2003يف الآتي:
 -1ت�أ ّكد من منا�سبة م�ستوى مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات من حيث ال�صعوبة للطالب.
 -2ح ّدد الأهداف بدقة وو�ضوح لكل مهمة يف
الدر�س.
َ -3ع ِّرف الدار�سني تعريف ًا منا�سب ًا بامل َه َّمة املكلف
بها.
 -4ت�أ ّكد من �أنّ الدار�سني لعبوا �أدوار ًا فاعلة يف
امل َه َّمة يف الدر�س.
�شجع الدار�سني على خو�ض املغامرات اللغوية
ّ -5
(التدريب والتمرين دون خوف).
 -6ت�أ ّكد من �أن الدار�سني يهتمون باملعنى
(االت�صال) �أو ًال عندما ينفذون امل َه َّمة.
 -7امنح فر�صة للتدريب على ممار�سة القواعد
النحوية (ال�شكل).
 -8على الدار�سني تقومي �أدائهم.
لع ّل ما ذكره �إلي�س ( )2003هو من �صميم
العملية الرتبوية من حيث املنا�سبة والأهداف،
والتعريف بامل َه َّمة .يرى البحث االهتمام بحاجات
الدار�سني ،مما ي�ساعد يف تطوير مهاراتهم
اللُّغوية .و�أورد �سامودا وبيقات (Samuda )2008
 & Bygateمثا ًال تطبيقي ًا للخطة العملية للمهمة
(�أي كان يجيب عن الذي يجعل امل َه َّمة جيدة):
 -1االهتمام باال�ستخدام الأمثل للغة.
 -2االهتمام باملخرجات غري اللغوية.
 -3االهتمام باملعنى.
 -4االهتمام الأكرث بالعمليات املتعلقة بالتقومي.
 -5حتديد زمن امل َه َّمة.
� -6شرح التعليمات بو�ضوح.
 -7االهتمام بالتغذية الراجعة.
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ل -فوائد التدري�س عن طريق مدخل ال َّتكليف
بامل َه َّمات:
ي�شري بوول�سم (� )2013إىل فوائد التدري�س عن
طريق مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ومنها:
 -1مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ُمه ٌم حيث جتعل
الرتكيز على الدار�س (حمور العملية التعليمية)
بد ًال عن املعلم.
 -2مينح الدار�س طرق ًا عديدة لفهم اللغة ك�أداة
ات�صال بد ًال عن كونها هدف ًا خا�ص ًا.
 -3تنقل التدري�س من التدري�س املعنويِّ �إىل
الواقعي.
التدري�س يف العامل
ِّ
 -4امل َه َّمة �ضرورية لأنها تقابل احلاجات احلالية
للدار�سني وتوفر �إطار ًا نظري ًا لتعليم الطفل؛
فهي ممتعة وي�ستطيع (املعلم) �أن يتعرف
حاجات الدار�سني.
 -5عر�ض نتائج البحث واملناق�شة
َّمت توزيع �أكرث من  100ا�ستبانة ،وت�سلم
الباحثان منها  76ا�ستبانة؛ وكما �سبق القول
ِ
ً
تتكون ا�ستبانة من  29بندا يف �أربعة حماور ،وهي
حمور مقارنة بني مدخل امل َه َّمة والتكليف وطريقة
املحا�ضرة ،و�أثر مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير
مهارة االت�صال ،و�أثره يف تطوير مهارة الكتابة،
ووجهة نظر الدار�سني العام حول مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات ،والآن �إىل حتليل اال�ستبانة:
جدول  :4توزيع الدار�سني ح�سب اجلن�س
جن�س

عدد

ن�سبة مئوية

ذكور

22

28.9

�إناث

52

68.4

املجموع

74

97.4

(دار�سان اثنان مل يحددا اجلن�س)

من خالل اجلدول ( )4ال�سابق يالحظ كرثة
عدد الإناث مقابل عدد الذكور؛ حيث ازداد عدد
الإناث �إىل �أكرث من �ضعفي عدد الذكور.
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جدول � :7أثر مدخل ال َّتكليف بامل َه َّمات
يف تطوير مهارة االت�صال
متو�سط
ح�سابي
ّ

انحراف
معياريّ

 -4مب�شاركتي يف مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات �أ�ستطيع �أن �أحتدث.

3.80

.569

 -6با�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
�أ�ستطيع �أن �أعرب عن نف�سي.

3.80

.611

 -7با�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
�أ�ستطيع �أن �أجري مقابلة مع �شخ�ص
عربي.
ِّ

3.39

.613

 -8با�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
�أ�ستطيع االت�صال مع �أ�صدقائي العرب.

3.63

.629

 -9مب�شاركتي يف مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات �أ�ستطيع �أن �أ�شارك بفكري.

3.88

.588

 -10مب�شاركتي يف مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات �أ�ستطيع �أن �أنظم �أفكاري.

3.73

.684

 -21مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ميكنني
مو�ضوعات ِعدَّة مع
من مناق�شة
ٍ
جمموعتي.

3.78

.665

� -22أتاح يل مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
ا�ستخدام اللغة لالت�صال.

3.88

.730

 -24با�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
�أ�ستطيع ح ّل امل�شكالت اللغوية.

3.59

.615

بند

يت�ضح من اجلدول ( )7ال�سابق �أنّ الدار�سني
كانوا يرون �أنّ مدخل التكليف بامله َّمات له �أثر كبري
يف تطوير مهارة االت�صال� .إنَّ الدار�سني يرون �أنهم
مب�شاركتهم يف هذا املدخل ي�ستطيعون �أن يتح ّدثوا
باللغة العربية (متو�سط ح�سابي =  ،3،80انحراف
معياري =  ،)،569وكما هو معلوم م�شاركة
الدار�سني يف جمموعاتهم ت�ستوجب االت�صال،
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ولن يكتمل عمل املجموعة �إال عرب االت�صال،
ويرون �أنّ املدخل يجعلهم يقدرون على التعبري
عن �أنف�سهم (متو�سط ح�سابي =  ،3،80انحراف
معياري =  ،)،611فهم �شاركوا ب�أفكارهم يف
القيام بامله َّمة داخل الف�صول (متو�سط ح�سابي
=  ،3،88انحراف معياري =  ،)،588وهم در�سوا
كيفية تنظيم الأفكار (متو�سط ح�سابي = ،3،73
انحراف معياري =  ،)،684وناق�شوا وحاوروا
مو�ضوعات عديدة داخل املجموعة (متو�سط
ح�سابي =  ،3،78انحراف معياري = ،)،665
ومتكنوا من ح ّل امل�شكالت اللغوية (متو�سط
ح�سابي =  ،3،59انحراف معياري = ،)،615
حيث ا�ستخدموا اللغة العربية للمناق�شة واالت�صال
مع �أ�صدقائهم داخل املجموعة (متو�سط ح�سابي
=  ،3،88انحراف معياري =  ،)،730واالت�صال
ب�أ�صدقائهم العرب (متو�سط ح�سابي = ،3،63
انحراف معياري =  ،)،629فامل�شاركة والتعا ُون
بني �أع�ضاء املجموعة مه ّمة يف �أداء امله َّمة ،وقد
دعت الآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية
ال�شريفة �إىل التعاون .لكنّ درجة موافقة الدار�سني
متدنية قليال عندما �سئلوا عن مقدرتهم على
�إجراء املقابلة مع �أ�شخا�ص عربية (متو�سط
ح�سابي =  ،3،39انحراف معياري =  .)،613فثقة
الدرا�سني ب�أنف�سهم لإجراء املقابلة مع �أ�شخا�ص
عربية لي�ست عالية ،فقد يخافون من عدم القدرة
عربي.
ال�ستيعاب الكلمات التي ينطقها �شخ�ص
ّ
وهنا يربز دور املع ّلم يف ت�شجيع الدار�سني على
احلديث واالت�صال و�إجراء املقابالت.
وي�ستخل�ص الباحثان من املتو�سطات احل�سابية
العالية لبنود اال�ستبانة �أنّ الدار�سني يف مركز
اللغات باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا يرون
�أنّ مدخل التكليف بامله َّمات ي�ؤثر �أثر ًا كبري ًا يف
تطوير مهارة االت�صال .فنتيجة البحث احلايل
تت�سق مع نتائج الدرا�سات التي �أجريت يف بيان �أثر
مدخل التكليف بامله َّمات يف تطوير مهارة االت�صال
لدى الدار�سني ،وتطوير مواقف الدار�سني الإيجابية
نحو اللغة الهدف ،مثل درا�سة �إديندوف ()2014
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 ،Adendorffودرا�سة هادي ( ،Hadi )2013ودرا�سة
مراد ( ،Murad )2009ودرا�سة العليمات (al- )2012
.Olaimat
يو�ضح اجلدول ( )8الآتي وجهة نظر الدار�سني
حول �أثر مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يف تطوير
مهارتهم الكتابية.
جدول � :8أثر مدخل ال َّتكليف بامل َه َّمات
يف تطوير مهارة الكتابة
متو�سط
ح�سابي
ّ

انحراف
معياريّ

 -11مب�شاركتي يف مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات تعلمتُ كثري ًا من الكلمات.

4.13

.680

 -12مب�شاركتي يف مدخل التَّكليف
حت�سنت كتابتي.
بامل َه َّمات
ْ

3.97

.765

يهتم
 -13مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ّ
باملفردات.

3.97

.692

يهتم
 -15مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ّ
بالنحو.

3.93

.699

� -19ساعدين مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات يف تطوير مهارتي الكتاب َّية.

3.88

.711

 -26با�ستخدام مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات �أ�ستطيع كتابة فقرة.

3.83

.661

 -27با�ستخدام مدخل التَّكليف
مقال.
بامل َه َّمات �أ�ستطيع كتابة ٍ

3.80

.674

 -28با�ستخدام مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات �أ�ستطيع �أن �أعرب عن �أفكاري
كتاب ًة.

3.88

بند

.692

ي�شري اجلدول ( )8ال�سابق �إىل موافقة
الدار�سني العالية على �أنّ مدخل التكليف بامله َّمات
الحظ �أنّ
كان ي�ؤ ّثر يف تطوير مهاراتهم الكتاب ّية .و ُي َ
درجة موافقة الدار�سني على �أثر مدخل التكليف
http://journals.uob.edu.bh

بامله َّمات يف حت�سني مهارة الكتابة �أعلى من �أثر
املدخل يف حت�سني مهارة االت�صال يف معظم بنود
اال�ستبانة.
وافق الدار�سون على �أنّ م�شاركتهم يف التع ّلم
مبدخل التكليف بامله َّمات جعلتهم يتعلمون كثريا
من الكلمات اجلديدة (متو�سط ح�سابي = ،4،13
انحراف معياري =  ،)،680وبعد �أن در�سوا
حت�سن م�ستوى مهارتهم
املفردات اجلديدة الكثرية َّ
الكتابية (متو�سط ح�سابي =  ،3،97انحراف
معياري =  ،)،765وبعبارة �أخرى �أنّ املدخل
ط َّور كتابتهم وعززها (متو�سط ح�سابي = ،3،88
انحراف معياري =  .)،711يبدو �أنّ البندين الثاين
ع�شر والتا�سع ع�شر متقاربان يف املعنى ،لكن هناك
فرقا ب�سيطا يف متو�سط درجة موافقة الدار�سني.
وهكذا ف�إنّ الدار�سني قد وافقوا بدرجة عالية
على �أنهم بعد ممار�سة مدخل التكليف بامله َّمات
فقد ا�ستطاعوا كتابة فقرة (متو�سط ح�سابي =
 ،3،83انحراف معياري =  ،)،661بل ا�ستطاعوا
كتابة مقال (متو�سط ح�سابي =  ،3،80انحراف
معياري = � .)،674إنَّ الدار�سني � ً
أي�ضا ا�ستطاعوا
التعبري عن �أفكارهم كتابة (متو�سط ح�سابي =
 ،3،88انحراف معياري =  .)،692ي�أخذ املدر�س
من خالل ا�ستخدام مدخل التكليف بامله َّمة يد
الدار�س خطوة خطوة يف بناء الرثوة اللغوية،
فاجلمل ،ثم الفقرات ،ثم املقال ،وهكذا .كما
يتبع املدر�س خطوات عديدة حتى ينجز الدار�سون
الواجب املنوط بهم من كتابة� ،أو حوار� ،أو ات�صال
لغوي .فت�ؤكد نتائج هذا البحث نتائج البحث الذي
ّ
�أجراه �أحمد وبدين (� ،Ahmad & Bidin )2016إذ
تو�صال يف درا�ستهما �أنّ مدخل التكليف بامله َّمات
َّ
له �أثر ف َّعال يف تطوير مهارة الكتابة لدى الدار�سني
املاليزيني الذين در�سوا اللغة الإجنليزية.
كان الدار�سون يرون � ً
أي�ضا �أنّ مدخل التكليف
يهتم باملفردات (متو�سط ح�سابي =
بامله َّمات ّ
 ،3،97انحراف معياري =  ،)،692كما يرون �أنّ
يهتم بالنحو (متو�سط ح�سابي = ،3،93
املدخل ّ

)Int. J. Ped. Inn. 5, No. 2, 150- 171 (Jul. 2017

انحراف معياري =  .)،699الدار�سون قد يخطئون
يف فهم وظيفة النحو يف مدخل التكليف بامله َّمة،
يهتم بالنحو يف ح ّد ذاته كما تهتم
�إذ املدخل ال ّ
يهتم
به الطريقة التقليدية يف التعليم .فاملدخل ّ
مبمار�سة اللغة الهدف وهي هنا العربية لتحقيق
االت�صال ،فلي�ست هناك فائدة من حفظ قوانني
النحو واملتون دون تطبيقها يف االت�صال الف ّعال.
ّ
يو�ضح اجلدول ( )9الآتي وجهة نظر العام
للدار�سني الذين يدر�سون اللغة العربية يف مركز
اللغات باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا حول
مدخل التَّكليف بامل َه َّمات.
جدول  :9وجهة نظر الدار�سني العام
حول مدخل ال َّتكليف بامل َه َّمات
بند

متو�سط
ح�سابي
ّ

� -14أتاح يل مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
فر�صة ممار�سة اللغة الطبيعية يف
داخل الف�صل.

3.80

 -16قدَّم يل مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
مدخالت َث َّرة عن اللغة الهدف
ٍ
(العربية).

3.75

.639

 -17مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يتوافق
مع فل�سفة مركزية الدَّار�س.

3.53

.644

 -18يتيح مدخل التَّكليف بامل َه َّمات
ملعلمي بالتعليق.

4.03

.748

 -20ي�ستخدم مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات اللغة العربية الطبيعية
(احلياتية).

4.05

.728

 -23مدخل التَّكليف بامل َه َّمات يت�ضمن
املهارات اللغوية الأربعة.

3.70

.731

� -25أعتقد �أن مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات ُمنا�سب مل�ستواي (اللغويِّ ).

3.84

.800
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انحراف
معياريّ
.611
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ي�شري اجلدول ( )9ال�سابق �إىل وجهة نظر
عال حول
الدار�سني الإيجابية ،ومبتو�سط
ٍ
بنود اال�ستبانة حول مدخل التَّكليف بامل َه َّمات.
فالدار�سون كانوا يوافقون على �أنّ املدخل ي�ستخدم
اللغة العربية الطبيعية� ،أو الأ�صيلة(متو�سط
ح�سابي =  ،4،05انحراف معياري = ،)،728
وبالتايل فهم يوافقون على �أنّ املدخل �أتاح لهم
فر�صة ملمار�سة اللغة الطبيعية داخل الف�صل
(متو�سط ح�سابي =  ،3،80انحراف معياري =
مدخالت ث ّرة عن
 ،)،611و�أنّ املدخل ق َّدم لهم
ٍ
اللغة العربية (متو�سط ح�سابي =  ،3،75انحراف
يح�سون ب�ضرورة
معياري =  .)،639فالدار�سون ّ
�إتقان اللغة االت�صالية احلياتية التي ت�ساعدهم
على التعامل بها مع �صاحب املطعم� ،أو الدكان
العربي.
ّ
وافق الدار�سون كذلك على �أنَّ مدخل التعليم
بامله َّمات يت�ض ّمن املهارات اللغوية الأربعة من
ا�ستماع ،وكالم ،وقراءة ،وكتابة (متو�سط ح�سابي
=  ،3،70انحراف معياري =  ،)،731كما �أكدوا �أنَّ
اللغوي (متو�سط ح�سابي
املدخل يالئم م�ستواهم
ّ
=  ،3،84انحراف معياري =  ،)،800و�أنَّ املدخل
يتيح ملدر�سيهم بالتعليق على �أدائهم اللغوي يف
الف�صول (متو�سط ح�سابي =  ،4،03انحراف
معياري =  .)،748من املعلوم �أنّ مدخل التعليم
بامله َّمات منا�سب جلميع امل�ستويات اللغوية خا�صة
املتقدمة منها ،و�أنَّ املد ّر�س ميكن له �أن يك ّيف
املدخل لينا�سب م�ستوى الدار�سني يف ف�صله .و�أنَّ
تعليق املد ّر�س على �أداء الدار�سني مهم حتى يف ّرق
الدار�سون بني اخلط�أ وال�صواب ،فالتغذية الراجعة
لها �أثر كبري يف تعزيز العمل َّية التعليم َّية التعلُّم َّية
(�إبراهيم ،2006 ،و�إبراهيم.)2010 ،
�أما بالن�سبة �إىل البند ال�سابع ع�شر ،وهو مدخل
التكليف بامله َّمات يتوافق مع مركزية الدار�س ،فقد
�أبدى الدار�سون موافقتهم على البند ،ولكن بدرجة
متدن ّية (متو�سط ح�سابي=  ،3،53انحراف معياري
=  )،644مقارنة مع البنود الأخرى يف هذا املحور.

165

Zakaria Omar & Ibrahim Mukhtar: The Effect of Task-based Language on Speaking ...

قد ّ
يدل هذا على عدم �إملام الدار�سني مبوا�صفات
مدخل التكليف بامله َّمات� ،إذ �إنَّ مركزية الدار�س هي
يف احلقيقة قريب جدًّا �إىل مدخل التكليف بامله َّمات
�إن مل يكن �شطره الأ�سا�سي .والفهم اخلاطئ بني
مدخل التكليف بامله َّمات ومركزية الدار�س � ً
أي�ضا
جنده يف نتائج درا�سة زو-زيو ( ،)2016حيث
ر�أى  %41،9فقط من الدار�سني �أنَّ مدخل التكليف
بامله َّمات يرتكز على الدار�س.
 -6النتائج والتو�صياتResearch Findings:
and Recommendations

�أ -النتائج:
تو�صلت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
مهم جدً ا ،وله �أثر
� -1إنَّ مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ّ
يف زيادة الرثوة اللغوية للدار�سني.
 -2مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ي�ساعد على حت�سني
مهارة االت�صال لدى الدار�سني ،فتدري�س
اللغة العربية االت�صالية يف مواقف حياة
يح�س الدار�س بجدوى
الدار�سني ّ
مهم ،حيث ّ
تعليم اللغة العربية ،وهو ما �أ�شار �إليه كل من
نينيان ( )2004وولي�س ()2007ب�أنَّ «امل َه َّمة
هي ن�شاط يمُ َ ِّكن الدار�س من ا�ستخدام اللغة
الهدف بغر�ض االت�صال».
 -3مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ي�ساعد على حت�سني
مهارة الكتابة لدى الدار�سني ،ويجعل الدار�س
هو حمور العملية التعليمية؛ ومن َّثم ُي َث ِّمنُ دور
الدار�س يف العملية التعليمية ،وهو ما �أ�شار �إليه
بول�سوم ( .)2013يف هذا املدخل �أنه يدفع
الدار�سني ال�ستخدام م�صادر متعددة للح�صول
على املعلومات وحل ّل امل�شكالت.
 -4ي�ستمتع الدار�سون با�ستخدام مدخل التَّكليف
بامل َه َّمات؛ رمبا يكون ذلك مل�شاركة الدار�س
امل�شاركة الفاعلة يف الدر�س من تنظيم للعمل
واحل�صول على املعلومات وت�صميم للدر�س؛
وعر�ض الدر�س واملناق�شة ،وكذلك حلرية
الدار�س يف ممار�سة الأن�شطة اللغوية.
Research Findings
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 -5مدخل التَّكليف بامل َه َّمات ي�ساعد على تطوير
مهارات الدار�سني اللغوية (من مفردات وكتابة
وحمادثة) ،وهو مل يهمل النحو يف مقابل
املحادثة �أو االت�صال؛ بل يعزّز الرتكيب النحوية
عند ممار�سة اللغة ات�صالي ًا من جانب املعلم.
ب -التو�صياتResearch Recommendations :
را�سي� -أن
 -1على املعلم – يف بداية الف�صل الدِّ ِّ
ي�شرح للدار�سني م�صطلح التَّكليف بامل َه َّمات
بالتف�صيل ،وي�شرح كذلك مدخالت امل َه َّمة.
 -2على املعلم تقليل �صعوبات امل َه َّمة ،وعدم و�ضع
الدار�س يف مواجهة التحديات وال�صعوبات من
خالل معلومات مل يفهمها الدار�س فهم ًا جيد ًا.
 -3يجب �أن يبنى مدخل التَّكليف بامل َه َّمات على
�أ�سا�س حاجات الدار�سني واملجتمع من خالل
درا�سة ا�ستطالعية ملعرفة تلك احلاجات.
-4يجب االهتمام مبمار�سة اللغة الهدف (العربية)
لتحقيق االت�صال .ويجب االهتمام بالتدريب
واملمار�سة على اللغة العربية ولي�س الرتكيز يف
اللغة نف�سها� ،إذ ال فائدة يف حفظ قوانني النحو
واملتون دون تطبيقها يف االت�صال الف ّعال.
قائمة املراجع:
�أو ًال :املراجع العربية:
�إبراهيم� ،سليمان .)2006(.تعليم اللغة العربية
عرب الإنرتنيت .كواال ملبور :مركز البحوث
باجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا.
�إبراهيم� ،سليمان ،وزكريا عمر� .)2013( .أثر
االجتماعي يف الطالب
و�سائل التوا�صل
ِّ
اجتماعي ًا -طالب اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا منوذج ًا .املجلة ال َّدولية للعلوم
الإ�سالمية يف تطبيقات احلا�سوب والتقنية،
.90-78 ،)2(1
http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/
ijasatarabic
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:املالحق
 ا�ستبانة الدار�سني:)1( ملحق رقم

Dear students,

The aim of this questionnaire is to collect information related to “Students’ Attitudes Towards the
Impact of Task Based Learning Approach (TBL) in Developing Arabic Speaking and Writing
Skills”. As such, could you please tick (√) the right choice. Please take note that the information will
be used for the research purposes, and it would be treated as a confidential. Your cooperation would be
much appreciated.
Thanking you for your time.
The Researchers
Centre for Languages, IIUM
Please circle based on the following scale:		
1 Strongly disagree

2 Disagree

3 Neutral

4 Agree		

5 Strongly agree

1. I like «lecturing» as teaching method.

1

2

3

4

5

2. I like Task Based Learning (TBL) as teaching method.

1

2

3

4

5

3. By using TBL, I enjoy my Arabic class.

1

2

3

4

5

4. By participating in TBL, I would be able to speak
Arabic.

1

2

3

4

5

5. I enjoy participating in TBL every time.

1

2

3

4

5

6. By using TBL, I could express myself.

1

2

3

4

5

7. By using TBL, I could interview Arabian person.

1

2

3

4

5

8. By using TBL, I could interact with Arab friends.

1

2

3

4

5

9. By participating in TBL, I would be able to share my
idea.

1

2

3

4

5

10. By participating in TBL, I have learnt how to organize
my idea.

1

2

3

4

5

11. By participating in TBL, I have learnt many words.

1

2

3

4

5

12. By participating in TBL, my writing skill is improving. 1

2

3

4

5
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13. TBL emphasizes the vocabulary.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. TBL offers me with a rich input of target language.

1

2

3

4

5

17. TBL compatible with the learner centered educational
philosophy.

1

2

3

4

5

18. TBL allows my teachers to give his input (comments).

1

2

3

4

5

19. TBL helps me in developing my writing skill.

1

2

3

4

5

20. TBL use real Arabic language.

1

2

3

4

5

21. In TBL, I discuss many issues with my group.
22. TBL allows me to use Arabic language for
communication.
23. TBL involve the four skills of Arabic language.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24. By using TBL, I would be able to solve the language
problem.

1

2

3

4

5

25. I believe TBL is suitable for my level.

1

2

3

4

5

26. By using TBL I would be able to write a paragraph.

1

2

3

4

5

27. By using TBL I would be able to write an assay.

1

2

3

4

5

28. By using TBL I could express my idea in writing.

1

2

3

4

5

29. I prefer TBL approach compared to other approaches
in learning Arabic.

1

2

3

4

5

14. TBL offers me an opportunity for ‹natural learning
inside the class›.
15. TBL emphasizes the grammar.

My gender:				

M

F

My Arabic Level:		
I (LQ0108)		
II (LQ0208)		
III (LQ0308)		
IV (LQ0408)									
					
V (LQ0516)		
VI (LQ0616)		
LQ4000/4400
Please provide any suggestion, comment, or anything you want to say about teaching Arabic at IIUM.

________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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ملحق رقم ( :)1تعليقات الدار�سني
ي�شري (�سبعة دار�سني) �إىل �أنهم يحبون اللغة العربية�« :أحب و�أ�ستمتع باللغة العربية».
ي�شري (�ستة دار�سني) �إىل االهتمام باملهارات وخا�صة الكالم فالكتابة :يجب �أن ي�ستمر الربنامج ويطور؛
وقت لآخر� .أعتقد ب�أن ت�ستمر الف�صول للدار�سني غري املتخ�ص�صني
ذلك ليطور م�ستوى لغة الدار�سني من ٍ
يف اللغة العربية؛ ذلك لدرا�سة الأ�سا�سيات ،ولتطوير مهاراتهم وخا�صة مهارة الكالم والكتابة؛ ذلك مثل
طالب كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانيةِ .د ِع الدار�سني دائم ًا يتكلمون كما يف التقدمي؛ رغم �أنهم ال
يحبونه ،ولكنه ي�ساعدهم يف تطوير مهاراتهم كثري ًا .يجب على الدار�سني تطوير جميع مهاراتهم اللغوية
يف مركز اللغات والتنمية العلمية .وعندما يكملون مركز اللغات والتنمية العلمية �سيثقون يف ا�ستعمال اللغة
العربية .و�إليك هذا التعليق عن ف�صل املهارات :يف نظري �أن ينظم ف�صل للمحادثة العربية ذلك ليطور
خا�ص باملحادثة باللغة العربية
مهارة املحادثة لكل دار�س� .أعتقد �سيكون �أف�ضل �إن كان هناك ف�صل ّ
كمهارة لوحدها؛ كما يحدد لكل مهارة �أخرى ف�صل بعينه .و�أعتقد من خالل تق�سيم املهارات �سيكت�سب
الدار�سون فوائد جمة.
�أ�شار معظم الدار�سني �إىل �أنَّ مدخل التَّكليف بامل َه َّمات قد �ساعدهم يف تطوير مهارتهم اللغوية يف اللغة
العربية وخا�صة مهارات احلديث والكتابة وفهم اللغة؛ و� ً
أي�ضا يف بناء ثقتهم يف ا�ستخدام اللغة والتدريب
عليها؛ ويف االت�صال بالآخرين.
ِمن الالفت للنظر �أن �أربعة دار�سني ي�شريون �إىل اكت�ساب الثقة من ا�ستخدام مدخل التَّكليف بامل َه َّمات؛
حيث �أ�شار الدار�سون �إىل �أنَّ مدخل التَّكليف بامل َه َّمات �أك�سبني الثقة يف الكالم باللغة العربية �أمام عدد
كبري من النا�س؛ � ً
أي�ضا ط ّور مهارتي الكتابية بلغة �سليمة.
أغرا�ض دينية ووظف َّية ويقول �أحدهم :فر�صة
ي�ؤكد (خم�سة دار�سني) على �أهداف تعليم اللغة العربية ل ٍ
لتعلم العربية حتى و�إن كانوا من غري كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانية ،وخا�صة �أنّ اللغة العربية هي
لغة القر�آن الكرمي لت�ساعدهم ملعرفة ولو اجلزء الي�سري من القر�آن ومعرفة اللغة العربية مهمة؛ ذلك عند
البحث عن الوظيفة؛ فهي فائدة �إ�ضافية؛ وميكن كتابتها كمهارة يف ال�سرية الذاتية.
ي�شري (�سبعة دار�سني) �إىل �أهمية التدريبات ،فيذكر �أحدهم :الرجاء ح ّل كثري من التدريبات التي ت�ساعد
يف حل امتحان حتديد امل�ستوى؛ ذلك لأنها ت�ساعدنا يف الإجابة ال�صحيحة عن �أ�سئلة االمتحان.
�أكرث من �ستة دار�سني ميتدحون طرق تعليم اللغة العربية يف اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا حيث
ت�شري تعليقاتهم �إىل ذلك :طريقة جيدة يف تعليم العربية يف اجلامعة الإ�سالمية ،وعرفت مفردات ع ّدة؛
وميكن تطوير لغت
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