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ملخص البحث:

عنالتعبیرأدواتأھّمومنجنسھ،بنيمنبغیرهاإلنساناتصالوسائلأھّممناللغةتعّد

وھيذاتیًتھ،مقّوماتمناألساسّيوالمقّومللمجتمعالحضاريالمظھروھيومشاعره،ذاتھ

التعلیمعملیةإتمامفيومھًماأساسیًاعنًصراكانتثمومنللبشریة؛والحضاريالثقافيالوعاء

منبھتتمیزلماالعالملغاتبینسامیةومكانةعظیمشأنخاصةبصفةالعربیةوللغةوالتعلم،

العربیةاللغةتعلُّمعلىاإلقبالفيالعواملمنكثیرأسھمتوقدغیرھا،عنبھاتنفردخصائص

بغیرھاللناطقینالعربیةتعلیمأسالیبفيودراساتبحوثًاأفرزالذياألمرأھلھا،غیرمن

ھذا المجال ُجّل اھتمامھم.وطرائقھا، وقد أولى الباحثون معلمي اللغة العربیة في

ضوءفيالتعلیمیةالعملیةفيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمدورالدراسةھذهتناقش

والمھاموصفاتھ،الجیدالمعلمخصائصمبینااألجنبیة،اللغاتتعلیمفيالحدیثةاالتجاھات

اللغاتتعلیمفيالمعاصرةاالتجاھاتضوءفيوتأھیلھإعدادهسبلمتناوالثّمومنبھ،المنوطة

وإعدادهوواجباتھ،مھامھوبیانالجید،المعلمصفاتعلىالضوءتسلیطبھدفوذلكاألجنبیة؛

خاصةالتعلیمیة،العملیةفيبفعالیةدورهلیؤديوتطویره؛بتدریبھواالھتمامالمناسب،اإلعداد

التيالمؤھالتیتطلبالبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیمبأنالبعضلدىاعتقادھناكوأن

القدرةمنیملكجامعیةثقافةمثقفعربيأّيوأنألھلھا،العربیةاللغةمعلمفيتتوافرأنیجب

ما یؤھلھ لتدریس غیر الناطقین بالعربیة.

بتعلیمالصلةذاتالجھاتنتائجھامنیفیدأنالمتوقعومنالوصفي،المنھجالدراسةتتبع

اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.

- تعلیمالكلمات المفتاحیة: اللغة العربیة - االتجاھات الحدیثة
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Abstrcat

Language is one of the most important means of human communication

with others of his species, and one of the tools for expressing himself and

his feelings. It is also the civilized aspect of a society and the basic

component of its subjectivity. It is the cultural and civilized container for

humanity, and therefore it was an essential and important element in the

completion of the teaching and learning process. The Arabic language, in

particular, has a great esteem and a lofty position among the languages of

the world, due to its unique characteristics. Many factors have contributed

to the demand of non-native spekaers for learning Arabic language,

which has resulted in research and studies in the methods of teaching

Arabic to non-native speakers. Researchers have paid most of their

attention to Arabic language teachers in this field.

This study discusses the role of the Arabic language teacher for

non-native speakers in the educational process in the light of recent trends

in teaching foreign languages, indicating the characteristics and attributes

of a good teacher, and the tasks assigned to him, and then dealing with

ways of preparing and rehabilitating him in the light of contemporary

trends in teaching foreign languages. Therefore, this research aims to

shed light on the qualities of a good teacher, idenify his tasks and duties,

preparing him, and pay attention to his training and development to play

his role effectively in the educational process, especially since there is a

belief among some that teaching Arabic to non-native speakers does not

require the qualifications that an Arabic language teacher should have,
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and that any Arab with university qualifications has the ability to teach

non-Arabic speakers.

The resercaher used the descriptive approach, and it is expected that the

parties related to teaching Arabic to non-native speakers will benefit from

its results.

Keywords: Arabic language - modern trends - education

المقدمة:

جیّدةوطرقًامناسبًاجًوایوفرأنیستطیعالجیدفالمعلمالتعلیمیة؛العملیةفيكبیردورللمعلم

فھووالتعلم،التعلیمعملیةفياألساسالمحركبأنھالمعلمویوصفالتعلم،منالمتعلملیتمكن

خاصةعنایةالتربویةالمؤسساتُعنیتلذلكالحدیثة،الدراساتضوءفيوالموجھالمرشد

استجابةجاءوھذاوتدریبھ،وتأھیلھإعدادهمجالفيالتربویةالخططإعدادحیثمنبالمعلم

تدریسحقلفيالعاملینالمعلمینأداءفيتدنیًاثمةأنأكدتوالتيالمختلفة،الدراساتلنتائج

والتواصليوالتقنيالمھنياإلعدادفيالنقصمردهوھذابغیرھا،للناطقینالعربیةاللغة

في ھذا المجال.للمعلمین، وعدم تلقیھم التدریب الكافي أثناء تدریسھم

للناطقینالعربیةاللغةتعلیممجالفيوتأھیلھالمعلمإعدادحولالسابقةالدراساتومن

بغیرھا:

للدكتورةالتطبیقي،اللغةعلمضوءفيوالتمكنالقابلیةبینبغیرھاللناطقینالعربیةمعلم-

األردنیة.بالجامعةاللغاتمركزمؤتمرفيقُّدم،2014العمري،فاطمة

التدریبیةوالحاجاتالعالمیة،المعاییرضوءفيبغیرھاللناطقینالعربیةمعلممعاییر-

ظبي.أبومؤتمر،2013هللا،عبدرحابللدكتورةإلیھا،بغیرھاناطقینأوعربا
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عبدشیخأحمدللدكتورثانیة،لغةبوصفھاالعربیةاللغةتعلیمفيالناجحالمعلممواصفات-

للغةالدوليالخرطوممعھد،25،2007العدداللغویة،للعلومالعربیةالمجلةالسالم،

العربیة، السودان.

عمرللدكتوراألخرى،باللغاتللناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادبرامجتطویر-

أفریقیاجامعة،3،2006العددبغیرھا،للناطقینالعربیةمجلةهللا،عبدالصدیق

العالمیة، السودان.

ندوةأبوبكر،الخلیفةیوسفللدكتوربغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةلمعلماللغوياإلعداد-

الخرطوممعھد،2000أخرى،بلغاتللناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادبرامجتطویر

الدولي للغة العربیة، السودان.

إسماعیلمحمودللدكتوراألخرى،باللغاتللناطقینالعربیةاللغةلمعلميالمھنياإلعداد-

،2000أخرى،بلغاتللناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادبرامجتطویرندوةصالح،

معھد الخرطوم الدولي للغة العربیة، السودان.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیھا تلك الدراسات:

االھتماموطغیانبغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةمعلمإعدادفيالثقافيالجانبإھمال-

بالجانبین اللغوي والمھني على حساب الجانب الثقافي.

معلميتدریبأوإعدادعندوذلكالتعلیمتكنولوجیافيالحدیثةالتقنیاتتوظیفنقص-

اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.

التيالعملیةالجوانبعلىالتركیزوإھمالالبرامجمعظمفيالنظریةبالمواداالھتمام-

واللبدي،(أبوعمشةالعربیةاللغةتعلیمعلىالمعلمتدریبفياألصليالھدفھي

).98ص،2015

علىالمشتملةواألدبیاتوالمقدمة،الملخص،منویتألفالوصفي،المنھجیتبعالبحثوھذا

الثاني:والمحوراألجنبیة،اللغاتتدریسفيحدیثةأسالیباألول:المحورمحاور،ثالثة

العربیةاللغةمعلمإعدادالثالث:والمحورومھامھ،بغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمخصائص

5



قائمةذلكیليوالتوصیات،النتائجأھمتضمنتوالتيالخاتمةثموتأھیلھ،بغیرھاللناطقین

المراجع.

مشكلة الدراسة وتساؤالتھا:

یتطلبالبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیمبأنالسائداالعتقادفيالدراسةھذهمشكلةتتمثل

جامعیةثقافةمثقفعربّيأيَّوأنَّألھلھا،العربیةاللغةمعلملدىتتوافرأنیجبالتيالمؤھالت

ھذه المشكلة تبرز التساؤالت التالیة:یمكنھ تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، ومن خالل

التعلیمیة؟ما دور معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في العملیة-1

ما خصائص معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وما صفاتھ؟-2

ما المھام المنوطة بمعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا؟-3

جیدا؟كیف یتم إعداد معلم العربیة للناطقین بغیرھا إعدادا-4

أھداف الدراسة:

إبراز بعض األسالیب الحدیثة في تدریس اللغات األجنبیة.-1

الحدیثة.تسلیط الضوء على صفات المعلم الجید في ضوء األسالیب-2

بیان مھام معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.-3

توضیح أسس إعداد معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.-4

العربیة للناطقین بغیرھا.المساھمة في إثراء الرصید البحثي في مجال تعلیم اللغة-5

أھمیة الدراسة:

اللغةمعلميوتأھیلبإعدادالصلةذاتالمؤسساتالدراسةھذهنتائجمنیفیدأنالمتوقعمن

بغیره،للناطقینالعربیةاللغةتعلیممناھجببناءالمھتمةالجھاتوكذابغیرھا،للناطقینالعربیة

إضافة إلى معلمي اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.

منھج الدراسة:

حلمنللتمكندقیقاوصفاالموضوعوصففيیتمثلالذيالوصفيالمنھجالدراسةھذهتتبع
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مشكالتھ من خالل جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا للوصول إلى النتائج المرجوة.

أدبیات الدراسة:

یتناولومحوراألجنبیة،اللغاتتعلیمفيحدیثةأسالیبیتناولمدخلمنتتألفالدراسةھذه

التعلیمیة،العملیةفيبھالمنوطةوالمھاموواجباتھبغیرھاللناطقینالعربیةمعلمخصائص

بغیرھا.ومحور آخر یتناول إعداد وتأھیل معلم اللغة العربیة للناطقین

أسالیب حدیثة في تدریس اللغات األجنبیة:

طریقةلجودةضمانیوجدوالما،موضوعتدریسفياألسلوبأھمیةالثابتةاألشیاءمن

فيمعینةطریقةفيضمانایوجدأنیستطیعذاتھالمعلمولكنعام،بوجھللتدریسمعینة

التدریس لموضوع معین، ویعتمد ذلك على عدة عوامل منھا:

اختیار المعلم لطریقة مناسبة ألھداف الموضوع.-

أن یكون لدى المعلم المھارات التدریسیة الالزمة.-

أن یكون لدى المعلم الخصائص الشخصیة المناسبة.-

أوھدفلتحقیقومترابطةمتتالیةمتسلسلةخطواتمنالمعلمیتبعھماھيالتدریسطریقة

یتطلب اآلتي:مجموعة أھداف تعلیمیة محددة، وتحدید طریقة التدریس المناسبة

تحدید خبرات الطالب السابقة ومستوى نموھم العقلي.-

تحلیل مادة التدریس لتحدید محتوى التعلم.-

صیاغة أھداف التعلم.-

أھدافوتحدیدالتدریس،مادةوتحلیلالعقلي،نموھمومستوىالطالبخبراتتحدیدوبعد

للطالبالعقليوالمستوىالعلمیةالمادةمعتتالءمالتيالتدریسطریقةالمعلمیحددالتعلم،

نفسھ خمسة أسئلة، ھي:ومیولھم، وعند تحدید المعلم طریقة التدریس علیھ أن یسأل

ھل تحقق الطریقة أھداف التدریس؟-

للتعلم؟ھل تثیر الطریقة انتباه الطالب وتولد لدیھم الدافعیة-
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ھل تتوافق الطریقة مع مستوى النمو العقلي للطالب؟-

بعد انتھاء الدرس؟ھل تحافظ الطریقة على نشاط الطالب في أثناء التعلم وتشجعھم-

ھل تنسجم الطریقة مع المعلومات التي في الدرس؟-

اختارھاالتيالطریقةإنیقالأنفیمكناألسئلةمعظمفيماحدإلىأو(نعم)بـاإلجابةكانتإذا

طریقتھیغیرأنالمعلمفعلىاألسئلةمعظمفي(ال)بـاإلجابةكانتوإذاصالحة،المعلم

).9ص،2008والعوضي،(العزازي

رسموراءسعیاالمراحل؛منبالعدیدبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتدریسطرائقمرتوقد

یتبعھاأنللمعلمیمكنوتعلمھا،اللغةلتعلیممعینةوافتراضاتنظریاتمنمستمدةعامةخطة

نظرااألجنبیةاللغاتتعلیمطرائقتعددتوقدالدرس،قاعةفيویطبقھااللغویة،الموادتقدیمفي

بأنالجزمنستطیعوالالتعلیم،عملیةبھاتنفذالتيواألسالیبإلیھاتستندالتيالمداخلالختالف

نؤكدأننستطیعأنناإالوالقصور،العیوبمنتخلوالتيالمثلىالطریقةتُعّدالطرقھذهإحدى

العربیةاللغةمعلمیدفعالذياألمر-وحدیثھاقدیمھا-التدریسطرائقبینتكاملھناكأن

التعلیميالموقفیناسبمامنھاینتقيوإنماغیرھا،دونمعینةبطریقةیتقیدأالبغیرھاللناطقین

وخصائصھمالدارسینومستوىتدریسھا،منالمرجوةواألھداففیھ،تدرسالذيوالمجتمع

طریقةاختیارعنداتباعھایجبمعاییرھناكأنالدراساتبعضذكرتوقدوإمكانیاتھم،

یلي:فیما)526ص،2014(رزق،شاكررزقأوجزھاالمناسبةالتدریس

حیاةفيوقیمةمعنىذاتبسیاقاتالجدیدةاللغویةالوحداتكافةارتباطوتعنيالسیاقیة:-

الدارس.

التواصل بین المتعلمین.االجتماعیة: وتعني تھیئة الفرصة ألقصى شكل من أشكال-

جدیدلغويمحتوىفيتعلمھسبقالذياللغويالمحتوىتوظیفوتعنيالبرمجة:-

متصال بسیاقھ.

لكل طالب أن یستفید.الفردیة: وتعني تقدیم المحتوى اللغوي الجدید بشكل یسمح-

اللغة.النمذجة: وتعني توافر نماذج جیدة یمكن محاكاتھا في تعلیم-

التنوع: وتعني تعدد أسالیب عرض المحتوى اللغوي الجدید.-
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الممارسة: وتعني إعطاء كل متعلم الفرصة للممارسة الفعلیة تحت إشراف وضبط.-

الظروفإطارفيالتعلیمیةوالموادوالمعلمالمتعلممنكلتفاعلوتعنيالتفاعل:-

واإلمكانیات المتوفرة في حجرة الدراسة.

ومنعنده،االستجابةدرجاتأقصىإظھارمنالمتعلمتمكنوتعنيالذاتي:التوجیھ-

تنمیة قدرتھ على التوجیھ الذاتي.

الشعوببیناالتصالوازدیاداألجنبیة،اللغاتتعلمإلىالحاجةفيالمستمرللتزایدونظرا

والتقنيالعلميالتقدممنجزاتمنواإلفادةالمختلفة،اللغاتودراسةلتعلمالحاجةوكذلكواألمم،

بمراحلومرتاألجنبیة،اللغاتتدریسطرائقوتنوعتتعددتالتربیة،مجالفيالحدیث

القواعد/طریقةالطرائق:ھذهأبرزومنالعشرین،القرنبدایةمنذالتقلیدیةبالطریقةبدءامتعددة

وغیرھا،الشفویة،السمعیةوالطریقةالقراءة،وطریقةالمباشرة،والطریقةوالترجمة،النحو

المتعلمیناسبمامنھایُنتقىطرائقعدةبینالدمجعلىتقومالتياالنتقائیةالطریقةوھناك

الحیثمنھا؛االستفادةویمكنمحاسنھاالتدریسفيطریقةفلكلفیھا،نفسھیجدتعلیمیةومواقف

علیھا،وحججلھاوحججوعیوبمزایاطریقةلكلبلتماما،خاطئةأوتمامامثالیةطریقةتوجد

حسابعلىمعینةتدریسلطریقةالوالءولیسوحاجاتھالمتعلمعلىالتركیزالتدریسفيوالمھم

تناسبالتياألسالیباستخدامفيالحریةالمعلمتعطياالنتقائیةالطریقةأنكماالمتعلم.حاجات

المعلمیختارأنالممكنمنإذمختلفة،تدریسلطرقاألسالیبتلكانتماءعنالنظربغضطالبھ

الذيالتعلیميالموقفوتناسبطالبھحاجاتتناسبالتياألسالیبأواألسلوبطریقةكلمن

)533ص،2014(رزق،فیھنفسھیجد

منیختارأنوعلیھالمناسبة،التدریسطریقةالختیارالطلوبةالمعاییریتبعأنالمعلمفعلى

الموقف التعلیمي الذي یجد نفسھ فیھ.كل طریقة األسلوب أو األسالیب التي تناسب طالبھ وتناسب

خصائص معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا ومھامھ:

المتمركزالتعلیممنوانتقالھااألخیرةالسنواتفيالتدریسفلسفاتاختالفمنالرغمعلى

العملیةتسییرفيالزاویةحجرالمعلمیبقىالطالب،حولالمتمحورالتعلیمإلىالمعلمحول
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تعددتوقدوخصائص،صفاتعدةفیھتتوافرأنینبغيبنجاحدورهالمعلمولیقومالتعلیمیة،

،2015واللبدي،(أبوعمشةمعاییرهأوالجیدالمعلمخصائصوضعتحاولالتيالدراسات

).91ص

وشبكاتوحاسوبووسائط،تعلیمووسائلطرقمنالمستجداتكلمنالرغموعلى

االھتمامیأتيلذاالتعلیمیة؛العملیةفيالزاویةحجرھوالمعلمیظلالمعلمیظلمعلومات،

جمیعتحقیقفيكامالبدورهیطلعأنیستطیعحتىوتدریبا،وتأھیالإعداداكفاءتھرفعبضرورة

فیھألغیتالذيھذاالعولمةعصرفيوالمعلمالتربیة،عملیةفيتحقیقھاینتظرالتياألھداف

بلدمنلتنقلالتربویةوالعلومالمعارفمنجدیدلكلالنوافذفیھوفتحتالعالمدولبینالحواجز

ناقلبأنھُعرفالذياألمسمعلمھویكونلنیؤدیھا،ومنالتعلیملمھنةجدیدتحدفيآخرإلى

یستطیعالذيالعالمالمعلمیكونأنیجبالیومفمعلمما،طالبعقولإلىماكتابمنللمعرفة

(عیسى،لطالبھنافعاعلماذلكیعكسثمومنومعرفة،علممنجدیدكلمعویتجاوبیتفاعلأن

).72ص،2001

عملیةفيالشروعقبلیتمانشأنانوھماوتحضیر،حضورباختصار:ھوالناجحوالمعلم

األمرقدوة،باعتبارهوسلوكھمظھرهالمعلم،بشخصیةیتعلقتربويشأنفالحضورالتدریس،

الدارسین،عنبھیئتھممیزاالملبس،أنیقالھندامظاھرالمنظر،حسنیكونأنعلیھیوجبالذي

وتقدیرزمالئھاحترامموضعیجعلھالذياألمربالنفس،ثقةعنتنّمحاضرةبشخصیةمتمتعا

المعلم،شخصیةتكوینمنجزءایكونأنینبغيالحضورمنالنوعوھذاطالبھ،وإكبارإدارتھ

كالمحافظةوطالبھإدارتھعلیھایعّودالتيالحسنةالعاداتتلكالممیز،الحضورأماراتومن

وااللتزامقھریة،ظروففيإالالغیابعدمعلىوالحرصبمواعیده،والتقیّدالدوامعلى

ثقافةمنیعززھماوماوالسلوكالمظھریشملالحضورھذاإنالقولوخالصةالعمل،بضوابط

والبحثالھادفواالطالعالممنھجةالقراءةعلىیواظبعلمطالبالمعلممنتجعلعامةتربویة

لماالتردادورتابةالعقليالركودعنبھوینأىالمعرفيرصیدهمنیزیدالذياألمرالمعمق،

فيجدیدكلعلىالوقوفعینیھنصبیضعانینبغيناجحمعلموكلبتكراره،واستمرحفظھ

معرفي،واآلخرذھنيأحدھماجانبینیشملالذيالتحضیرإلىیقودناوھذامھنتھ،مجال
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خلویقتضيوھذاالصّف،إلىالمعلموصولیسبقنفسيموقفعنعبارةالذھنيفالتحضیر

یستدعيالذھنيالتحضیروھذاالمھني،الواجبشاغلغیرآخرشاغلّأيمنالمعلمذھن

مصحوباالمعرفيالتحضیرعلىاإلقبالفكونالنفس،فيوطمأنینةالتفكیرفيصفاءبالضرورة

(الصمیلي،بسھولةذلكبعدوتقدیمھللدرس،السلیمبالتخطیطیسمحالذيالواثقالموقفبھذا

).21ص،2002

خاصنوعمنمعلمإلىتحتاجخاصةعملیةبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتدریسوعملیة

أنفیھیشترطكماوالكتابة،والقراءةالحدیثفياستخدامھاعلىوقدرةباللغةجیدةمعرفةلدیھ

وأنالتعلیمیة،العملیةلنجاحالضروریةوالسیكولوجیةوالتربویةاللغویةبالمبادئملمایكون

المناھجتصمیمعلىوقادراتبدیلھا،أووتعدیلھاالدراسیةالموادتصمیمعلىمدّربایكون

لحاجاتومدركاالتدریس،فيالمعینةالوسائلواستخدامأنواعھا،بمختلفواالمتحاناتالدراسیة

أنذلكمنواألھمالعربي،العالمفيواالجتماعیةالثقافیةبالنواحيوملماوأغراضھم،الدارسین

التعلیمبرسالةواإلیمان)،229ص،2000(مون،لھاومتحمساالتعلیمبرسالةمؤمنایكون

األمرالتعلیم،مھنةالختیارالواعيالتخطیطخاللمنإالیتأتىالالمعلمقبلمنلھاوالحماس

ولیدالتعلیملمھنةالمعلماختیاركانإذاأماالّصنعة،إلىمنھأقربالطبعإلىالمعلمیجعلالذي

ستكونالمعلمإعدادفيالصنعةآثارفإنأخرى،مھنةاختیارفيالتوفیقلعدمنتیجةأوالصدفة

تطویرفيوالرغبةالمھنةبسعادةیحسولنلھا،كارھاالمھنةعنالنفوردائمیجعلھممابارزة،

لھاوالحماسالمعلمقبلمنالتعلیممھنةواختیارفالرغبة)،76ص،2001(عیسى،فیھانفسھ

األخرىالخصائصتأتيثمومنالناجح،المعلمخصائصمنومھماأساسیاعنصراتعد

المطلوبة في المعلم.

للقیامالذاتیةواستعداداتھخبرتھحیثمنللمعلمالشخصيبالجانبكثیراالتربویوناھتموقد

واالجتماعیةالشخصیةوالسماتالصفاتھنا:الشخصيبالجانبوالمرادالعظیمة،المھنةبھذه

،2017(البشري،البشريشدیدبنمحمدحصروقدالمھني،وتوافقھالمعلملنجاحالالزمة

اآلتي:فيالصفاتتلك)58ص
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والصدقاإلخالصمعیاروھونجاح،كلومصدرسلوكومقّوممرّبفالمعلمالتدین،-1

في تحقیق األھداف المنشودة.

واالطالعالذاتيوالتعلمالدائبةبالقراءةوذلكیدّرسھا،التيالعلمیةالمادةمنالتمكن-2

والوقوف على ما یستجد من استراتیجیات التدریس.

مراعاةمعالقراراتاتخاذفيوالحریةبالذكاءیتمیزفھوالمظھر،وحسنالشخصیةقوة-3

وأقوممظھروأجملھیئةأحسنفيوالظھورالمسؤولیة،وتحملوالحزمالمصلحة،

سلوكك.

الطالبتخملرتابةبالوصوتھنفسھفيالمعنىوتمثلھاألداء،وجودةالنطقحسن-4

وتبدد انتباھھم.

غزارة المعارف واتساع الثقافة العامة.-5

علىوالقدرةطالبھ،معاإلیجابياالجتماعيبالسلوكیتمیزبحیثاالنفعالي،االتزان-6

التوجیھ واالرشاد لھم.

فيوالمشاركةالتعلیمیة،للعملیةاألخرىالعناصرمعالتفاعلعلىالقدرةأياإلیجابیة،-7

األنشطة العلمیة والثقافیة واالجتماعیة.

إلى التجدید والتجریب.التعاون مع الزمالء، أي أنھ یمتلك روح المبادرة والنزعة-8

یكونوأنالدارسین،معاملةفيوالتعصبالتمییزبعدمیتسمأيالخلق،وحسنالتواضع-9

موضوعیا في معالجة األمور، متواضعا دون إھدار لكرامتھ.

المعلمیناختیاروراءسعیاالمختلفةومھامھالمعلمصفاتفيبالبحثالتربوییناھتمامویأتي

بذاتیتعلقفطريھوماالصفاتھذهومنالمھام،بتلكالقیامعلىوتدریبھمالصفاتلھذهوفقا

وعملھإعدادهمراحلخاللیتعلمھبمایتعلقمكتسبھوماومنھاالطبیعیة،وخصائصھالمعلم

بصحةالمعلمیتمتعأنینبغيالجسمیةالصفاتومنومھنیة،وأكادیمیةعقدیةصفاتمنالمھني

اللسانعیوبمثلالظاھرةالعاھاتمنجسمھیخلووأنالخطیرة،األمراضمنخالیاجیدة

حد ما.والفم، والسمع والنظر، ویمكن التقاضي عن ضعف النظر إلى
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ملبسھالخارجي،بمظھرهمھتماالوجھبشوشالمنظرمتناسقالمعلمیكونأناألفضلومن

لشعرهبالنسبةالحالوكذامجتمعھ،فيالسائدةوالتقالیدالعاداتمعومنسجمومرتبنظیف

تمكنھالتيوالفطنةالذكاءمنبقدرالمعلمیتمتعأنیجبوالنفسیةالعقلیةالصفاتومنوأظافره،

ینبغيكماعملھ،أثناءفيلھایتعرضمختلفةمواقففيومناسبةسریعةبطریقةالتصرفمن

المعرفةتلكمصادریعرفوأنالمعرفةمجاالتشتىفيالعامةالثقافةمنبقدریتحلىأن

ومنعنھا،والرضاالذاتفھممنمرتفعبقدریتمتعأنینبغيكماعلیھا،الحصولوكیفیة

إلىالدعوةفيوالرغبةاإلسالمیةبالعقیدةالراسخاإلیمانالمعلمفيالمطلوبةالوجدانیةالصفات

ما یؤمن بھ ونشره بین الناس.

وباختالفوأسالیبھ،التدریسطرقباختالفالتعلیمیةالعملیةفيالمعلمدورویختلف

شرحفيالمعلمدورینحصرالمثالسبیلعلىوالترجمةالنحوطریقةففيالتعلم،نظریات

فيیذكرمجھودامنھذلكیتطلبوالالترجمة،وتصحیحالمفرداتمعانيوتسمیعالقواعد

أنالمتعلمیسألأنھوإلیھیحتاجمافكلیدرسھا،التيباللغةإلمامعلىدامماللدرسالتحضیر

بشرحآلخروقتمنویقومصامتةقراءةالنصقراءةمنھیطلبثممعینةصفحةفيكتابھیفتح

ترجمة ما قرأه.بعض النقاط وبیان القاعدة واستثناءاتھا ثم یطلب من المتعلم

المعلمیكونأنھي:نقاط،ثالثفيالمعلمدورحددتفقدالشفویةالسمعیةالطریقةأما

ویصححالطالبأداءعلىیحكموأنللغة،الصحیحواالستخدامالسلیمالنطقفيلطالبھنموذجا

لألنماطالطالبتردیدفینظمالدراسة،حجرةفيالقائدبدوریقوموأنحدوثھا،بمجردأخطاءه

).40ص،1981(العربي،أتقنوھاأنھمیشعرحتىاللغویة

بالدوریقومأنالمعلموعلىوالحفظ،والمحاكاةالتكرارقیمةعلىالبنیویةالنظریةوتؤكد

علىثموالفھماالستماععلىطالبھبتدریبیبدأأنوعلیھالمجال،ھذافياألولاإلیجابي

األصلیةالطالبلغةبینالفروقیعطيأنوعلیھوالكتابة،القراءةمھارةیعلمھمذلكوبعدالكالم،

كالنطقاللغةفيالحسیةالمظاھرعلىیؤكدوأنالتعلم،أنشطةفيأولویةاألجنبیةواللغة
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معینلغويلنمطكثیرةأمثلةتقدیممعالسلیمة،العباراتواستخدامالمضبوطوالھجاءالصحیح

).25ص،1981(العربي،عناصرهإلىللوصولالطالبیعینأنمحاوال

فيتحوٌلاللغاتتعلیمفيالوظیفیةالمناھجإلىالبنائیةالمناھجمنالتحولعلىترتبوقد

للدارسینالفرصةإتاحةإلىوفلسفتھوتوجھاتھالمعلمعلىاالعتمادمنالتعلیماستراتیجیات

تقدیمكیفیةإلىالتراكیبقواعدتعلیممنالمعلمدوریتحولأنینبغيأياتّصالیا،اللغةالستخدام

طریقعنالتعلمفيالدارسینرغبةتثاربحیثالصفیة،النشاطاتفيللممارسةاللغویةالمادة

الحالةھذهوفيیحتذى،مثاالیعدونھالذيالمعلممحاكاةطریقعنولیسواالستكشاف،األداء

المعلوماتحشوعلىتعتمدالتيالتدریسطریقةعلىولیساالستراتیجیاتعلىالتركیزینبغي

علىومھیمنمتحكمالوموجھمدیرإلىالمعلمیتحولأنینبغيكماالطالب،رؤوسفي

الذياألمربھم،خاصةتعلماستراتیجیاتألنفسھملیبتكرواالدارسینیتركأنوعلیھالدارسین،

،1925(شعبان،الطالبكواھلعلىالتعلمبمسؤولیةویلقيكبیرا،عبئاالمعلمكاھلعنیرفع

المخاطرة،علىلھمومشجعللطالب،مرشدأوموجھإلىالمعلمیتحولالطریقةوبھذه)،91ص

ومنلھم،األوحدالمحركھویكونأنمنبدالمنھم،النابعةاألفكارإیصالعلىلھمومساعد

باعتبارهالمعلمدوروأنوحده،المعلمعلىتعتمدالالدروسأنالوظیفيالمنھجفيالواضح

نموذجا یحاكى قد انتھى.

شخصیةعالقاتبإنشاءإالیتمالالتمكینوھذاللتعلم،حقیقيتمكینالمعلممنوالمطلوب

أنأوالعلیھمیجبللتعلمتمكینأدواتالمعلمونیصبحوحتىوالطالب،المعلمبینمتمیزة

وعلیھمشيء،بكلالعلموادعاءالفوقیةالنظرةأقنعةجانبایتركواوأنحقیقتھمعلىدومایظھروا

واحترامھ،قیمتھلھكإنسانإلیھینظرواوأنالتشجیعلھویقدمواویقبلوهبالطالبیثقواأنثانیا

كاملةبصراحةمعھیتعاملواوأنوالتعاطفاالتصالقنواتمعھیفتحواأنثالثاعلیھمیجبكما

أنوتمكینھالتعلُّمتسھیلفيدورھمیتمثلالذینالمعلمینعلىویجبالعمل،علىویشجعوه

حشوفيمھمتھمتحددالتيالنظرةعنالتخليوعلیھمالتعلم،وتشجعترعىالتيالبیئةیوفروا

والمواداألنشطةتقدیمیجبذلكضوءوفيالمعلومات،منكبیرةبكمیاتالطالبأذھان
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اإلنسانيوالتعامللالتصالوالحقیقیةالطبیعیةالبیئةتستعملوأنھادفةبطریقةالتعلیمیة

).130ص،1994(براون،

التعلمأوضاعمنوضعلكلتصلحالتيالمنتظمةالنظریاتمنمجموعةھناكولیست

واستخالصالطرقأفضللتبنيالسلیمةفطرتھاستعمالفيتتمثلالمعلمومسؤولیةاللغوي،

فيبدواللھا،یتعرضالتيالتعلیمیةاألوضاعفيیصلحماوتطبیقالنظریاتدراسةمنالنتائج

مالءمةجدوىلمدىالمتكاملالفھمطریقعنالسلیمةالفطرةھذهتتطورأنالنھائیةالمحصلة

تلكإلىواستنادا)،133ص،1994(براون،فیھاوالقوةالقصورنواحيومعرفةنظریةكل

األسالیباستصحابومعالتعلیمیة،العملیةفيدورهعلىوبناءالجید،المعلمفيالخصائص

وتأھیلھ وتدریبھ.الحدیثة في تعلیم اللغات األجنبیة یكون إعداد المعلم

إعداد معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وتأھیلھ:

فياألكبرالعبءعلیھیقعإذالتعلیمیة؛العملیةفيالزاویةحجریَعّدذكرنا،كماالمعلم،إن

ومطالبھ،العصرروحمعالتكیفعلىالقادرةالصالحةوالمواطنةللحیاةوإعدادهالنشءتنشئة

الركیزةھوفالمعلمالیوم؛عالمنافيالھائلالمعرفيواالنفجارالمتالحقةالتكنولوجیةوالمتغیرات

یكنلمماوفعالیتھاقیمتھالھاتعلیمیةمادةوالمنھجوالطریقةفالتعلیمیة،عملیةأيفياألولى

یغنیناقدالجیدالمعلمبأنالقولیمكنبلللدارسین،ونقلھابتنفیذھایقومالذيالكفءالمعلمھناك

المعلمفيالمھنیةوالكفایةالعلمیةوالكفایةاللغویةالكفایةتوافرتفإذاذلك،كلعنأحیاناً

التعلیمیةالمادةیُعّدوأنالسلیمللمنھجیخططوأنوالمناسبةالجیدةبالطریقةیأتيأناستطاع

المناسبة.

عنالمسؤولینمنلكثیرالشاغلالشغلھيأصبحتجیداًإعداداًالمعلمإعدادوقضیة

العلميالتكوینحیثمنالمعلمبھیقومالذيالدوروألھمیةالمستویات،جمیعفيالتربیة

فيالمعلمینإعدادقضیةاحتلتلشخصیاتھم،والسلوكياألخالقيوالتشكیلللمتعلمین،والثقافي

الخدمة،قبلیكونمادائماًواإلعدادنفسھا،التربیةقضیةألنھاخاصة؛أولویةالحاضرالوقت

المستقبل،فيمعلماًلیصبحالمعلمالطالبتكوینإلىتسعىأھدافمدخالتھ:منتعلیمينظامفھو
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األكادیمي،والتخصصالعامة،الثقافةھي:أربعة،مكوناتعلىتحتويدراسیةوخطة

األمرھذالكنتخصص،أيفيمعلمأليبالنسبةھذاالعملیة،والتربیةالمھني،والتخصص

منالطالبعلىاإلعدادیركزحیثبغیرھا،للناطقینالعربیةمعلمیخصعندماأھمیةیزداد

للناطقینالعربیةاللغةلتعلیمویعّدھمالشریعة،أوالعربیةاللغةتخصصاتفيالبكالوریوسحملة

اللغةتعلیمعلىنظریاتھوتطبیقاللغةعلمفينظریةخلفیةإعطائھمخاللمنأخرىبلغات

).55ص،2017(البشري،بغیرھاللناطقینالعربیة

الخدمةأثناءبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلميتأھیلعلىفیعملالتدریبوأما

یكوننشاطفھوالتأھیلوأماالمجال،ھذافيوالنظریاتواألسالیبالطرقأحدثعلىوتدریبھم

وفیھمعینة،بمدةمحدداًویكونالمبتدئالمعلمعلىیقتصرماوكثیراًوالتدریب،اإلعدادبین

وتأھیل مھني وتربوي.تأھیل نفسي، وتأھیل اجتماعي، وتأھیل طبي، وتأھیل مجتمعي،

اللغةتعلیمفيالمتخصصینوتأھیلإعدادھوعامھدفعلىیقومالتدریبأوواإلعداد

بعدالبدفإنھالھدفھذاولتحقیقوتقنیاً،واجتماعیاًوثقافیاًومھنیاًلغویاًبغیرھاللناطقینالعربیة

اإلعداد والتدریب یصبح المعلم قادراً على أن:

وأنظمتھا المختلفة.یحقق قدراً مناسباً من المعرفة النظریة باللغة وطبیعتھا)1(

وأسساللغةاكتسابمجالفيمعرفتھاالالزموالمفاھیمالمعارفمناألدنىبالحدیتزود)2(

تعلُّمھا وتعلیمھا.

ویضعالمتعلم،حولالمتمركزالتعلُّماستراتیجیاتمنھائللعددوفقاًدروسھوینفذیُِعد)3(

ویصمم الخطط الدراسیة والمواد التعلیمیة.

یستخدم وسائل تنمیة التفكیر الناقد وحل المشكالت.)4(

وتحدیدالملحوظاتوقوائمالمتدرجالقیاسقواعدخاللمنالطالبألداءالتقویمبعملیةیقوم)5(

المستویات اللغویة وإعداد االختبارات.

التدریس المختلفة.یتعرف على أسالیب التدریس الحدیثة وكیفیة استخدام معینات)6(

طبیعتھاویفھمالدارسینأخطاءویحللاللغویة،والمقارنةاللغويالتحلیلمھاراتینمي)7(

ودالالتھا.

16



).56ص،2017(البشري،الدراسيالفصلداخلالتكنولوجیایدمج)8(

وتأھیلإعدادھووالذيوتدریبھ،المعلمإعدادعلیھیقومالذيالعامالھدفإلىوبالنظر

یتفقفرعیة،أھدافمنالعامالھدفعلىیترتبماعلىوبناءاللغات،تعلیمفيالمتخصصین

ھي:علماء التربیة على أن إعداد المعلم لھ ثالثة عناصر أساسیة،

اإلنسانیةوبالثقافةوبیئتھمجتمعھبثقافةإلمامھذلكویعنيالثقافةھواألول:العنصر 

عامة.

بنظریاتیتعلقماكلذلكویشملالتربوي،أوالمھنيالعنصرفھوالثاني:العنصرأما 

إیصالعلىالمعینةوالوسائلالتدریسوطرقوالمناھجوالتعلُّمبالتعلیمخاصةوقوانین

المعارف والمھارات اللغویة للدارسین.

والتخصصاللغوياألداءھنابھونعنيالتخصصي،العنصرفھوالثالث:العنصروأما 

المتعلقةالعامةالمعلوماتأمرین:یشملالعربیةاللغةفيوالتخصصالعربیة،اللغةفي

واتجاھات،قیممناللغةتحویھبماوانفعاالًوتذوقاً،وأدباًوبالغةًوصرفاًنحواًباللغة

،2000(أبوبكر،وكتابةوحدیثاًوقراءةاستماعاًاللغةمھاراتإتقانأیضاًویشمل

).20ص

الحرصیجبالتيالعناصرمنعددھناكأن)82ص،2000(عمایرة،البعضویرى

نستطیع أن نضعھا في األقسام التالیة:علیھا عند إعداد معلم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

بالرئیسةویقصداستخدامھا،ومناھجوالتدریب،اإلعدادموضوعفيالرئیسةالعلمیةاألسس–أ

والتراكیبوالصرفاألصواتاألساسیة:اللغويالدرسبمستویاتالكاملةالمعرفةھنا

ومعرفتھقدراتھالمدرستوظیفأیضاًھنااستخدامھابمناھجونقصدوالمعجم،والداللة

إلىیذھبأنغیرمنمواقفمنالدرسقاعةفيیعترضھلماالحلولإلعطاءالكاملة

بحثفياللغویةالمدارسالمعلمیعرفأنالمفیدومنالطالب.أمامفیھاالقولتفصیل

الوصفي،والمنھجالوظیفي،كالمنھجویراوح،بینھایمزجأوإحداھافینھجالتراكیب

التفكیكي،والمنھجالتركیبي،والمنھجوالتحویلي،التولیديوالمنھجالمعیاري،والمنھج

وغیر ذلك في إلمام یكون لھ خیر معین في توجیھ مادة درسھ.
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الذيوالمضمونالمحتوىتمثلالمساندةالثقافیةالعواملإنالمساندة:الثقافیةالعوامل–ب

معلمثقافةإنالثقافة.وعاءاللغةبأنالقولمعاتساقاًالتربويالتعلیميالمبنىفیھیوضع

اللغويالمفھومتعمیقیتحققبھماعلىتبنىأنیجببغیرھاللناطقینالعربیةاللغة

أسسعلىلدیھمالدینيالمفھومتعمیقأجلمنالدارسین،لدىاللغویةالمھاراتوتنمیة

سلیمة، ذلك ألن تحدید الثقافة ھنا ھي الثقافة اإلسالمیة.

أنبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمعلىیجبالتيالرئیسةاألطرمنعددوھناك

طالبھ ومع مادة التعلیم، وھي:یراعیھا في بناء ثقافتھ التي بھا یستطیع التعامل مع

اللغویةوالنظریاتوداللتھا،ومعجمھاونحوھاوصرفھاأصواتھاالعربیة،باللغةاإلحاطة-1

منھ؛واإلفادةاستعمالھوكیفیةاللغويوالمختبراللغوي،التعلیممنھجیةفيتساعدهالتي

معالتعاملالمعلمیستطیعالبأدواتھااإلحاطةوبغیروالفكر،الثقافةوعاءاللغةألن

مضمونھا.

علیھ اإلسالم.المعرفة الواضحة بأسس الفكر اإلسالمي وأركانھ، وما بني-2

والسنة النبویة الشریفة.المعرفة الواضحة بمصادر الفكر اإلسالمي: القرآن الكریم،-3

المعرفة الواضحة باإلطار الكبیر للتاریخ اإلسالمي.-4

عمارةوبخاصةكالعمارةاإلسالمیةالحضارةمنالتطبیقیةالعلمیةبالجوانباإللمام-5

مماوغیرھاوالتصویروالرسمكاآلداببأنواعھاوالفنونالمسلمین،عندالدینیةالمساجد

عنمتكاملةصورةتكوینفيتسھمالتيالمفرداتقائمةاختیارفيالمدرسیساعد

الحضارة والثقافة اإلسالمیة.

اإلسالمیة على مر العصور.اإللمام بسیر األعالم البارزین ممن أسھموا في بناء الحضارة-6

بأھممعرفةمعالمعاصر،اإلسالميالعالمعلیھایمتدالتيالجغرافیةبالرقعةاإللمام-7

المعالم الحضاریة التاریخیة والمراكز العلمیة فیھ.

الدینیة،واالحتفاالتواألعیاداالجتماعیةالمناسباتفياإلسالمیةوالتقالیدباآلداباإللمام-8

وموقف اإلسالم من القضایا المعاصرة.

اإللمام بأھم مراجع اللغة العربیة وكیفیة استخدام مكتبھا.-9
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التدریسومناھجالتطبیقي،اللغةوعلمالنفسكعلمالمساندة،العلوممعطیاتبأھماإللمام-10

وتقویم الطالب والمناھج.وأسالیبھ، وكیفیة إعداد االستبانات، ووضع االختبارات

منالمعلمیتمكنأنالیسیرمنلیسموسوعیة،ثقافةتمثلأعالهالمذكورةاألطرإن

والمعرفةالعربیة،باللغةاإلحاطةمثل:منھااألھمالعناصرعلىالتركیزیمكنلكنبھا،اإلحاطة

والتقالیدباآلدابواإللماماإلسالم،علیھبنيوماومصادرهاإلسالميالفكربأسسالواضحة

التطبیقياللغةوعلمالنفسكعلمالمساندةالعلوممعطیاتعلىاإلمكانبقدرواالطالعاإلسالمیة،

العناصربقیةأھمیةإلىیُشارثّموالمناھج،الطالبتقویموكیفیةوأسالیبھ،التدریسومناھج

بحیث یتم تمكین المعلم منھا بقدر المستطاع.

البداللغةمعلمإعدادأنإلى)125ص،2000(صالح،صالحإسماعیلمحمودأشاركما

أن یشتمل في حده األدنى على ثالثة عناصر أساسیة، ھي:

المناسبةاللغویةالكفایةذلكویشملبتعلیمھا،سیقومالتيالھدفاللغةعلىاللغوياإلعداد-1

عن اللغة وثقافتھا وتاریخھا.في المھارات المختلفة، إضافة إلى المعلومات المناسبة

والخاصةالعامةوالتطبیقیةالنظریةاللسانیةبالمعارفالمتدربتزویدأيالعلمي،اإلعداد-2

والنحویةالصوتیةاللغةبأبنیةالخاصةالدراساتذلكویشمل(العربیة)،الھدفباللغة

اللغةاكتسابونظریاتالخطاب،وتحلیلالذرائعیة،وقضایاھاوالداللیة،والصرفیة

األولى والثانیة، وقضایا اللسانیات االجتماعیة.

بطرائقتتعلقمعلوماتمنإلیھیحتاجبماالمتدربتزویدذلكویشملالتربوي،اإلعداد-3

وتصویبھا،أخطائھموتحلیلالدارسینتقویموأسالیبأجنبیة،لغةبوصفھااللغةتعلیم

فعالة،بطریقةواستخدامھااللغة،لتعلیمالمناسبةوالبصریةالسمعیةالمعیناتوإعداد

المختلفة.وكذلك إعداد المواد التعلیمیة، مثل تألیف الدروس والتدریبات

إعداد معلم اللغة وتدریبھ:ومن العناصر األخرى التي ینبغي أن یشتمل علیھا برنامج

إشرافتحتللتدریسالعملیةالممارسةأھمھا:جوانبعدةذلكویشملالعملي،التدریب-1

والتدریسللدروس،نماذجوإعدادوتقویمھا،والنموذجیةالواقعیةالدروسومشاھدةخبیر،

قبلمنوالممارساتالتجاربھذهتقویمثمحقیقیین،طالبومعالزمالءمعالمصغر
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المشرفین والزمالء.

تدریببذلكویقصدالتطویري،بالتدریبیعرفماعلىالبرنامجیشتملأنینبغيكما-2

والمنظماتوالدوریاتالمراجععلىتعریفھمثل:الذاتي،التطویرأسالیبعلىالمعلم

ماعلىوتدریبھالمھنیة،ومعلوماتھخبراتھتنمیةفيتعینھالتيالدوریةواللقاءاتالمھنیة

منلالستفادةوتقویمھا؛اآلخرینتجاربوتحلیلالذاتونقدالتأملبأسالیبیسمى

محاسنھا وتجنب مساوئھا وعیوبھا.

وإیجادأدائھمستوىلتحسینالبسیطةالمیدانیةالتجاربإجراءعلىتدریبھینبغيكما-3

Actionبالـیسمىماوھوعملیة،مشكالتمنیواجھلماالمناسبةالحلول Research

التدریسھیئاتأعضاءبینبالتعاونالعملیةالمیدانیةوالبحوثالدراساتھذهمثلتتموقد

في المؤسسة الواحدة أو حتى على مستوى المنطقة التعلیمیة.

وتلقىلقیتالتيالمھمةالمجاالتمنیُعدالتدریبمناألخیرالنوعھذاأنبالذكروجدیر

أنلألسفنجدذلكومعخاصة،األجنبیةاللغاتمعلميوتدریبتأھیلمجالفيمتزایداًاھتماماً

الناطقینأوبھا،للناطقینالعربیةاللغةمعلميوتدریبإعدادبرامج–جمیعیكنلمإن–معظم

النوع من التدریب.بغیرھا من اللغات ال تعطي العنایة الالزمة لمثل ھذا

لألسالیبفعلردبمثابةالكفایاتأساسعلىالقائمةالمعلمینتربیةحركةظھرتوحدیثاً

علىتستندوالتيوتدریبھم،المعلمینإعدادومعاھدالتربیةكلیاتتسودكانتالتيالتقلیدیة

المعلوماتاكتسابھھيالجیدللمعلمخاصیةأبرزأنمؤداهالذيالمعلمینلتربیةالتقلیديالمفھوم

أشاركماالكفایة،علىالقائمةالمعلمینتربیةوحركةالتعلیم.بمھنةالمتعلقةالنظریةوالمعارف

یلي:فیمانجملھاوخصائصبصفاتتمتاز)،43ص،2002(بابكر،بابكرمحمدأحمد

تمالتيالكفایاتتمثلإذعلیھا،برامجووضعالكفایاتتحدیدفيمنھجیةخطةتتبعأنھا-1

للتطبیق العملي بعد إتمام البرنامج.تحدیدھا األھداف السلوكیة للبرنامج، وھي كفایات قابلة

لنجاحضروریةالمدربونیراھاالتيالمتدرجةالكفایاتمنمجموعةمنالبرنامجیتكون-2

لدیھتتكونحتىاألخرى،تلوالواحدةتحصیلھاعلىالمتدربیعملحیثالتعلم،عملیات

منممكنةدرجةأقصىإلىبھتقتربومفیدةمحددةبكفایاتتدریسیةشخصیةالنھایةفي
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متطلبات عملھ المیداني من حیث المستوى األكادیمي والمھارة في األداء.

األداءعلىالقدرةإلىتشیرالتيالكفایةأساسعلىیبنىأنینبغيالتدریبأنعلىتؤكد-3

والمعارفالمعلوماتعلىیبنىتدریبمنمعروفھوماعكسعلىوالممارسة،

النظریة.

أجلمنالتعلّمأھمھامنالتيالحدیثة،والنفسیةالتربویةاالتجاھاتمنالعدیدعلىتركز-4

الذاتي، وتفرید التعلیم.التمكن، والتعلُّم بالتعزیز المباشر للسلوك، والتعلُّم

الكفایات المطلوبة.تعتمد على نشاط المتعلم، فھو مسؤول بدرجة رئیسة عن اكتساب-5

فيیأنسالذيالوقتوفيالذاتیة،سرعتھبحسبیسیرفالمتعلمالفردیة،الفروقتراعي-6

منتمكنھوالتعلُّم،التعلیمعملیاتبھاتتمیزالتيالفردیةأنَّكماالتعلُّم،علىالقدرةنفسھ

اختیار ما یناسبھ من أسلوب وطریقة ووسیلة.

علىالقائمةالمعلمینوتدریبتربیةحركةإلىوجھتالتياالنتقاداتمنالرغموعلى

الدراساتأنإالّوالتنظیر،والبحثالتطبیقفيمشكالتمنالحركةصادفتھوماالكفایات

أكدتقدالمعلمین،إعدادمعاھدفيالكفایاتأساسعلىوتدریبھالمعلمبإعدادالمتصلةوالبحوث

جوانبمنلھالماوذلكوتدریبھم،المعلمینإعدادعملیةفيوفعالیتھاالحركةھذهأھمیةعلى

أفضلتعلماًیحققأنیمكنھحقیقیةتعلیمیةكفایاتیمتلكالذيالمعلمأنمنھاكبیرة،إیجابیة

).43ص،1996(بابكر،لطالبھ

الخاتمة:

مجالفيیُستحدثماضوءفيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمالبحثھذافيتناولنا

صفاتبعضذكرمعاألجنبیة،اللغاتتعلیمأسالیبمنلطرفمتعرضیناألجنبیة،اللغاتتعلیم

علىبناءوتدریبھوتأھیلھإعدادهثّمومنالتعلیمیة،العملیةفيودورهوخصائصھالجیدالمعلم

فيالمھمأنالبحثأدبیاتخاللمناتضحوقدبھ.المنوطةواألدوارالمطلوبةالخصائصتلك

دونتدریسبطریقةیتقیدأالالمعلموعلىوحاجاتھ،المتعلمعلىالتركیزھوالتدریسأسالیب

المطلوبةالمعاییریتبعأنوعلیھالمختلفة،وأسالیبھالتدریسطرائقبینتكاملھناكإذغیرھا؛
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وتناسبطالبھتناسبالتياألسالیبطریقةكلمنیختاروأنالمناسبة،التدریسطریقةالختیار

الموقف التعلیمي الذي یجد نفسھ فیھ.

المعلمحولالمتمركزالتعلیممناألخیرةالسنواتفيالتدریسفلسفاتانتقالمنالرغموعلى

طریقةفالالتعلیمة؛العملیةفيالزاویةحجریظلالمعلمأنإالالطالبحولالمتمركزالتعلیمإلى

والمعلمبتنفیذھا،یقومالذيالكفءالمعلمھناكیكنلمماقیمتھالھاتعلیمیةمادةوالمنھجوال

ملمایكونوأنومعرفة،علممنجدیدكلمعیتجاوبالذيالعالمالمعلمیكونأنیجبالیوم

وذاكھذاوفوقالتعلیمیة،العملیةلنجاحالضروریةوالنفسیةوالتربویةاللغویةوبالمبادئباللغة

یكونبأنللتعلمحقیقيتمكینالمعلممنوالمطلوبلھا،متحمساالتعلیمبرسالةمؤمنایكونأن

لیبتكرواالدارسینیتركأنعلیھینبغيثّمومنالدارسین،علىومھیمنامتحكماالوموجھامدیرا

قضیةوتظلبأنفسھم.مشاكلھمحلإلىتوصلھمطریقعنبھمخاصةتعلماستراتیجیاتألنفسھم

التربیة،عنالمسؤولینمنلكثیرالشاغلالشغلھيبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمإعداد

حملةعلىبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلمإعدادیُركزأنفینبغيشيءمنیكنومھما

خاللمنوذلكالتعلیم،مھنةفيالراغبیناإلسالمیةوالشریعةالعربیةاللغةفيالبكالوریوس

معبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیمعلىنظریاتھوتطبیقاللغةعلمعننظریةخلفیةإعطائھم

البحث في النقاط التالیة:استصحاب كل جدید في ھذا المجال، وبذلك یمكن تلخیص نتائج

معینةتدریسلطریقةالوالءولیسوحاجاتھ،المتعلمعلىالتركیزالتدریسفيالمھم-1

على حساب حاجات المتعلم.

بین عدة طرائق تدریسیة.ینبغي االھتمام بالطریقة االنتقائیة التي تقوم على الدمج-2

إلىالتدریسفلسفاتانتقالرغمالتعلیمیةالعملیةفيالزاویةحجرھوالمعلمیظل-3

التعلیم المتمركز حول المتعلم.

كل جدید من علم ومعرفة.معلم الیوم یجب أن یكون المعلم العالم الذي یتجاوب مع-4

العربیةباللغةملممعلمإلىتحتاجبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةتعلیمعملیة-5

العملیة التعلیمیة.وبالمبادئ اللغویة والتربویة والنفسیة الضروریة لنجاح

لھا.المھم في المعلم أن یكون مؤمنا برسالة التعلیم متحمسا-6
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وغزارةاستخدامھا،ومناللغةمنالتمكنالجیدالمعلمفيالمطلوبةالصفاتمن-7

المعارف، واإلیجابیة، مع التواضع وحسن الخلق.

والرغبةاإلسالمیةبالعقیدةالراسخاإلیمانالمعلمفيالطلوبةالوجدانیةالصفاتمن-8

في الدعوة إلى ما یؤمن بھ ونشره بین الناس.

متحكماالللطالبوموجھامدیرایكونبأنالتعلیمتمكینالمعلممنالمطلوب-9

ومھیمنا علیھم.

حملةعلىبغیرھاللناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادفيالتركیزینبغي-10

البكالوریوس المتخصصین في اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة.

اختیارفياألھمالعنصرھولھاوالحماسالتعلیمبرسالةاإلیمانیكونأنینبغي-11

المعلم إلعداده.

العربیةاللغةتعلیمفيالمتخصصینتأھیلعلىیركزأنیجبوالتدریباإلعداد-12

لغویا ومھنیا وثقافیا.

مجالفيجدیدكلالستصحابماسةالحاجةتظلیومبعدیوماالتعلیمأسالیبتطورومع

بغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادبرامجعلىوتطبیقھاألجنبیةاللغاتتعلیم

اللغةمعلميتدریبأوإعدادعندوذلكالتعلیمتكنولوجیافيالحدیثةالتقنیاتوتوظیف

زالتوماوالنفسیة،التربویةالعلومفيالمستمرالتطورلمواكبةبغیرھا؛للناطقینالعربیة

بغیرھاللناطقینالعربیةمعلميلتأھیلوتدریبإعدادبرامجالستحداثماسةالحاجة

والنھوض بقدراتھم في ھذا المجال.

المراجع:
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أخرى)،بلغاتللناطقینالعربیةاللغةمعلميإعدادبرامجتطویرندوةفيمنشور

م.2000العربیة،للغةالدوليالخرطوممعھدالخرطوم،

للعربیةمعلمایكونأنیصلحمنراسم،نزارواللبدي،حسین،خالدعمشة،أبو.2

اللغةلتعلیماألولالدوليالمؤتمرأعمالضمنمنشور(بحثبغیرھاللناطقین
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