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   حنو التوحيد املعياري لتدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم العايل يف إندونيسيا
  حممد أمني، جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا. د: إعداد

  
  ملخص البحث

صياغة معايري دف هذه املقالة إىل إلقاء الضوء على بعض اجلهود الفكرية املتعلقة باخلطوات املتبعة يف سبيل 
املقياس املعياري لتدريس اللغة العربية هو وحدة . قياسية موحدة لتدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم العايل يف إندونيسيا

معينة متفق عليها كمقياس أو معيار أو مستوى أو حد لألهداف اليت يرجى حتقيقها عند تدريس اللغة العربية؛ وبالتايل فإن 
سي املعياري هو عملية تتكون من جهود أو أنشطة مرحلية ألجل معايرة تدريس اللغة العربية أو جلعل تدريس التوحيد القيا

اللغة العربية حيقق تلك الوحدة املعينة املتفق عليها كمقياس أو حد لألهداف اليت يرجى حتقيقها، وجيب أن يتمكن هذا 
املية و احمللية اليت يواجهها طالب مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي املقياس املعياري املوحد من االستجابة للمتطلبات الع

قدرات الطالب يف : ذوي االحتياجات واإلمكانيات والكفاءات املتنوعة، وتشمل هذه املعايري القياسية املوحدة على األقل
  . اللغة العربية؛ والتقييم؛ واملواد التعليمية؛ وطرق التدريس

يد من أساتذة اللغة العربية على القدرات أو املهارات اللغوية العربية اليت يرجى أن يتمكن مل يوجد إمجاع بني العد
منها الطالب يف مرحلة التعليم العايل، يرى الكاتب أن الكفاءات أو األهداف املرجو حتقيقها من وراء تدريس اللغة العربية 

  .كن يف املهارات اللغوية األساسية لالتصال الشفوي والكتايبال ينبغي أن تعطي األولوية إلجادة القواعد اللغوية بل للتم
  املواد التعليمية -املهارات اللغوية  -التوحيد املعياري : الكلمات املفتاحية

  : مقدمة
من احلقائق اليت لألسف ال بد أن نقر ا رغم صعوبتها على القلب هي أن مستوى إجادة طالب مرحلة التعليم 

ندونيسي للغة العربية مل يصل حىت اآلن إىل الدرجة الكافية الباعثة على السرور، بل جيوز لنا أن نقول أن العايل اإلسالمي اإل
لقد أحس ذه الظاهرة بعض اجلهات و األطراف مبا يف ذلك عدد من املسئولني يف . هذا املستوى يسبب الشعور باخلذالن

معطي علي، الوزير األسبق للشئون الدينية ./ د.د صرح السيد ألق. وزارة الشئون الدينية يف عدة فترات منذ وقت طويل
اإلندونيسية، أن إحدى نقاط الضعف األساسية خلرجيي مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي يف إندونيسيا هي قلة إجادم 

 إندونيسيا بأنه ال يوجد لقد كثرت التصرحيات من املسئولني و املمارسني و املعنيني بتدريس اللغة العربية يف ١.للغة العربية

                                                           
 ٦مقالة قدمت بتاريخ  ”Sarjana Agama: Peluang dan Tantangannya“ ,عارف فرقان،  .١

يف جامعة تولونغ أغونغ اإلسالمية احلكومية ،    ٢٠٠٠أغسطس 
http://www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/٤١-makalah-

tertulis  ٢٠١٠يوليو  ١، مت دخول املوقع بتاريخ 
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ميكننا أن نرى . جناح ملحوظ يف منظومة تدريس اللغة العربية يف كثري من اجلامعات و املدارس اإلندونيسية يف الوقت احلايل
وا الدليل على ذلك متجليا يف كون أكثرية الطالب الذين درسوا اللغة العربية يف املدارس االبتدائية و املتوسطة و العالية مازال

ال يفهمون بسهولة النصوص املكتوبة باللغة العربية و ال يستطيعون التحادث مع الناطقني األصليني من أبناء اللغة العربية؛ 
بل كثري من طالب اجلامعات الذين درسوا اللغة العربية يف عدة فصول و حماضرات ال يشعرون بأي فائدة أو تقدم ملحوظ 

 –بل إننا جند أن كثريا من الطالب يف عدة جامعات إسالمية ينظرون إىل مادة اللغة العربية  ١.من وراء دراستهم للغة العربية
  .على أا مادة خميفة و مرعبة - بشكل ليس نادرا

إننا بصفتنا معلمني أو معنيني يف جمال تعليم اللغة العربية جيب علينا أن نفكر يف هذا األمر جيدا، ألنه رمبا يكون 
سيئة املذكورة أعاله يكمن يف املادة التعليمية و طريقة التدريس غري املناسبة أو بسبب عدم وجود توحيد سبب هذه احلالة ال

معياري واضح من حيث الكفاءات و املواد التعليمية و التقييم و طرق التدريس يف العديد من مؤسسات التعليم العايل يف 
حسني و تطوير تدريس اللغة العربية، و من بني هذه اجلهود صياغة لذلك جيب دعم و ترقية اجلهود املبذولة لت. إندونيسيا

قدرات الطالب يف اللغة العربية؛ و : لتدريس اللغة العربية حبيث يشمل على األقل standardsمعايري قياسية موحدة 
  .التقييم؛ و املواد التعليمية؛ و طرق التدريس

الفكرية املتعلقة باخلطوات املتبعة يف سبيل صياغة معايري  دف هذه املقالة إىل إلقاء الضوء على بعض اجلهود
قياسية موحدة لتدريس اللغة العربية يف إندونيسيا و ال سيما يف جمال مهارات اللغة العربية الالزمة خلرجيي مؤسسات التعليم 

على تلك اجلهود الفكرية إىل تقدمي من املرجو أن يؤدى إلقاء الضوء . العايل اإلسالمي و أيضا املواد التعليمية للغة العربية
اقتراحات قيمة من جهة املمارسني و املعنيني بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ألجل مزيد من االرتقاء جبودة تعليم اللغة 

اللغة العربية يف مرحلة التعليم اجلامعي اإلسالمي، و ذلك نظرا ألن الكثريين ما زالوا يشعرون بوجود أوجه نقص يف تعليم 
  .  العربية يف مرحلة التعليم العايل و أيضا بوجود إشكاليات كثرية يف تعليم اللغة العربية و هي دائما حتتاج إىل إجياد حلول هلا

  : التوحيد املعياري للقدرات اللغوية العربية خلرجيي التعليم العايل
و " التقييس"و " لتوحيد القياسيا"بـ   standardizationيترجم قاموس املورد اإلنكليزي العريب كلمة 

كما ورد يف النسخة  –إن تعريف هذا املصطلح . كما يف هذه املقالة" التوحيد املعياري"؛ و نضيف إليها ٢" املعايرة"
عملية استحداث معايري أو مقاييس موحدة؛ أما املعيار : "هو - على اإلنترنتWikipediaاإلجنليزية ملوسوعة ويكيبيديا 

ملوحد فهو عبارة عن حتدد مواصفات أو معايري و شروط أو طرق و مناهج أو عمليات و مراحل أو ممارسات أو املقياس ا
أما تعريف هذا املصطلح يف املوقع   ٣.هندسية أو فنية موحدة؛ بعض هذه املقاييس أو املعايري واجب و بعضها اختياري

                                                           
  ١٢١، ص  ٢٠٠٤جوكجاكرتا،  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, أزهر أرشد،   ١
  ٩٠٠. ، ص١٩٩٠عريب، بريوت، دار العلم للماليني،  –بكي، املورد قاموس إنكليزي لمنري البع   ٢
٣   http://en.wikipedia.org/wiki/Standardization   ٢٠١٠يوليو  ١ع بتاريخ ، مت دخول املوق  
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دلة و التعليمات والقواعد واملواصفات اليت يتم األ: على اإلنترنت فهو  businessdictionary.comاإللكتروين 
صياغتها و نشرها و تنفيذها ألجل االستخدام املشترك املكرر دف حتقيق أقصى درجة مثالية من النظام أو التناسق يف جمال 

استخدامه كمعيار مقياس حمدد يتم : أما املعجم الكبري للغة اإلندونيسية فيعرف هذا املصطلح بأنه. ١.أو فرع أو ميدان معني
   ٢." مرجعي

وحدة : إذا طبقنا هذه التعريفات على املقياس املعياري لتدريس اللغة العربية، فإننا نستطيع أن نصوغ مفهومه بأنه
معينة متفق عليها كمقياس أو معيار أو مستوى أو حد لألهداف اليت يرجى حتقيقها عند تدريس اللغة العربية؛ وبالتايل فإن 

ياسي املعياري هو عملية تتكون من جهود أو أنشطة مرحلية ألجل معايرة تدريس اللغة العربية أو جلعل تدريس التوحيد الق
  . اللغة العربية حيقق تلك الوحدة املعينة املتفق عليها كمقياس أو معيار أو مستوى أو حد لألهداف اليت يرجى حتقيقها

قياسي املعياري لتدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم العايل من بني املشكالت أو العوائق اليت تعوق التوحيد ال
بإندونيسيا هي تفاوت مهارات الطالب و متكنهم يف اللغة العربية؛ و عدم توافر أداة دقيقة لقياس أو معرفة مهارات الطالب 

س أو يصور االحتياجات احلقيقية اجلامعيني يف اللغة العربية؛ باإلضافة إىل كون تدريس اللغة العربية ملستوى معني ال يعك
  .للطالب أو مؤسسات التعليم العايل أو اتمع

يوجد تفاوت كبري بني مستويات الطالب الذين يلتحقون مبؤسسات التعليم العايل اإلسالمي يف إندونيسيا من 
اكتساب مهارات جيدة يف اللغة  حيث إجادم للغة العربية يف املرحلة قبل اجلامعية؛ فمنهم من متكن يف املراحل السابقة من

و منهم من مل يدرس شيئا و مل يعرف شيئا عن اللغة العربية يف املراحل ] الفسانترين[العربية نظرا لدراسته يف املعاهد الدينية 
كتابة التعليمية السابقة إال جمرد كيفية قراءة القرآن الكرمي باحلروف العربية املضبوطة بالشكل مع عدم وجود مهارة يف ال

باللغة العربية؛ بل إن منهم من ال يعرف قراءة احلروف العربية و جيدون مشاكل إذا بدأوا دراسة اللغة العربية يف اجلامعة 
  . عندما يضطرون للتسجيل يف فصول فيها طالب أحسن تقدما منهم يف اللغة العربية

لتدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم ) حسب التعريف املذكور أعاله(من مث، فإن التوحيد القياسي املعياري 
اجلامعي اإلسالمي  البد أن يركز على املهارات اللغوية اليت جيب أن يكتسبها الطالب و اخلرجيون؛ و بذلك يتم بذل 

طبعا . اجلهود لتحقيق أهداف ذلك التوحيد القياسي املعياري من قبل املدرسني و الطالب و مسئويل اجلامعات و غريهم
اءات و املهارات اللغوية األساسية يف اللغة العربية ينبغي أن تكون حمل التركيز نظرا ألمهية تلك املهارات األساسية يف الكف

مهارة : باإلضافة إىل املهارات اللغوية األساسية األربع املعروفة، أال و هي. إجادة أي لغة مثل العربية و اإلجنليزية و غريها
، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة، من املطلوب أيضا اكتساب املهارة أو القدرة على فهم ثقافة الكالم، و مهارة االستماع

                                                           

 http://www.businessdictionary.com/definition/standardization.html مت  ١ ،
   ٢٠١٠يوليو  ١دخول املوقع بتاريخ 

  ٩٦٢- ٩٦١ص  ١٩٩٥،  جاكتا،  Kamus Besar Bahasa Indonesiaاملعجم الكبري للغة اإلندونيسية    ٢



٤۳۳ 

ففي عملية االتصال، ينبغي . العرب يف البالد الناطقة بالعربية ألجل حتقيق أقصى درجة من التمكن و املهارة يف اللغة العربية
    ١.مكنا من اجلانب الثقايف للغة األجنبية اليت يريد االتصال من خالهلاعلى الذي من يريد االتصال جيدا أن يكون ماهرا و مت

أغلبية املتعلمني ألي لغة أجنبية ال جيعلون تركيزهم الرئيسي على إجادة القواعد اللغوية من حنو و صرف ألن 
هناك من املتعلمني من يركز  حنن ال ننكر أنه. قليال منهم من يتخصص يف جمال اللغويات و يركز على معرفة الدقائق اللغوية

على القواعد اللغوية باإلضافة إىل املهارات األخرى، إنين أرى أن الكفاءات أو األهداف املرجو حتقيقها من وراء تدريس 
 اللغة العربية ال ينبغي أن تعطي األولوية إلجادة القواعد اللغوية بل للتمكن يف املهارات اللغوية األساسية لالتصال الشفوي و

و ذلك ألن هذه الفترة الدراسية الرمسية القصرية باجلامعة ال تستهدف أن يتحول مجيع الطالب إىل متخصصني يف  ٢الكتايب،
: ينبغي استهداف تنمية ثالث قدرات لغوية أساسية عند تدريس اللغة العربية ملرحلة التعليم اجلامعي. جمال اللغويات العربية

مهارة الوصول إىل  -٢يف املواقف املختلفة؛ ) مهارات التفاعل االجتماعي: أي(تايب مهارة االتصال الشفوي و الك -١
مهارة التعبري عن األفكار  أو مهارة العرض و التقدمي و  -٣املعلومات و اكتساب العلوم و املعارف املتاحة باللغة العربية؛ 

  . الشرح و التوضيح
عليم اللغة العربية للمرحلة اجلامعية أمر مهم جدا نظرا لقلة أو هذا التركيز األساسي على املهارات اللغوية يف ت

توجد بعض الكليات يف بعض اجلامعات ال ختصص للغة العربية إال حماضرة واحدة . حمدودية الوقت املخصص لدراستها
، كما توجد أيضا )مرحلة الليسانس و البكالوريوس(يف األسبوع خالل الفصل الدراسي ملرحلة الدراسة اجلامعية ) ساعتني(

كليات أو جامعات ختصص وقتا أكثر للغة العربية؛ لكن بصفة عامة ميكن القول أن الوقت املخصص للغة العربية ما زال 
حىت اآلن مل يصل إىل القدر املثايل، و لذلك فال بد من ترتيب األولويات و التركيز على األساسيات العملية عند تدريس 

  .اللغة العربية
مني على عملية تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العايل بإندونيسيا يرون االكتفاء بالتركيز على بعض القائ

لكن هذا الرأي رغم . مهارة القراءة فقط ألن اهلدف هو تأهيل الطالب لقراءة و فهم املراجع املكتوبة باللغة العربية
، و لذلك ال ينبغي للتعليم اجليد أن يؤخر مهارة االستماع و وجاهته، إال أنه يتجاهل كون اللغة يف تطور طبيعي مستمر

الكالم عن  مهارة القراءة؛ ألننا جند أن األطفال يسمعون و يقلدون قبل أن يتمكنوا من القراءة و الكتابة، و هذا هو 
  . التسلسل الطبيعي للمهارات اللغوية اإلنسانية

تعليم اللغة العربية يف عدة مؤسسات للتعليم العايل اإلسالمي يف بناء على مالحظات كاتب هذه املقالة و مراقبته ل
إندونيسيا، يبدو أنه ال يوجد إمجاع بني العديد من أساتذة اللغة العربية يف مرحلة التعليم العايل على القدرات أو املهارات 

الء األساتذة من يركز على مهارات اللغوية العربية اليت يرجى أن يتمكن منها الطالب يف مرحلة التعليم العايل؛ فمن هؤ
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و . القراءة و التكلم و االستماع و الكتابة: القراءة و منهم من يركز على القواعد و منهم من يركز املهارات اللغوية األربع
لذلك من الضروري وجود مقياس معياري موحد خبصوص املهارات و الكفاءات اللغوية العربية اليت جيب أن يكتسبها 

طبعا، جيب أن يتمكن هذا املقياس املعياري املوحد من االستجابة للمتطلبات العاملية . خرجيو مرحلة التعليم العايلطالب و 
و احمللية اليت يواجهها طالب مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي ذوي االحتياجات و القدرات و اإلمكانيات و الكفاءات و 

  .املهارات املتنوعة
ن تقوم بصياغة مقياس معياري موحد للحد األدىن من الكفاءات أو املهارات اليت جيب أن ينبغي على كل جامعة أ

يكتسبها طالا يف دراستهم للغة العربية بشكل يتماشى مع احتياجات طالا و احتياجات اتمع و احتياجات سوق 
الذي ألفه الس األمريكي لتعليم اللغات  يف هذا الصدد، ينبغي على اجلامعات أن ترجع إىل الدليل. العمل املتاح للطالب

مستويات تبدأ من مستوى املبتدئ  ١٠و الذي يصنف مستويات املهارة أو القدرة اللغوية إىل ) ACTFL(األجنبية 
اليت يرجى حتقيقها يف ) االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة(التمهيدي حىت املستوى الرفيع مع حتديد املهارات اللغوية 

يعترب هو الالئق جلعله احلد  intermediate lowطبقا هلذا الدليل، فإن املستوى املتوسط التمهيدي . ١كل مستوى
هذا االقتراح هو للمرحلة احلالية فقط، فإذا حتسنت . األدىن للكفاءات أو املهارات يف اللغات األجنبية مبا فيها اللغة العربية

بل ميكننا أن جنعل احلد األدىن يرتفع يف املستقبل إىل املستوى املتوسط الوسيط أحوال تدريس اللغة العربية يف املستق
intermediate mid  و بعده املستوى املتوسط العايلintermediate high . إنين أرجح اختاذ املستوى املتوسط

حسب دليل الس التمهيدي كمقياس للمهارات اللغوية و لذلك سأقوم بإلقاء الضوء على مواصفات هذا املستوى 
طبعا ال ميكنين يف هذه املقالة احملدودة أن ألقي الضوء على مواصفات مجيع املستويات . األمريكي لتعليم اللغات األجنبية

أن يتمكن املتحدث : فهي  –حسب الدليل املذكور  –أما مواصفات مقياس مهارة الكالم يف املستوى املتوسط . العشرة
دودة و غري املعقدة يف مواقف اجتماعية مباشرة من خالل اإلبداع اللغوي؛ و أن يقتصر الكالم من الوظائف االتصالية احمل

إن املوضوعات اليت . على التبادل امللموس و على املوضوعات الالزمة للبقاء داخل ثقافة اللغة املستهدفة و اليت ميكن توقعها
و األنشطة ) مثل التعريف بالنفس و األسرة(علومات الشخصية تكون يف العادة جماال للحديث تدور حول البيانات أو امل

يتسم املتحدثون يف هذا املستوى . اليومية و اهلوايات و االحتياجات الضرورية امللحة مثل طلب الطعام و التسوق أو الشراء
يطرحوا بعض األسئلة بالتفاعل و بذل كل اجلهود لإلجابة على األسئلة املباشرة و االستفسارات، كما ميكنهم أيضا أن 

املناسبة؛ و أيضا ميكن للمتحدث يف هذا املستوى أن يعرب عن قصده أو مراده عن طريق تعبريات قصرية تشمل ما يعرفونه و 
إم يكونون مترددين و غري دقيقني يف اختيار أنسب التعبريات و الصيغ اللغوية و املفردات عند . ما يسمعونه من خماطبيهم

كما يتسم كالمهم بكثرة التوقف و إعادة الصياغة غري الفعالة و التصويب الذايت، كما جند أن لغتهم  .توصيل مقصودهم
هلا تأثري شديد على نطقهم و مفردام و تراكيبهم النحوية مما يسبب سوء الفهم غالبا و يتطلب التكرار ) لغتهم األويل(األم 
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بصفة عامة يستطيعون فهم ) من أبناء تلك اللغة اهلدف(قني األصليني أو إعادة الصياغة؛ و مع ذلك، فاملستمعون من الناط
كالم أولئك املتحدثني يف هذا املستوى، و خصوصا أولئك املستمعون املتعاطفون املشجعون املعتادون على التعامل مع 

  . األجانب
القدرة على فهم : ي فه –حسب الدليل املذكور  –أما مواصفات مقياس مهارة االستماع يف املستوى املتوسط 

اجلمل املكونة من إعادة تركيب أجزاء معينة من اجلوانب املختلفة للمحتوى الذي متت دراسته و خصوصا إذا كان املوقف 
هذا احملتوى يشري إىل اخللفيات و االحتياجات الشخصية األساسية و العادات . و القرائن تساعد بشدة على الفهم

ترتبط وظائف . ام الروتينية مثل تناول الوجبات و تلقي تعليمات أو توجيهات بسيطةاالجتماعية و األعمال و امله
غالبا ال يتم فهم بعض عناصر اجلمل . باحملادثات التلقائية و املباشرة بني شخصني وجها لوجه -بشكل رئيسي –االستماع 

  . ن األفكار الرئيسية و التفاصيلكما يكثر أيضا عدم الفهم لكل م. و هذا قد يستلزم التكرار أو إعادة الصياغة
فهم األفكار الرئيسية :فهي  –حسب الدليل املذكور  –أما مواصفات مقياس مهارة القراءة يف املستوى املتوسط 

أو بعض احلقائق من أبسط النصوص املركبة اليت تتعلق باالحتياجات الشخصية و االجتماعية األساسية؛ و هذه النصوص /و
إا تركز . احية اللغوية فهي تتسم بكون تركيبها الداخلي األساسي واضح، مثل الترتيب الزمين مثالليست معقدة من الن

على املعلومات األساسية اليت ميكن للقارئ أن خيمنها أو يتصورها بأقل جهد فقط أو تلك اليت متثل مثار اهتمام القارئ 
اض االجتماعية أو اإلعالمية ألكرب عدد ممكن من املستمعني وحب استطالعه املعريف؛ و من أمثلة ذلك الرسائل ذات األغر

أو املشاهدين أو مجهور احلاضرين، و هذا يشمل اإلعالنات و التنبيهات العامة و األوامر و التعليمات البسيطة املتعلقة 
  .     من املتوقع حدوث سوء فهم يف هذا املستوى. باحلياة العامة

اإلسالمي يف إندونيسيا ال تستهدف توظيف تعليم اللغة العربية لطالا إن بعض مؤسسات التعليم العايل 
هو إعداد الطالب لفهم النصوص  -كما يبدو –إلكسام املهارات االتصالية الشفوية للغة، و لكن هدف تلك اجلامعات 

من مث، ينبغي على مثل . هاو الكتب املكتوبة باللغة العربية خصوصا الكتب الدينية مثل احلديث و التفسري و الفقه و غري
هذه اجلامعات أن تركز على مواصفات مقياس مهارة القراءة املعياري املوحد، و جيوز هلا االستغناء عن صياغة مواصفات 

  . حيث إن هلا احلق يف حتديد أهداف تدريس اللغة العربية لطالا) االستماع و الكالم و الكتابة(قياسية لبقية املهارات 
نستنتج من العرض الذي قدمنا أعاله أن مواصفات مقاييس املهارات ميكن أن تتنوع يف أقسامها و  ميكننا أن

ففي اللغة اإلجنليزية مثال جند أن . أهدافها حبيث ميكن يشمل املهارات اللغوية األربع كلها أو إحداها مثل مهارة فهم املقروء
فمن الواضح أنه يهتم أكثر باختبار املهارات  TOEFLبار يركز على املهارات االتصالية و أما اخت  TOECاختبار 

  . TOECاالستقبالية مثل االستماع و القراءة، مبعىن أن تركيزه على املهارات االتصالية أقل من اختبار 
جيب أن تكون مواصفات املقاييس املعيارية املوحدة لتدريس اللغة العربية يف اجلامعات و كل مؤسسات التعليم 

هل : تناسبة مع األهداف و املهارات و الكفاءات اليت ترجو كل جامعة أن حيققها طالا بعد دراسة اللغة العربيةالعايل م
اهلدف ختريج طالب متخصصني يف اللغويات العربية، أم ختريج طالب قادرين على فهم القرآن و السنة و الكتب الدينية 
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إذا متت صياغة األهداف و . على االتصال الشفوي و الكتايب باللغة العربية؟املكتوبة باللغة العربية، أم ختريج طالب قادرين 
املهارات املطلوب من وراء تدريس اللغة العربية يف كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي فإن ذلك سيؤدي إىل 

  .                    سهولة صياغة املقاييس املعيارية املوحدة لتحقيقها
ذكر أن اهلدف من احلديث عن املقاييس املعيارية املوحدة لتعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية جدير بال

ليس توحيد مواد و طرق تعليم اللغة العربية فيها كلها، بل اهلدف من ذلك هو جمرد وضع معايري و مقاييس و شروط معينة 
كما أنه ال يشترط االلتزام بدليل الس األمريكي . اجلامعاتمبا يتناسب مع كل جامعة على حدة و قد يتناسب مع كل 

عند صياغة تلك املواصفات و املعايري و املقاييس و الشروط و األهداف و املهارات  ACTFLلتعليم اللغات األجنبية 
  . لكل مستوى من مستويات تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يف املرحلة اجلامعية بإندونيسيا

  :افع التعلم لترقية الكفاءات اللغوية خلرجيي التعليم العايلتنمية د
طبقا ملا ذكره األستاذ أزهر أرشد، فإن األحباث اليت أجراها الباحثون املهتمون بقضية تعليم اللغات األجنبية مثل 

من مث  ١.فاءاته اللغويةفرينسترا و غاردنر و المببريت، تبني وجود ارتباط بني دافع التعلم لدى املتعلم و بني قدراته و ك
ميكن لإلدارة العامة للتعليم اإلسالمي بوزارة الشئون الدينية اإلندونيسية أن تنمي الدوافع لدى الطالب لدراسة اللغة العربية 
من خالل عدة برامج و أنشطة منها تقدمي منح دراسية أو جوائز كافية للطالب املاهرين يف اللغة العربية و توفري اخلدمات و 

  .املرافق الكافية لعقد مسابقات للغة العربية تشمل اخلطابة و املناظرة و قراءة الوثائق و املخطوطات، إخل
عالوة على ذلك، جيب بذل اجلهود لربط إجادة اللغة العربية بسوق العمل حىت يزداد شعور الطالب بأمهية اللغة 

إن بعض املؤسسات تشترط على املتقدمني . العربيةالعربية للحصول على فرص عمل و بذلك يتشجعون إلجادة اللغة 
، فما املانع أن تشترط وزارة الشئون )تويفل(للعمل فيها أن حيصلوا على درجة معينة يف اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية 

  .للغوية يف اللغة العربيةالدينية اإلندونيسية للمتقدمني إىل وظائف معينة ا أن حيصلوا على درجة معينة يف اختبار الكفاءة ا
اهلدف من دراسة الطالب للغة العربية يف مرحلة التعليم العايل بصفة عامة هو أن اختاذ هذه اللغة كوسيلة لتحصيل 

إن اللغة العربية مل تصل بعد إىل موازاة اللغة األم أو اللغة القومية للطالب من . االتصال و العلوم و املعارف و الثقافات
هلا يف احلياة اليومية و لذلك جند أن الدافع لدراسة اللغة العربية أقل من الدافع لدراسة اللغة األم أو اللغة القومية حيث استعما

  . رغم أن النتيجة اليت يرجى حتقيقها من الطالب الدارسني للغة العربية تتأثر مبدى حجم الدافع للتعلم
  :خامتة

يف (توحيد املعياري لتدريس اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل ينبغي أن تبذل اجلهود ألجل دعم و تطوير ال
) عشرة( ١٠إن الس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية قد صنف مستويات املهارات و القدرات الغوية إىل ). إندونيسيا

دريس اللغة العربية يف مستويات، فإذا اختذنا هذا التصنيف كمرجع و أيضا إذا رأينا الظروف و األحوال اخلاصة بت
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٤۳۷ 

مؤسسات التعليم العايل حاليا، فإنه من املستحسن أن يتم وضع صياغة حمددة معتمدة ملعايري الكفاءات يف املستوى املتوسط 
ــة من التعليم /التمهيدي حبيث تشترط هذه املعايري احلد األدىن للكفاءة اللغوية العربية اليت جيب أن ميلكها كل خريج

كما سيكون من األفضل يف املستقبل أن يتم رفع هذا إىل مستويات أعلى مثل املتوسط . دراسته للغة العربيةالعايل بعد 
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي مراعاة بذل اجلهود لزيادة الوقت املخصص لتدريس اللغة العربية يف . الوسيط و املتوسط العايل

د املخلصة من كل اجلهات و األطراف املعنية ألجل التكثيف مؤسسات التعليم العايل بشكل كاف، و أيضا بذل اجلهو
  املتواصل لتشجيع الطالب يف مرحلة التعليم العايل يف إندونيسيا لدراسة اللغة العربية

   




