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Abstract

This paper explores AFL teachers' attitudes, practices, and reflection issues in the classroom. In this study,
qualitative research methodologies were used to collect and analyze data. Six AFL Islamic Junior High
School teachers in Indonesia provided data via observation, semi-structured interview, focused group discussion,
and documentation. The findings reveal that AFL teachers saw reflective practice as largely an evaluative
process for their teaching careers. They all feel that reflective practice is one of the qualities of an excellent
teacher and that it can help them enhance their teaching skills. The majority of their remarks were descriptive
and dialogic in nature. The AFL teachers highlighted teaching burden and a lack of awareness of reflective
practice as barriers to reflection.
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ملخص
. وممارساهتم وقضااي اإلنعكاس يف الفصل الدراسيAFL يستكشف هذا البحث مواقف معلمي
 قدمت ستة. تستخدم الباحثة منهجيات البحث النوعي جلمع وحتليل البياانت،يف هذه الدراسة
 اإلعدادية يف إندونيسيا البياانت عرب املالحظة واملقابلة شبه املنظمةAFL من معلمي مدرسة
 رأوا املمارسة اإلنعكاسية عمليةAFL  تكشف النتائج أن معلمي.ومناقشة اجملموعة املركزة والتوثيق
مجيعا أن املمارسة اإلنعكاسية هي إحدى صفات
ً  يشعرون.تقوميية إىل حد كبري ملهنهم التدريسية
 كانت غالبية مالحظاهتم وصفية.املعلم املمتاز وميكن أن تساعدهم يف تعزيز مهاراهتم التدريسية
 الضوء على عبء التدريس ونقص الوعي ابملمارسةAFL  سلط معلمو.وحوارية بطبيعتها
.اإلنعكاسية كعوائق حتول دون اإلنعكاس
 ممارسات، التصورات، حتدايت اإلنعكاس، معلمي اللغة العربية كلغة أجنبية:الكلمات املفتاحية
عاكسة

املقدمة

على الصعيد العاملي ،يف دول خمتلفة يعد تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية من املوضوعات
اليت لفتت انتباه الباحثني واخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وكذلك اللغويني
العرب على مدار العقدين املاضيني ( ;Jusoh and Abdullah, 2020; Ritonga, et al., 2021; Ali, 2021
انتشارا يف العامل ،وذلك تنتشر اللغة
) .)Rouyan, et al., 2020ألن اللغة العربية هي اللغة األكثر
ً
بني الدول العربية ،وبني بعض دول العامل األخرى ،واللغة العربية هي إحدى اللغات الست (Al-
 )Huri, 2015يف األمم املتحدة اليوم ( .)Rofik, 2021; Fauziah, Moon and Ambarwati, 2020وهناك
أيضا يوم احتفال ابللغة العربية سنواي ويقام يوم  18ديسمرب كل عام ،اليوم الذي مت فيه تبين
اللغة العربية داخل األمم املتحدة ،وهذه اللغة هي من أكثر اللغات الغزارة ألهنا حتتوي على مادة
لغوية بشكل مكثف من اللغات األخرى .لذلك ما أمهية تعلّم و تعليم اللغة العربية وال سياما
اللغة العربية كلغة أجنبية.
يف إندونيسيا ال يزال تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يواجه العديد من املشاكل والتحدايت
( .)Al-Bantani and Madkur, 2019كما يشري  )2015( Ridaإىل أن تطوير إمكاانت هذه اللغة،
وخاصة من خالل التعليم ،هو مهمة معقدة ألن اللغة العربية تعترب لغة صعبة التعلم .عالوة على
ذلك ،يذكر طه ثومور ( )2008أن ممارسة تعليم اللغة العربية ال تزال تتمحور حول املعلم وتستند
أساسا إىل الكتب املدرسية وهذا االجتاه ال يزال حيدث يف إندونيسيا .وابلتايل ،جيب على معلمي
ً
اللغة مثل معلمي  AFLإعادة تشكيل معرفتهم استمرارا ابلتعليم والتعلم طوال حياهتم املهنية
( .)Farrell, 2019أظهرت األحباث احلديثة أن إعادة أتسيس هوية معلمي اللغة (مثل )TESOL
ميكن إجراؤها مبساعدة املمارسة العاكسة (.)Farrell, 2018
ابلنظر إىل الظواهر االجتماعية املذكورة ،يف السنوات اخلمسة املاضية أصبحت املمارسة
اإلنعكاسية ملعلمي اللغة حمورا مهما يف عديد البلدان ( Shaw, Abdullah and Noye, 2018; Farrell,
ً ً
2017; Farrell, 2019; Han, Blanc, Pearson, 2020; Mann, Walsh, 2017; McGarr, 2021; Ryssell,

) .2018; Slade, et al., 2019قد حبثت هذه الدراسات يف الغالب مع طالب اجلامعة الستكشاف
طرق ترقية املمارسة اإلنعكاسية و جودة التدريس يف برانمج تعليم املعلمني .دراسة انعكاس املعلم
أيضا للكشف عن الوضع احلايل وحتديده االحتياجات التدريبية يف التطوير املهين املستمر
مهمة ً
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للمعلمني .لذلك ،هذا البحث يهدف إىل حتقيق مستوى انعكاس معلمي اللغة العربية كلغة
أجنبية يف املدارس .الدراسة احلالية تركز على ثالثة أسئلة حبثية )1 :ما هي تصورات معلمي AFL
للممارسة اإلنعكاسية يف التدريس؟  )2كيف يطبق معلمو  AFLاملمارسة اإلنعكاسية يف
تعليمهم؟  )3ما هي التحدايت اليت يواجهها معلمو  AFLيف تطبيق املمارسات اإلنعكاسية يف
تعليمهم؟
منهجية البحث
قد مجعت بياانت الدراسة من خالل املالحظة ،واملقابالت املتعمقة ،واملناقشة اجلماعية
املركزة ،والواثئق .يف دراسة نوعية ،الباحث هو جامع البياانت الرئيسية أو األداة الرئيسية .كأداة
رئيسية من خالل هذه التقنية جلمع البياانت ،تصرف الباحثة كمراقبة مشارك سليب .يف منصبه
كمراقبة مشارك سليب ( )Spradley, 1980كانت الباحثة يف الفصل ولكن مل تتفاعل مع أي شخص
قادرا على مالحظة وكتابة
أو مو ّاد .تولت الباحثة منصبًا يف اجلزء اخللفي من الفصل الذي كان ً
يدرسون الطالب يف الفصل.
مالحظات ميدانية حول ما كان حيدث وكيفية أداء معلمي ّ AFL
للحصول على معلومات حول تصورات معلمي  AFLللممارسة اإلنعكاسية وتطبيقها
يف فصوهلم ،أجريت الباحثة مقابالت شبه منظمة وجهاً لوجه مع املعلمني املشاركني .من املنطقي،
استخدام املقابالت شبه املنظمة يف هذه الدراسة كان لسماح املشاركني بوصف معلومات
شخصية ومفيدة مفصلة .وابإلضافة إىل ذلك ،من خالل املقابالت ،تتمتع الباحثة إبجراء املقابلة
حتكما مفضال يف نوع املعلومات تقبلها ألهنا إبجراء املقابلة ميكنها طرح أسئلة حمددة للحصول
على هذه املعلومات ( .)Cresswell, 2012أجريت املقابالت عرب الواتساب .أرسلت الباحثة قائمة

األسئلة للمعلمني .جلمع البياانت ،تسرتشد الباحثة بقائمة من أسئلة املقابلة ذات الصلة مع
املتغري املبحوث .تتضمن املقابلة أسئلة للحصول عليها تصورات وممارسات وحتدايت معلمي
 AFLحول املمارسة العاكسة يف تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية لطالهبم.
عالوة على ذلك ،إن مناقشة جمموعة الرتكيز ) (FGDهي طريقة حبث نوعي وتقنية جلمع
موضوعا أو مشكلة معينة بعمق ،بتيسري من
البياانت حيث تناقش جمموعة خمتارة من األشخاص
ً
أيضا ابسم مقابلة
وسيط خارجي حمرتف .يف البحث النوعي ،جمموعات الرتكيز تُعرف املناقشة ً
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جمموعة الرتكيز .وف ًقا  ،)2012( Cresswellتركيز املقابلة اجلماعية هي عملية مجع البياانت من خالل
املقابالت مع جمموعة من األشخاص ،عادة من أربعة إىل ستة أشخاص ،من نفس اخللفية أو
التجربة ملناقشة اهتمام مبوضوع معني .طرحت الباحثة بعض األسئلة العامة وحصلت على إجاابت
من مجيع معلمي  AFLيف اجملموعة لنقاش حي وطبيعي.
يف سياق هذا البحث ،تتكون الواثئق الرئيسية من اجملالت واليوميات العاكسة أو
مالحظات أو خطط دروس أو أحداث مهمة يكتب عنها املعلمون ممارسة تعليم  AFLاخلاصة
هبم .تساعد هذه الواثئق الباحثني على فهم أنواع األنشطة أو األدوات العاكسة اليت يستخدموهنا
يف أغلب األحيان لتعكس تعليمهم ومستوى قدرهتم .طُلب من املعلمني املشاركني تقدمي خطط
أيضا كتابة جملة عاكسة عن ممارساهتم
دروسهم كتابةً أو عرب الربيد االلكرتوين .وابملثل ،طُلب منهم ً
التدريسية مرتني على األقل شهرًاي ملدة نصف فصل دراسي .وجملة عاكسة هي مرادفة لعدة
مصطلحات مثل جملة التعلم وسجل التعلم والتدريس يُنظر إىل اجملالت كأداة للمعلمني لوصف
واستكشاف ممارساهتم التدريسية من خالل الوسائط املكتوبة (.)Moon, 2003
الرسم البياين  .1إجراءات املنهجية البحثية
 .1املالحظة (تالحظ الباحثة حول ما كان حيدث وكيفية أداء
يدرسون الطالب يف الفصل)
معلمي اللغة العربية كلغة أجنبية ّ
 .2املقابالت املتعمقة (استخدام املقابالت شبه املنظمة يف هذه
الدراسة كان لسماح املشاركني بوصف معلومات شخصية ومفيدة
مفصلة)
 .3املناقشة اجلماعية املركزة (طرحت الباحثة بعض األسئلة العامة
وحصلت على إجاابت من مجيع معلمي  AFLيف اجملموعة)
 .4الواثئق (تتكون الواثئق الرئيسية من اجملالت واليوميات العاكسة
أو مالحظات أو خطط دروس أو أحداث مهمة يكتب عنها
املعلمون ممارسة تعليم  AFLاخلاصة هبم).
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شاركت يف هذه الدراسة ستة معلمني  AFLيعملون يف ست مدارس املتوسطة اإلسالمية
يف إندونيسيا (جاوى الغربية ،وجاوى الوسطى ،وجاوى الشرقية ،وابنتني) .واختارت الباحثة
املشاركني وف ًقا  )2012( Cresswellوالذي يعرف أبنه أخذ عينات هادفة تقوم فيها الباحثة تعمد
اختيار األفراد واملواقع لدراسة أو فهم الظواهر املركزية .االفرتاض الكامن وراء استخدام هذه التقنية
الختيار املشاركني يف البحث هو أهنم رمبا صادفوا مصطلح املمارسة العاكسة ألهنم خضعوا لبعض
التدريب أو ورش العمل اليت تشمل أنشطة املمارسة العاكسة .يلخص اجلدول التايل معلومات
السرية الذاتية للمعلمني الذين شاركوا يف هذا البحث.
اجلدول .1
خصائص املعلمني
خربة التعليم
(سنة)

مستوى الرتبية

3

ماجيستري

5

ابكالوراي

10

ابكالوراي

اجلنس
مذكر

مؤنث

)01( 1

)03( )02( 2

3

)05( )04( 2

2

)06( 1
اجملموع

اجملموع

1
6

قامت الباحثة بتحليل البياانت من املقابالت نوعيا حملتوى اإلجراءات اليت اقرتحها
( .Miles and Huberman )2014يتكون حتليل احملتوى من تعيني الكود لتحديد تعليقات املشاركني
معا لتشكيل فئات بناءً على سؤال البحث.
ذات الصلة مع اإلنعكاس األول ،وامجعتهم الباحثة ً
الفئات هي خصائص املعلم العاكسة وحمتوى ومستوى ممارسة املعلم العاكسة ،وحتدي املعلم
أيضا العنوان الفرعي لقسم النتائج واملناقشة يف املقالة.
لتنفيذ املمارسة العاكسة .تشكل هذه الفئة ً
متبوعا
يعرف املعلم على أنه "م" ً
عند اإلبالغ عن النتائج ،تستخدم الباحثة االسم املستعار و ّ
برقم.
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مجعت الباحثة ردود املعلمني وتعليقاهتم على كل سؤال بناءً على التشابه بينهم .حللت
اجملالت العاكسة للمعلمني نوعيا .واستخدمت إدخاالت دفرت اليومية وبياانت املقابلة لتصنيف
جماالت انعكاس املعلمني ومستوايت اإلنعكاس .مناطق اإلنعكاس مصنفة حسب Schon
( .(1991) and Killion and Todnem )1983وحللت الباحثة حتليل مقتطفات من اجملالت وبياانت
املقابلة لتحديد التعليقات املتعلقة مبجاالت التفكري أثناء العمل ،والتفكري أثناء العمل ،والتفكري
منوذجا لـتقومي مستوى اإلنعكاس يف جملة املعلم.
مقابل العمل .يوفر معدل انعكاس ً )2004( Moon
حتليل دخول اجمللة مبا يف ذلك وضع املقتطفات يف إحدى الفئات األربع اليت وصفها Moon
) (2004كما التالية )1 :الكتابة الوصفية هي وصف األحداث أو التقارير األدبية .ال توجد مناقشة
تتجاوز الوصف )2 .اإلنعكاس الوصفي هو انعكاس أن األغلبية أتيت من منظور واحد)3 .
اإلنعكاس احلواري هو النظر يف جودة التقومي والبدائل املمكنة لـشرح ووضع الفرضيات .اإلنعكاس
حتليلي أو تكاملي ،متصل العوامل ووجهات النظر )4 .اإلنعكاس النقدي هو انعكاس يتميز
ابلوعي أبن اإلجراءات وميكن عرض نفس احلدث يف سياقات خمتلفة مع تفسريات خمتلفة تتعلق
هبا سياق الكالم.
نتائج البحث و مناقشتها

تصورات معلمي  AFLللممارسة اإلنعكاسية
خالل املقابلة ،يُسئل املعلمون املشاركون عن اخلصائص العاكسة للمعلمني يف تعبري
معرفتهم وفهمهم حول املمارسة العاكسة .تعرض الباحثة آراء وفهم املعلمني يف اجلدول التايل.
اجلدول .2

تصورات معلمي  AFLخلصائصهم اإلنعكاسية
معلمون

6

انعكاس

معلمي AFL

م ،1م ،2م ،3م ،5م6

تقومي أداء تدريسهم

م ،1م ،2م ،3م4

النظر يف اقرتاحات الطالب

م ،1م ،2م ،3م6

امتالك مهارات تواصل جيدة

م ،3م ،4م ،5م6

شجع الطالب على التفكري
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م ،1م ،2م ،3م4

خملص

م ،1م ،2م ،3م6

امتالك معرفة جيدة ابلدراسة

م ،4م ،5م6

مستمع جيد

م ،3م ،4م5

مفتوح للتغيري

م ،1م ،2م3

مراقبة أداء الطالب

م ،1م ،5م6

شجع الطالب على املشاركة يف الدروس

م ،4م ،5م6

قريب من الطالب

م ،1م ،5م6

قيم احتياجات الطالب

م ،5م6

تطبيق تنظيم الفصل

م ،3م4

قادرة على حتفيز الطالب

م ،1م2

إدراك عيوهبم وحماولة حتسينها

م1

صبور

م6

جتنب األخطاء املماثلة

كما يتضح من اجلدول ،ذكر املعلمون املشاركون العديد من اخلصائص مبا يشعرون به.
ومع ذلك ،فإن بعض العناصر يف اجلدول  2ليست ترتبط مباشرة ابملمارسة اإلنعكاسية .تقومي
جيدا ،وشجع الطالب على
أداء تدريسهم ،وإدراك عيوهبم وحماولة حتسينها ،وصبور ،ومستمع ً
التفكري ،والنظر يف اقرتاحات الطالب ،وجتنب األخطاء املماثلة كلهم مسة متيز املعلم اإلنعكاسي.
ومع ذلك ،بعض العناصر مثل تطبيق تنظيم الفصل كما أشارت مخسة من سبعة معلمني ال تتعلق
بصفات عاكس املعلم ،ولكنها تتعلق بفعال املعلم .وهكذا ،يتحدث املعلمون غالبا عن املعلمني
الفعالني والتدريس الفعال عندما يُسئل منهم حول املمارسة العاكسة واإلنعكاسية .ابلطبع
التدريس الفعال واإلنعكاس مرتابطة لكن تعليقات املعلم تشري إىل أهنم غري متأكدين من معن
املمارسة اإلنعكاسية.
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يعرفون املمارسة اإلنعكاسية على أهنا عملية
يوضح اجلدول  2أن مجيع املعلمني تقريبًا ّ
تقومي التدريس والتعلم لتحقيق أهداف معينة والتعزيز .كعملية التقومي ،يتطلب األمر من املعلمني
إجياد نقاط القوة ونقاط ضعفهم يف التدريس لضمان التعلم والتحسني املستمر .هذا االمر متشيا
مع بيان ) York Bar, et al., (2001الذي يعرف املمارسة اإلنعكاسية أبهنا هنج استقصائي للتدريس
يتضمن التز ًاما شخصيًا ابلتعلم املستمر واإلصالحات .يشري هذا البيان إىل أن املمارسة العاكسة
تساعد املعلمني على فهم أداءهم التدريسي من حيث ما هو جيد ابلفعل وما حيتاج إىل حتسني.
وابملثل ،تتطلب املمارسة اإلنعكاسية التز ًاما شخصيًا من املعلم ضمان التعلم والتحسني املستمر.
مبعن آخر ،تساعد املمارسة العاكسة يتغري املعلمون بشكل إجيايب ،ويتعلمون من األخطاء اليت
ارتكبوها يف جلسات التدريس السابقة ويف نفس الوقت يقومون إبجراء التعديالت املناسبة لتجنب
األخطاء املماثلة.
تصورات معلمي  AFLللممارسة اإلنعكاسية كعملية تقييمية وفقا Glasswell and
 .)2017( Ryanانعكاسية كعملية تقييمية ،يف رأيهم ،يتطلب من املعلمني إصدار أحكام حول
عملهم اليومي واحلياة املهنية
حول ما إذا كان األداء التعليمي واملهين قد مت يفي ابملعايري .كعملية تقيومية ،جيب تقومي املمارسة
العاكسة للمعلم طريقة التدريس ومستوى املعرفة املهنية والتخطيط للدروس .وابلتايل ،فإن معلمي
 AFLيفهمون فقط املمارسة اإلنعكاسية كعملية لتقومي أداء التدريس وحتديد أوجه القصور لديهم
وحماولة إجياد حلول بديلة لتحسني احرتافهم يف التدريس.
تطبيق املمارسة اإلنعكاسية

انعكاسا على
طُلب من املعلمني املشاركني أن يكشفوا أهنم كانوا
انعكاسا يف العمل ،و ً
ً
انعكاسا للعمل .أشار مجيع املعلمني إىل أهنم خططوا لدروسهم ،وكما قال م" ،2لقد
العمل ،و ً
صنعنا خطط الدروس من خالل منتدى معلمي اللغة العربية ونستخدمها يف فصولنا الالحقة
".وابإلضافة إىل ذلك ،ذكر املعلمون أهنم استخدموا التغذية الراجعة من مالحظاهتم أثناء الدرس
إلجراء تغيريات يف تعليمهم .قال م" 1أراقب كل طالب أو األنشطة اجلماعية خالل الدرس.
بناءً على ردود أفعاهلم وسلوكهم ،ميكنين تغيري طرق التدريس اخلاصة يب أو األنشطة اليت يتعني
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عليهم القيام هبا" .وابملثل ،طلب املعلم من الطالب كتابة دروسهم وتوقعاهتم يف هناية الدرس.
أحياان تدوين ما تعلموه ،ماذا يتوقعون مين،
مثل م 5علق قائالً" :يف هناية الدرس ،أطلب منهم ً
وتقومي جودة تدريسي" .وهذا يبني أن يقوم املعلمون املشاركون إبجراء أتمالت حول تدريسهم
قبل وأثناء وبعد الدرس.
ميكن لتحليل دفرت اليومية العاكسة للمعلمني حتديد مستوى انعكاسهم .كما ذكران ساب ًقا،
يُطلب من املعلمني كتابة اجمللة العاكسة حول ممارسات التدريس يف الفصول الدراسية .يعرض
اجلدول التايل مستوى اإلنعكاس حققها كل معلم يف هناية الدرس .كما يتضح من اجلدول،
البياانت من حتليل إدخال دفرت اليومية دعم بياانت املقابلة .كتبت ثالثة معلمني على مستوى
اإلنعكاس الوصفي ،وكتب املعلمان اثنان على مستوى اإلنعكاس احلواري ،وكتب املعلم الواحد
على مستوى الكتابة الوصفية ،ومل يتمكن أي املعلمني من مصنفة على مستوى اإلنعكاس
النقدي.
اجلدول .3

مستوى انعكاس معلمي AFL
املعلم

مستوى اإلنعكاس

م5

الكتابة الوصفية

م ،1م ،3م4

اإلنعكاس الوصفي

م ،2م6

اإلنعكاس احلواري

-

اإلنعكاس النقدي

تتكون اقتباسات الكتابة الوصفية من وصف األحداث اليت وقعت خالل الدروس .فيما
يلي مثال للكتابة الوصفية يف جملة عاكسة م:5

أبدأ الدراسة بتذكري الطالب عما تعلموه يف املادة السابقة .مث أخربهم أهنم
سيتعلمون كيفية تعرّف األشخاص اآلخرين .قسمتهم إىل عدة جمموعات .أعرض
مقاطع فيديو حول كيفية تعرّف األشخاص اآلخرين .مث يقوم الطالب بتقليدها
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وحفظها .بعد ذلك ،قدمت كل جمموعة ما صنعته .وقدمت اجملموعة األخرى
أسئلة إىل اجملموعة املقدمة .قبل أن أهني الفصل ،أطلب منهم مراجعة الدرس.

اقتباسات االنعكاس الوصفي هي أكثر من جمرد كتابة وصفية .فهي ال تتضمن فقط
وص ًفا لألحداث بل عدة حماوالت لتقدمي تربير األحداث أو اإلجراءات وصفيًا .فيما يلي مثال
من جملة عاكسة م:3

اليوم هو الوقت املناسب للطالب لدراسة النص الوصفي يف أنشطة القراءة.
اخرتت لتطبيق طريقة القراءة بصوت ٍ
عال .مث أجربهم حبفظ النصوص يف
جمموعات بنصوص خمتلفة لكل جمموعة .يف الواقع ،كانوا قادرين على حفظ
املهام بشكل أسرع بكثري كما توقعت .عندما سألتهم هل يفهمون النص وال
جييبون إال على القليل .رمبا حدث هذا بسبب عملية التعلم ليست مثرية لالهتمام
أو أحتاج إىل تغيري طريقة التعلم الذي ميكن أن جيربهم على فهم النص بشكل
كامل.

حيدد انعكاس حواري يف جملتني عاكستني للمعلمني .انعكاس حتليلي ومتكامل للعوامل
واإلنطباع .فيما يلي مثال على االقتباس من جملة م:2

لقد استمتعت هبذا الدرس ألن غالبية طاليب سعداء حتدث العربية مبواضيع
خمتلفة .ميكنهم أيضًا التعبري عن احملاداثت الكاملة بشكل صحيح .ومع ذلك،
أشعر أحيا ًان أيضًا أن الدروس غري فعالة .يف بعض االحيان اشعر مبحبط عندما
ال يفهم الطالب دروسي وال يهتمون هبا .قد ال يكون لديهم املعرفة األساسية
الالزمة حول الدروس .وقد يفتقرون أيضًا إىل املفردات الالزمة للتعبري .ولديهم
أيضًا أساليب تعلم خمتلفة .أحاول إجياد بعض احللول هلذه املشكلة .أانقشها
أحيا ًان مع زمالئي حلل املشكلة .وأحيا ًان ،أحبث أيضًا عن أفكار جديدة من
اإلنرتنت لتوسيع آفاقي وإثرائها.

من العرض السابق وحتليل البياانت ،يتضح أن جملة املعلم العاكسة تظهر ثالثة مستوايت
من االنعكاس :الكتابة الوصفية ،واالنعكاس الوصفي ،واالنعكاس احلواري ( .)Moon, 2003كما
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يشري م ،5فإن اجمللة هي ببساطة وصف لألحداث أو اخلطوات أو األنشطة اليت يقوم هبا املعلم
أثناء جلسات التدريس اخلاصة به .ال تكشف هذه اجمللة عن أي نقاش يتجاوز الوصف وال تشري
إىل األقسام اليت عملت بشكل أفضل وملاذا .وف ًقا  ،)2004( Moonيتم تصنيف هذا النوع من
اجملالت على أنه وصفي ،ألنه ال يظهر أي دليل على انعكاس فيه .ويف الوقت نفسه ،يف Mann
( ،)1977مت تصنيف هذه اجملالت على أهنا أدىن مستوى من االنعكاسية .كشفت نتائج البحث
أيضا أن املعلم املشارك مل يصف فقط ما فعله أثناء اجللسة التعليمية ،بل على العكس ،قام م3
ً
بتحليل ما حدث أثناء اجللسة التعليمية يف فصله وما هو السبب .بعبارة أخرى ،أظهر م 3بعض
أيضا العديد
أساسا جزءًا من اإلنعكاس .يذكر مً 3
األدلة على دراسة أعمق يف وصفها واليت تعد ً
من وجهات النظر البديلة على الرغم أنه مل يوضح أي دليل ملموس .لذلك ،يف وجهة نظر
 ،)2004( Moonيتم تصنيف هذا النوع من االنعكاس على أنه انعكاس وصفي ألن االنعكاس
الذي يقوم به م 3هو فقط من منظور واحد .تثبت نتائج األحباث األخرى مستوى أعلى من
االنعكاس الذي يسميه  )2004( Moonانعكاس حواري .كما ذكر م 6هو يتضمن ابالنعكاس
التحليلي و/أو التكاملي من عدة عوامل ووجهات نظر.
أحكاما جودة حكمية
كما هو مبني يف كتاابهتم اليومية ،أظهر املعلمني املشاركني اثنان
ً
حول أداء تعلم الطالب وافرتضوا عدة بدائل لتحسني التدريس واإلجناز .حىت اآلن ،تشري نتائج
البحث إىل أن املشاركني من املدرسني غري قادرين على حتقيق أعلى مستوى من االنعكاس الذي
يسميه  )2004( and Moon )1997( Mannاالنعكاس النقدي .وابلتايل ،بناءً على نتائج البحث
أعاله وحتليله ،ميكن استنتاج أن اجملالت اخلاصة ابملدرسني املشاركني هي يف الغالب وصفية .إهنم
انعكاسا .ال يقتصر االنعكاس
يفكرون ابلفعل يف خربهتم التدريسية ،لكن هذا ليس ابلضرورة
ً
على االنعكاس اجلاد فيما يفعله شخص ما ،ولكنه يتطلب النظر إىل جتاربنا من خالل عدسة
نقدية مما يعين التشكيك يف جتاربنا ،والبحث يف األسباب الكامنة وراء األحداث ،وإنشاء عالقات
السبب والنتيجة ،والنظر يف اآلاثر األوسع ألفعالنا .هذا ما هو متوقع من املعلم العاكس .لآلسف،
مل يُظهر لنا معلمو  AFLاملشاركني هذا الدليل ليتم تسميته ابإلنعكاس النقدي.
التحدايت يف تطبيق املمارسة اإلنعكاسية
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كثريا على دراية مبصطلح "املمارسة
كما هو موضح ساب ًقا ،مل يكن معلمو  AFLاملشاركني ً
اإلنعكاسية" .بناءً على البياانت اليت جتمعها الباحثة ،هناك بعض االختالفات ميكن استنتاج
األسباب واحلجج .يعرض اجلدول  4التحدايت اليت يواجهها املعلمون الذين يشاركون يف تنفيذ
املمارسات االنعكاسية يف تدريسهم .كما يتضح من اجلدول ،أشار مجيع املعلمني املشاركني إىل
ذلك عبء العمل وقلة الوقت لإلنعكاس مها السببان الرئيسيان اللذان يدفعاهنم إىل اإلنعكاس.
لذلك ،من املهم ختصيص وقت للمعلم لإلنعكاس على الرغم من أن هذا قد ال يكون كذلك
تضمن أهنا ستصبح عاكسة تلقائيًا .جيادل  )1996( Zechnerأن اإلنعكاس ال حيدث يف العديد
من املدارس على الرغم من ختصيص الوقت هلذا الغرض.
اجلدول .4
حتدايت معلمي  AFLيف تطبيق املمارسة اإلنعكاسية

12

معلم

بيان

م ،1م ،2م ،3م ،4م ،5م6

عبء العمل

م ،1م ،2م ،3م ،4م ،5م6

ضيق الوقت لإلنعكاس

م ،1م ،2م ،4م ،5م6

أبدا
مل يتم تدريس التدريبات العاكسة هلم ً
أثناء تدريب املعلمني قبل اخلدمة

م ،1م ،2م ،3م ،4م5

ال توجد مالحظات بناءة من املشرف

م ،1م ،2م ،3م4

يتوىل املشرف العمل اإلداري فقط

م ،3م ،4م ،5م6

التعاون غري الكايف بني زمالء العمل

م ،1م ،5م6

مستوى الطالب منخفض

م ،2م ، 3م6

التدريب املناسب واهلادف غري ٍ
كاف

م ،1م2

عدم االلتزام

م ،5م6

مل يعتاد على اإلنتقاد
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خيلص هذا البحث إىل أنه جيب تقدمي املمارسة العاكسة يف وقت سابق يف برانمج إعداد
املعلمني قبل اخلدمة حبيث يتمتع املعلمون احملتملون ابلكفاءة املعرفية الكافية حول املمارسة
العاكسة قبل التخرج .كما ذكرت من قبل مخسة معلمني مل يتم تدريس هذه املمارسة العاكسة
هلم أثناء تعليم املعلمني قبل اخلدمة .تشري هذه املشكلة إىل حتدايت عملية ومعرفية ( Abduh and
 .)Dunakhir, 2020إىل جانب ذالك ،حيتاج مشرف املدرسة إىل الرتكيز على اإلشراف السريري
من خالل تزويد املعلمني ردود الفعل البناءة على أساس مالحظاهتم الصفية ،وليس فقط املراجعة
تعمل إدارة املعلم بدالً من ذلك .على حد تعبري م" ،1اندرًا ما حنصل على تعليقات من مشرف

املدرسة لتطويران املهين .عادة ما يتحقق املشرف من خطط الدروس لدينا
أو أي عمل إداري آخر".

اخلالصة
خلصت هذه الدراسة إىل أن معلمي اللغة العربية كلغة أجنبية يعتربون املمارسة اإلنعكاسية
عملية لتقييم جتربة ممارسة التدريس اليت يروهنا من املهم فهم نقاط قوهتم وضعفهم يف التدريس.
ومع ذلك ،هم جتد صعوبة يف إعطاء وصف دقيق للممارسة اإلنعكاسية .مستوايت انعكاس
املعلمني على أساس إدخاالت دفرت اليومية اخلاصة هبم إىل حد كبري عبارات وصفية حول ما
حيدث يف فصلهم .هناك تعليقات تقييمية موجزة تصف مدى جناح دراساهتم ولكن ال يوجد
دليل على انعكاس نقدي حيث ال يقومون فقط بتحليل األحداث اليت حتدث يف الفصل ولكن
أيضا تفصيل مشاعرهم بعمق واستخالص استنتاجات للعمل املستقبل .والفهم غري
يتعني عليهم ً
الكايف واخنفاض مستوايت اإلنعكاسية كما يتضح من املعلمني بسبب عدم الوضوح والتوجيه.
كما أشار مجيع املعلمني ،هم مل يتم منحهم تدريبًا مناسبًا على املمارسة اإلنعكاسية ،لكن من
املتوقع أن يفكروا .هذا له آاثر على صانعي السياسات والسلطات الذين يتوقعون من املعلمني
التعكس دون إعطائهم التدريب املناسب.
تثري نتائج هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة اليت سامهت جهود املعلمني يف حتسينها
جودة التعليم والتعلم اليت تتأثر إىل حد كبري تصور مناذجهم وحيتاجون إىل منوذج من مشرف
مدرستهم .إذا مل يعطهم مشرف مدرستهم مالحظات بناءة ،فلن يكون لديهم دافع لكتابة جملة
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 هناك حاجة إىل تغيري مفاهيمي يف، وابلتايل.عاكسة منتظمة ملمارسات التدريس يف الفصول
 إهنم حباجة لالعتقاد أبن تطوير املعلم املهين جيب أن يبدأ من املعلم نفسه واألطراف.املعلمني
 إذا أراد املعلم من كل قلبه أن.األخرى مبا يف ذلك مشرفو املدرسة الذين يعملون فقط كمؤيدين
 سيكون تعليمهم أكثر فعالية وسيكون أداء الطالب لديهم لتكون،يتطور من الناحية املهنية
 لكنه ميكن حتقيقه من خالل، قد ال يكون هذا التغيري املفاهيمي سهالً كما نعتقد.األفضل
.جيدا وااللتزام القوي واملستمر والدعم املناسب
ً التدريب املنظم
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