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ABSTRAK:  

Metodologi adalah salah satu unsur yang sangat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran 

bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia. Metodologi yang baik perlu dibarengi dengan teknik 

mengajar yang baik juga, teknik yang inovatif akan menjadikan suasan kelas lebih hidup dan 

mahasiswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi pengajaran, para pengajar kemahiran berbicara dituntut harus mampu 

mengembangkan metodologi yang digunakan dengan teknik mengajar yang inovatif dan terbarukan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar yang akan diajarkan  dengan tetap merujuk kepada 

metodologi yang sudah baku digunakan dalam mengajar kemahiran berbicara bahasa asing.   

Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis dimakalah ini akan mengupas beberapa inovasi yang 

mungkin bisa dilakukan oleh para pengajar kemahiran berbicara bahasa Arab, dengan tetap 

mengacui kepada cara atau teknik yang selama ini sudah sering diterapkan ketika mengajar 

kemahiran berbicara, seperti teknik:  pelafalan kosa kata, percakapan harian, cerita, diskusi, 

wawancara, drama, pidato, debat, dan beberapa teknik pengajaran lainnya. Bedanya, inovasi 

terbarukan ini memasukan teknologi, multi media dan jejaring sosial kedalam bagian dari teknik 

mengajar, tidak hanya puas mengajar dengan cara yang selama ini yang telah diterapkan. Dengan 

penggunaan teknologi dan media terbarukan ini, diharapkan kemahiran mahasiswa berbicara 

bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia akan lebih meningkat. 

Kata kunci: inovasi, pengembangan, teknik mengajar, bahasa Arab, metodologi 

 

 ملخص البحث

لت ِىفش مً الّىاـش الّاملت في جدلُم ألاهذاف اإلايؽىدة مً حّلُم اللٕت الّشبُت في الجامّاث الاهذوهِعُت. الىٍش

لت الجُذة ًجب أن جلترنها  جلىُاث الخّلُم الجُذة، هما أن الخلىُاث اإلابخىشة ظخجّل الففٌى الذساظُت أهثر  والىٍش

ت وظُفبذ الىالب أهثر وؽاوا للخّلم. حىبا ئلى  حىب مْ جىىس وجلذم الّلىم و جىىىلىحُاث الخّلُم، فمذسظى مهاسة خٍُى

الىالم مىالبىن بخىىٍش ألاظالُب اإلاعخخذمت مْ جلىُاث الخذَسغ اإلابخىشة واإلاخجذدة اإلافممت جفمُما مخىاظلا ومخماؼُا 

لت اللُاظُت اإلاعخخذمت في جذَسغ مهاسة الىالا  م باللٕت ألاحىبُت. مْ اإلاىاد التي ظىف ًخم دسظها مْ مشاِاة الىٍش

مىىللا مً هزه الفىشة، ظُداٌو الباخث في هزه ألاوساق البعُىت مىاكؽت بّن أؼياٌ مً اإلابخىشاث التي ًمىً أن 

غ  ًبذِها مّلمى مهاسة الىالم باللٕت الّشبُت، مْ مشاِاة ألاظالُب أو الخلىُاث التي جم جىبُلها بؽيل مخىشس ِىذ جذَس

اإلافشداث، اإلادادزت الُىمُت، اللفت، اإلاىاكؽت، اإلالابلت، اإلاعشخُت، الخىابت، والىلاػ، وبّن مهاسة الىالم، هدى:  هىم 



....االبتكارات في تطوير أساليب تدريس مهارة الكالم القائمة على الطرق التعليمية  | 236 

 

 

 

الم اإلاخّذدة والؽبياث  جلىُاث الخّلُم ألاخشي. الفشق ئهما ًيىن في جممً هزا الابخياس اإلاخجذد للخىىىلىحُا، ووظاةل ؤلِا

غ، دون الاهخفاء  ا مً أهىاُ جلىُاث الخذَس باألظالُب والىشق التي جم جىبُلها في العابم. واإلاشحى مً الاحخماُِت هِى

الم اإلاخجذدة، مً اإلاخىكْ سفْ وجدعحن معخىي جدفُل الىالب في اللٕت الّشبُت في  اظخخذام الخىىىلىحُا ووظاةل ؤلِا

 الجامّاث الاهذوهِعُت وخاـت مهاسة الىالم.

ش، جلىُت الخّلُم، ا الكلمات املفتاحية: للٕت الّشبُت، اإلاىهجُت.الابخياس، الخىٍى

مقدمة

ئن حّلم اللٕت الّشبُت وحّلُمها ولٕت أحىبُت لِعذ ظهلت هما ًخفىسه هثحر مً الىاط، هىان أمىس ال 

بذن وأن جيىن مّذة معبلا ئما مً اإلاخّلم أو مً اإلاّلم هفعه، باإللافت ئلى الخمىً مً اإلاىاد الخّلُمُت، ألامش 

لت الخذَسغ في ِلم الزي ًجب أن يهخم به هى اخخُا لت ألاوعب اإلاعخخذمت في حّلُم اللٕت الّشبُت. وٍش س الىٍش

جب أن جيىن جلىُت الخذَسغ اإلاخخاسة واإلاعخخذمت ِىذ الخذَسغ  التربُت حعمى أًما جلىُت الخّلُم أو الخذَسغ. ٍو

 حّىد ئلى اإلاىهجُت اإلاعخخذمت  في جذَسغ اللٕت الّشبُت وأن جيىن مدعلت مّها.

ذ البرهت )وفي خذًث ( ئلى أهه ال ًلل ًِ 0222ه ًِ مىهجُت جذَسغ اللٕت الّشبُت وأظلىبها، ٌؽحر ٍص

 خمعت الّىاـش التي جإزش ِلى جدلُم أهذاف ِملُت جذَسغ اللٕت الّشبُت، و الّىاـش الخمعت هي:

ما هي الهذف اإلاعتهذف مً الخذَسغ: وهى الهذف النهاتي الزي ًجب أن ًخدلم مً خالٌ الخذَسغ. أي  .1

ت التي ًجب جدلُلها مً خالٌ ِملُاث الخذَسغ الزي ًخم جىفُزها. فهل الخمىً مً  اإلاإهالث اللٍٕى

ت أم الخمىً في مهاسة الىخابت واللشاءة، أو هدى الخمىً مً اللذسة ِلى الخىاـل باللٕت اإلاشاد  اللىاِذ اللٍٕى

 حّلمها.

منها واإلاخبّت في حّلم لٕت أحىبُت في معخىي الخّلُم الزي ًخم اإلاىاد الخّلُمُت: هي اإلاىاد اإلاخخاسة اإلاعخفادة  .2

 جىفُزه. 

لت الصخُدت أمش خاظم في هجاح  .3 لت الخذَسغ: ئن الخمىً العلُم مً اإلاىاد الذساظُت واإلاذسوظت بالىٍش وٍش

ة اإلاّلمحن، فبيافت جذَسغ مادة مً اإلاىاد الذساظُت، ففي هزه اإلاشخلت  جخىلب ِملُاث الذَسغ ئلى مهاسا

عه كذس ؤلاميان مْ ول اإلاهاساث التي   عُت فيل مّلم مىالب بىلل اإلاىلُى الزي ظِخم جذَس مإهالجه الخذَس

، ولىً اإلاىلىب مىه  ًمخلىها، ورلً مً أحل جدلُم الهذف اإلايؽىد، فال ًىخفي مّلم بمجشد ؼشح اإلاىلُى

 ي كاِت الذساظت.اللذسة ِلى الخّامل مْ اإلاىاكف والٍشوف اإلاخجذدة ف

وظاةل الخّلُمُت: هي أداة حعخخذم هذاِم في ِملُت هلل اإلاىاد وئًفالها ئلى اإلاخّلمحن. فالذسوط اإلاللاة  .4

ذ مً جشهحز الىالب ِلى مخابّت اإلاىاد اإلاّشولت  ٍض واإلاذِمت بىظُلت الخذَسغ اإلاىاظبت ظخجّلها ًيبن ٍو

لى فهمها والخخّمم فيها.  ِو

دلل بها هل اإلاىاد اإلاذسوظت جيىن لها ئمياهُت ؤلاجلان الخلُُم النهاتي .5 : هى ِملُت جلُُم ًلىم بها اإلادالش ٍو

ا أو جلُُم هفف الففل  ُا أو ؼهٍش ئجلاها حُذا أم لِغ لها رلً، والخلُُم كذ ًيىن ًىمُا وكذ ًيىن أظبِى

 الذساس ي أو ِىذ نهاًت الففل الذساس ي.

 

 الابتكار
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 "اإلنسانيت والحضارة اإلسالميت الشريعت تطبيق في ودورها العربيت اللغت" 
 

ِلى أهه اهدؽاف حذًذ   Inovasi –(، حٍّشف الابخياس 167: 7775الىبحر )حاء في اللامىط ألاهذوهِس ي 

مخخلف ًِ اإلاىحىد أو اإلاّشوف ظابًلا، مثل ألافياس أو ألاظالُب أو ألادواث. ووفلا إلًفشث م . سوحشص، الابخياس هى 

حن أو فىشة أو وحهت أو مىلُى أومماسظت،  جيبني ِلى ش يء حذًذ وحّامل هص يء حذًذ مً كبل شخق مّ

خمادِليها. وفلا لللاهىن الشكم  ش، 0220لّام  77أشخاؿ مُّىحن لُخم جىبُلها أو الِا ، الابخياس هى البدث والخىٍى

ش ِملُت جىبُم كُمت أوظُاق ِلم حذًذ، أو وشق حذًذة لخىبُم الّلم  أوالهىذظت اإلاماسظت بهذف جىٍى

 والخىىىلىحُا اإلاىحىدة في اإلاىخجاث أو في ِملُت ؤلاهخاج.

 

 طرق التعليم وأساليبه  

 ً ومً ئخذي الّىامل اإلادذدة في هاجح جذَسغ اللٕت الّشبُت في الجامّاث الاهذوهِعُت هفاءة اإلادالٍش

ومذي التزامهم باالوشق الخّلُمُت اإلاخخلفت وكذستهم ِلى الدعلح باألظالُب والخلىُاث اإلاىاظبت ِىذ اللاء الذسوط.  

( أن "وشق الخّلُم أهثر أهمُت بىثحر مً اإلاىاد 44: 0221، في أسؼذ ،  7720ًلٌى البروفِعىس مدمىد ًىوغ )

الخّلُمُت". فمً خُث اإلاّنى، فان الىشق ٌّبر ًِ ِملُاث أو وشق مىخٍمت ممىهجت حعخخذم لخدلُم هذف 

ىها - methodمّحن مْ الىفاءة في ِذة خىىاث مىخٍمت مشجبت. و ولمت ) لت( مؽخلت مً ولمت الجُيُت أٍو هُت، الىٍش

Methodus  وهي مخيىهت مً ولمتيmeta  -  مُخا ٌّني بّذ أو فىق، وولمتhodosم، وهى ما ٌّني  –ا مىهج أو وٍش

ل به أو بها ئلى الهذف الزي جبزٌ مً أحله الجهىد. لت ًخـى م أو الىٍش  الىٍش

لت في الخّلُم لُيىن أداة في جدلُم الهذف اإلايؽىد. هىان خاحت ماظت ئلى مّ شفت أظالُب فأهمُت الىٍش

ذم هجاخهم مّخمذان ِلى ظالمت اإلاىهج الذساس ي الزي  ً ، فىجاح الىالب ِو ووشق الخذَسغ مً كبل اإلادالٍش

لى وىهه مخىاظبا أو ٔحر مىاظب.  ٌعلىه اإلاذسظىن ِو

و ِىذ مماسظت ِملُت الخّلُم، هىان ِذة مفىلخاث جدؽابه بّمها مْ بّن في اإلاّنى، ففي الٕالب 

( اظتراجُجُت 0( ههج الخذَسغ، )7ان في جمُحزول واخذة ًِ ألاخشي. هزه اإلافىلخاث هي: )ًجذ البّن الاسجب

لت الخذَسغ. )1الخذَسغ ) ( همىرج الخذَسغ. وبالخالي ظِخم 4( أظالُب الخذَسغ و )3( جلىُاث الخذَسغ. )2( وٍش

 ِشك ول مً هزه اإلافىلخاث ، جىلُدا وجبُاها لها مً خُث دكت الاظخخذام.

خذَسغ ًمىً ٌّنى هلىت البذاًت أو وحهت هٍش مً ِملُت الخذَسغ، والتي حّىد ئلى سؤٍت خذور فىهج ال

لت الخذَسغ  ىوىن أظعا لىٍش أهذ، ٍو لهم، ٍو ب، ٍو ِملُاث بؽيل ِام أو مجمل حًذا في وبُّتها، والىهج ٌعخِى

ان ت مُّىت. فمً خُث وىن ههجا ًىهج في ِملُاث الخذَسغ، فهىان هِى مً ههج الخذَسغ، وهما:  مْ حٕىُخه هٍٍش

( ههج الخذَسغ اإلاشجىض أو 0( و )student centered approach( ههج الخذَسغ اإلاشجىض أو ًخمدىس خٌى الىالب )7)

 .(teacher centered approachاإلاّخمذ ِلى اإلاّلم أو )

ان )أبحن ؼمغ  وبالخالي ًىذسج جدذ ههج الخّلم اإلادذد ظلًفا ئظتراجُجُت الخّلُم. وشح هُىمان ولٔى

 الذًً مأمىن( أسبّت ِىاـش اظتراجُجُت ليل حهذ وهي واألجُت :

خباس goal( اإلاشحىة والهذف )out putحٍّشف اإلاىاـفاث وجدذًذ الىخاةج ) .1 ( اإلايؽىد، مْ ألاخز بّحن الِا

 بعاةش الخىلّاث واإلاخىلباث العاةذة داخل اإلاجخمْ الزًً ًدخاحىن ئلى هزا الخّلُم.

 ( ألاهثر فّالُت في جدلُم الهذف.basic wayىهج الشةِس ي )جدذًذ اإلا .2

 ( التي ظِخم اجخارها مً البذاًت ئلى  أن ًخدلم الهذف.stepsجدذًذ الخىىاث اإلاخبّت ) .3
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ماٌ )standard( و اإلالاًِغ )criteriaجدذًذ اإلاّاًحر ) .4 ( achievement( في جلُُم معخىي هجاح ألِا

 وؤلاهجاصاث.

 ي ظُاق الخذَسغ، فان الّىاـش ألاسبّت هي:ئرا وبلىاها ف

ُتها، أي ئخذار حُٕحراث في اإلاٍهش والعلىن والصخفُت لذي  .1 ولْ مىاـفاث أهذاف الخذَسغ وهِى

 اإلاخّلمحن.

 جدذًذ واخخُاس ههج الخذَسغ ألاهثر فّالُت. .2

غ. .3  جدذًذ واخخُاس الخىىاث أو ؤلاحشاءاث وألاظالُب وجلىُاث الخذَس

 لىاِذ والخذود ألادوي للىجاح أو اإلاّاًحر واإلالاًِغ للىجاح.ولْ ال .4

( حؽحر ئلى أن اظتراجُجُت الخذَسغ هي اليؽاه 0226وفي الىكذ هفعه ، ًلٌى هُمب )فُِىا ظىجاًا، 

الخّلُمي الزي ًجب أن ًلىم به اإلاّلم  والىالب مّا بدُث جيىن أهذاف الخّلُم مً اإلامىً أن جخدلم بأهثر 

ىا ظِىجاًا أن اظتراجُجُت الخذَسغ جخممً فّالُت وهفا ءة. ِالوة ِلى رلً، هلال ًِ سأي  ج. س. دافُذ  رهشث ٍو

ت خٌى اللشاساث التي ظِخم اجخارها ِىذ جىفُز  مّنى الخخىُي. أي أن الاظتراجُجُت ال جضاٌ في ظاخت الىٍٍش

 ِملُت الخذَسغ.

اث ولخىبُم  ت حعخخذم أظالُب مخّذدة اظتراجُجُت الخذَسغ ال جضاٌ في ظاخت الىٍٍش هزه الىٍٍش

مخخلفت. وبّباسة أخشي، فان الاظتراجُجُت هي "خىت ِملُت جدلُم ش يء ما" في خحن أن ألاظلىب هى "وظُلت في 

(. فمً زم ًجىص أن هلٌى بأن أظلىب الخّلُم أو الخذَسغ هُفُاث جدبْ 0226جدلُم ش يء" )فُِىا ظِىجاًا )

ملُت خلُلُت لخدلُم أهذاف الخّلم.وحعخخذم ِىذ جىفُز الخىت التي ج  م ئِذادها في ؼيل أوؽىت ِو

وبالخالي، ًخم جشحمت وشق الخّلُم ئلى جلىُاث وأظالُب الخّلُم. فمً زم، ًمىً جفعحر جلىُاث الخّلُم 

لت مُّىت. ِلى ظبُل اإلاثاٌ، اظخخذم أظلىب اإلادالشة في داخل كاِت  لت ًلىم بها شخق ما في جىفُز وٍش هىٍش

مْ ِذد هبحر مً الىالب  ًخىلب جلىُاث مُّىت، وهي بالخأهُذ مً الىاخُت الفىُت ظىف جخخلف ًِ دساظُت 

اظخخذام أظلىب اإلادالشة في داخل كاِت دساظُت مْ الّذد اإلادذود مً الىالب . وهزلً، مثال ًِ اظخخذام 

الىالب الىاؼىحن ِما  أظلىب اإلاىاكؽت، فمً المشوسي اظخخذام الخلىُاث اإلاخمحزة بحن ما اجخزث لفئت مً

اجخزث لفئت مً الىالب ٔحر الىاؼىحن. في هزه الخالت، ًجىص للمدالش الخىىب والخىُى في الخلىُاث ختى وئن 

 واهذ في هفغ ألاظلىب.

لت مُّىت أو ِىذ  في خحن جيىن جىخُياث الخّلُم هي خىاؿ مّلم ًخمحز به ًِ مّلم أخش ِىذ جىفُز وٍش

اث الخّلُم. لىفترك أن هىان مّلمان ئزىان وول منهما ًخخاس أظلىب اإلادالشة ًِ جىفُز جلىُت مُّىت مً جلىُ

ئللاء الذسط مثال ِلى خذ ظىاء، ولىً كذ ًيىهان مخخلفحن ئخخالفا ؼاظّا في الخىخُياث التي ٌعخخذمها ول 

ه سوح الذِابت واخذ منهما. وفي ِشلهما للذسط مثال، واخذ ًمُل ئلى جخلُل الذسط بىثحر مً الفياهت ألن لذً

ِالُت، في خحن أن آلاخش لِعذ لذًه مٌُى في الذِابت، ولىىه ماهش في اظخخذام الىظاةل ؤلالىتروهُت ألهه خلا 

ً خعب الىفاءة والخبرة  ىذ الخّلُم ظخٍهش أهماه ًخفشد أو ًخمحز بها ول مّلم ًِ ألاخٍش مخلً في هزا اإلاجاٌ. ِو

 ُت الخذَسغ والخّلُم لِغ مجشد ِلما بل جيىن فىا مً الفىىن.والصخفُت. وفي هزه العاخت، ظىف جفبذ ِمل

ئرا وان مً بحن الىهج والاظتراجُجُت، وألاظالُب والخلىُاث وأظالُب الخّلم كذ اسجبىذ بّمها مْ 

بّن في وخذة مىخذة  فعىف حؽيل ما ٌعمى بىمىرج الخّلُم. وبالخالي، فان همىرج الخّلُم هى في ألاظاط 
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خّلُم ًخطح هُانها مً البذاًت ئلى النهاًت والزي حاء به اإلاّلم أو اإلادالش ئلى داخل الففل . ؼيل مً أؼياٌ ال

لت والخلىُت  وبّباسة أخشي، فان همىرج الخذَسغ أو الخّلُم هى الٕالف أو ؤلاواس ًِ جىبُم اإلاىهج والىٍش

 الخّلُمُت.

ىلح جفمُم الخّلُمي. ئرا واهذ ظىي هزه اإلافىلخاث ئن في ِملُت الخذَسغ والخّلُم وّشف هزلً مف

عُت ، فان جفمُم الخّلُم  اظتراجُجُاث الخّلُم ًخّلم أهثر بالىمي اإلاجمل وباإلحشاءاث الّامت لألوؽىت الخذَس

ٌّىد ئلى هُفُاث ئِذاد هٍام بِئت الخّلم والخّلُم اإلاُّىت بّذ جمام جدذًذ وحُّحن وشق و اظتراجُجُاث الخذَسغ . 

اإلاجٌز مثال، فاإلظتراججُت جدىاٌو الخىكّاث اإلاخخلفت  خٌى هُى اإلاجٌز اإلاشاد بىاؤه ، ول منها وئرا كعىا الخّلُم ب

ها. في خحن أن الخفمُم هى جدذًذ مخىي  اإلاجٌز ) ذة مً هِى  blueظىف جٍهش اهىباِا وسظالت مخخلفت وفٍش

printًحر ؤلاهجاص، بذءا مً اإلاشخلت ألاولى ( الزي ظِخم بىاؤه مْ جدذًذ اإلاىاد الالصمت وحعلعل خىىاث البىاء، ومّا

 واهتهاءا باإلاشخلت ألاخحرة، ورلً بّذ جدذًذ هُى مّحن مً اإلاجٌز اإلاشاد بىاؤه.

 ئلى ما حاء بُاهه أِاله، لُخمىً اإلاّلم أو اإلادالش مً أداء واحباجه أداء خعىا، ًجب ِلى  
ً
واظدىادا

ش همارج حّلُمُت فّالت ومبخىشة ومعلُت، هما هى اإلاؽاس ئلُه اإلاّلم أو الدعلح باإلاهاساث اليافُت واإلاىاظبت في جى ٍى

 في اإلاىهج الذساس ي اإلاّمٌى به في هٍام الخّلُم الّالي ؤلاهذوهِس ي.

 

 طريقة املستخدمة في ثدريس مهارة الكالم اللغة العربية في الجامعات في إندونيسيا

مّاث اإلاىحىدة في أهذوهِعُا، ًخم اظخخذام ِىذ جذَسغ مهاسة الىالم أو الخدذر باللٕت الّشبُت في الجا

خم اخخُاس هزه ألاظالُب والخلىُاث ِلى أظاط اإلاىاد الخّلُمُت التي ظِخم  الّذًذ مً ألاظالُب والخلىُاث ، ٍو

عها. لً ٌّمل اظخخذام أظالُب الخذَسغ بفّالُت وهفاءة وىظُلت حّلُمُت ِىذما ال ٌّخمذ اإلاّلم ِىذ  جذَس

لت خاحضا أمام ِملُت الخذَسغ. لزلً، مً جىبُلها ِلى اإلاّشف لت. لزلً كذ جيىن هزه الىٍش ت اليافُت لهزه الىٍش

م مً وشق الخذَسغ بؽيل حُذ و صخُذ.  اإلاهم فهم خفاةق وممحزاث ول وٍش

خاـت فُما ًخّلم بخذَسغ مهاسة الىالم باللٕت الّشبُت، فهىان ِلى ألاكل زالزت وشق حعخخذم بؽيل 

لت ؼاتْ في جذَسغ اللٕ لت اإلاباؼشة، ووٍش ت الّشبُت في الجامّاث ؤلاهذوهِعُت، وهزه الىشق الثالزت هي: الىٍش

ت، هما هخب أخمذ فإاد أفىذي في هخابه. وبىبُّت الخاٌ، فان اخخُاس ئخذي  لت العمُّت البفٍش ؤلاجفالُت، ووٍش

غ ِلى أظاط اإلاىاد الخّلُمُت الىشق الثالزت اإلاىحىدة في الخذَسغ ًخم بّذ الذساظت والىهج هدى ئِذاد الخذَس

خم جلخُق هزه الىشق ألاسبّت ِلى الىدى  وألاهذاف اإلاشاد جدلُلها، ختى ًخم اخخُاس أخذ الىشق اإلازوىسة. ٍو

 الخالي:

 

 الطريقة املباشرة

لت كبل مىخفف اللشن الخاظْ ِؽش اإلاُالدي. سأي الىثحر مً ألاوسوبُحن أن هخب حّلم  ٌهشث هزه الىٍش

ُت اإلاخذاولت ٔحر مفُذة ، ألنها ال جذٌ ِلى هُفُت الخيلم والخدذر، ولىنها تهخم اهخماًما هثحرا بماهُت اللٕت ألاحىب

لت لها هذف ًشجىض ِلى اإلاخّلمحن مً  لت. وهزه الىٍش ش هزه الىٍش اللٕت. لزلً، جذاٌو الّذًذ مً ألافياس في جىٍى

ًخم ئحشاء أوؽىت حّلُم اللٕت الّشبُت باللٕت  أحل الخفٌى ِلى اإلاهاسة اإلاشحىة في الخيلم والخدذر. لزلً،

 الّشبُت مباؼشة ئما مً خالٌ الخمثُالث أو الخشواث.
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 طريقة إلاثصالية

لت الخىاـل ِلى افتراك أن  لت ِلى ِىاـش البُان والفهم بؽيل جىاـلي. حّخمذ وٍش جشجىض هزه الىٍش

ت حعمى "أداة اهدعاب اللٕت". لزلً،  ت ئبذاُِت واإلادذودة أهثر ول ئوعان لذًه كذسة فىٍش فان الىفاءة اللٍٕى

 بالّىامل الذاخلُت. ومً زم فهي راث الفلت وفّالت مْ اإلاماسظت والخّىد. 

 

  طريقة السمعية الشفهية

خ الخشوب الّاإلاُت الثاهُت، ًدخاج  ا ألظباب خاـت. في جاٍس ًِ لت بؽيل أهثر ؼُى ًخم جىبُم هزه الىٍش

يى ئلى ألافشاد مً الجىىد ّشف هزه  أمٍش
ُ
ضوهم . لزلً ، ح مً ًجُذون اللٕاث ألاحىبُت مً أحل جىظّهم ٔو

لت الجِؾ  لت أًًما باظم وٍش يىن الاهدباه والاهخمام أهثر في هىم مفشداث اللٕت اإلاذسوظت army methodالىٍش . ٍو

باث ) لت العابلت، فان الخذdrills، الخذٍس لى ٔشاس الىٍش باث )( اإلاخىشة ِذة مشاث وبؽيل مىثف . ِو ( هي drillٍس

 الخلىُت ألاظاظُت في الخّلُم. ئال أن الترهحز في ألاهذاف ًيىن أهثر في ئجلان مهاسة الاظخماُ والىالم.

 

 الابتكار في ثطىير طرق التعليم  وثقنياثه

هما هى مىضح أِاله ، حّمل اإلاىهجُت هأداة لخدلُم ألاهذاف اإلاشحىة، والتي حعخخذم ِىذ جىفُز الخىي ا

ملُت  لخدلُم أهذاف الخّلُم. ولُيىن اظخخذام هزه اإلاىهجُت اإلاشجب ت  جم ئِذادها في ؼيل أوؽىت ملمىظت ِو

ش الىشق ،  ش وشق الخذَسغ. ومً أحل جىٍى شها وفًلا إلاخىلباث جىٍى ذم الشجابت، ًجب جىٍى ٌّمل بؽيل صخُذ ِو

ش جلىُاث الخذَسغ التي ًمىً أن ججّل الىٍش ا ، ومعتهذفت ًيبغي أن ًيىن مصخىًبا بخىٍى ًِ لت اإلاخخاسة أهثر جىى

ذ مً خماظت الىالب في حّلم مهاساث الخدذر باللٕت الّشبُت. ئن الابخياساث التي ٌّنى  بؽيل حُذ، وجمُف اإلاٍض

شها ئلى الابخياس، والتي وّشفها أهثر  لت واخذة ًدخاج جىٍى بها اإلاإلف في هزه الىسكت، ال جضاٌ مىذسحت جدذ وٍش

ة في حّلُم مهاسة الىالم باللٕت الّشبُت. ظُداٌو الباخث ِشك بّن الابخياساث في اظخخذام بالخلىُاث اإلابخىشا

 وشق حّلُم مهاسة الىالم باللٕت الّشبُت، والتي جىذسج جدذ الىشق الثالزت اإلازوىسة أِاله. 

  

 .التعليم طرق  على القائمة التدريس ثقنيات في الابتكار

 في الىالم مهاساث دساظت أداهء في هاجخت اإلاّلمىنا ٌّخبرها خلىُاثال مً الىثحر هىان أن اإلاإلف ًذسن

ً هدً لىا ًيبغي أهه اإلاإلف ٌؽّش والخىىىلىحُا، الّلىم جىىسا مْ ولىً. ؤلاهذوهِعُت الجامّاث  اإلادالٍش

 الخّلُم وظاةل مً وظُلت وهجّلها الاحخماُِت والؽبياث اإلاّلىماث جىىىلىحُا جىىسا مً وعخفُذ أن الجامعي

 ًشيا التي الىالم مهاساث حّلُم في اإلابخىشة الخذَسغ أظالُب أؼياٌ بحن ومً. الخّلُم ِملُاث مً حضءا هجلهاوا

مىً الىفاًت فُه بما فّالت أنها اإلاإلف  باللٕت الىالم مهاساث حّلم في الىالب جدفُل معخىيا لشفْ بها اللُام ٍو

 :هي ؤلاهذوهِعُت الجامّاث في الّشبُت

باث .1 ً هزا يهذف. والجمل باإلافشداث والخلفَ الىىم في الخذٍس ب ئلى الخمٍش خه الىالب جذٍس  الخّشف في وظِش

ش ٌعمّها التي اليلماث مً باإلاّنى وسبىها اليلماث ِلى  ـُأتها باِادة مباؼشة والجمل اليلماث هفغ بخىٍش

جب. خشوفها مً خشف ول إلاخشج وفًلا الصخُذ بالىىم  به هىم ما ول ىئل بّىاًت اإلادالش ٌعخمْ أن ٍو

 بالخىأ جزهحره فُجب الخشوف، هىم في الىالب مً ما خىأ هىان وان ئرا والجمل، اليلماث  مً الىالب
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ت. فىسا ً، ولخلٍى شها دساظتها جم التي والجمل اليلماث جىشاس الىالب مً اإلادالش ًىلب الخمٍش  زم ، وجىٍى

 هزا ًلخفش ال. لخلُُمها اإلادالش ئلى ظلجشا الدسجُل وهخاةج اإلاسجالث في أـىاتهم حسجُل منهم ًىلب

 الّباساث أو اليلماث أًًما ولىً فدعب، الُىم هفغ في اإلاذسوظت الجمل أو اليلماث ِلى الفىحي الدسجُل

 .الخالُت الخىىساث مْ معبًلا حّلمها جم التي

ً مً ًىلب ألاولى اإلاشخلت وفي. الُىمي الخىاس .2 ٌا الخىاساث ًخخاس أن اإلادالٍش بت أو الُىمُت وؽىتألا خى  اللٍش

 مً واظخفادا الذساظُت اللاِت داخل اإلاىاحهت أوكاث مً الىكذ لمُم ومشاِاة.  ًىمُا الىالب ٌِّؽها التي

 الىحعأب مثل اإلاىحىدة الىظاةل ِبر والخدذر الخىاس ظاخت جىظُْ اإلامىً مً اإلاخىىسة الخىىىلىحُاث

حرهما واللحن  مً واإلاىلىب اإلاىشوخت ألاظئلت حسجُل اإلادالش مً ًخم خُث ؤلاحخماُِت الؽبياث مً ٔو

شظل مسجل بعُي خىاس في حىابها الىالب  ًجُب أن والب ول ِلى وبالخالي. الىحعأب ِبر والب ول ئلى ٍو

 هىان وان ئرا. وهىزا ، اإلادالش أو اإلاّلم ئلى ًشظله زم الىحعأب في ـىجُا مسجال اإلاىشوخت ألاظئلت ِلى

 الذسط خالٌ في أو الخىاس، جىفُز مْ مىاكؽتها ًمىً ألاظئلت ِلى الىالب إلحاباث حّذًالث أو أو أخىاء

 .فىاخذ واخذا الىالب مىاحهت أو له الخالي

اللفت. مً اإلادخمل أن ًيىن ظشد اللفق أخذ ألاوؽىت اإلامخّت، ولىً باليعبت لبّن الىالب اإلايلفحن  .3

 ألن لِغ و
ً
ل الىالب لذيهم جفىس إلاا ظُلىله. لزلً، ًجب ِلى بها، فان سواًت اللفمق كذ جيىن حّزًبا

اإلادالش معاِذة الىالب في الّثىس ِلى مىلُى مىاظب. والّىغ، كذ ًإدي الاظخماُ ئلى كفت ما ئلى 

الؽّىس باإلالل ئرا لم يهخم اللاؿ باإلابادب الفّالُت للخدذر مْ ؼشووها وأخيامها.  فىاحب اإلادالش هى 

ت هزه اللفت خُت وجفبذ أداة في حّلم مهاساث الخدذر والىالم. هما رهش في جىحُه الىالب ختى جيىن ِملُ

الىلىت الثاهُت ًِ اإلادادزت الُىمُت، ًمىً للمدالش أًًما اظخخذام الؽبياث الاحخماُِت "إلحباس" الىالب 

يىن الدجم مدذد صمىا  ِلى سواًت اللفق وئسظالها بؽيل حسجُل ـىحي وئسظالها ئلى اإلادالش ٍو

ِا، ومً اإلاخىكْ أن ٌعخٕشق اإلادالش بّن الىكذ لالظخماُ والخصخُذ ِلى ألاخىاء الثلُلت منها ومىلىا

ت للىالب مً خالٌ ئسظاٌ اإلاسجالث  مىً جصخُذ ألاخىاء اللٍٕى جب أن حّذٌ وجصدح . ٍو للٕاًت ٍو

ا أزىا ًّ ء اإلاىاحهت في الفىجُت للمدالش وئسظالها ِبر الؽبياث الاحخماُِت الخاـت للىالب أو مىاكؽتها م

مىً لجمُْ الىالب ؤلاظخفادة مً ألاخىاء التي وكْ فيها والب أو والب أخشون ِىذ  الففل الذساس ي. ٍو

ا في الففل الذساس ي. ًّ  مىاكؽتها م

 اإلاىاكؽت، هىان ِذة أؼياٌ مً اإلاىاكؽت التي ٌعْ اإلادالشون ؤلاظخفادة منها، هدى : .4

 لان مخىحهان دا اث اإلاىاكؽت الففلُت، فٍش ا مً مىلِى خل الففل، واإلادالش ًخخاس مىلِى

م  لحن  فٍش الىلاػ مً خالٌ وشح أظئلت أو بُان مً ِىذه وبالخالي ًلعم اإلادالش الىالب ئلى فٍش

ّحن واخذ مىحها للىلاػ مً بحن الىالب أو ًيىن اإلادالش  م آخش مىاكذ ًىاكذ اإلاىلُى َو ذ وفٍش مٍإ

لحن ل ت لىال الفٍش ّىي الفـش بحن سأًه وحجخه.مىحها له َو  ُخيلم ٍو

  ت للىال ئبذاء أسائهم في اإلاىلُى بيل ا مُّىا زم ًترن الفـش حذاٌ مىحه، ًدذد اإلادالش مىلِى

ت مْ مشاِاة جىحيهاث مً اإلادالش.  خٍش

 اث ئلى الىالب اإلادالش ًلعم حماعي، هلاػ  ول ًخخاس. والب 5-2 مً منها ول ًخألف مجمِى

ت ت ول جىاكؾ. ومخدذزا ومسجال سةِعا مجمِى ا مجمِى ا أو مخخلفا مىلِى  ولىً واخذا مىلِى

ت ول مً اإلاخدذر ًلىم الذسسط، نهاًت وفي. مخخلفت هٍش وحهاث مً  ما هخاةج ًِ باإلبآل مجمِى
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تهم داخل هاكؽىه  التي الاهخلاداث أو اإلاىشوخت ألاظئلت ِلى لإلحابت معخّذًً الففل أمام مجمِى

اث ظخلذمها  .أخشيا مجمِى

  زم ٌّحن بّن الىالب واجبا ومىحها، وأِماء اللىخت لىخت ، اإلاىاكؽت، ٌّحن اإلادالش اإلاىلُى

، وأِذ الىالب  ذاد ملالت في اإلاىلُى ا واخذا للىالب اإلاُّىحن  إِل ّىي اإلادالش أظبِى اإلاىاكؽت. َو

 آلاخشون الشدود. ودوس اإلادالش في هزا الىلاػ ئهما ًيىن بمثابت مِعش ًىحه اإلاىاكؽاث.

الاظخفادة باظخخذام ألاهىاُ ألاسبّت مً اإلاىاكؽت أِاله همهام فشدًت ليل والب ختى ًخمىً مً ئِادة ًمىً 

ِشك اظخيخاحاث اإلاىاكؽاث التي حشث في الفف، وجشوٍتها بلٕت حُذة، وحسجُلها في ؼيل حسجُالث 

اث الخىاـل الاحخماعي التي جم ئِذاد مىً جىصَْ ما سجله ول والب في مجمِى ها مً كبل ـىجُت. ٍو

جىص  الىالب ظابلا. وبمجشد ئسظالها، ٌعخىُْ ول واخذ منهم ظماُ وجصخُذ ألاخىاء التي اسجىبها الىالب، ٍو

اث.  أن جىاكؾ ألاخىاء فشدًا أو في ؼيل مجمِى

،: ؼيلحن في ًخم اإلاىحه والخىاس اإلالابالث اإلاىحه، والخىاس اإلالابالث .5  المُىف مْ والخىاس اإلالابلت ألاٌو

 المُىف أو الىالم، مهاساث الىالب حّلُم لٕشك اإلاذِىون المُىف وان ظىاء الجامّت، ئلى محناللاد

. مّهم الخىاس للىالب الخّلم همىسد لُيىهىا معخّذونا وهم بأهفعهم الجامعي الخشم ئلى ًأجىنا الزًً

 مْ ملابالث حشاءبا الىالب بّن كام اليؽاه، هزا في.  الففل في الضمالء مْ والخىاس اإلالابالث الثاوي،

،ً  ئخىجه مْ ملابالجه هخاةج ًِ لُخيلم والب ول ًخلذم اإلالابالث، مً الاهتهاء بّذ. والخبادٌ بالخىاوب آلاخٍش

الوة. الّشبُت باللٕت الففل أمام الىلبت " ئحباس" للمدالش ًمىً أحٍشذ التي اإلالابالث مً رلً، ِلى ِو

 ؼيل في وولّها الخاؿ بعُاكه اإلالابلت هدُجت والب ول ًشوي بأن والخدذر الخيلم ِلى الىالب

ا، صمىا اإلاسجالث وجدذد اإلاّلم ئلى وئسظالها الفىجُت الدسجُالث  اإلادالش أو اإلاّلم مً  واإلاىلىب ومىلِى

 اسجىبها التي ألاخىاء جصخُذ. اإلاىحىدة ألاخىاء بّن ولخصخُذ لالظخماُ أوكاجه مً كعىا مً ًأخز أن

 الاحخماُِت الؽبياث ِبر الىالب ئلى اإلادالش وأسظلها سجلها الفىجُت سجُالثالد خالٌ مً ًمىً الىالب

 .الففل في مّا مىاكؽتها أو للىالب، الصخفُت

 لِغ لىً. للمخّت جشفيهُت ِىاـش ِلى ًدخىيا الزي اليؽاه هى الّشك أو الذساما. ِشك أو دساما معشخُت .6

 للّب الىالب بّن اخخُاس اإلادالش ِلى ًجب ً،لزل. بالذساما اهخمام لذيهم أو مىهىبىنا الىالب ول

 الزًً هم الذساما هزه مً اإلاعخفُذًً أن ٌّني ال هزا. همؽاهذًً آلاخشون الىالب ًيىنا خحن في ، الذساما

 الذساما خالٌ ومً. والفهم الاظخماُ وهي الفااةذة، هزلً اإلاؽاهذونا ًدفذ ظىف بل. فدعب ًلّبىنا

 ًلذم منهم واخذ ول الّشبُت، اللٕت باظخخذام الىالب لجمُْ اإلاىاكؽت ادمىا مً مادة ًخخز ًمىً  اإلاّشوك

 الذساما ِلى الخّلُلاث جلذًم ِلى اإلاخفاوجت الىالب كذساث جيىنا أن ًمىً. الخاـت بّباساتهم حّلُلاث

 .الىالم مهاسة حّلُم في أظلىبا

 اإلادادزت أوؽىت مخخلف في ُتواف خبرة الىالب لذي ًيىنا أن بّذ اليؽاه هزا ًخم أن ًجب. الخىابت .7

حرها واإلاىاكؽاث واإلالابالث اللفق وسواًت اإلادادزت مثل ألاخشيا ا هزا ٌّذ. ٔو  الخىابت وؽاه ألن لشوسًٍ

ا ًيىنا ما داةًما ًُ خىلب سظم  ًيىنا أن ًجب. لإلظخّذاد هثحر وكذ ئلى ًدخاج لزلً،.  للٕت أفمل أظلىًبا ٍو

ا الخالت هزه في اإلاّلم
ً
 للمدالش ًمىً الجاي هزا ولخدلُم. اإلاخدذر مْ اإلاعخمْ ئؼشان ٔشط ِلى كادسا

ىلب اإلاثاٌ، ظبُل ِلى. بالىخابت الاظخماُ أوؽىت سبي . مخدذر ول هالم مدخىيا ملخق هخابت الىالب مً ًُ
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مىً  ًلذم خُث الىالب، لجمُْ مىاكؽت همىاد مّحن الىالب خىاب مً خىبت اإلادالش ًجّل أن أًًما ٍو

 ًمىً. ٌعمّىنها التي الخىاباث مً ًفهمىهه ما مً الخاـت بلٕتهم وجصخُداث وحّذًالث حّلُلاث منهم ول

 جدعحن في الىالب حّحن وظُلت ظمّىها التي للخىب الخّلُلاث جلذًم ِلى الىالب كذسة جيىنا أن

 . الىالم مهاسة حّلم في الخدفُلي معخىاهم

 مً الّذًذ جىافش هي الخىبُلاث ِلى اللاةمت ماُِتالاحخ والؽبياث ؤلاهترهذ فىاةذ مً. الفىث مْ الذسدؼت .8

ب اظخخذامها ًمىً التي ألادواث  خالٌ مً الفىجُت الذسدؼت بُنها مً. الخدذر ِلى وئحباسها أهفعىا لخذٍس

ذكاء ئلى وئسظالها مدادزت ؼيل في ـىجه الىالب ٌسجل خُث الخ، ، WA ، LINE ، BBM ، الخىبُلاث  ألـا

 مْ والىالب والىالب، الىالب بحن الفىث هزا مْ اإلادادزت ئحشاء ًمىً. له حناإلاّاسل أو أواإلاذسظحن

،ً ٌا في أو ألاوظي الؽشقا في البلذان بّن في أـذكائهم أخذ مْ والىالب اإلادالٍش  ًلخفش ال. أخشيا دو

ٌا البلذان ِبر اظخخذامه ًمىً ولىً ، فلي واخذ بلذ ِلى الفىجُت الذسدؼت اظخخذام  .والذو

بت ، هى الصخص ي الخفاِل مً الهذف. لصخص يا الخفاِل .9  لذيهم الزًً ألاشخاؿ مْ الخّامل في الىالب ٔس

مىً. الخدذر مماسظت في ؼشواء وحّلهم الّشبُت اللٕت في ملىت  مْ الصخص ي الخفاِل هزا ًيىنا أن ٍو

ٌا اإلالُمحن الّشب اإلاىاوىحن  هزه جاحه جدذًذ ًخم. الىالب فيها ٌِّؾ التي اإلاىىلت في أو الجامّت خى

لت ً أن هما.  والب ول ئبذاُ خالٌ مً الىٍش  واحباث مً واحبا ألاحىبُحن مْ الخّامل هزا حّل للمدالٍش

 الخدذر إلاماسظت ألاحىبُحن ًِ البدث ِلى مباؼش ٔحر بؽيل" ًجبرون" ظىف الىالب فان لزا الىالب،

 .مّهم

ت ألادواث ئخذي ومً. الىاحباث .11  مىالبتهم هي الّشبُت باللٕت الخدذر ماسظتم ِلى الىالب ئحباس في اللٍى

ىنا اإلاذمجت، ،واللشوؿ الشادًى مثل ؤلالىتروهُت، الىظاةي باظخخذام ئلافي بؽيل بالخّلم  والخلفٍض

 مؽاهذة الىالب مً اإلادالش ًىالب. ئلخ اإلاُّىت، الخىبُلاث و ؤلاهترهذ و الىمبُىجش و الفىاُِت باألكماس

 سأوه ما ًشووا أن منهم ًىلب زم للىالب الىكذ بّن اإلادالش ٌّىي زم ئلُه، الاظخماُ أو مّحن مىلُى

مىً. الّشبُت باللٕت خش حّبحر ؼيل في ًىخبىنا زم أهفعهم ِىذ مً وظمّىه  الففل في الدعلُم ًيىنا أن ٍو

 .والىالب اإلاّلم بحن جدذًذها جم مُّىت احخماُِت ؼبىت ِبر أو مباؼشة

ً في اظخخذامها ًمىً التي ؤلاهترهذ مىاكْ مً الىثحر انهى الُىم. ؤلاهترهذ ِبر الخّلم .11 ت اإلاهاساث جمٍش  اللٍٕى

 متروهت فاألمىسا باإلاجان، مىاكْ أًما وهىان باألحشة مىاكْ هىان. الىالم مهاساث وخاـت ألاسبّت، الّشبُت

ذونا ما بلذس الىالب بُذ  الذساظُت برامجال أو اإلاذسظىنا وان وئرا. الّشبُت اللٕت حّلم في وظُلت حّلها ًٍش

 وحىد فان ، الىالب ِلى خاـت واحباث حّلها أو ئلافُت حّلُمُت همىاد ؤلالىترووي اإلاىكْ  مً ٌعخفُذونا

 .الّشبُت باللٕت الخىاـل ِلى الىالب كذسة جدعحن في للٕاًت مفًُذا ظُيىنا الّذًذة الؽبىت هزه

 

 النتيجة :

ل ئلى اإلاّلىماث الخالُت :مً خالٌ الخدلُل والبدث الزي جم ِشله في هزه ألاوا  ساق ًخـى

م ِلى حُذ، بؽيل ماش ي ئهذوظعُا في اإلاىحىدة الجامّاث في الّشبُت باللٕت الىالم مهاسة جذَسغ ئن .1  الٔش

. اإلاخىكّت اإلاّاًحر مْ جخماش ى ال حُذ بؽيل الخدذر ِلى الىالب جدفُل معخىيا في النهاةُت الىدُجت أن مً

 هفاءة معخىيا ومذي الخّلم في الىالب ًبزله الزي الجهذ بمذي هبحر خذ ئلى الىالب هخاةج جىُى ًخأزش

ً لت اظخخذام في اإلادالٍش  .الخّلُمُت اإلاىاد الخخُاحاث واإلاالةمت اإلاىاظبت الىٍش
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ش مصخىًبا الىالم مهاسة حّلُم في الجُذة الىشقا اظخخذام ًخم أن أًًما ًجب .2  الخذَسغ أظالُب بخىٍى

لت ِلى اإلاّخمذة  الخلىُاث ِلى الخفاً ئلى باإللافت اإلابخىشة الخلىُاث اظخخذام. اإلاخبّت ّلُمالخ وٍش

 حّلُم ِملُت في الخىىىلىحُا دمج ئن. اإلاّلىماث وجىىىلىحُا الّلىم جىىسا مْ ًخىُف أن ًجب اإلاىحىدة

 .مىه بذ ال أمش ألاًام هزه في الىالم مهاساث

ا

 شكر وثقدير

ذم ؼىشي وجلذًشي لجمُْ مً ظاهم في ئهماٌ هخابت هزا البدث في نهاًت هزه الىسكت، ظامدىوي أن أكا

عُت و اإلاشهض البدىر في الجامّت   Lembaga Penelitian dan)بؽيل حُذ، وخاـت لجامّت ألاصهش ؤلاهذَو

Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UAI),  حر اإلاادًت. هأمل أن حصجّني هزه ، ِلى وافت اإلاعاِذاث مادًت ٔو

بففتى همدالش  وباخث ، وفي اإلاعخلبل جيىن لىا واكت في ئهخاج أفمل ؤلاهجاصاث الّلمُت لي  اإلاعاِذاث

 شخفُا ولجامّت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت اإلادبىبت ِامت.
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