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 لخص البحثستم
ة معلم اللغة العربيتطوير أداء التنمية املهنية ل وضع تصور مق ح يف هدفت هذه الدراسة إىل

، وذلك يف ضوء الكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الوزمة له، وحتددت مشكلة للناطقني بغريها
هذه الدراسة يف أن أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف حاجة إىل تطوير يف ضوء كفاايت 

لى السؤال ع أجابت الدراسة وللتصدي هلذه املشكلة لغوية ومهنية واقافية مق حة يف أدائه،
 الرئيس التا :

التنمية املهنية لتطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء  ما التصور املق ح يف
  الكفاايت الوزمة له؟

، قام الباحث بتحديد قائمة الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية الدراسة أهداملولتحقيد 
مستخدما  حلة يف ضوء هذه القائمة كأداة جلمع املعلوماتللناطقني بغريها، مث تصميم بطاقة مو

وذلك يف اواة  ( معّلما ومعّلمة،25من )تكونت عينة الدراسة وقد  املنهج الوصفي التحليلي،
 ربية للناطقني بغريها يف القاهرة.مراكز ومعاهد تعليم اللغة الع

إلحصائية للعلوم االجتماعية عاجل الباحث البياانت إحصائيا ابستخدام برانمج احلزم ا وقد 
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها ن النسيب، واالحنرافات املعيارية، حلساب النسب املئوية، والوز 

التوصل إىل قائمة ابلكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية ( 1: )الدراسة
 أداء معلم اللغة يفت اللغوية واملهنية والثقافية عدم توافر بعض الكفااي( 2) للناطقني بغريها.

وضع دليل معلم لوحدة دراسية من برامج تعليم ( 3) العربية للناطقني بغريها ) عينة الدراسة (.
  اللغة العربية للناطقني بغريها.

علم االهتمام بتطوير برامج إعداد مويف ضوء هذه النتائج، قّدم الباحث عددا من التوصيات من أمهها:
اللغة العربية للناطقني بغريها ملواكبة االجتاهات احلديثة يف التدريس.توفري مواد علمية ملعلم اللغة العربية 
للناطقني بغريها تساعده يف أداء مهامه، مثل: دليل املعلم، وغريه.ضرورة تزويد مراكز تعليم اللغة 

ية احلديثة، مثل األفوم التدريبية التعليمية العربية للناطقني بغريها بشىت أنواع وسائط التقنية التعليم
املتحركة، ومسرحيات هادفة، وغريها، وتدريب املعلمني على استخدامها.متابعة أعمال معلم اللغة 
العربية للناطقني بغريها، والتقومي املستمر ألدائه يف ضوء الكفاايت الوزمة له؛ لتقوية جوانب الضعف 

 لديه.
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ABSTRACT 

The study aims to develop a suggested vision in professional development to develop the 

performance of the Arabic language teacher for non-native speakers, in light of the 

necessary linguistic, professional and cultural competencies. The problem of this study is 

that the performance of the Arabic language teacher for non-native speakers needs to be 

developed in the light of linguistic, In response to this problem, the study answered the 

following main question: What is the suggested vision in professional development to 

develop the performance of the Arabic language teacher for non-native speakers in light of 

the necessary competencies?. For achieving these objectives, the researcher specifies a list 

of the competencies necessary for non-native speakers' teachers, and then develops 

Observation Card in light of this list as a tool to collect information using descriptive and 

analytical approach.The field study has been applied to a random sample composed of 25 

teachers In three Arabic language centers and institutes for non-native speakers in Cairo. 

And then the researcher addressed data statistically using statistical packages system of 

social sciences to calculate percentages, relative weight, and standard deviation.Some 

most important findings of the study:Reach a list of linguistic, cultural and professional 

competencies required for non-native speakers' teachers.Non-availability of some 

linguistic, cultural and professional competencies in the performance of non-native 

speakers' teachers (study sample).Develop a guide of a school unit of non-native speakers' 

programs.In light of these findings, the researcher made a number of recomme-ndations 

including:Consider the development of preparation programs of non-native speakers to 

keep up with modern trends in teaching.Provide scientific materials for non-native 

speakers' teacher to help him in the performance of his duties, such as teacher's 

guide…etc.The need to provide teaching centers of non-native speakers with various 

technical modern educational media types, such as the training educational animated 

films, purposeful plays and others, and to train teachers to use them.Follow the work of 

non-native speakers' teacher, and continuous assessment of its performance in light of the 

competencies necessary for him to strengthen the weaknesses. 
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 الفصل األول

 الدراسة قدمةم
 مقدمة:

تعّد اللغة وسيلة التواصل الثقايف ألي جمتمع من اجملتمعات، فبواسطتها يكون الفارد قاادرا علاى 
د هاذه الثقافاة مباا تتضامنه مان معلوماات واجتاهاات اعال معهام وفافاصل واحلاوار ماع أبنااء اقافتاه ويتالتو 

 وقيم.

االتصاااال باااني  ةوأداأمهياااة ساااامية تتضاااو ا تعااادد وهنائفهاااا حياااث إ اااا وعااااء الثقافاااة،  "و"للغاااة
 .(1)املاضي واحلاضر وعن طريقها يتزود الفرد أبدوات التفكري اليت تنمي فكره"

رمي واحلديث النباوي الشاريف، حياث أنازل هللا وتتمثل أمهية اللغة العربية يف كو ا لغة القران الك
هبااا القااران وبعااث رسااوله بلسااان عاارم مبااني، وكثااري ماان العبااادات ال يااؤّدى إالهبااا، كمااا أ ااا لغااة الثقافااة 

يف العلوم واألدب والفلسفة والفنون، مما جعلها فاستوعبت حضارة العرب واإلسوم  اإلسومية العربية،
بحت إحدى اللغات احلية اليت يزداد اإلقبال على تعّلمهاا كلغاة أجنبياة لادى تتمتع ابملكانة العالية فأص

سايا وأفريقياا وأمريكاا وغريهاا، ومل يقاف األمار آغري املسلمني، وكلغة اثنية للمسلمني من غاري العارب يف 
ار ، بل أدخلتها بعض املدارس الفرنسية واإلجنليزية واألمريكية ضمن اللغات األجنبية اليت خيتذلكعند 

"هاااذا فضاااو عااان أن اجلمعياااة العمومياااة ل مااام املتحااادة أقااارت يف دورهتاااا املنعقااادة  الطالاااب مااان بينهاااا،
اعتبااار اللغااة العربيااة لغااة عماال ماان لغاهتااا الرمسيااة، وهبااذا اعتاا ت لغااة ضاامن ساات  18/12/1973يف

 .(2)لغات ل مم املتحدة من بني لغات العامل املعاصر"

                                                           

 .35ص، 1، ططرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية، عطا 1))
 ( انلر كو من : 2)
 .52، د.ط، ص  اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات األخرى، القامسي -
 .27، د.ط، ص  العربية للناطقني بلغات أخرى : أسسه، مداخله، طرق تدريسه تعليم اللغة ،الناقة -
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ية للناطقني بلغات أخرى من القضااي التعليمية املهمة، وخاصة يف عملية تعليم اللغة العرب دّ وتع
 األمامهنل التغريات العاملية يف عصران، وما فرضه التطور التكنولوجي اهلائل من ضارورة تعلام لغاة واقافاة 

بعضاااها الااابعض للقضاااااي السياساااية واالقتصاااادية وغريهاااا. لاااذا فقاااد حليااات عملياااة تعلااايم اللغاااة العربياااة 
غات أخرى ابهتمام ابلغ مان قبال البااحثني العارب وغاريهم، وقامات جهاود طيباة صاادقة يف للناطقني بل

ساابيل تعليمهااا "ورمبااا اليشااهد العااامل العاارم واإلسااومي يف الوقاات احلاضاار عمااو أضااخم وال أكاا  أمهيااة 
 .  (1)منه "

ا والناطقني بغريها من قبل الناطقني هب -ما وتعليما هتمام ابللغة العربية تعلّ تزايد اال وقد أّدى  
مراكااااز ومعاهااااد لتعلاااايم األجانااااب اللغااااة العربيااااة،  إنشاااااءإىل  –ا دول أفريقيااااا وأرواب وأمريكااااا وغريهااااا 

م لااك املعلّااذ ،وهنهاارت يف الساانوات األخاارية جهااود واعاادة يف إعااداد معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا
لغري الناطقني هبا بصورة موضوعية ختدم احلضاارة  على توصيل الثقافة العربية اإلسومية وتقدميها القادر

ومن أهم ما افتتحت مان املعاهاد  ،تضمن حتقيد األهدامل منهاإلنسانية، وبلغة عربية فصيحة وبسيطة 
عااام  هبااا  الناااطقنيمعهااد اطرطااوم الاادو  إلعااداد معلمااي اللغااة العربيااة لغااري، هااذا الصااددواألقسااام يف 

سااعة  74جستري يف تعليم اللغة العربية لغري النااطقني هباا بعاد دراساة ، ومينو املعهد درجة املام1972
معتمادة يف أربعااة فصااول يف عااامني. وأنشاأ باارانمج إعااداد معلمااي اللغااة العربياة لغااري الناااطقني هبااا مبعهااد 
اللغة العربية جبامعة امللك سعود، يدرس فيه الطالب مثااين وأربعاني سااعة موّزعاة علاى أربعاة مساتوايت، 

"ويهادمل هاذا  ،اللغاة العربياة لغاري النااطقني هبااصل الطالب بعدها على شاهادة املاجساتري يف تعلايم وحي
ال انمج إىل إعداد وأتهيل املتخصصني يف تعليم اللغة للناطقني بغريها، وإجراء البحوث املتعلقاة بتعلايم 

 . (2)العربية لغري الناطقني هبا"

لناطقني هبا جبامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسومية، فقاد ومنها معهد تعليم اللغة العربية لغري ا
، وحيتاااوي القسااام علاااى م(1981)هباااا عاااام النااااطقنيمت إنشااااء قسااام أتهيااال معلماااي اللغاااة العربياااة لغاااري 

                                                           

أنــواع طــالب العربيــة مــن غــري ، الفقــي، علــي ( السااجل العلمااي للناادوة العامليااة األوىل لتعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطقني هبااا،1)
 . 110ص،  الناطقني هبا ومشكالهتم

 بتصرمل .  103-77ص ، د.ط، للغة العربية لغري الناطقني هبا تقومي برامج إعداد معلمي ا ،( مدكور 2)
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الدبلوم العاا  واملاجساتري هبادمل أتهيال معلماي اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا علاى أساس  ، مهابرانجمني
 تتفد مع أهدامل اجلامعة.علمّية ومهنّية سليمة 

، خاصاااة يف السااانوات يف مصااارتزاياااد اإلقباااال علاااى تعلااام اللغاااة العربياااة مااان غاااري النااااطقني هباااا و 
األخرية "إذ أقبلت أعداد كبرية من األوربيني واألمريكيني على دراسة العربية يف مصر، حاىت إ ام شاغلوا 

هبااا، وحلااوا  اال الطااوب األساايويني واألفارقااة يف مراكااز تعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطقني  كثااريةأماااكن  
تّم تصااميم باارانمج إلعااداد معلمااي اللغااة العربيااة فاا ،(1)الاذين أنشاائت ماان أجلهاام هااذه املراكااز يف البدايااة"

م، ويبدأ الطالب يف هذا ال انمج 2005لغري الناطقني هبا مبعهد الدراسات ال بوية جبامعة القاهرة عام 
، ويواصل الطالب املعلم بعد اجتياز الادبلومني الدراساة يف مرحلاة املاجساتري مث ابلدبلوم العام مث اطاص

 الدكتوراه. 

إال أن أداء معلماي اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا مل يكاان ، الطيبااة وعلاى الاارغم ماان هااذه اجلهااود
ت امليادان، وهاذا على املستوى املنشود منه، واجملال ما زال مفتقرا إىل الكثري من اجلهاود لتلبياة احتياجاا

 ما أسفرت عنه نتائج البحوث والدراسات اليت أجريت يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها.

إىل نتااائج تؤكااد وجااود هااذه املشااكلة وتكشااف  (2)لقااد خّلصاات دراسااة عبااد التااواب عبااد هللا  
اجلانااب الساالوكي  وامهااالتركيااز إعااداد هااذا املعلاام علااى اجلانااب املعااريف فقااط،  فيمااا نصااه"عاان أسااباهبا 

 ،والثقاايف"اللغاوي ، واملهاين ، :واملهاري، وأن برانمج إعداد املعلام ال تراعاي التكامال باني جوانباه الثوااة
عاادم تااوافر بعاااض الكفاااايت اللغويااة والثقافياااة  إىل (3)وأشااارت نتااائج دراسااة إمياااان أمحااد  مااد هريااادي

حياّد مان مساتوى أدائاه و ياؤار بصاورة سالبية علاى  مماا ،للنااطقني بغريهااواملهنية لدى معلام اللغاة العربياة 
 حتصيل التوميذ ".

                                                           

 . ، د.ط دليل مؤسسات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ( هريدي1)
إعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات ، دراسة حليـة علـى ، عبد التاواب( 2)

 .2، اجمللة ال بوية، عنيسياجملتمع األندو 
" ، برانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من األطفال يف مصر يف الكفاايت الالزمة هلم"  ،هريدي ( 3)

 .رسالة دكتوراه



-5- 
 

لقد أصبو االهتمام بسياسة إعداد معلم اللغاة العربياة ضارورة ملحاة، حياث أن كفاياة التعلايم   
وحتقيااد مسااامهته ياارتبط إىل حااد كبااري بكفايااة القااائمني علااى توجيهااه، فتااوافر األجهاازة واملعاماال والاا امج 

 سااافات كااال ذلاااك ال يكفاااي للنهاااوض ابلعملياااة التعليمياااة، إذا مل يتاااوافر املعلااام الكااافءوالنلااارايت والفل
 ذلك يف دعم وتنمية القدرات اإلبداعية للطوب وتكوين شخصياهتم. لتوهنيفاملؤهل 

وعلاااى  ،ياااة الااايت يتبناهاااا النلاااام التعليمااايميثااال املعلااام  اااور االرتكااااز يف حتقياااد األهااادامل ال بو "
وواضاوا ، مون علاى هاذا النلااماألفكار والرؤي التجديدية الايت يطرحهاا القاائ لويعاتقه تقع مسؤولية حت

واجتاهااات تتبااّدى يف  ،ومهااارات ،اتج تعليميااة تتمثاال يف صااورة معااارملسااته إىل نااو اسي ورامسااو ،خططااه
 الدراسااية مااا مل تاادعم بتاادريس فعااال كاافء قاارراتفااو عائااد تربااوي يرجااى ماان امل ،(1)"نيساالود املتعلماا

 .(2)"حتقيد األهدامل من دراسة تلك املناهج قادر على

فإن تطوير ،  ترتكز عليها العملية التعليميةالدراسية من العوامل اليت قرراتوإذا كان تطوير امل  
فهااو يضاامن إىل حااد كبااري حتسااني  ،أهاام هااذه العواماال يعاادّ ك املناااهج بتنفيااذ تلاا يقااومأداء املعلاام الااذي 

 وابلتا  الوصول للغاية املقصودة من ورائها. ،رها السليممها يف مساعليمية وتقدّ العملية الت

وماان مث حتاارص  تلااف  ،ات العصاارمسااة أساسااية ماان مسّاا والتقااوميلقااد أصاابو اسااتمرار التطااوير  
هتدمل  ،على حتديد مستوايت معيارية  -ية ويف مقدمتها التعليم وتنمية املوارد البشر   –النلم اجملتمعية 

وملااا كااان املعلاام  ،وإىل حتقيااد األهاادامل املنشااودة، واملخرجااات ،لماادخوتإىل الوصااول لرؤيااة واضااحة ل
احلا  لورتفاع به إىل املستوى  كان من الضروري أن نرفع مستوى أدائه  ،يميةأبرز عناصر املنلومة التعل
  الذي حتدده هذه املعايري.

ي اللغااة معلماايف هااذا اجملااال بتقااومي باارامج إعااداد  أجريااتأوصاات بعااض الدراسااات الاايت  ،لااذا 
حددت لذلك معايري أساساية موزعاة علاى اوااة  ااور: معاايري اإلعاداد  واليت" ،العربية للناطقني بغريها

إىل  (ساااامي ربياااع  ماااد أمحاااد)ويااادعوا ، (3)"ومعاااايري اإلعاااداد الثقاااايف ،ومعاااايري اإلعاااداد املهاااين ،اللغاااوي
                                                           

(8) UNESCO, " Higgison, Teacher Role and Global Change ",  p.22. 

، التااادريس وتنمياااة التفكاااري املتشاااعب، التااادريس وتنشااايط خاااواي يف واقعنـــا التعليمـــيحنـــو أفـــاق جديـــدة للتـــدريس ( عماااران، 2)
 .5ص، 1األعصاب ابملخ، ط

 .د.طتقومي برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ( مدكور ، 3)
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 ملواكباةطاوير املساتمر لا امج إعاداد هاذا املعلام والت ،م اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاااالهتمام إبعداد معل
ابإلضااااافة إىل التقااااومي املسااااتمر ألداء معلاااام اللغااااة العربيااااة للناااااطقني  ،االجتاهااااات احلديثااااة يف التاااادريس

 .(1)"بغريها

نلّام املتخصصاون والعااملون يف جماال تادريس اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا عادة ماؤ رات  لقد 
اجلامعاات  يفوعقد املسؤولون  ،بتعليم العربية للناطقني بغريها ااي العلمية املتعلقة ت فيها مناقشة القض

واملعاهااااد العربيااااة املهتمااااة بتاااادريس العربيااااة لغااااري العاااارب سلسااااوت ماااان االجتماعااااات واللقاااااءات بغيااااة 
 قيادوالبحث عن السبل الكفيلة بضامان حت ،املختلفة يف تعليم اللغة العربيةاستعراض التجارب واجلهود 

 .ن مثرات هذه املؤ رات واللقاءاتفكانت الدعوة إىل تطوير تعليم اللغة العربية م ،األهدامل منها

ربياة تخصصاة يف إعاداد معلماي اللغاة العففي البيان اطتاامي الجتمااع ماديري املعاهاد العربياة امل
املنعقاد  ". قضااي وجتـارب..تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتدريسها لغري الناطقني هبا بعنوان" 

أقاااّر االجتمااااع علاااى  ،سااابتم  4-2بتاااونس يف الفااا ة مااان املنلماااة العربياااة لل بياااة والثقافاااة والعلاااوم مبقااار 
جمموعة مان التوصايات والايت منهاا" دعاوة املعاهاد واملراكاز العربياة إلقاماة الادورات التدربياة ملعلماي اللغاة 

وصايانة  ،دريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا على استدامواالهتمام بت ،لغري الناطقني هباالعربية
لعربيااة ماان وتشااجيع املراكااز واملعاهااد علااى إنتاااج الوسااائل املعينااة علااى تعلاام ا ،التقنيااات ال بويااة احلديثااة

 . (2)املواد اطام احمللية"

مية لل بياة واالعلاوم وجاءت توصيات ندوة "اللغة العربية إىل أين ؟" اليت عقدهتا املنلماة اإلساو
جاااءت  م،2002والثقافااة ابلتعاااون مااع البنااك اإلسااومي للتنميااة ابلاارابط ابململكااة املغربيااة يف نااوفم  

اصااة يف جانااب وخ ،هاااهااذه التوصاايات لتشاا  إىل ماادى أمهيااة إعااداد معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغري 
 يلاااي: كمااااوناااص هاااذه التوصاااية   ،افتهااااجااال نشااار اللغاااة العربياااة واقوذلاااك مااان أ ،الكفااااايت الوزماااة لاااه

 وتشااجيعه ماااداي ومعنااواي؛ حااىت يعطااي ،إعاادادا علميااا وخلقيااا ومهنيااا جيااداإعااداد معلاام اللغااة العربيااة "
وأن مينو الرعاية الوهنيفياة الايت جتعلاه قاادرا علاى أداء واجباه يف خدماة  ،وينجز وجيين مثار عطائه وإجنازه

                                                           

 .  ماجستري ، رسالةتقومي أداء معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا قي ضوء املدخل الثقايف( سامي، 1)
 -160ص "  تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري النــاطقني هبــا .... قضــااي وجتــارب( املنلمااة العربيااة لل بيااة والثقافااة والعلااوم بتااونس، " 2)

161 . 
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. إن صادور تلاك التوصايات عاان ماؤ ر عااملي يلّفات األنلاار "رهتااللغاة العربياة واقافتهاا وقيمهاا و حضااا
وبفضال جهاده  ،ركاز احلركاة يف العملياة التعليمياةفهاو م ،ومكانة إعاداد املعلاموجيّذب االنتباه إىل  أمهية 

 يستطيع اجملتمع اإلنساين استثمار أعلم القوى فيه وأعلى اإلمكاانت عنده.  –يضا أبعد هللا  –

الااواردة يف قاارار اجمللااس األعلااى لاادول جملااس التعاااون لاادول اطلاايج العربيااة " وماان التوجيهااات  
 :(1)وكان من أسباب الدفع هبذا التوجيه ما أييت  ،من حيث اإلعداد والتدريب" املعلماالرتقاء مبستوى 

 .دم كفاية برامج اإلعداد والتدريبع -
 .تدين املستوى املهين للمعلم -
 .  املعلم أاناء اطدمة مي أداءنقص معايري وأساليب تقو  -

املؤساااافة الاااايت يكاااااد جيمااااع عليهااااا الراصاااادون حلركااااة التعلاااايم يف عاااادد ماااان الاااادول  اللاااااهرة"إن 
ساااواء مااان حياااث إعاااداد األكاااادميي أو ال باااوي أو الثقاااايف ، ومية هاااي تااادين مساااتوى أداء املعلاااماإلسااا
وماان مث حيااّد ماان  ،لدراسااةر يف مسااتوى أداء هااذا املعلاام داخاال حجاارة اوهااذا باادن شااك يااؤاّ  ،(2)العااام"

 إذ أن املعلم هو احملور األساسي يف أي عملية تعليمية. ،املنشودة من التعليم حتقيد األهدامل

"ناادرة تااوافر  صااها بعضااهم يفيلخّ  ،وهناااد العديااد ماان املشااكوت الكامنااة وراء هااذه اللاااهرة 
من أخطار املشاكوت الايت  ه املشكلة"أّن هذ )طعيمة( ويرى ،(3)املعلم اجليد املعد لغواي وتربواي واقافيا"

الكاافء القااادر علااى تكييااف  وهااي ناادرة وجااود املعلاام ،اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يعاااين منهااا تعلاايم
وطريقاااة التااادريس ماااع نوعياااات الدارساااني وحاجاااات البيئاااة الااايت يعيشاااون  ،التعليمياااةواملاااواد  ،األهااادامل

دعوة إىل توفري عدد كباري مان  (5)ي الرابع للتعليم اإلسوميوقد وردت يف توصيات املؤ ر العامل ،(4)فيها"

                                                           

"  دراسة حاول "  التطوير الشامل للتعليم بدول جملس التعاون( األمانة العامة جمللس العاون لدول اطليج العربية  ابلدوحة،" 1)
 .69-68ص ، التوجيهات الواردة يف قرار اجمللس األعلى "

 .278ص ، د.ط، الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس( طعيمة، 2)
 .76، ص1، طتعليم اللغة العربية لغريالناطقني هبا ... النظرية والتطبيقمدكور وهريدي، 3))
تعلـــيم العربيـــة لغـــري النـــاطقني هبـــا يف اجملتمـــع إيسيساااكو( ابلااارابط ، " طعيماااة، ( املنلماااة اإلساااومية لل بياااة والعلاااوم والثقافاااة )4)

 .329؟"ص اللغة العربية إىل أين، ورقة مقدمة إىل ندوة بعنوان :"املعاصر...احتاهات جديدة وتطبيقات الزمة
 . 183، د.ط، صالثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريسطعيمة،  (5)
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مماا يؤكاد افتقاار امليادان إىل املعلماني املاؤهلني أتهايو  ،ء القادرين على تدريس لغة القراناملعلمني األكفا
 تربواي. 

تناولت بعضاها أداء  ،(1)وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات إدراكا ألمهية إعداد املعلم
والابعض األخاار ، اللغااة العربياة للناااطقني بغريهاا يف ضااوء جاناب ماان جواناب الكفاااايت الوزماة لااه معلام

 ،عان عادة نتاائج وقد أسفرت معلم هذه الدراساات ،ديد جانبا من جوانب هذه الكفاايتتناولت حت
  -واليت منها :

 قصور يف برامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها .   (1)
 عض الكفاايت الوزمة له .بيف مستوى ضعف املعلم   (2)
 ندرة وجود معلم اللغة العربية للناطقني بغريها املعّد إعدادا جيدا . (3)

اللغااااة العربيااااة  ماااان هنااااا تباااادوا ضاااارورة احلاجااااة إىل دراسااااات تساااااهم يف تطااااوير أداء معلمااااي  
 يااة للناااطقني بغريهااام اللغااة العربوتفيااد املؤسسسااات ال بويااة املتخصصااة يف جمااال تعلااي ،للناااطقني بغريهااا

د تعليميااة مبااا حيّقااوتضااع معااايري علميااة لتقااومي املعلاام والعمليااة ال ،نااد اختيااار ماان يقااوم ابلتاادريس فيهاااع
 ويساعد على سد الثغرات ومعاجلة األخطاء. ،التطور والتقدم

هااا كاال مااا ساابد ياادعوا إىل أمهيااة الدراسااة احلاليااة لتقااومي أداء معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغري   
أدائااه املهااين يف ضااوء الكفاااايت  ووضااع تصااور مقاا ح لتطااوير ،وحتديااد أوجااه القصااور فيااه بغيااة تطااويره

 الوزمة له.

 :اإلحساس ابملشكلة

                                                           

 كو من :  ( انلر يف ذلك1)
 .، رسالة دكتوراهبرانمج مقرتح إلعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بكليات الرتبيةخدجية،  -   
ألزهـر أثنـاء بـرانمج تـدريم مقـرتح لتنميـة الكفـاايت املهنيـة الالزمـة ملعلـم اللغـة العربيـة للنـاطقني بلغـات أخـرى ابالصغري،  -  

 .، رسالة دكتوراهاخلدمة
رسالة ، برانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من األطفال يف مصر يف الكفاايت الالزمة هلم ريدي،ه -  

 .دكتوراه
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إال أن اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا  ياارى الباحااث أنااه مااع األمهيااة الكباارية واملكانااة العاليااة ملعلاام
ضاعف  افر بعض الكفااايت الوزماة لاه، وتكاون النتيجاةناد مشكلة جلية يف أدائه ترجع إىل نقص تو ه

 أدائه عن املستوى الذي ميّكنه من حتقيد األهدامل املنشودة من العملية التعليمية.

ولقاااد أحاااّس الباحاااث مبشاااكلة الضاااعف يف أداء معلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يف ضاااوء 
 الكفاايت الوزمة له من خول:

تطاااوير أداء معلااام  إىل الساااابقة، والااايت بينااات أمهياااة احلاجاااةنتاااائج الدراساااات والبحاااوث  -1
اللغاااااة العربيااااااة للناااااااطقني بغريهاااااا يف ضااااااوء الكفاااااااايت الوزماااااة لااااااه، وإجااااااراء البحااااااوث 

يت ميكان الايف جمال الكفاايت الوزماة ملعلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، و والدراسات 
، كمااا يف لعربيااة للنااطقني بغريهاااأن تسااعد علااى تطاوير وحتسااني واقااع أداء معلام اللغااة ا

م (، ودراسااة ) سااامي ربيااع أمحااد 2003نتااائج دراسااة كاال ماان ) إميااان أمحااد هرياادي 
 م (.2013)  مد أمحد شيخ عبدي م (، ودراسة 2011

مااان املاااوجهني والقاااائمني علاااى تعلااايم  عشااارةراء هااادفت إىل تعاااّرمل آدراسااة اساااتطوعية  -2
يف  واملعاهاااد املتخصصاااة يف هاااذا اجملاااالاملراكاااز  اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يف بعاااض

 أداء املعلمااني واحتياجااهتم واهتماماااهتموقاد توّصاال االساتطوع إىل تعااّرمل واقاع  مصار،

(1). 
يف علمااي اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا ملاضاارات احملموحلااات الباحااث أاناااء حضااور  -3

لعربيااة للناااطقني بغريهااا يف ملاادة أساابوع يف عاادد ماان مراكااز تعلاايم اللغااة افصااول الدراسااة 
اهتم اللغوياااة جواناااب الضاااعف واحتياجااا مااان خوهلاااا إىلالقاااهرة، والااايت توّصااال الباحاااث 

 ومراعاة ذلك أاناء وضع التصور املق ح. واملهنية والثقافية،

 توصل الباحث إىل ما يلي:ما سبد خول ومن 

وى املنشاود مان املسات ضعف أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها عن حتقياد •
 عملية التعليم.

                                                           

 (1( انلر امللحد رقم )1)
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واملهنية لدى معلم اللغة العربية  ،والثقافية ،ى الكفاايت  اللغويةضعف مستو  •
 للناطقني بغريها.

 .برامج اإلعداد والتأهيل ال بوي املعلم يطّبد القليل مما تدّرب عليه يفأن  •
يف ضوء  هناد تصميم لتطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يكون •

 الكفاايت الوزمة له.

يف املهين إىل تطوير أدائه ومن ذلك تلهر مشكلة معلم اللغة العربية للناطقني بغريها وتتمثل يف احلاجة 
 ضوء الكفاايت الوزمة له.

 :دراسةمشكلة الحتديد 

ل م املؤّهاايف ناادرة تااوافر املعلّاا دراسااة احلاليااةال ميكاان ماان خااول مااا ساابد عرضااه حتديااد مشااكلة
ملعلمي اللغة العربية  ثقايفوال هينوامل لغويووجود قصور يف األداء ال ،م اللغة العربية للناطقني بغريهاتعليل

ل وابلتااا   ثّاا، قني بغريهااا جبمهوريااة مصاار العربيااةللناااطقني بغريهااا يف بعااض معاهااد تعلاايم العربيااة للناااط
 بغريها يف ضوء الكفاايت الوزمة هلم. يف تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقنيه الدراسة هدمل هذ

 

 دراسة:أسئلة ال

 فإن السؤال الرئيس هلذه الدراسة يتمركز حول التا : هذه الدراسة، مشكلة حلل للتصدي

علــم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقني بغريهـــا يف ضـــوء متطـــوير أداء التنميـــة املهنيـــة ليف  مــا التصـــور املقـــرتح
 الكفاايت الالزمة له ؟

 السؤال السابق األسئلة التالية:وتتفرع عن 

املستخلصة من  الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها اللغوية واملهنية والثقافية ما الكفاايت – 1
 ؟األدب النلري
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لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها  اللغوية واملهنية والثقافية ما مدى توافر الكفاايت – 2
 يف ضوء نتائج تقومي أداء العينة املمثلة؟ العاملني يف امليدان

علم اللغة العربية للناطقني بغريها مبراكز ومعاهد تعليم مل املهين داءاألما التصور املق ح لتطوير  – 3
 ؟يف ضوء نتائج التقومي اللغة العربية للناطقني بغريها

 دراسة:أهداف ال

 يف حتقيق ما يلي: هذه الدراسة تتمثل أهداف

يف اجملاالت اللغوية والثقافية  الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية  للناطقني بغريها حتديد –1
واملهنية، يف ضوء األدب النلري للدراسة، ويف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة لتحديد 

 .خصائصها، ومصادر اشتقاقهامفهوم الكفاايت، و 

، وذلك من خول بطاقة موحلة علمد هذه الكفاايت يف أداء هذا املحتديد مدى حتقّ  –2
 .املتعلقة هبا تم تصميمها بناء على األدب النلري للدراسة واألدبيات السابقةي

يف اللغة العربية للناطقني بغريها  معلم أداءلتطوير يف التنمية املهنية وضع تصور مق ح  –3
، إبعداد دليل معلم ةقافيوالث ،واملهنية، : اللغويةيف اجلوانب ،لهضوء الكفاايت الوزمة 

بناء حث لنتائج تقومي العينة يف يس شد به املعلم يف الصفومل التعليمية مع مراعاة البا
 .األداءات التعليمية اليت هتدمل إىل تطوير الكفاايت الوزمة لديه

 :أمهية الدراسة

ة العربياة األوىل يف جمال تعلايم اللغا -على حد علم الباحث  -تعّد هذه الدراسة أمهية نظرية: 
الاايت تقااّوم أداء معلاام اللغااة العربيااة وتضااع تصااور مقاا ح لتطااوير أدائااه املهااين والثقااايف ، و للناااطقني بغريهااا

 ، ويضيف إىل أمهية هذه الدراسة أ ا:واللغوي يف هذا اجملال

 حتّدد قائمة الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني. -
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ناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الوزمة له؛ لتشخيص جوانب تقّوم أداء معلم اللغة العربية لل -
 الضعف يف أدائه.

تضع حلوال مق حة لتقوية جوانب الضعف لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وتطوير  -
  أدائه يف ضوء الكفاايت الوزمة له. 

 كو من:الدراسة احلالية   ميكن أن تفيد نتائج أمهية تطبيقية:

يف للناااطقني بغريهااا للمعلاام إجناااز مهمتااه يف تعلاايم اللغااة العربيااة ه الدراسااة ر هااذيّساات: قااد م املعلــ– 1
وابلتاااا   ،صاااورة متفقاااة ماااع املعاااايري العلمياااة لتعلااايم اللغاااة العربياااة يف إطاااار الكفااااايت الوزماااة لاااه

هم حناو دافعياتمماا يزياد مان  ،تساعده يف القيام إبجاراءات التادريس بطريقاة فعالاة وجذاباة للطاوب
 وحيقد األهدامل املنشودة من ال انمج بنجاح أك . ، تعلم اللغة العربية

االسااتفادة بصااورة أكاا  ماان باارانمج تعلاايم اللغااة العربيااة  ه الدراسااةتاايو هلاام هااذت: حيااث الطــالب – 2
 م اللغة العربية.للناطقني بغريها؛ وابلتا  الوصول هبم إىل أعلى درجة اإلتقان يف تعلّ 

صاااورة مق حاااة ه الدراساااة م هلااام هاااذقااادّ ت: قاااد بـــرامج تعلـــيم العربيـــة للنـــاطقني بغريهـــامصـــممي  – 3
فتساعدهم على حتدياد  ،طقني بغريهانالتعليم اللغة العربية لل الس اتيجية قائمة على معايري علمية

كمااا أ ااا قااد تساااعدهم علااى حتديااد ،  اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا جوانااب اإلعااداد الوزمااة ملعلاام
فيااتم تاادريب هااذا املعلاام ، بة لتعلاايم العربيااة كلغااة أجنبيااةرائااد التاادريس والوسااائل واألنشااطة املناسااط

 عليها كعنصر من عناصر جوانب اإلعداد.

بعاااض األدوات الااايت  ه الدراساااةم لاااه هاااذقااادّ تقاااد  الباحـــث يف جمـــال تعلـــيم اللغـــات األجنبيـــة: – 4
كماا يقادم لاه جوذجاا ملعاايري علمياة ،  نبياةيف تعليم اللغات كلغاات أج يستخدمها يف جمال البحث

 .جملال الستخدامها يف عناصر أخرىلتعليم اللغة العربية يف ضوء الكفاايت؛ مما يفتو أمامه ا

 دراسة:حدود ال

 على احلدود التالية:ه الدراسة قتصر هذت 
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 احلدود البشرية:

، ويبلغ ) جمتمع الدراسة(ابلقاهرة تمدة يمية املعلاللغة العربية للناطقني بغريها يف املراكز التع وامعلم
يتم اختيارهم عشوائيا يف مستوايت اللغة الثوث: املبتدئ ( معلما ومعلمة  25) عددهم 

 .واملتوسط واملتقدم دون حتديد أحد املستوايت

 احلدود املكانية:
التعليمياة ز كا من املر  يف جمموعة اللغة العربية للناطقني بغريها يمعلم عدد من أداء موحلةيتم 

 وهي: ،جبمهورية مصر العربية

 .مركز الديوان لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابلقاهرة •
 .مركز فجر للغة العربية ابلقاهرة •
 .ابلقاهرةمركز لسان العرب الدو  لتعليم اللغة العربية لغري العرب  •

 
 احلدود الزمانية:

راكز تعليم اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا املختاارة ) مب عينةال علىدراسة ال هذه يتم تطبيد أدوات
 .م 2015/2016لثاين للعام اجلامعي الفصل الدراسي ا جمتمع الدراسة (، ويتوقع أن يكون خول

 :أو املوضوعية احلدود املعلوماتية

يف ضاااااوء مااااادخل قني بغريهاااااا طأداء معلااااام اللغاااااة العربياااااة للناااااا موحلاااااة دراساااااةال هتنااااااول هاااااذت
 .واملهنية ( ،والثقافية ،) الكفاايت اللغوية ،ة الوزمة لهات الثوالكفااي
 دراسة:مصطلحات ال تعريف

 تشتمل الدراسة احلالية على املصطلحات التالية :   

 : DEVELOPMENTالتطوير 



-14- 
 

و  ،الشاااايء" أي حّولااااه ماااان طااااور إىل طااااور و "طااااّور، ير يف اللغااااة : ماااان الفعاااال "طااااّور"التطااااو 
أو الاانلم أو القاايم السااائدة  التاادرجيي الااذي حياادث يف تركيااب اجملتمااع أو العوقااات"الطااور" هااو التغيااري 

 .(1)"فيه

خار آلوهنيفاة والتنلايم ". ويارى يف البينياة وا ناه: " النماوأب قاد عاّرملف ،أما معنااه يف االصاطوح
دية يف الوقاااات واجلهااااد وبطريقااااة اقتصااااا ،املطااااوىلر إىل أحساااان صااااورة ماااان الصااااورالوصااااول ابلشاااايء أنااااه "

 .الكامنة للوصول ملستوى اجلودة " . ويرى اثلث أخر أنه يعين " استخدام القدراتالتكاليف "و 

ريف األخاري هاو أدق هاذه إال أن التع ،من بعضها البعضبعضها كثريا  وتق ب هذه التعريفات
ياد اساتخدام القادرات لنا من داخل املنلوماة نفساها عان طر  و أن التطوير ينشأ؛ حيث يوضّ التعريفات

 .وحسن استغوله ،لكامنة فيهاا

وفيمااا  ،تعريفاااتالى العديااد ماان فقااد حصاال الباحااث علاا ،عنااد ال بااويني (التطــويرأمااا تعريااف)
 -يلي عرض لبعض هذه التعريفات:

لاااك التصاااميم واألهااادامل تغياااري اططاااة الكلياااة مباااا يف ذ( أبناااه "Hilda Tabaفاااه )هيلااادا  اب تعرّ 
( أبناه "خطاوات مدروساة يراعاى فيهاا التادرج Kellyوعرفاه )كيلاي  .(2)واحملتوايت والنشاطات التعليمية"

. كما مت (3)والتسلسل الذي يفضي إىل تغيري وتوجيه املنهج مبختلف عناصره حنو حتقيد أهدامل  ددة"
ومعاجلااة أو  ،نهج يااتم فيهااا تاادعيم جوانااب القااوةتعريااف التطااوير أبنااه "عمليااة ماان عمليااات هندسااة املاا

ويف عاماال ماان  ،تصااميما وتقوميااا وتنفيااذا ،كاال عنصاار ماان عناصاار املاانهج  يف ،تصااحيو نقاااط الضااعف
مل . وعارّ (4)ويف أساس من أسساه يف معاايري  اددة وطبقاا ملراحال معيناة" ،العوامل املؤارة فيه واملتصلة به

نهج أو بعضاها أو يف أبنه "جمموعة اإلجراءات اليت يتم بقصد إحداث تغيري كيفي يف أحد مكوانت املا

                                                           

 .623، ص5، د.ط، جلسان العرب( ابن منلور، 1)
(18) Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice, p26. 
(19) Kelly. A.V, Curriculum – Theory & practice, p23.  

 . 227ص ،6، طمفاهيمها، وعناصرها، وأسسها، وعملياهتا –املناهج الرتبوية احلديثة ( مرعى، واحليلة، 4)
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جلعلااه يتماشااى مااع  ،هج يف حتقيااد األهاادامل املرجااوة منااهبقصااد زايدة فاعليااة هااذا املاان ،وانتهااذه املكاا
 . (1)املتغريات أو املستجدات يف جمتمع ما أو مع بعض املستجدات العاملية"

حتساني ماا أابتات عملياة موحلاة أبناه: " هذه الدراساة( إجرائيا يف التطويرتعريف ) كنومي    
ة واملهنيااة والثقافيااة يااة للناااطقني بغريهااا حاجتااه إىل التحسااني ماان الكفاااايت اللغويااأداء معلاام اللغااة العرب

الوزماااة لاااه، والوصاااول هباااا إىل أفضااال صاااورة ممكناااة؛ وذلاااك لتحقياااد األهااادامل املنشاااودة مناااه، يف ضاااوء 
 ".دارسة علمية وبطريقة موضوعية

 :PERFORMANCE :األداء 
قاف معاني وتكاون قابلاة للموحلاة والقيااس وفاد جمموع اإلستجاابت الايت أييت هباا الفارد يف مو 

 . (2)معايري  ددة. وبذاد يكون األداء هو ما يقاس من السلود
ذات العوقة ابملهام التعليمية اليت  جمموعة النشاطات والسلوكيات: " ابألداء ويقصد الباحث

 ". يف املوقف التعليمييناط هبا معلم اللغة العربية للناطقني بغريها 

 : COMPETENCY:ايت  الكفا
يااااة املعجميااااة ومهااااا : الناح ،ماااان الناااااحيتني )الكفايــــة(حتديااااد كلمااااة  ةاحلالياااا دراسااااةل الو تناتساااا

 وكلمة كفاية يف املعاجم. ، االعتبار الفرق بني كلمة كفاءةمع األخذ بعني ،والناحية االصطوحية

علااااى تصااااريف  ل والقااااوي القااااادراملماااااا" جاااااءت كلمااااة )الكاااافء( يف املعجاااام الوساااايط مبعاااا  
للماأة يف . ومنه الكفاءة يف الزواج أن يكون الزوج مسااواي :املماالة يف القوة والشرمل والكفاءة. العمل

 .(3)". وللعمل القدرة عليه وحسن تصريفهحسبها ودينها وغري ذلك

وهااو أن يكااون الاازوج  ،ومنااه الكفاااءة يف النكاااح ،النلااري واملساااواة :فءالكاا"ويف لسااان العاارب 
. وكاال شاايء (4)". وتكافااأ الشاايئان :  ااااوودينهااا ونساابها وبيتهااا وغااري ذلااك للماارأة يف حساابهامساااواي 

                                                           

 .297ص ،1(، طاملناهج ) األسس، املكوانت، التنظيمات، التطوير( فتحي، وزموؤه، 1)
 .  82ص  ، د.ط،حات الرتبوية املعر فة يف املناهج و طرق التدريسمعجم املصطل( اللقائي، واجلمل، 2)
 .822، ص2، ج3، طاملعجم الوسيطجمع اللغة العربية ، ( 3)
 .3892، د.ط، صلسان العربابن منلور، ( 4)
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لااك أن مل يكاان هلل ففااي قولااه تعاااىل: "ومل يكاان لااه كفااوا أحااد" ومعاا  ذ ،(1)ساااوى شاايئا فهااو مكاااف  لااه
 . (2)تعاىل ذكره مثيل وال نلري

واألخار  ،واملنااهنرة واملسااواة يف الشايءلاة األول املماا ،قد وردت مبعنانيفتبني أن كلمة الكفاءة 
 مبع  القدرة على أداء العمل وحسن تصريفه جبدارة .  

كفاى يكفاي كفاياة   ،االكتفااء واالساتغاء" العارب مبعا   )كفاياة( فقاد وردت يف لساان أماكلمة
أغنتاااه  أي "كفتاااه"ماان قاارأ األيتااني ماان أخاار سااورة البقاارة يف ليلااة   وقااد جاااء يف احلااديث ،ماارإذا قااام ابأل

. (3)"فالكفايااة مبعاا  االكتفاااء واالسااتغناء وقااد وردت يف قولااه تعاااىل "وكفااى ابهلل وكاايو" ،عاان قيااام اللياال
  .(4)": قوت الكفايةوالكفية ،اكتفى ابألمر أي اضطلع به" املعجم الوسيط ويف

ختومل لكفاية تبعا الفقد تعددت تعريفات الباحثني ال بويني ل ،أما يف االصطوحات ال بوية
 ويكتفي الباحث بذكر ما يلي:  ،وجهة نلرهم

أب اا املقادرة علاى شايء بكفااءة وفاعلياة ومبساتوى معاني مان " الكفاياة  (توفياد مرعاى)مل عرّ  ✓
 . (5)"األداء

قااادرة مركباااة تتضااامن املعاااارمل واملهاااارات واالجتاهاااات "أب اااا  (الصاااغريالااارمحن  عباااد) فهااااويعرّ   ✓
م بعااد مااروره يف باارانمج  اادد حبيااث يرتفااع أداءه بدرجااة ال وأجااط الساالود الاايت يكنساابها املعلاا

تقل عن مستوى إتقان معاني ميكان موحلتاه وحتليلاه وقياساه أبدوات قيااس خاصاة تعاد هلاذا 
 .( 6)"الغرض

                                                           

 .573ص  د.ط،خمتار الصحاح، ( الرازي، 1)
 . 389ص ، د.ط،لسان العربابن منلور، ( 2)
 .389ص( ابن منلور، مرجع سابد، 3)
 . 825 – 824ص ،2، ج3، طاملعجم الوسيطجمع اللغة العربية ، ( 4)
 . 25، د.ط، صالكفاايت التعليمية يف ضوء النظم( مرعى،5)
ألزهـر أثنـاء برانمج تـدريم مقـرتح لتنميـة الكفـاايت املهنيـة الالزمـة ملعلـم اللغـة العربيـة للنـاطقني بلغـات أخـرى ابالصغري، ( 6)

 .92صاه، ، رسالة دكتور اخلدمة
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ساتوى معاني مان م على أداء مهاماه التعليمياة مبقدرة املعلّ " أب ا ( سهيلة أبو السميد) فهاويعرّ  ✓
 . (1)"ئج املطلوبة يف سلود التوميذاإلتقان يضمن حتقيد النتا

 واملعارمل واملهارات واط ات االنفعالية جمموع أجاط األداء"  ابلكفاية ويقصد الباحث      
؛ حيااث  كناااه ماان القياااام ابملهاااام للناااطقني بغريهاااا توافرهااا لااادى معلاام اللغاااة العربياااة الاايت يلااازم

 كن الوصول إليه".التعليمية املنوطة إليه أبعلى مستوى من اإلتقان مي

 إجراءات تنفيذ الدراسة:

 اخلطوات التالية: الباحث سيتبع دراسة،لإلجابة عن أسئلة ال

ابلنسبة للسؤال األول ونصه: ماهي الكفاايت الوزمة توافرها يف أداء معلم اللغة العربية للناطقني  •
 مت القيام مبا يلي :بغريها ؟ 

 .معلم العربية  للناطقني بغريهاطوير أداء فيما يتصل بت استعراض األدبيات السابقة -1
 ،واملهنية  ،اللغوية: يف جوانبها الثواة دراسة كفاايت معلم اللغة العربية للناطقني بغريها -2

 والثقافية.
 ؛اب اط ة الطويلة يف هذا اجملالعرض هذه القائمة يف صورة مبدئية على املتخصصني أصح -3

 .وإضافة ما رأوه مناسبا وذلك لتحكيمها
 إعداد قائمة  ائية ابلكفاايت ال بوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. -4

 

ابلنسبة للسؤال الثاين ونصه: ما مدى توافر هذه الكفاايت لدى معلم اللغة العربية للناطقني  •
 قام الباحث ابإلجراءات التالية :بغريها العاملني يف امليدان؟ 

على أن تكون هذه البطاقة  يف  -يف ضوء قائمة الكفاايت  -ية بطاقة املوحلة العلموضع  -1
 صورة إجرائية لتتيو املوحلة والقياس مع التأكد من صدقها واباهتا .

العربية يف مراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني  اللغة موحلة أداء جمموعة من معلمي -2
 بغريها.

                                                           

إعـــداد بـــرانمج لتنميـــة الكفـــاايت الرتبويـــة ألعضـــاء التـــدريس يف كليـــات اجملتمـــع، الكليـــات املتوســـة إلعـــداد ( أبوالساااميد، 1)
 .38ص، رسالة دكتوراه، املعلمني يف األردن



-18- 
 

 ما فيه من جوانب القوة والضعف. تحديدلجاء يف األداء حتليل وتفسري واستنتاج ما  -3
 

ابلنسبة للسؤال الثالث ونصه: ما التصور املق ح لتطوير أداء معلم اللغة العربية مبراكز ومعاهد  •
 قام الباحث ابلتايل:تعليم العربية للناطقني بغريها ؟ 

يكاون  ملاا ينبغاي أن -بطاقاة املوحلاةيف ضاوء نتاائج  -وضع أسس وإجراءات التصور املق ح 
 عليه أداء  معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين  

 األدب النظري والدراسات السابقة

 النظري  ألدباملبحث األول:  ا -
 الدراسات السابقةاملبحث الثاين:  -
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 النظري دباألاملبحث األول:  

، وخصائصااها، أمهيااة وأهادامل تعليمهااا للناااطقني املالعابااني لغااات  ومكانتهاا اللغااة العربيااة احملـور األول:
ومشاااكوت تعليمهاااا  بغريهاااا، دوافاااع النااااطقني بغاااري العربياااة لتعلمهاااا، طااارق تعليمهاااا،

 مها.وتعلّ 

معلم اللغة العربية العربية للناطقني بغريها من حيث خصائصه، وأدواره، واقافته، وإعداده  :ثايناحملور ال
ة على إعداده، وبرامج اإلعاداد، وتادريب معلماي من حيث املؤسسات القائمة حالي

 اللغة العربية للناطقني بغريها أاناء اطدمة.

 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هيكليا ومنهجيا يف الدول العربية واألجنبية    :احملور الثالث

مصادر اشتقاق ، تصنيف الكفاايت وأساليب حتديدهاها، خصائصالكفاية: مفهومها و  :احملور الرابع 
م اللغاااة العربياااة للنااااطقني طبيعاااة املعرفاااة والكفااااايت اللغوياااة الوزماااة ملعلااا، الكفااااايت
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م اللغة العربية للناطقني بغريهاا، طبيعة اإلنسان والكفاايت املهنية الوزمة ملعلبغريها، 
 م اللغة العربية للناطقني بغريها.طبيعة اجملتمع والكفاايت الثقافية الوزمة ملعل

 

 

 

 
 
 

 املبحث األول
 النظري ألدبا

 الفلسفة العامة هلذا املبحث:

يعرض الباحث يف هذا املبحث بعض اجلوانب املهمة املتصلة مبوضوع الدراسة؛ هبدمل مناقشة 
بعض الرؤاي والتصورات ملفهوم اللغة وطبيعتها، وخصائصها، وأدوار واقافاة معلام اللغاة العربياة للنااطقني 

لاااك إىل العناصااار واملباااادئ واألساااس الااايت جياااب مراعاهتاااا يف بنااااء تصاااور مقااا ح بغريهاااا، لااايخلص مااان ذ
لتطوير أدائه علاى وجاه حيقاد األهادامل املنشاودة مان عملاه، وقاد قّسام الباحاث هاذا املبحاث إىل أربعاة 

  اور وفقا ألهدامل هذا املبحث، وطبيعة املادة املدروسة. 
، وخصائصااها، أمهيااة وأهادامل تعليمهااا للناااطقني العااملت بااني لغااا ومكانتهاا اللغااة العربيااة احملـور األول:

ومشاااكوت تعليمهاااا  بغريهاااا، دوافاااع النااااطقني بغاااري العربياااة لتعلمهاااا، طااارق تعليمهاااا،
 مها.وتعلّ 

معلم اللغة العربية العربية للناطقني بغريها من حيث خصائصه، وأدواره، واقافته، وإعداده  احملور الثاين:
حالياة علااى إعاداده، وبارامج اإلعاداد، وتادريب معلمااي  مان حياث املؤسساات القائماة

 اللغة العربية للناطقني بغريها أاناء اطدمة.
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 العربية للناطقني بغريها هيكليا ومنهجيا يف الدول العربية واألجنبية.    اللغةتعليم  احملور الثالث:
مصاادر اشاتقاق ، ديادهاتصنيف الكفاايت وأساليب حتها، خصائصالكفاية: مفهومها و  احملور الرابع:

م اللغااااة العربيااااة للناااااطقني طبيعااااة املعرفااااة والكفاااااايت اللغويااااة الوزمااااة ملعلاااا، الكفاااااايت
م اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، طبيعة اإلنساان والكفااايت املهنياة الوزماة ملعلابغريها، 

 ريها.طبيعة اجملتمع والكفاايت الثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغ
 

بااني لغااات العاامل، وخصائصااها، أمهيااة وأهادامل تعليمهااا للناااطقني ومكانتهاا  اللغااة العربيااة األول: احملـور
بغريهااااا، دوافااااع الناااااطقني بغااااري العربيااااة لتعلمهااااا، طاااارق تعليمها،ومشااااكوت تعليمهااااا 

 وتعلمها.

 : مطالبستة اللغة العربية من ور تناول هذا احملي

 ها بني لغات العامل.اللغة العربية ومكانت :أوال

 أمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. :اثنيا

 أهدامل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. :اثلثا

 دوافع الناطقني بغري العربية لتعلم العربية. :رابعا

 طرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. :خامسا

 ة للناطقني بغريها.مشكوت تعليم وتعلم اللغة العربي :سادسا

 فيما يلي: طالبويتنال الباحث هذه امل

  :: اللغة العربية ومكانتها بني لغات العاملأوال
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)فرجسون( عان اللغاة العربياة: " إن اللغاة العربياة ساواء ابلنسابة إىل عادد النااطقني  يقول اللغوي
كمااا ينبغااي أن ينلاار إليهااا  ،  بعيااد أعلاام اللغااات السااامية مجعاااءهبااا أو إىل ماادى أتاريهااا تعتاا  إىل حااد 

 .(1)ى اللغات العلمى ا عامل اليوم "كإحد

ابساتقراء  ،ا ودينيا ويتجلى صدق هاذه العباارةوابلنلر إىل اللغة العربية  رخييا ولغواي واس اتيجي
  ريخ اللغة العربية يتبني أ ا ذات مكانة عاملية منذ زمن بعيد، هذه املكانة جعلتها إحدى لغات العامل

ذاتياة،  علايم، وعبقاريالعليمة، مثل اليوانن، واالتينية، واإلجنليزية، وهذا بفضل ماا هلاا مان تاراث أدم 
وحضارة واسعة، واقافة شاملة، وقدرة غري  دود علاى االتصاال، فكال هاذا مان اللغاة العربياة لغاة فكار 

  وعلم، استطاعت استيعاب متطلبات التقدم البشري، والفاء حباجاته املتعددة.

هااذا علااى مسااتوى التاااريخ القاادمي، أمااا علااى مسااتوى التاااريخ احلااديث، فإ ااا تبااوأت مكانااة   
عاملية تغاير تلك اليت اكتسبها من قبل، فقد حليت اللغة العربية ابالهتمام العاملي سواء على مساتوى 

عامليتهااا فاع فات ب، توى املعاهااد ومراكاز البحاث العلمااياملؤسساات واملنلماات احلكوميااة، أو علاى مسا
واتسع نطاق كال  ،ية اليت تستخدم يف األمم املتحدةضمن اللغات الرمس –أي اللغة العربية  –وصارت 
فنجااد  م وتعلاايم اللغااة العربيةكلغااة أجنبيااة يف شااىت بقاااع األرض خاصااة يف العقاادين األخااريين،ماان تعلّاا

ان وبعااااض الاااادول الاااابود اإلسااااومية مثاااال ابكساااات جامعااااات كثاااارية، وماااادارس عاليااااة متنوعااااة يف بعااااض
األفريقية تعت  اللغة العربية لغة اثنية وجيري تدريسها إجباراي فيها، وتدرس ابعتبارها لغة أجنبية يف كثري 

 .(2)من البود األوروبية، " كما أن هناد إذاعات مسموعة ومرئية يف دول كثرية غري عربية تبث هبا "

مااازااي، وماااا تنفااارد باااه مااان خصاااائص ساااواء يف وأماااا لغاااواي، فاااإن اللغاااة العربياااة مباااا تتمتاااع باااه مااان 
املفااردات أم يف ال اكيااب، أو يف القاادرة علااى التعبااري عاان املعاااين واسااتيفائها، أو ماان حيااث أتاريهااا يف 
 لغات أخرى كثرية تستحد بكل املعايري أن تكون لغة عليمة تستحث الناس على تعليمها وتعلمها.

                                                           

(43) Ferguson, C.A, Arabic Language. Encyclopedia Britanica 2, p. 182 – 185. 

 .2ص، 1، د.ط، جعربية ابلراديوال، ( وزارة الثقافة(2
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مليون من العرب، وتعت  اللغة  120ربية اليوم قرابة ومن الناحية االس اتيجية، " فيتحدث ابلع
السابعة على مستوى العامل من حيث عدد املتحداني هبا،  تد بودهم على رقعة واسعة مان احملايط إىل 
اطلاايج، كمااا أن األمااة العربيااة بوزنااه السياسااي، واالقتصااادي والعلمااي، والعسااكري، واالجتماااعي اليااوم 

افة إىل أن الاوطن العارم إضا ،(1)امل كلاه، وتلعاب دورا كباريا يف توجياه أحداااه"حتلي مبكانة مهمة يف العا
ن قااوة بشاارية وز ااا وأتاريهااا الفعااال يف مااوازين القااوى العامليااة، هااذا فضااو عاان انفتاااح سااوق أصاابو اآل

العااامل العاارم للعمالااة األجنبيااة وحاارص دول العااامل علااى املشاااركة يف هااذا السااوق، ماان هنااا كاناات  ااط 
لار األخرين، ومثار اهتمامهم، وملتقى أهدافهم، ومل يكن ممكنا لدولة، أو هيئة، أو عامل، أو ابحث أن

 أجنيب االستغناء عن اللغة العربية كلغة أجنبية.

أمااا كو ااا لغااة الاادين اإلسااومي، فقااد اختااذ اإلسااوم ماان العربيااة لساااان لااه منااذ أن ناازل القااران 
تاادفع، وتواقاات أواصاار ال تقطااع، فأصاابحت العربيااة لغااة وحياادة الكاارمي هبااا، فقاماات بينهمااا صااوت ال 

مهاا وتعليمهاا واجباني ال يساقطان عان مسالم يف شاىت تؤدى هبا الطقوس الدينياة اإلساومية، وصاار تعلّ 
بقاع األرض، هذه مكانة دينية عاملية للغة العربية اعتلتها منذ أربعة عشارة قاران مان الزماان، ال تشااركها 

 .فيه أية لغة أخرى

تؤكاااد ضااارورة أن يكااااون أداء –املكاناااة العاملياااة والدينياااة  –وعلاااى هاااذا، فمكاناااة اللغاااة العربياااة 
تعليمياة، وهاذا معلمها للناطقني بغريها أداء مميازا ميكناه مان حتقياد األهادامل املرجاوة مان هاذه العملياة ال

 .ةاحلالي دراسةما يهدمل إليه ال

 :ريهاأمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغ :اثنيا

 إن املكانااة العامليااة الاايت تتمتااع هبااا اللغااة العربيااة جعلاات ماان الضاارورة  تعليمهااا للناااطقني بغريهااا،
وأكساابت اللغااة العربيااة أمهيااة تعليمهااا هااذه ماان أمهيااة العااامل العاارم واإلسااومي علااى الساااحة الدوليااة يف 

                                                           

 إبضافة.  235ص، د.ط، تعليم العربية والدين بني العلم والفن ، ومناع ،(طعيمة1)
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يااااة لغااااة الاااادين والشااااعائر اجملااااال الااااديين، والسياسااااي، والعسااااكري، واالقتصااااادي، واالجتماااااعي، والعرب
اإلسااومية يف أحناااء العااامل اإلسااومي، تاادين هبااا أكثاار ماان أربعااني دولااة ماان دول العااامل، كمااا أن املوقااع 

 .للناطقني بغريهااجلغرايف للعامل العرم تعت  من أهم م رات أمهية تعليم اللغة العربية 

ا تؤدي وهنيفاة ذات أمهياة قصاوى ابلنسابة وتبدو أمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف أ 
بادينهم واقاافتهم  -علاى اخاتومل ألسانتهم وألاوا م -للفرد واجملتمع؛ فهي اليت تاربط الادول اإلساومية 

العربيااة باال بعلااومهم، وال تقتصاار هااذه األمهيااة علااى االتصااال ابآلخاارين باال تعااداها إىل تنميااة شخصااية 
عياااا حبياااث يفهااام ديناااه ورساااالة اإلساااوم العاملياااة بفهااام اللغاااة الفااارد؛ فهاااو هباااذه اللغاااة يكاااون كائناااا اجتما

 واقافتها.   

يضامل إىل ما سبد أن علماء العرب أمثال: ابن سينا، وجابر بن حيان، واحلسن بان اهلياثم،   
والفااارام، والاارازي، وغااريهم كثااري قاادموا للعااامل الكثااري والكثااري يف ميااادين العلاام املختلفااة، مثاال الطاااب، 

، فااااإذا كاناااات األماااام املتحضاااارة (1)والصاااايدلة، والفلااااك، واألدب، والرايضاااايات، واملوساااايقي "واهلندسااااة، 
تتمسااك بلغتهااا، وتبااذل قصااارى جهاادها للحفاااا علااى اللغااة القوميااة، باال والعماال علااى نشاارها علااى 

 .(2)نشرها بني أفراد األمم األخرى، فإن األمة العربية ينبغي أن تكون أحرص األمم على لغتها "

 تلخيص أمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اآليت: وميكن 

يف حفظ اللغة نفسها، بال يف تطويرهاا ناطقني بغريها يسهم بدور فعال إن تعليم اللغة العربية لل •
لاك ابألخاذ وذ –ل الكاائن احلاي تنماوا وتتطاور وخاصاة أن اللغاة العربياة مثا –وإاراء حصايلتها 

يف جمااال تعلاايم اللغااات األجنبيااة، والعماال علااى عااوج املشااكوت  ابالجتاهااات العلميااة احلديثااة
 اليت تع ض عملية التعليم والتعلم.

                                                           

 .63ص رسالة دكتوراه،، بناء مقياس الكفاءة اللغوية يف اللغة العربية كلغة أجنبية ،الشيخ (1)
، ها من األطفال يف مصر يف ضوء الكفاايت الالزمة هلمبرانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغري  ،هريدي (2)

 .58صرسالة دكتوراه، 
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تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاا يعاين تعلايم اإلساوم ونشار رساالته السامحة؛ فهاي اللغاة الايت   •
وإذا كاان  ،3وساف:آان عربيا لعلكم تعقلاون " يكّرمها هللا، فاختارها لساان لوحيه" إان أنزلناه قر 

تعلايم اإلسااوم مسااؤولية كاال مساالم ومساالمة بوجااه عاام، فااإن تلااك املؤسسااات الاايت تعااين بتعلاايم 
العربية للناطقني بغريهاا يف مقدماة مان يتشارفون حبمال هاذه املساؤولية؛ إذ يف تعلايم اللغاة العربياة  

  هيد الطريد لتأدية هذه املسؤولية.
ال الثاااروات الكثااارية يف هاااذه ة اإلساااومية، وال ميكااان إغفاااهاااي اللغاااة الوطنياااة لكااال الااادول العربيااا •

درساها أل اا كانات مهماة ورمبا يسود عند الابعض انطبااع أبن العربياة جمارد ماادة ترااياة ن ،الدول
فمثل هذا التصور يبتعد عن مفهوم اللغاة الوطنياة، وهاو األسااس الساائد يف الادول  ،يف املاضي

فالعربياااة كلغاااة أجنبياااة هلاااا  ،يااااابن، والصاااني،وماليزايمثااال: الاألوروبياااة، والااادول األسااايوية القوياااة 
  .(1)"، والعلمي، والعوقات مع اآلخرينأدوارها املهمة واحملددة يف اإلطار املهين

يسااااعد تعلااايم العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يف مساااايرة األماااة العربياااة واإلساااومية التطاااور املتوحاااد،  •
االت املعرفة، كما أنه ي ز الشخصية العربية يف كافة مياادين ومواكبة النمو املتزايد يف  تلف جم

 احلياة.
إن تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يسااااعد بااادور فعاااال يف نشااار الفااااهيم الصاااحيحة عااان  •

اإلسوم واملسلمني، ويسهم يف مواجهة التحدايت املعاصرة للدين اإلسومي، ويصد احلموت 
قاب انفجاارات سابتم  ابلاوالايت املتحادة، كماا يكشاف اللثاام املثارة ضد املسلمني، خاصة ع

 عن اططط املدبرة للقضاء على اإلسوم وتشويه صورته، وبث السموم الفكرية بني املسلمني. 

ماان خااول السااطور  القليلااة السااابقة ألمهيااة تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، تبااني للباحااث 
ذي قباال إىل نوعيااة معينااة ماان املعلمااني لااديهم اإلملااام الكااايف ابلثقافااة أن هااذه العمليااة أكثاار إحلاحااا ماان 

العربياااة اإلساااومية والااا اث العااارم؛ لااايس  شااايا مااااع ااااورة املعرفاااة وتكنولوجياااا االتصاااال فحساااب، باااال 
                                                           

، نادوة اللغة العربية واللغات األجنبية يف إطار التعليم عن بعـد األلكسو، واملركز العرم للتعليم والتنمية ابلقاهرة:" حجازي، (1)
   .7"، صاللغة املستخدم يف التعليم عن بعد والتعليم املفتوحقومية: 
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تصااحيحا لصااورة اإلسااوم املقلوبااة، وتاادمريا ملااا حياااد لنسااوم واملساالمني ماان حتاادايت وخطااط هتاادمل 
م وأهله ولغته، وتوافر هذه النوعية من معلمي اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا يسااعد القضاء على اإلسو

 يف حتقيد ال هدامل املرجوة من هذه العملية التعليمية، بل ويسهم يف نشر أكمل الرساالت السماوية.

  :: أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهااثلثا

 :(1)ية للناطقني بغريها يف اوث أهدامل رئيسية هيميكن تلخيص أهدامل تعليم اللغة العرب

ن هباذه اللغاة أو بصاورة تقارب أن ميارس الطالب اللغة العربياة ابلطريقاة الايت ميارساها هباا النااطقو 
 لك، ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول أبن تعليم العربية كلغة اثنية يستهدمل ما يلي: من ذ

 هم اللغة العربية عندما يستمعون إليها.تنمية قدرة الطالب على ف •
ا يف تنمية قدرة الطالب على النطد الصحيو للغة والتحدث مع الناطقني ابلعربية حديثا مع ّ  •

 املع ، سليما يف األداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة وفهم. •
 على الكتابة ابلعربية بدقة وطوقة. تنمية قدرة الطالب •
أن يعرمل الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات أصوات مفردات  •

 وتراكيب ومفاهيم.
خبصائص اإلنسان العرم والبيئة اليت    يعيش فيها  يلمّ  مل الطالب الثقافة العربية وأنأن يتعرّ  •

 واجملتمع الذي يتعامل معه.

يااة للناااطقني بغريهااا يلخااص الباحااث إىل ماان خااول العاارض السااابد ألهاادامل تعلاايم اللغااة العرب
نتيجااة عامااة مؤداهااا أن مجلااة األهاادامل الاايت ذكاارت مفصاالة فيمااا ساابد تكااون فيمااا بينهااا هاادفا عامااا 

                                                           

 .284، د.ط، صالعربية والدين بني العلم والفن ( طعيمة، ومناع، تعليم1)
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لتعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، يتمثااال هاااذا اهلااادمل يف أن ياااتقن املاااتعلم مهاااارات اللغاااة األرباااع ) 
 .ا استخداما صحيحا يف مواقف احلياةكتابة (، ويستخدمه  –قراءة  –حديث  –استماع 

لكااان هاااذا الوضاااع يتعااارض ملتغاااريات  "هاااذا هاااو الوضاااع املثاااا  لتعلااايم اللغاااات األجنبياااة احلياااة،
ن على بيناة مان و علينا أن نكم م لدى املتعلمني وأهدافهم لتعلم اللغة العربية، مما حيتّ رضها دوافع التعلّ فت

املنااااهج والكتاااب واملاااواد الدراساااية األخااارى، وحتااادد طريقاااة يف ضاااوئها  دوافاااع املتعلماااني وأهااادافهم لنعااادّ 
 .(1)ياجات املتعلمني من تعلم اللغة "التعليم اليت احت

وعلى هذا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي دوافع الناطقني بغري اللغاة العربياة لتعلمهاا؟ 
  :وجنيب عن هذا السؤال من خول املطلب التا 

 :بغري اللغة العربية لتعلم اللغة العربية: دوافع الناطقني رابعا

ها ميادان تعلايم اللغاات األجنبياة، بال ومان االجتاهاات العلمياة املعاصارة يف من األسس اليت يقرّ 
باه املاتعلم بعاد تعلماه للغاة،  عملية التعليم بشكل عام األخذ بعاني االعتباار وصاف الادور الاذي سايقوم

لاااك، الااايت سااايتعامل معهاااا املاااتعلم بعاااد ذت واجملااااالت لاااك عناااد وضاااع املقاااررات، وحتدياااد املوضاااوعاوذ
، ولقاد أابتات (2)ويساعدان على وصف هذا الدور معرفتنا أبهدامل املتعلمني وأغراضهم مان تعلام اللغاة"

لتعلايم اللغاة األجنبياة أن مان أهام خصاائص هاذا  ةدراسة علمياة أجريات حاول خصاائص الا امج اجلياد
هاادافهم ماان علااى األبعاااد املختلفااة حلاجااات املتعلمااني ورغباااهتم وأ ز يف كاال املسااتوايتالاا انمج أن يرّكاا

 .(3)م اللغة األجنبية "تعلّ 

                                                           

"، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية دارسوا اللغة العربية من األجانب ونوعياهتملواسطي، الدول اطليج، ( مكتب ال بية العرم 1)
 .227، ص2لغري الناطقني هبا، ج

                          12د.ط، صمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافهم، دراسة ميدانية، برامج تعليم العربية لل ( الناقة: "2)

 ( املرجع السابد: الصفحة نفسها.52)
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مل دوافااااع الناااااطقني بغااااري العربيااااة لااااتعلم اللغااااة العربيااااة وإسااااهامها يف حتقيااااد ونلاااارا ألمهيااااة تعاااارّ 
ن يف هاذا الشاأن، وقاد أسافرت هاذه الدراساات عا (1)األهدامل التعليمية أجريات العدياد مان الدراساات

 أن هذه الدوافع تتمثل فيما يلي:

 الدوافع الدينية. -أ  
 الدوافع العلمية. -ب
 الدوافع االقتصادية. -ا ج
 الدوافع السياسية. - د
 الدوافع الثقافية. - ه
 الدوافع االجتماعية - و

لنتباني مكاناة كال ناوع، وفيماا  ، وسومل يتناول الباحث كال ناوع مان أناواع الادوافع علاى حادة
 وجز ألنواع الدوافع: يلي عرض م

 الدوافع الدينية: -أ

تتمثااال الااادوافع الدينياااة لاااتعلم اللغاااة العربياااة يف املسااالمني غاااري العااارب الاااذين يرغباااون يف دراساااة 
 اإلسوم يف مصادره األولية، والعمل يف جمال الدعوة اإلسومية.

                                                           

 ( انلر كو من:1)
ــاطقني بلغــات أخــرى يف ضــوء دوافهــم، دراســة ميدانيــة،  الناقااة: " - ــة للمســلمني الن ــيم العربي ومااا  57د.ط، صبــرامج تعل

 بعدها.
"، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية دارسوا اللغة العربية من األجانب ونوعياهتمكتب ال بية العرم الدول اطليج، الواسطي، م -

  .227، ص2لغري الناطقني هبا، ج
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م اللغاااة إىل تعلّاااوهااذا الناااوع مااان الااادوافع هاااو العامااال األكثااار أمهياااة الاااذي دفاااع كثاااريا مااان النااااس 
م اللغاة العربية، فهو قدمي قدم اإلسوم نفسه، وواسع واسع انتشااره، وينلار املتعلماون املسالمون إىل تعلّا

 م الدين نفسه.العربية على أنه مهمة دينية ال تقل عن أمهية تعلّ 

 الدوافع العلمية: -ب

للدراسة يف املدارس العربية  تتمثل هذه الدوافع يف دوافع الطوب املبعواني من أقطار غري عربية
 يف البود العربية يف  تلف جماالت العلم.

ويوحااظ أن اللغااة العربيااة ابلنساابة للغالبيااة العلمااى ماان هااوء الطااوب وساايلة ال هاادمل، لااذا 
 ينبغي أن يعَد برانمج خاص هلم يف حاجاهتم احملددة من تعلم اللغة العربية.

 الدوافع االقتصادية:  -جـ

وافاااااااع الاااااااذين يتعلماااااااون اللغاااااااة العربياااااااة للعمااااااال يف الااااااابود العربياااااااة، أو للعمااااااال يف      تتمثااااااال يف د
اإلدارات العربياة ابلاابود غااري العربياة، ويف دوافااع اطاا اء العاارب وأسااتذة اجلامعااات، والتجااار واملهدسااني 

ابملنطقة العربية الذين يعملون يف األقطار العربية، وتكسب الدوافع االقتصادية أمهيتها من اهتمام العامل 
 واروهتا وموقعها االس اتيجي. 

 الدوافع السياسية: -د

هذا النوع من الدوافع يتمثل يف دوافع الدبلوماسيني، واملراسالني األجاناب، واطا اء العساكريني 
م اللغااة العربيااة ليتمكنااوا ماان مواصاالة العماال يف اجملااال السياسااي يف الاابود العربيااة، الااذين يرغبااون يف تعلّاا

 مبع  آخر تتمثل الدوافع السياسية يف تعلم اللغة العربية للتواصل مع العرب يف الشؤون السياسية.و 

وتكسااب الاادوافع السياسااية أمهيتهااا ماان هنهااور أفكااار عاان صااراع احلضااارات وتعايشااها، وبعااد 
أحداث احلادي عشر من سبتم ، وما ألحداث الشرق األوسط مان أتااريات علاى العاامل، مماا أدى إىل 
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ضرورة فهم اآلخر خاصة من قبل الغرب الذي يسعى إىل فهم الشرق األوسط والثقافة الشرقية والثقافة 
 العربية اإلسومية.

 

 الدوافع الثقافية:  -ه

م اللغاااة العربياااة بااادافع االتصاااال ابلثقافاااة العربياااة يرغاااب كثاااري مااان النااااطقني بغاااري العربياااة يف تعلّااا
وهذا الناوع مان الادوافع قادمي ومساتمر  لك الصحافة العربية،، وكذة، أو مطالعة الكتب العربيةاإلسومي

 حىت اآلن. 

م اللغة العربية من هاذا املنطلاد يسااعد يف نشار اللغاة العربياة، وأيضاا نشار لباحث أن تعلّ اويرى 
م للمتعلمااني علااى اجلوانااب الثقافااة العربيااة اإلسااومية، وهااذا يتطلااب أن تشاامل املااواد التعليميااة الاايت تقاادّ 

 ساسية يف الثقافة العربية اإلسومية.األ

 الدوافع االجتماعية:  -و

تتمثاال الااادوافع االجتماعيااة يف دوافاااع األجاناااب الااذين يرغباااون يف تعلااام اللغااة العربياااة يف الااابود 
لغاة ساهلة، أو لكنهاا لغاة عاملياة، أو  –أي اللغاة العربياة  –العربية، أو الزواج مان امارأة عربياة، أو أل اا 

 اللغات األجنبية أصبو ضرورة عاملية، وغريها من الدوافع االجتماعية.ألن تعلم 

وخوصااة القااول يف شااأن الاادوافع " أن لكاال نااوع ماان هااذه الاادوافع دور يف تعلاايم اللغااة العربيااة  
مل هااذه الاادوافع ومااداها عنااد متعلمااي اللغااة العربيااة ماان غااري الناااطقني كلغااة أجنبيااة، وماان مث ينبغااي تعاارّ 
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الادوافع  –حتقيد األهدامل املرجوة من تعلايم اللغاة العربياة، كماا أ اا  فها يفيد يفن تعرّ ، وذلك أل(1)هبا"
   (2)ت اليت جيب توافرها لدى املعلم " ثل أسلواب من عدة أساليب لتحديد الكفااي  –

مل دوافاااع املتعلماااني يف اشاااتقاق قائماااة مااان تعااارّ  تقاااد أفااااد ةاحلاليااا لدراساااةوعلاااى هاااذا، فاااإن ا
 اللغة العربية للناطقني بغريها. نية اليت يهدمل إىل تطويرها وتنميتها لدى معلم الكفاايت امله

 :: طرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاخامسا

طريقااة التاادريس عنصاار مهاام ماان بااني عاادة عناصاار يتكااون منهااا املاانهج، ولاايس ماان السااهل إن 
ل عناصاااره، وياااؤار بعضاااها يف بعاااض؛ لاااك ألن املااانهج نلاااام تتكامااانااااول الطريقاااة مبعااازل عااان املااانهج؛ ذت

ارات يف ؤ التعليمااي، وهااذا وتلااك ماان أهاام املاا فاألهاادامل التعليميااة مااثو هااي احملااور األساسااي للمحتااوى
 نوع طريقة التدريس، والوسائل العتليمية املساعدة.

جمموعاااة األسااااليب الاايت ياااتم بواسااطتها تنلااايم اجملاااال "الواساااع تعااين  مبفهومهاااوطريقااة التااادريس 
إ ااا وفااد هااذا التعريااف أكثاار ماان جماارد وساايلة  .حتقيااد أهاادامل تربويااة معينااة جي للمااتعلم ماان أجاالاطااار 

لتوصاايل املعرفااة. ذلااك أن كلمااة توصاايل تعااين نشاااطا ماان طاارمل واحااد وهااو غالبااا املعلاام ممااا يفاارض يف 
ف رمل مماا خياالامعلم األحيات سلبية املتعلم، فضاو عان قصار أهادامل ال بياة يف تلقاني معلوماات ومعا

 .(3)"املفهوم الواسع والشامل لل بية

شهد كل جة اليت يصعب معها حصرها، يقول )شيلدرر(: "وتتعدد طرق تدريس اللغة الثانية إىل الدر 
 ،(4)ة من طرق تدريس اللغات األجنبية"عقد يف النصف األول من القرن العشرين هنهور طريقة جديد

                                                           

 31ص.د.ط، برامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف ضوء دوافهم، دراسة ميدانية،  الناقة: " (1)
 .48ص، 13، د.ط، مابملستوى اجلامعي –كلغة اثنية الكفاايت الرتبوية االزمة ملعلم العربية   ،عيمةط (2)
 .270، د.ط، صتعليم العربية والدين بني النظرية والفن( طعيمة، ومناع،  3)

(57) Childers, J., Foreign Language Teaching, p.29-30. 
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يتم تدريسه من خوهلا هو املضمون الذي يصب  مصدر اطومل الوحيد بني هذه الطرق هو ما ولعلّ 
 فيها، وليس الشكل الذي حيتويها.

 ، ومااا تسااتند إليااه ماان منطلقااات،هااذه الطاارق والتقااارب الشااديد بااني إجااراءات للتااداخلونلاارا 
اللغااة العربيااة كتااب عاان طاارق تعلاايم ممااا   مااا تيساار للباحااث االطااوع عليااه بعااد اسااتقراء -ياارى الباحااث 
 أن أهم الطرق املستخدمة يتمثل فيما يلي: -  للناطقني بغريها

 طريقة القواعد وال مجة ) الطريقة التقليدية (. -1
 الطريقة املباشرة ) الطريقة الوهنيفية (. -2
 طريقة احلوار. -3
 الطريقة السمعية الشفهية. -4

 فيما يلي كل طريقة من هذه الطرق على حدة:الباحث نتاول يو 

 :(1)طريقة القواعد والرتمجة -1

الطريقااة ماان أقاادم الطاارق الاايت اسااتخدمت يف تعلاايم اللغااات األجنبيااة، كمااا أ ااا ماان  تعااد هااذه
أكثرها انتشارا، ويعزى قدم هذه الطريقة وانتشارها إىل أ ا تستخدم أساليب أقرب ما تكاون إىل تعلايم 

 اللغة األم.

علاااى  وتعمااال هاااذه الطريقاااة علاااى أن املاااتعلم علياااه أن ياااتعلم اللغاااة األجنبياااة عااان طرياااد التعااارمل
اسااتخدام اللغااة وخصوصااا يف القااراءة والكتابااة،  للغويااة وحفلهااا، مث تطبيقهااا بعااد ذلااك علااىالقاعاادة ا

 وكان أكثر التدريبات شيوعا هو ال مجة من اللغة القومية إىل اللغة األجنبية، والعكس.

                                                           

 .192-166، الكويت، ص126، سلسلة عامل املعرفة،ع وتعلمهااللغات األجنبية تعليمه  ( خرما وحجاج، 1)



-33- 
 

تعليم القواعد، وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة ابللغة األجنبية، وكان يبالغ يف 
والتعاااريف، والصاايغ، والتقساايمات إىل احلااد الااذي كااان يباادوا تعلاايم اللغااة األجنبيااة معااه كمااا لااو كااان 
مقتصاااارا علااااى تعلاااايم هااااذه األلفاااااا كهاااادمل يف حااااد ذاتااااه، ال يقصااااد اسااااتخدامها كوساااايلة اثبتااااة يف 

مفيادة، أو يف ساياق م للماتعلم يف مجال التخاطب واالتصال، فلم تكن الكلمات على سبيل املثال تقدّ 
عااام، باال يف قااوائم ابللغتااني األجنبيااة والقوميااة، ومااا علااى املااتعلم إال أن حيفلهااا عاان هنهاار قلب،كمااا مل 
تكن اجلمل اليت تستخدم منتقاة من احليااة الواقعياة أو العملياة، وإجاا كتبات خصيصاا لتوضايو القاعادة 

عااة ماان هااذا النااوع ماان التاادريب هااو  كااني أو الصاايغة اللغويااة، وماان هنااا كاناات الفائاادة الكاا ى املتوق
مهماااو يف املااتعلم مااان قااراءة اللغاااة األجنبيااة، أماااا االسااتخدام الشااافوي للغااة يف التحااادث فهااذا ماااا هناال 

 لك إمهال الصحيو، عووة على الن  والتنغيم الصحيحني.أغلب األحيان، مبا يف ذ

 :الطريقة املباشرة -2

باني اجلملاة واملوقاف الاذي يقاال فياه، و تااز هاذه  لك أل ا تساتخدم االقا ان املباشارمسيت كذ
أب ااا تااو  قاادرا كبااريا ماان عنايتهااا إىل مهااارة الكااوم؛ حيااث وجهاات هااذه الطربقااة تعلاايم اللغااة  الطريقااة

األجنبية إىل اللغة اليت يتحدث هبا الناس يف حياهتم اليومية، وركزت على اتقان املهارات الشفوية للغة، 
 ية ال مجة  اما يف هذه الطريقة.وابلتا  استبعدت عمل

 :(1)طريقة احلوار -3

مان طارق تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، وتقاوم هاذه الطريقاة  طريقةيعد احلوار أو احملاداة 
 على ما يلي:

  .ال شيء ينبغي أن ينطد قبل أن يسمع -  أ

                                                           

-403ص 2، جملاة معهاد اللغاة العربياة،عاحلـوار يف تعلـيم اللغـة العربيـة لغـري النـاطقني هبـا : أمهيتـه وطـرق تدريسـه ( البشري،1)
424 . 
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 ال شيء ينبغي يقرأقيل أن ينطد. -ب

 .قرأال شيء ينبغي يكتب قبل أن ي -اج

وهاااذا يعاااين أن يسااالك اللغاااة العربياااة خطاااوات تتفاااد  اماااا ماااع ال تياااب املنطقاااي ملهاااارات اللغاااة، 
االسااتماع، مث التحاادث، مث القااراءة مث الكتابااة، وهااذا مااا  –وفقااا هلااذه الطريقااة  –حياث إن أول مااايعلم 

 ات األجنبية.أيدته نتائج األحباث والدراسات اليت قام هبا أشهر املتخصصني يف جمال تعليم اللغ

واملتعلم يف هذه الطريقة عليه أن يستمع إىل احلوار ابلسرعة العاية ألهل اللغة، مث حياكي هذا   
احلوار، وهذا جيعلاه أيلاف موسايقي اللغاة، وتتعاود أذانه أصاواهتا، وتتضاو لاه األصاوات الغريباة عان لغتاه 

اللغااة ماان الشااعور إىل الوشااعور  نقاألصاالية، ويسااتطيع أن مييااز األفاااا يف اجلماال بنطقهااا العااادي، وياات
 حينما يربط اللفظ ابملع  يف موقف طبيعي دون احلاجة إىل ال مجة.

إذ أ اااا تعمااال علاااى  ؛م اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهااااوتعاااد طريقاااة احلاااوار أكثااار مناسااابة لتعلاااي
غااة ذات فائاادة لااه، اكساااب املااتعلم مااا حيتاجااه ماان اللغااة يف املواقااف الطبيعيااة، ممااا يشااعره أبنااه يااتعلم ل

وختدم أغراضا حقيقية لديه، كما أنه يشعر أبنه منغمس يف املواقاف اللغاوي احلقيقاي، ألناه يساتطيع أن 
يتفاعااال ماااع النااااطقني األصاااليني ابللغاااة الااايت يتعلمهاااا، لاااذا فاااإن هاااذه الطريقاااة حليااات برضاااا املعلماااني 

 واملتعلمني معا.

ة يف تعلااايم الللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، ص إىل أن احلاااوار يعاااد طريقاااة رئيساااة ومهماااونلّخااا  
وخباصة املبتدئني؛ أل ا تعمل على تعلايم املاتعلم األلفااا واألصاوات وال اكياب يف مواقاف طبيعياة، ويف 

لاااك أل اااا تعمااال علاااى تاااوفري ة علمياااة لتعلااايم مهاااارة التحااادث، وذالوقااات نفساااه تعتااا  طريقاااة احلاااوار أدا
 غة العربية والناطقني األصليني هبا، وهذا هو التعليم األمثل للغة.االتصال املباشر بني املتعلم لل
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 :(1)الطريقة السمعية الشفهية -4

ماان أهاام خصااائص هااذه الطريقااة عاارض اللغااة األجنبيااة علااى الطااوب مشااافهة يف ابدئ األماار 
النلاام رغبة يف مساعدهتم على التعرمل إىل النلام الصويت هلذه اللغة اجلديدة بشكل تلقائي إضافة إىل 

النحوي هلا، ويكتفي يف هاذا الصادد بقادر يساري مان املقاردات الايت  كان الطالاب مان مهاارة التحادث 
إلزالاااة بعاااض الصاااعوابت فااايم يعااارض علاااى  بشاااكل تلقاااائي، وال ماااانع مااان اللجاااوء إىل ال مجاااة كوسااايلة

 الطالب.

طرياد الاربط  إن تركيز هذه الطريقة يتمحور حول وضع الطالب يف مواجهة اللغة اجلديادة عان 
باني العبااارات الايت يسااتمع إليهاا واملواقااف املساتخدمة فيهااا لكاي ينشاا  بينهماا عوقااة معنوياة يف ذاكرتااه 

وجياادر ابملعلاام توهنيااف  ،ا علااى أساالوب احملاكاااة واالسااتلهارتتاايو لااه اسااتعمال تلااك املفااردات معتمااد
غاة وتراكيبهاا، ويبادوا جلياا الوسائل السمعية والبصرية بشكل مكثف يف تدريب الطوب على أجااط الل

أن هااذه الطريقااة اهتماات مبهااارة الكااوم علااى حساااب القااراءة والكتابااة، كمااا أ ااا  ياال إىل التقلياال ماان 
الشرح واإلكثار من الشد التدرييب، ويرى مؤيديها أ ا تعجل بتوليد مفاهيم حاول طبيعاة اللغاة اجلديادة 

 يف أذهان الطوب يف وقت قصري.

ا ساابد ألهاام طاارق تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، وابلنلاار إىل تعلاايم وهكااذا تعرضاانا فيماا
لااك املعاهااد واملركااز الاايت ميثاال معلمااوا مبااا يف ذ –تعليميااة الاايت تعااين بااه اللغااة العربيااة داخاال املئسسااات ال

قواعااااد جنااااد أن الطريقااااة التقليديااااة )طريقااااة ال -ة احلالياااا دراسااااةاللغااااة العربيااااة بااااه العينااااة املسااااتهدفة يف ال
نلرا " الرتبااط تعلايم اللغاة العربياة ل جاناب ابلقاراءة  ذلك( هي الطريقة الوحيدة املستخدمة، و وال مجة

 "، أما الطرق األخرى فإنه تستخدم يف حدود ضيقة للغاية.(2)والكتابة وحدمها

                                                           

(1) htpp // www.alukah.net/literature_language. 

 . 308، د.ط، صألجنبية مع التطبيق على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالتقومي يف تعليم اللغات ا( فتحي، 2)
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 وان ألن تتبااا  اللغاااة العربياااة مثااال هاااذه االجتاهاااات احلديثاااة مااانوعلاااى أياااة حاااال، فقاااد آن األ" 
للناااطقني االهتمااام مبهااارات االسااتماع واحلااديث، وماان االهتمااام عمومااا مبهااارات االتصااال يف تعليمهااا 

لااااك إال بتغيااااري األهاااادامل التعليميااااة هلااااذه اللغااااة، وأيضااااا بتغيااااري طاااارق التعلاااايم بغريهااااا، وال ساااابيل إىل ذ
 .(1)جنبية"التقليدية، وتبين الطرق اجلديدة والوسائل اجلديدة يف تعليم اللغات األ

 :م اللغة العربية للناطقني بغريها: مشكالت تعليسادسا

تعت  معرفة مشكوت تعليم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا أمهياة قصاوى يف بنااء التصاور املقا ح 
للدراسة احلالياة، وتواجاه عملياة تعلايم اللغاة العربياة للنطقاني بغريهاا العدياد مان املشاكوت، والايت تعاّوق 

 ملرجوة من هذه العملية.حتقيد األهدامل ا

ويعااارض الباحاااث فيماااا يلاااي أهااام مشاااكوت تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا بشااايء مااان 
 اإلجياز، وتتمثل هذه املشكوت يف:

 أوال:املشكالت اخلاصة ابملعلم:

بعاد  –يصف )طعيمة( املعلم فيقول: "املعلم  ور العملياة التعليمياة ومركاز احلركاة فيهاا، فعلياه  
أيضااااا يسااااتطيع اجملتمااااع  –بعااااد هللا  –يتوقااااف جناحهااااا يف حتقيااااد األهاااادامل، وبفضاااال جهااااوده  – هللا

 .(2)اإلنساين استثمار أعلم القوى فيه وأغلى اإلمكات عنده"

هااذه هااي صاافة املعلاام عامااة، أمااا معلمااوا اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، فااإ م متمياازون بصاافة 
مان خاول خا اهتم الساابقة، ويساعون إىل إحاداث األخاوق  خاصة، يزودون الطلباة ابملعاارمل اجلديادة

الفاضلة املرجوة جتاه الطلبة، "ويقف معلم العربية لغريها النااطقني هباا فريادا يف مكاناه؛ إذ ال يعلّام ماادة 
معرفية يقتصر دوره إزادها على تزويد الطالب ابجلديد فيها، أو تنمية اجتاهات معينة مان خوهلاا، وإجاا 

                                                           

 .241، مرجع سابد، صالتقومي يف تعليم اللغات األجنبية مع التطبيق على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا( فتحي، 1)
 .36، د.ط، ص الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس طعيمة: " (2)
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عاان تقااومي ألساانة أفااراد غاارابء عاان اللغااة، وتزوياادهم مبهااارات االتصااال بياانهم وبااني متحااداي  هااو مسااؤول
 .(1)اللغة العربية، ومساعدهتم على تقوية اططوط يف نسيج الروابط العربية اإلسومية"

وعلى الرغم من أمهية موضع معلم العربياة للنااطقني بغريهاا، نوحاظ تعادد الشاكوى مان غيااب 
املهارات اليت جيب أن تتوفر، مما يؤار على األداء اجلياد هلاوالء املعلماني، ويرجاع ذلاك الصفات وقصور 

يف الدرجااة األوىل إىل عاادم التحديااد الاادفيد للمهااارات الااوزم توافرهااا لاادى معلمااي اللغااة العربيااة كلغااة 
 .(2)اثنية يف برامج إعداد هذا املعلم"

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، فقاد أشاار أما ابلنسبة لطريقة التدريس املتبعة داخل فصول 
إىل اعتماااد غالبيااة املعلمااني علااى طريقااة ال مجااة ماان العربيااة إىل اللغااات احملليااة  (3)العديااد ماان الدراسااات

 املختلفاااااااااااااة رغااااااااااااام ماااااااااااااا وجهااااااااااااات إىل هاااااااااااااذه الطريقاااااااااااااة مااااااااااااان االنتقاااااااااااااادات ، والااااااااااااايت منهاااااااااااااا أ اااااااااااااا 
ة علااى املهااارات اللغويااة األساسااية خاصااة االسااتماع ال تعااني الطااوب علااى الساايطر  -طريقااة ال مجااة  -

والتحاادث، وال تنمااي املهااارات التعبرييااة امللفوهنااة، األماار الااذي أّدى إىل عاادم اكتساااب الطااوب اللغااة 
 العربية على املستوى املرجو.

وياارى )طعيمااة( " أن املشااكوت الاايت تواجااه مااتعلم اللغااة العربيااة تعااود إىل طبيعااة اللغااة؛ فيعااود 
إىل صعوبة نطد بعض احلارومل، وبعضاها اآلخار إىل الفاروق باني لغاة الكاوم ولغاة الكتاباة، أماا  بعضها

العقبااات الاايت قااد تنبااع ماان طبيعااة املناااهج فمردهااا إىل أن املناااهج املعتماادة يف تعلاايم العربيااة تركااز علااى 

                                                           

 .  36( طعيمة: " الثقافة العربية اإلسومية بني التأليف والتدريس"، مرجع سابد، ص 64)
دراسة ميدانية على املدارس األجنبية بدولاة الكويات، جملاة ال بياة  –( الكندري، مشكوت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 2)

 .63، ص 2والتنمية، ع
 ( انلر كو من:66)
 .308، د.ط، صالتقومي يف تعليم اللغات األجنبية مع التطبيق على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، فتحي -    

بــرانمج تــدريم مقــرح لتميــة الكفــاايت املهنيــة الالمــة ملعلــم اللغــة الربيــة للنــاطقني بلغــات أخــرى ابألزهــر أثنــاء الصااغري،  -    
 .163صاخلدمة، رسالة دكتوراه، 
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، النحوية، والداللية( بني مهارة القراءة والكتابة وال مجة، وقلما تراعي الفروق اللغوية )الصوتية، الصرفية
   .(1)اللغة العربية واللغة القومية للمتعلم، كما أ ا تعتمد لغة راقية فنيا تشكل عبئا على املتعلم"

 اثنيا: املشكالت اخلاصة ابملناهج:

إن مااان أهااام مشاااكوت تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، ساااواء داخااال الااابود العربياااة أو 
نااااهج؛ حياااث أن أكثااار هاااذه املنااااهج بنيااات يف البلااادان العربياااة لتعلااايم أبنائهاااا، خارجهاااا، مشاااكوت امل

 وابلتا  ال تناسب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

يقول )يوسف(:" إن مناهج هذه املراكز وموادها التعليمية ما يزال متأارا يف كثري من جوانبه مبا 
لعربياة ألبنائهاا، فااحملتوى واملوضاوعات الايت تادرس واملاواد حيّسه املعلام مان مشاكوت تعليمياة يف تعلايم ا

التعليمياااة أقااارب الحتياجاااات الطاااوب العااارب الاااذين يدرساااون يف اجلامعاااات العربياااة واإلساااومية، وهاااو 
  .(2)األمر الذي أدى إىل بروز كثري من الصعوابت، وابلتا  إىل ضعف هؤالء املتعلمني وإحباطهم"

واد التعليميااة الاايت تسااتخدم خااارج العاارم لتعلاايم غاا  الناااطقني هبااا ال " إن املناااهج والكتااب واملاا
تصلو مهما كانت مهمة لتعلايم غاري النااطقني هباا الاذين يدرساون داخال الاوطن العارم؛ حياث إ اا قاد 

 .(3)وضعت يف األصل لتعليم أبناء بيئات خاصة معتمدة على لغاهتا القومية"

اللغوية اليت تدرس ألبناء املسلمني وفاد حاجاات املتعلماني،  "هلذا ينبغي االهتمام بتطوير املادة
كقائماااة معهااااد   –وعااادم ال كياااز علاااى حفااااظ القواعاااد النحوياااة، واللجاااوء إىل قااااوائم املفاااردات الشاااائعة 

اطرطوم الدو ، وقائمة جامعة امللك سعود وغريها، واالعتمااد عليهاا يف أتلياف الكتاب ويف بنااء املاواد 
ها هااذه املعاهااد واملراكااز كمحاولااة لتوحيااد اللغااة األساسااية لتعلاايم اللغااة العربيااة كلغااة التعليمااة الاايت تدرساا

                                                           

 .219، د.ط، صالثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس( طعيمة، 1)
، اجمللاة العربياة للدراسااات أتثـر مــواد تعلـيم اللغـة العربيــة للنـاطقني بغريهــا مبـواد تعلـيم اللغــة العربيـة ألبنـاء العــرب( أباو بكار، 2)

 .57-52، ص2و1، العدد7اللغوية، اجمللد
 .  120، د.ط، صلغري الناطقني هبا النظرية والتطبيق تعليم اللغة العربية مدكور، وهريدي، (3)
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أجنبية، والتخطيط لوضع كتب تتوافر فيها شروط  ليها األهدامل اطاصة، وتفرضها طبيعاة الدارساني، 
هاام، وتقااوم علااى أساااس املاانهج الشااامل الااذي يعاارض اللغااة مبهاراهتااا الرئيسااة األربااع: االسااتماع مااع الف

والنطاااد، والتحااادث، والقاااراءة والكتاباااة، وميااازج بينهاااا بطريقاااة متداخلاااة ومتصااالة ببعضاااهاوبعض، وتتااايو 
للطااوب اكساااب هااذه املهااارات اللغويااة بصااورة متوازنااة، وتساااعد علااى تنميااة مقاادرهتم علااى اسااتعمال 

حاول أماور مألوفاة  العربية فهما وتعبريا، ونطقاا وكتاباة يف موقاف عديادة ومتباياة، تتسام ابلواقعاة، وتادور
  .(1)يف احلياة العربية اإلسومية املعاصرة"

 اثلثا: املشكالت اخلاصة ابملتعلمني:

يواجااه الدرسااون الناااطقون بغااري اللغااة العربيااة العديااد ماان املشااكوت ميكاان التعاارمل عليهااا فيمااا 
 يلي:

 

 

 املشكالت النفسية للدارسني الناطقني بغري اللغة العربية: -أ

املشاكوت النفساية الايت قاد يعانيهاا الدارساون النااطقون بغاري العربياة يف بنااء  تعت  معرفة بعاض
هااذا التصااور املقاا ح ماان أهاام مااا يهاادمل إليااه الدراسااة احلاليااة، لااذا فسااومل يقااوم الباحااث بعاارض أهاام 

 املشكوت النفسية اليت نواجه الدارسني الناطقني بغري اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية.

د( يف دراساااته علاااى وجاااود مشاااكوت نفساااية لااادى متعلماااي اللغاااة العربياااة النااااطقني أّكاااد )أمحااا
 بغريها ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 اإلحباط: (1)

                                                           

 ، د.ط، املقدمة.العربية للحياةعبدالعزيز، وصاحل، (1)
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وميكاان تعريااف اإلحياااط أبنااه حالااة انفعاليااة غااري سااارة قوامهااا الشااعور ابلفشاال وخيبااة األماال، 
وافع، وبلوغه ماا يساعى تتضمن إدراد الفرد وجود عقبات أو عوائد حتول دون إشباعه من حاجات ود

إىل حتقيقاااه مااان أهااادامل، واالساااتجابة للمواقاااف اإلحباطياااة ختتلاااف ابخاااتومل األفاااراد ومقااادراهتم علاااى 
حتملهااا، فبعضااهم لديااه مسااتوى عااال ماان التحماال واجللااد والصاا ، وبعضااهم لديااه مسااتوى  اادود ماان 

ذين املسااتويني درجااات حيااث تقباال اإلحباااط؛ ينهااار بعااده واييت أبفعااال وتصاارفات غااري مقبولااة،وبني هاا
  .(1) تلفة من القدرة على التحمل واملرونة يف مواجهة املواقف"

وحيتاج الدارس يف التدريبات إىل كثري من التشاجيع والتعااطف أول األمار، مان أساتاذه وزموئاه 
على حد سواء، حىت يعّ  عان نفساه دون خاومل، ويتحادث دون تعثّار، ومان هناا فاإن كثارة التصاحيو 

ألخطاء اللغوية اليت ال تؤار يف املع  تشعر الدارس ابإلحباط، وتفقده الثقة يف نفسه، ويرتكاب وتتبع ا
الاادارس أحياااان بعااض األخطاااء وهااو حياااول التعبااري عاان نفسااه، ويعااود الساابب يف ذلااك إىل أنااه يكااون 

يتعلااد مسااتغرقا بشااكل كاماال يف إيصااال الرسااالة، يف الوقاات الااذي نريااده أن يبااذل جهاادا متمااااو فيمااا 
 بشكل الرسالة.

 القلق: (2)

يعااّرمل القلااد أبنااه" حالاااة انفعاليااة مركبااة غاااري سااارة  ثاال ائتوفااا مااان مشاااعر اطااومل املساااتمر، 
والفزع، واالنقباض؛ نتيجة توّقع شر وشايك احلادوث، أو اإلحسااس ابططار والتهدياد مان شايء مابهم 

 .(2)غامض يعجز املرء عن تبينه أو حتديده على حنو موضوعي"

الب الذي يدرد نفسه على أناه موهاوب أو أناه خاارق الاذكار، يصااب ابالنزاعااج والتاوتر فالط
عناادما حيصاال يف اإلمتحااان علااى درجااة تفيااد أنااه لاايس كااذلك، وشااعور الاادارس الوافااد غااري مسااتجيب 
لتعّلم اللغة ابلسعة اليت يتوقعها لنفسه وخوفه مان الفشال، والرساوب، وعادم حتقياد األهادامل الايت جااء 

                                                           

 . 130، ص3، طالصحة النفسية( القريطي، 1)
(72) www.http://faculty.ksu.edu.sa/hassan/courses  
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لاااه كفيااال أبن حيااادث لاااه ناااوع مااان القلاااد الاااذي ياااؤار علاااى  مساااتواه التحصااايلي، فقاااد أكااادت مااان أج
البحااوث والدراسااات أنااه يوجااد عوقااة عكسااية بااني القلااد وتعلّاام اللغااة الثانيااة، وكلمااا زاد قلااد الاادارس 

 قلت قدرته على حتصيل اللغة الثانية.

والقلاد،  فكلماا زاد القلااد  وكاذلك تشاري البحااوث إىل وجاود ارتبااط سااالب باني حتصايل املااتعلم
قل التحصيل، وكلما قل القلد زاد التحصيل، وهذا يتماشى مع االس اخاء الذي يرتبط ارتباطاا موجباا 
مع التحصيل. فالقلد ضار بتعلم اللغة؛ ألنه يعيد النشاط العقلاي، ويشاتت االنتبااه، ويتصااحب عاادة 

راج واططأ، ولكن ليس معا  ذلاك فقاد املاتعلم مع ال دد، واطجل، واطومل من احملداة خوفا من اإلح
أمهيااة مااا يتعلمااه والوماابوة، ولكاان أن يتااوافر لديااه قلياال ماان القلااد والتااوتر الااذي يدفعااه لنجناااز، "وقااد 

  .(1)أشارت بعض البحوث إىل أن قليو من القلد مفيد يف حفز املتعلم لتعلم اللغة الثانية"

تعبري الفرد عن مشاعره اإلجيابية بطريقة غري  "أبنه:  (االكتئاتويعرمل ) االكتئات: (3)
 ".موئمة

فقااااد أكاااادت الدراسااااات وجااااود ضااااغوط اجتماعيااااة، وأكادمييااااة، واقتصااااادية، علااااى  الطااااوب 
الوافدين مبعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وأن هذه الضغوط تارتبط ارتباطاا موجباا ابالكتئاات 

 (2)راسي.وترتبط ارتباطا سلبيا ابلتحصيل الد

 املشكالت االجتماعية للدارسني الناطقني بغري اللغة العربية: -ب

"إن اإلنساااان كاااائن اجتمااااعي،  كاااوم يف تشاااكيله، وتكويناااه، ويف جاااوه ابلوساااط االجتمااااعي 
الااذي يعاايش فيااه، واملعرفااة الصااحيحة هلااذا اإلنسااان ال تسااتقيم وال تكتماال إال إذا عرفاات اللاارومل الاايت 

وعاارمل كياف يادركها، ويفساارها، وكياف ينفعاال هباا، ويسالك إزاءهااا، فلايس ساالك  حتايط باه وتااؤار فياه،

                                                           

 . 299، ص1، ج، د.طاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( طعيمة، 1)
 . 47، رسالة ماجستري،صالضغوط النفسية وعالقتها ببعض املتغريات النفسية لدى الطالب الوافدين( سعيد، 2)
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اإلنساان حيادث يف فاراو؛ وإجاا هااو كاائن اجتمااعي يف أخاص خصائصااه. واللغاة مان أخاص اطصااائص 
االجتماعياااة لننساااان؛ حياااث تتضااامن شااابكة معقااادة مااان العوامااال الااايت تنعقاااد خيوطهاااا مااان اجتاهاااات 

تهم ومياوهلم ومعقاداهتم وتصاوراهتم وعااداهتم وتقاليادهم....اهل، واهلادمل الناطقني بغريهاا، وطريقاة معيشا
األمسااى ماان تعلاام اللغااات األجنبيااة هااو التعاارمل أو االقاا اب إىل مااا لاادى األمااة األجنبيااة ماان أفكااار، أو 

  .)1(تنليمات أو أهدامل أو اقافة"

ياؤدي هاذا التعلايم  ولكي يتحقد هاذا اهلادمل مان تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا جياب أن
إىل أن يصبو املتعلمون قادرين على استخدام هذا اللغة بفاعلية يف حيااهتم خاارج حجارة الدراساة حلال 
مشاكلهم اطاصة، ومقابلة احتياجاهتم، وأشباع اهتماماهتم من تعلم هذه اللغة األجنبياة، كماا أن اللغاة  

 .)2(كائن حي ال يفهم معناه إال بفهم الثقافة اليت حتيط به"

وماااان املشااااكوت االجتماعيااااة والثقافيااااة الاااايت تواجااااه الدرسااااني الناااااطقني بغااااري العربيااااة يف مصاااار 
)جمتمااع الدراسااة(: مشااكوت جمتمااع واقافااة الدارسااني األصاالية، ومشااكوت جمتمااع واقافااة بيئااة الااتعلم 

 للدارسني، وفيما يلي عرض هلما:

 مشكالت جمتمع وثقافة الدارسني األصلية:   (أ)

إلجياد أهم املشكوت االجتماعية والثقافية اليت تواجه الدارسني الناطقني بغري اللغاة ويف  اولة 
 العربية مبصر، سومل يعرض الباحث مشكوت الدارسني من اجلنسية اإلندونيسية ممثلة للدارسني.

 أهم اجملتمع اإلندونيسي يعرضها الباحث فيما يلي: (3)فقد أمجل شريازي

 ى بعض املسلمني.ضعف العقيدة اإلسومية لد -1
 الشك يف بعض تعاليم الدين األساسية. -2

                                                           

(1) Elizabeth, pet, Bronwyn, c., Culture in Second Language Teaching, P1. 
(2) Honeybe, P., Seven Goals for the Design of Constructivist Learning Studies, P.20. 

  .45، رسالة دكتوراه، صمنهج مقرتح يف الرتبية الدينية اإلسالمية ابلتعليم العام يف إندونيسيا (شريازي  مد،3)
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 هنهور بعض اطرافات، والشعوذة يف سلود بعض أفراد اجملتمع. -3
 اطلط بني بعض تعاليم الدين اإلسومي وبعض تعاليم الدايانت األخرى. -4
 هنهور بوادر التطرمل لدى بعض الشباب. -5
 تقليد الغرب يف كثري من جوانب احلياة. -6
وس الضعيفة أبفكار املتناقضة مع تعاليم اإلسوم املدسوسة من قبل أتاري بعض النف -7

 املشتشرقني واملفكرين الغربيني.
 العزومل عن تعليم اللغة العربية وتفضيل اللغات األجنبية األخرى عليها. -8
 تفشي السلبيات مثل: عدم اح ام الكبار، وعدم طاعة الوالدين واملعلمني. -9

 رقة، واإلكراه، والقتل، واالغتصاب.ازدايد نسبة اجلرائم مثل: الس -10
 ارتفاع نسبة أمية قراءة القرآن الكرمي. -11
 القصور يف إعداد الطاقات البشرية املدربة على نشر الدين وتعاليمه بني املواطنني. -12

 

 مشكالت جمتمع وثقافات بيئة التعلم للدراسني: (ب)

لدراسااني وخلفياااهتم كمااا أن لبيئااة واقافااة الدراسااني أمهيااة كاا ى يف التعاارمل علااى شخصاايات ا
االجتماعية والثقافية، فإن مشكوت واقافات جمتمع تعلم الدارسني ال يقال أمهياة عان بيئاتهم واقاافتهم 
يف جمتمعاااهتم األصاالية، لااذا سااومل يعاارض الباحااث أهاام املشااكوت الاايت تواجااه الدارسااني يف اقافاااات 

 وجمتمعات دراستهم.

لادارس والبيئاة الايت يعايش فيهاا أانااء تعلماه للغاة، ختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسان ا
والاادارس يف مياادان تعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطقني هبااا هااو القضااية واملشااكلة، وحياااول هااذه الدراسااة 

 التعرمل على املشكوت اليت تواجه الدارسني الناطقني بغري العربية عند دراسته للغة العربية.
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 :(1)لتعلممشكالت الدارسني يف جمتمعات ا

 ازدحام الفصول ابلطوب مع ضيد الفصول وقلة التهوية. •
ضعف توفر الوسائل التعليمية يف الفصل الدراسي، واالعتماد على الوسائل التقليدية اليت حتد  •

 من تفاعل الدارسني يف التعلمية.
عدم وجود كتب ومواد تعليمية مناسبة ملستواهم اللغوي، وتدرس هلم الكتب اليت تدرس  •

 ناطقني ابللغة العربية.لل
عزومل الدارسني الناطقني ابللغة العربية عنهم أل م جيدون صعوبة يف التعامل معهم ابللغة اليت  •

 يفهمو ا.
 توجيه الطوب أسئلة للمعلم ال يستحضر إجابتها. •
قلة  كن بعض املعلمني من اللغة العربية مما جيعلهم ةيلجأون إىل اللهجة العامية يف شرح  •

 م مما يفقد الدارس الناطد بغري العربية القدرة على ال كيز والتشتت.دروسه
 قلة الدورات التدريبية اليت تقام لغرض رفع كفاءة املعلمني املؤهلني وغري املؤهلني. •

  :احملور الثاين: معلم اللغة العربية للناطقني بغريها: خصائصه، أدواره، ثقافته، وإعداده

ور احلديث عن معلم اللغة العربية العربية للنااطقني بغريهاا مان حياث يتناول الباحث يف هذا احمل
خصائصااااه، وأدواره، واقافتااااه، وإعااااداده ماااان حيااااث املؤسسااااات القائمااااة حاليااااة علااااى إعااااداده، وباااارامج 

 التالية: طالبملاإلعداد، وتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها أاناء اطدمة، وذلك من خول ا

 لم اللغة العربية للناطقني بغريها.أوال: خصائص مع

 : ثقافة معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.نيااث

                                                           

منهج مقرتح يف احلديث الشريف للناطقني بغري العربية قائم على احتياجاهتم التعليمية وأتثريه يف حتصيل الدارسني ( زانيت، 1)
 .56سالة دكتوراه، ص، ر واجتاهاهتم حنوه
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 اللغة العربية للناطقني بغريها. ا: أدوار معلملثاث

 رابعا: إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 .معوقات إعداد معلم اللغة للناطقني بغريها ومشكالتهخامسا: 

 .أثناء اخلدمة اللغة العربية للناطقني بغريهاسا: تدريب معلم ساد

 وهو ما يعرضه الباحث فيما يلي:

 

 : خصائص معلم اللغة العربية للناطقني بغريها:أوال

ميكاان التعبااري عاان اطصااائص الشخصااية ملعلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا عاان طريااد الساالود 
 الذي يلهر بدرجات  تلفة من معلم آلخر.

 ه اطصائص لتيسري تناوهلا حتت عناوين، هي:ولقد صنفت هذ

 شخصية دافعية. -1
 شخصية متجهة حنو النجاح. -2
 (1)السلود املهين. -3

 شخصية دافعية: -1

املعلاام ذو شخصااية دافعيااة، فهااو يسااتمتع بعملااه، يسااهل علااى األفااراد الواااوق بااه، وهااذا املعلاام 
 :(2)يتميز ابطصائص التالية

                                                           

 .17، د.ط، صمدرس القرن احلادي والعشرين، املهارات والتنمية املهنية (جابر، ،1)
 .19-17مرجع سابد، صمدرس القرن احلادي والعشرين، املهارات والتنمية املهنية،  ( جابر، جابر عبد احلميد،2)
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تحمس اهتمامه ابملتعلمني، ويؤمن أبن املادة قيمة يلهر املعلم امل :Enthusiasmاحلماس: -أ
 ، كما يلهر نشاطه وقوته يف مجيع أدائه، ومن األجاط السلوكية هلذا املعلم:(1)وممتعة
 يبدو وااقا بنفسه. -
 ي ز أمهية تعليم اللغة العربية ل طفال، ويثبت ذلك. -
 يستخدم إمياءات حية وواضحة؛ لتأكيد بعض النقاط وتعزيزها. -
 كر وينوّع يف طريقته التعليمية.يبت -
 حيافظ على التقاء يصره أببصار كل األطفال. -
 يستخدم طبقة صوتية متنوعة. -
 يستخدم احلركة؛ للحفاا على االهتمام. -

فهما عامون مهمان يف توفري  :Warmth and Humorيتمتع ابلدفء وروح الفكاهة:  -ب
 طفال األجانب.بيئة مساندة مرضية ومنتجة ابلنسبة للتوميذ، خاصة ل 

: ويقصد هبا اقة التوميذ ابملعلم، وهذه الثقة ال توجد بني يوم Credibilityاملوثوقية:    -جا
ولياة، أل ا تتطلب الكثري من الوقت، واجلهد، وإعمال العقل؛ حىت يتمكن املعلم من 

 احلصول عليها.

 التوجه حنو النجاح: -2

ابلنساابة لنفسااه، وألطفالااه، وميكاان أن يكااون ساالوكه لاادى املعلاام اجليااد توقعااات عاليااة ابلنجاااح 
 على النحو التا :

 خي  األطفال بوضوح أبهدامل الدرس. -
 يستخدم وقت االنتلار ليتيو ل طفال التفكري قبل االستجابة. -
 يندر أن يعطل أطفاله أاناء عملهم. -

                                                           

(1) Carusso, V., Teacher Enthusiasm: Behaviors reported by teachers and students, P18.   
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 يساعد األطفال على تعديل االستجاابت غري الصحيحة، أو غري الدقيقة. -
 تغذية راجعة ومكثفة ومتواترة. يستخدم -

 السلوك املهين اإلجيايب: -3

 تندرج حتت هذه الفئة العديد من اطصائص، منها:

 اجلدية يف العمل. -أ
 التوجه حنو اهلدمل. -ب

 .Deliberateمتأين  -جا

 .Organizedمنلم ومرتب.  -د

ملادية امللموسة، يؤسس عمله على النلرايت العلمية، ويؤمن خبيال األطفال، ويقدم األشياء ا -ه
 والتفاصيل العلمية.

 .Adaptable and Flexibleمتكيف ومرن.  -و

 .Knowledgeableكثرة االطوع.   -ز

 وقد أضامل بعض الدراسات مسات أخرى يف معلم األطفال، منها:

"األمانااااة، واالسااااتقامة، والتلقائيااااة، واإلحساااااس ابلرخاااارين، وتقباااال الفااااروق الفرديااااة، واحلنااااو، 
حليويااة، والثقااة ابلاانفس، والتقباال الااذايت، والثبااات اإلنفعااا ، والقاادرة علااى التحماال، والقاادرة والنشاااط وا

 .(1)على التعلم من اآلخرين"

                                                           

(1) Carol E. Catron & Jan Allen, Early Childhood Curriculum, P.35.  
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"من هنا ميكن ملعلم اللغة العربية ل طفال الناطقني بغريها أن يكون قادوة حسانة ل طفاال مان 
غااة العربيااة يثقافتهااا العربيااة خااول شخصاايتة، وماان خااول كاال ساالوكة، وبااذاد يصاابو واجهااة مشاارقة لل

 .  (1)اإلسومية"

 

 

 : ثقافة معلم اللغة العربية للناطقني بغريها:اثنيا

لقد أصبحت الثقافة من أهم الصناعات االس اتيجية الايت حتكام ماوازين القاوى يف العاامل اآلن، 
وياة الثقافياة، إذ ال ميكان لاذلك فاإن املنطلاد املقباول عاملياا اآلن هاو أ ن التنمياة الذاتياة حتاتم تشاجيع اهل

 أن تقوم تنمية ذاتية على أجاط اقافية وأساليب حياة مستمدة من اقافة خارجية.

"وابلتااااا  فااااإن التعلاااايم العاااارم مطالااااب اليااااوم أن يعماااال علااااى تشااااجيع اهلويااااة الثقافيااااة العربيااااة 
لثقافيااة العلميااة واإلسااومية. فهااذه اهلويااة الثقافيااة سااومل تساااعد العاارب علااى تنميااة وتطااوير الساامات ا

 .(2)جبزء عرم حبت"

"وقااااد انعااااد اإلمجاااااع بااااني معلاااام اللغااااويني وال بااااويني علااااى أن اللغااااة والثقافااااة وجهااااان لعملااااة 
، "وأن أتااري الثقافاة اإلساومية يف نفاوس األجياال مرهاون باتعلم العربياة مان خوهلاا، وأن فهاام (3)واحادة"

 .(4)توى الثقايف مع املتعلمني وحسن تفسريه هلم"املعلم للثقافة اإلسومية يعينه على مناقشة احمل

                                                           

 .472-469، ص1، طاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( مدكور، وطعيمة، وهريدي، 1)
 .353، مرجع سابد، صة للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف مناهج تعليم اللغة العربي( مدكور، وطعيمة، وهريدي، 2)
، 19، اجمللة العربية للدراسات اللغوية، معهد اطرطوم الدو  للغة العربية، ع معلم العربية لغري الناطقني هبا يف أفريقيا( طعيمة، 3)

  .25ص
لااة العربيااة للدراسااات اللغويااة، معهااد اجمل، إعــداد معلــم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا يف أمريكــا:  ــوذ  مقــرتح ( محاازة الااريو،4)

  .98، ص19اطرطوم الدو  للغة العربية، ع 
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فالثقافااة اإلسااومية عاان طريااد اللغااة توّحااد مشاااعر املساالمني جتاااه احلاادث الواحااد مهمااا تفرقاات 
هباام القااارات وتباعاادت املسااافات، وخاصااة أن معلاام الدراسااني للعربيااة ماان غااري الناااطقني هبااا إجااا أرادوا 

قااران الكاارمي واحلااديث النبااوي الشااريف خاصااة، والثقافااة اإلسااومية الولااوج ماان ابهبااا إىل دراسااة وفهاام ال
 عامة.

لكاال مااا ساابد ال بااد أن يتمتااع معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا باابعض القاادرات واملهااارات  
 ، منها:(1)كشخص مثقف

أن يكون ملّما بثقافة اجملتمع، ومتقبو لقيمه، ويعمل على تعزيز املناسب منها مبا يتفد  (1)
 قافة اإلسومية.والث

أن يكون قادرا على التعبري عن رؤى نلرية واجتماعية متقدمة، وعن فكر متجدد، وأن يكون  (2)
قادرا على تصور الواقع االف اضي ملستقبل جمتمعه، وعلى تصور السيناريوهات احملتملة لذلك 

 املستقبل.
رؤية اجملتمع الذي تنسد ال بد أن يسهم بفكره وعمله ونشاطه يف تغيري اجملتمع وفقا لرؤيته، و  (3)

 مع فلسفته.
   أن يتمتع بقدر من النضج االجتماعي واطلقي حبيث يصبو قدوة حسنة. (4)
شخص له رؤية، فهو الذي يدرد بوضوح رؤية جمتمعه ل لوهية، والكون، واإلنسان، ويؤمن  (5)

 هبا، ويدافع بوعي عنها، فالشخص الذي ليست له رؤية ال يعد مثقفا.
ت اللغة اإلجنليزية، ل نه بدون هذا لن يكون قادرا على إعداد اللغة السيطرة على مهارا (6)

، كما أ ا تساعده يف الدخول (2)العربية للدخول إىل جمال ال مجة اآللية اليت أصبحت ضرورة
  إىل عامل احلاسوب، واستخدام االن نت. 

                                                           

 .34-33، د.ط، صالرتبية وثقافة التكنولوجيا( مدكور، 1)
 .35، د.ط، صالرتبية وثقافة التكنولوجيا( مدكور، 2)
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 اللغة العربية للناطقني بغريها: أدوار معلم :اثلثا

للمعلم داخل الفصل وخارخه، فاملعلم يف املفهاوم التقليادي للعملياة التعليمياة  توجد أدوار كثرية
مل يعاد دوره  صاورا يف تلقاني املعرفاة للطاوب داخال الفصاال فحساب، بال تعادى هاذا الادور التقلياادي 

 وأصبو يركز على أحدث النلرايت اليت اهتمت إبجيابية املتعلم وتفعيل دوره يف املواقف التعليمية.

د املاااتعلم يف العملياااة التعليمياااة جمااارد أداة سااالبية تتلقاااى العلااام واملعرفاااة مااان قبااال املعلااام دون مل يعااا
مشاااركة فاعلااة يف العمليااة التعليميااة، فقااد وىّل هااذا االعتقاااد أو األساالوب وهنهاارت أساااليب واجتاهااات 

ملعلام ماا هاو إال حديثة تدعوا إىل االهتماام ابملاتعلم وتقادر حاجاتاه واجتاهاتاه وقدرتاه ودوافعاه، وأصابو ا
مدير ومنلم وموجه ومرشد لعملية التعليم والتعلم، وله العديد من األدوار يف هنل هذا املفهاوم يقاوم هباا 

 ويسعى إىل حتقيقها.

ومعلم اللغة العربية للناطقني بغريهاا شاأنه يف ذلاك شاأن غاريه مان املعلماني، يقاوم أبدوار ومهاام 
التعليمية، ومن أبرز أدوار معلم اللغة العربية للناطقني بغريهاا ماا عديدة يسعى إىل حتقيقها أاناء العملية 

 يلي:

" ال كيز على االتصاالت بني األفراد وتشجيعها، فتدريس فنون اللغة يركز على االتصال  -
الشفاهي والكتام، وابلتا  فإنه يتضمن مهمتني واضحتني مها: اإلقدام على االتصال، 

 .(1)وتقدمي أفكار ذات مع "
 أن يقوم بعملية تعليم القراءة من خول أربعة جوانب:  -

 يف مواقف وهنيفية ذات مغزى. -أ

                                                           

 انلر يف ذلك كو من:( 1)
-Andrey M. Kleinsasser, Learning how to teach Language arts: A Cultural Model, P.63. 

 .4ص ، د.ط،دور املدرس يف حجرة الدراسة، ونيدفوندرز ،أمدون -      
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 من خول التفاعل والتواصل االجتماعي يف سياقات  تلفة. -ب

 من خول االش اد النشط يف اط ات واملواد القرائية. -جا

  .(1)ستماعمن خول إجياد التكامل بني  توايت دروس القراءة والكتابة والتحدث واال -د

صنع القرار يف اختيار احملتوى والطرق واملواد التعليمية، وأن يفاضل بني أنسب  -
األساليب املختلفة، وخيتار أنفعها موءمة ملستوى الطوب وقدراهتم، واليت  تؤدي إىل 

 حتقيد األهدامل املرغوب حتقيقها.
ت التوميذ القدرة على تشخيص املشكوت وذلك من خول تقومي قدرات واستعداد -

ابستخدام أساليب التوميذ. ووضع برامج لتنمية مهاراهتم اللغوية يف ضوء حاجاهتم 
 التعليمية.

 .(2)توجيه االنتقادات بطريقة وموضوعية -
اإلرشاد والتوجيه والعمل على تلبية احلاجات االنفعالية واالجتماعية والعلمية والفرية   -

إجيابية عن أنفسهم وتسخري دوافعهم من أجل مساعدة التوميذ على تكوين صورة 
   .(3)للتعلم

إدارة التعلم: ويتم من خول تنليم التعلم وختطيط األنشطة واإلجراءات لتلبية احتيات  -
 التوميذ.

تنليم التدريس: وذلك من خول اجملموعات واجلداول الدراسية واملواد التعليمية  -
 والتجهيزات.

                                                           
(90) Lesley. OP. Cit. P.179  

  4-3مرجع سابد، ص  ،دور املدرس يف حجرة الدراسة ،ونيدفوندرز ،أدموند( 2)
 انلر  يف ذالك كو من: (3)

 .417، ص3، طية بني النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربشحانة،  -        
      - Lesley. OP. Cit. P.181. 
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 ات التعليمية وتشجيع التعلم.تتصميم املناهج من خول تنليم اط   -
االطوع على املهارات واألفكار اجلديدة والقيام بتجريبها دون خشية من الفشل أو  -

 االنتقادات اليت ميكن التعرض هلا.
 استخدام الوسائل اإليضاحية املساعدة يف العملية التعليمية لتقريب األفكار. -
صادرها مما يساعد ذلك يف عملية ربط التعليم ابلبيئة احمليطة ابلتلميذ واستغول م -

 التعليم.
 هتيئة جو الدافعية والتشويد للمشاركة يف األنشطة التعليمية.  -

 : إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها:رابعا

" يتلقااى معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا إعااداده وتدريبااه قباال االلتحاااق ابطدمااة يف معاهااد 
ض يف بعااض بلاادان الاادول العربيااة وغريهااا، وهااذه املعاهااد حديثااة العهااد إىل أنشااأت خصيصااا هلااذا الغاار 

مت  -تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا –حد ماا، ولكان هنااد عادد كثاري مان املعلماني يف هاذا اجملاال 
إعاادادهم يف بعااض املؤسسااات التعليميااة مثاال: كليااات اآلداب، وكليااات اللغااة العربيااة، وكليااات الشااريعة 

سات اإلسومية، وكليات ال بية، وهذه الكليات تعّد معلم اللغة العربية ألبنائها، وال تعاّده لتعلايم والدرا
 . (1)العربية لغري العرب، وكثري منهم مل يتلقوا تدريبا مهنيا أو تربواي"

ومماا ال شاك فياه أن إعاداد معلام اللغاة العربيااة للنااطقني بلغاات أخارى خيتلاف عان إعاداد معلاام 
لدراسية األخرى، بل خيتلف عن إعداد معلم اللغة العربية ألبنائها، لذا ال باد مان إعاداده إعادادا املواد ا

                                                           

برانمج تدريم مقرح لتمية الكفاايت املهنية الالمة ملعلم اللغة الربية للناطقني بلغات أخرى ابألزهر أثناء اخلدمة، (الصغري، 1)
 .149رسالة دكتوراه، ص
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جيدا يقوم على أساس تربوياة علمياة حديثاة تتفاد ماع االجتاهاات العلمياة احلديثاة إلعاداد معلام اللغاات 
   (1)األجنبية".

رطاوم الادو  التاابع للمنلماة ومن املعاهد املتخصصة يف هذا اجملال يف الدول العربياة: معهاد اط
م ابطرطااوم، ومعهااد اللغااة العربيااة جبامعااة امللااك 1974العربيااة لل بيااة والثقافااة والعلااوم، وقااد أنشاا  عااام 

ساااعود، وشاااعبة تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا التابعاااة للجامعاااة اإلساااومية ابملديناااة املناااورة، والااايت 
ية للناطقني بغريها جبامعة إفريقيا العاملية، وقاد بادأت الدراساة ه، ومعهد اللغة العرب1387أنشأت عام 

 م، وهذه املعاهد وغريها توجد يف اليود العربية.1977به عام 

" أما اجلامعات غري العربية فهناد جامعة متشيجان األمريكية، ويعاود العمال يف إعاداد معلماي 
م، و اااانو اجلامعاااااة شاااااهادة 1973ىل عاااااام اللغااااة العربياااااة لغريهااااا النااااااطقني هباااااا يف جامعااااة متشااااايجان إ

  .(2)املاجستري يف تعليم العربية لغري العرب"

" وكاناات هناااد اغاارة يف عمليااة إعااداد املعلمااني مبصاار، تتمثاال يف عاادم وجااود باارانمج أكااادميي 
 ، فأنشاا  ابجلامعااة األمريكيااة ابلقاااهرة باارانمج املاجسااتري(3)لتخااريج معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا"

م، أماا جامعاة القااهرة، فقاد أنشاأت 1977إلعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها، فقد بدأ عاام 
شااااعبة إلعااااداد معلاااام اللغااااة العربيااااة للناااااطقني بغريهااااا عااااام  –التااااابع هلااااا  –مبعهااااد الدراسااااات ال بويااااة 

مج الادبلوم اطااص، م، وحيتوي ال انمج الدراسي هلاذه الشاعبة علاى بارانمج الادبلوم العاام، وباران2005

                                                           

، نبية وتطويرهم عن طريق الدورات القصرية والطويلة يف أثنـاء اخلدمـةوسائل تدريب معلمي اللغات األج( إمساعيل صايين، 1)
 .67د.ط، ص

بـرانمج إعــداد معلمـي اللغـة العربيــة للنـاطقني بلغــات أخـرى: جتربــة  ( املنلماة العربياة لل بياة والثقافااة والعلاوم بتاونس،" رمااوين،2)
 . 22، صجامعة متشيجان"

معهد اللغة العربية: اجلامعة األمريكية ابلقاهرة: برانمج املاجسـتري يف لوم بتونس،" بدوي، (املنلمة العربية لل بية والثقافة والع3)
 . 60، صتعليم اللغة العربية لألجانب: احلاضر واملستقبل"
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ودرجااايت املاجساااتري والااادكتوراه يف تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، وهاااي مناااذ ذلاااك إنشاااائها ختااارج 
 املعلمني اط اء يف هذا اجملال. 

 

 

 : معوقات إعداد معلم اللغة للناطقني بغريها ومشكالته:خامسا

داد معلم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا على الرغم من اجلهود املبذولة واليت ذكرت آنفا، فإن إع
يواجه بعض املشكوت والصعوابت يف النواحي العلمية والفنية واإلدارية واملادية. وال تزال معلم أقسام 
إعااداد معلماااي اللغااة العربياااة وكااذلك الدارساااون فيهاااا ماان املعلماااني اللغااة يعاااانون ماان بعاااض الصاااعوابت 

شاااعبة؛ وترجااااع إىل أساااباب كثاااارية منهاااا مااااا يااارتبط ابملناااااهج واملشاااكوت، وهااااذه املشاااكوت كثاااارية ومت
ومصاادر املاواد املقدمااة هلام، ومنهااا ماا ياارتبط ابألسااتذة، ومنهااا ماا ياارتبط ابلطاوب املعلمااني، ومنهاا مااا 

  النقاط التالية:يرتبط ابلتطبيد وجماالت العمل واملمارسة، بيد أنه ميكن إجيازها يف 

هذه الربامج من مقررات، ومواد لغويةن وتطبيقية، إن معظم ما يقد م للدارسني يف  -1
فالكثري من خرجيي   ؛ونفسية، وتربوية، ومنهجية مل يعهد الطالب يف املراحل اجلامعية

كليات اللغة العربية وأقسامها يلتحقون هبذه ال امج وهم ال يعرفون إال القليل عن علم اللغة 
إىل هذا امليدان، وخيفي على الكثري منهم  وفروعه وجماالته وأمهيته، رغم أ م أقرب الناس

أساسيات البحث العلمي يف اللغة وال بية وعلم النفس، أما املتخرجون يف غري اقسام اللغة 
العربية، فيعاين كثري منهم من ضعف يف الكفاايت اللغوية، ونقص يف املعلومات النحوية 

 والصرفية.
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مااا يكماال بااه مااا لديااه ماان نقااص؛ لاان ماادة ولاايس ماان املمكاان أن يقاادم لكاال طائفااة ماان هااؤالء 
ال انمج  ادودة، والنلاام اجلاامعي ال يتايو ملثال هاؤالء فارص االساتفادة مماا يقادم يف األقساام األخارى، 
أي ال يساامو هلاام بتسااجيل بعااض املقااررات الاايت حيتاجو ااا لسااد هااذا الاانقص، كمااا هااو معمااول بااه يف 

هااااااؤالء فاااااا ة يف الااااا انمج وهاااااام ال يفهمااااااون اجلامعاااااات الغربيااااااة مااااااثو، نتيجاااااة لااااااذلك، ميضااااااي بعاااااض 
 املصطلحات األساسية يف امليدان، وال يدركون كثريا مما يقدم هلم؛ مما يعد نقصا يف أتهيلهم.

وخباصة تلك املواد اليت ال ترتبط  عدم الرتابط بني بعض املواد املقدمة هلؤالء الدارسني، -2
ضو بني املواد اللغوية واملواد ال بوية، ببعضها ارتباطا مباشرا. وت ز هذه املشكلة بشكل وا

وخباصة عندما ختتلف خنصصات األساتذة، وتتباين مشارهبم ومناهجهم يف البحث 
العلمي. وإذا كان التنوع مطلواب إلاراء العملية التعليمية، فإن االنفصال بني املواد يشتت 

أن توجه حنو هدمل اجلهود، ويربك الطالب، ال سيما يف مثل هذه ال امج اليت ينبغي 
واحد، هو تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على أسس علمية سليمة مهما اختلفت 

 الوسائل.
مثة فجوة كبرية بني النظرية والتطبيق يف كثري من برامج إعداد معلمي اللغة العربية  -3

اء لغوية مما يقلل من االستفادة مما يقّدم يف هذه ال امج من مواد وآر للناطقني بغريها؛ 
ونفسية وتربوية ومنهجية، سوايف مرحلة الدراسة أو بعد االنتهاء منها. ففي مرحلة الدراسة 
مثو يصعب على معلم الدارسني ممارسة التدريس للطوب الناطقني بغر العربية، أو ما 

معهدا  –يف الغالب  –يعرمل ابل بية العملية؛ بسبب ندرة املعاهد واملراكز، اليت ال تتعدى 
واحدا أو معهدين يف البلد الواحد، خوفا ملا نعرفه يف البود الغربية من توفر املراكز واملعاهد 
واملدارس اليت تعلم فيها اللغات األجنبية، وتتاح فيها فرص التدريب. وبعدما يتخرج املعلم 
ال جيد صعوبة يف تطبيد ما تعلمه، إما ألنه ال يعمل يف اجملال الذي ختصص فيه، أو ألنه 

 جيد فرصة لوجتهاد والتطوير؛ نتيجة اإلصرار على تدريس املواد والكتب املقررة فقط.
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مثة مشكلة مهنية وظيفية ترتبط ابملشكلة السابقة، وهي عدم إاتحة الفرصة  -4
فقد خترج عدد غري قليل من معلمي للمتخصصني ملمارسة مهنتهم، وتطبيق ما تعلموه، 

لدو  للغة العربية، وعدد آخر من خرجيي قسم أتهيل اللغة العربية يف معهد اطرطوم ا
معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسومية 

ا، بيد أن القليل من هؤال ء أتيحت هلم فرص العمل يف امليدان، والتدريس يف معاهد وغريمه
لذي يوحظ فيه أن كثريا من معلمي اللغة العربية تعليم اللغة العربية ومدارسها، يف الوقت ا

 يف هذه املعاهد من غري املتخصصني يف امليدان.
حيتا  املتخرجون يف هذه األقسام العاملون يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  -5

ء فالكثري منهم تلقى معلومات وآراهبا إىل جتديد املعلومات وتطوير اخلربات أثناء اخلدمة: 
لغوية وتربوية ونفسية كانت يف وقتها رائجة، أما اآلن فتعد قدمية، وإذا كانت بعض املعاهد 
واملراكز هتتم هبذ اجلانب، فإن كثريا منها ال يلقي له ابال، بل يكتفي خب ات املعلم 
ومعلوماته السابقة عند التحاقه ابلعمل إن وجدت، وإذا كان املتخصصون املؤهلون 

تدريب والتطوير بني حني وآخر، فإن غري املتخصصني أو غري املؤهلني من حيتاجون إىل ال
 العاملني يف امليدان، وهم كثر، يف أمس احلاجة إىل احلاجة إىل التدريب والتقومي بني وآخر.

 طعربية لغري الناطقني هبا، يف اططعلى الرغم من تشابه أقسام أتهيل معلمي اللغة ال -6
فإهنا تفتقد إىل التنسيق فيها  القبول والشهادات اليت  نحها،واملناهج واملقررات وشروط 

ففي جمال البحث  بينها يف ميادين البحث العلمي وتبادل اخلربات والزايرات العلمية،
قاعدة معلومات، أو قائمة ابلبحوث اليت  –حسب علم الباحث  –العلمي، ال توجد 

احثون يف امليدان من أساتذة وداسني، أجنزت يف كل قسم أو مركز أو معهد يستفيد منها الب
و نع تكرار بعض البحوث. صيحيو أن كل معهد أو قسم لديه قائمة ببحواه ودراساته، 
غري أن كثريا من املعاهد واألقسام األخرى ال تعرمل عن هذه القائمة شيئا، وقد تصل إليها 
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با ما يتم ذلك عن بعض القوائم دون البعض اآلخر، ويف أوقات متأخرة وغري منتلمة، غال
 طريد الصدفة، أو من خول العوقات الشخصية.

أمااا تبااادل اطاا ات والاازايرات بااني هااذه املعاهااد واألقسااام، فقلياال جاادا أو معاادوم؛ فااو يسااتعان 
بعضو هيئة تدريس لزايرة معهد آخر، وتقدمي خ اته لطوبه، إال يف حدود ضيقة داخال البلاد الواحاد، 

باحاث أو طالاب الدراساات العلياا مان معهاد إىل معهاد، أو مان قسام إىل قسام ومن الناادر أن يبعاث ال
 آخر؛ لتميزه يف جمال من اجملاالت، أو لوستفادة من خ ات أستاذ من أساتذته.

كما ال توجد رابطة علمية تربط بني العاملني يف هاذا امليادان، وال قائماة أبمساائهم وختصصااهتم 
ب اليتاايم الااذي أصاادرته املنلمااة العربيااة لل بيااة والثقافااة والعلااوم قباال وإنتاااجهم العلمااي، ابسااتثناء الكتياا

        سنوات، والذي ضم بعض العاملني يف معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.     

 :أثناء اخلدمة : تدريب معلم اللغة العربية للناطقني بغريهاسادسا

 تدريب املعلم:  -1

علام علاى رفاع قدراتاه ومهاراتاه ومساتواه التحصايلي نلاراي وعلمياا، " يعمل التدريب املستمر للم
ويكااون قااادرا علااى أداء واجباتااه حنااو اجملتمااع، وخاصااة توميااذه، فكلمااا درب املعلاام تاادريبا جياادا، كلمااا  
زادت معلوماتااه احلديثااة الاايت طاارأت أو اسااتجدت يف ختصصااه، وإذا زادت معلوماتااه وخ اتااه، باانعكس 

تمع بصفة عامة، وعلى التومياذ بصافة خاصاة، لكان إذا كاان التادريب كماا يقاول هذا اجلديد على اجمل
الاابعض داخاال الاادورة حفاهنااا علااى وهنيفتااك وعلااى الغياااب، فااإن مااردود هااذا التاادريب ياانعكس علااى 

 .(1)الشعب ويكون سلبيا"

                                                           

فاعلية برانمج تـدريم قـائم علـى االحتياجـات املهنيـة واألكادمييـة والثقافيـة يف تنميـة مهـارات تـدريس اللغـة ( شيخ عبدي، 1)
 .121، رسالة دكتوراه، صربية لدى معلميها من الصوماليني الناطقني بغريهاالع
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" يشاااتكي كثاااري مااان املاااربني عاااراب كاااانوا أو غاااربيني مااان قصاااور التااادريب العملاااي، أو ماااا يسااامى 
 بية العملية، اليت من خوهلا ياتم تادريب الطاوب املعلماني علاى مهاارات التادريس وكيفياة أدائهاا يف ابل

املدارس، أو يوحظ قصر مدة التادريس ونقاص القاوة البشارية الوزماة لنشارامل والتوجياه كمياا وكيفياا، 
لاام االمتيااز املتباع يف ومن هنا هنهار يف كثاري مان الادول املتقدماة يف إعاداد املعلماني وتادريبهم األخاذ بن

تدريب األطباء، حيث يلل املعلم قبل تعييناه بصاورة دائماة معلماا حتات التادريب ملادة عاام علاى األقال 
حتت إشرامل كل من أساتذته ورؤسائعه يف املدرسة واإلدارة التعليمية، ولعل من املفيد أن نضع سياسة 

حل، حبياث تصال اطا ات اجلديادة املتطاورة إىل لتوفري أساليب التدريب عن بعد للمعلمني يف مجيع املرا
 . (1)املعلمني يف مواقعهم، حيث سهلت التكنولوجيا أمورا كثرية"

" وتعت  عملية تدريب املعلمني أاناء اطدماة مبثاباة اجلاناب املكمال لعملياة اإلعاداد، فهاي  ثال 
اكبا للعصر املتجدد واملتغري يوماا عملية النمو املستمر الذي جيعل املعلم متجددا ومتطورا يف مهنته، ومو 

بعااد يااوم يف املعلومااات والتقنيااات يف جمااال ختصصااه واملعرفااة العامااة، وحيااث إن طبيعااة اجملتمعااات تتغاا  
فااو بااد أن يتساالو املعلاام ابلعلااوم ملواجهااة هااذه التغيااريات؛ ألنااه الشااخص الااذي يقااع علااى عاتقااه تغيااري 

أنفسااهم رجااال التعلاايم وال بيااة يف املسااتقبل وليواجهااوا غاادا اجملتمااع، وألنااه يعااّد أجياااال جدياادة ليكونااوا 
ذلك العامل املتغري، ومن هنا أصبو التادريب ضاروراي يف كال الابود الايت تساعى إىل التنمياة؛ ألن تادريب 

  .(2)املعلم وإعداده ميثل أهم األولوايت يف مجيع الدول املتقدمة"

 تعريف التدريب: -2

 لباحث منها ما يلي:للتدريب تعريفات كثرية، يذكر ا

                                                           

 .9-8"، صالتنمية املهنية للمعلمني أثناء اخلدمة( اجمللس القومي للتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، " 1)
 .270، د.ط، صإعداد املعلم وأتهيله ( املركز القومي للبحوث ال بوية،2)
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" أنه تدريب للمنتسبني إىل املهن املختلفة، ويب  عادة وفد خطة معينة بعد االلتحاق  -
ابملهنة، وأييت هذا نتيجة تطوير املعارمل واملهارات بشكل مستمر، ويهدمل إىل كفاءة 
املتدرب العلمية والتعليمية احلاداة، تستمر هذه العملية طاملا أن الشخهص ميارس 

 .(1)نة"امله
ويعرفه آخر أبنه: " أي نوع من النشاط الذي يقدم للمش د فيه أفكارا جديدة، وجوا  -

  .(2)وفهما وحتسينا يف أاناء العمل"

أبنه: " أنه كل برانمج منلم و طاط ميكان املعلماني مان  يف هذه الدراسة إجرائياوميكن تعريفه 
طاا ات الثقافيااة ةالتخصصااية واملهنيااة وكاال مااا ماان النمااو يف املهنااة التعليميااة ابحلصااول علااى املزيااد ماان ا

 شأنه أي يرفع مستوى عملية التعليم والتعلم ويزيد من طاقات املعلمني اإلنتاجية".

 ويالحظ الباحث على العرض السابق لتعريفات التدريب ما يلي:

 انمج أن هناد فرقا بني اإلعداد والتدريب؛ فإعداد املعلم يقصد به أن ينخرط فيه املعلم ب -أ
 قيل اطدمة، بينما خيتص تدريبه مبا جيري أاناء اطدمة.

أنه ميكن أن يشتمل التدريب يف أاناء اطدمة على كل ما تشتمل عليه برامج اإلعداد  -ب
 ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من جوانب ختصصية أو مهنية أو اقافية.

اط فيه ليشمل  تلف أنواع األنشطة                يتنوع التدريب أاناء اطدمة؛ فهو يتسع النش  -جا
 ال بوية واملعرفية، فو يقتصر على إلقاء  اضرات أو إدارة ندوات.

أن اهلدمل من التدريب أاناء اطدمة هو االرتقاء مبستوى املعلم، وتطوير معلوماته، ومساعدته   -د
 على مواكبة االجتاهات اجلديدة يف ميدان ختصصه. 

                                                           

 . 89، د.ط، صمعجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس ل،( اللقائي واجلم1)
 . 136، د.ط، صاملعلم: كفاايته وإعداده وتدريبه( طعيمة، 2)
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 : أثناء اخلدمة دريب معلم اللغة العربية للناطقني بغريهامربرات ت -3

علااى  (1)لقااد اتفقاات الدراسااات والبحااوث ال بويااة يف جمااال تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا
برامج اإلعداد اليت تعد للمعلم قبل االلتحاق ابطدمة هباا نقاص يف فعاليتهاا، وقصاور ملحاوا مبختلاف 

واها الدراسي سرعان ما ينسى وال يبقى منه إال القليل الذي ال يتيو للمعلام جوانب مكوانهتا، وأن  ت
أداء مهامااه بكفاااءة، ابإلضااافة إىل إىل باارامج اإلعااداد التقليديااة يصاافة عامااة ال تساااعد علااى اكتساااب 
املعلاام الكفاااءة املهنيااة املطلوبااة الاايت  كنااه ماان االسااتمرار يف مهنتااه بنجاااح يف هناال هناارومل مستهااا التغااري 

 السريع والتقلب، وخباصة أن دوره يتغري نتيجة هلذا التغري. 

ونتيجاااة لقصاااور بااارامج اإلعاااداد، وأيضاااا لونفجاااار املعاااريف اهلائااال والتطاااور املتوحاااد يف العملياااة 
التعليمية، هاذا ابإلضاافة إىل تغاري العاامل واجملتماع، نتيجاة لكال هاذا أصابحت عملياة تادريب معلام اللغاة 

ها أاناء اطدمة تادريبا يعمال علاى تاوافر النماو املهاين لادى هاذا املعلام؛ إذ ال ميكان العربية للناطقني بغري 
 أن يكون اإلعداد وحده كافيا وال  ائيا يف مهنة التعليم. 

 :(2)طرق تدريب معلم اللغة العربية للناطقني بغريها -4

علماني اآلخارين طريقة تدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ختتلف عن طريقاة تادريب امل
: مبعااا  الااادورات الااايت ختضاااع لشاااروط الـــدورات األكادمييـــةمااان حياااث التنلااايم، وأكثرهاااا وضاااوحا هاااي 

ومقررات ومناهج علمية واضحة، من حيث شروط القبول واملدة احملدودة واملواد الدراسية املعروفة، ويف 
بعاض املؤسساات  انو  هذا اجملال ختتلاف املؤسساات الايت تادرب املعلماني مان حياث الشاهات، فهنااد

                                                           

 ( انلر يف ذلك كو من:1)
 ، رسالة ماجستري.برانمج مقرتح إلعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هباخدجية أمني حسن عزالدين،  -
بــرانمج تــدريم مقــرح لتميــة الكفــاايت املهنيــة الالمــة ملعلــم اللغــة الربيــة للنــاطقني بلغــات الرمحن الصااغري  مااد عيسااى، عبااد  -

 ، رسالة دكتوراه. أخرى ابألزهر أثناء اخلدمة
س اللغـة فاعلية برانمج تـدريم قـائم علـى االحتياجـات املهنيـة واألكادمييـة والثقافيـة يف تنميـة مهـارات تـدري( شيخ عبدي، 2)

  .129-128رسالة دكتوراه، صالعربية لدى معلميها من الصوماليني الناطقني بغريها، 
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املعلااام الشاااهادة مبجااارد احلضاااور فقاااط، وهنااااد مااان يقااايم دورات قصااارية، كماااا تااادير دورات تاااؤدي إىل 
 الليسانس أو الدبلوم، أو ماجستري أو دكتوراه.

وهي ما جيب أن يسود يف هذا النوع من ال امج، فهي ذات طابع الدورات القصرية: 
 ية البحتة، فمثو:تطبيقي مع التقليل من الدراسات النلر 

 تدريب لغوي لتحسني مستوى أداء لغوي ملن حيتاجون إليه من املتدربني. -
 طرق تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية. -
تدريب عملي يشمل تصميم الدروس النموذجية، وموحلة املعلمني ذوي الكفاية،  -

 ومل احلقيقية.والتدريب النموذجي يف الصف، والتدريب العملي على جاذج من الصف
 دراسات خاصة بقواعد اللغة العربية العربية الصوتية والصرفية والنحوية. -
"دراسات خاصة تصميم وسائل تقومي حتصيل الدارسني، مثل: االختبارات، وإعداد مواد  -

 .(1)تعليمية والسائل املعينة"

 لبالد العربية واألجنبية:احملور الثالث: تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هيكليا ومنهجيا يف ا

 يعرض هذا احملور تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وذلك يف عدة مطالب:

 برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول العربية. أوال:

 جتارب بعض الدول العربية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. اثنيا:

 ل األجنبية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.جتارب بعض  الدو  اثلثا:

 ويتناول الباحث هذه املطالب بشيء من التفصيل فيما يلي:
                                                           

أنواع طالب العربية من غري الناطقني هبا ومشكالهتم، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم اللغة العربية ( الفقهي، 1)
  .10، د.ط، صللناطقني بغريها
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 أوال: برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول العربية:

تتنوع أهدامل الدارسني للغة العربية وختتلف عن أهدامل الناطقني بغريها، و تد تلك األهدامل 
الغاايت من اجملال االجتماعي إىل اجملال العلمي، وأتخذ صور متباينة مثل الرغباة يف التواصال ابلعربياة و 

ماع الناااطقني هبااا، أو القاادرة علاى االتصااال ماان أجاال العاايش يف الشارق األوسااط، وقااد  تااد إىل غاااايت 
عاارم أو الدراساااة يف وأهاادامل عمليااة مثااال العماال يف املؤسسااات العربياااة والتعاماال التجاااري ماااع العااامل ال

 اجلامعات العربية.

" إن هذا التعدد يف املقاصد والغاايت يواجه املتخصصني ابلعمل من أجل س  غور متطلبات 
الدارسني وإعداد املناهج وأتليف النصوص لكل فئة ملا حيقد األهدامل اليت تساعى إليهاا مان وراء تعلام 

  .(1)لى القيام بتلك املهمة على الوجه األكمل"اللغة العربية، إىل جانب إعداد املعلم القادر ع

 وبتتّبع برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها نرى أ ا تنقسم بشكل عام إىل نوعني: 

برامج تعليم اللغة العربية للحياة: وهي ال امج العامة اليت ينخرط فيها مجهور  متعدد الصفات  -أ
 ى االتصال ابلعربية يف مواقف احلياة املختلفة.واألهدامل ال يهدمل من تعلمه للعربية سو 

برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: وهي ال امج النوعية اليت ينخرط فيها مجهور ذو  -ب
طبيعة خاصة وحاجات  دودة، وتتعدد أنواع هذه ال امج األخرية، فمنها تعلم العربية 

  .(2)عمال، ورابعة للدبلوماسي .....ألغراض أكادميية، وأخرى للوهنيفة، واثلثة لرجال األ

 ونلرا ألمهية النوع األخري من ال امج فسومل يتناوله الباحث بشىء من التفصيل فيما يلي:

 تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة:

                                                           

 "، مقدمة الكتاب. تعلم اللغة العربية ألغراض خاصةبية والثقافة والعلوم، بتونس،" علي محد، املنلمة العربية لل   (1)
 .1"، صتعلم اللغة العربية ألغراض خاصةاملنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم، بتونس،" علي محد،  (2)



-63- 
 

إن هذا املصطلو " تعليم اللغة العربياة ألغاراض خاصاة" ماع عادم غرابتاه لايس مشاهورا جادا يف 
ة؛ إذ إنااه قااد يكااون جدياادا لاادى كثااري مماان يتعاااطون مهنااة تعلاايم اللغااة العربيااة جمااال تعلاايم اللغااة العربياا

للناطقني بغريها، يف حني أن تعليم اللغة اإلجنليزية قد سبد إىل هاذا امليادان واشاتهر باني أوسااط  تلفاة 
. فتعلايم اللغاة العربياة ألغاراض خاصاة بارانمج مساتفاد English for Specific Purposeأي  ESPابسام 

من ال انمج اإلجنليزي املشهور؛ حيث إ م قد بادؤوا تنفياذ هاذا الا انمج بشاكل علماي قبال الساتينات 
 من القرن املاضي.

" لقاااد امتاااد  رياااخ تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا مناااذ فجااار اإلساااوم، ومل يكااان هنااااد 
ثااال يف يف فهااام القااارآن تصااانيف ل غاااراض التعليمياااة إىل عاماااة أو خاصاااة، بااال اهلااادمل الوحياااد كاااان يتم

الكااارمي والسااانة النبوياااة املطهااارة مااان نصوصاااها األصااالية. مث نتيجاااة ألساااباب سياساااية واقافياااة واقتصاااادية 
تنوعت أغراض تعليم اللغة العربية يف هذا العصر واتسعت دائر ا، وإن كان اهلدمل الديين ما زال حيتال 

غااراض وتنااوع مشااارهبا فااإن جااط التعلاايم أو املركااز األول ماان بااني هااذه األغااراض. ورغاام اتساااع دائاارة األ
التعلااو مل يتغااري كثااريا، باال تكاااد كلهااا تنصااب علااى فهاام القواعااد وحفااظ املفااردات وال اكيااب، فنااتج عاان 

 ذلك عدم مواكبة متطلبات التخصصات املتنوعة.

ومن هنا جاءت فكرة وضع برانمج خاص ومتميز لكل التخصصات املهنياة واألكادميياة، وهاو 
تضااي حتديااد مسااتوايت الدارسااني والتعاارمل علااى حاجاااهتم ابلضاابط، مث وضااع مااواد لغويااة يف الااذي يق

 .(1)وحاجاهتم اختصارا للوقت واجلهد" -الثقافية والعلمية –ضوء املستوايت املوجودة 

وجممل القول: إن تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يعين تعليم نوعية خاصة من اللغاة العربياة  
حتقياد أهادامل خاصاة لطائفاة معياة مان الدارساني للخاوض يف جماال ختصصااهتم املهنياة  اليت تعمل على

 والعلمية، ويف الغالب يتم تعليم العربية ألغراض خاصة بعد االنتهاء من اكتساب خ ة لغوية عامة.

                                                           

 . 11، رسالة ماجستري، صتخصص يف العقيدةتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: بناء وحدات دراسية لطالب الآزاد،  (1)
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 خصائص تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة:  -أ
 ال كيز على املتعلم وحاجاته اطاصة. •
حملتوى واملنهجيات التدريسية إلعانة الدارس على استخدام العربية يف توهنيف األهدامل وا •

 املواقف اليت ينوي استخدام اللغة فيها.
ال كيز على اللغوايت واملهارات وأساليب اططاب املناسبة هلذه املواقف اليت يستخدم فيها  •

 املتعلم اللغة.

مادخل خاااص ماان مااداخل تعلاايم كماا ميكاان النلاار إىل تعلاايم العربياة ألغااراض خاصااة علااى أنااه 
اللغة العربية ويركز على املاتعلم وحاجاتاه واملواقاف الايت سايتعرض هلاا ويساتخدم الدقاة فيهاا وهاو مادخل 

 جيمع غالبا بني املداخل الثواة اآلتية:

 املدخل التعليمي حيث  ور االهتمام هو الدارس ذاته، وما يتصل بعملية التعلم لديه. •
ر االهتمام هو املواقف اليت سيستخدم املتعلم فيها اللغة، وبناء املدخل اللغوي حيث  و  •

 األهدامل واحملتوى واملناشط وفقا لذلك.
املدخل املهاري حيث ال كيز على تصميم املواقف اللغوية اليت تعني الدارس على السيطرة  •

 على مهارات لغوية معينة وعلى األداء اللغوي اجليد.

نبااه إلياه عنااد تعلاام العربيااة ألصاحاب األغااراض اطاصااة، وهااو: " إال أن هنااد شاايء جيااب أن نت
أال تقاادم العربيااة إال علااى خلفيااة لغويااة عامااة تساااعد الاادارس علااى االتصااال اجليااد يف املواقااف الوهنيفيااة 

  .(1)واملهنية اليت يتعلم اللغة من أجلها"

 مقاصد تعليم العربية ألغراض خاصة:  -ب

 اصة وهي على العموم اواة أنواع: تتعدد مقاصد تعليم العربية ألغراض خ
                                                           

 .116 -115، د.ط، ص النظرية والتطبيق –تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ( مدكور، وهريدي، 1)
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 األغراض اطاصة بتعرمل وتعلم الدين اإلسومي والثقافة اإلسومية. -أ
 –السياحية  –العسكرية  –االقتصادقة  –األغراض اطاصة ابلنواحي التالية: السياسة  -ب

 األعمال التجارية. –الرحوت  –الدبلوماسية 

الستشراق واليت يكون من أهدافها النيل من اللغة األغراض اطاصة ابلتبشري والتنصري وا  -جا 
 العربية وشأ ا وحتريف اإلسوم وصرمل املسلمني عن دينهم وقيمهم واقافتهم السامية.

" إن الوحاااادة العضااااوية القويااااة بااااني العربيااااة واإلسااااومية هااااي الاااايت مهاااادت للغااااة العربيااااة ساااابيل 
(، وقااااد وجاااادت مفااااردات عربيااااة سااااليمة أو أورواب –أفريقيااااا  –االنتشااااار يف القااااارات الااااثوث ) أساااايا 

منحرفة قليو يف دول عديدة من هذه القارات الثوث، وأارت العربية يف هاذه اللغاات إىل حاد ال أبس 
  (1)به ولكن اللغات تتباين من حيث التأار ابلعربية.

 اثنيا: جتارب بعض الدول العربية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

مراكاااز ومعاهاااد تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يف عااادد مااان الااادول العربياااة أسسااات عااادة 
هبادمل نشار اللغاة العربيااة واقافتهاا خاارج الاابود العربياة، وذلاك دعماا للصااوت الثقافياة واحلضاارية الاايت  

 كانت بني هذه الدول مع وجود أهدامل سياسية واقتصادية وغريها.

إىل أخارى مان حياث عادد املعاهاد واملراكاز الايت توجاد يف  وختتلف جتارب هذه الدول من دولاة 
كال منهااا، ويعاارض الباحاث جتااارب دولتااني عااربيتني مهاا: مصاار والسااعودية؛ نلاارا لوجاود عاادد كبااري ماان 
معاهد ومراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف هاتني الدولتني، وقاد وقاع اختياار الباحاث عليهماا  

 جود هذه املراكز واملعاهد يف غريمها.  كنموذج وليس مبع  عدم و 

                                                           

 .447، د.ط، ص املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( مدكور وزميوه، 1)
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ونباادأ ابحلااديث عاان مجهوريااة مصاار العربيااة زمؤسساااهتا لتعلاايم العربيااة للناااطقني بغريهااا، مااع أ ن 
بعض املعاهاد واملراكاز املصارية ال نشااط هلاا يف الوقات احلاضار مثال: مدرساة األلسان الايت أسسات عاام 

 م، ونتناول هذه املؤسسات فيما يلي:1961

 جامعة األزهر: جتربة -أ

" يعتاا  األزهاار أقاادم املؤسسااات التعليميااة الاايت تنبهاات إىل ضاارورة تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني 
بلغات أخارى، هاذا فضاو عان أمهياة نشار الثقافاة العربياة اإلساومية، ومجياع ألاوان املعاارمل الدينياة، لاذا 

 .(1)د العامل"فهو ملتقى اآلالمل من طوب العلم الذين يفدون إليه من مجيع بو

" وقاااد بااادأت جترباااة األزهااار يف هاااذا امليااادان يف التساااعينات مااان القااارن املاضاااي، حياااث أنشاااأت 
اجلامعة برانجماا للدراساات اطاصاة لتعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، ويتلقاى هاذا الا انمج الدارساني 

األول العربيااة للحياااة، هبااادمل  فيحاادد مسااتوايهتم الدراسااية مث ياادرس هلاام اللغاااة العربيااة علااى مسااتويني:
 كاااني الطالاااب الوافاااد للدراساااة يف األزهااار مااان اتقاااان اللغاااة العربياااة العاماااة، والثااااين العربياااة املتخصصاااة، 

 .(2)ويدرس كل طالب ما يناسب دراسته املستقبلية يف األزهر"

 جتربة اجلامعة األمريكية ابلقاهرة: -ب

ي ملااا كااان يساامى مدرسااة الدراسااات الشاارقية، باادأ هااذا الاا انمج جاازءا ماان الاا انمج األكااادمي"
أيادي أسااتذة األزهار، أماا اآلن وكان يتمكز حول تعليم اللغة العربية ) ال اث العرم اإلسومي ( على 

فإن تدريس العربية ألغراض خاصة يقوم به معهد اللغة العربية ) داخال اجلامعاة ( والتادريس فياه يغطاي 
كال درجاات السالم طبقاا ملعاايري الكفااءة اللغوياة الايت انتهات إليهاا من حيث مستوى الكفاءة واإلتقان  

رابطة مدرسي اللغات األجنبية يف الوالايت املتحدة، ابتداء من درجة املستجدين حىت درجة املتميزين، 

                                                           

  .11، د.ط، صرخيه وتطورهاألزهر اتجممع البعوث اإلسومية،  (1)

  .122، د.ط، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيقمدكور، وهريدي، (2)
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وتغطي الدراسة أيضاا مجياع اجملااالت اللغاة العربياة مان اآلداب والفناون والسياساة واالقتصااد واالجتمااع 
والتفسري والشريعة، كماا تقادم مساتوايت مان اللغاة الفصاحى القدمياة واملعاصارة، وهنااد مفاردات والفقه 

 تدور حول دراسة النص القرآين وعلوم القرن الرابع اهلجري من حنو وبوغة وفقه.

وتقوم طرق التدريس يف هذا ال انمج على نلرية توزيع املهام بني املعلم والطالاب، وباني ماا ياتم 
لدراسااة ومااا يااتم خارجهااا، وحتديااد الاادور الااذي يقااوم بااه الكتاااب املدرسااي ماان جانااب ومااا يف حجاارة ا

يقاااوم باااه املاااواد التعليمياااة اإلضاااافية واملاااواد احلااارة مااان جاااابن آخااار، فالتااادريس مشااااركة وتفاعااال ولااايس 
 . (1)تلقينا"

تعليم اللغة أما اململكة العربية السعودية فتتمثل جتارهبا يف هذا امليدان يف عدة معاهد وشعب ل
 العربية للناطقني بغريها منها:

 جامعة أم القرى: جتربة -أ

تتمثل جتربة جامعة أم القارى يف هاذا اجملاال يف معهاد اللغاة العربياة ابجلامعاة "ويقاوم هاذا املعهاد 
بتعلاايم اللغااة العربيااة ل جانااب، وقااد حاادد أهدافااه يف تعلاايم اللغااة العربيااة وآداهبااا لغااري الناااطقني هبااا ماان 

مني، وأتهيااال وتااادريب املعلماااني، وقاااد قسااام هاااذا املعهاااد منهجاااه إىل اوااااة مساااتوايت تتااادرج يف املسااال
 تواهاااا اللغاااوي والاااديين، واتباااع يف تنلااايم املااانهج طريقاااة الوحااادات املتدرجاااة واملتكاملاااة؛ نلااارا للااارومل 

متخصصاة،  وحاجات الدارسني يف املزاوج بني إجادة اللغة وتوهنيفها يف دراسة العلوم اإلسومية دراسة
الكتاباة، ووضاع املعهاد لاذلك كتاااب  –القاراءة  –الكوم  –لذا بدأ ابملهارات اللغوية األربع: االستماع 

أساسيا مت االعتماد فيه على املفردات وال اكيب الشاائعة، واحملتاوى اللغاوي والثقافاة اإلساومية واملعجام 
   .(2)األساسي للطوب املسلمني غري العرب"

                                                           

 .126، د.ط، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيقمدكور، وهريدي،  (1)
  .124، د.ط، صظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النمدكور، وهريدي،  (2)
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 ة اإلسالمية ابملدينة املنورة:جتربة اجلامع -ب

ه، ومارت هاذه الشاعبة 1386 -1387ويف اجلامعة اإلسومية جتربة بدأت يف العام الدراساي 
 مبراحل  تلفة من حيث التطور واإلجناز، وكان هدفها األساسي لتعليم العربية للناطقني بغريها هو:

  ة ومصطلحاهتا.تزويد الطوب امللتحقني هبا مبا يهمهم من العلوم اإلسومي -1
أتهيل الطوب امللتحقني هبا أتهيو لغواي ميكنهم من مواصلة دراستهم يف معاهد اجلامعة  -2

 وكلياهتا.
 إطوعهم على أساليب اللغة العربية مع بيان علم مكانتها. -3

وتسري الدراسة يف الشعبة على نلام املستوايت، فالطالب يدرس أربعة مستوايت دراسية، ولكل 
راسي واحد، وتتم هذه العملية بعد االختبار الذي يتم مبقتضاه حتديد املستوى، فإذا مستوى فصل د

أمت الطالب الدراسة كل حسب مستواه  نحه الشعبة شهادة تؤهله لغواي ملواصلة الدراسة يف إحدى  
  .(1)كليات اجلامعة أو معاهدها"

 اطقني بغريها:اثلثا: جتارب بعض  الدول األجنبية يف تعليم اللغة العربية للن

أما ابلنسبة لتجارب تعليم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا يف الادول األجنبياة ) الغارب ( فيتنااول 
 الباحث الوالايت املتحدة األمريكية كنموذج.

"للغااة العربيااة وجااود قاادمي يف أمريكااا يتاازامن مااع اهلجاارات األوروبيااة والفريقيااة األوىل الاايت ساابقت 
التارخييااة تشااري إىل نقااوف ابحلااورمل العربيااة يف والايت اجلنااوب األمريكااي نساابت االسااتقول، فالاادالئل 

إىل بعااض املهاااجرين الااذين جاااءوا إىل أمريكااا يف فجاار عهااد االستشااراق واالسااتعباد، كمااا أن عملياايت 
 تعليم اللغة العربية وتعلمها بصورة نلامية عرفت يف أمريكا قبل االستقول أبكثر من مائة عام.

                                                           

جتربــة شـــعبة تعلــيم اللغـــة العربيـــة: اجلامعــة اإلســـالمية ابملدينـــة املنلمااة العربيااة لل بياااة والثقافااة والعلاااوم بتااونس،" الصااااعدي، ( 1)
  . 40"، صاملنورة
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دراساااة اللغاااة العربياااة يف املؤسساااات التعليمياااة يف أمريكاااا الشااامالية ألغاااراض دينياااة  وقاااد بااادأت
 ضة، حياث هنهارت يف معاهاد الدراساات الوهوتياة كجازء ماتمم لدراساة اللغاة الع ياة والعهاد القادمي، 

م، مث 1654-1672وكاناات جامعااة هارفااارد أوىل جامعااة أمريكيااة تقاادم باارامج يف اللغااة العربيااة سااانة 
إنشاااء املعاهااد واملراكااز الوهوتيااة ذات الصااابغة الدينيااة بتصااميم براجمهااا لدراسااة اللغااات الساااامية تتااابع 
  .(1)عامة"

وهناااد باارامج لتعلاايم اللغااة العربيااة يف بعااض اجلامعااات األمريكيااة ضاامن أقسااام دراسااات الشاارق 
ىل خدماااة األوساااط، أو أقساااام اللغاااات الكوسااايكية والساااامية، لكااان مصاااممي هاااذه الااا امج قصااادوا إ

األغااراض العامااة، مث الولااوج منهااا إىل خدمااة بعااض األغااراض اطاصااة، وماان اجلامعااات األمريكيااة الاايت 
 تقدم برامج لتعليم اللغة العربية:

 جامعة جون هوبكنز بواشنطن: -أ

الاايت اهتماات بتاادريس العربيااة يف أمريكااا فكليااة، الدراسااات الدوليااة  وهااي ماان أقاادم اجلامعااات"
تقادم برانجماا مشاهورا يف اللغاة العربياة  :School of Advanced International Studiesاملتقدماة ابجلامعاة 

للدارسني املتخصصاني يف العوقاات الدولياة، وخيادم هاذا الا انمج الغرضاني العاام واطااص، فاأكثر ماواد 
لة املتعلماني التعلمية املستخدمة تتعلد ابملواقف السياسية واالقتصادية والتارخيية، األمر الذي يثاري حصاي

اللغويااااة، ويقااااوي معاااارفتهم يف جمااااال التخصااااص، وماااان أباااارز الكتااااب املقااااررة يف هااااذا الاااا انمج )كتاااااب 
  .(2)القراءات( للدكتور ج ي الميت، والدكتورة سامية منتصر"

 جامعة متشيجان: -ب

                                                           

، نادوة تعلايم  الـوالايت املتحـدةاللغـة العربيـة ألغـرض خاصـة يفاملنلمة العربياة لل بياة والثقافاة والعلاوم بتاونس،" محازة الاريو،  (1)
  .161اللغة العربية أل غراض خاصة، ص

  .4املرجع السابد: ص ( 2)
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ض وهااي تقاادم ضاامن برانجمهااا العااام إلعااداد معلاام اللغااة العربيااة مااواد لتعلاايم اللغااة العربيااة ألغاارا"
خاصة، حيث ألف دكتور راجي رموين )أساتاذ تعلايم اللغاة العربياة ابجلامعاة( كتاابني حياث ياتم تادريس  

ل عمال والشؤون التجارية، اجلزء األول عن اللغة والثقافة واالتصال، بينما يتناول كتابيه: اللغة العربية 
الصاويت والكتاام للغاة العربياة علاى اجلزء الثاين نصوص اصيلة ومواد مرئية، ويقدم اجلزء األول النلامني 

أساااس مفااردات ماان القاارآن الكاارمي واألدبيااات العربيااة اإلسااومية، ويضاام اجلاازء الثاااين اواااني درسااا ماان 
 .(1)احلوارات والنصوص القائمة على مفاهيم اقافية متصلة ابل اث العرم اإلسومي"

 معهد العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن: -ـج     

م، ويااادرس الطاااوب يف بااارانمج اإلعاااداد اللغاااوي كتاااب تعلااايم اللغاااة 1989أساااس عاااام "وقاااد 
العربياااة الصاااادرة عااان جامعاااة اإلماااام  ماااد بااان ساااعود اإلساااومية ابلااارايض الاااذي ينتماااي إليهاااا املعهاااد، 
وهتااادمل دراساااة هاااذا الااا انمج إىل توصااايل دارسااايها ابلااا اث اإلساااومي و كيااانهم مااان فهااام النصاااوص 

م املعهاد عادة دورات خاول العاام لتادريس اللغاة العربياة وبعاض املاواد الشارعية، وتركاز الشرعية، كما يقي
  .(2)على مفردات القرآن الكرمي وأساليبه وصيغه"

 

 : الكفاايت الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:رابعاحملور ال

يااة الوزمااة ملعلاام اللغااة العربيااة يهاادمل هااذا احملااور إىل حتديااد الكفاااايت: اللغويااة، واملهنيااة، والثقاف
 للناطقني. ولذا يتضمن املطالب التالية: 

 مفهوم الكفاية.أوال: 

                                                           

  .4-5املرجع السابد: ص  (1)
 .6املرجع السابد: ص (2)
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 خصائص الكفاايت.اثنيا: 

 تصنيف الكفاايت وأساليب حتديدها.اثلثا: 

 مصادر اشتقاق الكفاايت.ا: رابع

 ني بغريها.طبيعة املعرفة والكفاايت اللغوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقسا: خام

 طبيعة اإلنسان والكفاايت املهنية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. سادسا:

 طبيعة اجملتمع والكفاايت الثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. سابعا:

 وهو ما نعرضه فيما يلي:

 أوال: مفهوم الكفاية:

ني، فهناد من يستخدمهما مبع  واحاد، ومان هناا يارى هناد خلط يف استخدام هذين املفهوم
الباحث ضرورة توضيو مدلول كل منهما، حبيث يستطيع الوقومل على الفرق اجلوهري بينهماا، وذلاك 
من خول عرض املع  املعجمي لكل منهما، حيث جند أن املعاجم العربية فرقت بينهماا يف املعا ، إذ 

 سيط مبعنيني:وردت كلمة ) كفاءة ( يف املعجم الو 

املماالة يف القوة والشرمل، ومنه الكفاءة يف الزواج أن يكون الرجل مساواي للمرأة يف  الكفاءة: -
حسبها ودينها وغري ذلك، وقد وردت يف القرآن الكرمي كلمة ) كفؤ ( هبذا املع ، قال تعاىل 

 (. 4) اإلخوص: { ملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحد  } 
، " و ثل احلد األدىن الذي يلزم (1)عمل: " القدرة عليه وحسن تصرفه"من حيث ال الكفاءة: -

لتحقيد هدمل ما، أو بعبارة أخرى، جمموع االجتاهات وأشكال الفهم واملهارات اليت من شأ ا 

                                                           

 .791، د.ط، صاملعجم الوسيط مصطفى، وآخرون، (1)
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، كي يتمكن (1)أن تيسر العملية التعليمية لتحقيد أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية"
رات الرئيسية املنوطة به يف إطار دوره كمنلم للتعلم، وكميسر له ينبغي أن املعلم من أداء املها

 ميتلك ويتقن عددا من الكفاايت األدائية التعليمية وغري التعليمية.

 أما الكفاية فتدور تعريفاهتا حول ما يلي:

" الكفاية: القدرة على عمل شيء بفعالية وإتقان ومبستوى من األداء وأبقل جهد ووقت  -
 .(2)ة"وكفل

  .(3)" الكفاية من: كفى يكفي كفاية، إذا قام ابألمر، ويقال استكفيته أمرا فكفانيه" -
ويف احلديث الشريف: " من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه". أغنتاه 

 عن قيام الليل.

ن يف ضوء العرض الساابد يتضاو أن الكفااءة تعتا  أعلاى درجاة مان درجاات األداء يف عمال ما
األعماااال، أماااا الكفاياااة فيقصاااد هباااا: احلاااد األدىن الضاااروري الاااذي ينبغاااي تاااوافره يف شااايء أو عمااال ماااا  

 كشرط لقبول هذا الشيء أو ذلك العمل.

حيث تقنع العملية ال بوية أبن يكاون املعلام  ؛Competencyوسيتب  الباحث مصطلو الكفاية 
 نه يف أدائه التدريسي، وتسهل مهامه.مكتفيا وملما بقدر مناسب من املهارات واملعارمل؛ تعي

 املفهوم االصطالحي للكفاية: 

                                                           

  .33، د.ط، صاملعلم كفاايته، إعداده، تدريبهطعيمة،  (1)
 .62، د.ط، صطريق التدريس والتدريب العام مرعي، وآخرون،(2)
 .3907، ص5ابن منلور، لسان العرب، د.ط، ج (3)
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وكثارت التعريفاات اإلجرائياة هلاا ماع بداياة انتشاار حركاة ال بياة  الكفايةشاع استخدام مصطلو 
القائمة على الكفاايت يف أواخر الستينات من القرن املاضاي، لاذا حيااول الباحاث الوقاومل علاى بعاض 

  ألجنبية، يتوءم وطبيعة الدراسة احلالية، وفيما يلي عرض لتلك التعريفات:التعريفات العربية وا

 تعريفات أشارت إىل أن الكفاية تعين القدرة على عمل أو أداء معني: -أ
الكفاية تعين: مستوى معني من األداء الذي حيتاجه الفرد لتوهنيفه يف  تعريف بريل: -

آلخر، فالكفاية اليت تكون صاحلة  اجملتمع الذي يعيش فيه ويرى أ ا ختتلف من جمتمع
 جملتمع معني قد ال تكون صاحلة جملتمع آخر.

الكفاية تعين: قدرة املعلم على أداء مهامه  تعريف سهيلة عيسى أبو السميد: -
التعليمية مبستوى معني من اإلتقان يضمن حتقيد النتاجات املطلوبة يف سلود 

 التوميذ.
 عة مركبة من األهداف السلوكية:تعريفات أشارت إىل أن الكفاية جممو  -ب

والتعريفااااات التاليااااة تشااااري إىل الكفايااااة أب ااااا قاااادرة مركبااااة ذات أبعاااااد متعااااددة تشاااامل املعااااارمل 
 واملهارات واالجتاهات.

الكفاية تعين:  صلة سلود املعلم املتضمن معارفه، مهاراته، اجتاهاته،  تعريف فوز حممد عطوة: -
 ل شيء ما بكفاءة وفعالية ومبستوى معني من األداء.اليت بواسطتها ميتلك القدرة على عم

الكفاية تعين: األهدامل السلوكية احملددة حتديدا دقيقا، مبا يضمن وصفها  تعريف ابتريسيا: -
 جلميع املعارمل واملهارات واالجتاهات الوزمة والضرورية للمعلم يف أاناء تدريسه.

ن تعين: القدرة اليت تضمن جمموعة من الكفاية يف شكلها الكام تعريف حممود كامل الناقة: -
املهارات واملعارمل واملفاهيم واالجتاهات اليت يتطلبها عمل ما حبيث يؤدي أداء مثاليا، وهذه 
القدرة تصاو يف شكل أهدامل تصف السلود املطلوب حبيث حتدد هذه األهدامل مطالب 
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ته وحتليله وتفسري وقياسه، األداء، أما الكفاية يف شكلها اللاهر فهي األداء الذي ميكن موحل
  .(1)أي أ ا مقدار ما حيققه الفرد يف عمله

ويف ضوء تلك اجملموعة من التعريفات السابقة للكفاية، يتباني أ اا عاجلات الكفاياة مان منلاور 
أكثر مشوال من سابقتها، حيث وضعت يف االعتباار أن الكفاياة هاي جموعاة مان األهادامل السالوكية يف 

املفاااهيم، واالجتاهااات، حبيااث يااؤدي اكتساااب هااذه األهاادامل إىل امااتود الكفايااة جوانااب: املعااارمل، 
 لدى املعلم.

 وبنلرة فاحصة لكل ما سبد من تعريفات للكفاية يتوصل الباحث إىل ما يلي:
 ترتبط الكفاية أبدوار املعلم ومهامه، وبقدرته على أداء هذه املهام. -1
 حتدد الكفاية مستوى معينا ل داء املطلوب. -2
 تتكون الكفاية من املعارمل واملفاهيم واملهارات املتصلة ابملواد الدراسية. -3
 حتدد الكفاية يف صورة أهدامل سلوكية. -4

توافرهااا  جممااوع أجاااط األداء الاايت يلاازميف هااذه الدراسااة أب ااا:  تعريــف الكفايــةوممااا ساابد ميكاان 
 .وحتقيد األهدامل من التعليمواليت تساعد على تيسيىر  للناطقني بغريها، لدى معلم اللغة العربية

 اثنيا: خصائص الكفاايت:

ميكاااان موحلااااة بعااااض اطصااااائص للكفاااااايت، ماااان حيااااث طريقااااة حتدياااادها، واسااااتخدمها يف 
 التدريس، ويف التقومي، وذلك على النحو التا :

 

                                                           

( نقو عن: أبو زيد عامر، برانمج مق ح إلعاداد معلام اللغاة العريياة يشاعبة التعلايم االبتادائي بكلياات ال بياة يف ضاوء الكفااايت 1)
 .68-65األكادميية الوزمة، رسالة دكتوراه، ص
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 من حيث التحديد: -أ
يات تقوم الكفاايت على حتليل األدوار املهنية، وكذلك على الدراسات النلرية للمسؤول -1

 املهنية.
تصف الكفاايت النتائج املتوقعة من أداء املهام، وما يرتبط هبا من معارمل ومهارات  -2

 واجتاهات.
 حتدد الكفاايت بدقة، قبل التطبيد يف التدريس. -3

 من حيث التدريس: -ب
 ينبغي تنليم التدريس القائم على الكفاايت يف صورة وحدات ميكن السيطرة عليها. -1
 طبيقه على حنو يتوءم مع سرعة تعلم الدارس، وحاجاته.ينبغي تنليم التدريس وت -2
 يتحدد تقدم الدارس مبا يلهره من كفاايت. -3
 يفضل إحاطة الدراس علما بتقدمه أوال أبول يف أاناء سري ال انمج. -4
 ينبغي مراجعة التدريس يف ضوء نتائج التغذية الراجعة. -5

 

  من حيث التقومي:  -جا 

 ة بصدق مبجاالت الكفاية.ينبغي أن ترتبط مقاييس الكفاء -1
 جيب أن تكون مقاييس الكفاية  ددة وواقعية. -2
 ختتلف مقاييس الكفاية من جمتمع آلخر، ورمبا ختتلف داخل اجملتمع الواحد. -3
 تستخدم النتائج اليت تسفر عن تكبيد مقايس الكفاية يف عملية صنع القرار. -4
 .(1) جيب تصميم مقاييس الكفاية قبل التدريس -5

                                                           

(1) Eric Tuxworth, Competency based education and training: background and origin,P. 

13&14.  
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 نيف الكفاايت وأساليب حتديدها:اثلثا: تص 

 تصنيف الكفاايت: -أ

يقصااد بتصاانيف الكفاااايت حتديااد احملاااور الاايت تاادور يف ضااوئها الكفاااايت ابعتبارهااا رئيسااة يااتم 
 حتليلها إىل كفاايت اثنوية.

" وملثاال هااذا األماار شااروط جيااب أن تراعااى، تااتلخص يف ضاارورة االتساااق مااع أهاادامل الدراسااة 
ف مطلد، ابل ينبغي االستفادة من التصنيفات السابقة، ماع مراعااة إمكانياة وطبيعتها؛ فليس مثة تصني

التنفيااذ، واهلاادمل ماان التصاانيف تيسااري مهمااة التفكااري يف جانااب ماان جوانااب اإلعااداد، وتنميتااه لاادى 
 .(1)املعلمني"

 :(2)هناد أساليب كثرية لتصنيف الكفاايت إىل  اور، من هذه التصنيفات

 : Bloom أوال: تصنيف بلوم

وتتمثل يف أنواع املعارمل واملعلومات واملفاهيم : Congnitive Competenciesكفاايت معرفية:  (1)
 الوزمة للمعلم، سواء حول املادة أو البيئة احمليطة، أو الطالب.

وتتمل يف املهارات األدائية اليت تلزم : Pcychomotor Competenciesكفاايت نفس حركية:  (2)
 ال بوي للعملية التعليمية. املعلم يف  تلف أوجه النشاط

وتتمل يف االجتاهات والقيم اليت يتبناها املعلم  :Affective Competenciesكفاايت وجدانية:  (3)
 ويؤمن هبا.

                                                           

، برانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناكقني بغريها من الطفال يف مصر يف ضوء الكفاايت الالزمـة هلـم( هريادي، 1)
 .51رسالة دكتوراه، ص

 .29-28ه، د.ط، ص( طعيمة املعلم كفاايته، إعداده، تدريب2)
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ويبدأ من البسيط وينتهي ابملركب، لذا يساعد هذا التصنيف  اثنيا: الكفاايت من حيث التعقيد:
 عي ملراحل اإلعداد املهين للمعلم.واضعي برامج اإلعداد والتدريب على وضع تصور واق

وتقدم كلية ال بية جبامعة )بست ج( أبمريكا جوذجا هلذا التصنيف،  الكفاايت من أدوار املعلم: اثلثا:
 ويتلخص يف حصر جماالت الكفاايت يف ست كفاايت:

  املعلم انقل للمعرفة.  (1)
 املعلم مدير للنشاط التعليمي. (2)
 يب على التعليم.املعلم مصمم ومصدر لعملية التدر  (3)
 املعلم مدير ومصمم ملهام التعليم. (4)
 املعلم يشارد يف اإلشرامل. (5)
 املعلم يتفاعل مع اآلخرين. (6)

 
  :(1)أساليب حتديد الكفاايت -ب

تشااايع بااااني البااااحثني واطاااا اء عااادة أساااااليب لتحدياااد الكفاااااايت، إال أن أكثرهاااا شاااايوعا سااااتة 
 أساليب يوجزها الباحث فيما يلي:

دات الدراسية احلالية إىل كفاايت ينبغي أن تتوافر عند املعلم الذي ترمجة  توى املفرا -أ
 يضطلع مبسؤوليتها.

حتليل املهمة: ويقصد بذلك الوصف الدقيد ألدوار املعلم، مث ي جم هذا الوصف إىل   -ب
 كفاايت يتدرب عليها.

                                                           

 .50( طعيمة، املعلم كفاايته، إعداده، تدريبه، د.ط، ص1)
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وافر عند دراسة حاالت التوميذ وقيمهم وطموحاهتم، وترمجة هذا كله إىل كفاايت جيب أن تت -جا
  املعلم الذي يتصل هبم.

تقدير االحتياجات: ويقصد بذلك دراسة اجملتمع احمليط ابملدرسة، وتعرمل متطلباته وحتديد  -د
املهارات الوزم توافرها عند املتخرجني يف هذه املدرسة ألداء وهنائفهم يف جمتمعهم، مث ترمجة 

 درسة.هذا كله إىل كفاايت ينبغي أن تتوافر عند معلمي هذه امل

التصور النلري ملهنة التدريس والتحليل املنطقي ألبعاد هذا التصور، ويف هذا األسلوب يبدأ  -ه
الباحث مبجموعة من االف اضات حول مهنة التدريس وما ينبغي أن يكون عليه املعلم، 

 ومنها حيدد الكفاايت املناسبة.

الت ذات املوضوع املش د تصنيف اجملاالت يف عناقيد يضم كل منها عددا من اجملا  -و
 مستخلص منها ما يش د بينها من أمور ت جم بعد ذلك إىل كفاايت للمعلمني. 

 

 :ا: مصادر اشتقاق الكفاايترابع

"ميكااان اشاااتقاق الكفااااايت بعااادد مااان الطااارق الااايت تسااااعد الباحاااث يف عملياااة حتديااادها وبنااااء 
اسااتخدام أكثاار أساالوب، لااذا أوصااى علماااء  الاا انمج القااائم عليهااا، وتتنااوع هااذه األساااليب ال مينااع ماان

 .(1)ال بية ابستخدام أكثر من طريقة؛ ضماان للموضوعية والدقة"

وماان خااول مراجعااة البحااوث والدراسااات الاايت تناولاات مصااادر اشااتقاق الكفاااايت، ويف ضااوء 
بيااااة التصااااور اإلسااااومي ميكاااان االعتماااااد علااااى مااااا يلااااي يف اشااااتقاق الكفاااااايت الوزمااااة ملعلاااام اللغااااة العر 

 للناطقني بغريها:

                                                           

 .27-26( طعيمة، املعلم كفاايته، إعداده، تدريبه، د.ط، ص1)
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مصادر أساسية اثبتة تعتمد على التصور اإلسومي لطبيعة املعرفة، وطبيعة اإلنسان،  أوال:
 وطبيعة اجملتمع.

مصادر فرعية متغرية وفقا لطبيعة املادة، وأهدافها، واحتياجات املتدربني، ومن أبرزها ما  اثنيا:
 يتضو من الشكل التا :

 (1شكل )
 لكفاايتمصادر اشتقاق ا

 
 التصور النلري لتدريس 
 اللغة العربية كلغة اثنية

 خصائص معلم اللغة العربية 

   
 وصف األدوار حتليل املهام

 ومهام املعلم
خصائص النمو  

 اللغوي للدارس
حاجات الدارسني 

 ودوافعهم
 

 وقد أضامل بعض الباحثني مصدرين آخرين مها:

 علمني واملوجهني أو أساتذة اجلامعات.استطوع رأي األطرامل املعنية من امل -

 مراجعة البحوث والدراسات السابقة يف هذا اجملال. -

هناااد عوقااة وايقااة بااني العناصاار الثواااة يف كلياهتااا وجزئياهتااا، "ويتفااد أكثاار ال بااويني علااى أن 
 املعلم اجليد جيب إعداده وتدريبه، حبيث يكتسب اوث جمموعات من املهارات، وهي:

 الشخصية واالجتماعية. املهارات -أ
 املهارات العلمية. -ب
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 .(1)املهارات املهنية"    -ج

" ولذا يتطلب إعداد املعلم وتدريباه االهتماام ابساسايات عديادة، منهاا: األسااس التخصصاي، 
 وهذا ما سيتم عرضه يف احملور القادم. ، (2)واألساس املهين، واألساس الثقايف"

 م اللغة العربية للناطقني بغريها:ريها اللغوية الالزمة ملعلسا: طبيعة املعرفة والكفاايت بغخام

 طبيعة املعرفة ومصادرها:

" عنااد احلااديث عاان طبيعااة املعرفااة ال بااد ماان التعاارض ملصااادر املعرفااة، واحلااديث عاان مصااادر 
املعرفاااة يعاااين ضااارورة التعااارض حلقيقاااة األلوهياااة والكاااون، فالرؤياااة الااايت تاااؤمن ابهلل الواحاااد جتعااال الواحاااد 

صدر األول للمعرفة، وجتعال الكاون املصادر الثااين، وجتعال اإلنساان املصادر الثالاث عان طرياد القعال امل
والتأماال، ويشاامل التصااور اإلسااومي كاال النشاااط اإلنسااان، وكاال طاقاتااه سااواء املااادي والروحااي ومجيااع 

 . (3)حياته الدنيوية وما بعدها"

لياااة التعليمياااة؛ أل ااام إماااا أن يكوناااوا إن حتديااد مصاااادر املعرفاااة أسااااس مهااام للقاااائمني علااى العم
مؤمنني أبن الوحي والكون واإلنسان من مصادر املعرفاة يف العملياة التعليمياة، وإماا ان يكوناوا مقصارين 
يف حتديدها على الكون فحساب، وكال ذلاك ساينعكس ابلضارورة علاى حتدياد الكفااايت الوزماة ملعلام 

 اللغة العربية للناطقني بغريها.

رض السااابد ملوضااوع الكفاااايت، واللغااة العربيااة وطبيعتهااا، توصاال الباحااث إىل ماان خااول العااو
جمموعااااة ماااان الكفاااااايت الوزمااااة ملعلاااام اللغااااة العربيااااة للناااااطقني بغريهااااا، وذلااااك بعااااد مراجعااااة البحااااوث 

 والدراسات السابقة حول هذا املوضوع، ويعرضها الباحث يف القائمة التالية:

                                                           
(1) UNESCO, Curits, A. & Hevey,D, Training to Work in the Early years in Ben Cosion & Margaret Hales, 

Education, and Differences, Fundamentals of Education Planning, P.58.     

 .75، د.ط، صمناهج الرتبية، أسسها وتطبيقها( مدكور، 2)
 .57، مرجع سابد، صمناهج الرتبية، أسسها وتطبيقها( مدكور، 3)
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األساسية، واملتمثلة يف الوحي: املصدر األول، والكون: " أن حيدد املعلم مصادر املعرفة  -1
وهذا سينعكس ابلضرورة على حتديده ملصادر معرفته األخرى، وعلى  ،(1)املصدر الثاين"

اختياره للمواد التعليمية للناطقني بغريها، وعلى طرائد تدريسه، واألساليب املستخدمة يف 
 تقومي عملية التعلم.

 عربية، ومكانتها للناطقني بغريها.أن حيدد أمهية اللغة ال -2
 أي حيدد خصائص اللغة العربية. -3
 أن يوهنف هذه اطصائص يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. -4
 أن يتمكن من مهارات اللغة: استماعا، وحتداث، وقراءة، وكتابة. -5
 أن ينمي معارفه، ومهاراته اللغوية بصورة مستمرة. -6
 ملا له من أمهية يف تعليم الناطقني بغري العربية. أن يهتم ابجلانب الصويت للغة؛ -7
 أن يبدأ ابألصوات املش كة بني اللغات األخرى. -8
 أن يكثر من التدريب على الصوات اليت ليس هلا مقابل يف اللغات األخرى. -9

 أن يتقن استخداو القواميس واملعاجم العربية. -10
  .(2)يس، وخارخ الفصل"" أن يستخدم العربية الفصيحة املعيارية يف عملية التدر  -11
 أن مييز اجه الشبه واالختومل بني العامية والفصيحة. -12
 أن يتعرمل علم اللغة العام، وعلم النفس اللغوي. -13
أن يتعرمل البيئة اللغوية للطفل، ويوهنف البياانت اليت يتمكن من الوصول عليها يف  -14

 التعليم.
 عند املتعلمني. أن يوهنف بيئة الفصل، واجملتمع يف تنمية املهارات اللغوية -15
 أن ينمي أساليب االتصال مع األسرة، لتشجيعها على املشاركة يف األشطة اللغوية. -16

                                                           

 .85، د.ط، صمناهج الرتبية، أسسها وتطبيقها(مدكور، 1)
 . 29، د.ط، صربية للناطقني بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغة الع(الناقة، وطعيمة، 2)
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أن يتعرمل بعض الصعوابت اللغوية اليت تقابل التوميذ عند تعلمهم للعربية، من خول  -17
 الدراسات التقابلية.

 أن حيدد بعض خصائص لغة املتعلم. -18
 ا يف تعليم العربية.أن يوهنف معرفته بلغة املتعلم، وخصائصه -19
 أن يتقن استخدام املعاجم والقواميس اطاصة بلغة املتعلم. -20

 :سادسا: طبيعة اإلنسان والكفاايت املهنية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

" اإلنساان عباد هللا وسايد الكااون، وهاو  لاوق ماان طاني، وفياه نفخااة علوياة مان روح هللا؛ فهااو 
ملختلفاااان. "ومماااا ال شاااك فياااه أن اإلنساااان  اااور العملياااة ال بوياااة، فالعملياااة بكااال ماااا هاااذان العنصاااران ا

تشتمل عليه من أصول تربوية، ونلرايت، ومناهج، كلهاا تعمال وتتفاعال مان أجال هتيئاة اجلاو املناساب 
  .(1)للمتعلم، كي ينمو إىل درجة كماله اإلنساين"

لدراساات والبحاوث املتعلقاة ابملوضاوع وعلى هذا األساس يعرض الباحث بعد االطاوع علاى ا
 الكفاايت املهنية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وتتمثل هذه الكفاايت يف:

 كفاايت التخطيط لألنشطة:

أن حيدد األهدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وصياغتها بدقة، مع  -1
 حتديد الزمن املناسب هلا.

 دد احملتوى املناسب هلذه األهدامل.أن حي -2
 أن يستخدم الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع يف هذه الطرائد واألساليب. -3
 أن يعد الوسائل والتقنيات املستخدمة يف كل نشاط. -4
 أن خيطط ألنشطة متنوعة: فردية ومجاعية؛ ملقابلة الفروق الفردية بني املتعلمني. -5

                                                           

 . 42، د.ط، صمنهج الرتبية، أساسياته، ومكوانته( مدكور، 1)
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 عة للتقومي.أن يعد ادوات مناسبة ومتنو  -6

 كفاايت تنفيذ األنشطة:

 أن ميهد أبسلب أو وسيلة شيقة ملوضوع النشاط. -1
 أن ينوع يف أساليب التمهيد، مع وضع اهتمامات التوميذ يف املقاو األول. -2
 أن يعلم اللغة العربية ابلطريقة التكاملية. -3
 أن ينوع يف استخدام األنشطة. -4
إىل احملسوس، زمن اط ة املعروفة إىل اط ة أن ينتقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد  -5

 غري املعروفة تدرجييا.
 أن يستخدم الوسائل التعليمية لكل نشاط، مع التنويع فيها. -6
 أن يراعي تصويب األخطاء املؤارة يف املع  مستخدما أسلب حتليل األخطاء. -7
 أن يتعامل مع الفروق الفردية، ويراعي ف ة تركيز التوميذ. -8
 التغذية املرتدة عند تنفيذ كل خطوة من خطوات النشاط. أن يستخدم -9

 :(1)كفاايت التفاعل مع األطفال

 أن يقيم عوقة صداقة مع األطفال، قائمة على الثقة واملودة. -1
أن يتيو الفرصة إلقامة عوقات صداقة بني األطفال بعضهم البعض، عن طريد إ حة  -2

 الفرص للعمل اجلماعي.
 ات متنوعة لضبط الفصل.أن يستخدم أدوات وإجراء -3
 أن األطفال على املناقشة واخذ املبادرة. -4
 أن يوزع اهتمامه على الفصل كله. -5

                                                           

 .199، د.ط، صتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، النظرية والتطبيق ( مدكور، وهريدي،1)
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 أن خيلد جوا من املرح -6

 كفاايت تقومي األنشطة:

 أن يقوم النشاط وفقا ألهدافه. -1
 أن يستخدم التقومي املبدئي، والبنائي، والتكويين واطتامي. -2
 : التذكر، والفهم، والتبيد.أن يقيس املستوايت املعرفية املختلفة -3
 أن يستخدم الوسائل املناسبة لكل نشاط، وكل مهارة: استماع، حتدث، قراءة، وكتابة. -4

 كفاايت تعليم االستماع:

 أن حيدد أهدامل تعليم االستماع بوضوح، يصوغها إجرائيا. -1
 أن حيدد خطوات تعليم االستماع. -2
 ستماع ابهتمام لرخرين وغريه.أن يساعد التوميذ على اكتساب آداب االستماع: اال -3
 أن يتعرمل املشكوت اليت تواجه التوميذ عند تعلمهم االستماع، ويعاجلها. -4
 أن ينوع يف استخدام أنشطة االستماع، مع استخدام الوسائل املناسبة لكل نشاط. -5
 أن يوهّنف املوافد الطبيعية يف تعليم االستماع. -6

 كفاايت تعليم التحدث:

 التحدث بوضوح، يصوغها إجرائيا. أن حيدد أهدامل تعليم -1
 أن حيدد خطوات تعليم التحدث. -2
 أن يتيو فرص التواصل الشفوي بني التوميذ. -3
 أن يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد التوميذ على اكتساهبا. -4
 أن ينوّع يف استخدام أنشطة تعليم التحدث. -5
 م التحدث، و اولة عوجها.أن يتعرمل املشكوت اليت تواجه التوميذ عند تعلمه  -6
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 أن يوهّنف املوافد الطبيعية يف تعليم التحدث. -7

 كفاايت تعليم القراءة:
 أن حيدد أهدامل تعليم القراءة بوضوح، يصوغها إجرائيا. -1
 أن حيدد خطوات تعليم القراءة. -2
 واجلهرية،  افلا على ما يف العربية من ن  وتنغيم،أن يتمكن من مهارات القراءة الصامتة،  -3

 ويساعد التوميذ على اكتساهبا.
 أن يستخدم املداخل املختلفة يف تعليم القراءة. -4
 أن يستخدم املواد املناسبة للقراءة، مع مراعاة الفروق الفردية، واختومل االهتمامات. -5
 أن يتعرمل املشكوت اليت تواجه التوميذ عند تعلمهم القراءة، و اولة عوجها. -6
 م يف تعليم القراءة.أن يوهّنف قواعد النحو العر  -7
 أن يتيو فرصا للقراءة من خول مواقف طبيعية. -8
 أن ينمي امليل للقراءة ابللغة العربية. -9

 كفاايت تعليم الكتابة:

 أن حيدد أهدامل تعليم الكتابة بوضوح، يصوغها إجرائيا. -1
 أن حيدد خطوات تعليم الكتابة. -2
 أي يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة. -3
 التوميذ على الكتابة من اليمني إىل اليسار.أن يدّرب  -4
 أن يساعد التوميذ على كتابة احلرومل العربية يف اشكاهلا املختلفة. -5
 أن يدّرب التوميذ على استخدام عومات ال قيم. -6
 أن يوهّنف النحو العرم يف تعليم الكتابة. -7
 مواقف طبيعية.أن يتيو الفرص للتوميذ على اختيار األنشطة احملببة هلم، من خول  -8
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 أن يتعرمل املشكوت اليت تواجه التوميذ عند تعلمهم الكتابة، و اولة عوجها. -9

 م اللغة العربية للناطقني بغريها:سابعا: طبيعة اجملتمع والكفاايت الثقافية الالزمة ملعل

طبيعاة من مصادر اشتقاق الكفاايت الثقافية الوزمة ملعلم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا تعارمل 
 اجملتمع والثقافة العربية اإلسومية.

وبنااااء علاااى ماااا سااابد عرضاااه عااان الثقافاااة وجوانبهاااا، فإناااه ميكااان اساااتخوص بعاااض الكفااااايت 
 الثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني، وهي كما يلي:

إدراد أن اللغة عنصر جوهري يف مجيع اط ات املكتسبة واملش كة اليت تتجمع لتكون  -1
 ارة معينة.حض

الفهم العميد للثقافة العربية اإلسومية، ابعتباره أن اللغة ال ميكن أن تدرس يف معزل عن  -2
 الثقافة اليت أوجدها.

 معرفة الفنون األدبية وروادها وروائعها يف العصور األدبية املختلفة. -3
وب الذين فهم وتقدير النواحي الثقافية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية للط -4

 تعلمون على يديه.
إدراد املفهوم والقيم وأجاط السلود اليت تتفد فيها الثقافة العربية اإلسومية مع اقافة الطوب  -5

 أو ختتلف عنها، وتوهنيف ذلك يف املواقف التعليمية املختلفة.
 القدرة على تقدمي أنشطة اقافية جديدة ومتنوعة للمجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه. -6
 لتمكن من مهارات اللغة اإلجنليزية: استماع، حتدث، قراءة، وكتابة.ا -7
أن يفضل معرفة لغة الطوب، حبيث يتمكن من مقارنة تراكيب اللغة العربية ب اكيب لغة  -8

 الطوب، ومن معرفة الصعوابت اليت تواجه الطوب.
 وميةيف جماالت مثل:أن يدرد الفرق بني أجاط الثقافة العربية اإلسومية وأجاط اقافته الق -9
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 دور العقيدة يف حياة الفرد واجملتمع. •
 قيم النخبة واجملاموت. •
 املعاموت االقتصادية. •
 العوقات االجتماعية. •
 قيم الطعام والشراب. •
 أساليب اللهو واللعب. •

 يصف بكفاءة ما يتميز به سلود اإلنسان العرم يف مواقفه املختلفة، مثل: -10
 اجملاموت. •
 الزواج والطوق. •
 امللبس. •
 االحتفال ابألعياد. •

يدرد الصلة بني اللغة العربية واللرومل اجلغرافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية  -11
 والثقافية احمليطة ابإلنسان العرم.

 يذكر بعض الفقرات الزمنية ذات األحداث التارخيية اهلامة يف جو اللغة العربية وتطورها. -12
فكرين العرب واملسلمني القدامي واملعاصرين، وكذلك " يعرمل أمساء أشهر الكتاب وامل -13

 . (1)أعماهلم العلمية واألدبية"
يعرمل أهم االجتاهات احلديثة يف الدراسات التقابلة وتطبيقها ال بوية يف جمال تعليم اللغة  -14

 العربية للناطقني بغريها.
على وقومل     ألخطاء الشائعة وحتليلها واليلم أبحدث االجتاهات احلديثة يف دراسة ا -15

 أسباهبا.

                                                           

   .77-72، د.ط، صاملعلم كفاايته، إعداده، تدريبه( طعيمة، 1)
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 الدراسات السابقة املبحث الثاين:

 الدراسات اليت تناولت حتديد الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها احملور األول :
 .ومعلم اللغات األجنبية

ومعلم اللغات  بغريهام اللغة العربية للناطقني الدراسات اليت تناولت تقومي أداء معل احملور الثاين:
 . األجنبية

 .م اللغة العربية للناطقني بغريهاالدراسات اليت تناولت إعداد معل احملور الثالث:
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 املبحث الثاين

 الدراسات السابقة
 الفلسفة العامة هلذا املبحث

 علايماليت أجريات يف ت ،واألجنبية ، عرض الدراسات السابقة: العربيةيهدمل هذا الفصل إىل   
ص؛ لنفااادة منهااا يف وتعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا علااى حنااو خااا، اللغااات األجنبيااة بصاافة عامااة

وحتدياد  ،ني بغريهاامن حيث: بناء التصور املق ح لتطوير أداء معلام اللغاة العربياة للنااطق ةاحلالي دراسةال
د على أمهية البحوث التطويرياة وتعرمل ما توصلت إليه الدراسات السابقة يف التأكي ،مكوانته وعناصره

ت الوزمااة إلعااداد ماان األدوا ةاحلالياا دراسااةفضااو عاان إفااادة ال ،م اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااايف تعلااي
 ويف تصميم اس اتيجية التصور املق ح وإجراءاته. ،التصور املق ح

 ،كتباااااتوقااااد مت الوصااااول إىل هااااذه الدراسااااات ماااان خااااول االسااااتعانة بعاااادة مصااااار منهااااا: امل
د مان الدراساات يف وقاد حصال الباحاث علاى العديا ،وبعاض املواقاع علاى الشابكة الدولياة ،واملراسوت
 ،بغريهاا للنااطقنيم اللغاة العربياة لدراساات اطاصاة أبداء معلال أعطاى الباحاث األولوياةلاذا  ،جمال األداء

، ماع بياة للنااطقني بغريهاااللغاة العر  : أداء معلامهاذه الدراساةع التفاق هذه الدراسات مع موضاو  ذلكو 
ياد مان كماا حصال علاى العد  بعاض الدراساات اطاصاة ابألداء يف جماال تعلايم اللغاات األجنبياة، عارض

ت معلاام العربيااة للناااطقني إال أنااه مت اختيااار الدراسااات اطاصااة بكفااااي ،الدراسااات اطاصااة ابلكفاااايت
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عاااارض بعااااض و  ،يااااة للناااااطقني بغريهاااااالعربالتفاقهااااا مااااع عينااااة البحااااث : كفاااااايت معلاااام اللغااااة  ،بغريهااااا
املتعلقاة ابلكفااايت يف تعلايم اللغاات األجنبياة، وحصال علاى العدياد مان الدراساات اطاصااة  الدراساات

مبجاااال تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، إال أناااه مت اختياااار الدراساااات اطاصاااة ابملعلااام مااان حياااث 
ولكاان مل  ضااها يف بناااء اإلطااار النلااري للبحااث.مااع  اولااة االسااتفادة ببعاإلعااداد والتاادريب فحسااب، 

 ،م اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااادراسااات خاصااة بتطااوير أداء معلاا –يف حاادود علمااه  –جيااد الباحااث 
 وهذا يشري إىل أمهية البحث احلا  وضرورة إجرائه .

 يسااهم يف اإلجابااة عاان أساائلة  اااور؛ كاال  ااور اواااة وقااد صاانف الباحااث هااذا الفصاال إىل    
ولتعاارمل  ،ة ملعلام العربياة للنااطقني بغريهاافقاد كاان احملاور األول حاول تعارمل الكفااايت الوزما ،دراساةال

أمااا دراسااات احملااور الثالااث  ،ملعلاام كاناات دراسااات احملااور الثااايناهااذا ماادى حتقااد هااذه الكفاااايت لاادى 
 ريها.فتساعد يف بناء التصور املق ح لتطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغ

 ور يف :اوتتمثل هذه احمل  

 الدراسات اليت تناولت حتديد الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها احملور األول :
 .ومعلم اللغات األجنبية

ومعلم اللغات  الدراسات اليت تناولت تقومي أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها احملور الثاين:
 . األجنبية

 م اللغة العربية للناطقني بغريها.يعلبرامج تالدراسات اليت تناولت إعداد  احملور الثالث:

لك لوهتمام الزمين من القدمي إىل احلديث؛ وذوقد رتّبت هذه الدرسات وفد تتابعها  ❖
 .ملعاصرة يف تدريس اللغة األجنبيةابالجتاهات احلديثة وا



-91- 
 

والعينة اليت مث أهدافها  ،ريخ إجرائهااسم صاحب الدراسة و ضمن عرض كل دراسة :توي ❖
جها مع بيان أوجه وعرض أهم نتائ ، مع املنهج املتبع يف كل دراسة،طبقت عليها الدراسة

 .االستفادة منها
وما أفادته الدراسة  ،يعرض فيه أهم نتائج احملور ،عليد عام عليهتوقد ختم الباحث كل  ور ب ❖

لنتائج احملور الواحد من حيث املوضوع واإلجراءات وامع املقارنة بني دراسات  ،احلالية منه
 .واستخوص بعض االستنتاجات

مشل هذا التعليد  ،عليقا عاما على دراسات هذا الفصلقّدم الباحث يف  اية الفصل ت كما ❖
 كما مشل ما مت اإلفادة منه من الدراسات السابقة إمجاال.،هم نتائج املقارنة بني الدراساتأ

ومعلم اللغات  معلم اللغة العربية للناطقني بغريها دراسات تناولت حتديد كفاايت احملور األول:
 :األجنبية

يعّد حتديد الكفاايت خطوة أساسية يف إجراء أي حبث علمي يرماي إىل االرتقااء مبساتوى      
تصاور  يتمثال يف وضاع ةاحلالي دراسةومبا أن اهلدمل الرئيس لل ،ملعلم وحتسينه يقوم على الكفاايتأداء ا

أصاااابو ماااان  ،مقااا ح لتطااااوير أداء معلاااام اللغااااة العربياااة للناااااطقني بغريهااااا يف ضااااوء الكفااااايت الوزمااااة لااااه
ة املعنياا -الايت اسااتطاع الباحااث التوصاال إليهااا –الضاروري االطااوع علااى البحااوث والدراسااات السااابقة 

أجنبياااة أو  كلغااة  مبعلااام اللغااة العربيااةساااواء أكاناات كفاااايت خاصااة ، واملتعلقااة بتحديااد هااذه الكفاااايت
أعطاااى  أن الباحاااث  إال ،ي معلااام بصااارمل النلااار عااان جماااال ختصصاااهأم كفااااايت عاماااة تلااازم أ ،أصااالية

 األولوية للدراسات اليت تناولات حتدياد كفااايت معلام اللغاة للنااطقني بغريهاا يف تناولاه هلاذه الدراساات؛
الناوع مان الدراساات والبحاوث  وفياه أن االطاوع علاى مثال هاذا ،لياةاا تلتقي ماع عيناة الدراساة احلأل 

التعاااارمل علااااى الكفاااااايت الاااايت ساااايتم يف ضااااوءها حتديااااد اطاااا ات واإلجااااراءات فرصااااة يتاااايو للباحااااث 
 التدريسية واألنشطة التعليمية اليت تكّون التصور املق ح للدراسة احلالية.

 وفيما يلي عرض هلذه الدراسات:
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برانمج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية  "م( وعنوا ا2003) دراسة إميان أمحد  مد هريدي -1
 :(1)"للناطقني بغريها من األطفال يف مصر يف الكفاايت الالزمة هلم

 ،لعربية ل طفال غري الناطقني هباااستهدفت هذه الدراسة حتديد الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة ا
الكفاااايت  بعااضيب ينمااي وتصااميم باارانمج تاادري ،ن هااذا املعلاام ماان هااذه الكفاااايتوتعاارمل ماادى  ّكاا
حياث  ،هج الوصفي والتجرييب. واتبعت الدراسة املنلعربية ل طفال غري الناطقني هباالوزمة ملعلم اللغة ا
رييب يف تطبيااد واسااتخدم املاانهج التجاا ،تناااول األدبيااات والبحااوث السااابقة صاافي يفو اسااتخدم املاانهج ال

 والوقومل على مدى فاعليته.، ال انمج املق ح

والثقافية الوزمة ملعلم اللغة  ،واملهنية ،صل إىل قائمة ابلكفاايت اللغويةالتو  سفرت الدراسة عنوقد أ
كما أكدت النتائج على   ،( كفاية125لغ عدد هذه الكفاايت )ويب ،لعربية ل طفال غري الناطقني هباا

 ،األطفال الناطقني هباغة العربية عدم توافر بعض الكفاايت اللغوية والثقافية واملهنية لدى معلم الل
 .قبلي االختباري وبطاقة املوحلةلك ابلتطبيد الوذ

الكفاااايت قائماة  ماان هاذه الدراساة يف التعارمل علااى كيفياة اساتخوص ةاحلاليا دراساةال تفاادأو 
هاااذه الكفااااايت إىل جمااااالت رئيساااية وحتدياااد وتصااانيف  ،م اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهااااالوزماااة ملعلااا

  عية.تتضمن كفاايت فر 

وضع معايري اختبار دويل مقنن للكفاايت  "م( وعنوا ا2011) علي أمحد مدكوردراسة  -2
 :(2)اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية"

                                                           

رسالة  ،رتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من األطفال يف مصر يف الكفاايت الالزمة هلمبرانمج مق، هريدي (1)
 .دكتوراه

(2 )il.c ،وضع معايري اختبار دويل مقنن للكفاايت اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية.، مدكور 
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هدفت هذه الدراسة إىل تقدمي خريطة لغوية حتتوي على تصور شامل للمهارات اللغوية اليت تسعى 
كفاية اللغوية العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية وهبا قام لللتنميتها، مث إىل وضع معايري اختبار 

 الباحث مبا يلي:

حتليل عملية اللغة ذاهتا إلدراد مكوانهتا الذاتية اليت ينبغي تعلمها ويقتضي هذا ال كيز  -1
 على مدخل التحليل اللغوي البنيوي.

) االستماع، حتليل العمليات اليت ينبغي أن يتعلمها الطالب ليكتسب مهارات اللغة  -2
 الكوم، القراءة، الكتابة، والثقافة(، ويقتضي هذا ال كيز على مدخل االتصال اللغوي.

يتم حتديد أساسها حتديد املعايري اليت ينبغي أن تتوافر لتعلم هذه املهارات، واليت على  -3
 األهدامل، كما يتم تقومي الكفاية اللغوية، ومدخل االتصال اللغوي.

يل اللغوي، ومدخل تعليم اللغة طريقتني أو مدخلني ومها: مدخل التحلما سبد أن لو يعين 
 اللغوي من اجلوانب التالية:مث قام الباحث بتناول مدخل التحليل  االتصال اللغوي، 

 النلام الصويت.   -1
 النلام الصريف. -2
 النحو، القواعد، ال اكيب. -3
 نلام املفردات. -4

كو النوعني املعروفني: علم األصوات العام، وعلم أما النلام الصويت فيدرس أصوات اللغة ويشمل  
حيّلل ويصّنف األصوات الكومية الفونيمات، ويعّرمل علم األصوات العام أبنه العلم الذي 

 ويدرسها من غري إشارة إىل تطرها التارخيي، وإجا يشري إىل كيفية إنتاجها وانتقاهلا واستقباهلا.
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اليت يدرد عوقتها شعور  و اجملموعات الصوتية املتقاربةأما علم الفونيمات فهو علم األصوات أ
ة، خاصة التغريات اليت تع ي صيغ اجلماعة اليت تتكلم هبا، أما علم الصرمل فيدرس الصيغ اللغوي

 التغريات الداخلية. -اللواحد -الكلمات فتحدث مع  جديدا، مثل: السوابد

لغة، أما علم املفردات فهو خيتص بدراسة ويدرس علم النحو تنليم الكلمات يف مجل أو نلام ال
ا، ويدخل حتت الكلمات املنفردةومعرفة أصوهلا وتطورها التارخيي ومعناها احلاضر وكيفية استعماهل
 دراسة املفردات فروع اخرى منها: االشتقاقات، الداللة، املعاجم،  ريخ الكلمات.

ا الفرق بني الكفاية اللغوية والكفاية أما املدخل التواصلي، فيدرس كيف تتم عملية االتصال؟ وم
االتصالية؟ وما املهارات اللغوية املتضمنة؟، فالتواصل اللغوي إذن يهدمل إىل حتقيد التقارب 

  املعريف بني األفراد وتبادل وجهات النلر بينهم.

 -ألهم املعايري اليت توصلت إليها الدراسة:وفيما يلي عرض 

 لصويت:املعايري اطاصة الختبار الوعي ا -1
 القدرة على تعّرمل الصوت واإللتفات إليه عندما يرد يف كلمة. -
 القدرة على حتديد الصوت واستخوص صفاته و يريه عن غريه من األصوات. -
 القدرة على تعّرمل الفوارق بني األصوات املتشابعة يف النطد. -
 الوعي بكيفية نطد األصوات يف شكلها اجملرد. -
 دما ترد يف كلمات.الوعي بكيفية نطد األصوات عن -
 الوعي بكيفية نطد األصوات عندما ترد يف مجل. -
 الوعي بكيفية نطد األصوات عندما ترد يف نص كامل. -

 معايري اختبار األداء الصويت ) النطد أو الكوم (: -2
 نطد األصوات يف شكلها اجملرد. -
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 نطد األصوات وقد وردت يف كلمات. -
 نطد األصوات وقد وردت يف مجل. -
 ت وقد وردت يف نص كامل.نطد األصوا -
 نطد األصوات إبيقاع طبيعي دون سرعة أو بطء. -
 نطد أصوات املد نطقا صحيحا. -
 التمييز بني الوحدات الصوتية املتشاهبة يف النطد. -

 معيري اختبار فهم معاين الكلمات واستعماهلا: -3

اصة ابلكلمة، أهم معايري اختبار الكلمات املقّدمة للتعليم هي: الشيوع، احلاجة، اجملال اط
 السياقات الطبيعية.

على الرغم من تناول الدراسة اختبار مقنن دو   –من هذه الدراسة  وأفادت الدراسة احلالية
يري تدريس العربية  امع يف حتديد بعض األدوات املناسبة للوصول إىل -للكفاايت اللغوية الدولية 

، وحتليل املواد التعليمية املقّدمة يف ال امج كلغة أجنبية، مثل: املوحلة املباشرة للفصول الدراسية
 التعليمية، واليت ابلطبع هتتم بعرض واقع العملية التعليمية. 

" فاعلية برانمج تدريم قائم على م( وعنوا ا2013)  مد أمحد شيخ عبديدراسة  -3
ة لدي معلميها فية يف تنمية مهارات تدريس اللغة العربيياجات املهنية واألكادميية والثقااالحت

 (1)من الصوماليني الناطقني بغريها"

كان هذا البحث هبدمل حتديد مدى توافر االحتياجات املهنية واألكادميية والثقافية لدى املعلمني 
املعلمني يف ضوء الصوماليني الذين يعلمون اللغة العربية كلغة اثنية، وتصميم برانمج تدرييب هلؤالء 

                                                           

تدريس      جات املهنية واألكادميية والثقلفية يف تنمية مهارات فاعلية برانمج تدريم قائم على االحتيا ، مد عبدي(  1)
  .رسالة دكتوراه ،اللغة العربية لدي معلميها من الصوماليني الناطقني بغريها
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فاعلية ال انمج التدرييب دميية والثقافية، كما هدفت إىل التحقد من احتياجاهتم املهنية واألكا
 ة ابعتبارها لغة اثنية لدى املعلمني من الصومالني.اللعة العربي املق ح يف تنمية مهارات تعليم

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي فيما يتصل بتحديد االحتياجات املهنية واألكادميية والثقافية 
 ني، واملنهج شبه التجرييب فيما يتصل بتطبيد ال انمج املق ح وحتديد مدى فاعليته.لدى املعلم

و لت أدوات هذه الدراسة يف قائمة االحتياجات املهنية واألكادميية والثقافية الوزمة ملعلمي اللغة 
أدوات  العربية من الصوماليني الناطقني بغريها، وبطاقة اختبار وال انمج املق ح، وبعد إجراء

 -:وصل الباحث إىلالدراسة على العينة ت

حتديد االحتياجات املهنية واألكادميية والثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للصوماليني   -1
  18كفاية لغوية، و  24 التا :موّزعة على النحو  ( كفاية58وهي ) الناطقني بغريها،
  كفاية اقافية.  16كفاية مهنية، و

برغم حدوث جو يف هذه ني )عينة البحث( من بعض الكفاايت، ن املعلمعدم  كّ  -2
 الكفاايت لديهم بعد تدريبهم من خول وحدة من ال انمج املق ح.

فاعلية ال انمج املق ح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من الدارسني  -3
ابة لدى الطوب الكت –القراءة  –الكوم  –الصوماليني يف تنمية مهارات: االستماع 

 الصوماليني.

أدوات الدراسة ) ومن خطواط تنفيذ وأفاد الباحث من قائمة الكفاايت املق حة يف هذه الدراسة، 
ق والثبات، ومن الواضو أيضا تشابه داالستبانة ( على احملكمني، وكيفية معاجلتها حىت تتمتع ابلص

االحتياجات أو الكفاايت مث حتديد الواقع مث دراسة قي خطواهتا مع الدراسة احلالية من حتديد هذه ال
يف مهارات بناء برانمج تدرييب مق ح قائم عليها، ولكن الفارق بينهما أن هذه الدراسة تبحث 

  التدريس والدراسة احلالية تبحث يف أداء املعلم.
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تطوير أداء مدرسي اللغة اإلجنليزية  "م( وعنوا ا2014) خالد  سن  مد زهريدراسة  -4
 : (1)"ابملدارس الثانوية بصنعاء يف ضوء احتياجاهتم املهنية والتخصصية

 ّثل اهلدمل من إجراء هذه الدراسة يف حتديد االحتياجات املهنية والتخصصية  
الضرورية ملدرسي اللغة اإلجنليزية ابملدارس الثانوية بصنعاء، وتقدمي برانمج مق ح لتطري األداء 

سة فاعلية هذا ال انمج يف تطوير األداء املهين والتخصصي هلؤالء املهين والتخصصي هلم، ودرا
 املدرسني.

املنهج الوصفي التحليلي لنطوع على األدبيات واستخدم الباحث كو من  
والدراسات السابقة املتعلقة ابلدراسة واملنهج شبه التجرييب لقياس فاعلية ال انمج املق ح يف 

ي ملدرسي اللغة اإلجنليزية ابملدارس الثانوية، وذلك للمجموعة تطوير األداء املهين والتخصص
 الواحدة بقياس قبلي وبعدي.

 بحثية التالية:وقد اعتمدت الدراسة على األدوات ال 
قائمة ابالحتياجات املهنية والتخصصية الضروية لتطوير أداء مدرسي اللغة اإلجنليزية  -

 ابملدارس الثانوية بصنعاء.
 س األداء املهاري ملدرسي اللغة اإلجنليزية بقياس قبلي وبعدي.بطاقة موحلة لقيا -
 ال انمج املق ح لتطوير األداء املهين والتخصصي ملدرسي اللغة اإلجنليزية. -
 اختبار حتصيلي لقياس اجلانب املعريف ملدرسي اللغة اإلجنليزية بقياس قبلي وبعدي. -

ائية بني التطبيد القبلي والبعدي وقد أابتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالالت إحص
لصاحل البعدي، سواء يف االختبار التحصيلي أو يف بطاقة املوحلة، وأّدى ذلك إىل 
التأكيد على أن ال انمج املق ح من قبل الباحث كان له أار كبري يف تطوير االحتياجات 

 املهنية والتخصصية احملددة لدى جمموعة عينة الدراسة. 
                                                           

Developing EFL Teachers’ Performance at Sana’a Secondary Schools in the Light of their 

Professional and Specialist Needs,   ph. D.  (1 ) 
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الايت ميكان أن تشاتد منهاا ة من هذه الدراسة يف التعارمل علاى املصاادر العلمياة وميكن االستفاد
هذه  تعطيكما وإجراءات تطبيقها   ،وتصميم بطاقة املوحلة، كيفية بناء قائمة الكفاايتو  ،الكفاايت

ساااتوى كفااااايت الاااتمكن املهاااين لااادى مباااا حيققاااه مااان االرتقااااء مب ةاحلاليااا دراساااةالدراساااة أمهياااة قصاااوى لل
 اللغة العربية للناطقني بغريها .  معلمي 

تنمية األداء اللغوي لطالب اللغة  "م( وعنوا ا2014) شايف علي العموفجنيب  دراسة -5
 :(1) " اإلجنليزية املعلمني بدولة اليمن يف ضوء احتياجاهتم

أجريت هذه الدراسة هبدمل تطوير مهارات األداء اللغوي لدى طوب اللغة اإلجنليزية املعلمني 
سة فاعليته. ودرا ،وتقدمي برانمج مق ح هبذا الشأن ،هورية اليمنية يف ضوء احتياجاهتميف اجلم

 ومت تقدميها ،يف صورة استبانةقام الباحث إبعداد قائمة االحتياجات  ولتحقيد هذه األهدامل
ية من  ( طالبا  تارون بطريقة عشوائ246قسام اللغة اإلجنليزية)لعينة من طلبة املستوى الرابع أب

كليات تربية تتبع أربع جامعات حكومية يف  افلات  تلفة هي: صنعاء وعدن واحلديدة 
 وعمران.

وقد أوضحت نتائج االستبانة أن معلم احتياجات العينة متعلقة مبهارة الكتابة وفد      
هتم قواعد اإلجنليزية؛ ولذالك مت استخدام اختبار قواعد وكذالك اختبار كتابة لتحديد احتياجا

يف القواعد. نتائج هذين االختبارين أوضحت أن أخطاء العينة يف القواعد كانت وفقا للنسب 
أدوات  %14,24 عبارات الوصل  %16,48حرومل جر   %18,13األتية: األزمنة 

  %8,81اجلمل الشرطية  %9,30األسئلة الذيلية   %10,17املبين للمجهول %12,6الربط
لذالك مت إعداد وتطبيد برانمج يتضمن هذه  .%4,55الصفات   %5,72اللرومل 

 اجلوانب أابتت فاعليته يف تطوير األداء الكتام ألفراد العينة وفد قواعد اللغة اإلجنليزية. أما

                                                           

Nageeb Shaif Ali Al- Amoush, Developing the Linguistic Performance Skills of  EFL Student 

Teachers in Yemen in the Light of Their Needs, Ph.D.  (1 ) 
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فقد بينت أن مستوى أداء أفراد العينة يف اختبار املفردات  ،نتائج اختباري املفردات اللغوية
 يف اختبار املفردات اإلبداعي. كان أفضل من أدائهم  اللغوية االستقبا 

من هذه الدراسة يف التعرمل على األسس املهنية إلعداد معلم اللغة العربية  و ثلت اإلفادة    
  ،و إجراءات استخوص قائمة األداءات التدريسية املهنية الوزمة للمعلم ،العربية لغري الناطقني هبا

 ايت.ة منها يف كيفية تصنيف الكفاكما ميكن اإلستفاد

 تعليق على دراسات احملور األول:

 ميكن تدوين املوحلات التالية : من خول العرض السابد لدراسات هذا احملور

يف تعليم اللغات األجنبية أابتت  كفاايتالمن املوحظ أن مجيع الدراسات اليت تناولت حتديد  (1)
علم اللغة العربية م ، سواء أكان ضرورة توافر هذه الكفاايت لدى معلم اللغات األجنبية

 استخدامها أاناء التدريس؛ لضمان التدريس الفعال.أمهية و  أم غريه، للناطقني بغريها
االستباانت استخدمت بعضها ف، تني من أدوات البحثاستخدمت هذه الدراسات أدا (2)

ودراسة )  مد أمحد  (،م 2003إميان أمحد هريدي ، ومن هذه الدراسات دراسة ) البحثية
بني  البعض اآلخر مجعبينما  م (،2014(، ودراسة ) جنيب شايف العموف  م2013عبدي 

(، م 2014خالد  سن زهري بطاقة املوحلة، ومن هذه الدراسات دراسة ) االستباانت و 
يف تقومي عينة الدراسة  –االستبانة وبطاقة املوحلة  -هذا يؤكد صوحية هاتني األداتني و 

 لناطقني بغريها.معلم اللغة العربية ل -احلالية 
 .يف هذه الدراسات تكاد تكون واحدةأن املصادر اليت اشتقت منها الكفاايت  (3)
 .ها يف تصنيف وترتيب هذه الكفاايتمما يوحظ اختومل هذه الدراسات فيما بين (4)
اليت اهتمت بكفاايت  –يف حدود علم الباحث  –قلة البحوث والدراسات العربية احلديثة  (5)

ناطقني بغريها، فأكثر ما وقف عليها الباحث يف هذا اجملال كانت يف معلم اللغة العربية لل
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احلديثة  لبحوث والدراساتتزويد هذا اجملال ابالسبعينات والثمانينات، مما يدعوا إىل ضرورة 
  اليت تتماشى مع مستجدات عصر التكنولوجيا واملعلومات.

 حلالية:أوجه االتفاق واالختالف بني دراسات هذا احملور والدراسة ا

االتفاااق بااني الدراسااة احلاليااة والدراسااات السااابقة يف اتفاقهمااا ماان حيااث  أوجااهميكاان توضاايو 
 ماااد أمحاااد عبااادي  ، مثااال دراساااة )حتديـــد الكفـــاايت الالزمـــة ملعلـــم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقني بغريهـــا

علاام ( الاايت اسااتهدفت حتديااد الكفاااايت الوزمااة ملم 2003ان أمحااد هرياادي إمياا (، ودراسااة )م 2013
، فقااد املــنهجالعربيااة ل طفااال الناااطقني بغريهااا. كمااا اتفقاات هااذه الدراسااة مااع الدراسااات السااابقة يف 

 اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصافي التحليلاي، وهاو نفاس املانهج املتباع يف معلام الدراساات الساابقة
 (.م 2013 مد أمحد عبدي  (، ودراسة )م 2003محد هريدي ان أإمي مثل دراسة )

الدراسات السابقة يف أ ا تسهم يف تطوير أداء معلم اللغة العربية  عن واختلفت هذه الدراسة
 للناطقني بغريها يف مجيع مستوايت تعليم اللغة الثواة، وهذا ما مل تتعّرض له الدراسات السابقة.    

 :إمجاال فيما يلي -كما ذكرت   –ور وتتمثل أوجه االستفادة من دراسات هذا احمل

 .ملصادر العلمية الشتقاق الكفاايتمعرفة ا •
 .يب املستخدمة يف اشتقاق الكفاايتالتعرمل على األسس واألدوات واألسال •
 .لعربية للناطقني بغريهامعرفة الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة ا •
 .تصنيف الكفاايت وترتيبهالى أسس التعرمل ع •

ومعلم اللغات  لغة العربية للناطقني بغريهااحملور الثاين : دراسات تناولت تقومي أداء معلم ال
 :األجنبية
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اهااتم  ،األجنبيااة يف تعلاايم اللغااات تقااوميلقااد أجرياات العديااد ماان الدراسااات والبحااوث حااول ال
م اللغة العربية للنااطقني لعأداء ميف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، سواء من حيث تقومي لبعضها اب

يم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، وقاام بعضاها ابلتقاومي يف تعلايم اللغاات أو من حياث كتاب تعلا ،بغريها
لاايت اساتطاع الباحاث التوصاال وا ،اساات ذات الصاالة ابلدراساة احلالياةالدر  ويعارض هااذا احملاوراألجنبياة، 

 :تناول هذه الدراسات على النحو التا يتم و  ،إليها

 ،م اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهااااعلاااييف حاااني قاااام الااابعض مااان هاااذه الدراساااات بتقاااومي كتاااب ت 
 . ويعاااارض هااااذا احملااااوري اللغااااة العربيااااة للناااااطقني بغريهاااااومنهااااا مااااا تكفلاااات بتقااااومي باااارامج إعااااداد معلماااا

تناااااول هااااذه يااااتم و  ،لاااايت اسااااتطاع الباحااااث التوصاااال إليهاااااوا ،اسااااات ذات الصاااالة ابلدراسااااة احلاليااااةالدر 
 الدراسات على النحو التا :

تقومي أداء معلم اللغة العربية لغري الناطقني " م( وعنوا ا2011) مد أمحد دراسة سامي ربيع  -1
 :(1)"هبا قي ضوء املدخل الثقايف

ني بغريهاا يف ضاوء املادخل استهدفت هذه الدراسة حتدياد مباادىء تادريس اللغاة العربياة للنااطق
ة العربيااة دريس اللغاااسااتهدفت وضااع تصااور مقاا ح السا اتيجية تدريسااية تراعااي مبااادىء تاا كمااا  ،الثقاايف

 لك عن طريد وضع دليل املعلم. وذ ،قي ضوء املدخل الثقايف

حياث اساتخدم الباحاث املانهج الوصاقي يف  ،نهج الوصافي والتجارييبوقد انتهجات الدراساة املا
واساتخدم املانهج التجارييب ، العربية يف ضوء املدخل الثقااقي إعداد قائمة ابملبادءي العامة لتدريس اللغة

 ( من معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها.15د هذه القائمة على )يف تطبي

 وأوصى الباحث من خول ما أسفرت عنه نتائج البحث مبا يلي: 

 .له وتدريبه لغواي وتربواي اقافيااالهتمام إبعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وأتهي •
                                                           

 .ماجستريرسالة ، تقومي أداء معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا قي ضوء املدخل الثقايف، ( سامي ربيع1)
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عربية واقافتها إىل اطقني هبا ، أل م سفراء اللغة الالتدقيد عند اختيار معلم اللغة العربية لغري الن •
 .األمم األخرى

بة االجتاهات احلديثة التطوير املستمر ل امج إعداد معلم اللغة العربية لغري اللناطقني هبا، ملواك •
 . يف التدريس

اليت مشرفيه واملؤسسات  التقومي املستمر ألداء معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من خول •
 .يعمل هبا

وقااد  اات اإلفااادة ماان هااذه الدراسااة يف بعااض الكفاااايت الثقافيااة املطلااوب توافرهااا لاادى معلاام 
الوزماااة  والثقافياااة(، واملهنياااة ،تتنااااول اجلواناااب الثوااااة )اللغوياااةاللغاااة العربياااة حياااث أن الدراساااة احلالياااة 

 ذلك نوع من التكامل بني البحثني.ويف  ،توافرها لدى هذا املعلم

تقومي أداء معلمي اللغة اإلجنليزية " وعنواهنا م(2011) هبة  مد فتحي الصعيديدراسة  -2
 :(1)"ابملرحلة االبتدائية يف ضوء معايري اجلودة

 ثّلت أهدمل هذه الدراسة يف حتديد معايري اجلودة الوزمة ألداء معلمي اللغة اإلجنليزية 
عايري يف أدائهم، وتقدمي تصور مق ح لتنمية أداء ابملرحلة االيتدائية، وبراز مدى توافر هذه امل

 معلمي اللغة اإلجنليزية ابملرحلة االبتدائية يف ضوء هذه املعايري.

وقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات املرتبطة 
اء معلمي اللغة اإلجنليزية مبوضوع البحث ومجع البياانت لتكوين اإلطار النلري، وتقومي أد

ابملرحلة االبتدائية، واستخدمت أداتني يف هذه الدراسة مها: قائمة املعايري اليت تكونت من 
اواة أجزاء رئيسية، وبطاقة موحلة اعتمدت على قائمة املعايري يف صورهتا النهائية، 

                                                           

 . رسالة ماجستري، تقومي أداء معلمي اللغة اإلجنليزية ابملرحلة االبتدائية يف ضوء معايري اجلودة هبة فتحي الصعيدي، (1)
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دارة الوايلي التعليمية وتضمنت العينة مخسة عشرة مهلما ومعلمة من معلمي اللغة اإلجنليزية إب
 مبحافلة القاهرة، وتصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها:

 -ابلنسبة ملرحلة التخطيط: -أ

 من أهم املؤشرات اليت حليت ابعلى تقدير يف أداء معلمي اللغة اإلجنليزية ابملرحلة االبتدائية:

 وضع أهدامل  ددة للدرس وقابلة للقياس. -
 ت املتعلمني.تصميم خطة الدرس وفقا الحتياجا -
 دمج اجلوانب العملية واالجتماعية واألكادميية يف خطة الدرس.  -

 -ابلنسبة ملرحلة تنفيذ الدرس: -ب

 من أهم املؤشرات اليت حليت ابعلى تقدير يف أداء معلمي اللغة اإلجنليزية ابملرحلة االبتدائية:

 رس.استخدام أساليب  هيدية متنوعة لتنشيط معارمل املتعلمني وهتيئتهم للد -
استخدام أساليب متنوعة لعرض الدرس تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني وجوانبهم  -

 املعرفية واإلنفعالية والنفسية.
نشر جّو من الصداقة يف الفصل من خول استخدام أمساء التوميذ واسلوب الثواب  -

 والعقاب.
 ضبط النلام يف الفصل واحملافلة عليه. -
 قدرات املتعلمني ومتطلبات املوقف التعليمي.استخدام وقت احلصة بكفاءة ل -

  -ابلنسبة ملرحلة التقومي: -ج

 من أهم املؤشرات اليت حليت ابعلى تقدير يف أداء معلمي اللغة اإلجنليزية ابملرحلة االبتدائية:

 حتديد واجب منز  مناسب للمتعلمني. -
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 إ حة الفرصة للمتعلمني لنستفادة من التغذية الراجعة لتقوميهم. -
 أن يسجل املعلم نتائج تقومي املتعلمني ويرسلها إلة إدارة املدرسة وأولياء األمور. -
 االستفادة من نتائج التقومي يف حتسني طريقة التدريس املستخدمة. -

واألساااس  ،التعاارمل علاااى أدوات عمليااة التقاااومي مااان هااذه الدراساااة يف ةاحلالياا دراساااةالسااتفيد تو 
 مي.الوزم أخذها يف االعتبار عند التقو 

تقومي حمتوى مهارة النطق ومستوى كفايـة  " م( وعنوا ا2012)ران عبد الرمحان النجار  دراسة  – 3
للصــف العاشــر يف ضــوء التوجيهــات املعلــم لتــدريس املهــارة مبنهــا  اللغــة اإلجنليزيــة الفلســطيين 

 :(1)التعليمية احلديثة"

جنليزيااة كلغااة أجنبيااة مبنهاااج اللغااة تقااومي تعلاايم مهااارة نطااد اللغااة اإلهدفت هااذه الدراسااة إىل اساات
اإلجنليزيااة املتعاادد املهااارات الفلسااطيين للصااف العاشاار، هاادمل التقااومي إىل حتديااد ماادى موئمااة احملتااوى 
التعليمااي ملهااارة النطااد بااذلك املنهاااج ومسااتوى كفايااة املعلاام لتدريسااها للتوجهااات التعليميااة احلديثااة يف 

ى حتلياال احملتااوى اطاااص يتعلاايم مهااارة النطااد يف كتااام الطالااب جمااال تعلاايم املهااارة، اشااتمل التقااومي علاا
واملعلم، ابإلضافة إىل موحلة مستوى كفاية عيناة مان معلماي اللغاة اإلجنليزياة للصاف العاشار لتادريس 

 .املهارة

ولتحقيااد أهاادامل الدراسااة، قاماات الباحثااة مبراجعااة عينااة ماان األدب ذو العوقااة، و كناات ماان 
ات التعليمية احلديثة يف جمال تعلايم مهاارة نطاد اللغاة اإلجنليزياة، مث قامات الباحثاة حتديد قائمة ابلتوجه

مبناقشاااة واساااتعراض كيفياااة توافاااد عملياااة تعلااايم املهاااارة ماااع تلاااك التوجهاااات،  ويف ضاااوء ذلاااك، قامااات 
بتطااوير قائمااة مق حااة مبواصاافات  تااوى املااادة التعليميااة اطاصااة مبهااارة النطااد وقائمااة مق حااة أخااارى 

كفاايت املعلم الاوزم اكسااهبا لتادريس ذلاك احملتاوى، وابلتاا   ّكنات مان تطاوير أدايت الدراساة ومهاا: ب
                                                           

An Evaluation of  Pronunciation teaching content of   ,) Rana Abd Alrahman Al Najjar 1(

English for palestine 10 and related teachers contemporary level in light of current 

instructional perspectives, Master.    
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أداة حتلياال  تااوى وهااي موجهااة لتحلياال  تااوى كتااام الطالااب واملعلاام، وبطاقااة موحلااة وهااي موجهااة 
ستخدام املانهج للصف العاشر يف  افلة خانيونس ابمعلما للغة اإلجنليزية  12لتحديد مستوى كفاية 
 الوصفي يف ذلك كله.

وبتطبيد األداتني وابالعتمااد علاى البيااانت الناجتاة مان عمليايت التحليال واملوحلاة، مت التوصال 
( تتااااوافر املواصاااافات املق حااااة حملتااااوى مهااااارة النطااااد يف ضااااوء 1إىل عاااادة نتااااائج وفيمااااا يلااااي أبرزهااااا: )

( ميتلاااك 2يزياااة للصاااف العاشااار بدرجاااة ضاااعيفة. )التوجهاااات التعليمياااة احلديثاااة يف منهااااج اللغاااة افنجل
مان الكفااايت املق حاة لتادريس مهاارة نطاد اللغاة اإلجنليزياة يف معلماوا اللغاة اإلجنليزياة مساتوى ضاعيف 

 ضوء التوجهات التعليمية احلديثة.

واسااتنادا للنتااائج السااابقة، قااّدمت الباحثااة عااددا ماان التوصاايات اطاصااة إبنتاااج مااادة تعليمياااة 
لتحساااني وتعاااديل احملتاااوى اطااااص بتعلااايم مهاااارة نطاااد اللغاااة اإلجنليزياااة الفلساااطيين مااان الصاااف مسااااندة 

وقااادمت الباحثاااة أيضاااا توصااايات خاصاااة إبعاااداد دورات تدريبياااة لكااال مااان عشااار، األول حاااىت الثااااين 
لفلساطيين املعلمني احلاليني والطلبة املعلمني يف جمال تعلايم نطاد اللغاة اإلجنليزياة مبنهااج اللغاة اإلجنليزياة ا

 من الصف األول حىت الثاين عشر وذلك يف ضوء التوجهات التعليمية احلدبثة.

وقااد أفاااد الباحااث ماان هااذه الدراسااة يف جانبهااا البحثااي ماان األدوات البحثيااة الاايت اسااتخدمتها 
الباحثااة وتطبيقهااا واسااتخوص النتااائج واسااتخدام اإلحصاااءات، حيااث اسااتخدمت الباحثااة أداة حتلياال 

   ة موحلة. توى وبطاق

دراسة تقوميية لتطبيق ملف اإلجناز  " م( وعنوا ا2013) مد حجازي عبد اللطيف  دراسة  – 4
 :( 1)"يف املدارس االبتدائية املصرية

                                                           

(1)  Muhammed Hegazi, An Evaluative study of Portfolio implementation in the Egyptian 

Primary Schools,  Master.  
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تقااومي تنفيااذ ملااف اإلجناااز ملااادة اللغااة اإلجنليزيااة يف املاادارس االبتدائيااة هاادفت هااذه الدراسااة إىل 
التحليلااي، ووضااع اسااتطوع رأي ملعلمااي اللغااة املاانهج الوصاافي املصاارية، وقااد قااام الباحااث ابسااتخدام 

اإلجنليزيااة، ابإلضااافة ملوحلااة الباحااث لتوميااذ فصاالني ومعلماايهم يف مدرسااتني ابتاادائيتني  تلفتااني يف 
  افلة سوهاج مبصر.

وقااااد تضاااامنت عينااااة هااااذه الدراسااااة عشاااارين معلمااااا للغااااة اإلجنليزيااااة مباااادارس  افلااااة سااااوهاج 
د تطبيااد أدوات الدراسااة علااى العينااة توصاالت الدراسااة إىل نتااائج معلمهااا إجيابيااة والاايت االبتدائيااة، وبعاا

 تعين أنه مت تفضيل استخدام ملف اإلجناز اللغة اإلجنليزية.

معلمااي اللغااة اإلجنليزيااة يف املاادارس االبتدائيااة كااان لااديهم خلفيااة جياادة وأوضااحت الدراسااة أن 
ة، وبنااااء علاااى فاااإ م أيااادوا اساااتخدام ملاااف اإلجنااااز اللغاااة حاااول مفااااهيم ملاااف اإلجنااااز اللغاااة اإلجنليزيااا

 اإلجنليزية يف املدارس.

 عة من التوصيات أمهها:دراسة جمو ويف ضوء هذه النتائج قّدمت ال

 جيب أن يكون متكامو يف تدريس اللغة اإلجنليزية.أن ملف اإلجناز  -
 البعض.أن ملف اإلجناز والطريقة التقليدية للتقومي جيب أن يكّمل بعضهم  -
 أنه جيب أن يتم تشجيع معلمي الغة اإلجنليزية الستخدام ملف اإلجناز يف التدريس. -
                                         جيب أن يكون ملف اإلجناز أداة إلاثرة واكتشامل االبداعية واإلنتاج احلر للتوميذ.   -

وطريقااة  ،بطاقااة موحلااةو  سااتبانةاال ماان هااذه الدراسااة يف كيفيااة بناااء ةاحلالياا ةدراسااسااتتفيد التو 
 ا واستخوص النتائج وحتليلها.متطبيقه
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" بطاقـــة مقرتحــــة لتقـــومي أداء معلــــم اللغــــة م( وعنوا ااااا 2013دراساااة صااااحل عااااائض األمحاااري ) -5
 :(1)اإلجنليزية يف ضوء  وذ  مارزانو للتقومي"

جنليزيااة يف ضااوء جااوذج مااارزانو هاادفت هااذه الدراسااة إىل اقاا اح بطاقااة لتقااومي أداء معلاام اللغااة اإل
وقاد حاولات الدراساة التوجاه من وجهة نلر املختصني ومشاريف اللغاة اإلجنليزياة ومعلميهاا، لتقومي املعلم 

واملشارفون ال بويااون هيئاة تاادريس  أعضاااء أكثار إىل تقااومي املعلام ماان خاول التغذيااة الراجعاة الاايت يكتبهاا
حبااث يف اللغاة الثانياة علاى تصاورات الطاوب عان أداء املعلام معلام األ  عان أداء املعلام، يف حاني ترّكاز

 أكثر من تقومي املعلمني واملشرفني ألداء زميلهم.

 ولتحقيد هذا اهلدمل أجابت الدراسة على األسئلة التالية:  

مااا املهااارات التدريساااية الاايت جياااب أن تتااوافر يف معلاام اللغاااة اإلجنليزيااة يف كاااو ماان: جماااال  -1
، جمااال التفكااري ؟، جمااال اإلعااداد والتخطاايط للاادرس؟اتيجيات الصاافيةالساالوكيات واالساا  
 .؟، جمال الزمالة واملهنية؟الناقد يف التدريس

تعاااّزى إىل طبيعاااة توجاااد فاااروق ذات دالالت إحصاااائية باااني اساااتجاابت أفاااراد العيناااة  هااال -2
  العمل واملؤهل؟

 ال بيااة جبامعاااة أم (  تصاااني ) أعضاااء هيئااة تااادريس ( ماان كليااايت7وتكوناات عينااة الدراساااة ماان )
( مشاارفا تربااواي ملااادة اللغااة اإلجنليزيااة مبدينااة الطااائف ومدينااة مكااة 20القاارى وجامعااة طااائف، وكااذلك )

 ( معلما للغة اإلجنليزية مبدينة الطائف.90املكرمة، و)

( 61اإلساتبانة جلماع املعلوماات، وقاد تضامنت )على واستخدم الباحث املنهج الوصفي معتمدا 
ببيا اا معتمادا علاى جاوذج ماارزانو لتقاومي املعلام، وقاد توصالت الدراساة إىل النتاائج باحاث قاام العنصرا 
 التالية: 

                                                           

 ، رسالة ماجستري.بطاقة مقرتحة لتقومي أداء معلم اللغة اإلجنليزية يف ضوء  وذ  مارزانو للتقومي( صاحل األمحري، 1)
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أن درجة أمهية توافر املهارات التدريسية يف معلم اللغة اإلجنليزية كانت يف مستوى ) مهام  -1
 من وجهة نلر عينة الدراسة.جدا ومهم ( 

، مهاااااا: تغاااااري طبيعاااااة العمااااال يف جماااااالنيوجاااااود فاااااروق يف اساااااتجاابت أفاااااراد العيناااااة تبعاااااا مل -2
االس اتيجيات والسلوكيات الصفية، والتفكري الناقد، واالستبابة ككل لصاحل املختصاني.  
كااذلك وجااود فااروق ذات دالالت إحصااائية بااني اسااتجاابت أفااراد العينااة ) ماان املعلمااني 

وكيات الصاافية واملشاارفني ( تبعااا ملتغااري طبيعااة نااوع املؤهاال يف جمااال االساا اتيجيات والساال
 لصاحل ذوي املؤها ال بوي.

 أمهها:توصيات قّدم الباحث و 

 االستفادة من بطاقة التقومي املق حة كأداة لتقومي األداء الوهنيفي ملعلم اللغة اإلجنليزية. -1
االسااااتفادة ماااان املهااااارات التدريسااااية الاااايت تضاااامنتها البطاقااااة املق حااااة يف التخطاااايط لاااا امج  -2

 برامج التدريب أاناء اطدمة. اإلعداد ال بوي، وكذلك

 بنااود تقااوميأداء املعلاام لوقااد اسااتفاد الباحااث ماان هااذه الدراسااة يف إدراد أمهيااة تضاامني بطاقااة موحلااة 
 أعضاء هيئة تدريس عن تصورهم ألداء املعلم داخل حجرة الدراسة. يكتبها املعلم و 

هارات إدارة الصف لدى تقومي موعنواهنا"  م(2014)  مد السيد عبد اللاهر  مددراسة  -6
 :(1) "معلمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التفاعل اللقظي

تقومي مهارات إدارة الصف لدى معلمي اللغة اإلجنليزياة الدراسة بشكل أساسي إىل  هذه ترمي
 . للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التفاعل اللقلي

                                                           

، يف ضوء مهارات التفاعل اللقظيتقومي مهارات إدارة الصف لدى معلمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية ،  مد السيد (1)
 .رسالة ماجستري
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ستمرت عملية ( معلما للغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية، وا50الدراسة من )وقد تكونت عينة 
شهر، و ثلت أدوات الدراسة يف قائمة اشتملت على مهارات إدارة املوحظ ملدة اواة أ

، وبطاقة علمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التفاعل اللقليالصف مل
توصل الباحث إىل وجود ضعف يف مهارات إدارة ، و مت بواسطة القائمة السابقةموحلة صمّ 

 .  علمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانويةالصف والتفاعل الشفهي مل

 ولقد خلصت الدراسة يف ضوء النتائج السابقة إىل التوصيات التالية:

ووزارة ال بية والتعليم خول ختطيط وتصميم  تشجيع التعاون ما بني كليات ال بية -
علمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات لتعليمية والتدريبية ملال انمج ا

 .التفاعل اللقلي
وجوب منو كادر خاص للمعلمني بعد حصوهلم على برامج تدريبية وأتهيلية معينة  -

 بدال من االعتماد على نتائج اإلمتحاانت.
 معلم وتنميته.ال بّد من اختاذ إجراءات حامسة لرفع احلالة اإلقتصادية لل -
 جيب أن يقوم بعملية ال امج التدريبية خنبة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات. -
جيب على معلمي اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية استخدام طرق تدريس حديثة  -

 ووسائل تعليمية حديثة وتصميم بعض األنشطة اليت تساعد على خلد التفاعل.

لغات بعض املعوقات اليت حتول دون اهتمام املعلمني يف برامج تعليم ال وقد استلخص من هذه الدراسة
الثانية، ومن هذه املعوقات: ضيد الوقت، وقلة املصادر املتاحة لتدريس اللغة، وتركيز االمتحاانت 

 على مهاريت القراءة والكتابة.
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 احملور: هذا تعليق على دراسات

 :ور األول؛ تبنيمت عرضها يف احمل من خول الدراسات اليت

علم اللغة العربية الفعلي ملداء األة اليت أجريت يف جمال تقومي البحوث والدرسات العربي درةن (1)
داخل حجرة الدراسة، كما ندرت مثل هذه الدراسات التقوميية ل داء للناطقني بغريها 

على الرغم من  وأيضا يف تعليم اللغة العربية للناطقني هبا،الفعلي ملعلم اللغة كلغة أجنبية، 
 األمهية القصوى اليت  ثلها هذه الدراسات اليت حتاول حتديد واقع األداء الفعلي للمعلمني
مقارنة مبا ينبغي أن يكون عليه،  هيدا لوضع جوذج معياري هلذا األداء، ولعل من الغريب أن 

ب املسافة بني تقّل تلك الدراسات على املستويني احمللي والعاملي، على الرغم من أ ا تقرّ 
النلرية والتطبيد، وخترج النلرايت من بطون الكتب وأدراج املكاتب وعقول اط اء إىل أرض 

  الواقع يف صورة إجرائية ملموسة.
قوميية احلديثة اليت حصل عليها الباحث كانت يف جمال تعليم اللغات تالدراسات الأن معلم   (2)

 مد حجازي عبد م (، ودراسة ) 2011األجنبية، مثل دراسة ) هبة فتحي الصعيدي 
م (، ما عدا دراسة ) سامي ربيع 2013م ( ودراسة صاحل عائض األمحري 2013اللطيف 
 م ( اليت كانت يف تعليم العربية للناطقني بغريها.2011 مد 

هتتم مبعلم اللغة العربية اليت احلديثة و  العربية والدراسات ضرورة احلاجة إىل إجراء البحوث  (3)
ني بغريها بداية إبعداده، ومرورا بتقومي أدائه؛ لتشخيص جوانب القوة والضعف لديه، للناطق

 .                            مجيع جوانب الكفاايت الوزمة لهضوء تطوير أدائه يف وانتهاءا ب
أن هناد حاجة إىل التقومي املستمر ألداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها بغية تطويره  (4)

 ،(م2011  مد أكدته دراسة )سامي ربيع وهو ما ،بة االجتاهات احلديثة يف التعليماكملو 
 .ةاحلالي دراسةخري شاهد على أمهية الوهذا 
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 أوجه االتفاق واالختالف بني دراسات هذا احملور والدراسة احلالية:

تقاومي أداء ، فاإن الباحاث يقاوم بالتقـوميالدراسة احلالية مع الدراساات الساابقة مان حياث  تتفق
معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يف ضااوء الكفاااايت الوزمااة لااه، ومجيااع الدراسااات السااابقة تناولاات 

معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا   أداء، منهاا ماا اهتمات بتقاومي للغاات األجنياةالتقومي يف جمال تعلايم ا
معلااام اللغاااة اإلجنليزياااة كلغاااة أجنبياااة   أداء(، وقاااام بعضاااها بتقاااومي م2011ساااامي ربياااع  ماااد كدراساااة )

 م (.2013م (، ودراسة ) صاحل عائض األمحري 2011كدراسة ) هبة  مد الصعيدي 

بااني الدراسااة احلاليااة والدراسااات املعروضااة يف هااذا احملااور ماان حيااث  وتكمــن أوجــه االخــتالف
يف اجلوانااب  للناااطقني بغريهاااملوضاوع ) عينااة الدراساة (، حيااث تقاّوم الدراسااة احلالياة أداء معلاام العربياة 

الثواة الوزمة له للقيام مبهنته، بينما اهتمت الدراسات السابقة ابلتقومي يف تعليم اللغات األجنبياة، إال 
 دراسة ) سامي ربيع ( اليت قّومت معلم العربية يف ضوء املدخل الثقايف.

ماااان هاااااذه   –ت كمااااا ذكاااار   – ةاحلاليااااا دراسااااةدة الفاااايمكن إمجاااااال أوجااااه اسااااتفا ،وعلااااى هااااذا
 :الدراسات فيما يلي

  .معرفة األدوات املوضوعية اليت تستخدم لتقومي أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها •
 .قني بغريهاطدمة يف تعليم اللغة العربية للنابيان نواحي القصور اليت توجد يف الكتب املستخ •
اللغة  األجنبية عامة، ومعلمي اللغات يمعلم أداء ي القصور املوجودة يفالتعرمل على نواح •

 .خاصة العربية للناطقني بغريها

 :العربية للناطقني بغريهااللغة  معلم احملور التالث : دراسات تناولت إعداد

م اللغاة العربياة يعلات بتحديد أسس بنااء بارامجاليت ترتبط والبحوث يعرض هذا احملور الدراسات 
 وعرض دراسات هذا احملور يتم على النحو التا :  ضوئها،أو تقومي هذه املناهج يف للناطقني بغريها،
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فعالية برانمج لتنمية مهارات التعبري  م( وعنوا ا"2004)  مد أمحد  مد عيسىدراسة  (1)
 :(1)"لغات أخرىبالكتايب الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية من الناطقني 

في، وحتدياااد جمااااالت الكتاباااة الدراساااة تنمياااة مهاااارات التعباااري الكتاااام الاااوهني هاااذه اساااتهدفت
الوهنيفيااة الاايت حيتاااج إليهااا دارسااوا اللغااة العربيااة ماان الناااطقني بلغااات أخاارى يف حياااهتم العامااة واطاصااة، 
وبناااء عليااه بناااء باارانمج مقاا ح لتنميااة مهااارات الكتابااة الوهنيفيااة وحتديااد فعاليتهااا لاادى هااؤالء الدارسااني 

 الناطقني بغري العربية.

إلجاااراءات منهاااا: إعاااداد قائماااة مبهاااارات التعباااري الكتاااام الاااوهنيفي جوعاااة اوقاااد قاااام الباحاااث مب
الوزمة يف مواقف االتصال الكتام ابللغة العربية، وإعداد قائمة ابملهارات العامة الوزماة لدارساي اللعاة 

يقااه، العربيااة ماان الناااطقني بغريهااا، وإعااداد باارانمج مقاا ح لتنميااة مهااارات التعبااري الكتااام الااوهنيفي وتطب
بنااء اختبااار موضاوعي لقياااس اسااتيعاب وإعاداد دلياال معلام لوسااتعانة باه يف تاادريس الا انمج املقاا ح، و 

الدارساااني للمفااااهيم واملعاااارمل األساساااية الاااواردة ابلااا انمج، وقيااااس مااادى  كااانهم مااان مهاااارات التعباااري 
 شبه التجرييب.الكتام الوهنيفي وتطبيقه قبليا وبعداي معتمدا يف ذلك على املنهج الوصفي و 

 وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج منها:

 مبهارات التعبري الكتام، وتناولت التا :إعداد قائمة  -1
 الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة. -
 كتابة احلرومل اهلجائية ابشكاهلا املختلفة. -
 كتابة اهلمزة بشكل صحيو. -
 ع .استخدام قواعد النحو والصرمل بطريقة تلهر امل -
 الربط بني اجلمل والفقرات ابدوات الربط املناسبة. -

                                                           

، فعالية برانمج لتنمية مهارات التعبري الكتايب الوظيفي لدى دارسـي اللغـة العربيـة مـن النـاطقني لغـات أخـرى،  مد أمحد (1)
 .رسالة دكتوراه
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 تعزيز األفكار ابلشرح والتفصيوت املناسبة. -
 اختيار األلفاا املناسبة للمع . -

 فعالية ال انمج املق ح يف تنمية مهارات التعبري الكتام الوهنيفي. -2

 -وقد أوصت الدراسة ابلتا :

 ضرورة مراعاة احتياجات الدارسني. -1
 ت لدى الدارسني.املمارسة الفعلية ملهارات الكتابة؛ حىت يتحقد هلا الثبا ضرورة -2
 مشولية التقومي حبيث يشمل مهارات اللغة العربية كاملة. -3

ماان خااول  احلاليااة لدراسااةحتديااد أهاادامل التصااور املقاا ح ل يف و اات اإلفااادة ماان هااذه الدراسااة
مااني مهااارات الكتابااة الاايت قاماات األهاادامل الاايت حااددهتا، وخاصااة فيمااا يتعلااد ابكساااب املتعل

وكاااذلك يف حتدياااد مهاااارات الكتاباااة، واالساااتفادة منهاااا يف اإلطاااار عليهاااا الدراساااات الساااابقة، 
 النلري.

فعالية برانمج مقرتح لتعليم اللغة العربية  م( وعنوا ا"2005) هند عبد هللا اهلامشيدراسة  (2)
 :(1)" سلطنة عمانيف حتصيل التالميذ الناطقني بغريها واجتاهاهتم حنوها يف

 ثلت األهدامل من هذه الدراسة يف إعداد برانمج لتعليم اللغة العربية لتومياذ صافومل املرحلاة 
يف املساتوى االبتادائي يف ضاوء األساس املعرفياة  االيتدائية مان النااطقني بلغاات أخارى يف سالطنة عماان

قااا ح يف حتصااايل التومياااذ النااااطقني واالجتماعياااة والنفساااية واللغوياااة، ومعرفاااة مااادى فعالياااة الااا انمج امل
للغااات ابللغاات األخارى، وكاذلك معرفاة مادى فعاليااة الا انمج املقا ح يف اجتاهاات التومياذ النااطقني اب

الباحثاة املانهج الوصافي عناد بنااء الا انمج املقا ح، وإعاداد  اساتخدمتوقاد األخرى حنو اللغاة العربياة، 

                                                           

ني بغريهــا واجتاهــاهتم حنوهــا يف ســلطنة فعاليــة بــرانمج مقــرتح لتعلــيم اللغــة العربيــة يف حتصــيل التالميــذ النــاطق، هنااد اهلااامشي( 1)
 .، رسالة دكتوراهعمان



-114- 
 

واملاانهج التجاارييب عنااد تاادريس الاا انمج املقاا ح علااى ياااانت، أوات البحااث البحااث املختلفااة وحتلياال الب
 أفراد العينة.

ولتحقيااد هااذه األهاادامل قاماات الباحثااة إبعااداد أدوات البحااث املتمثلااة يف اختبااار حتصاايلي يف 
اه التوميااذ الناااطقني ؛ للتأكيااد ماان ماادى حتقيااد األهاادامل، ومقياااس اجتاا ضااوء أهاادامل الاا انمج املقاا ح

حنااو اللغااة العربيااة وتطبيقااه قباال تاادريس الاا انمج املقاا ح وهبااده؛ هباادمل تعااّرمل ماادى ة بلغااات غااري العربياا
  حنو تعلم اللغة العربية.فعالية ال انمج يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى التوميذ 

 -نتائج أمهها:وبعد تطبيد ال انمج املق ح، توصلت إىل 

اطقني بغريهاا يف املساتوى االبتادائي لتومياذ مق ح لتعليم اللغة العربياة للناإعداد برانمج  -1
 صفومل املرحلة االبتدائية العليا.

وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااني متوساااط درجاااات تومياااذ اجملموعاااة التجريبياااة،  -2
ومتوساااااط درجاااااات تومياااااذ اجملموعاااااة الضاااااابطة يف اختباااااار التحصااااايل يف: االساااااتماع، 

تاباة بعااد تطبياد الاا انمج املقا ح، وذلااك والتحادث، والقااراءة، وال اكياب النحويااة، والك
 لصاحل توميذ اجملموعة التجريبية.

ابلكفااااااءة يف تنمياااااة مهاااااارات التومياااااذ يف:  –موضاااااوع البحاااااث  –اتصاااااف الااااا انمج  -3
 االستماع، والتحدث، والقراءة، وال اكيب النحوية، والكتابة.

اللغويااااة لاااادى ابلفعاليااااة يف تنميااااة املهااااارات  –موضااااوع البحااااث  –اتصااااف الاااا انمج   -4
 التوميذ.

وجدت عوقة إجيابية بني تعّلم التوميذ الناطقني ابللغاات األخارى وباني اجتاهااهتم حناو  -5
 اللغة العربية.

 -وقي ضوء هذه النتائج قّدمت الباحثة املق حات التالية:
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ضااارورة اهتماااام وزارة ال بياااة والتعلااايم يف سااالطنة عماااان إبعاااداد منهااااج لتعلااايم اللغاااة العربياااة  -1
للناااااطقني بغريهااااا مبختلااااف املسااااتوايت ) املسااااتوى االيتاااادائي، واملتوسااااط، واملتقااااّدم (، يااااتم 

 تدريسه يف املدارس األجنبية املتواجدة يف سلطنة عمان.
 ينبغااي أن يراعاااي املخططاااون ملناااهج تعلااايم اللغاااة العربياااة للناااطقني بغريهاااا األساااس املعرفياااة، -2

 .واالجتماعية، والنفسية، واللغوية للتوميذ

وميكااان أن تفياااد الدراساااة احلالياااة مااان طرائاااد التااادريس املساااتخدمة يف هاااذه الدراساااة عناااد تااادريس 
 التصور املق ح.

فاعلية برانمج مقرتح قائم على التكامل  م( وعنوا ا"2005) أسامة زكي السيد عليدراسة  (3)
مهارات  بني مهارات القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف تنمية

 :(1)"الدراسة

ترمااي هااذه الدراسااة بشااكل أساسااي إىل بناااء باارانمج قااائم علااى التكاماال بااني مهااارات القااراءة 
والكتاباااة يف تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا يف املساااتوى املبتااادئ، وتعاااّرمل أااااره يف تنمياااة مهاااارات 

 الدراسة.

الدراسااة الاايت يسااعى لتنميتهااا لاادى  يااد هااذا اهلاادمل، قااام الباحااث إبعااداد قائمااة مبهاااراتقولتح
الدارسني من خول الرجاوع إىل األدبياات والبحاوث الساابقة، ومراسالة البااحثني األجاناب الاذين قااموا 
بدراسات متشاهبة، مث قام بتحديد أسس بناء ال انمج املق ح القائم على التكامل بني مهاارات القاراءة 

التااادريس يف الااا انمج، كماااا أعاااّد اختباااارا حتصااايليا يف  والكتاباااة، وكاااذلك األهااادامل وطرائاااد وأسااااليب
 قبل وبعد تنفيذ التجربة.مهارات الدراسة لتطبيقه 

                                                           

فاعلية برانمج مقرتح قائم على التكامل بني مهارات القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، أسامة السيد (1)
 ، رسالة دكتوراه.يف تنمية مهارات الدراسة
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وبعد إجراء جتربة البحث، أابتات الا انمج فاعليتاه يف تنمياة مهاارات الدراساة لادى الدارساني ) 
  -عينة ( واملتعلقة مبا يلي:

وحتديااد الفكاارة الرئيسااية، وحتديااد  مهااارات حتديااد املعلومااات املقااروءة ) عنااوان الاانص، -1
 .الفكرة الفرعية(

مهاااارات تنلااايم املعلوماااات املكتوباااة ) ختطااايط املقاااروء، وتااادوين امللحوهناااات، وإعاااداد  -2
 الصياغة، والتلخيص، واطريطة الداللية(.

مهارات جتويد األداء القرائي والكتام ) عومات ال قيم، والروابط السياقية، والكشاف  -3
 يف املعجم(.

تعاااّرمل بعاااض ماااداخل وإجاااراءات التكامااال باااني املهاااارات ميكااان اإلفاااادة مااان هاااذه الدراساااة يف و 
 اللغوية لوستفادة منها يف بناء التصور املق ح.

تنمية بعض مهارات التعبري الشفوي الوظيفي  "م( وعنوا ا2008)أمحد علي  مد دراسة  (4)
 :(1)"لغة العربية للدارسني من غري الناطقني ابل ةيف ضوء االحتياجات اللغوي

أجريااااات هاااااذه الدراساااااة هبااااادمل تنمياااااة بعاااااض مهاااااارات التعباااااري الشااااافوي الاااااوهنيفي يف ضاااااوء 
االحتياجات اللغوية للدارسني غري الناطقني ابللغة العربية لدى دارسي املستوى الثاين مبعهد الدراسات 

 اطاصة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابألزهر الشريف.

  -ا اهلدمل العام، قام الباحث مبا يلي:ولتحقيد هذ

يف التعرياااااف بنفساااااه، وامساااااه، حتدياااااد االحتياجاااااات اللغوياااااة الشااااافهية للدارساااااني   -1
وعنوانه، واإلشراد يف  اداة عن التعاارمل والازايرات، واساتخدام اهلااتف، والتعامال 

                                                           

الشفوي الوظيفي يف ضوء االحتياجات اللغوي للدارسني من غري الناطقني ابللغـة  تنمية بعض مهارات التعبري، أمحد علي (1)
 .رسالة ماجستري، العربية
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يف املصاااحل احلكومااة وغريهااا، وهااذه االحتياجااات اللغويااة حتاات جمااالني ماان جماااالت 
 عبري الشفهي الوهنيفي مها احلوار وإلقاء الكلمات.الت

التعبااري الشاافهي كمااا قااام الباحااث يف ضااوء االحتياجااات إبعااداد قائمااة مبهااارات    -2
الوهنيفي املناسبة للدارسني من غري النااطقني ابللغاة العربياة، وهاي املهاارات اطاصاة 

 مبجا  احلوار وإلقاء الكلمات.
ميااااة هاااذه املهاااارات لااادى الدارساااني مااان غااااري كماااا قاااام الباحاااث ببنااااء بااارانمج لتن -3

 الناطقني ابللغة العربية، مع عمل دليل املعلم ليس شد به يف تنفيذ ال انمج.

 -وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها:

ضرورة التوازن يف برامج تعليم اللغة العربية لغري النااطقني هباا باني تادريس مهاارات وفناون  -1
 مليل لصاحل القراءة والقواعد على حساب االستماع والتحدث.اللغة األربعة، وعدم ا

ضارورة التخطاايط السااليم ل نشاطة اللغويااة الشاافهية الاايت تساهم يف تنميااة مهااارات التعبااري  -2
 الشفهي كالندوات واملناهنرات، و ثيل احلوارات.

 الشااافهي لااادى الدارساااني غاااري النااااطقني ابللغاااة العربياااة،ضااارورة االهتماااام بتقاااومي اجلاناااب  -3
 وختصيص درجات له.

وميكن اإلفادة من هذه الدراسة يف اختيار  تاوى التصاور املقا ح، وحتدياد بعاض أهدافاه املتعلقاة 
أدءات التعبااااري  مبهااااارات تعلاااايم فنااااون اللغااااة األربعااااة، ويف معرفااااة بعااااض إجااااراءات واساااا تيجيات تنميااااة

  الشفهي الوهنيفي للدارسني.
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برانمج لتنمية مهارات األداء " م( وعنوا ا2009)نشأت عبد العزيز عبد القادر دراسة  (5)
 :(1)"اللغوي ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا يف املدخل الكلي

هدفت هاذه الدراساة إىل تعاّرمل فاعلياة بارانمج معاّد يف ضاوء املادخل الكلاي يف تنمياة مهاارات 
 ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا.األداء اللغوي 

ا اهلدمل قام الباحث قام الباحث بتعرياف األداء اللغاوي ابناه " جمموعاة األداءات ولتحقيد هذ
واملعااارمل اللغويااة والثقافيااة الاايت  ّكاان متعلمااي اللغااة العربيااة الناااطقني بغريهااا يف املسااتوى املتوسااط ماان 

ة اليت استخدامها يف التواصل اللغوي والفهم الثقايف والتعايش االجتماعي بدرجة تتناسب مستوى اط  
 مروا هبا".

بتحديااد جماااالت ومعااايري ومؤشاارات األأداء اللغااوي املناساابة ملتعلمااي وبناااء عليااه، قااام الباحااث 
اللغاااة العربياااة النااااطقني بغريهاااا يف املساااتوى املتوساااط يف جمااااالت األداء اللغاااوي وهاااي: االتصاااال ابللغاااة 

 رانت، ممارسة اجملتمعات.االرتباطات، عقد املقاالعربية كأهلها، تعّرمل الثقافات، إجراء 

علااى املاانهج الوصاافي يف إطاااره النلااري لعاارض ومناقشااة الدراسااات واألدبيااات واعتمااد البحااث 
كمااا اعتمااد علااى املاانهج التجاارييب يف اإلعااداد لتجربااة البحااث وضاابطها وتنفيااذها، و ثّلاات املتعلقااة بااه،  

 -أدوات هذه الدراسة يف فيما بلي:

ملتعلماي اللغاة العربياة النااطقني بغريهاا يف للغوي املناسابة قائمة معايري ومؤشرات األداء ا -
 ملتوسط.املستوى ا

اختبااار األداء اللغااوي لقيااااس ماادى اكتساااب الدارساااني ) جمموعااة البحااث ( ملهاااارات  -
 األداء اللغوي.

                                                           

، بــرانمج لتنميــة مهــارات األداء اللغــوي ملتعلمــي اللغــة العربيــة غــري النــاطقني هبــا يف املــدخل الكلــي، نشاأت عبااد العزيااز (1)
 .دكتوراهرسالة 
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قائمااة أبسااس ومعااايري احملتااوى الواجااب توافرهااا يف باارانمج تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني  -
 وى املتوسط.بغريها يف املست

باارانمج تنميااة مهااارات األداء اللغااوي يف ضااوء املاادخل الكلااي، مث تدريسااه جملموعااة ماان  -
( دارساااا يف تعليمهاااا بكلياااة دار العلاااوم جامعاااة 35متعلماااي اللغاااة العربياااة بلاااغ عاااددها )

 القاهرة.

وكشاافت نتااائج هااذه الدراسااة عاان فاعليااة الاا انمج املقاا ح يف ضااوء كاال اللغااة يف تنميااة مهااارات 
وقاد أفااد الباحاث مان هاذه الدراساة يف تعاّرمل املؤشارات اطاصاة مبجاال االتصاال  األداء اللغوي ككل.

ابللغااة العربيااة كأهلهااا، ابعتبارهااا هااذا اجملااال هاادفا أساساايا لتعلاايم مهااارات االسااتماع والكااوم للناااطقني 
 يف الدراسة احلالية.بغري العربية 

برانمج مقرتح قائم على الثقافة اإلسالمية " م( وعنوا ا2011) عمر مجعة سامل دراسة (6)
 :(1)"لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بدولة تنزانيا للمستوى املبتدئ

العربية للناطقني هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برانمج اثئم على الثقافة اإلسومية لتعليم اللغة 
قاااام الباحاااث ابساااتخدام املااانهج الوصااافي يف  بغريهاااا بدولاااة تنزانياااا يف املساااتوى املبتااادئ، وللقياااام باااذلك

 حتليل األدبيات السابقة وبناء ال انمج املق ح.

وقااد أعاااّد الباحاااث قائماااة مبهااارات اللغاااة العربياااة املناسااابة للناااطقني بغريهاااا يف املساااتوى املبتااادئ 
لقواعاااد، بدولااة تنزانياااا، واشاااتملت القائماااة علاااى مهاااارات االساااتماع، والتحااادث، والقاااراءة، والكتاباااة، وا

 انمج املق ح يف ضوء هذه املهارات.  بوضع ال قامة، مث وجوانب الثقاف

 -وقد قّدم الباحث جموعة من التوصيات يف ضؤء نتائج الدراسة، ومن أمهها:

                                                           

ــرانمج مقــرتح قــائم ، عماار مجعااة (1) ــة تنزانيــا للمســتوى ب ــاطقني بغريهــا بدول علــى الثقافــة اإلســالمية لتعلــيم اللغــة العربيــة للن
 .، رسالة ماجسترياملبتدئ
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يف أفريقيااا، وإعااداد باارامج تعلاايم العربيااة خاصااة لكاال دولااة ماان العربيااة االهتمااام بتعلاايم  -1
 الدول الناطقة بغري العربية.

مسابقات مبستوايت  تلفة خاصة للناطقني بغري العربياة وختصايص جاوائز مالياة إعداد  -2
 قيمة، مثل: تذكرة سفر إىل دولة عربية ألن هذا يشجع على تعّلم اللغة.

 االهتمام ابلثقافة العربية اإلسومية يف إعداد برامج تعليم اللغة العربية. -3
 يف الدول غري العربية.قني بغريها االهتمام بتأهيل وإعداد معلمي اللغة العربية للناط -4
 االهتمام إبعداد معلمي العربية املوافدين إىل الدول غري العربية. -5

التأكيد على أمهية تطوير مستوى أداء معلمي اللغة العربية فادة من هذه الدراسة يف و ثلت اإل
 .تدريب املعلمني عليها للناطقني بغريها، ابإلضافة إىل التعّرمل على بعض الكفاايت واملهارات الوزمة

 تعليق عام على دراسات هذا احملور:

 ميكن موحلة ما يلي: بعد عرض دراسات هذا احملور
من املداخل  طقني بغريهانااللغة العربية لل برامج تعليمإعداد تناولت دراسات هذا احملور  -

ارسني  اهتمت إبعداد برامج تعليم العربية من مدخل احتياجات الدفبعضها  ،املختلفة
بعضها هذه ال امج من املدخل الكلي   م (، وتناول2008) أمحد علي  مد كدراسة 

م (، والبعض اآلخر تناولت هذه 2009كما يف دراسة ) نشأت عبد العزيز عبد القادر 
 م (.2011 ال امج من مدخل الثقافة اإلسومية كما يف دراسة ) عمر مجعة سامل

على حّد  –ء برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تعت  الدراسات اليت أجريت لبنا -
قليلة إذا ما قورنت ابلدراسات اليت تناولت تعليم اللغات األخرى،  –علم الباحث 

وكذلك إذا ما نلر إليها من انحية املدى الزمين الذي أجريت فيه ، وهو أكثر من نصف 
 قرن.
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واملواد م اللغة العربية للناطقني بغريها يعلبرامج تإعداد اتفقت دراسات هذا احملور على أن  -
التعليمية وفد األسس واططوات العلمية حتّقد األهدامل املرجوة من تعليم اللغة العربية 

 .للناطقني بغريها
يف إعداد  مهارات اللغة العربيةانبا أو جانبني من تناولت معلم دراسات هذا احملور ج -

فمنها ما قامت بتنمية مهارات التعبري الكتام  ،هابرانمج لتعليم العربية للناطقني بغري 
م (، ومنها اهتمت بتنمية مهارات 2004الوهنيفي، مثل دراسة ) أمحد  مد عيسى 

تناولت بعضها األداء اللغوي (، كما  م2005القراءة والكتابة مثل دراسة ) أسامة زكي 
 .م (2009مثل دراسة ) نشأت عبد العزيز 

م ( أب ا مجعت بني األسس املعرفية 2005هللا اهلامشي  دراسة ) هند عبد يزت  -
 مد هلا.حتوهذا مما  ،واالجتماعية والنفسية واللغوية يف ال انمج الذي أعّدته

 أوجه االتفاق واالختالف بني دراسات هذا احملور والدراسة احلالية:

م يعلاات بارامج  إعادادمان خاول ماا تقاّدم مان عارض للدراساات والبحاوث الساابقة الايت تناولات 
أ اااا باااني هاااذه الدراسااة والدراساااات الساااابقة يف  االتفـــاق، تباااني قوميهااااالعربياااة للنااااطقني بغريهااا وت اللغااة

اللغوياة، وال بوياة، والثقافياة  األهادامل واألساس حتديادتناولت تعليم اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا، ويف 
  دليل معلم املق ح يف الدراسة احلالية.لبناء 

تسااعى لتحديااد الكفاااايت واألداءات  الدراسااة احلاليااة عاان الدراسااات السااابقة يف أ ااا لــفوختت
اللغويااة واملهنيااة والثقافيااة الوزمااة توافرهااا يف أداء معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، واملناساابة تنميتهااا 

 .   ت من خول بطاقةلدى هؤالء املعلمني، كما تسعى الدراسة احلالية لتعّرمل مدى توافر هذه الكفااي

 وميكن االستفادة من دراسات هذا احملور يف:
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من مداخل واجتاهات حديثة يف تعليم اللغة أفاد الباحث مما قدمته هذه الدراسات  -أ
 العربية للناطقني بغريها، وأيضا مما قدمته من طرائد تدريسية ووسائل تعليمية مناسبة.

ية من خول األفكار اليت قدمتها استخلص الباحث جمموعة من املعايري التدريس -ب
 .أدبيات هذه الدراسات

 وال بوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. ،تعرمل الكفاايت اللغوية -ج

 ومنها أن املعلم: 

 يستخدم اللعة العربية استخداما سليما. -
 رة واملتشاهبة.او مييز بني األصوات املتج -
 والصامة.يتمكن من مهارات القراءة اجلهرية  -
 يتمكن من مهارات الكتابة العربية. -
 يلتقط األفكار الرئيسة ويع  عنها بوضوح. -
 ينتقي املفردات املناسبة للمتعلم. -
 يطبد ما يعرمل عن خصائص اللغة قي تعليمها. -
 يعرمل أهم القواميس العربية وكيفية استخدامها. -
 يتابع اجلديد يف ميدان تعليم اللغات األجنبية. -
 كتاب واملفكرين العرب.يعرمل أشهر ال -
 يوهنف الثقافة يف تعليم اللغة. -
 حيدد دوافع الدارسني من تعلم العربية. -
 يتمكن من السيطرة على املوقف التعليمي. -

 وحلة.املبطاقة و  ة تصميم أدوات البحث من: استبانةتعرمل كيفي -د 
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 : السابقةدراسات ال مجيع عام على تعقيب

املرتبطااة ابلدراساة احلاليااة مبحاورهاا الثواااة، لساابقة لبحااوث ال للدراساات وابعاد العارض املفّصاا 
ومعلااام  وهاااي: الدراساااات الااايت تناولااات حتدياااد الكفااااايت الوزماااة ملعلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا

ومعلام اللغاات  ، والدراسات اليت تناولت تقاومي أداء معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاااللغات األجنبية
، يااارى وتقوميهاااا م اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااايعلااات بااارامج تناولااات إعاااداد والدراساااات الااايت ،األجنبياااة

وذلااك  الباحااث أنااه ماان األفضاال تااذييل هااذا العاارض بتاادوين املوحلااات العامااة علااى هااذه الدراسااات،
 :على النحو التا 

أهدافها، وخطواهتا،  اتسمت الدراسات العربية واألجنبية يف احملاور الثواة ابلتنوع يف:: والأ
وإجراءاهتا، والنتائج اليت توصلت إليها، سواء ما يتصل منها بتحديد الكفاايت يف تعليم اللغة 

بغريها،  العربية للناطقني بغريها، أو الدراسات اليت تناولت التقومي يف تعليم اللغة العربية للناطقني
 اطقني بغريها. م اللغة العربية للنيعلأو اليت تعّرضت إلعداد برامج ت

إجراء تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وأمهية على أمهية  السابقة الدراسات كافة  : أمجعتاثنيا
وأن االكتفاء بتحديد  ،م اللغة العربية للناطقني بغريهاالبحوث اليت تساهم يف تطوير أداء معل

لواقع الفعلي يف أداء هذا شيء دون توهنيفها ل منللمعلم ال يسمن وال يغين  الكفاايت الوزمة
 . املعلم

أجريت يف هذا إال أن الدراسات اليت  ،اللغة العربية للناطقني بغريها : على الرغم من أمهية تعليماثلثا
ليم اللغات ابلدراسات اليت تناولت تع إذا قورنت خاصة الدراسات احلديثة، ،اجملال تعّد قليلة

 وهذا يعزى إىل حدااة حركة الكفاايت يف العامل العرم.  ،األخري كلغات أجنبية
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حيث مت اجلمع  ،بشكل أساسي إال اندرا التحليلي نهج الوصفي: استخدام هذه الدراسات املارابع
استخدام املنهج التارخيي أو  الباحث ومل يوحظ ،املنهج الوصفي واملنهج التجرييببني 

 .اهج البحثيةطولية وغريها من املنلة الادراسات احل

 : تنوعت أدوات إجراء هذه الدراسات بني االستباانت وبطاقات املوحلة واملقابوتساخام
 .يف االستخدام من غريها ستباانت أك ولكن نسبة اال، الشخصية وغريها

عما مت عرضه من الدراسات السابقة يف  ة ختتلفاحلاليدراسة ال يبقى على الباحث أن يبني أن
 التايل:  

الدراسة  املهين للمعلم، يف حني اهتمت  ت بعض الدراسات السابقة على اإلعدادركز  •
بواقع أداء املعلم يف ضوء الكفاايت، ومن هنا مت التكامل بني هذه الدراسة احلالية 

ن األداء، كما يفيد حتديد واقع األداء يف والدراسات السابقة؛ ألن اإلعداد املهين حيسّ 
معلمني، حيث يتم من خوله حتديد االحتياجات الواقعية للمعلم برامج التنمية املهنية لل

 وعوج نقاط الضعف يف األداء.
تعّد الدراسة احلالية تكملة للدراستني الوحيدتني اللتني تناولتا كفاايت معلم اللغة العربية  •

، هااألطفال الناطقني بغري  ملعلمدفت إىل حتديد الكفاايت الوزمة للناطقني بغريها، األوىل ه
، وقام الباحث بعرضها ضمن دراسات احملور األول، م2003إميان أمحد هريدي هبا  توقام

املهنية  الحتياجاتا قائم على تنمية أما الدراسة الثانية فاستهدفت وضع برانمج تدرييب
يف تدريس مهارات العربية لدى معلميها من الصوماليني الناطقني واألكادميية والثقافية 

، وقام الباحث بعرضها ضمن دراسات احملور م2013م هبا  مد أمحد عبدي بغريها، وقا
، أما الدراسة احلالية فستتناول تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف أيضا األول

يف حدود  –ضوء الكفاايت ال بوية الثواة ) اللغوية، الثقافية، واملهنية ( الوزمة له، وهذا 
 ما مل تتناوله أية دراسة أخرى.    –علم الباحث 
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عن الدراسات السابقة يف وضع تصور مق ح لتطوير األداء املهين  دراسةاله هذ تكما  يز  •
 .ريها يف ضوء الكفاايت الوزمة لهملعلم اللغة العربية للناطقني بغ

ص أوجه ميكن تلخيإال أنه  ،دراساتالمن  اعما سبقه الدراسة احلالية وعلى الرغم من اختالف
 :إفادة هذه الدراسة من الدراسات السابقة مبحاورها الثالثة فيما يلي

 ،م اللغة العربية للناطقني بغريهاالتأكيد على أمهية البحوث اليت تسهم يف تطوير أداء معل ➢
 وهو هدمل هذا البحث .

موئمة للبحث يف ميدان  ت جمموعة من أدوات ووسائل حبثيةمت هذه الدراساكما قدّ  ➢
 اللغة العربية للناطقني بغريها عامة، ويف ضوء الكفاايت الوزمة خاصة. تعليم
هذه  ى أهم توصياتاالطوع علكما كانت هناد جمموعة من اإلفادات من خول    ➢

 ما قّدم جمموعة من األفكار العلمية اليت أفاد الباحث منها يف وهذا  ا،ومق حاهتالدراسات 
 .  ةاحلالي لدراسةاإلطار النلري ل

اإلفادة من األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات السابقة، وذلك ابختيار املناسب  ➢
 منها لطبيعة الدراسة احلالية.
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 الفصل الثالث: منهجية الدراسة

 

 أوال: منهج الدراسة.

 اثنيا: جمتمع الدراسة وعينتها.

 .إعدادها وخطوات الدراسة اثلثا: أداوات

 الدراسة. يق أداواتات تطبرابعا: خطو 

 خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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  :الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 :الفلسفة العامة هلذا الفصل

قائمااة الكفاااايت اللغويااة  إىل بناااء أدوات الدراسااة احلاليااة، والاايت تتمثاال يف هــدف هــذا الفصــل
بطاقاااة موحلاااة تشااامل جمموعاااة مااان و  بياااة للنااااطقني بغريهاااا،واملهنياااة والثقافياااة الوزماااة ملعلااام اللغاااة العر 

الكفاايت الوزم توافرها لدى معلم اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا؛ ليكاون قاادرا علاى تعلايم اللغاة العربياة 
للناطقني بغريها علاى الوجاه األكمال، علاى أن تكاون هاذه الكفااايت يف صايغة إجرائياة ميكان قياساها، 

بيااان إجااراءات صاادق وابااات هااذه البطاقااة، وتطبيقهااا علااى جمموعااة ماان  إىلكمــا هــدف هــذا الفصــل 
؛ وذلااك السااتخوص نتااائج تطبيااد غريهااا يف مؤسسااات تعليميااة  تلفااةمعلمااي اللغااة العربيااة للناااطقني ب

البطاقة؛ وذلك لتحديد أكثر الكفاايت غيااب عناد معلماي اللغاة العربياة لل كياز عليهاا يف إعاداد املعلام، 
فاايت حضورا للتأكيد على أمهيتها، كماا أن تطبياد هاذه البطاقاة يتايو لناا حتدياد واقاع تعلايم وأكثر الك

اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يف ضااوء الكفاااايت الااوزم توافرهااا لاادى املعلاام مقارنااة مبااا ينبغااي أن يكااون 
 عليه؛ وذلك لتحسني هذا الواقع وتقوميه بناء على نتائج الدراسة امليدانية.    

السابقة ذات لك يف تناول البحوث والدراسات وذ ؛املنهج املنهج الوصفي الدراسة احلاليةتبع ت
إىل  دراسااةال هد بطاقااة املوحلااة؛ نلاارا حلاجااة هااذواملاانهج التجاارييب فيمااا يتصاال بتطبياا لدراسااة،الصاالة اب

 .وصف كمي وكيفي ألداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها داخل حجرة الدراسة

ناااول هااذا الفصاال بياااان ملاانهج الدراسااة، وجمتمعهااا وعينتهااا، وأداهتااا، وصاادق األداة واباهتااا، ويت
 وطريقة تطبيد األداة، مث األسلوب اإلحصائي املستخدم فيها، وهي تتضمن احملاور التالية:
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 أوال: منهج الدراسة.

 .اثنيا: جمتمع الدراسة وعينتها

 .إعدادها وخطوات الدراسة ا: أداواتلثاث

 .الدراسة أداوات تطبيقخطوات ابعا: ر 

 خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.

 وسومل يتم تناول هذه احملاور فيما يلي:

 أوال: منهج الدراسة.

والااذي ؛ إذ هااو املناسااب لطبيعااة الدراسااة احلاليااة، التحليلااي اسااتخدم الباحااث املاانهج الوصاافي
هبادمل الوصاول إىل املق حاات والتوصايات، ن وحيلال النتاائج حياول وصف احلالة ويفسار وينااقش ويقاار 

فمجال الدراسة يدور حول حتدياد ووصاف ملوقاف راهان وتوضايو جوانباه، واملانهج الوصافي قاائم علاى 
وصف الواقع وما هو كائن ومن مث تفسريه، كماا أن املانهج الوصافي يعاين بتفساري وحتليال البيااانت الايت 

إىل ذلااك )جااابر( أبن املاانهج الوصاافي " ال يقتصاار علااى مجااع البياااانت يااتم التوصاال إليهااا، كمااا أشااار 
  .(1)وتقوميها، وإجا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البياانت"

بقولاه " املانهج الاذي يعتماد علاى دراساة اللااهرة   التحليلـي املنهج الوصـفيويعّرمل املشاوخي 
فااالتعبري الكيفاي يصااف  .هااتم بوصافها وصاافا دقيقاا ويعاا  عنهاا كيفيااا أو كميااوي ،كماا توجااد يف الواقاع

و مقاادار هااذه اللاااهرة أو اللاااهرة ويوضااو خصائصااها، أمااا التعبااري الكمااي فيعطيهااا وصاافا رقميااا يوّضاا
 .(2)"درجة ارتباطها مع اللواهر األخرىحجمها أو 

                                                           

  .134، د.ط، صمناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس( جابر، وخريي، 1)
 .43، ص1، ط.تقنيات ومناهج البحث العلمي( املشوخي، 2)
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التحلياال والتفسااري العلمااي  ويتضااو ممااا ساابد أن املاانهج الوصاافي التحليلااي هااو طريقااة ماان طاارق
 كلة اجتماعية أو إنسانية.املنلم من أجل الوصول إىل نتائج  ددة ملش

وتعّد هذه الدراسة من البحوث الوصفية املسحية؛ حيث مت حتديد قائمة الكفاايت لتقومي أداء 
أكااده  املعلمااني بعااد الرجااوع للمصااادر الرئيسااة وحتديااد املكااوانت مكتوبااة علااى شااكل قائمااة، وهااذا مااا

)محاادان( بقولااه: " إن املسااو يسااتخدم يف قياااس أيااة هناااهرة تدريسااية حيااث جيسااد حينئااذ مكااوان، أو 
 .(1)مواصفا، مكتوبة على شكل بيان أو قائمة أو مقياس تقدير متدرج"

 وعينتها: الدراسة : جمتمعاثنيا

يقصااااااد بعينااااااة الدراسااااااة: " مجيااااااع األفااااااراد أو األشااااااخاص الااااااذين يكونااااااون موضااااااوع مشااااااكلة 
 .(2)بحث"ال

ونلاارا لطبيعااة الدراسااة احلاليااة وأهاادافها؛ حيااث إ ااا هتاادمل إىل تطااوير أداء معلاام اللغااة العربيااة  
، للغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا معلمااا ومعلمااة (25ة )احلالياا دراسااةعينااة ال تمشلااللناااطقني بغريهااا، فقااد 

املتقااااادم دون حتديااااد أحاااااد يااااتم اختيااااارهم عشاااااوائيا يف مسااااتوايت اللغااااة الاااااثوث: املبتاااادئ واملتوسااااط و 
واهلااادمل تطاااوير أداء املعلااام يف  ،ياااة تلهااار يف مساااتوايت اللغاااة الاااثوثاملساااتوايت؛ ألن الكفااااايت ال بو 

 هي: ،اوث مؤسسات تعليميةعلى  وقد توزع هؤالء املعلمون، يف املستوايت كافةضوء الكفاايت 

هاذه  الباحاثوقاد اختاار  :قـاهرةابل مركز الديوان لتعليم اللغـة العربيـة لغـري النـاطقني هبـا -أ
يقااوم ابلتعلاايم فيااه أساااتذة معااّدون رمسيااة تربويااة متخصصااة؛ حيااث  خاصااةاملؤسسااة ابعتبارهااا مؤسسااة 

 ومؤهلون أتهيو تربواي، وختضع هذه املؤسسة حتت إشرامل وزارة ال بية والتعليم يف مصر.  

                                                           

  .38، د.ط، صب ووسائل معاصرةقياس كفاية التدريس أبسالي ( محدان،1)
 .145، د.ط، صأساليبه -أدواته -مفهومه –البحث العلمي  ( عبيات نوفل، وزموه،2)



-130- 
 

خاصة مرخص هبا من قبل ية وذلك ابعتباره مؤسسة رمس: مركز فجر للغة العربية ابلقاهرة -ب
 وهلا  ريخ عريد يف جمال تعليم اللغة العربية للوافدين.  ،وزارة ال بية والتعليم يف مصر 

ابعتباره معهدا   وذلك  :ابلقاهرةمركز لسان العرب الدويل لتعليم اللغة العربية لغري العرب  -اج 
كما أن له ،اءات يف التدريسول التوصل إىل أفضل األداخاصا يهدمل للربو؛ وابلتا  سيح
وقد لوحظ يف األونة األخرية تزايد أعداد الطوب الوافدين  ،شهرة ملحوهنة بني مجوع الطوب

 مستوى تعليمي جيد يف هذا اجملال.مه من الذين يقصدون مثل هذه املراكز ملا تقدّ 

علااى أتهياال وقااد مشلاات العينااة العشااوائية ماان املعلمااني علااى ذكااور وإانث  تلفااني يف احلصااول 
بغريهاا، أو مؤهال ترباوي عاام يف ال بياة، أو مل حيصالوا  العربياة للنااطقنيتربوي متخصاص يف تعلايم اللغاة 

 على أي مؤهل تربوي، كما أ م  تلفون يف سنوات اط ة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 واجلدول التا  يبني توصيف عينة الدراسة:
 

 

 ح توصيف العينة( يوض  1جدول رقم )

عدد 
 مؤهل أكادميي+ خربة ميدانية املعلمني

مؤهل 
فقط/ 
 نوعه

خربة فقط/ 
سنوات 
 اخلربات

 جهة العمل

الدبلومني العام على حاصل  3
واطاص إعداد معلم اللغة 
 العربية للناطقني بغريها.

 10أكثر من 
سنوات خ ة 

 ميدانية.

مركز الديوان لتعليم اللغة العربية لغري   
 اطقني هبا.الن

الدبلومني العام  على حاصل 5
واطاص إعداد معلم اللغة 
 العربية للناطقني بغريها.

 5أكثر من 
سنوات خ ة 

 ميدانية.

( مركز لسان العرب الدو  لتعليم 2)  
 اللغة العربية لغري العرب.

 ( مركز فجر للغة العربية.3)
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حاصل على الدبلوم العام  4
ة إعداد معلم اللغة العربي
 للناطقني بغريها.

سنوات  3
 خ ة ميدانية.

( مركز لسان العرب الدو  لتعليم 2)  
 اللغة العربية لغري العرب.

( مركز الديوان لتعليم اللغة العربية 1)
 لغري الناطقني هبا.

( مركز لسان العرب الدو  لتعليم 1)
 اللغة العربية لغري العرب.

دبلوم    3
عام يف 
 ال بية.

 5أكثر من 
 سنوات.

مركز الديوان لتعليم اللغة العربية لغري 
 الناطقني هبا.

 7أكثر من     6
 سنوات.

( مركز لسان العرب الدو  لتعليم 4)
 اللغة العربية لغري العرب.

(  مركز لسان العرب الدو  2)
 لتعليم اللغة العربية لغري العرب.

أكثر من     4
 سنتني.

العربية ( مركز الديوان لتعليم اللغة 3)
 لغري الناطقني هبا.

( مركز لسان العرب الدو  لتعليم 1)
 اللغة العربية لغري العرب.

 :إعدادها وخطوات أدوات الدراسةاثلثا: 

ملا كان هدمل هاذه الدراساة هاو وصاف واقاع أداء معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا وتصاميم 
زمة له، كان ال بد من بنااء بعاض األدوات العلمياة، التصور املق ح لتطوير أدائه يف ضوء الكفاايت الو

 وتطبيقها، وذلك قبل وضع التصور املق ح.

ويقصااد أبداة الدراسااة" الوساايلة الاايت يااتم بواسااطتها مجااع البياااانت واملعلومااات الوزمااة لنجابااة 
 .(1)على تساؤالت الدراسة وفروضها"

                                                           

 . 67، د.ط، صقواعد ومراحل البحث العلمي( أبو النصر،1)
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 وتتمثل أدوات الدراسة احلالية يف: 

توافرها  ةالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ لتحديد الكفاايت الوزمقائمة الكفاايت ا -أ
 لديه.

بطاقة املوحلة؛ للوقومل على واقع أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وتقومي أدائه يف  -ب
 ضوء الكفاايت الوزمة له.  

 :بغريهاقائمة ابلكفاايت الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني أوال: 

قام الباحاث إبعاداد قائماة ابلكفااايت الاوزم توافرهاا لادى معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، 
ما الكفـاايت الالزمـة ملعلـم  حبيث يتم من خوهلا اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث ونصه:

 وقد مت ذلك وفد اططوات التالية:اللغة العربية للناطقني بغريها؟ 

 ،واملهنية ،حتديد الكفاايت اللغوية يهدمل الباحث من إعداد القائمة إىل من القائمة:اهلدف  ➢
كما يتم يف   ، وتعرمل مدى مناسبتها له،والثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

 .حتديد أدوات الدراسة احلاليةضوئها 
 
 مصادر إعداد قائمة الكفاايت: ➢

الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف صورهتا املبدئية  قام الباحث ابشتقاق قائمة
 وذلك من خول املصادر التالية:

 االستفادة من اإلطار النلري للدراسة، و ت ذلك على النحو التا : (1)
االطوع على الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية، واليت تناولت موضوع  -أ

امة، وكفاايت معلم اللغة العربية للناطقني بغريها بصفة خاصة، وذلك  الكفاايت بصفة ع
 كما جاء يف املبحث الثاين يف الفصل الثاين من الدراسة.
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دراسة طبيعة املعرفة: واملتمثلة يف اللغة العربية، أمهيتها، وخصائصها، وحتليل أبعاد تدريسها،  -ب
ئص ومهام معلم اللغة العربية وأدوار ومهام املعلم فيها: وذلك من خول الوصف طصا

للناطقني بغريها، واشتقاق الكفاايت اللغوية، واملهنية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني 
 بغريها.

دراسة طبيعة اجمتمع احمليط بكل من املعلم والطوب، وتعرمل متطلباته، وترمجة ذلك إىل    -جاا
 كفاايت.

 علم، ودوافع الطوب وحاجاهتم.دراسة طبيعة اإلنسان: خصائص امل     -د

 استشارة األطرامل املعنية من معلمني ذات خ ة، ومدراء، ولغويني، وأساتذة جامعات. (2)

و كن الباحث من الوصول إىل قائمة مبدئية ابلكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها 
 (1)من خول املصادر السابقة.

 

 ديد قائمة الكفاايت:االعتبارات اليت روعيت عند حت ➢

ماان كفاااايت عاا  املصااادر آنفااة الااذكر، تبااني للباحااث أن أمامااه  عليهااا مبراجعااة مااا مت احلصااول
عددا كبريا من الكفاايت، يوجب املنهج العلمي علاى الباحاث ضارورة تصانيفها وصاياغتها، وقاد راعاى 

 الباحث عند حتديد قائمة الكفاايت اعتبارات مهمة هي:

 أبن تكون الفقرة متصلة ابجملال الذي صيغت بصدده. املوضوعية:  وذلك -
البساطة: أبن تكون صياغة الكفاايت بسيطة من حيث اللغة بعيدة عن ال كيبات اللغوية  -

 املعقدة.

                                                           

 (.3(  انلر امللحد )1)
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 الواقعية: وذلك من حيث التطبيد، واالستفادة منها. -
 ريها.الشمولية: أبن تشمل مجيع الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغ -
 التكاملية: حبيث تتضمن نواحي نلرية وتطبيقية. -
 حمتوى قائمة الكفاايت: ➢

تتضمن القائمة الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا. وقاد قسامت القائماة إىل 
أربعااة  اااور وهااي: كفاااايت لغويااة، وكفاااايت مهنيااة، و كفاااايت خاصااة بتعلاايم وتعلاام املهااارات اللغويااة، 

 ايت اقافية. وكفا

 قائمة الكفاايت: صدق ➢

. وقاد مت (1)إن صدق القائمة  يعين: " أن تقيس هذه القائمة السلود الذي أعادت مان أجلاه"
 صدق القائمة بطريقة صدق احملكمني. حساب

وبعااد أن مت حتديااد قائمااة الكفاااايت قااام الباحااث بعرضااها يف صااورة اسااتبانة علااى جمموعااة ماان 
لغاة العربياة، واملنااهج وطرائاد التادريس، وخا اء تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني احملكمني املتخصصاني يف ال

؛ لتعرمل آرائهم ومدى مناسبة هذه القائمة ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريهاا، وقاد قسامت (2)بغريها
بداء االستبانة إىل أربعة صفومل رأسية، مشل األول الكفاية املطلوبة، وخصص الصف الثاين والثالث إل

 احملكم رأيه يف كل كفاية.

واالستبانة كما عرّفها )العسامل( هي: " تلك االستمارة اليت حتتاوي علاى جمموعاة مان األسائلة 
أو العبارات املكتوبة مزودة إبجاابت أو اآلراء احملتملة، أو بفراو لنجابة، ويطلب منه أن جيياب عليهاا 

                                                           

 .655-644، د.ط، صالتقومي والقياس النفسي والرتبوي( الغريب، 1)
 ( 2( انلر ملحد رقم )2)
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علياااااه منهاااااا، أو ماااااا يعتقاااااد أناااااه هاااااو اإلجاباااااة  اإلشاااااارة إىل ماااااايراه مهماااااا، أو ماااااا ينطباااااد –ماااااثو  –
 (1)الصحيحة".

عااااان الواقاااااع وعااااان  أداة للحصاااااول علاااااى احلقاااااائد، وجتمياااااع البيااااااانت  -اإلساااااتبانة –إذا هاااااي 
كااان هاادمل االسااتبانة هااو اسااتطوع آراء احملكمااني بشااأن صااوحية هااذه   هناااوماان  األساااليب القائمااة،
 القائمة من حيث:

 الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. اشتمال القائمة على الكفاايت -1
 صحة تصنيف الكفاايت يف  ورها الرئيسة. -2
 وضوح وحسن صياغة كل كفاية. -3
 حذمل الكفاية غري الوزمة أو املكررة. -4
   اق اح الكفاية الوزمة يف  ورها املناسب.  -5

أحااد مااربعني: وقااد طلااب ماان احملكاام وضااع عومااة صااواب أمااام كاال كفايااة يف الصااف الثاااين يف 
أحدمها بعناوان موافاد واآلخار بعناوان غاري موافاد، كماا طلاب مان احملكام وضاع عوماة صاواب أماام كال  

 غاريكفاية يف الصف الثالث الرأسي يف أحاد ماربعني: أحادمها بعناوان صاحيو الصاياغة واآلخار بعناوان 
 صحيو الصياغة.

لكفاايت اليت يرى أ ا يف األخري الرأسي ليضع فيه احملكم تعديل صياغة ا الصفوقد خصص 
 حاجة إىل تعديل صياغتها.

كماا مت ختصاايص مساااحة كافيااة بعناوان إضااافات؛ ليضاايف احملكاام ماا يااراه ماان كفاااايت مناساابة 
 ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 وقد أسفرت تعديوت السادة احملكمني عن املوحلات التالية:
                                                           

  .342، ص4( العسامل، صاحل  مد، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ط1)
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 اايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها.اتفاق احملكمني على مشول القائمة للكف -1
اتفاق احملكمني على صحة صياغة الكفاايت، وأ ا  ّددة، وحتتوي العبارة على كفاية  -2

 واحدة.
صياغة  ور أساسي لكفاايت: استماع، حتدث، قراءة،كتابة، ليكون" الكفاايت اطاصة  -3

 بتعليم وتعلم املهارات اللغوية".
اغة  ور )كفاايت التفاعل مع األطفال( فأصبحت )كفاايت التفاعل تعديوت يف صي -4

 مع املتعلمني(. 
نقل الكفاية " التمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد التعليمية، والوسائل  -5

التعليمية" إىل  ور " كفاايت التخطيط للدرس" بدال من  ور الكفاايت الثقاقية. ونقل 
يف مهارات احلاسب اآل " إىل  ور " كفاايت تنفيذ الدرس" بدال من الكفاية " توهن

 ور الكفاايت الثقافية. ونقل الكفاية " اإلملام أبهم االجتاهات احلديثة يف دراسة 
 كفاايت تنفيذ الدرس" بدال من  ور الكفاايت الثقافية.  األخطاء الشائعة" إىل  ور "

حذمل كفايتني من  ور " الكفاايت اللغوية" ومها أشار اواة من السادة احملكمني إىل  -6
الكفاية "استخدام مهارات التعّرمل والفهم والتحليل والتفسري والتقومي وتوهنيفها يف املوافد 
التعليمية"، والكفاية "تطبيد مفاهيم علم اللغة احلديث وعلم اللغة التطبيقي يف مواقف 

 تعليم العربية للناطقني بغريها".

الباحااااث بتعااااديل القائمااااة يف ضااااوء اآلراء واالق احااااات الاااايت تقاااادم هبااااا السااااادة وبعااااد أن قااااام 
  114احملكمون، وإجراءات التعديوت املطلوبة، توصل الباحث إىل الصورة النهائية منها، واليت مشلت 

كفاية خاصة بتعليم وتعلام   34كفاية مهنية، و  49كفاية لغوية، و  15كفاية موزعة على النحو التا : 
وفيما يلي عرض  بحت القائمة تتمتع بصدق احملكمني،كفاية اقافية، وهبذا أص  16ارات اللغوية، وامله

 :نهائيةللقائمة يف صورهتا ال
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قائمة الكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها )  ➢
 ( : يةنهائالالصورة 

 :علم اللغة العربية للناطقني بغريهاالالزمة ملأوال: الكفاايت اللغوية 

 القدرة على فهم الكوم العرم الفصيو. -1
 معرفة النلم الصوتية وال كيبية والداللية للغة العربية. -2
 نطد األصوات واملفردات وال اكيب العربية نطقا صحيحا وتوهنيفها يف التعليم والتعلم. -3
 شعرا بفهم مباشر وسهولة.القدرة على قراءة املواد العربية املختلفة نثرا أو  -4
 استخدام العربية الفصيحة يف التدريس، ويف خارج الفصل. -5
 التمكن من مهارات اللغة مع تنميتها ابستمرار. -6
 اتقان استخدام املعاجم والقواميس العربية. -7
 القدرة على التمييز بني العامية والفصيحة. -8
 اة مطولة وبسرعة مناسبة.القدرة على التعبري عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اد -9

 إدراد الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات العربية. -10
استخدام الصيغ العربية السليمة يف حديثه ابلشكل الذي يشعر املستمع أنه يفكر  -11

 ابلعربية.
 فهم ما يسمعه من اللغة العربية عندما يتحد إليه أحد الناطقني هبا بطريقة عادية، وإيقاع -12

 طبيعي، ال تباطؤ فيه وال اإلسراع.
التمييز بني عومات الرقيم املختلفة مدركا وهنيفة كل منها سواء أاناء القراءة اجلهرية أو  -13

 الكتابة.
 االكثار من التدريب على األصوات اليت ليس هلا مقابل يف اللغات األخرى. -14
 شطة اللغوية.تنمية أساليب االتصال مع طوبه؛ لتشجيعها على املشاركة يف األن -15
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 اثنيا: الكفاايت املهنية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 كفاايت التخطيط للدرس: -أ
 هدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.حتديد األ -1
 حتديد احملتوى املناسب لتحقيد هذه االهدامل. -2
 يف هذه الطرائد واألساليب. حتديد الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع -3
 التخطيط ألنشطة متوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية. -4
 تصميم أنشطة إضافية مناسبة لقدرات الطوب. -5
 إعداد الوسائل والتقنيات املستخدمة يف كل نشاط. -6
 التنويع يف أدوات التقومي املستخدمة. -7
 تطوير خطة األنشطة يف ضوء نتائج التقومي. -8
 لدوافع املختلفة للطوب وتوهنيف هذه املعرفة يف التخطيط ل نشطة.تعّرمل ا -9

 نعّرمل الفروق الثقافية والشخصية للطوب ومرعاة ذلك يف التخطيط للدروس. -10
 جتهيز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكل درس. -11
 ئل التعليمية.التمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد التعليمية، الوسا -12
 كفاايت تنفيذ الدرس: -ب
 التمهيد أبسلوب أو بوسيلة وشيقة ملوضوع الدرس. -1
 القدرة على تعليم اللغة العربية ابلطريقة املناسبة للموقف التعليمي. -2
 استخدام املداخل التكاملي يف تقدمي مهارات اللغة األربع ) استماع، حتدث، قراءة، كتابة(. -3
 على أنفسهم يف تصويب األخطاء.تشجبع الطوب على االعتماد  -4
 التنقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوس. -5
 استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط. -6
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 توهنيف مهارات احلاسب اآل . -7
 التعامل مع الفروق الفردية للطوب. -8
 التنوع يف أماكن تنفيذ الدرس ) الفصل، احلديقة، فناء املدرسة(. -9

 وب على احلديث عن اعماهلم.تشجيع الط -10
 احلرص على مراعاة تصويب األخطاء املؤارة يف املع . -11
 اإلملام ابهم االجتاهات احلديثة يف دراسة األخطاء الشائعة وحتليلها. -12
 عرض النشاط اللغوي أبسلوب ممتع. -13
 توهنيف الوسائل املوجودة يف بيئة الطوب يف تنفيذ الدرس. -14
 تنفيذ خطوات الدرس.استخدام التغذية املرتدة عند  -15
 توفري عنصر األمان يف الوسائل املستخدمة. -16
 إصدر أوامر وتعليمات الدرس بلغة واضحة. -17

 كفاايت التفاعل مع املتعلمني:  - 

 القدرة على خلد جوا من املرح والفكاهة. -1
 تشجيع الطوب على التساؤل وأخذ املبادرة. -2
 توزيع االهتمام على الفصل كله. -3
 ع الطوب )املعلم والطوب(.إقامة عوقة صداقة م -4
 منو الفرص للعمل اجلماعي. -5
 إ حة الفرص إلقامة عوقات صداقة بني الطوب. -6
 التمكن من استخدام أدوات وإجراءات ضبط الفصل. -7
 استخدام املعززات املناسبة للموقف وطبيعة الطوب. -8
 تدعيم إحساس الطوب ابلثقة ابلنفس والشعور ابإلجناز. -9
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 غري املناسب حبزم. التعامل مع السلود -10

 كفاايت تقومي الدرس:  -د

 استخدام التقومي املبدئي، والتكويين، واطتامي.  -1
 تقومي النشاط وفقا ألهدافه. -2
 القدرة على الربط بني التقومي وأهدامل الدرس. -3
 استخدام الوسائل املناسبة لكل نشاط. -4
 تطبيد(.القدرة على قياس املستوايت املعرفية املختلفة )الفهم، التذكر، ال -5
 استخدام األدوات املناسبة لتقومي كل مهارة: استماع، حتدث، قراءة، كتابة. -6
 االهتمام مبوحلة أعمال الطوب بطريقة مستمرة. -7
 مراعاة الفروق الفردية يف التقومي. -8
 االستفادة من نتائج التقومي يف اكتشامل صعوابت التعلم لدى الطوب. -9

 التعليم والتعلم. استخدام نتائج التقومي يف حتسني عملية -10

 اثلثا: الكفاايت اخلاصة بتعليم وتعلم املهارات اللغوية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 كفاايت تعليم االستماع: -أ
 حتديد أهدامل تعليم االستماع للغة العربية للناطقني بغريها بوضوع. -1
 مساعدة الطوب على على اكتساب آداب االستماع. -2
 اقف التطبيقية يف تعليم االستماع.توهنيف املو  -3
 حتديد املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعلم االستماع. -4
 حتديد طرق معاجلة هذه املشكوت. -5
 التنويع يف استخدام أنشطة االستماع: أغنية، فصة، حوار، وغريها. -6
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 استخدام أكثر من وسيلة إلبراز املادة املسموعة: صوت املعلم، صوت مسجل، وغريها. -7
 ت تعليم التحدث:كفااي -ب
 حتديد أهدامل تعليم التحدث ابللغة العربية للناطقني بغريها. -1
 استخدام مهارات التحدث بطريقة سليمة، ومساعدة الطوب على اكتساهبا. -2
 حتديد آداب االستماع وتدريب الطوب على اكتساهبا. -3
 القدرة على نطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلة. -4
 ستخدام أنشطة التحدث.التنويع يف ا -5
 حتديد مشكوت الطوب يف التحدث ابللغة العربية. -6
 معاجلة هذه املشكوت بشكل صحيو. -7
   إ حة الفرص للتحدث للطوب عن أنفسهم، أعماهلم، وغريها. -8
 توهنيف املواقف الطبيعية يف تعليم التحدث. -9

 كفاايت تعليم القراءة:     -     

 لعرم للطوب للناطقني بغريها.حتديد أهدامل تعليم قراءة النص ا -1
 التمكن من مهارات القراءة اجلهرية  افلا على ما للعربية من ن  وتنغيم. -2
 مساعدة الطوب على اكتساب مهارات القراءة )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربية. -3
 استخدام املداخل املختلفة لتعليم القراءة. -4
 نه قراءة جهرية يف مواقف اتصالية حية فيما بينهم.إ حة الفرصة للطوب ملمارسة ما ما يقرؤو  -5
 تدريب الطوب على سومة النطد. -6
 تدريب الطوب على حسن اإليقاع عند النطد للكلمات واجلمل. -7
 تدريب الطوب على صحة الضبط النحوي. -8

 كفاايت تعليم الكتابة:  -د
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 استخدام املداخل املختلفة لتعليم الكتابة. -1
 ية يف الكتابة.مراعاة القواعد اإلموئ -2
 مراعاة التناسد والنلام فيما يكتبه. -3
 تعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب أاناء تعلمهم الكتابة. -4
 تدريب الطوب على قواعد الكتابة العربية الصحيحة. -5
 احلرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيل. -6
 ية بتغري مواقعها يف الكلمة.تدريب الطوب على إدراد األشكال املختلفة للحرومل العرب -7
مساعدة الطوب على يف التغلب على صعوابت الكتابة العربية )احلرومل اليت تنطد وال  -8

 تكتب، واليت تكتب وال تنطد، اهلمزة ومواقعها، األلف املقصورة، وغريها(.
 تدريب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إدراد دالالهتا. -9

 ة بسرعة معقولة.تدريب الطوب على الكتاب -10

 رابعا: الكفاايت الثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 حفظ بعض أجزاء من القرآن الكرمي. -1
 حفظ بعضا من األحاديث الشريفة. -2
 تعّرمل بعض جوانب من اقافة الطالب األجنيب. -3
 مراعاة التكامل بني اجلوانب الثقافية واللغوية يف تقدمي اللغة. -4
 صدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسومية.جتنب إ -5
 استخدام املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد الطوب. -6
 اإلملام ابلبدئ ابجلوانب الثقافية اليت هتتم هبا الطوب: الطعام، األسرة، وغريها. -7
 اح ام اقافة اآلخرين حىت لو مل يكن مقتنعا. -8
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الثقافة اليت تثري اجتاهات سلبية لدى الطوب حنو الثقافة التجنب قدر املستطاع جوانب  -9
 اإلسومية.

استغول املناسبات يف عرض الثقافات: األعياد الدينية والقومية واإلجازات واملناسبات  -10
 السعيدة، مثل: الزواج وأعياد امليود، واحلزينة، مثل: العزاء والطوق، وغريها.

 اقافة البلد العرم الذي يقيمون فيه. إقناع الطوب بضرورة اح ام وتقّبل -11
 سؤال الطوب عن اقافتهم ويستمع إليهم. -12
 مراعاة الفروق الثقافية عند عرضه للجانب الثقايف. -13
مراعاة املضمون الثقايف املناسب ملستوى الطالب، أي أن خيتار من الطرائد ما يناسب كل  -14

 متقدم(.  -متوسط -مستوى )مبتدئ
 ب؛ الستخدام التعبريات الثقافية.توفري مواقف طبيعية للطو -15
التنويع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية؛ مما يساعد على إدراجها يف املهارات اللغوية  -16

 األربع )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(. 

وهبذا، يكون قد مت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، ونصه: ما الكفاايت الوزمة 
  لغة العربية للناطقني بغريها؟ ملعلم ال

  بطاقة املالحظة:اثنيا: 

ما مدى توافر الكفـاايت الالزمـة لنجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة احلالية ونصه: 
قااام الباحااث إبعااداد بطاقااة موحلااة ألداء معلاام  لــدى معلــم اللغــة العربيــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا؟

ريهااا يف ضااوء الكفاااايت الاايت احتوهتااا القائمااة يف صااورهتا النهائيااة والاايت توصاال اللغااة العربيااة للناااطقني بغ
إليها، وطّبقها على جمموعة حبثية من املعلمني )عينة الدراسة( ؛ لتحديد مادى تاوافر الكفااايت اللغوياة 

 واملهنية والثقافية الوزمة لديهم.
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ابسااتخدام بطاقااة املوحلااة يااوّفر  لقااد أشااار العديااد ماان الدراسااات إىل أن تقااومي أداء املعلماانيو 
موضوعية أكثر من التقومي أبدوات أخارى غاري أدوات املوحلاة، هاذا إىل جاناب أن التقاومي ابساتخدام 

 املوحلة يؤدي إىل إفادة املعلمني الذين يتم تقومي أدائهم بفائدة هم يف حاجة إليها.

علمااني؛ فاملوحلااة تفيااد يف رصااد " وبطاقااة املوحلااة ماان أهاام الوسااائل يف عمليااة تقااومي أداء امل
سالود التاادريس داخاال حجارة الدراسااة وماان مث حنليلااه؛ حياث إن البياااانت الاايت ياتم احلصااول عليهااا ماان 
خول املوحلات املنلمة تعد ضرورية لتصميم أساليب تدريس بديلة، واق اح أهدامل تعليمية مل تكن 

يشااعر الباحااث أبن األدوات األخاارى غااري   ، "وتسااتخدم هااذه األداة عناادما(1)موضااع اهتمااام ماان قباال"
كافيااة للحصااول علااى مااا يريااده ماان معلومااات أو بياااانت لبحثااه، ففااي الباسااتبانة أو املقابلااة مااثو قااد 

 ( 2)خيفي املفحوص بعض امللاهر السلوكية غ  املرغوب فيها عن الباحث".

اهر إفاادة املعلماني الاذين إن لتقومي أداء املعلمني ابستخدام بطاقاة املوحلاة فوائاد، وتتمثال ملا
 يتم تقومي أدائهم ابستخدام بطاقة املوحلة فيما يلي:

تعريفهم ابنواع السلود املطلوب يف التدريس، واليت تعمل على إحداث ردود فعل إجيابية  •
 لدى املتعلمني.

تعريفهم ابنواع السلود غري املطلوب يف التدريس، واليت يؤدي حدواها يف الغالب إىل شعور  •
 تعلمني ابالستياء والتذمر وإاثرة املشكوت الصفية.امل
تزويدهم بوسائل تقومي ذاتية يتحققون هبا من كفاية تدريسهم، وابلتا  حتقيد األهدامل  •

 املنشودة من العملية التعليمية.

وتعّرمل املوحلة أب اا" وسايلة يساتخدمها اإلنساان يف اكتساابه ط اتاه ومعلوماتاه حياث جنماع 
خااول مااا نشاااهده أو نساامع عنااه، وذلااك ألن احلااواس هااي أبااواب اطاا ة أو املعرفااة وهااي خ اتنااا ماان 

                                                           

  .570ص ، د.ط،علم النفس الرتبوي( أبو حطب، وصادق، 1)
  .151، د.ط، صمدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية والعلوم اإلنسانية( الكندري، وعبد الدامي، 2)



-145- 
 

النوافذ الايت نلال منهاا علاى البيئاة الايت نعايش فيهاا ونتصال هباا عان طريقهاا، وال تتوقاف املوحلاة علاى 
احلواس وحدها، بل نتوقف على ما لادى اإلنساان مان خا ة حاول املوضاوع وعلاى ماا لدياه مان الاذكاء 

ميكناه مان إدراد العوقاة بااني عناصار املوضاوع، وللموحلاة أمهيااة كبارية يف التكفاري العلماي، فهااو  الاذي
يقااوم عليهااا ويتفقااد هبااا، حيااث يسااتطيع ماان خوهلااا أن ياادرد املشااكلة جبوانبهااا املتعااددة، وهااي الزمااة 

 .     (1)الختبار صحة الفروض وسومة االستدالل"

 :احلطوات التاليةوفد  وقد قام الباحث بتصميم هذه البطاقة

 اهلدف من بطاقة املالحظة: -1

هتاادمل بطاقااة املوحلااة يف هااذه الدراسااة إىل تعااّرمل ماادى تااوافر الكفاااايت املهنيااة لاادى معلاام 
اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، وذلاااك يف ضاااوء الكفااااايت الساااابقة؛ وذلاااك لتحدياااد املساااتوى القبلاااي 

 ها لديه.للمعلم، وتعّرمل الكفاايت اليت ينبغي تنميت

 إعداد بطاقة املالحظة:خطوات  -2

لقاد وجااد أن هناااد أنلمااة  تلفاة للموحلااة، ولكاال نلااام أهدافاه، وملااا كاناات الدراسااة احلاليااة 
تسااتهدمل تطااوير أداء معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يف ضااوء الكفاااايت الوزمااة لااه؛ فااإن النلااام 

داء املعلاام للكفاااايت املتضاامنة يف التصااور املقاا ح هااو الااذي ميكاان أن تفيااد الدراسااة احلاليااة يف تقااومي أ
نلااام املوحلااة ابلعومااات، وذلااك ألنااه  "يساامو مبوحلااة العديااد ماان ملاااهر ساالود التاادريس، هااذا 

 (2)ابإلضافة إىل أنه يوفر موضوعية يف عملية التقومي أكثر من بقية األنلمة األخرى للموحلة".

ة األداء وفد هاذا األسالوب كاأداة تساتخدم يف موحلاة لذا قام الباحث إبعداد بطاقة موحل
 إعداد قائمة املوحلة: وسومل يشري الباحث فيما يلي ططواتاجلانب األدائي لدى عينة الدراسة، 

                                                           

(1) Louice Cohen and Lawrence Manion: “ Research Methods in Education”, 

4th London and New York, Rutledge, P. 106. 

  .43-40، د.ط، ص سلوك التدريس ( املفيت،2)
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 حتديد اجلوانب املراد مالحطتها:  -أ
 8وقااااد مت يف هااااذه املرحلااااة حتديااااد الكفاااااايت املااااراد موحلتهااااا، و ثلاااات هااااذه الكفاااااايت يف 

 يسة ويف كل كفاية عدة كفاايت فرعية، وهذه الكفاايت هي:جماالت رئ

 الكفاايت اللغوية. -1
 كفاايت التخطيط للدرس. -2
 كفاايت تنفيذ الدرس. -3
 كفاايت التفاعل مع املتعلمني. -4
 كفاايت تقومي الدرس. -5
 كفاايت تعليم االستماع. -6
 كفاايت تعليم التحدث. -7
 كفاايت تعليم القراءة. -8
 كفاايت تعليم الكتابة. -9

 ت الثقافية الوزمة للمعلم.الكفااي -10
  حتليل اجلوانب املراد مالحظتها إىل مكوانهتا:  -ب

مت يف هذه املرحلة حتليال اجلواناب الايت حاددت يف املرحلاة الساابقة إىل مكوانهتاا؛ فقاد مت حتليال 
اجملاالت العشرة السابقة إىل كفاايت فرعياة كمؤشارات تادل علاى السايطرة علاى اجملاال املاراد موحلتاه، 

  ان طبيعيا أن يعتمد يف هذه العملية على القائمة النهائية للكفاايت.وك

 الصياغة اإلجرائية للمكوانت:    - 
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بعد حتليل اجلوانب املراد موحلتها إىل مكوانهتا، صيغت هذه املكوانت أو الكفاايت الفرعية 
اغة املكااوانت مااا صااياغة إجرائيااة، حبيااث تساامو تساامو مبوحلااة الكفايااة وتقوميهااا، وقااد روعااي يف صااي

 يلي:

 أن تكون العبارة واضحة ال لبس فيها. •
 استخدام العبارة القصرية. •
أن تشمل العبارة الواحدة على مكون فرعي واحد فقط، حبيث ال حتتمل أكثر من مع   •

 واحد.
 أن ترتبط العبارة الفرعية ابجملال الذي صيغت فيه . •
 ملفرد.أن تكون العبارة يف صورة فعل مضارع، ويف حالة ا •

 تنظيم البطاقة:    -د
مت يف هااذه املرحلااة تنلاايم الكفاااايت الفرعيااة يف صااورة عبااارات إجرائيااة خاصااة بكاال جمااال ماان 
اجملاااالت العشاارة يف اسااتمارة مسااتقلة، هااذا وقااد اسااتخدم الباحااث أساالوب التقاادير الكمااي ابلاادرجات 

من مخساة مساتوايت مرتباا ترتيباا  لكل كفاية، أو كل عبارة؛ حبيث زّود كل يطاقة مبقياس متدرج مكّون
ضاااعيف( وقاااّدرت هاااذه املساااتوايت ابلااادرجات علاااى  -مقباااول -جياااد -جياااد جااادا -تصااااعداي )ممتااااز
 (. 1، 2، 3، 4، 5ال تيب التا  )

 صدق بطاقة املالحظة:  -ه
ويقصااد الباحااث بصاادق األداة البحثيااة" قاادرهتا علااى قياااس مااا وضااعت لقياسااه"، وقااد أتكااد 

 اقة املوحلة بطريقتني، ومها: الباحث من صدق بط

 صدق احملكمني: -1
، الاايت توصاال إليهااا الباحااث لكفاااايتلقائمااة امت بنااء بطاقااة املوحلااة يف ضااوء الصااورة النهائيااة 

( ماان احملكمااني 4مت عرضااها علااى )وأ ااا تقاايس الساالود الاايت صااممت ماان أجلااه، وللتأكااد ماان صاادقها 
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احلكام  ؛ هبادملاللغة العربية للناطقني بغريهاا تدريس ال بية بصفة عامة، ومناهج وطرق املتخصصني يف
التأكاااد مااان تطاااابد العباااارات و  علاااى املواقاااف الااايت ياااتم موحلتهاااا مااان حياااث مااادى انتمائهاااا للمجاااال،

 ة له، وأ ا مرتبة وفقا ألمهيتها.ل داءات اإلجرائية، وأن العبارات تعّ  عن احملور التابع

مل البطاقاااة علاااى الكفااااايت الااايت ميكااان موحلتهاااا أمجاااع الساااادة احملكماااون علاااى أن تشاااولقاااد 
( يوّضو أمسااء الساادة احملكماني علاى 3وامللحد رقم )داخل حجرة الدراسة فقط، واستبعاد ما سواها، 

  البطاقة. 

 االتساق الداخلي: -2

للمزيد من التحقد والتدقد من صدق بطاقة املوحلة، قام الباحث حبساب معامل االتساق الداخلي 
 إىل جانب صدق احملكمني، واجلدول أدانه يوضو نتائج االتساق الداخلي.للبطاقة 

 للبطاقة ( نتائج صدق اإلتساق2جدول رقم )

 معامل اإلرتباط حماور مقياس االجتاهات البيئية
معامل اإلرتباط 

 املصحح

 أوال: الكفاايت اللغوية
 )**(674,0 معامل إرتباط بريسون

0,81 
 0,001 الداللة اإلحصائية

 اثنيا: الكفاايت املهنية
 )**(926,0 معامل إرتباط بريسون

0,96 
 0,001 الداللة اإلحصائية

اثلثا: الكفاايت اخلاصة بتعليم 
 وتعلم املهارات اللغوية

 )**(926,0 معامل إرتباط بريسون
0,96 

 0,001 الداللة اإلحصائية

 رابعا: الكفاايت الثقافية
 **()731,0 معامل إرتباط بريسون

0,84 
 0,001 الداللة اإلحصائية

من جدول صدق اإلتساق الداخلي نوحظ أن قيم معامل اإلرتباط دالة إحصائياً، حيث  
وكانت  ،بطاقة( مما يؤكد على صدق اإلتساق الداخلي لل0,01أقل من ) املعنويةبلغت الداللة 
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فقد  ،وللمزيد من التحليل(، 0,731، 0,926، 0,926، 0,674معاموت اإلرتباط على التوا  )
جبانب حساب معامل  بطاقةقام الباحث حبساب معامل االرتباط املصحو لكل  ور من  اور ال

 بني االرتباط كما هو مبني ابجلدول أعوه، ووجد أن معامل اإلرتباط املصحو للمحاور تراوحت
 .بطاقة( وهي قيم تؤكد على صدق ال0,84، 0,96، 0,81)

 حظة:ثبات بطاقة املال -و
إن ابات البطاقة يعين: أن البطاقة تعطي نفس النتائج إذا مت تطبيقها مرتني يف نفس اللارومل، 
وعلااى نفااس العينااة. كمااا تعطااي نفااس النتااائج إذا قااام موحلااان أو أكثاار بتطبيقهااا يف نفااس اللاارومل، 

 ونفس الوقت، وعلى نفس العينة. 

 علاااى عيناااة اساااتطوعية، مت حسااااب وللتأكااد مااان اباااات بطاقاااة املوحلاااة قاااام الباحاااث بتبيقهاااا
ابات بطاقة املوحلة ابساتخدام معامال) ألفاا كرونبااخ (؛ وذلاك إلجيااد معامال اباات البطاقاة، وكانات 

(، وهاااذا يااادل علاااى أن البطاقاااة تتمتاااع بدرجاااة عالياااة مااان  0,5قيماااة معامااال ألفاااا كرونبااااخ أكااا  مااان ) 
 الثبات وأ ا صاحلة لوستخدام.

 تائج اختبارات الثبات لبطاقة املوحلة:واجلدول التا  يبني ن

 لبطاقة( نتائج اختبارات الثبات ل3جدول رقم )  

عدد  احملاور
 العبارات

قيمة معامل ألفا  
 كرونباخ

 0,741 8 أوال: الكفاايت اللغوية
 0,715 29 اثنيا: الكفاايت املهنية

 0,765 6 كفاايت التخطيط للدرس .أ
 0,755 11 كفاايت تنفيذ الدرس .ب

 0,788 5 كفاايت التفاعل مع املتعلمني   - 
 0,769 7 كفاايت تقومي الدرس:    -د

 0,896 20 اثلثا: الكفاايت اخلاصة بتعليم وتعلم املهارات اللغوية
 0,783 6 كفاايت تعليم االستماع -أ
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 0,759 6 كفاايت تعليم التحدث -ب
 0,744 8 كفاايت تعليم القراءة-جـ    
 0,791 7 ابةكفاايت تعليم الكت-د    

 0,667 16 رابعا: الكفاايت الثقافية
، 0,5أكااا  مااان  بطاقاااةمعامااال كرونبااااخ جلمياااع  ااااور ال ةويتضاااو مااان اجلااادول الساااابد أن قيمااا

، 0,896، 0,769، 0,755، 0,765، 0,715، 0,741وكانااات قااايم معامااال ألفاااا علاااى ال تياااب )
  حملاور تتسم ابلثبات. ( وابلتا  فإن مجيع ا0,667، 0,791، 0,744، 0,759، 0,783

 بطاقة املالحظة يف شكلها النهائي: -3

والااايت مت  (1)بطاقاااة املوحلاااة يف صاااورهتا األولياااة بعاااد تفرياااغ اساااتجاابت الساااادة احملكماااني علاااى
قائمااة الكفاااايت الوزمااة املق حااة ملعلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، وبعااد آرائهاام تصااميمها يف ضااوء 

الصااياغة املق حااة أجرياات التعااديوت علااى البطاقااة، أصاابو عاادد الكفاااايت يف ومق حاااهتم وتعااديوت 
امللحااد رقاام  بطاقااة املوحلااة يف شااكلها النهااائي كمااا يفبطاقااة املوحلااة مثااانني كفايااة، وهكااذا هنهاارت 

(6).  

الدراسة: تطبيق أداةرابعا:   

 :أداة الدراسة تطبيقخطوات أوال: 

 إلجراءات التالية:لتطبيد بطاقة املوحلة قام الباحث اب

استصدار تصريو من كلية ال بية موجه إىل مدراء مراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني  -1
 بغريها يف مصر؛ لتسهيل مهمة الباحث يف إجراء الدراسة امليدانية.

                                                           

 (.5انلر امللحد )  (1)
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ة زايرة مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ) جمتمع الدراسة ( مسبقا واالتفاق مع إدار  -2
 املركز لتنسيد احلصص اليت سيتم موحلتها.

 موحلة كل معلم أو معلمة يف عينة الدراسة مرتني يف الوقت نفسه. -3
 تطبيد بطاقة موحلة األداء داخل حجرة الدراسة من بداية الدرس إىل  ايته. -4
 ( أمام اطانة املناسبة ملستوى أداء املعلم أاناء قيامه ابلتدريس.✓توضع عومة )  -5

 :خطوات مجع البياانت من أداة الدراسةا: اثني

هادمل تطبيااد بطاقااة املوحلااة إىل قياااس مسااتوى أداء معلمااي اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يف 
ضااوء الكفاااايت الوزمااة هلاام، وبعااد إعااداد بطاقااة املوحلااة والتأكااد ماان صااوحيتها قااام الباحااث وأحااد 

 ساب املتوسط احلسام بني تقدير املوحلني.بتطبيقها على العينة املختارة، مث ح (•)الزموء

وقد مت قياس مستوى كل كفاية من خول مخس مستوايت تقييمية تشري إىل تاوافر الكفااايت، 
ضااعيف (، ومت تقياايم هااذه املسااتوايت  -مقبااول -جيااد -جيااد جاادا -وهااي علااى النحااو التااا  ) ممتاااز

، 4، و)جيااد جاادا( بعاادد 5ز( بعاادد األدائيااة خبمااس درجااات عدديااة، حيااث مت مقابلااة مسااتوى )ممتااا
 .1، و)ضعيف( بعدد 2، و)مقبول( بعدد 3و)جيد( بعدد 

ومت اعتبار مستوى األداء الثالث أي تقدير ) جيد ( هو حاد الكفاياة، وابلتاا  ال ينبغاي حباال 
أن يقل أداء املعلم عن هذا املستوى، كما مت اعتبار تقدير ) جيد جدا ( هو حد الاتمكن، يف حاني مت 

 .(•1)عتبار تقدير ) ممتاز ( هو حد الكفاءةا

وهباااذا، فقاااد أجياااب عااان الساااؤال الثااااين مااان أسااائلة الدراساااة ونصاااه: ماااا مااادى تاااوافر الكفااااايت 
 الوزمة لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها؟

                                                           

 ألزهر ابلقاهرة.ا املوحظ الثاين هو: هارون مامل بللو، دبلوم خاص، مناهج وطرق تدريس، كلية ال بية، جامعة (•)

 .(4مستوى الكفاية املطلوب من قبل السادة احملكمني، انلر ملحد رقم ) مت حتديد(  •)
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بغريهاااا مااان  لااادى معلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني عاااّرمل مااادى تاااوافر الكفااااايت الوزماااةفقاااد مت ت 
 .طاقة املوحلةخول ب

لذا، يصبو من أولوايت أهدامل التصور املق ح تنمية الكفاايت املتوافرة بدرجة ضعيفة واليت مل 
تصااال إىل النسااابة املتفاااد عليهاااا، ومااان هناااا ميكااان بنااااء التصاااور املقااا ح لتطاااوير أداء معلااام اللغاااة العربياااة 

قع هذه الكفاايت لدى املعلم، وهاذا للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الوزمة له، ويف ضوء تعّرمل وا
 ما سيتناوله الفصل التا  من الدراسة. 

 خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.

مت تفرياااغ البيااااانت عااان طرياااد الااا انمج اإلحصاااائي املعااارومل بااارانمج احلااازم اإلحصاااائية للعلاااوم 
التحلياال اإلحصااائي ومت  Statistical Package For Social Sciencesاالجتماعيااة 
 –، وتعاد هاذه اططاوة SPSS V. 20اآل  من خول برانمج احلزم اإلحصائية  احلاسبابستخدام 

 خطوة  هيدية لتبويب البياانت، ومن خوله مت: –تفريغ البياانت

الختبار ابات أبعاد  Cronbachs Alpha اختبار الثبات من خول معامل ألفا كرونباخ .1
 .بطاقةال

وإمجا  بطاقة أبعاد الاإلتساق الداخلي من خول معامل إرتباط بريسون بني اختبار صدق  .2
 .بطاقةال

اإلحصاءات الوصفية للبياانت من خول جدولة البياانت يف صورة جداول تكرارية )التكرار  .3
 .اور البطاقةواملتوسط واالحنرامل املعياري حمل والنسبة املئوية(
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 ااهتسة وتفسري الفصل الرابع: نتائج الدرا

 النتائج اخلاصة ابلكفاايت اللغوية، تفسريها ومناقشتها. -
 النتائج اخلاصة ابلكفاايت املهنية، تفسريها ومناقشتها. -
 ا ومناقشتها.هالنتائج اخلاصة بكفاايت تعليم وتعل م اللغة العربية للناطقني بغريها، تفسري  -
 ها.النتائج اخلاصة ابلكفاايت الثقافية، تفسريها ومناقشت -
 التصور املقرتح -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة وتفسريها

 الفلسفة العامة هلذا الفصل

ا، وذلاااك بتحليااال البيااااانت اهتهااادمل هاااذا الفصااال إىل عااارض نتاااائج الدراساااة وحتليلهاااا وتفساااري 
 تباة اطاصة بتطبيد أداة الدراسة: بطاقة املوحلة، ومعاجلاة البيااانت إحصاائيا، واساتخوص النتاائج امل

عليهااا، مث مناقشااة النتااائج، وبااذلك يكااون قااد مت اإلجابااة عاان السااؤال الثاااين ماان أساائلة الدراسااة:" مااا 
التصاور مث يقاّدم الباحاث  مدى توافر الكفاايت الوزمة يف أداء معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا؟"، 

تائج تطبيد بطاقاة املوحلاة علاى ويعرض الباحث ناملق ح ) دليل معلم ( ليس شد به املعلم يف عمله، 
 على النحو التا : ، معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ) عينة الدراسة (

 أوال: النتائج اخلاصة ابلكفاايت اللغوية:

للتعااارمل علاااى مااادى حتقاااد الكفااااايت اللغوياااة يف أداء معلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، مت 
واالحنرافااات املعياريااة الساتجاابت أفااراد عينااة الدراسااة علااى عبااارات  حسااب التكاارارات والنسااب املئويااة

  ور " الكفاايت اللغوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها"، و ثلت النتائج يف اجلدول التا :

اد عينة الستجاابت أفر  ةاملعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب4جدول رقم )
 لكفاايت اللغويةا الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

ينطااااااااااااااااااد األصااااااااااااااااااوات  1
واملفاااااااردات وال اكياااااااب 
 العربية نطقا صحيحا.

11 44 13 52 1 4     4,4 0,5773 
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يسااااااااااااااااااتخدم العربيااااااااااااااااااة  2
عمليااااااااااة الفصاااااااااايحة يف 

التااااااادريس، ويف خاااااااارج 
 الفصل.

  7 28 12 48 6 24   3,04 0,7348 

يتقن اساتخدام املعااجم  3
 0,8793 2,24 20 5 44 11 28 7 8 2   والقواميس العربية.

ميياااااااااااااز باااااااااااااني العامياااااااااااااة  4
 0,7071 2,4 8 2 48 12 40 10 4 1   الفصيحة.العربية و 

يعااااااااااااّ  عاااااااااااان أفكاااااااااااااره  5
ب اكياااب مناساااابة أاناااااء 

ة مطولاااة وبسااارعة  اداااا
 مناسبة.

2 8 4 16 18 72 1 4   3,28 0,6782 

ياااادرد الفااااروق الدقيقااااة  6
بااااني الاااا ادمل والتضاااااد 

 يف الكلمات العربية.
1 4 3 12 13 52 8 32   2,76 0,9695 

يستخدم الصيغ العربياة  7
السااااااااااااليمة يف حديثااااااااااااه 
ابلشااااكل الااااذي يشااااعر 
املساااااااااتمع أناااااااااه يفكااااااااار 

 ابلعربية.

  5 20 16 64 4 16   3,04 0,6110 

مييااااااااااز بااااااااااني عومااااااااااات  8
ال قااايم املختلفاااة مااادركا 
وهنيفاااة كااال منهاااا ساااواء 
أاناااء القااراءة اجلهريااة أو 

 الكتابة.

  2 8 17 68 6 24   2,84 0,5537 

 
 

( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق ابلكفاايت اللغوية وفقا لألعلى يف 4)من اجلدول السابق يتضح 
 :األداء كانت كما يلي

 حصلت على "بية نطقا صحيحاينطد األصوات واملفردات وال اكيب العر " ة لكفاياأن  (1
 .(4,4) متوسط حسام

حصلت " يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبةة " الكفايأن  (2
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 .(3,28) حسام على متوسط
 حصلت على "ارج الفصليستخدم العربية الفصيحة يف عملية التدريس، ويف خكفاية " الأن  (3

 .  (3,04) متوسط حسام
يشعر املستمع أنه  يستخدم الصيغ العربية السليمة يف حديثه ابلشكل الذيأن الكفاية "  (4

 .(3,04) حسام حصلت على متوسط "يفكر ابلعربية
حصلت  "يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبةالكفاية " أن  (5

  .(2,84) حسام سطعلى متو 
على  " حصلتيدرد الفروق الدقيقة بني ال ادمل والتضاد يف الكلمات العربيةالكفاية " أن  (6

 .(2,76) حسام متوسط
 .(2,4) حسام حصلت على متوسط " الفصيحةالعربية مييز بني العامية و الكفاية " أن  (7
متوسط حسام لى حصلت ع "يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية" الكفاية أن  (8

(2,24). 
 

 مناقشة النتائج:تفسري و 
 ( عدة أمور، أمهها:5يتضو من جدول )

ينطد كفاية "الأن أكثر الكفاايت اللغوية حتققا يف أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها هي  ➢
(، وتليها 4,4" مبتوسط حسام )األصوات واملفردات وال اكيب العربية نطقا صحيحا

 حسام توسط" مبيعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبة" الكفاية
 ، وقد يرجع ذلك إىل كون هؤالء املعلمني عراب، والعربية هي لغتهم األم. (3,28)
يف  مييز بني العامية والفصيحةأن أقل الكفاايت اللغوية حتققا يف أداء املعلمني هي الكفاية "   ➢

، وتليها (2,4) حسام حصلت على متوسطحيث  "خارج الفصل ويف عملية التدريس
، ويرجع (2,24)توسط حسام وكانت مب "يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربيةالكفاية " 

 الباحث ذلك إىل:
 ضعف االهتمام ابلتدريب على العربية الفصيحة يف برامج اإلعداد والتأهيل. -
الفصيحة يف عملية التدريس، وما تؤديه من دور  ضعف الوعي أبمهية استخدام العربية -

 يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطوب األجانب.
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 اعتماد املعلم على نفسه يف توضيو معاين الكلمات الغامضة على الطوب األجانب. -
م( يف دراسااته الاايت اسااتهدفت تعااّرمل األسااس الاايت جيااب 1980وقااد أّكااد ) رجاااء توفيااد نصاار 

اللغة العربية للناطقني بغريها على " ضرورة حسن استخدام اللغة العربية ضمن األسس  توافرها يف معلم
 (1)املتعلقة ابلكفاءة اللغوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها".

 للنااااطقنيوباااذلك توّصااالت الدراساااة إىل حتدياااد الكفااااايت اللغوياااة الوزماااة ملعلااام اللغاااة العربياااة 
 يبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :بغريها، وجيري ترت

 .بية نطقا صحيحاينطد األصوات واملفردات وال اكيب العر  -1
 .يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبة -2
 .يستخدم العربية الفصيحة يف عملية التدريس، ويف خارج الفصل -3
 .يشعر املستمع أنه يفكر ابلعربية الصيغ العربية السليمة يف حديثه ابلشكل الذييستخدم  -4
 .يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبة -5
 .يدرد الفروق الدقيقة بني ال ادمل والتضاد يف الكلمات العربية -6
 .الفصيحةالعربية مييز بني العامية و  -7
 .والقواميس العربيةيتقن استخدام املعاجم  -8

 اثنيا: النتائج اخلاصة بكفاايت التخطيط للدرس:
التكاارارات والنسااب املئويااة واالحنرافااات املعياريااة السااتجاابت أفااراد عينااة  قااام الباحااث حبساااب

" كفاايت التخطيط للدرس"، للوقومل على مدى حتقد هاذه الكفااايت يف   ورالدراسة على عبارات 
 النتائج يف اجلدول التا :أداء املعلمني، و ثلت 

 
 
 

الستجاابت  ةاملعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب5جدول رقم )
 كفاايت التخطيط للدرس  أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيدجدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

                                                           

السااجل العلمااي للناادوة العامليااة األوىل لتعلاايم اللغااة العربيااة لغااري  ،إعــداد معلــم اللغــة العربيــة لغــري النــاطقني هبــا، توقيااد نصاار( 1)
  .2، د.ط، جالناطقني هبا
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1 
حيدد األهدامل العامة 
واطاصاااة لتعلااايم اللغاااة 
 العربية كلغة أجنبية.

1 4 10 40 11 44 3 12   3,36 0,7571 

حيدد احملتوى املناسب  2
 0,6633 3,24   12 3 52 13 36 9   هلذه األهدامل.

3 
حيادد الطرائاد املناسابة 
لكاااااااال نشاااااااااط، مااااااااع 
التنويااااااااااااااااع يف هااااااااااااااااذه 
 الطرائد واألساليب.

  1 4 16 64 7 28 1 4 2,68 0,6271 

4 
خيطاااااااااااااااط ألنشاااااااااااااااطة 
متنوعة فردياة ومجاعياة 
ملقابلااااااااااااااااااة الفااااااااااااااااااروق 

 الفردية.
1 4   6 24 17 68 1 4 2,32 0,7483 

5 
يعاااااااّد أدوات مناسااااااابة 
متنوعة لتقومي أهدامل 

 الدرس.
    1 4 20 80 4 16 1,88 0,4397 

6 
جيّهااااااااااااااااااز الوسااااااااااااااااااائل 
واملعينااااااااات الساااااااامعية 
والبصرية الوزمة لكال 

 .درس
    1 4 5 20 19 76 1,28 0,5416 

 
 

( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت التخطيط للدرس وفقا 5)من اجلدول السابق يتضح 
 : لألعلى يف األداء كانت كما يلي

حصاالت علااى "حياادد األهاادامل العامااة واطاصااة لتعلاايم اللغااة العربيااة كلغااة أجنبية الكفايااة "أن  (1
 .(3,36) حسام متوسط

 .(3,24)حسامحصلت على متوسط  "حيدد احملتوى املناسب هلذه األهداملالكفاية " أن  (2
حيااااااااادد الطرائاااااااااد املناسااااااااابة لكااااااااال نشااااااااااط، ماااااااااع التنوياااااااااع يف هاااااااااذه الطرائاااااااااد الكفاياااااااااة " أن  (3

 .(2,68) حسام حصلت على متوسط"واألساليب
ت علاااى حصااال "خيطاااط ألنشاااطة متنوعاااة فردياااة ومجاعياااة ملقابلاااة الفاااروق الفردياااةالكفاياااة " أن  (4
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 .(2,32)حسام متوسط 
 حساام حصلت على متوسط "ناسبة متنوعة لتقومي أهدامل الدرسيعّد أدوات مالكفاية " أن  (5

(1,88). 
علااى حصاالت  " جيّهااز الوسااائل واملعينااات الساامعية والبصاارية الوزمااة لكاال درسالكفايااة " أن  (6

 (.1,28)حسام متوسط 

 تفسري ومناقشة النتائج:

 ة أمور، أمهها:( عد6يتضو من جدول )

 علاااى  "حيااادد األهااادامل العاماااة واطاصاااة لتعلااايم اللغاااة العربياااة كلغاااة أجنبياااةحصااالت الكفاياااة "  ➢
حياااادد احملتاااااوى املناسااااب هلاااااذه ، وتليهااااا يف الرتباااااة الكفايااااة " (3,36) حساااااام متوسااااطأعلااااى 

، وقااد يرجااع ذلااك إىل وعااي معلاام (3,24)حسااامحصاالت علااى متوسااط  " حيااثاألهاادامل
ة حتديد األهدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وحتدياد احملاوى املعلمني أبمهي

 املناسب هلذه األهدامل؛ ملا هلذا األمر من أتاري يف حتقيد نتائج التدريس.
تقاادير حصاالت علااى  "ناساابة متنوعااة لتقااومي أهاادامل الاادرسيعااّد أدوات محصاالت الكفايااة "   ➢

هذا التقدير عن التقدير التقييمي املطلوب، وهذا يعين  ، ويقل(1,88) حسام توسطمقبول مب
أن هااذه الكفايااة تعااد غائبااة نساابيا لاادى معلمااي اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، علااى الاارغم ماان 

وساايلة التعاارمل علااى ماادى حتقيااد أهاادامل الاادرس، وياارى الباحااث أنااه قااد أمهيتهااا؛ ألن التقااومي 
 تسبب يف ذلك عدة أمور، منها:  

 يل لدى املعلم.ضعف التأه -
 ضعف أو غياب مرشد املعلم. -

تقاومي م( يف دراسته اليت هادفت إىل 1987ويتفد هذا مع ما توصل إليه )عبد التواب عبد هللا 
 ،االجتاهااات احلديثااة لتعلاايم اللغاااتباارامج إعااداد معلمااي اللغااة العربيااة للناااطقني بلغااات أخاارى يف ضااوء 
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ويهمااال اجلاناااب  ،علااام يركاااز علاااى اجلاناااب املعاااريف فقاااطأن إعاااداد هاااذا املمااان أهااام نتائجهاااا: " وكانااات 
 ،واملهاااين ،أن باارانمج إعاااداد املعلاام ال يراعاااي التكاماال باااني جوانبااه الثوااااة اللغااويو  ،الساالوكي واملهااااري

 (1)."والثقايف

جيّهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكال ويتضو من اجلدول أيضا أن الكفاية "  ➢
، ولاااذا تعتااا  مااان الكفااااايت (1,28)حساااام توساااط مب تقااادير ضاااعيف علاااىحصااالت  " درس

الغائبة إىل حد كبري؛ حيث تقل عن التقدير التقييمي املطلوب، ويارى الباحاث أن ذلاك يرجاع 
 إىل أسباب، منها:

 ضعف التخطيط من قبل املعلم. -
 ضعف اإلمكاانت املادية املتاحة. -
 ري التقليدية. إغفال بعض املعلمني لدور الوسائل التعليمية غ -

هادفت إىل تقاومي م( الايت 1991وتتفد هذه النتيجة مع دراسة )خدجية أمني حسن عاز الادين 
يف فااتو شااعب جدياادة بكليااات واإلسااهام  ،ي اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهاااوتطااوير باارامج إعااداد معلماا

 . ي اللغة العربية للناطقني بغريهامعلم واالرتفاع مبستوى ،ال بية

ة عااادم اهتماااام معلااام الااا امج بدراسااامااان النتاااائج الااايت أسااافرت عنهاااا الدراساااة: " فقاااد كانااات 
تاادريس  وأن األهاادامل ال  ثاال محيااع نااواتج الااتعلم وال اهلاادمل ماان، عمليااات ختطاايط الاا امج وتقوميهااا

ضااوح كمااا أوضااحت الدراسااة مااا تعانيااه الاا امج احلاليااة ماان قصااور شااديد يف و ،  اللغااة العربيااة كلغااة اثنيااة
 (2)."أهدافها

وبااااذلك توّصاااالت الدراسااااة إىل حتديااااد كفاااااايت التخطاااايط للاااادرس الوزمااااة ملعلاااام اللغااااة العربيااااة 
 وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا : ترتيبهاللناطقني بغريها، وجيري 

                                                           

دراســة حليــة علــى ، لنــاطقني هبــا يف ضــوء االجتاهــات احلديثــة يف تعلــيم اللغــاتإعــداد معلــم اللغــة العربيــة لغــري ا، عبااد هللا( 1)
  .2، عاجمللة ال بوية، اجملتمع األندونيسي

 .رسالة دكتوراه، برانمج مقرتح لإلعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بكليات الرتبية، خدجية، عز الدين( 2)
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 .حيدد األهدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية -1
 .توى املناسب هلذه األهداملحيدد احمل -2
 .حيدد الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع يف هذه الطرائد واألساليب -3
 .خيطط ألنشطة متنوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية -4
 .ناسبة متنوعة لتقومي أهدامل الدرسيعّد أدوات م -5
 .جيّهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكل درس -6

 لثا: النتائج اخلاصة بكفاايت تنفيذ الدرس:اث

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة علاى 
عبارات  ور " كفاايت تتنفيذ الدرس"، هبدمل التعرمل على مدى حتقد هاذه الكفااايت يف أداء معلام 

 لنتائج يف اجلدول التا :اللغة العربية للناطقني بغريها، و ثلت ا

 
الستجاابت  ةاملعياري اتواالحنراف اتواملتوسطاملئوية ( نتائج التكرارات والنسب 6جدول رقم )

 كفاايت تنفيذ الدرس أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور
االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م

 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري
ميّهد أبسلوب أو بوسيلة  1

 0,16782 3,28   8 2 60 15 28 7 4 1 شيقة ملوضوع الدرس.

2 
يعّلم اللغة العربية 
ابلطريقة املناسبة 
 للموقف التعليمي.

  5 20 18 72 2 8   3,12 0,5259 

3 
يستخدم املدخل 
التكاملي يف تقدمي 
 مهارات اللغة األربع.

  1 4 8 32 16 64   2,4 0,5773 

4 
ينتقل من السهل إىل 
الصعب، ومن اجملرد إىل 

 احملسوس.
13 52 8 32 4 16     4,36 0,7571 

5 
يستخدم الوسائل 

التعليمية املناسبة لكل 
 نشاط،

    4 16 17 68 4 16 2,0 0,5773 
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6 
ينوّع يف أماكن تنفيذ 
الدرس )الفصل، 

 احلديقة، فناء املدرسة(.
    1 4 7 28 17 68 1,36 0,5686 

يتعامل مع الفروق  7
 0,8793 2,76   32 8 52 13 16 4   الفردية.

8 
يشجع الطوب على 
االعتماد على أنفسهم 
 يف تصويب األخطاء.

1 4 6 24 9 36 9 36   2,96 0,8888 

يراعي تصويب األخطاء  9
 0,7234 3,24   8 2 68 17 16 4 8 2 املؤارة يف املع .

10 
يوّفر عنصر األمان ا 

ئل التعليمية الوسا
 املستخدمة.

    3 12 18 72 4 16 1,92 0,6403 

11 
يستخدم التغذية الراجعة 
عند تنفيذ خطواط 

 الدرس.
  1 4 9 36 15 60   2,44 0,5830 

 
 
 

( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت تنفيذ الدرس وفقا لألعلى 6)من اجلدول السابق يتضح 
 : يف األداء كانت كما يلي

 حصلت على متوسط" ينتقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوسالكفاية " أن  (1
 (.4,36) حسام

حسام حصلت على متوسط  "ميّهد أبسلوب أو بوسيلة شيقة ملوضوع الدرسالكفاية " أن  (2
(3,36.) 

 حسام حصلت على متوسط " يراعي تصويب األخطاء املؤارة يف املع الكفاية " أن  (3
(3,24.) 

 حسام حصلت متوسط" يعّلم اللغة العربية ابلطريقة املناسبة للموقف التعليميالكفاية " ن أ (4
(3,12.) 

حصلت  "يشجع الطوب على االعتماد على أنفسهم يف تصويب األخطاءالكفاية " أن  (5



-163- 
 

 (.2,96) حسام على متوسط
 (.2,76)حسام حصلت على متوسط  "يتعامل مع الفروق الفرديةالكفاية " أن  (6
حصلت على  "يستخدم املدخل التكاملي يف تقدمي مهارات اللغة األربعالكفاية " أن  (7

 (.2,4) حسام متوسط
 حصلت على متوسط" يستخدم التغذية الراجعة عند تنفيذ خطواط الدرسالكفاية " أن  (8

 (.2,44) حسام 
توسط على م حصلت "يوّفر عنصر األمان ا الوسائل التعليمية املستخدمةالكفاية " أن  (9

 (.1,92)حسام 
حسام حصلت على متوسط  "يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاطالكفاية " أن  (10

(1,88.) 
 على متوسط (" ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس )الفصل، احلديقة، فناء املدرسةالكفاية " أن  (11

 (.1,36) حسام
 

 

 تفسري ومناقشة النتائج:

 أمهها:  ( عدة أمور، من6)ل و يتضو من جد

" أكثر كفاايت تنفيذ ينتقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوستعّد الكفاية "  ➢
، وقد (4.36)حسام أعلى  توسطمب الدرس توافرا يف أداء معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

س، إىل وعي املعلمني أبمهية االنتقال املنطقي يف التدري –على حد الباحث  -يرجع ذلك 
 وطول خ اهتم يف امليدان.

والكفاية "   ،"يوّفر عنصر األمان ا الوسائل التعليمية املستخدمةتعت  كل من الكفاية "  ➢
ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس "، والكفاية " يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط
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(، 1,92حسام ) فقد حصلت كل منها على متوسط ،(" )الفصل، احلديقة، فناء املدرسة
 ( لكل منها على ال تيب، ويرجع ذلك يف نلر الباحث إىل:1,36(، و)1,88و)

 ضعف الدعم الفين من املشرفني على هؤالء املعلمني. -
 ضعف التأهيل واط ة لدى بعض املعلمني. -

وبذلك توّصالت الدراساة إىل حتدياد كفااايت تنفياذ الادرس الوزماة ملعلام اللغاة العربياة للنااطقني 
 بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :

 .ينتقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوس -1
 .ميّهد أبسلوب أو بوسيلة شيقة ملوضوع الدرس -2
 .يراعي تصويب األخطاء املؤارة يف املع  -3
 .سبة للموقف التعليمييعّلم اللغة العربية ابلطريقة املنا -4
 .ماد على أنفسهم يف تصويب األخطاءيشجع الطوب على االعت -5
 .يتعامل مع الفروق الفردية -6
 .لي يف تقدمي مهارات اللغة األربعيستخدم املدخل التكام -7
 .ة الراجعة عند تنفيذ خطواط الدرسيستخدم التغذي -8
 .يوّفر عنصر األمان ا الوسائل التعليمية املستخدمة -9

 .الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط يستخدم -10
 (. ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس )الفصل، احلديقة، فناء املدرسة -11

 رابعا: النتائج اخلاصة بكفاايت التفاعل مع املتعلمني: 
ني فيماا ماداء املعلأل ةاملعياريا اتواالحنرافا اتواملتوساط املئوياة التكارارات والنساب أما عن نتاائج

 التفاعل مع املتعلمني، فبيا ا يف اجلدول التا :بكفاايت  يتعلد
الستجاابت ة املعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب7جدول رقم )

 كفاايت التفاعل مع املتعلمني  أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك ملعياريا
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خيلد جوا من املرح  1
 0,5001 3,6     40 10 60 15   والفكاهة.

2 

يشجع الطوب 
على التساؤل 
واملناقشة وأخذ 

 املبادرة.

2 8 8 32 13 52 2 8   3,4 0,7637 

يوزع اهتمامه على  3
 الفصل كله.

2 8 8 32 15 60     3,48 0,6532 

مل مينو الفرص للع 4
 0,5859 2,52   52 13 44 11 4 1   اجلماعي.

5 
يستخدم املعززات 
املناسبة للموقف 
 وطبيعة الطوب.

  2 8 16 64 7 28   2,8 0,5773 

 
( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت التفاعل مع املتعلمني وفقا 7)من اجلدول السابق يتضح 

 : لألعلى يف األداء كانت كما يلي
  .(3,6) حسام حصلت على متوسط" خيلد جوا من املرح والفكاهة"  ةالكفايأن  -
حصلت على متوسط " يشجع الطوب على التساؤل واملناقشة وأخذ املبادرةأن الكفاية "  -

 .(3,4)حسام 
 .(3,48)حسام حصلت على متوسط  "يوزع اهتمامه على الفصل كلهأن الكفاية "  -
 حصلت على متوسط "بة للموقف وطبيعة الطوبيستخدم املعززات املناسأن الكفاية "  -

 .(2,8) حسام
  .(2,52)حسام حصلت على متوسط " مينو الفرص للعمل اجلماعيأن الكفاية "  -

 
 تفسري ومناقشة النتائج:
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 ( عدة أمور، من أمهها: 7)ل و يتضو من جد

خيلد جوا من املرح  أن أكثر كفاايت التفاعل مع املتعلمني توافرا يف أداء املعلمني هي الكفاية " ➢
، وقد يرجع ذلك إىل ما يتمع به هؤالء (3,6) حسام حصلت على متوسط" حيث والفكاهة

املعلمني من شخصية العرب الطيبة، وروح الفكاهة، وهي من أهم الصفات املطلوبة من معلم 
 اللغة العربية للناطقني بغريها.

ينماااا أكااادت علاااى أن "حسااان م( ح1980) رجااااء توفياااد  دراساااةواتفقااات هاااذه النتيجاااة ماااع 
اطلد، وقوة اطيال، واإلبداع، والقدرة على القياادة، والتفااين يف العمال، والقابلياة للتكياف ماع اجلديادة 

 ( 1)من األمور من األسس اهلامة اليت تتعلد بشخصية املعلم".
 هي ويتضو من اجلدول أيضا أن أقل كفاايت التفاعل مع املتعلمني تنفيذا  يف أداء املعلمني ➢

، على (2,52)حسام حصلت على متوسط " فقد مينو الفرص للعمل اجلماعيالكفاية "  
على أمهية ودور العمل اجلماعي يف تعلم اللغات الرغم من أن االجتاهات ال بوية احلديثة تؤكد 
 األجنبية؛ ملا هلا من أار يف سرعة التعلم واباته.

الوزمااة ملعلاام اللغااة العربيااة فاعاال مااع املتعلمااني الت وبااذلك توّصاالت الدراسااة إىل حتديااد كفاااايت
 للناطقني بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :

 .خيلد جوا من املرح والفكاهة -1
 .يشجع الطوب على التساؤل واملناقشة وأخذ املبادرة -2
 .هع اهتمامه على الفصل كلّ يوزّ  -3
 .خدم املعززات املناسبة للموقف وطبيعة الطوبيست -4
 .مينو الفرص للعمل اجلماعي -5

 
 خامسا: النتائج اخلاصة بكفاايت تقومي الدرس:

                                                           

السااجل العلمااي للناادوة العامليااة األوىل لتعلاايم اللغااة  ،ربيــة لغــري النــاطقني هبــاإعــداد معلــم اللغــة الع، توقيااد نصاار( 1)
   .2، د.ط، جالعربية لغري الناطقني هبا
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للتعرمل على مدى حتقد كفااايت تقاومي الادرس يف أداء معلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا، مت 
جاابت أفااراد عينااة الدراسااة علااى عبااارات حسااب التكاارارات والنسااب املئويااة واالحنرافااات املعياريااة السات

  ور " الكفاايت اللغوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها"، و ثلت النتائج يف اجلدول التا :
الستجاابت  ةاملعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب8جدول رقم )

 تقومي الدرس كفاايت  حمورأفراد عينة الدراسة على عبارات 

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

1 
يساااااااااااااااااتخدم التقاااااااااااااااااومي 
املباااااااااادئي، والتكااااااااااويين، 

 واطتامي.
1 4 4 16 13 52 7 28   2,96 0,7895 

يقاااااااااّوم النشااااااااااط وفقاااااااااا  2
 0,7234 2,76   40 10 44 11 16 4   ألهدافه.

3 

أن يقاااااااايس املسااااااااتوايت 
املعرفيااااااااااااااااااة املختلفااااااااااااااااااة 
)الفهااااااااااااااااام، التاااااااااااااااااذكر، 

 التطبيد(.

2 8   12 48 9 36 2 8 2,64 0,9521 

4 

يساااااااااااااااااااااااااتخدم األدوات 
املناسااااااااابة لتقاااااااااومي كااااااااال 
مهاااااااااااااااااارة: اساااااااااااااااااتماع، 

 حتدث، قراءة، كتابة.

  1 4 5 20 16 64 3 12 2,16 0,6879 

5 
يوحااااااااااااااااااااظ أعمااااااااااااااااااااال 
الطااااااااااااااااااوب بطريقااااااااااااااااااة 

 مستمرة.
  3 12 20 80 2 8   3,04 0,4546 

يراعااااي الفااااروق الفرديااااة  6
 0,6532 2,52 4 1 44 11 48 12 4 1   يف التقومي.

 0,6377 2,64 4 1 32 8 60 15 4 1  يساااااااااتفيد مااااااااان نتاااااااااائج  7
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التقااااااااااومي يف اكتشااااااااااامل 
صااااعوابت الااااتعلم لاااادى 

 الطوب.
ل مع املتعلمني وفقا ( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت التفاع8)من اجلدول السابق يتضح 

 :لألعلى يف األداء كانت كما يلي
 .(3,04) حسام  متوسط حصلت على" يوحظ أعمال الطوب بطريقة مستمرةأن الكفاية " (1
حسام حصلت على متوسط " يستخدم التقومي املبدئي، والتكويين، واطتاميالكفاية "أن  (2

(2,96). 
 .(2,76) حسام متوسط على حصلت "يقّوم النشاط وفقا ألهدافهأن الكفاية " (3
حصلت على  "أن يقيس املستوايت املعرفية املختلفة )الفهم، التذكر، التطبيد(أن الكفاية "  (4

 .(2,64حسام ) متوسط
حصلت على  "يستفيد من نتائج التقومي يف اكتشامل صعوابت التعلم لدى الطوبأن الكفاية " (5

 .(2,64) حسام متوسط
 .(2,52) حسام متوسط حصلت على "لفردية يف التقومييراعي الفروق اأن الكفاية " (6
" يستخدم األدوات املناسبة لتقومي كل مهارة: استماع، حتدث، قراءة، كتابةأن الكفاية " (7

 .(2,16) حسام متوسطلت على حص
 

 تفسري ومناقشة النتائج:

 عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها كما يلي: (8يتضو من جدول )
يوحظ أعمال الطوب الدرس تنفيذا يف أداء املعلمني هي الكفاية "  أن أكثر كفاايت تقومي ➢

، وقد يرجع ذلك إىل طول خ ة املعلمني، وقلة عدد (3,04)حسام  توسط" مببطريقة مستمرة
 املتعلمني يف الفصول الدراسية.
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ناسبة يستخدم األدوات املأن أقل كفاايت تقومي الدرس تنفيذا يف أداء املعلمني هي الكفاية "   ➢
، وقد يرجع ذلك إىل (2,16) حسام توسطمب "لتقومي كل مهارة: استماع، حتدث، قراءة، كتابة

ضعف التأهيل املهين للمعلم، وطغيان اجلانب اللغوي، وأيضا قلة اإلمكاانت املادية املتاحة هلذه 
 املراكز.

دفت إىل هام( الايت 1980واتفقت هذه النتيجة ماع ماا أكادت علياه )دراساة يوساف أباو بكار 
عهد اطرطاوم الادو  للغاة يف ضوء جتربة م بغريها قنيطاد معلم اللغة العربية لغري الناتصميم برانمج إلعد

 (1)وهو" ضرورة تدريب املعلم على تصميم ال امج التعليمية وتنفيذها وتقوميها". العربية
غاة العربياة للناااطقني الوزماة ملعلام اللتقاومي الادرس  وباذلك توّصالت الدراساة إىل حتدياد كفااايت

 بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :
 .يوحظ أعمال الطوب بطريقة مستمرة -1
 .يستخدم التقومي املبدئي، والتكويين، واطتامي -2
 .يقّوم النشاط وفقا ألهدافه -3
 .فهم، التذكر، التطبيد(أن يقيس املستوايت املعرفية املختلفة )ال -4
 .يستفيد من نتائج التقومي يف اكتشامل صعوابت التعلم لدى الطوب -5
 .يراعي الفروق الفردية يف التقومي -6

 سادسا: النتائج اخلاصة بكفاايت تعليم االستماع:
التكاارارات والنسااب املئويااة واالحنرافااات املعياريااة السااتجاابت أفااراد عينااة  قااام الباحااث حبساااب

 اور " كفااايت تعلايم االساتماع"، للوقاومل علاى مادى حتقاد هاذه الكفااايت يف  عباراتلى الدراسة ع
 أداء املعلمني، و ثلت النتائج يف اجلدول التا :

 

                                                           

الســجل العلمــي ، بــرانمج إعــداد وتــدريب معلــم اللغــة العربيــة لغــري النــاطقني هبــا علــى ضــوء التجربــة الســودانية، أبااو بكاار( 1)
 .2، د.ط، جية لغري الناطقني هباللندوة العاملية األوىل لتعليم العرب
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الستجاابت  ة املعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب9جدول رقم )
 تعليم االستماعكفاايت   أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

حياااااااااادد أهاااااااااادامل  1
 0,6532 3,48   4 1 48 12 44 11 4 1 تعليم االستماع.

يساااااعد التوميااااذ  2
علااااااااى اكتساااااااااب 
 آداب االستماع.

  5 20 16 64 4 16   3,04 0,6110 

ملواقااااااف يوهنّااااااف ا 3
التطبيقيااااااااااااااااااااااااااة يف 
 تعليم االستماع.

  3 12 13 52 9 36   2,64 0,8602 

حياادد املشااكوت  4
الااااااااااااااااايت تواجاااااااااااااااااه 
الطوب يف تعليم 

 االستماع.

  2 8 6 24 17 68   2,4 0,6455 

حياااااااااااااااادد طاااااااااااااااارق  5
معاجلاااااااااااااة هاااااااااااااذه 

 املشكوت.
  1 4 6 24 18 72   2,32 0,5567 

يناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع يف  6
اسااتخدام أنشااطة 
االسااااااااااااااااااااااااااااااااتماع: 

، قصاااااااااااة، أغنياااااااااااة
 حوار، وغريها.

    2 8 15 60 8 32 1,76 0,5972 
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( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت تعليم االستماع وفقا 9)من اجلدول السابق يتضح 
 :لألعلى يف األداء كانت كما يلي

 .(3,48)حسام متوسط  حصلت على" حيدد أهدامل تعليم االستماعأن الكفاية " (1
حسام متوسط  حصلت على "توميذ على اكتساب آداب االستماعيساعد الالكفاية "أن  (2

(3,04). 
حسام متوسط ى حصلت عل" اقف التطبيقية يف تعليم االستماعيوهّنف املو الكفاية "أن  (3

(2,64). 
حسام متوسط حصلت " حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعليم االستماعالكفاية "أن  (4

(2,4). 
 .(2,32) حسام حصلت على متوسط" اجلة هذه املشكوتحيدد طرق معالكفاية "أن  (5
لى حصلت ع "ستماع: أغنية، قصة، حوار، وغريهاينوع يف استخدام أنشطة االالكفاية "أن  (6

 .(1,76) حسام متوسط
 تفسري ومناقشة النتائج: 

 ( عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها فيما يلي :9يتضو من جدول )
نسبيا واليت تتوافر لدى معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها  أن أعلى كفاايت تعليم االستماع ➢

، ، ويرى الباحث أن (3,48)" مبتوسط حسام حيدد أهدامل تعليم االستماع " هي كفاية
قد يرجع إىل إدراد املعلمني ألمهية حتديد األهدامل يف عملية التدريس؛ فهو املوجه لبقية  ذلك

 عناصر التدريس.
ينوع يف استخدام أنشطة يف أداء املعلمني هي كفاية "  يم االستماع نسبياكفاايت تعلأن أدىن   ➢

؛ وتقل (1,76) حسام متوسطلى حصلت عفقد  "ستماع: أغنية، قصة، حوار، وغريهااال
عن الدرجة التقييمية املطلوبة، ولذا تعد من الكفاايت الغائبة نسبا يف أداء معلم اللغة العربية 

الباحث ذلك إىل ضعف اشتمال كتب تعليم اللغة العربية على للناطقني بغريها، ويرجع 
 أنشطة االستماع، مما يساعد املعلم على إمهال هذه الكفاية.

تقااومي  م( علااى هااذه النتيجااة يف دراسااتها الاايت اسااتهدفت 1991وقااد أّكاادت )هوياادا احليسااين 
مسااتوايت أربعااة هااي: ى كتااب تعلاايم اللغااة العربيااة كلغااة أجنبيااة يف ضااوء مفاااهيم املاادخل االتصااا  علاا
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فقااااد  كانااات ماااان أهاااام  ،ومسااااتوى املواقاااف ،ومساااتوى ال اكيااااب ،مساااتوى املفاااارداتو  ،املساااتوى العااااام
نتائجهااااااا: " أن معلاااااام كتااااااب تعلاااااايم اللغااااااة العربيااااااة للناااااااطقني بغريهااااااا مل تشاااااامل علااااااى أنشااااااطة تعلاااااايم 

 (1)االستماع".

زمة ملعلم اللغة العربية للناطقني الوتعليم االستماع  وبذلك توّصلت الدراسة إىل حتديد كفاايت
 بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :

 .د أهدامل تعليم االستماعحيدّ  -1
 .توميذ على اكتساب آداب االستماعيساعد ال -2
 .اقف التطبيقية يف تعليم االستماعيوهّنف املو  -3
 .تواجه الطوب يف تعليم االستماعد املشكوت اليت حيدّ  -4
 .د طرق معاجلة هذه املشكوتحيدّ  -5
 .ستماع: أغنية، قصة، حوار، وغريهاع يف استخدام أنشطة االينوّ  -6

 
 
 

 سابعا: النتائج اخلاصة بكفاايت تعليم التحدث:

 مت حساب التكرارات والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة علاى
عبااارات  ااور " كفاااايت تعلاايم التحاادث"، هباادمل التعاارمل علااى ماادى حتقااد هااذه الكفاااايت يف أداء 

 معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، و ثلت النتائج يف اجلدول التا :
  ةاملعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب10جدول رقم )

كفاايت تعليم التحدث اسة على عبارات حمورالستجاابت أفراد عينة الدر   

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

                                                           

  .رسالة ماجستري، تقومي كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهااحلسين: " ( 1)
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1 
 

حياااااااااااااااااادد أهاااااااااااااااااادامل 
 0,5099 3,52     48 12 52 13   التحدث بوضوح.

2 

يساااااااااتخدم مهاااااااااارات 
التحاااااااااااادث بطريقااااااااااااة 
ساااااااااااليمة، ويسااااااااااااعد 
الطااااااااااااااااااوب علااااااااااااااااااى 

 اكتساهبا.

  15 60 9 36 1 4   3,56 0,5831 

3 
ينطاااااااااااااد األصاااااااااااااوات 
العربية نطقا صحيحا 

 منفصلة ومتصلة.
  9 36 2 8     4,48 0,6532 

4 

حياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد آداب 
التحاااااادث، ويساااااااعد 
الطااااااااااااااااااوب علااااااااااااااااااى 

 اكتساهبا.
  3 12 19 76 3 12   2,92 0,7593 

5 

حيدد املشكوت اليت 
تواجاااه الطاااوب عناااد 
احلااااااااااااااااديث ابللغااااااااااااااااة 
العربياااااااااااااااااة، وطااااااااااااااااارق 

 معاجلتها.

  1 4 10 40 14 56   2,48 0,5859 

6 

يتاايو فاارص التحاادث 
للطااااااااااااااااااااوب عاااااااااااااااااااان 
أنفسااااهم، وأعماااااهلم، 

 وغريها.
  5 20 16 64 4 16   3,04 0,6110 

 
 

( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت تعليم االستماع وفقا 10)من اجلدول السابق يتضح 
 :لألعلى يف األداء كانت كما يلي
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متوسط  حصلت على "ينطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلةية "أن الكفا (1
 .(4,48)حسام 

" يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد الطوب على اكتساهباأن الكفاية " (2
 .(3,56توسط )على محصلت 

 حصلت على" يتيو فرص التحدث للطوب عن أنفسهم، وأعماهلم، وغريهاأن الكفاية " (3
 .(3,04)حسام  متوسط

 .(3,52)حسام توسط محصلت على  "حيدد أهدامل التحدث بوضوحأن الكفاية " (4
حصلت على متوسط  "حيدد آداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهباأن الكفاية " (5

 .(2,48)حسام 
" حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث ابللغة العربية، وطرق معاجلتهاأن الكفاية " (6

 .(2,48) حسام لت على متوسطحص
 تفسري ومناقشة النتائج:

 ( عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها فيما يلي:10يتضو من جدول )
نسبيا واليت تتوافر لدى معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها  التحدثأن أعلى كفاايت تعليم  ➢

حسام ط توسمب "ينطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلة"  هي كفاية
 ، وذلك بسبب األصالة العربية هلؤالء املعلمني.(4,48)
حيدد آداب التحدث، يف أداء املعلمني هي الكفاية "  كفاايت تعليم االستماع نسبياأن أدىن   ➢

حيدد ، والكفاية " (2,48)حسام حصلت على متوسط  "ويساعد الطوب على اكتساهبا
 حسام توسط" مبللغة العربية، وطرق معاجلتهااملشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث اب

لكل منهما، وقد يرجع الباحث ذلك إىل ضعف اتباه املعلم ملشكوت الطوب،  (2,48)
 وضيد مدة الدروس؛ مما يدفع املعلم إىل التجاهل عن مشكوت الطوب. 

دراسته  م( إىل هذه النتيجة واق ح حلوال مناسبة هلا يف1987وقد أشار )رشدي أمحد طعيمة 
مهاام العربيااة  هاادفت إىل حتديااد الصااعوابت الاايت تواجااه الدارسااني يف اجملتمعااات اإلسااومية عنااد تعلّ الاايت 

إىل تعااارمل  هااادفتكماااا ،  وحتدياااد مصاااادر هاااذه الصااعوابت يف رأيهااام ،كلغااة اثنياااة كماااا يراهاااا املعلمااون
، فكانات مان عاات اإلساوميةاملشاكوت الايت يارى املعلماون أ اا تواجاه تعلايم العربياة كلغاة اثنياة يف اجملت
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زايدة عدد الدورات التدريبية اليت تنلمها البود العربية واملنلنات اإلسومية؛ لتادريب أهم توصياهتا: " 
 (1)."وإطالة مدهتا ،معلمي العربية يف البود الناطقة بلغات أخرى

العربياة للنااطقني وبذلك توّصلت الدراسة إىل حتديد كفاايت تعليم التحدث الوزمة ملعلم اللغة 
 بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :

 .ينطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلة -1
 .يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد الطوب على اكتساهبا -2
 .اهلم، وغريهايتيو فرص التحدث للطوب عن أنفسهم، وأعم -3
 .حيدد أهدامل التحدث بوضوح -4
 .حيدد آداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا -5
 .حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث ابللغة العربية، وطرق معاجلتها -6

 
 

 اثمنا: النتائج اخلاصة بكفاايت تعليم القراءة:
 ني فيما يتعلدمداء املعلأل ةاملعياري اتاالحنرافو  اتواملتوسط املئوية التكرارات والنسب أما عن نتائج

 بكفاايت تعليم القراءة، فبيا ا يف اجلدول التا :

ة املعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب11جدول رقم )
 كفاايت تعليم القراءة  الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

حيدد أهدامل تعليم قاراءة  1
 0,4899 3,64     36 9 64 16   النص العرم بوضوح.

ياااااااااتمكن مااااااااان مهاااااااااارات  2
 0,6904 4,32     12 3 44 11 44 11القااااااااااااااااااااااااااراءة اجلهريااااااااااااااااااااااااااة 

                                                           

   .8 عجملة املوقف املغربية، الرابط، ،تعليم العربية يف اجملتعات اإلسومة بني مشكوت العمل وأولوايت التنفيذ، طعيمة( 1)
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الصااحيحة،  افطااا علااى 
مااااااااااا للعربيااااااااااة ماااااااااان ناااااااااا  

 وتنغيم.

3 
يساااااااعد الطااااااوب علااااااى 
اكتساب مهارات القاراءة 
)اجلهريااااااااااااة، والصااااااااااااامتة( 

 ابللغة العربية.
2 8 4 16 18 72 1 4   3,28 0,6782 

يسااااااااااااااااااتخدم املااااااااااااااااااداخل  4
 0,6455 2,6   48 12 44 11 8 2   املختلفة لتعليم القراءة.

5 
يتاااااااايو للطااااااااوب فرصااااااااة 
ممارساااة ماااا يقرؤوناااه قاااراءة 
جهريااااااااااااااااااة يف مواقاااااااااااااااااااف 

 ية حية فيما بينهم.اتصال
    16 64 9 36   2,64 0,4899 

ياااااااادّرب الطااااااااوب علااااااااى  6
 0,5715 3,08   12 3 68 17 20 5   سومة النطد.

7 
ياااااااادّرب الطااااااااوب علااااااااى 
حساااااااااان اإليقاااااااااااع عنااااااااااد 
النطاااااااااااااااااااااد للكلماااااااااااااااااااااات 

 واجلمل.
  3 12 14 56 8 32   2,8 0,6455 

ياااااااادّرب الطااااااااوب علااااااااى  8
 0,7257 2,88   32 8 48 12 20 5   النحوي. الضبط حسن

 
( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت تعليم القراءة وفقا 11)من اجلدول السابق يتضح 

 :لألعلى يف األداء كانت كما يلي
حسام متوسط  حصلت على "حيدد أهدامل تعليم قراءة النص العرم بوضوحالكفاية "أن  (1

(3,64.) 
ية الصحيحة،  افطا على ما للعربية من ن  يتمكن من مهارات القراءة اجلهر أن الكفاية " (2

 (.3,28)حسام متوسط  حصلت على "وتنغيم
  (.3,08)حسام على متوسط " حصلت يدّرب الطوب على سومة النطدأن الكفاية " (3
حسام على متوسط  " حصلتيدّرب الطوب على حسن الضبط النحويأن الكفاية " (4
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(2,88.) 
على  حصلت" سن اإليقاع عند النطد للكلمات واجلمليدّرب الطوب على حأن الكفاية " (5

 (.2,8) حسام متوسط
يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية يف مواقف اتصالية حية فيما أن الكفاية " (6

 (.2,64) حسام متوسطى عل حصلتم" بينه
 (.2,6)م حسامتوسط  حصلت على "يستخدم املداخل املختلفة لتعليم القراءةأن الكفاية " (7
" يساعد الطوب على اكتساب مهارات القراءة )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربيةأن الكفاية " (8

 (.2,4)حسام حصلت على متوسط 
 

 

 

 تفسري ومناقشة النتائج:

 ( عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها فيما يلي:11يتضو من جدول )

حيدد أهدامل تعليم قراءة لمني هي كفاية " أن أكثر كفاايت تعليم القراءة  تنفيذا يف أداء املع ➢
، ويرجع ذلك ل سباب (3.64)حسام متوسط  حصلت على " فقد بوضوحالنص العرم

 نفسها اليت أدت إىل ارتفاع نسبة كفاية حتديد األهدامل من تعليم التحدث.
غة يساعد الطوب على اكتساب مهارات القراءة )اجلهرية، والصامتة( ابللتعت  الكفاية "  ➢

حسام حصلت على متوسط " هي أدىن الكفاايت اليت تتوافر يف أداء املعلمني حيث العربية
، ويرجع ذلك إىل ضعف التأهيل املهين لدى املعلمني، وتغليب اجلانب اللغوي على (2.4)

 حساب اجلانب املهين يف برامج اإلعداد والتدريب.
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الوزمااة ملعلاام اللغااة العربيااة للناااطقني  اءةالقاار وبااذلك توّصاالت الدراسااة إىل حتديااد كفاااايت تعلاايم 
 بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :

 . بوضوححيدد أهدامل تعليم قراءة النص العرم -1
 .يتمكن من مهارات القراءة اجلهرية الصحيحة،  افطا على ما للعربية من ن  وتنغيم -2
 .ب الطوب على سومة النطديدرّ  -3
 .يدّرب الطوب على حسن الضبط النحوي -4
 .يدّرب الطوب على حسن اإليقاع عند النطد للكلمات واجلمل -5
 م.يف مواقف اتصالية حية فيما بينه يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية -6
 .املداخل املختلفة لتعليم القراءةيستخدم  -7
 .ساب مهارات القراءة )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربيةيساعد الطوب على اكت -8

 اتسعا: النتائج اخلاصة بكفاايت تعليم الكتابة:

 عرض نتائج أداء املعلمني فيما يتعلد بكفاايت تعلايم الكتاباة مان خاول حساابقام الباحث ب
ر هااذه الكفاااايت يف ؛ للوقااومل علااى تااوافةاملعيارياا اتواالحنرافاا اتواملتوسااط املئويااة التكاارارات والنسااب

 أدائهم، واجلدول التا  يوضو هذه النتائج:
 

ة املعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب12جدول رقم )
 كفاايت  تعليم الكتابة  الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

حنراف اال املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

1 
يسااااااااااااتخدم املااااااااااااداخل 
املختلفاااااااااااااااااااة لتعلااااااااااااااااااايم 

 الكتابة.
  4 16 2 8 16 64 3 12 2,28 0,8906 

يراعااااااااااااااااااااي القواعااااااااااااااااااااد  2
 0,8981 2,84 4 1 28 7 56 14 4 1 8 2 اإلموئية يف الكتابة.

 0,7257 2,12 12 3 72 18 8 2 8 2  ياااادّرب الطااااوب علااااى  3
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قواعااااد الكتابااااة العربيااااة 
 الصحيحة.

4 
يتعااااااااااّرمل املشااااااااااكوت 
الاااااايت تواجااااااه الطااااااوب 
 أاناء تعّلمهم الكتابة.

  1 4 3 12 15 60 6 24 1,96 0,7348 

5 
حيااااارص علاااااى تااااادريب 
الطااوب علاااى الكتاباااة 

 خبط واضو ومجيل.
  1 4 1 4 14 56 9 36 1,76 0,7234 

6 
يساااااااااعد الطااااااااوب يف 
التغلب على صعوابت 

 الكتابة العربية.
  2 8 3 12 17 68 3 12 2,16 0,7461 

7 

ياااادّرب الطااااوب علااااى 
اسااااااااااتخدام عومااااااااااات 
ال قااااااااااااااايم ماااااااااااااااع إدراد 

 دالالهتا.
  3 12 1 4 14 56 7 28 2,00 0,9128 

 
( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق بكفاايت تعليم الكتابة وفقا لألعلى يف 12)من اجلدول السابق يتضح 

 :األداء كانت كما يلي
 (.2,84)حسام حصلت على متوسط  "راعي القواعد اإلموئية يف الكتابةيأن الكفاية " (1
 (.2,28) حسام  حصلت على متوسط "يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابةالكفاية "أن  (2
حسام على متوسط  "يساعد الطوب يف التغلب على صعوابت الكتابة العربيةأن الكفاية " (3

(2,16.) 
متوسط  حصلت على" ب على قواعد الكتابة العربية الصحيحةيدّرب الطوأن الكفاية " (4

 (.2,12)حسام 
حصلت على " يدّرب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إدراد دالالهتاأن الكفاية " (5

 (.2,00)حسام متوسط 
 متوسط حصلت على "يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب أاناء تعّلمهم الكتابةأن الكفاية " (6

 (.1,96) حسام
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 متوسطى حصلت عل" حيرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيلأن الكفاية " (7
 (.1,76) حسام

 تفسري ومناقشة النتائج:
 ( عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها فيما يلي:12يتضو من جدول )

 أنه مل يصل أحد من املعلمني إىل حد الكفاية )جيد(، حيث كان أكثر الكفاايت اطاصة  ➢
مبجال تعليم الكتابة واليت ينفذها معلموا اللغة العربية للناطقني بغريها يف أدائه هي الكفاية " 

، وقد يرجع ذلك إىل (2.28) حسام  توسطمب "يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة
ضعف قناعة املعلمني أبمهية تدريب املتعلمني على الكتابة الصحيحة، وإىل ضعف اجلانب 

 ي والتطبيقي يف برامج التأهيل.العمل
أن أقل الكفاايت اطاصة مبجال تعليم الكتابة واليت ينفذها معلموا اللغة العربية للناطقني  ➢

 "،جه الطوب أاناء تعّلمهم الكتابةيتعّرمل املشكوت اليت توابغريها يف أدائه هي الكفاية " 
 حسام توسطمب" ومجيل طوب على الكتابة خبط واضوحيرص على تدريب الوالكفاية " 

( لكل منهما على ال تيب، يعين أن حتقد الكفاتني أقل من  املطلوب، 1,76، )(1,96)
 ويرجع ذلك إىل: 

 ضعف جوانب التدريب على الكتابة يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. -
معلم له  ضعف وعي املعلم بدوره، فهو ليس انقو لنصوص الكتاب مقتصرا عليها، ولكنه -

رؤية، يدرد اهلدمل ويسعى لتحقيقه من خول  توى املوضوع ابلفعل أو ما يراه مناسبا 
 للعملية التعليمية، كما أن له دورا يف تقومي املناهج وال امج. 

 عدم التقومي املستمر ألداء املعلمني من خول مشرقيهم واملؤسسات اليت يعملون هبا. -

م( الاااايت 2011عليااااه دراسااااة )سااااامي ربيااااع  مااااد أمحااااد وتتفااااد هااااذه النتيجااااة مااااع مااااا أكاااادت 
وضاع تصاور و  ،ني بغريهاا يف ضاوء املادخل الثقاايفاستهدفت حتديد مبادىء تدريس اللغة العربية للنااطق

فقاد أشاارت  ،ة العربية قي ضاوء املادخل الثقاايفتدريسية تراعي مبادىء تدريس اللغ الس اتيجيةمق ح 
 (1)ابعة وتقومي أداء املعلمني من خول املشرفني ابملؤسسات التعليمية".الدراسة إىل: " ضرورة وأمهية مت

الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها،  الكتابةوبذلك توّصلت الدراسة إىل حتديد كفاايت تعليم 

                                                           

  .رسالة ماجستري، اللغة العربية لغري الناطقني هبا قي ضوء املدخل الثقايفتقومي أداء معلم ، سامي ربيع( 1)
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 وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو التا :
 .قواعد اإلموئية يف الكتابةعي اليرا -1
 .يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة -2
 .تغلب على صعوابت الكتابة العربيةيساعد الطوب يف ال -3
 .قواعد الكتابة العربية الصحيحة يدّرب الطوب على -4
 .يدّرب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إدراد دالالهتا -5
 .وب أاناء تعّلمهم الكتابةجه الطيتعّرمل املشكوت اليت توا -6
 .طوب على الكتابة خبط واضو ومجيلحيرص على تدريب ال -7

 
 عاشرا: النتائج اخلاصة ابلكفاايت الثقافية: 

التكاارارات والنسااب املئويااة واالحنرافااات املعياريااة السااتجاابت أفااراد عينااة  قااام الباحااث حبساااب
ومل علااى ماادى حتقااد هااذه الكفاااايت يف أداء الدراسااة علااى عبااارات  ااور " الكفاااايت الثقافيااة"، للوقاا

 املعلمني، و ثلت النتائج يف اجلدول التا :
ة املعياري اتواالحنراف اتواملتوسط املئوية ( نتائج التكرارات والنسب13جدول رقم )

 لكفاايت الثقافيةا الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور

االحنراف  املتوسط ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الكفاايت م
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

 0.5859 4.48     4 1 44 11 52 13 حيفظ بعض أجزاء من القرآن الكرمي. 1
 0.5859 4.52     4 1 40 10 56 14 حيفظ بعضا من األحاديث الشريفة. 2

3 
يتعاااااّرمل جواناااااب مااااان اقافاااااة الطالاااااب 

 0.5972 2.24 8 2 60 15 32 8     األجنيب.

 0.7483 1.68 48 12 36 9 16 4     يوهنف مهارات احلاسب اآلىل. 4

5 
يااااااتمكن ماااااان علاااااام اللغااااااة التطبيقااااااي: 
اختياااااااار الكتاااااااب، واملاااااااواد التعليمياااااااة، 

 الوسائل التعليمية.
    6 24 15 60 4 16 2.08 0.6403 

6 
يساااااااااااتخدم املفاااااااااااردات ذات الداللاااااااااااة 

 0.6757 1.96 20 5 68 17 8 2 4 1   الثقافية القريبة من إدراد الطوب.

 0.5066 2.44   56 14 44 11    يبااادأ ابجلواناااب الثقافياااة الااايت يهاااتم هباااا  7
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 الطوب: الطعام، األسرة، وغريها.

8 
أن يسااااااااااااتغل املناساااااااااااابات يف عاااااااااااارض 

 0.4761 1.32 68 17 32 8       الثقافات.

9 
يتجنااااااااب إصاااااااادار أحكااااااااام متعصاااااااابة 

 للثقافة العربية اإلسومية.
15 60 8 32 2 8     4.52 0.6532 

10 
حيااا م اقافاااة اآلخااارين ويبااادي اح اماااه 

 هلا حىت لو مل يكن مقتنعا هبا.
5 20 17 68 3 12     4.08 0.5715 

11 
يقناااع الطاااوب بضااارورة احااا ام وتقبّااال 
 اقافة البلد العرم الذي يقيمون فيه.

8 32 15 60 2 8     4.24 0.5972 

 0.5831 2.56   48 12 48 12 4 1   ويستمع إليهم.يسأل الطوب عن اقافتهم  12

13 
يراعاااااي الفاااااروق الثقافياااااة عناااااد عرضاااااه 

 0.7118 2.44 8 2 44 11 44 11 4 1   للجانب الثقايف.

14 
يراعااااااااي املضاااااااامون الثقااااااااايف املناسااااااااب 

 0.5773 2.6 44 11 52 13 4 1     ملستوى الطالب.

15 
ياااااااااااوّفر للطاااااااااااوب مواقاااااااااااف طبيعياااااااااااة 

 0.6782 2.28 4 1 72 18 16 4 8 2   ات الثقافية.الستخدام التعبري 

16 
يناااااااااوّع يف طااااااااارق تقااااااااادمي املعلوماااااااااات 

 0.5001 2 12 3 76 19 12 3     الثقافية.

( أن نتائج املعلمني فيما يتعلق ابلكفاايت الثقافية وفقا لألعلى 13)من اجلدول السابق يتضح 
 :يف األداء كانت كما يلي

 (.4,52) حسام حصلت على متوسط "حاديث الشريفةحيفظ بعضا من األالكفاية " (1
متوسط  حصلت على" يتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسوميةأن الكفاية " (2

 (.4,52)حسام 
 (.4,48) حسام حصلت على متوسط" حيفظ بعض أجزاء من القرآن الكرميالكفاية "أن  (3
على  " حصلت هلا حىت لو مل يكن مقتنعا هبا حي م اقافة اآلخرين ويبدي اح امهأن الكفاية " (4

 (.4,24) حسام متوسط
حصلت " يقنع الطوب بضرورة اح ام وتقّبل اقافة البلد العرم الذي يقيمون فيهأن الكفاية " (5

 (.4,24)حسام متوسط لى ع
حسام على متوسط " حصلت يراعي املضمون الثقايف املناسب ملستوى الطالبأن الكفاية " (6

(2,6.) 
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حسام متوسط  على " حصلت يسأل الطوب عن اقافتهم ويستمع إليهمأن الكفاية " (7
(2,56.) 

حصلت  "يبدأ ابجلوانب الثقافية اليت يهتم هبا الطوب: الطعام، األسرة، وغريهاأن الكفاية " (8
 (.2,44)حسام على متوسط 

 حسام ى متوسطحصلت علة" يراعي الفروق الثقافية عند عرضه للجانب الثقافيأن الكفاية " (9
(2,44.) 
حصلت على متوسط  "يوّفر للطوب مواقف طبيعية الستخدام التعبريات الثقافيةأن الكفاية " (10

 (.2,28)حسام 
 حسام  متوسط حصلت على" يتعّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيبأن الكفاية " (11

(2,24.) 
 

ملواد التعليمية، الوسائل يتمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واأن الكفاية " (12
 (.2,08) حسام توسطم حصلت على" التعليمية

 (.2,00)حسام على متوسط  " حصلتينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافيةأن الكفاية " (13
 على " حصلتيستخدم املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد الطوبأن الكفاية " (14

 (.1,96) حسام متوسط
 (.1,68) حسام متوسط حصلت على "يوهنف مهارات احلاسب اآلىلية "أن الكفا (15
 (.1,32)حسام متوسط  على" حصلت يستغل املناسبات يف عرض الثقافاتأن الكفاية " (16

 
 تفسري ومناقشة النتائج:

 ( عدة أمور، ميكن مناقشة أمهها فيما يلي:13يتضو من جدول )

يتجنب إصدار "، والكفاية " الشريفةحيفظ بعضا من األحاديث حصلت كل من الكفاية "  ➢
لكل منهما، وقد يرجع  (4,52) حسام توسطمب "تعصبة للثقافة العربية اإلسوميةأحكام م

ذلك إىل وعي املعلمني ملدى حاجة العامل إىل البعد عن الصراع اليثقايف، حيث ميكن أن 
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 والدول.   تكون هذه الكفاية بذرة للتوافد العاملي والسوم الدو  بني الشعوب
يستخدم املفردات  أن أقل الكفاايت الثقافية اليت ينفذها املعلمون يف أدائهم كانت الكفاية " ➢

، والكفاية " (1,96) حسام توسط" مبثقافية القريبة من إدراد الطوبذات الداللة ال
ناسبات يف يستغل امل، والكفاية " (1,68) حسام توسطمب "يوهنف مهارات احلاسب اآلىل

، فقد حصلت كل هذه الكفاايت على أقل من (1,32)حسام توسط " مبالثقافات عرض
 الدرجة التقييمية؛ فهي من الكفاايت الغائبة إىل حد كبرية، وقد يرجع ذلك أسباب منها:

 ضعف اقافة املعلم العامة. -
 ضعف إدراد املعلم لطبيعة الثقافة املتعلقة بتنوع اجملتمعات اليت تفرزها. -
ذه املراكز لتقنيات التعليم احلديثة، على الرغم من اهتمام و ويل مراكز تعليم ضعف  ويل  ه -

 اللغات األجنبية األخرى.
ضعف وعي هذه املراكز لدور املناسبات يف عرض الثقافات؛ مما مينو الطوب فرصة التعايش  -

هذه مع واقع اقافة اجملتمع، وابلتا  معايشة ملاهر املناسبات، كما تؤدي مشاهدة مثل 
املناسبات إىل طرح الطوب العديد من األسئلة؛ مما يدفع املعلم إىل دراستها والبحث فيها 

 حىت جييب عن أسئلة الطوب. 
م ( اليت توّصلت إىل: " ضرورة 1980واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) يوسف أبو بكر 

ه مبشكوت تعليم العربية  تزويد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ابللغات األجنبية، وإملام
 (  1)كلغة أجنبية، وتزويده ابلعلوم الدينية والثقافية الكافية".

الوزماااة ملعلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني  الثقافياااةكفااااايت الوباااذلك توّصااالت الدراساااة إىل حتدياااد 
 لتا :بغريها، وجيري ترتيبها وفقا لدرجة توافرها يف أداء املعلمني )عينة الدراسة( علي النحو ا

 .حيفظ بعضا من األحاديث الشريفة -1
 .تعصبة للثقافة العربية اإلسوميةيتجنب إصدار أحكام م -2
 .حيفظ بعض أجزاء من القرآن الكرمي -3

                                                           

العلمي للنادوة  السجل، برانمج إعداد وتدريب معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على ضوء التجربة السودانية، أبو بكر( 1)
  .2، د.ط، جالعاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا
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 .مقتنعا هبا حي م اقافة اآلخرين ويبدي اح امه هلا حىت لو مل يكن -4
 .يقنع الطوب بضرورة اح ام وتقّبل اقافة البلد العرم الذي يقيمون فيه -5
 .يراعي املضمون الثقايف املناسب ملستوى الطالب -6
 .يسأل الطوب عن اقافتهم ويستمع إليهم -7
 .يبدأ ابجلوانب الثقافية اليت يهتم هبا الطوب: الطعام، األسرة، وغريها -8
 ة.يراعي الفروق الثقافية عند عرضه للجانب الثقافي -9

 .عية الستخدام التعبريات الثقافيةيوّفر للطوب مواقف طبي -10
 .عّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيبيت -11
 .يتمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد التعليمية، الوسائل التعليمية -12
 .ينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية -13
 .ثقافية القريبة من إدراد الطوبيستخدم املفردات ذات الداللة ال -14
 .ف مهارات احلاسب اآلىليوهنّ  -15
 .سبات يف عرض الثقافاتنايستغل امل -16

 مااا ماادى تااوافر الكفاااايتوهبااذا يكااون قااد مت اإلجابااة عاان السااؤال الثاااين ماان أساائلة الدراسااة " 
 ؟لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها اللغوية واملهنية والثقافية
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 التصور املقرتح
تطاوير أداء معلام اللغاة العربياة حتقيقا للهدمل الثالث للدراسة احلالية، وهو وضع تصاور مقا ح ل

للناااطقني بغريهااا يف ضااوء الكفاااايت الوزمااة لااه، يقاادم الباحااث دلياال معلاام لوحاادة دراسااية ماان باارامج 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، انطوقاا مان اإلطاار النلاري ونتاائج الدراساة امليدانياة هلاذه الدراساة، 

يسهم يف حتسني وتطوير أداء معلم اللغة العربياة للنااطقني حيث يرى الباحث أن هذا التصور ميكن أن 
 بغريها، وهو كما يلي:

 
 أسس بناء التصور املقرتح:أوال: 

بناء التصور املق ح على جمموعة من األسس املستمدة من الدراسات والبحوث الساابقة  استند
 ثاين من هذه الدراسة.املتعلقة ابملوضوع، مع مراعاة الكفاايت اليت مت اشتقاقها يف الفصل ال

 وقد حّدد الباحث هذه األسس فيما يلي:
 أسس بناء مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها، وتتمثل هذه األسس يف: -1

األساس املعريف اللغوي: الذي مشل طبيعة املعرفة ومصادرها وروافدها وبقية  -أ
 العلم واملعرفة يف هذا اجملتمع.

اإلنسان ) املعلم ( من حيث األساس النفسي: الذي تضمن طبيعة  -ب
خصائصه وكفاايته، وطبيعة املتعلم من حيث مصدره ووهنيفته يف الكون 

 ومركزه، وحاجاته يف احلياة وغاايته، ومطالب جوه النفسي.
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األساس االجتماعي: الذي يتصل بطبيعة اجملتمع وطبيعة اقافته، وحاجاته   -جا
 من تعرمل الثقافة العربية اإلسومية.

 
 :العامة أهداف التصور املقرتح اثنيا:

تتمثاااال أهاااادامل التصااااور املقاااا ح بصاااافة عامااااة يف تطااااوير بعااااض الكفاااااايت اللغويااااة، واملهنيااااة، 
املهااااارات اللغويااااة، والكفاااااايت الثقافيااااة الوزمااااة ملعلاااام اللغااااة العربيااااة  وتعلااااموالكفاااااايت اطاصااااة بتعلاااايم 

 ة، تتمثل فيما يلي:للناطقني بغريها، وتتفرع عن هذا اهلدمل الرئيس أهدامل خاص

 األهداف اخلاصة للتصور املقرتح:

املقاا ح يف ضااوء تعااّرمل الواقااع، وذلااك ماان خااول نتااائج  للتصااورمت اشااتقاق األهاادامل اطاصااة 
بطاقاااة املوحلاااة الساااابقة، فرّكاااز الباحاااث علاااى الكفااااايت املتاااوافرة بتقااادير ضاااعيف، مث املتاااوافرة بتقااادير 

 هذه األهدامل كما يلي:مقبول، مث املتوافرة بتقدير جيد، و 

 أهداف التصور املقرتح اخلاصة ابجلانب اللغوي:

 يساعد التصور املق ح املعلم على أن: 
 يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية. (1)
 مييز بني العامية والعربية الفصيحة. (2)
 يدرد الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات العربية. (3)
 ه ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبة.يعّ  عن أفكار  (4)

 املهين: أهداف التصور املقرتح اخلاصة ابجلانب

 التخطيط للدرس:  -
 يساعد التصور املق ح املعلم على أن: 

 جيّهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكل درس. (1)
 يعّد أدوات مناسبة متنوعة لتقومي أهدامل الدرس. (2)
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 ألنشطة متنوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية.خيطط  (3)
 حيّدد الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع يف هذه الطرائد واألساليب. (4)

 
 تنفيذ الدرس: -

 يساعد التصور املق ح املعلم على أن: 
 ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس ) الفصل، احلديقة، فناء املدرسة (. (1)
 ية املناسبة لكل نشاط.يستخدم الوسائل التعليم (2)
 يوّفر عنصر األمان يف الوسائل التعليمية املستخدمة. (3)
 يستخدم النغذية الراجعة عند تنفيذ خطوات الدرس. (4)
 يستخدم املداخل التكاملي يف تقدمي مهارات اللغة األربع. (5)
 يتعامل مع الفروق الفردية. (6)

 
 التفاعل مع املتعلمني: -

  يساعد التصور املق ح املعلم على أن:
 مينو الفرص للعمل اجلماعي. (1)
 يستخدم املعززات املناسبة للموقف التعليمي وطبيعة الطوب. (2)

 بتعليم وتعلم املهارات اللغوية: أهداف التصور املقرتح اخلاصة 
 

 تعليم االستماع: -
 يساعد التصور املق ح املعلم على أن: 

 ينوّع يف استخدام أنشطة االستماع: أغنية، قصة، حوار، وغريها. (1)
 حيّدد املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعليم االستماع. (2)
 حيّدد طرق معاجلة  هذه املشكوت. (3)

 

 تعليم التحدث: -
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 يساعد التصور املق ح املعلم على أن:
 حيّدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث ابللغة العربية، وطرق معاجلتها. (1)
 .حيّدد أداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا (2)

 
 تعليم القراءة: -

 يساعد التصور املق ح املعلم على أن:
 يساعد الطوب على اكتساب مهارات القراءة ) اجلهرية، والصامتة ( ابللغة العربية. (1)
 يستخدم املداخل املختلفة لتعليم القراءة. (2)
 يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية يف مواقف اتصالية حية فيما بينهم. (3)
 الطوب على حسن اإليقاع عند النطد للكلمات واجلمل. يدّرب (4)
 تعليم الكتابة: -

 يساعد التصور املق ح املعلم على أن:
 حيرص على تدريب الطوب على على الكتابة خبط واضو ومجيل. (1)
 يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب أاناء تعلمهم الكتابة. (2)
 راد دالالهتا.يدّرب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إد (3)

 ابلثقافات: أهداف التصور املقرتح اخلاصة
 يساعد التصور املق ح املعلم على أن:

 يستغل املناسبات يف عرض الثقافات. (1)
 يوهنف مهارات احلاسب اآل . (2)
 يستخدم املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد الطوب. (3)
 ينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية. (4)
 ن علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد التعليمية، الوسائل التعليمية.يتمكن م (5)
 يتعّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيب. (6)

 
 اثلثا: حمتوى التصور املقرتح:
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قاااد اختاااار الباحاااث نصاااا مااان أحاااد كتاااب تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، وهاااو "سلسااالة 
لغاري النااطقني هباا"، املساتوى املتقادم، اجلازء األول، والانص بعناوان" األزهر الشاريف لتعلايم اللغاة العربياة 

 .(•1)احلضارة اإلسومية "
 
 

 رابعا: اسرتاتيجيات التدريس:
الباحاث اسا اتيجية تدريساية توليفياة جتماع باني جمموعاة مان املاداخل التدريساية والطرائاد  يق ح

 سمعي الشفهي، واملدخل الكلي.التدريسية احلديثة منها: املدخل االتصا ، واملدخل ال
 

 خامسا: الوسائل التعليمية:
جمموعااة ماان الوسااائل التعليميااة الاايت تساااعد يف حتقيااد األهاادامل ال بويااة، والاايت  الباحااث يقاا ح

 جتعل العملية التعليمية أكثر تفاعو من الطالب، وجتعل نواتج التعلم أكثر ابا  وأقرب إىل التطبيد.
 سبة هلذا النموذج من احملتوى " احلضارة اإلسومية "، ما يلي:ومن هذه الوسائل املنا

 لوحات وملصقات مكتوب عليها جاذج من احلضارات اإلسومية. -1
 لوحات مرسومة تعّ  عن احلضارات اإلسومية. -2
 بعض املواقف التمثيلية من األفوم واملسلسوت اليت تشمل حضارات إسومية. -3
 ا من احلضارات اإلسومية.جاذج من الكتب اليت جتمع أنواع -4

 
 األنشطة التعليمية:سادسا: 

يقاا ح الباحااث هنااا جمموعااة ماان األنشااطة التعليميااة الاايت تعتمااد علااى نشاااط يقااوم بااه املتعلمااون 
لتحقيد األهدامل املعرفياة واملهارياة والوجدانياة هلاذا الادرس، وجتعال هاذه األنشاطة الاتعلم يساري يف اجتااه 

 ه املختلفة، ومن هذه األنشطة:التعلم النشط ابس اتيجيات
عرض فيلم أو حلقة من مسلسل  تارة بعناية، حيث يشمل بعض احلضارات اإلسومية،  -1

 ويطلب من الطوب التعريف هبذه احلضارات وشرحها والتعليد عليها.
                                                           

 ( .8ر ملحد رقم )انل  (•)
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 يقوم املعلم بتقسيم الطوب إىل جمموعات، ويطلب من كل جمموعة: -2
 ذكر حضارة إسومية وشرحها. -
 رة أجنبية مناسبة أو قريبة من احلضارة اإلسومية.ذكر حضا -
 طرح مشكلة على كل جمموعة واق اح حلول هلا من خول حضارة إسومية. -
ذكر حضارة إسومية وسؤال جمموعة أخرى شرحها أو التعليد عليها أو ذكر حضارة أجنبية  -

 مناسبة هلا.
رة إسومية ابلنسبة له، مث يطلب املعلم من كل طالب أن يسأل صديقا عربيا عن أهم حضا -3

 يتحداثن عنها، ويقوم كل طالب بعرض ما توصل إليها مع صديقه يف الفصل.
زايرة علمية للمكتبة والبحث عن الكتب اليت جتمع احلضارات اإلسومية، وكابة تقرير عما  -4

 وجد من الكتب.
 سابعا: التقومي: 

مل جواناب الاتعلم املختلفاة املعرفياة يق ح الباحث إجراءات التقومي الشامل املستمر، حيث يشا
واملهارية والوجدانية، ويستمر خول مراحل التعلم املختلفة، فباا الاتعلم )مبادئي( وخاول الاتعلم ) بناائي 

 ( وبعد التعلم )  ائي (.

 )أ(: التقومي املبدئي:
 يق ح الباحث على املعلم أحد اإلجراءات التالية كتقومي مبدئي: 

 ل عن احلضارات اإلسومية.كتابة الطوب ملقا -
اختبار مبدئي يدور حول احلضارات اإلسومية، ويشمل ذكر بعض احلضارات أو شرح بعض  -

 احلضارات.
تقييم مدى معرفة الطوب من خول حوار يدوره املعلم ومن خول بعض األسئلة عن  -

حلارات احلضارات اإلسومية، حيث يستطيع املعلم أن يدرد مستوى الطوب يف إدراكهم لل
 اإلسومية.

 
 )ب(: التقومي املرحلي:
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 يق ح الباحث على املعلم أحد اإلجراءات التالية كتقومي مرحلي:
 الواجبات املنزلية. -
 احلوار داخل الفصل من خول اس اتيجية املناقشة واحلوار حول احلضارات الواردة يف النص. -
 حبث يقدمه الطوب عن احلضارات اإلسومية. -

 اخلتامي:     ) (: التقومي
 يق ح الباحث على املعلم أحد اإلجراءات التالية كتقومي ختامي:

 بطاقات موحلة لسلوكيات الطوب ملعرفة مدى ما تغري من السلوكيات قبل التعلم وبعده. -
 اختبار حتصيلي عن املوضوع. -
 استبيان لقياس ميول واجتاهات الطوب جتاه بعض املوضوعات اليت دارت حول احلضارات -

 اإلسومية الوارة يف النص.
 نتائج ملف إجناز الطوب. -

 
احلضارات  وذ  إلجرءات تدريسية لتنفيذ التصور املقرتح خالل فصل دراسي يومي بعنوان: " 

 :"اإلسالمية
يقااّدم الباحااث النمااوذج التااا  كخطااة إجرائيااة لتنفيااذ التصااور املقاا ح هباادمل تطااوير أداء معلاام 

 ريها يف ضوء الكفاايت الوزمة له، وفيما يلي عرض هذا النموذج:اللغة العربية للناطقني بغ

 أوال: التمهيد:
 عن احلضارة اإلسومية ؟ ماذا تعرمل -
 اذكر مثاال حلضارة إسومية يف بلدد. -

 
 اثنيا: األهداف: 

 األهداف اخلاصة: -أ
 يتوقع من املعلم أاناء الدرس أن:

 يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية. (1)
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  العامية والعربية الفصيحة.مييز بني (2)
 يدرد الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات العربية. (3)
 يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة مناسبة. (4)
 جيّهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة. (5)
 يعّد أدوات مناسبة متنوعة لتقومي أهدامل الدرس. (6)
 ط ألنشطة متنوعة لتقومي أهدامل الدرس.خيط (7)
 ينوع ا أماكن تنفيذ الدرس. (8)
 يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة. (9)
 يوّفر عنصر األمان يف الوسائل التعليمية املستخدمة. (10)
 يستخدم التغذية الراجعة عند تنفيذ الدرس. (11)
 مينو الفرص للعمل اجلماعي. (12)
 ب.يستخدم املعززات املناسبة ملوقف وطبيعة الطو (13)
 يقّوم الدرس وفقا ألهدافه. (14)
 حيّدد املشكوت اليت تواجه الطوب يف االستماع، مع حتديد طرق معاجلها. (15)
 ينوع يف استخدام أنشطة االستماع. (16)
 حيّدد أداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا. (17)
 حيّدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث ابللغة العربية، وطرق معاجلتها. (18)
 د الطوب على اكساب مهارة القراءة ) اجلهرية والصامة ( ابللغة العربية.يساع (19)
 يستخدم املداخل املختلفة لتعليم القراءة. (20)
 يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية يف مواقف اتصالية فيما بينهم. (21)
 حيرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيل. (22)
 دام عومات ال قيم مع إدراد دالالهتا.يدّرب الطوب على استخ (23)
 أن يستغل املناسبات يف عرض الثقافة. (24)
 يوهنف مهارات احلاسب اآل . (25)
 يستخدم املفردات ذات الداللة الثقافة القريبة من إدراد الطوب. (26)
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 األهداف اإلجرائية: -ب
 يتوقع من الطالب يف  اية الدرس أن:

 يتعّرمل املقصود ابحلضارات اإلسومية. -
 األساس الذي شّيدت عليه األمة اإلسومية صرح حضارهتا.يتعرمل  -
 يتعّرمل أهم مميزات احلضارات اإلسومية. -
 يقيم األفكار اليت تدعوا إليها احلضارات اإلسومية. -
 يربط بني حضارة إسومية وما ينشر يف اجملتمع من آاثر هذه احلضارة. -
 يقارن بني حضارة إسومية وأقرب حضارة هلا يف حضارته. -
 عرض بعضا من حضاراته.ي -
 يقرأ قراءات حرة حول احلضارات اإلسومية ومنشئها. -
 يسلك سلوكا مناسبا وفد ما استفاد به من الدرس. -
 يبدي اح امه للحضارات اإلسومية. -
 يبدي ميو للحضارات اإلسومية بشكل عام. -

 اثلثا: الوسائل التعليمية:
 عرض مرئي عن جمموعة من احلضارات اإلسومية. -
 جيل صويت جملموعة من احلضارات اإلسومية.تس -

 رابعا: األنشطة التعليمية:
 تعليم تعاوين عن مواقف للحضارات اإلسومية. -
 تقرير عن الكتب اليت مجعت احلضارات اإلسومية. -
 زايرة ملكتبة عامة. -
 عصف ذهين عن احلضارات اإلسومية املشهورة يف العامل. -

 خامسا: إجراءات الدرس:
أتاري العلماء املسلمني يف احلضارات األخرى هبدمل التأكد من فهم الطوب مناقشة حول  -

 للدرس.
 مناقشة حول املفردات والتعبريات اجلديدة. -
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 استخدام التعبريات اجلديدة يف مجل جديدة. -
 قراءة الطوب النص قراءة جهرية، حيث يقرأ كل طالب فقرة من الفقرات. -
 لفهم.قراءة الطوب النص قراءة صامتة هبدمل ا -
 االستماع إىل نص الدرس مرة أخرى. -
 تقسيم الطوب إىل أربع جمموعات: -

 تقوم كل جمموعة بكتابة تقرير عن أهم الشخصيات البارزة الواردة يف النص. •
 تقوم كل جمموعة بعصف ذهين عن احلضارات العاملية املشهورة.  •

 سادسا: الواجب املنزيل:
 تدريبات الكتاب. -
 اليت مجعت احلضارات اإلسومية.كتابة تقرير حول الكتب  -

 سابعا: نشاط ال صيفي:
 حبث عن إسهامات العرب املسلمني يف احلضارة األوروبية يف شبكة املعلومات الدولية. -
زايرة إىل مكتبة، حيث يستخرج كل طالب كتااب عن احلضارات اإلسومية، ويقرأ جزءا منه،  -

 ويكتب تلخيصا ملا قرأ.
 اثمنا: التقومي:

 تقومي املوقف الذي كتبته كل جمموعة خول النشاط الصيفي.من خول  -
 من خول املناقشة الصيفية اليت  ت بعد القراءة الصامتة. -
 من خول القراءة اجلهرية. -
 اختبار املستوى. -
 من خول التلخيص الذي يكتبه الطالب يف النشاط الوصيفي يف املكتبة. -
 من خول الواجبات املنزلية.   -

ما التصاور املقا ح لتطاوير أداء معلام اللغاة ن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ونصه: " وهبذا أجيب ع
 العربية للناطقني بغريها مبراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟
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 الفصل اخلامس

 خالصة النتائج والتوصيات واملقرتحات

 

 أوال: ملخص نتائج الدراسة -

 امقرتحاهتو  : توصيات الدراسةاثنيا -

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 خالصة النتائج والتوصيات واملقرتحات

 الفلسفة العامة هلذا الفصل:
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يف هااذا الفصاال ملخصااا ألهاام النتااائج الاايت توصاالت إليهااا الدراسااة احلاليااة ماان  الباحااثيعاارض 
تقااااادمي ب وخيتماااااه، خاااااول اإلجاباااااة عااااان أسااااائلة الدراساااااة، مث تقااااادمي التوصااااايات يف ضاااااوء هاااااذه النتاااااائج

 املق حات، وذلك على النحو التا :
 أوال: ملخص نتائج الدراسة:

حتديد مدى ، و حتديد الكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريهاهدفت هذه الدراسة إىل 
ل يف تناو حيث استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،حتقد هذه الكفاايت يف أداء هذا املعلم

تقومي أداء جمموعة هبا، و واملنهج التجرييب يف تطبيد بطاقة موحلة لاألدبيات السابقة ذات الصلة 
( من معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ابلقاهرة ) عينة الدراسة (، وأعّدت الدراسة قائمة 25)

بطاقة دوات البحثية، وهي ابلكفاايت الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها اعتمدت عليها األ
موحلة أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها داخل فصول الدراسة، وقد توصلت الدراسة احلالية 

 عدد من النتائج، تتمثل أمهها فيما يلي: إىل

قائمة ابلكفاايت اللغوياة واملهنياة والثقافياة الوزماة ملعلام اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا  إىل التوصل -1
وفد اططوات التالية: حتديد اهلدمل من القائمة، وحتديد مصادر اشتقاق الكفاايت واليت تتملت 
يف: اإلطار النلري للدراسة، واستشارة السادة األساتذة املتخصصني يف اجملاال، مث إعاداد الصاورة 

لتحكايم، مث املبدئية للقائمة وعرضها على جمموعة من خ اء تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغريهاا ل
تعااااديل القائمااااة يف ضااااوء آراء السااااادة احملكمااااني، وبااااذلك توصاااال الباحااااث إىل الصااااورة النهائيااااة 

 كفاية موزعة على النحو التا :  80للقائمة، واليت مشلت 

 كفاايت.  8الكفاايت اللغوية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وحتتها  أوال:
 وزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وقد صنفت إىل:الكفاايت املهنية ال اثنيا:

 كفاايت.  6كفاايت التخطيط للدرس، وحتتها  -أ
 كفاية.  11كفاايت تنفيذ الدرس، وحتتها  -ب
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 كفاايت.  5كفاايت التفاعل مع املتعلمني، وحتتها    -جا

 كفاايت.  7كفاايت تقومي الدرس، وحتتها   -د

 علم املهارات اللغوية، وقد صنفت إىل: الكفاايت اطاصة بتعليم وت اثلثا:

 كفاايت.  6كفاايت تعليم االستماع، وحتتها  -أ
 كفاايت.  6كفاايت تعليم التحدث، وحتتها  -ب

 كفاايت.  8كفاايت تعليم القراءة، وحتتها      -ج

 كفاايت.  7كفاايت تعليم الكتابة، وحتتها -د

 كفاية.   16ناطقني بغريها، وحتتها الكفاايت الثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية لل رابعا:

 ماا الكفااايتيكاون قاد أجااب الباحاث عان الساؤال األول مان أسائلة الدراساة ونصاه: "  وهبذا
 الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ اللغوية واملهنية والثقافية

طاقاااااة تعااااّرمل ماااادى تاااااوافر هااااذه الكفااااااايت لاااادى املعلمااااني ) عيناااااة الدراسااااة ( وذلاااااك بتطبيااااد ب -2
املوحلاااة، حياااث أكاااّدت نتاااائج بطاقاااة املوحلاااة علاااى ضاااعف تاااوافر بعاااض الكفااااايت اللغوياااة 
واملهنياااة والثقافياااة يف أداء معلااام اللغاااة العربياااة للنااااطقني بغريهاااا، فقاااد أهنهااار التحليااال اإلحصاااائي 

 لبياانت بطاقة املوحلة أن:
"يسااتخدم العربيااة الفصاايحة يف  الكفايااة أقاال الكفاااايت اللغويااة تااوافرا يف أداء املعلمااني كاناات   -

، وتليهااااا (2,4) حساااام حصاااالت علاااى متوسااااطحياااث  "خاااارج الفصاااال عملياااة التاااادريس ويف
؛ وهباذا (2,24)توساط حساام وكانات مب "يتقن استخدام املعااجم والقاواميس العربياةالكفاية " 

 تعّد من الكفاايت الوزمة تطويرها لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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ناسااابة متنوعاااة يعاااّد أدوات مالكفاياااة "هااارت نتاااائج كفااااايت التخطااايط للااادرس عااادم تاااوافر وأهن -
جيّهز الوسائل واملعينات السمعية ، والكفاية " (1,88) حسام توسطمب "لتقومي أهدامل الدرس

، فقااد حصاالتا علااى أقاال ماان التقاادير (1,28)حسااام توسااط مب " والبصاارية الوزمااة لكاال درس
 لعمل على تطويرمها.التقييمي؛ وابلتا  ا

يااااوّفر عنصاااار األمااااان ا الوسااااائل وأهنهاااارت نتااااائج كفاااااايت تنفيااااذ الاااادرس غياااااب الكفايااااة  "  -
يسااااتخدم الوسااااائل التعليميااااة ، والكفايااااة " (1,92)حسااااام توسااااط مب ،"التعليميااااة املسااااتخدمة
يناااوّع يف أمااااكن تنفياااذ الااادرس ، والكفاياااة " (1,88)حساااام توساااط مب، "املناسااابة لكااال نشااااط

، مماااااا يشاااااري إىل أ اااااا مااااان (1,36) حساااااام توساااااطمب ،(" لفصااااال، احلديقاااااة، فنااااااء املدرساااااة)ا
 الكفاايت اليت يعاين منها معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.

ميانو الفارص للعمال ودلت نتائج كفااايت التفاعال ماع املتعلماني علاى ضاعف تاوافر الكفاياة "   -
لاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، وهااو تعبااري ، يف أداء مع(2,52)حسااام توسااط " مباجلماااعي

 عن ضرورة العمل على تطويرها.
يسااتخدم األدوات املناساابة الكفايااة " كمااا بّيناات نتااائج كفاااايت تقااومي الاادرس ضااعف حتقيااد  -

يف أداء معلام اللغاة  (2,16) حساام توساطمب "لتقومي كل مهارة: استماع، حتدث، قراءة، كتابة
 ها، مما ينم عن حاجتها إىل التطوير، وتدريب املعلمني عليها.العربية للناطقني بغري 

ينااااوع يف اسااااتخدام أنشااااطة وأشااااارت نتااااائج كفاااااايت تعلاااايم االسااااتماع إىل غياااااب الكفايااااة "  -
 أقاال عاان الدرجااة التقييميااة املطلوبااة،حسااام  توسااطمب "سااتماع: أغنيااة، قصااة، حااوار، وغريهااااال
 ا يف التصور املق ح.وابلتا  ضرورة العمل على تطويره ؛(1,76)

حيادد آداب التحادث، وأهنهر نتائج كفاايت تعليم التحادث تادين أداء املعلماني يف الكفاياة  "  -
حياااادد املشااااكوت الاااايت تواجااااه الطااااوب عنااااد والكفايااااة "  "ويساااااعد الطااااوب علااااى اكتساااااهبا

علاى لكال منهماا، مماا يلاو  (2,48) حساام توساط" مباحلديث ابللغة العربياة، وطارق معاجلتهاا
 الباحث ضرورة أخذ تطويرها يف االعتبار عند بناء التصور املق ح يف الدراسة.
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يساااعد الطااوب علااى وأهنهاارت نتااائج كفاااايت تعلاايم القااراءة تاادين أداء املعلمااني يف الكفايااة "  -
؛ فهي من (2,4)حسام توسط مب" اكتساب مهارات القراءة )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربية

 يت حتتاج إىل تطويرها لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها.الكفاايت ال
جاااه يتعاااّرمل املشاااكوت الااايت تواوأشاااارت نتاااائج كفااااايت تعلااايم الكتاباااة إىل غيااااب الكفاياااة "  -

طااوب علااى الكتابااة خبااط حياارص علااى تاادريب الوالكفايااة "  "،الطااوب أاناااء تعّلمهاام الكتابااة
( لكاااال منهمااااا علااااى 1,76و ) (1,96) حسااااام طتوساااامب" يف أداء املعلمااااني، واضااااو ومجياااال

ال تيب؛ فهي تعّد من الكفاايت اليت يعاين منها معلم اللغة العربياة للنااطقني بغريهاا، وحتاد مان 
 درجة أدئه.

ثقافياة يستخدم املفردات ذات الداللة ال لكفاية "وأهنهرت نتائج الكفاايت الثقافية عدم توافر ا -
يوهنااف مهااارات احلاسااب ، والكفايااة " (1,96) حسااام سااطتو " مبالقريبااة ماان إدراد الطااوب

توسااط " مبناساابات يف عاارض الثقافاااتيسااتغل امل، والكفايااة " (1,68) حسااام توسااطمب "اآلىل
فهي تعّد مان الكفااايت الوزماة تطويرهاا لادى معلام اللغاة ، يف أداء املعلمني، (1,32)حسام 

 العربية للناطقني بغريها.

 مااا ماادى تااوافر الكفاااايتالسااؤال الثاااين ماان أساائلة الدراسااة ونصااه: " وهبااذا  اات اإلجابااة عاان 
   ؟بغريهالدى معلم اللغة العربية للناطقني  اللغوية واملهنية والثقافية

إعااداد دلياال معلاام لوحاادة دراسااية ماان أحااد باارامج تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا، يف ضااوء  -3
ذه الكفااايت لديااه؛ وذلاك لوضااع املباادئ النلريااة الكفااايت الوزماة لااه، ويف ضاوء ماادى تاوافر هاا

العامااة لتعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا يف صااورة تطبيقيااة عمليااة تعااني املعلاام علااى ممارسااتها؛ 
هباادمل التقريااب بااني اجلانااب النلااري والعملااي؛ حيااث غالبااا مااا يفتقاار املياادان ال بااوي إىل جهااود 

 اسات العلمية.تنفيذية لتطبيد ما تقدمه البحوث والدر 
 ويشمل دليل املعلم ما يلي:

 األسس. ➢
 األهدامل. ➢
 احملتوى. ➢
 اس اتيجيات التدريس، وتشمل: ➢
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 طرائد التدريس. ✓
 الوسائط التعليمية. ✓
 األنشطة التعليمية. ✓

 التقومي. ➢

مااا التصااور املقاا ح لتطااوير أداء وهبااذا أجيااب عاان السااؤال الثالااث ماان أساائلة الدراسااة ونصااه: " 
 للناطقني بغريها مبراكز ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ معلم اللغة العربية

 
 اثنيا: توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من النتائج، واإلطار النلري هلا، وما قّدمته أفراد العينة 
ياة، فاإن الباحاث يقادم عاددا مان من التوصيات واملق حات، وملحوهنات الباحاث أانااء الدراساة امليدان

 التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، ومنها:
االهتمام بتطوير برامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ملواكبة االجتاهات احلديثة  -1

 يف التدريس.
ني بغريها تساعده يف أداء مهامه، مثل: دليل توفري مواد علمية ملعلم اللغة العربية للناطق -2

 املعلم، وغريه.
ضرورة تزويد مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بشىت أنواع الوسائط التقنية التعليمية  -3

احلديثة، مثل األفوم التدريبية التعليمية املتحركة، ومسرحيات هادفة، وغريها، وتدريب 
 املعلمني على استخدامها.

هتمام بتدريب املعلمني يف برامج أتهيل معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها على اال -4
التحدث ابلعربية الفصيحة، وكيفية استخدام املعاجم والقواميس العربية؛ لتزويد الطوب 

 األجانب بثروات لغوية فصيحة.
ائه يف ضوء متابعة أعمال معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، والتقومي املستمر ألد -5

 الكفاايت الوزمة له؛ لتقوية جوانب الضعف لديه.
االستفادة من قائمة الكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني  -6
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 بغريها، وبطاقة املوحلة، لتقومي أدائه.
ابطة أو منلمة أو تكاتف اجلهود بني مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وإنشاء ر  -7

مؤسسة علمية تقوم برعايتها واإلشرامل عليها؛ لتوحيد مناهجها، واستفادة بعضها البعض 
من التجارب والقضااي احلديثة، وتزويد املعلمني بكل ما هو جديد يف اجملال، مما ميكن أن 

 حتقد أك  قدر من ال هدامل املنشودة.
الناطقني ابلعربية جتاه اللغة العربية وأهلها تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطوب غري  -8

 واقافتها.
إعداد اختبارات قبول للطوب املتقدمني ملعاهد إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني  -9

 بغريها يف ضوء مهارات اللغة العربية.
 
 
 

 مقرتحات الدراسة:    
ت أو املوضاوعات يف ضوء ما توصالت إلياه الدراساة مان نتاائج، يقا ح الباحاث بعاص املشاكو

 حبثها والتصدي لعوجها، ومن أمهها ما يلي: ضرورةاليت تستلزم 
 تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء مدخل الكفاايت. -1
 أار استخدام احلقائب التدريبية يف تنمية كفاايت معلم اللغة العربية للناطقني بغريها. -2
د معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت اللغوية بناء برانمج تدرييب إلعدا -3

 واملهنية والثقافية الوزمة له.
فعالية برانمج مق ح قائم على الكفاايت لتدريب معلمي اللغة العربية يف املدارس العربية  -4

 بدولة نيجرياي.
 رياي. تنمية دافعية تعّلم وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بدولة نيج -5
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 أوال: املراجع العربية:

شعبة ببرانمج مقرتح إلعداد معلم اللغة العريية  ،م1999 أبو زيد عامر، صفاء عبدهللا، (1
غري  ، رسالة دكتوراهالتعليم االبتدائي بكليات الرتبية يف ضوء الكفاايت األكادميية الالزمة

 صورة.جامعة املنمصر:  ، كلية ال بية،منشورة
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 والثاين. 
قواعد ومراحل البحث العلمي، دليل إرشادي يف كتابة  ،م2004أبو النصر مدحت،  (4

 : جمموعة النيل العربية.، د،ط، القاهرةالبحوث وإعداد املاجستري والدكتوراه
 مكتبة األجنلوالقاهرة: ، د.ط، علم النفس الرتبوي ،م1988 آمال، أبو حطب فؤاد، وصادق (5

 املصرية.
م، تنمية بعض مهارات التعبري الشفوي الوهنيفي يف ضوء 2008أمحد، علي  مد،  (6

غري منشورة،   االحتياجات اللغوية للدارسني من غري الناطقني ابللغة العربية، رسالة ماجستري
 كلية ال بية، مصر: جامعة عني مشس. 
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 ، د.ط،الرايض: جامعة الرايض.طريق الدورات القصرية والطويلة يف أثناء اخلدمة
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ترمجة: عبدالعزيز  ،دور املدرس يف حجرة الدراسة ،م1986 أمدون أدموند، ونيدفوندرز، (8
 البابطني، د.ط، الرايض: عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود.

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: بناء وحدات دراسية  ،م1998آزاد،  مد أبو الكوم،  (9
، كلية معارمل الوحي والعلوم غري منشورة ، رسالة ماجستريلطالب التخصص يف العقيدة
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 القاهرة: دار املعارمل، د.ت.  ، د.ط،لسان العربابن منلور،  (10
التطوير الشامل " ،م2002األمانة العامة جمللس العاون لدول اطليج العربية ابلدوحة،  (11

دوحة: مطبوعة األمانة العامة جمللس العاون لدول اطليج  ،"للتعليم بدول جملس التعاون
 العربية.

م، بطاقة مق حة لتقومي أداء معلم اللغة اإلجنليزية يف ضوء 2013ألمحري، صاحل عائض، ا (12
 جوذج مارزانو للتقومي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ال بية، السعودية: جامعة أم القرى.
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فاعلية برانمج مقرتح قائم على التكامل بني مهارات م، 2005ي، أسامة زكي، السيد عل (19

، رسالة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف تنمية مهارات الدراسة
 ة، كلية ال بية، مصر: جامعة اإلسكندرية.دكتوراه غري منشور 

رسالة بناء مقياس الكفاءة اللغوية يف اللغة العربية كلغة أجنبية،  ،م1988  مد، الشيخ، (20
 مصر: جامعة طنطا. ، كلية ال بية،غري منشورة دكتوراه
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د.ط، الرايض: ، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .جامعة الرايض
الرايض:  ،4املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ط ،م2006 ،  مد صاحل،العسامل (24

 مكتبة العبيكان.
أساليب البحث  ،م1983ه/ 1404 سلطان، حنان عيسى،و العبيدي، غامن سعيد،  (25

 ، د.ط، الرايض، دار العلوم للطباعة.العلمي بني النظرية والتطبيق
القاهرة: مكتبة األجنلو  ، د.ط،ي والرتبويالتقومي والقياس النفس ،م1985رمزية،  الغريب، (26

 املصرية.
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اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات  ،م1979 القامسي، علي، (27
 عمادة شؤون املكتبات، جامعة الرايض. :، د.ط، الرايضاألخرى

مصر: كلية ال بية، جامعة  ،3، طالصحة النفسية ،م1997 القريطي، عبداملطلب أمني، (28
 حلوان.

مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ،م1992 الكندري، عبدهللا عبدالرمحن، (29
 .، جملة ال بية والتنمية، العدد الثاينبدولة الكويت دراسة ميدانية على املدارس األجنبية

، مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية والعلوم اإلنسانيةم 1993 الكندري، وعبد الدامي، (30
  الكويت: مكتبة الفوح. د.ط،

معجم املصطلحات الرتبوية املعر فة يف املناهج و  ،م1996 اللقائي أمحد، واجلمل علي، (31
 .، د.ط، القاهرة، عامل الكتبطرق التدريس

، القاهرة: دار 1، طتقنيات ومناهج البحث العلمي ،م2002 املشوخي، محد سليمان، (32
 الفكر العرم.

، د.ط، القاهرة: املركز القومي للبحوث إعداد املعلم وأتهيله ية،املركز القومي للبحوث ال بو  (33
 .ت.دال بوية، 

 ، د.ط، القاهرة: مؤسسة اطليج العرم.سلوك التدريس ،م1986املفيت،  مد األمني،  (34
م،" التنمية املهنية 2001اجمللس القومي للتعليم والتكنوجليا والبحث العلمي ابلقاهرة،  (35

 "، القاهرة: منشورات اجمللس القومي للتعليم والتكنوجليا والبحث العلمي.للمعلمني أاناء اطدمة
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا " ،م1992 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (36

  املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم. منشورات :"، تونس.... قضااي وجتارب
تعليم " طعيمة، أمحد رشدي، ،م2005،تونسة لل بية والعلوم والثقافة باملنلمة اإلسومي (37

، ورقة العربية لغري الناطقني هبا يف اجملتمع املعاصر...احتاهات جديدة وتطبيقات الزمة
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املنلمة اإلسومية لل بية منشورات : ، تونس؟"اللغة العربية إىل أين مقدمة إىل ندوة بعنوان:
 والعلوم والثقافة.

تعليم "طعيمة، رشدي أمحد، م، 1989 نلمة اإلسومية لل بية والعلوم والثقافة بتونس،امل (38
"، تونس: منشورات املنلمة اإلسومية لل بية العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه

 والعلوم والثقافة.
لغة العربية الدوبرشان نقوال،  "،م1996 املنلمة اإلسومية لل بية والعلوم والثقافة بتونس، (39

 منشورات املنلمة اإلسومية لل بية والعلوم والثقافة.تونس:  "،القرن احلدي والعشرين
برانمج إعداد معلمي اللغة  "رموين،، م2000 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (40

علمي ، ندوة تطوير برامج إعداد م"العربية للناطقني بلغات أخرى: جتربة جامعة متشيجان
تونس: منشورات  ،اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، معهد اطرطوم الدو  للغة العربية

 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم.
معهد اللغة العربية: اجلامعة  "بدوي،، م2000 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (41

يف تعليم اللغة العربية لألجانب: احلاضر  األمريكية ابلقاهرة: برانمج املاجستري
، ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، معهد "واملستقبل

 تونس: منشورات املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم. ،اطرطوم الدو  للغة العربية
تعلم اللغة العربية  "علي محد،، م2003 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (42

منشورات املنلمة العربية لل بية والثقافة ، تونس: معهد اطرطوم الدو  ،ألغراض خاصة
 والعلوم.

تعليم  "طعيمة، أمحد رشدي،م، 1989 ،تونساملنلمة اإلسومية لل بية والعلوم والثقافة ب (43
منشورات املنلمة اإلسومية لل بية : تونس "،العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبيه

 والعلوم والثقافة، إيسيكوا.
اللغة العربية ألغرض  "محزة الريو،م، 2003 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (44

تونس: منشورات ، ، ندوة تعليم اللغة العربية أل غراض خاصة"خاصة يف الوالايت املتحدة
 ثقافة والعلوم.املنلمة العربية لل بية وال
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جتربة شعبة تعليم اللغة  "الصاعدي، م،2000 املنلمة العربية لل بية والثقافة والعلوم بتونس، (45
، ندوة تطوير إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني العربية: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 علوم.  تونس: منشورات املنلمة العربية لل بية والثقافة وال ،بلغات أخرى
تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى : أسسه،  ،م1985 ،كامل   مود ،الناقة (46

 جامعة أم القرى. ، معهد اللغة العربيةمكة املكرمة: ، د.ط، مداخله، طرق تدريسه
برامج تعليم العربية للمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف  ،م1984  مود كامل، ،الناقة (47

 جامعة أم القرى.معهد اللغة العربية، ، د.ط، مكة املكرمة: يدانيةضوء دوافهم، دراسة م
الكتاب األساسي لتعليم اللغة ، م1983الناقة،  مود كامل، وطعيمة، أمحد رشدي،  (48

 جامعة أم القرى.معهد اللغة العربية، مكة املكرمة:  ، د.ط،العربية للناطقني بلغات أخرى
السجل العلمي لغة العربية لغري الناطقني هبا، إعداد معلم ال ،م1980 ،رجاء نصر ،توقيد (49

 للندوة العاملية األوىل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، د.ط، الرايض: جامعة الرايض.
مدرس القرن احلادي والعشرين، املهارات والتنمية  ،م2000 جابر، جابر عبد احلميد، (50

 ، د.ط، القاهرة: دار الفكر العرم.  املهنية
، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،م1992 ر عبداحلميد، وكاهنم، أمحد خريي،جاب (51

  د.ط، القاهرة: دار النهضة العربية.
، د.ط، عمان األردن: قياس كفاية التدريس أبساليب ووسائل معاصرة م،2000 محدان، (52

  دار ال بية احلديثة.
ة للناطقني بغريها يف أمريكا: إعداد معلم اللغة العربي ،م2002 محزة الريو،  ج السر، (53

 . 19اجمللة العربية للدراسات اللغوية، معهد اطرطوم الدو  للغة العربية، العدد ،  وذ  مقرتح
سلسلة عامل جملة ، اللغات األجنبية تعليمه وتعلمها، م1988خرما انيف، وحجاج علي،  (54

 .126املعرفة، العدد 
يف احلديث الشريف للناطقني بغري العربية منهج مقرتح  ،م2008 زانيت، رحاب عبدهللا، (55

 ، رسالة دكتوراهقائم على احتياجاهتم التعليمية وأتثريه يف حتصيل الدارسني واجتاهاهتم حنوه
 ، كلية الدراسات اإلنسانية، القاهر: جامعة األزهر.غري منشورة
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 هبا قي ضوء تقومي أداء معلم اللغة العربية لغري الناطقني ،م2011 سامي، ربيع  مد أمحد، (56
 ، معهد الدراسات ال بوية، مصر: جامعة القاهرة.غري منشورة ، رسالة ماجسترياملدخل الثقايف

برانمج مقرتح قائم على الثقافة اإلسالمية لتعليم اللغة العربية م، 2011سامل، عمر مجعة،  (57
معهد ، رسالة ماجستري غري منشورة، للناطقني بغريها بدولة تنزانيا للمستوى املبتدئ

 الدراسات ال بوية، مصر: جامعة القاهرة. 
منهج مقرتح يف الرتبية الدينية اإلسالمية ابلتعليم العام يف  ،م2000 شريازي  مد، (58

 القاهرة: جامعة األزهر. ، كلية ال بية،منشورة ، رسالة دكتوراهإندونيسيا
اجات املهنية فاعلية برانمج تدريم قائم على االحتي ،م2013 شيخ عبدي، مد أمحد، (59

لدى معلميها من الصوماليني  واألكادميية والثقافية يف تنمية مهارات تدريس اللغة العربية
، معهد الدراسات والبحوث ال بوية، القاهرة: جامعة منشورة ، رسالة دكتوراهالناطقني بغريها
 الدول العربية.

، القاهرة: الدار 3، طتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، م1996شحانة حسن،  (60
 املصرية اللبنانية.

تعليم العربية يف اجملتعات اإلسالمة بني مشكالت  ،م1988ديسمن   طعيمة، رشدي أمحد، (61
 .8، جملة املوقف املغربية، العدد العمل وأولوايت التنفيذ

، د.ط، الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس ،م1998 طعيمة، أمحد رشدي، (62
 هرة: دار الفكر العرم.القا

، د.ط، املهارات اللغوية، مستوايهتا، تدريسها، صعوابهتا ،م2014 طعيمة، رشدي أمحد، (63
 القاهرة: دار الفكر العرم.

، تعليم العربية والدين بني العلم والفن ،م2011 طعيمة، رشدي أمحد، ومناع،  مد السيد، (64
 د.ط، القاهرة: دار الفكر العرم.

، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،م1985 د،طعيمة، رشدي أمح (65
 جامعة أم القرى. ،، مكة املكرمة: معهد اللغة العربية1د.ا، ج
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، د.ط، القاهرة: دار الفكر املعلم: كفاايته وإعداده وتدريبه ،م2006 طعيمة، رشدي أمحد، (66
 العرم.

واد التعليمية لربامج تعليم اللغة دليل عمل يف إعداد امل ،م1985 طعيمة، رشدي أمحد، (67
 جامعة أم القرى.معهد اللغة العربية، ، د.ط، مكة املكرمة: العربية لغري الناطقني هبا

، القاهرة: 1، ططرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ،م1990 عطا، إبراهيم  مد، (68
 مكتبة النهضة العربية.

اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء إعداد معلم  ،م1987 عبد التواب عبد هللا، (69
، اجمللة ال بوية، دراسة حلية على اجملتمع األندونيسي ،االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات

 .العدد الثاين
، التدريس وتنمية حنو أفاق جديدة للتدريس يف واقعنا التعليمي ،م2005 عمران تغريد، (70

 .ة، القاهرة: دار القاهر 1األعصاب ابملخ، طالتفكري املتشعب، التدريس وتنشيط خواي 
، د.ط، الرايض: العربية للحياة ،م1988 عبدالعزيز، انصف مصطفى، وصاحل  ي الدين، (71

 عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود.
، د.ط، أساليبه -أدواته -مفهومه –البحث العلمي  ،م1996 عبيات نوفل، وزموه، (72

 وزيع.الرايض: دار أسامة للنشر والت
برانمج مقرتح إلعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني  ،م1991 عز الدين، خدجية أمني، (73

 .مصر: جامعة املنصورة ،، كلية ال بيةغري منشورة ، رسالة دكتوراههبا بكليات الرتبية
إعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء  م،1987 عبد هللا عبد التواب، (74

، اجمللة ال بوية، احلديثة يف تعليم اللغات، دراسة حلية على اجملتمع األندونيسي االجتاهات
 العدد الثاين.

برانمج لتنمية مهارات األداء اللغوي ملتعلمي اللغة م، 2009عبد القادر، نشأت عبد العزيز،  (75
ات العربية غري الناطقني هبا يف املدخل الكلي، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراس

 ال بوية، مصر: جامعة القاهرة.



-212- 
 

فاعلية برانمج تدريم قائم على االحتياجات املهنية م، 2013عبدي،  مد أمحد شيخ،  (76
واألكادميية والثقافية يف تنمية مهارات تدريس اللغة العربية لدى معلميها من الصوماليني 

ات العربية، مصر: جامعة ، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد البحوث والدراسالناطقني بغريها
 الدول العربية.

تقوميية لربامج إعداد معلمي اللغة العربية لغري  ،م1985 علي بشري، عز الدين وهنيف، (77
 الرايض: جامعة امللك سعود.، ، كلية ال بيةغري منشورة ، رسالة ماجستريالناطقني هبا

سية لدى الطالب الضغوط النفسية وعالقتها ببعض املتغريات النف ،م1997 عيد أمحد، (78
 ، كلية ال بية، القاهرة: جامعة األزهر.غري منشورة ، رسالة ماجستريالوافدين

، د.ط، تعليم الدين اإلسالمي للناطقني بغري العربية ،م2003 فرج،  مود عبده أمحد، (79
 للطباعة والنشر. مصر: مؤسسة اإلخوص

، ت، التنظيمات،التطويراألسس، املكوان -املناهج  ،م2004 يونس وزموؤه،علي فتحي،  (80
 دار الفكر للنشر والتوزيع. األردن: ، عمان1ط

التقومي يف تعليم اللغات األجنبية مع التطبيق على تعليم  م،1978، يونس ، عليفتحي (81
 .د.ط، القاهرة: دار الثقافة ،اللغة العربية لغري الناطقني هبا

مطابع األفست بشركة ، القاهرة: 3، طاملعجم الوسيط، م1985ع اللغة العربية،مجم (82
 اإلعوانت الشرقية.

، د.ط، القاهرة: جممع البعوث األزهر اترخيه وتطوره ،م1983 جممع البعوث اإلسومية، (83
 .ةاإلسومي

تقومي مهارات إدارة الصف لدى معلمي اللغة م، 2014 مد السيد، عبد اللاهر  مد،  (84
، رسالة ماجستري غري منشورة، فظياإلجنليزية للمرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التفاعل الل

 معهد الدراسات ال بوية، مصر: جامعة القاهرة.
فعالية برانمج لتنمية مهارات التعبري الكتايب الوظيفي م، 2004 مد عيسى،  مد أمحد،  (85

، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد لدى دارسي اللغة العربية من الناطقني بلغات أخرى
 ر: جامعة القاهرة.الدراسات ال بوية، مص
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فعالية برانمج مقرتح لتعليم اللغة م، 2005 مد العلوي اهلامشي، هند عبد هللا السيد،  (86
، رسالة دكتوراه العربية يف حتصيل التالميذ الناطقني بغريها واجتاهاهتم حنوها يف سلطنة عمان

  غري منشورة، معهد الدراسات ال بوية، مصر: جامعة القاهرة.
مفاهيمها،  –املناهج الرتبوية احلديثة  ،م2008  مد  مود، ،أمحد، واحليلةمرعى، توفيد  (87

 : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة.األردن ، عمان6، طوعناصرها، وأسسها، وعملياهتا
عمان األردن: دار  ، د.ط،الكفاايت التعليمية يف ضوء النظم ،م1985 ،أمحد مرعى، توفيد (88

 ع.الفرقان للنشر و التوزي
، د.ط، عمان طريق التدريس والتدريب العام ،م2002 ، وآخرون،أمحد مرعي،  توفيد (89

 األردن: منشورات جامعة القدس املفتوحة.
بناء مقياس للكفاءة اللغوية يف اللغة العربية   ،م1988 مصطفى الشيخ،  مد عبد الرؤومل، (90

 .عة طنطامصر: جام، ، كلية ال بيةغري منشورة ، رسالة دكتوراهكلغة أجنبية
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 (1ملحق رقم )

 دراسة استطالعية       
  

 

 دولة ماليزاي
 (KPT)وزارة التعليم العا  

 جامعة املدينة العاملية
 كلية ال بية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 اللغة العربية )                                                         ( أساتذة مناهج وطرق تدريسالسادة/ 

 طيبة .... وبعد ،حتية 
إىل الباحث  هدمل، حيث ييتقدم إليكم الباحث هبذه الدراسة االسوعية للوقومل على آرائكم واستجاابتكم على بنودها

 حبث لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس بعنوان:إجراء 

 تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الالزمة له

 حتت إشراف

 حممد سليمان                                                    أ.م.د / أمل حممود علي

يف تطاااوير أداء معلااام اللغاااة العربياااة  إساااهاموأساااأل أن جيااازيكم عماااا تقدموناااه مااان إن إجااااابتكم موضاااع اهتماااام الباحاااث، 
افتهااا لرخااار الاااذي ال بااد مااان االتصاااال بااه؛ تلبياااة ملقتضااايات للناااطقني بغريهاااا؛ مماااا يسااهم يف حسااان عااارض هويااة اللغاااة العربياااة واق

 االجتماع والعصر.

 قد مه لسيادتكم الطالب/ خراشي نصرالدين عبدالرزاقم
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 ولسيادتكم وافر االحرتام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجاابت البنود م
هل تتحقد األهدامل التعليمية املنشودة من عملية  1

 ربية للناطقني بغريها؟التعليم بعد أداء معلم اللغة الع
 

هل ترى أن معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ميتلك  2
 الكفاايت اللغوية والثقافية واملهنية الوزمة له؟

 

إىل أّي مدى يطّبد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها  3
 ما درسه يف برامج إعداد املعلم وأتهيله؟

 

4 
 –ة للناطقني بغريها ما مدى اقتناع معلم اللغة العربي

بضرورة تطوير أدائه املهين  –ممن حولك من املعلمني 
 يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟
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 (2ملحق رقم )
 

الكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية قائمة أبمساء السادة احملكمني على قائمة 
  :للناطقني بغريها

 الكلية واجلامعة التخصص العلمي االسم م

مناهج وطرق تدريس  أ.د. صابر عبد املنعم  مد عبد النيب 1
 اللغة العربية.

كلية الدراسات العليا 
 لل بية، جامعة القاهرة.

مناهج وطرق تدريس  د. رحاب عبد هللا زانيت 2
 اللغة العربية.

مركز الشيخ زايد لتعليم 
 الناطقني اللغة العربية لغري

هبا، جامعة األزهر 
 ابلقاهرة.

مناهج وطرق تدريس  د. عبد الرشيد أوالتنجي عبد السوم 3
 اللغة العربية.

جامعة املدينة العاملية 
 ماليزاي.

كلية الدراسات العليا مناهج وطرق تدريس  د. مصطفى عرام عزب 4
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 لل بية، جامعة القاهرة. اللغة العربية.
 
 

 
 
 
 

 (3ملحق )
 )الصورة األولية( ستبابة قائمة الكفاايت اللغوية واملهنية والثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريهاا

 

 دولة ماليزاي
 (KPT)وزارة التعليم العا  

 جامعة املدينة العاملية
 كلية ال بية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 (                                                 السادة/ خرباء تعليم اللغة العربية )        

 حتية طيبة .... وبعد ،
قائمة الكفاايت اللغوية أرجو من سيادتكم إبداء آرائكم ومق حاتكم على القائمة اليت بني أيديكم، حيث يعّدها الباحث لتكون 

ك ضمن حبث لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس ، وذلواملهنية والثقافية الوزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها
 بعنوان:

 تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الالزمة له

 حتت إشراف

 حممد سليمان                                                    أ.م.د / أمل حممود علي

يف تطااوير أداء معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا؛ ممااا يسااهم يف حساان  إسااهامقدمونااه ماان وهللا أسااأل أن جياازيكم عمااا ت
 عرض هوية اللغة العربية واقافتها لرخر الذي ال بد من االتصال به؛ تلبية ملقتضيات االجتماع والعصر.
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 قد مه لسيادتكم الطالب/ خراشي نصرالدين عبدالرزاقم

 ديرولسيادتكم وافر االحرتام والتق

 أوال: الكفاايت اللغوية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

غري  موافق الكفاايت
 موافق

صحيح 
 الصياغة

غري صحيح 
 الصياغة

تعديالت 
 ومالحظات

      أن يكون قادرا على فهم الكوم العرم الفصيو من غري صعوبة. -1
      العربية.أن يعرمل النلم الصوتية وال كيبية والداللية للغة  -2
أن يقاااادر علااااى نطااااد األصااااوات واملفااااردات وال اكيااااب العربيااااة نطقااااا   -3

 صحيحا واالستفادة من ذلك يف عملية التعليم والتعلم.
     

أن يعارمل مهاارات التعاارمل والفهام والتحليال والتفسااري والتقاومي وكيفيااة   -4
 االستفادة منها يف املواقف التعليمية.

     

      واد العربية املختلفة نثرا أو شعرا بفهم مباشر وسهولة.أن يقدر على قراءة امل -5
      أن يستخدم العربية الفصيحة يف عملية التدريس، ويف خارج الفصل. -6
      أن يتمكن من مهارات اللغة، مع تنميتها ابستمرارها. -7
      أن يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية. -8
احلديثاااة وعلااام اللغاااة التطبيقاااي يف مواقاااف  أن يطبّاااد معرفتاااه بعلااام اللغاااة -9

 تعليم العربية للناطقني بغريها. 
     

أن يقاادر علااى التعبااري عاان أفكاااره وتراكيااب مناساابة أاناااء  اداااة  -10
 مطولة وبسرعة مناسبة.

     

      أن يدرد الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات العربية.  -11
بية السليمة عند نفسه ابلشاكل الاذي يشاعر أن يستخدم الصيغ العر  -12

 املستمع أنه يفكر ابلعربية وليس من خول لغة بسيطة.
     

أن يفهم ما يسمعه من اللغة العربية عندما يتحدث إليه أحاد النااطقني هباا  -13
 يطريقة عادية، وإيقاع طبيعي، ال تباطؤ فيه وال اإلسراع.

     

فة مدركا وهنيفة كل منها ساواء يف أن ميّيز بني عومات ال قيم املختل -14
 أاناء القراءة اجلهرية أو الكتابة.

     

أن يكثاار ماان التاادريب علااى األصااوات الاايت لاايس مقاباال يف اللغااات  -15
 األخرى.

     

أن ينمي أساليب االتصاال ماع األسارة؛ لتشاجيعها علاى املشااركة يف  -16
 األنشطة اللغوية.  
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 إضافات:
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

 ............................................................................ 
 اثنيا: الكفاايت املهنية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 موافق الكفاايت
غري 
 موافق

صحيح 
 الصياغة

 صحيح غري
 الصياغة

تعديل 
 ومالحظات

      كفاايت التخطيط للدرس: -أ
أن حيدد األهادامل العاماة واطاصاة لتعلايم اللغاة العربياة كلغاة أجنبياة،   -1

 ويصوغها بدقة، مع حتديد الزمن املناسب هلا.
     

      أن حيدد احملتوى املناسب هلذه األهدامل.  -2
ماااااع التنوياااااع يف هاااااذه أن يساااااتخدم الطرائاااااد املناسااااابة لكااااال نشااااااط،   -3

 الطرائد واألساليب.
     

      أن يعّد الوسائل والتقنيات املستخدمة يف كل نشاط.  -4
      أن خيطط ألنشطة متنوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية.  -5
      أن يصمم أنشطة إضافية مناسبة لقدرات الطوب.  -6
      .أن يطّور خطة األنشطة يف ضوء نتائج التقومي  -7
أن يتعااااااّرمل الاااااادوافع املختلفااااااة للطااااااوب وتوهنيااااااف هااااااذه املعرفااااااة يف   -8

 التخطيط ل نشطة. 
     

أن يعااااارمل الفاااااروق الثقافياااااة والشخصاااااية للطاااااوب ومراعااااااة ذلاااااك يف  -9
 التخطيط للدروس.

     

      جيهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكل درس. -10
      كفاايت تنفيذ الدرس:-ب
      أن ميهد أبسلوب أو بوسيلة شيقة ملوضوع الدرس. -1
      أن يعّلم اللغة العربية ابلطريقة املناسبة. -2
أن يسااااااتخدم املاااااادخل التكاااااااملي يف تقاااااادمي مهااااااارات اللغااااااة األرباااااااع  -3

 )استماع، حتدث،قراءة،كتابة(.  
     

أن يشاااااااجع الطاااااااوب علاااااااى االعتمااااااااد علاااااااى أنفساااااااهم يف تصاااااااويب  -4
 اء. األخط

     

      أن ينتقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوس. -5
      أن يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط. -6
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      أن يتعامل مع الفروق الفردية للطوب. -7
      أن ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس )الفصل، احلديقة، فناء املدرسة(. -8
      الطوب على احلديث عن أعماهلم. أن يشّجع -9

      أن يراعي تصويب األخطاء املؤارة يف املعين.  -10
      أن يعرض النشاط اللغوي أبسلوب ممتع.-11
      أن يوهّنف الوسائل املوجودة يف بيئة الطوب يف تنفيذ الدرس.  -12
      أن يستخدم التغذية املرتدة عند تنفيذ خطوات الدرس. -13
      أن يوّفر عنصر األمان يف الوسائل املستخدمة. -14
      أن يصدر أوامر وتعليمات الدرس بلغة واضحة. -15
      كفاايت التفاعل مع األطفال:  - 
      أن خيلد جوا من املرع والفكاهة. -1
      أن يشجع الطوب على التساؤل واملناقشة وأخذ املبادرة. -2
      على الفصل كله. أن يوزّع اهتمامه -3
      أن يقيم عوقة صداقة مع الطوب )املعلم والطوب(. -4
      أن مينو الفرص للعمل اجلماعي. -5
أن يتاااايو الفاااارص إلقامااااة عوقااااات صااااداقة بااااني الطااااوب )بعضااااهم  -6

 البعض(.
     

      أن يستخدم أدوات وإجراءات ضبط الفصل. -7
      بيعة الطوب.أن يستخدم املعززات املناسبة للموقف وط -8
      أن يّدعم إحساس الطوب ابلثقة ابلنفس والشعور ابإلجناز. -9

      أن يتعامل مع السلود غري املناسب حبزم. -10
      كفاايت تقومي الدرس:  -د
      أن يستخدم التقومي املبدئي، والتكويين، واطتامي. -1
      أن يقّوم النشاط وفقا ألهدافه. -2
      تقومي وأهدامل الدرس.أن يربط بني ال -3
      أن يستخدم الوسائل املناسبة لكل نشاط. -4
      أن يقيس املستوايت املعرفية املختلفة )الفهم، التذكر، التطبيد(.  -5
أن يساااااااتخدم األدوات املناسااااااابة لتقاااااااومي كااااااال مهاااااااارة: اساااااااتماع،  -6

 حتدث، قراءة، كتابة.
     

      أن يوحظ أعمال الطوب بطريقة مستمرة. -7
      أن يراعي الفروق الفردية  يف التقومي. -8
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أن يستفيد من نتائج التقومي يف اكتشامل صاعوابت الاتعلم لادى   -9
 الطوب.  

     

      أن يستخدم نتائج التقومي يف حتسني عملية التعليم والتعلم. -10
      كفاايت تعليم االستماع:  -ه
      لناطقني بغريها بوضوح.أن حيدد أهدامل تعليم االستماع  للغة العربية ل -1
      أن يساعد الطوب على اكتساب آداب االستماع. -2
      أن يوهّنف املواقف التطبيقية يف تعليم االستماع. -3
      أن يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعليم االستماع. -4
      أن يتعّرمل معاجلة هذه املشكوت. -5
      ستماع: أغنية، قصة، حوار وغريها.أن ينوّع يف استخدام أنشطة اال -6
أن يستخدم أكثر من وسيلة إلبراز املادة املساموعة: صاوت، صاوت  -7

 مسجل وغريها.
     

      كفاايت تعليم التحدث:  -و
      أن حيدد أهدامل تعليم التحدث ابللغة العربية للناطقني. -1
أن يساااتخدم مهاااارات التحااادث بطريقاااة ساااليمة، ويسااااعد الطاااوب  -2

 ى اكتساهبا.عل
     

      أن يتعّرمل آداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا. -3
      أن ينطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلة. -4
      أن ينوّع يف استخدام أنشطة التحدث. -5
      أن يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث ايللغة. -6
      شكوت.أن يتعّرمل معاجلة هذه امل -7
      أن يتيو فرص التحدث للطوب عن أنفسهم، أعماهلم، وغريها. -8
      أن يوهّنف املواقف الطبيعية يف تعليم التحدث. -9
      كفاايت تعليم القراءة:  -ز
      أن حيدد أهدامل تعليم قراءة النص العرم للطوب الناطقني بغريها -1
الصااحيحة،  افلااا علااى مااا أن يااتمكن ماان مهااارات القااراءة اجلهريااة  -2

 للعربية من ن  وتنغيم. 
     

أن يساااااااعد الطااااااوب علااااااى اكتساااااااب مهااااااارات القااااااراءة )اجلهريااااااة،  -3
 والصامتة( ابللغة العربية.

     

      أن يتعّرمل املداخل املختلفة لتعليم القراءة. -4
     أن يتاايو للطااوب فرصااة ممارسااة مااا يقرؤونااه قااراءة جهريااة يف مواقااف  -5
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 فيما بينهم. اتصالية حية
      أن يدّرب الطوب على سومة النطد. -6
      أن يدّرب الطوب على حسن إيقاع عند النطد للكلمات واجلمل. -7
      أن يدّرب الطوب على صحة الضبط النحوي. -8
      كفاايت تعليم الكتابة:  -ح
      أن يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة. -1
      واعد اإلموئية يف الكتابة.أن يراعي الق -2
      أن يراعي التناسد والنلام فيما يكتبه. -3
      أن يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب أاناء تعلمهم الكتابة. -4
      أن يدّرب الطوب على قواعد الكتابة العربية الصحيحة. -5
      أن حيرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيل. -6
أن يااااادّرب علاااااى إدراد األشاااااكال املختلفاااااة للحااااارومل العربياااااة بتغاااااري  -7

 مواقعها يف الكلمة.
     

أن يساااااااعد الطااااااوب يف التغلااااااب علااااااى صااااااعوابت الكتابااااااة العربيااااااة  -8
)احلاااارومل الاااايت تنطااااد وال تكتااااب، والاااايت تكتااااب وال تنكااااد، اهلماااازة 

 ومواقعها، األلف املقصورة، وغريها(.

     

خدام عومااااااات ال قاااااايم مااااااع إدراد أن ياااااادّرب الطااااااوب علااااااى اساااااات -9
 دالالهتا.

     

      أن يدّرب الطوب على الكتابة بسرعة معقولة. -10

 إضافات:
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
................ 
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 اثلثا: الكفاايت الثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 موافق الكفاايت
غري 
 موافق

صحيح 
 الصياغة

غري صحيح 
 الصياغة

تعديل 
 ومالحظات

      أن حيفظ بعض أجزاء من القرآن الكرمي. -1
      أن حيفظ بعض األحاديث الشريفة. -2
      أن يتعّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيب. -3
أن يتمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد التعليمية، الوسائل  -4

 التعليمية.
     

      أن يوهّنف مهارات احلاسب اآل . -5
      لثقافية واللفوية يف تقدمي اللغة.أن يراعي التكامل بني اجلوانب ا -6
      أن يتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسومية. -7
      أن يستخدم املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد الطوب. -8
      أن يبدأ ابجلوانب الثقافية اليت ىهتم هبا الطوب: الطعام، األسرة، وغريها.-9

      أن حي م اقافة اآلخرين ويبدي اح امه حىت لو مل يكن مقتنعا.-10
أن يتجنب قدر املستطاع جوانب الثقافة اليت تثري اجتاهات سلبية لدى -11

 الطوب حنو الثقافة اإلسومية.
     

أن يستغل املناسبات يف عرض الثقافات: األعياد الدينية والقومية واإلجازات -12
السعيدة، مثل: الزواج وأعياد امليود، واحلزينة، مثل: العزاء والطوق،  واملناسبات
 وغيها. 

     

      أن يقنع الطوب بضرورة اح ام اقافة البلد العرم الذي يقيمون فيه وتقبلها. -13
      أن يسأل الطوب عن اقافتهم ويستمع إليهم. -14
      ايف.أن يراعي الفروق عند عرضه للجانب الثق -15
أن ينوّع يف طريقة عرض الثقافة تبعا ملستوى الطالب، أي أن خيتار من  -16

 متقدم(.  -متوسط -الطرائد ما يناسب كل مستوى )مبتدئ
     

      أن يوفّر للطوب مواقف طبيعية الستخدام التعبريات الثقافية. -17
اعد على إدراجها يف أن ينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية؛ مما يس -18

 املهارات اللغوية األربع )االستماع والكوم والقراءة والكتابة(.
     

      أن يلم أبهم االجتاهات احلديثة يف دراسة األخطاء الشائعة وحتليلها.  -19

 إضافات:
....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
............................................................................ 

 (4ملحق رقم )

قائمة أبمساء السادة احملكمني على بطاقة مالحظة أداء معلم اللغة العربية للناطقني  بغريها يف 
 ضوء الكفاايت الالزمة له:

 

 الكلية واجلامعة التخصص العلمي االسم م

مناهج وطرق تدريس  أ.د. صابر عبد املنعم  مد عبد النيب 1
 اللغة العربية.

كلية الدراسات العليا 
 لل بية، جامعة القاهرة.

مناهج وطرق تدريس  د. رحاب عبد هللا زانيت 2
 اللغة العربية.

مركز الشيخ زايد لتعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني 

هبا، جامعة األزهر 
 ابلقاهرة.

مناهج وطرق تدريس  عبد الرشيد أوالتنجي عبد السومد.  3
 اللغة العربية.

جامعة املدينة العاملية 
 ماليزاي.

مناهج وطرق تدريس  د. مصطفى عرام عزب 4
 اللغة العربية.

كلية الدراسات العليا 
 لل بية، جامعة القاهرة.
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 (5ملحق رقم )

 )بطاقة املالحظة يف الصورة األولية(

 )الصورة األولية( معلم اللغة العربية للناطقني بغريهابطاقة مالحظة أداء استبابة 
  

 

 دولة ماليزاي
 (KPT)وزارة التعليم العا  

 جامعة املدينة العاملية
 كلية ال بية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 (                       اللغة العربية )                                   أساتذة مناهج وطرق تدريسالسادة/ 

 حتية طيبة .... وبعد ،
، حيث يعّدها الباحث ابلبطاقة اليت بني أيديكم إلبداء آرائكم ومق حاتكم عليها حىت تكون صاحلة لوستخدامإليكم يتقدم 

وذلك ضمن حبث لنيل الباحث لتكون بطاقة موحلة ألداء معلمي االغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الوزمة هلم، 
 درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس بعنوان:

 تطوير أداء معلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء الكفاايت الالزمة له

 حتت إشراف

 حممد سليمان                                                    أ.م.د / أمل حممود علي

يف تطااوير أداء معلاام اللغااة العربيااة للناااطقني بغريهااا؛ ممااا يسااهم يف حساان  إسااهاما تقدمونااه ماان وهللا أسااأل أن جياازيكم عماا
 عرض هوية اللغة العربية واقافتها لرخر الذي ال بد من االتصال به؛ تلبية ملقتضيات االجتماع والعصر.

 قد مه لسيادتكم الطالب/ خراشي نصرالدين عبدالرزاقم

 لتقديرولسيادتكم وافر االحرتام وا
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 أوال: الكفاايت اللغوية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      على فهم الكوم العرم الفصيو. يقدر 1
      النلم الصوتية وال كيبية والداللية للغة العربية. يعرمل 2
العربية نطقا صحيحا  نطد األصوات واملفردات وال اكيبي 3

 وتوهنيفها يف التعليم والتعلم.
     

على قراءة املواد العربية املختلفة نثرا أو شعرا بفهم مباشر  يقدر 4
 وسهولة.

     

      م العربية الفصيحة يف التدريس، ويف خارج الفصل.يستخد 5
      تمكن من مهارات اللغة مع تنميتها ابستمرار.ي 6
      ام املعاجم والقواميس العربية.ن استخديتق 7

      على التمييز بني العامية والفصيحة. يقدر 8
على التعبري عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة  يقدر 9

 مطولة وبسرعة مناسبة.
     

د الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات يدر  10
 العربية.

     

العربية السليمة يف حديثه ابلشكل الذي يشعر  م الصيغيستخد 11
 املستمع أنه يفكر ابلعربية.

     

فهم ما يسمعه من اللغة العربية عندما يتحد إليه أحد ي 12
الناطقني هبا بطريقة عادية، وإيقاع طبيعي، ال تباطؤ فيه وال 

 اإلسراع.

     

ا سواء بني عومات الرقيم املختلفة مدركا وهنيفة كل منه مييز 13
 أاناء القراءة اجلهرية أو الكتابة.
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ر من التدريب على األصوات اليت ليس هلا مقابل يف يكث 14
 اللغات األخرى.

     

أساليب االتصال مع طوبه؛ لتشجيعها على املشاركة يف  ينمي 15
 األنشطة اللغوية.

     

لناطقني بغريها:اثنيا: الكفاايت الثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية ل  

 كفاايت التخطيط للدرس: -أ
جيد ممتاز الكفاايت م

 جدا
 ضعيف مقبول جيد

حيدد األهدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية كلغة  1
 أجنبية.

     

      حيدد احملتوى املناسب هلذه األهدامل. 2
حيدد الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع يف هذه  3

 اليب.الطرائد واألس
     

      خيطط ألنشطة متنوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية. 4
      م أنشطة إضافية مناسبة لقدرات الطوب.يصمّ  5
      الوسائل والتقنيات املستخدمة يف كل نشاط. يعدّ  6
      التنويع يف أدوات التقومي املستخدمة. 7
      التقومي.ر خطة األنشطة يف ضوء نتائج يطوّ  8
الدوافع املختلفة للطوب وتوهنيف هذه املعرفة يف  يعرمل 9

 التخطيط ل نشطة.
     

الفروق الثقافية والشخصية للطوب ومرعاة ذلك يف  يعرمل 10
 التخطيط للدروس.

     

جيّهز الوسائل واملعنيات السمعية والبصرية الوزمة لكل  11
 درس.

     

التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد  ن من علم اللغةتمكّ ي 12
 التعليمية، الوسائل التعليمية.
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 كفاايت تنفيذ الدرس: -ب

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      ميّهد أبسلوب أو بوسيلة شيد ملوضوع الدرس. 1
      يعّلم اللغة العربية ابلطريقة املناسبة للموقف التعليمي. 2

      ل التكاملي يف تقدمي مهارات اللغة األربع.يستخدم املدخ 3
ع الطوب على االعتماد على أنفسهم يف تصويب يشجّ  4

 األخطاء.
     

      تنقل من السهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوس.ي 5
      م الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط.يستخد 6

      ف مهارات احلاسب اآل .يوهنّ  7
      تعامل مع الفروق الفردية للطوب.ي 8
تنوع يف أماكن تنفيذ الدرس ) الفصل، احلديقة، فناء ي 9

 املدرسة(.
     

      ع الطوب على احلديث عن اعماهلم.يشجّ  10
      احلرص على مراعاة تصويب األخطاء املؤارة يف املع . 11
اء الشائعة م ابهم االجتاهات احلديثة يف دراسة األخطيل 12

 وحتليلها.
     

      عرض النشاط اللغوي أبسلوب ممتع.ي 13
      ف الوسائل املوجودة يف بيئة الطوب يف تنفيذ الدرس.يوهنّ  14
      م التغذية املرتدة عند تنفيذ خطوات الدرس.يستخد 15
      ر عنصر األمان يف الوسائل املستخدمة.يوفّ  16
      ت الدرس بلغة واضحة.صدر أوامر وتعليماي 17
 كفاايت التفاعل مع املتعلمني:   -جـ
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 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      خيلد جوا من املرح والفكاهة. 1
      يشجع الطوب على التساؤل واملناقشة وأخذ املبادرة، 2
      على الفصل كله. ههتماميوزّع ا 3
      وب )املعلم والطوب(.عوقة صداقة مع الطيقيم  4
      يستخدم املعززات املناسبة للموقف وطبيعة الطوب. 5
      نو الفرص للعمل اجلماعي.مي 6
      الفرص إلقامة عوقات صداقة بني الطوب. يتيو 7
      تمكن من استخدام أدوات وإجراءات ضبط الفصل.ي 8
لشعور إحساس الطوب ابلثقة ابلنفس وا يدّعم 9

 ابإلجناز.
     

      تعامل مع السلود غري املناسب حبزم.ي 10
 كفاايت تقومي الدرس:    -د

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      يستخدم التقومي املبدئي، والتكويين، واطتامي. 1
      يقّوم النشاط وفقا ألهدافه. 2
      الدرس.على الربط بني التقومي وأهدامل  يقدر 3
      م الوسائل املناسبة لكل نشاط.يستخد 4
على قياس املستوايت املعرفية املختلفة )الفهم،  يقدر 5

 التذكر، التطبيد(.
     

األدوات املناسبة لتقومي كل مهارة: استماع،  يستخدم 6
 حتدث، قراءة، كتابة.

     

      م مبوحلة أعمال الطوب بطريقة مستمرة.يهت 7
      الفروق الفردية يف التقومي. يراعي 8
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من نتائج التقومي يف اكتشامل صعوابت التعلم  يستفيد 9
 لدى الطوب.

     

      م نتائج التقومي يف حتسني عملية التعليم والتعلم.يستخد 10
 اثلثا: الكفاايت اخلاصة بتعليم وتعلم املهارات اللغوية:

 كفاايت تعليم االستماع:  -هـ  

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيدد أهدام تعليم االستماع. 1
      يساعد التوميذ على اكتساب آداب االستماع. 2
      يوهّنف املواقف التطبيقية يف تعليم االستماع. 3
حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعليم  4

 االستماع.
     

      املشكوت.حيدد طرق معاجلة هذه  5
ينوع يف استخدام أنشطة االستماع: أغنية، قصة،  6

 حوار، وغريها.
     

أكثر من وسيلة إلبراز املادة املسموعة:  يستخدم 7
 صوت املعلم، صوت مسجل، وغريها.

     

 كفاايت تعليم التحدث:  -و   

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      وح.حيدد أهدامل التحدث بوض 1
يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد  2

 الطوب على اكتساهبا.
     

      ينطد األصوات العربية نطقا صحيحا منفصلة ومتصلة. 3
      حيدد آداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا. 4
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حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث  5
 معاجلتها.ابللغة العربية، وطرق 

     

يتيو فرص التحدث للطوب عن أنفسهم، وأعماهلم،  6
 وغريها.

     

 كفاايت تعليم القراءة:   -ز

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيدد أهدامل تعليم قراءة النص العرم بوضوح.  1
يتمكن من مهارات القراءة احلهرية الصحيحة،  2

 ية من ن  وتنغيم. افطا على ما للعرب
     

يساعد الطوب على اكتساب مهارات القراءة  3
 )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربية.

     

      يستخدم املداخل املختلفة لتعليم القراءة. 4
يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية  5

 يف مواقف اتصالية حية فيما بينهم.
     

      ب على سومة النطد.يدّرب الطو 6
يدّرب الطوب على حسن اإليقاع عند النطد  7

 للكلمات واجلمل.
     

      يدّرب الطوب على حسن الضبط النحوي. 8
 كفاايت تعليم الكتابة:   -ح

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة. 1
      قواعد اإلموئية يف الكتابة. يراعي ال 2
      يدّرب الطوب على قواعد الكتابة العربية الصحيحة.  3
      يتعّرمل املشكوت اليت تواجه الطوب أاناء تعّلمهم الكتابة. 4
      حيرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيل. 5
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      بة العربية.يساعد الطوب يف التغلب على صعوابت الكتا 6
يدّرب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إدراد  7

 دالالهتا.
     

 رابعا: الكفاايت الثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيفظ بعض أجزاء من القران الكرمي. 1

      اديث الشريفة.حيفظ بعضا من األح 2
      يتعّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيب. 3
      يوهنف مهارات احلاسب اآلىل. 4
يتمكن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد  5

 التعليمية، الوسائل التعليمية.
     

يستخدم املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد  6
 الطوب. 

     

يبدأ ابجلوانب الثقافية اليت هتتم هبا الطوب: الطعام، األسرة،  7
 وغريها.

     

      يشتغل املناسبات يف عرض الثقافات. 8
      يتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسومية. 9
      حي م اقافة اآلخرين ويبدي اح امه حىت لو مل يكن مقتنعا. 10
لطوب بضرورة اح ام وتقّبل اقافة البلد العرم الذي يقنع ا 11

 يقيمون فيه.
     

      يسأل الطوب عن اقافتهم ويستمع إليهم. 12
      يراعي الفروق الثقافية عند عرضه للجانب الثقايف.  13
      يراعي املضمون الثقايف املناسب ملستوى الطالب. 14
      ستخدام التعبريات الثقافية.يوّفر للطوب مواقف طبيعية ال 15
      ينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية. 16
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 (6ملحق رقم )

 )بطاقة املالحظة يف الصورة النهائية(

 أوال: الكفاايت اللغوية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      املفردات وال اكيب العربية نطقا صحيحا.ينطد األصوات و  1
يستخدم العربية الفصيحة يف عملية التدريس، ويف خارج  2

 الفصل.
     

      يتقن استخدام املعاجم والقواميس العربية. 3
      مييز بني العامية والفصيحة. 4
يعّ  عن أفكاره ب اكيب مناسبة أاناء  اداة مطولة وبسرعة  5

 بة.مناس
     

يدرد الفروق الدقيقة بني امل ادفات واملتضادة يف الكلمات  6
 العربية.

     

يستخدم الصيغ العربية السليمة يف حديثه ابلشكل الذي يشعر  7
 املستمع أنه يفكر ابلعربية.

     

مييز بني عومات ال قيم املختلفة مدركا وهنيفة كل منها سواء  8
 و الكتابة.أاناء القراءة اجلهرية أ

     

 الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها: اثنيا: الكفاايت املهنية

 كفاايت التخطيط للدرس: -أ

جيد ممتاز الكفاايت م
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

حيدد األهدامل العامة واطاصة لتعليم اللغة العربية كلغة  1
 أجنبية.
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      حيدد احملتوى املناسب هلذه األهدامل. 2
حيدد الطرائد املناسبة لكل نشاط، مع التنويع يف هذه  3

 الطرائد واألساليب.
     

      خيطط ألنشطة متنوعة فردية ومجاعية ملقابلة الفروق الفردية. 4
      يعّد أدوات مناسبة متنوعة لتقومي أهدامل الدرس. 5
جيّهز الوسائل واملعينات السمعية والبصرية الوزمة لكل  6

 رس.د
     

 كفاايت تنفيذ الدرس: -ب

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      ميّهد أبسلوب أو بوسيلة شيد ملوضوع الدرس. 1
      يعّلم اللغة العربية ابلطريقة املناسبة للموقف التعليمي. 2

      يستخدم املدخل التكاملي يف تقدمي مهارات اللغة األربع. 3
      لسهل إىل الصعب، ومن اجملرد إىل احملسوس.ينتقل من ا 4
      يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة لكل نشاط. 5
ينوّع يف أماكن تنفيذ الدرس )الفصل، احلديقة، فناء  6

 املدرسة(.
     

      يتعامل مع الفروق الفردية. 7
يشجع الطوب على االعتماد على أنفسهم يف تصويب  8

 األخطاء.
     

      يراعي تصويب األخطاء املؤارة يف املع . 9
      يوّفر عنصر األمان ا الوسائل التعليمية املستخدمة. 10
      يستخدم التغذية الراجعة عند تنفيذ خطواط الدرس. 11
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 كفاايت التفاعل مع املتعلمني:   -جـ

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      ن املرح والفكاهة.خيلد جوا م 1
      يشجع الطوب على التساؤل واملناقشة وأخذ املبادرة، 2
      يوزع اهتمامه على الفصل كله. 3
      مينو الفرص للعمل اجلماعي. 4
      يستخدم املعززات املناسبة للموقف وطبيعة الطوب. 5
 كفاايت تقومي الدرس:    -د

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      يستخدم التقومي املبدئي، والتكويين، واطتامي. 1
      يقّوم النشاط وفقا ألهدافه. 2
أن يقيس املستوايت املعرفية املختلفة )الفهم، التذكر،  3

 التطبيد(. 
     

يستخدم األدوات املناسبة لتقومي كل مهارة: امساع،  4
 حتدث، قراءة، كتابة.

     

      حظ أعمال الطوب بطريقة مستمرة.يو 5
      يراعي الفروق الفردية يف التقومي. 6
يستفيد من نتائج التقومي يف اكتشامل صعوابت التعلم  7

 لدى الطوب.
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 اثلثا: الكفاايت اخلاصة بتعليم وتعلم املهارات اللغوية:

 كفاايت تعليم االستماع:  -هـ  

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيدد أهدام تعليم االستماع. 1
      يساعد التوميذ على اكتساب آداب االستماع. 2
      يوهّنف املواقف التطبيقية يف تعليم االستماع. 3
حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب يف تعليم  4

 االستماع.
     

      حيدد طرق معاجلة هذه املشكوت. 5
 استخدام أنشطة االستماع: أغنية، قصة، ينوع يف 6

 حوار، وغريها.
     

 كفاايت تعليم التحدث:  -و  

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيدد أهدامل التحدث بوضوح. 1
يستخدم مهارات التحدث بطريقة سليمة، ويساعد  2

 الطوب على اكتساهبا.
     

      صحيحا منفصلة ومتصلة. ينطد األصوات العربية نطقا 3
      حيدد آداب التحدث، ويساعد الطوب على اكتساهبا. 4
حيدد املشكوت اليت تواجه الطوب عند احلديث  5

 ابللغة العربية، وطرق معاجلتها.
     

يتيو فرص التحدث للطوب عن أنفسهم، وأعماهلم،  6
 وغريها.
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 كفاايت تعليم القراءة:   -ز

 ممتاز كفاايتال م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيدد أهدامل تعليم قراءة النص العرم بوضوح.  1
يتمكن من مهارات القراءة احلهرية الصحيحة،  2

  افطا على ما للعربية من ن  وتنغيم.
     

يساعد الطوب على اكتساب مهارات القراءة  3
 )اجلهرية، والصامتة( ابللغة العربية.

     

      يستخدم املداخل املختلفة لتعليم القراءة. 4
يتيو للطوب فرصة ممارسة ما يقرؤونه قراءة جهرية  5

 يف مواقف اتصالية حية فيما بينهم.
     

      يدّرب الطوب على سومة النطد. 6
يدّرب الطوب على حسن اإليقاع عند النطد  7

 للكلمات واجلمل.
     

      حسن الضبط النحوي. يدّرب الطوب على 8
 كفاايت تعليم الكتابة:   -ح

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة. 1
      يراعي القواعد اإلموئية يف الكتابة.  2
      يدّرب الطوب على قواعد الكتابة العربية الصحيحة.  3
      وت اليت تواجه الطوب أاناء تعّلمهم الكتابة.يتعّرمل املشك 4
      حيرص على تدريب الطوب على الكتابة خبط واضو ومجيل. 5
      يساعد الطوب يف التغلب على صعوابت الكتابة العربية. 6
يدّرب الطوب على استخدام عومات ال قيم مع إدراد  7

 دالالهتا.
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 افية الالزمة ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها:رابعا: الكفاايت الثق

 ممتاز الكفاايت م
جيد 
 جدا

 ضعيف مقبول جيد

      حيفظ بعض أجزاء من القران الكرمي. 1

      حيفظ بعضا من األحاديث الشريفة. 2
      يتعّرمل جوانب من اقافة الطالب األجنيب. 3
      يوهنف مهارات احلاسب اآلىل. 4
كن من علم اللغة التطبيقي: اختيار الكتب، واملواد يتم 5

 التعليمية، الوسائل التعليمية.
     

يستخدم املفردات ذات الداللة الثقافية القريبة من إدراد  6
 الطوب. 

     

يبدأ ابجلوانب الثقافية اليت هتتم هبا الطوب: الطعام، األسرة،  7
 وغريها.

     

      عرض الثقافات.أن يشتغل املناسبات يف  8
      يتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسومية. 9
      حي م اقافة اآلخرين ويبدي اح امه حىت لو مل يكن مقتنعا. 10
يقنع الطوب بضرورة اح ام وتقّبل اقافة البلد العرم الذي  11

 يقيمون فيه.
     

      إليهم.يسأل الطوب عن اقافتهم ويستمع  12
      يراعي الفروق الثقافية عند عرضه للجانب الثقايف.  13
      يراعي املضمون الثقايف املناسب ملستوى الطالب. 14
      يوّفر للطوب مواقف طبيعية الستخدام التعبريات الثقافية. 15
      ينوّع يف طرق تقدمي املعلومات الثقافية. 16
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 (7ملحق رقم )
 تسهيل مهمة:خطاب 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ملحق رقم )
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 (8ملحق رقم )

 (•1)وحدة دراسية

 احلضارة اإلسالمية

واالجتمااااعي الااايت تقاااوم علاااى أسااااس مااان  واألدماحلضاااارة هاااي ملااااهر الرقاااي العلماااي والفاااين 
العقيدة واألخوق والفكر.. يف بلد ما. وبقدر صوحية هذه األسس تبقى هذه امللاهر، وبقدر فساد 

 ذه السس تنهار هذه امللاهر ال يار األساس الذي قامت عليه.ه

واحلضااارة اإلسااومية شاايد ا األمااة بياادها وفكرهااا وعقياادهتا.. فكاناات هبااذه احلضااارة الفاضاالة 
جوذجاااااا لننساااااانية الفاضااااالة يف ذروة أوجهاااااا احلضااااااري، وكانااااات بعقيااااادهتا التوحيدياااااة ماااااثو للكراماااااة 

تهم الك ى بفضل إميا م الصادق، وفهمهم الصحيو ملرامي اإلسوم اإلنسانية، عاف املسلمون يف دول
ومبادئه: وهم وحدة يف العقيدة واإلميان، يف القوة والعزة، ولاذا مل تقاوا الثقافاات الوافادة علاى أن تاذيب 
شخصاااية األماااة اإلساااومية أو تغاااري مااان موماااو حياهتاااا األصااالية، ألن األماااة افساااومية امتصااات هاااذه 

الاايت  –الكرميااة  –حولتهااا إىل غااذاء صاااحل يااتوءم مااع القاايم الاايت آمناات هبااا ومااع املبااادئ الثقافااات، مث 
 اعتنقتها، وعاشت هبا وهلا.

لقااد أقاماات األمااة اإلسااومية صاارح حضااارهتا علااى أساااس روحااي، وعلااى أنفااس وأعلاام القاايم 
ه الروحية، ومل تدع األخوقية واالجتماعية والفكرية فوازنت بذلك بني حاجات اإلنسان املادية وحاجات

لسااالكان املاااادة الفرصاااة لكاااي يتسااالط علاااى اجلاناااب الروحاااي واملعناااوي يف اإلنساااان فيهااابط مااان عليااااء 
الفضائل األخوقية السامية إىل حضيض املادايت والشهوات احليوانية، وإن املسلمني حاني عناوا ابلعلام 

ط ابالإنساان مان عاوامل الطبيعاة واآلايت الدنيوي واشتغلوا ابلنلر والتأمل يف النفس اإلنساانية وفيماا حياي

                                                           

 -122م، ص 2015، 1( سلسااالة األزهااار الشاااريف لتعلااايم اللغاااة العربياااة لغاااري النااااطقني هباااا، املساااتوى املتقااادم، اجلااازء األول، ط•)
127.  
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الكونيااااة، إجااااا فعلااااوا ذلااااك اسااااتجابة ألماااار هللا عااااز وجاااال، وألن هااااذا النأماااال وذاد النلاااار تعاااازز مثراتااااه 
 الصحيحة ما جاء به الدين، وما نزل به الوحي على سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم.

املعرفاة وحناو البحااث عان كال مااا لقاد حاث اإلساوم علااى طلاب العلام والادعوة إىل السااعي حناو 
ينفع الناس يف أمور دينهم ودنياهم.. وبفضل هذه الدعوة أقام اإلساوم حضاارة نشاأت يف هنلهاا علاوم 
ومعارمل مل يكن ل مم السابقة عهد هبا، علوم تتصل ابلدين نفسه مثل علاوم: التوحياد والفقاه وأصاوله 

للغااة: ماان حنااو وصاارمل وبوغااة وعااروض ومعاااجم والتفسااري واحلااديث وعلومااه والساارية النبويااة، وعلااوم ا
لغوية.. وقد ازدهرت هذه العلوم أميا ازدهار، وهنهر فيها االبتكار واألصالة، كما اتسمت بعمد الفكر 

 ودقته.

وإىل جانب هاذه العلاوم ازدهارت العلاوم الكونياة: مان فيازايء وفلاك وصايدلة ونباات ورايضايات 
يف هاذه العلاوم وإن كاان ل مام القدمياة معرفاة ببعضاها، إال أن وكيمياء وغريها، وابتت أصاالة املسالمني 

املسلمني مل يقفو ا يف معرفتهم هبذه العلوم عند حد النقل عن األقدمني، وإجا قاموا بتصحيو أخطائهم 
وتنقيااة هااذه العلااوم ماان اطرافااة واألابطياال، مث أضااافوا وابتكااروا وأتااوا ابجلديااد ماان األفكااار والعلااوم وماان 

 والبحوث يف كل ميادين املعرفة اإلنسانية. النلرايت

إن عصران احلديث ملدين يف تقدمه العلمي واحلضاري لنسوم واملسلمني، الذين محلاوا مشاعل 
اهلداية واملعرفة، وأضاءوا لكل الناس سبل احلياة ابال  ييز بني جنس وجنس، أو أهل دين وديان آخار، 

ة ومساواة يف احلقوق والواجبات، وما كفله جلمياع النااس بفضل ما دعا إليه اإلسوم من تسامو وعدال
من حرية العمل والعبادة واملشاركة يف بناء احلياة والسعي حنو ما هو أفضل لننسان. ففي جمال الطاب 
والصاايدلة العلماااء العاارب واملساالمون الكثااري ابكتشااافاهتم بعااض األمااراض وعوجهااا، واكتشااامل الاادورة 

ه(، وكاانوا رواد احلجار الصاحي، وهام 687لعرم ابن النفيس القرشي املصاري )الدموية على يد العامل ا
يف ذلك يقتدون ابلرساول الكارمي صالى هللا علياه وسالم حياث يقاول: " إذا مسعاتم ابلطااعون أبرض فاو 
تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم أبرض فو خترجوا فرارا منه" رواه أمحد وأبو داود، ومن أشهر من برعاوا يف 

ه( الاذي أطلااد علياه إمااام الطااب العارم، وماان اكتشاافاته العلميااة أناه ميااز يف دقااة 314ب الاارازي )الطا
ابلغة بني اجلدرى واحلصبة، وأول من استخدم أمعاء احليوان يف احلصول على القتائل وخيوط اجلراحة، 

العارب ابان ووصف جراحة استخراج املاء األبيض، واستخدام احملاجم يف عوج الساكتة، ومان األطبااء 
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ه( امللقااب ابلشاايخ الاارئيس الااذي ميااز االلتهاااب الرئااوي وااللتحاااب السااحائي، وفاارق بااني 428سااينا )
 املغص املعوي واملغص الكلوي.

ويف جمال الكيمياء أسهم العرب املسلمون ابكتشافاهتم لكثري من املركات الكيماوية الايت بنيات 
 ه( 765ء " جابر بن حيان " )عليها الكيمياء احلديثة، ومن أشهر هؤالء العلما

الااذي مؤسااس هااذا العلاام، وكاناات أحبااااه ومااا توصاال إليااه ماان معلومااات هااي املرجااع األول يف 
أورواب حااىت القاارن الثااامن عشاار، ولقااد ترمجاات مؤلفاتااه إىل اللغااة الوتينيااة والفرنسااية.. ويف علاام الطبيعااة 

ااي والعدساااات والبصااارايت... وسااااهم أباااو قااادم احلسااان بااان اهلياااثم أحباااااث رائعاااة عااان الضاااوء والرؤياااة واملااار 
م( إبسااااهات ال تنكاااار بدراساااااته الكثافااااة النوعيااااة وهنااااواهر الشاااافد وكساااااومل 1048الرحيااااان البااااريوين )

 الشمس وحنو ذلك..

م( األرقام يف جداوله الرايضية، كما ألف كتابه 813ويف جمال الرايضيات استخدم اطوارزمي )
بلة" الذي نقل إىل الوتينية يف النصف األول من القارن الثااين الشهري املسمى ب " حساب اجل  واملقا

عشر، ويرجع الفضال إلياه يف اكتشاامل الصافر، كماا أطلاد امساه علاى الطريقاة احلساابية الايت تقاوم علاى 
م( إساااهامات يف علااام الرايضااايات ال تنكااار حياااث ألاااف  1029النلاااام العشاااري، وللحسااان بااان اهلياااثم )

ة والعددياااة، وأدخااال يف اجلااا  واحلسااااب طرقاااا جديااادة يف اساااتخراج كتاااااب مجاااع فياااه األصاااول اهلندساااي
املسااائل العدديااة ماان جهاايت التحلياال والتقاادير العااددي. وللعلماااء العاارب واملساالمني إسااهامات أخاارزى 
سببقوا هبا غريهم يف جماالت: الفلك واجلغرافيا والرحوت والعمارة والفلسفة واالجتمااع... مجعات غاري 

 شرقني وغريهم يع فون بفضل العرب يف أتصيل وابتكار الكثري من العلوم واملعارمل.املسلمني من املست

وقد  يزت احلضارة اإلسومية إىل جانب ذلك ابلشمول والتكامل واجلمع بني اجلانب الروحي 
واجلاناب املاادي، كماا  ياازت إبنساانيتها؛ ذلاك أ ااا بنيات علاى دعاوة موجهااة، وعلاى أسااس اثباات، إذ 

نسان بوصفه إنساان جمردا عن كل وصف الحد إلنسانيته، مادعو لوشا اد ماع كال إنساان اعت ت اإل
يف أتليف جمتماع تا ابط عناصاره بارابط العقاد االجتمااعي املفتاوح، لتعاقاد النااس كلهام تعاقادا بريئاا مان 

، الشاعور العنصرايت والطبقات واإلقليميات، ليجعلوا السبيل إىل اإلتفاق بينهم فيماا اف قات فياه األمام
أوال: أبن اإلنساااان كااافء لننساااان، مث الشاااعور اثنياااا: أبن احلقاااائد كلهاااا املتصااالة ابملاااادة واملتصااالة مباااا 
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وراءها هي يف متناول اإلنسان، يستطيع أن يتوصل إليها مبداركه العديادة، املساتندة بعضاها إىل بعاض، 
املاادركات احلسااية، مث املاادركات احلسااية يف غااري تنااافر وال تاادابر وال تناشاار.. فاملاادركات الغريزيااة وراءهااا 

وراءهاااا املاااادركات العقليااااة تااااؤدي إىل املقاااادمات املفضااااية إىل تلقااااي املاااادركات الغيبيااااة اآلتيااااة ماااان طريااااد 
 الوحي، وإىل التسليم هبا واإلذعان هلا.

كمااا امتااازت احلضااارة اإلسااومية ابلتااوازن واإلنسااجام، حيااث كاناات ماان أااار إنسااان اكتسااب 
ذاتاه، آمناا إىل نفساه، فصانع علاى مثاال نفساه حضاارة أكسابها مماا اكتساب، وأفااء  وضعا منساجما يف

عليهااا ممااا أفاااء هللا عليااه، حااىت فاقاات مبااا فيهااا ماان انسااجام، ومل يكاان هلااا نلااري فيهمااا بااني احلضااارات.. 
واالنسااجام واألماان الااذي امتااازت بااه احلضااارة اإلسااومية لاايس مقصااورا علااى أماان وانسااجام اجتماااعيني 

ني، أتتلااف هبمااا العناصاار والطبقااات، وتتقااي هبمااا ويااوت احلااروب االمجاعيااة، ولكاان االنسااجام خااارجي
واألماان اللااذين امتاااازت هبمااا احلضااارة اإلساااومية يبتااد ن انسااجاما وأمناااا داخليااني فرديينتااأتلف فيهماااا 

ب وتناازع املدارد اإلنسانية، وتتقي هبماا وياوت داخال الانفس اإلنساانية؛ هاي وياوت احلارية واالضاطرا
األفكااااار والعواطااااف وحاااارب بااااني املعقااااوالت والعقائااااد، وتقساااايم الروحانيااااات واملااااادايت، ومقتضاااايات 

 املصاحل وواجبات األخوق.

وهااذا املعاا  السااامي ماان األماان واالنسااجام الااذي هااو أساااس الاادين اإلسااومي وروح احلضااارة 
اا احلس الباطين، الذي يتوجه به الفرد اإلسومية يبتدئ تكوينه يف الفرد بطريقة تربوية تعتمد على إيق

 إىل حتصيل املدركات.

              

   
 


