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العربية للناطقني بغريها
اجمللة

الكفايات الالزمة إلعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها
اع ـ ـ ـ ــداد

العربي احلضراوي

جامعة محمد الخامس بالرباط  -المغرب
مقدمة:

إف المغة العربية ىي العروة الوثقى ،التي تجمع بيف الشعوب العربية ،والشعوب
ّ
اإلسالمية ،التي شاركت في ازدىار الثقافة العربية اإلسالمية .وبيذا المعنى فإف الوفاؽ

العربي والتضامف اإلسالمي ،ال بد أف يقوما عمى ىذا األساس المتيف؛ لغة القرآف
الكريـ ،ولغة الثقافة العربية اإلسالمية .ومف ىنا تبدو األىمية الكبرى لتدعيـ مكانة المغة
العربية ،والعمؿ عمى نشرىا وتعميميا ،حتى لغير الناطقيف بيا مف الشعوب اإلسالمية.
بأف
ألف في ذلؾ حماية لألمف الثقافي الحضاري ،لألمة العربية اإلسالمية.وىذا يؤكد لنا ّ
ّ
المغة العربية ىي قضية وجود ،وقاعدة كياف ،ودعامة النظاـ التربوي والقائميف عميو.
لقد أصبح مفيوـ التربية بمفيومو الشامؿ يشكؿ أىـ معالـ المجتمعات ،ومف

خالليا تبرز خصائص ىذه المجتمعات وروحيا ،فإذا كانت المنظومة التربوية تقوـ عمى
عدد مف العناصر تتبادؿ التأثير فيما بينيا فإف الباحثيف يجمعوف عمى وصؼ المعمـ
بأنو حجر الزاوية أو العمود الفقري في ىذه المنظوـ ،فمو األولوية فييا ،ويقاؿ ميما بمغ

المنياج مف دقة وصالحية متناىية لممتعمـ فال يمكف تنفيذه إال مف خالؿ معمـ كؼء.

فعمى الرغـ مف اختالؼ فمسفات التدريس في السنوات األخيرة وانتقاليا مف التعميـ
المتمركز حوؿ المدرس إلى التعميـ المتمحور حوؿ الطالب وغيرىا مف األساليب
والمسميات ،يبقى أستاذ العربية لمناطقيف بغيرىا حجر الزاوية في تسيير العممية التعميمية
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والتعممية ،فيو المايس ترو الذي يقود الفرقة بانتظاـ وتناغـ وانسجاـ ،وقد تعددت الدراسات
التي تحاوؿ وضع خصائصو أو معاييره ضمف مرجعيات مختمفة ومتعددة ،منيا ما

تستند إلى التجربة والممارسة والميداف ،وأخرى اشتقت معاييرىا مف لغات أجنبية

وفمسفات وضعية مختمفة ،وقميمة بؿ نادرة تمؾ التي استميمت آراء الدارسيف أنفسيـ ،في
وضع خصائص المعمـ الذي نبحث عنو ونريده إلنجاح تجربة تعميـ العربية لمناطقيف
بغيرىا.
ليذا نجد ميداف تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،اليزاؿ مرتبط ًا بعمـ المغة

التطبيقي وبخاصة ميداف تعميـ المغات األجنبية في الغرب ،وىذا أمر طبيعي ،وال يعد
مشكمة بذاتو ،ويرى د .عزالديف "أف المشكمة ىي االعتماد كمياً عمى ما يقدمو

المتخصصوف في تعميـ المغات األجنبية في دوؿ الغرب مف نظريات بعضيا يمكف
تطبيقو عمى ميداف تعميـ المغة العربية ،وبعضيا ال يمكف تطبيقو أو يتطمب بعض

التعديالت".1

المحور األول :الكفايات التي يجب أن تتوفر في معمم المغة العربية لمناطقين بغيرها.

مف خالؿ تتبعنا وخوضنا لمفيوـ المغة العربية وأغراضيا كاف البد مف اإلشارة إلى أف
ىذا المفيوـ يحتاج إلى معمميف أكفاء ذوي كفاية لغوية ومينية عالية .فيو في حاجة إلى

معمـ متمكف مف المغة ،ولو إلماـ بتخصص دارسيو ،ولديو استعداد لمتعاوف مع أساتذة

َّ
بالمادة مجاؿ تخصص
مادة التخصص ُينفذ ما يودوف ،ولو الرغبة في زيادة معرفتو
ّ

 -1عزالديف مولود البوشيخي :عنواف البحث ،المقاربة التواصمية في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،المؤتمر
العالمي لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ،دار النشروالتوزيع ،مكتبة الرشيد ،التاريخ ،1431 ،رقـ الصفحة:
.11
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دارسيو ،وال شؾ أف ذلؾ سينعكس عمى أداء المعمـ داخؿ الفصؿ ،ويجعؿ عالقتو وطيدة
بدارسيو .بصورة طيبة وليس معنى ذلؾ أف م ِّ
عمـ المغة العربية لغير الناطقيف بغيرىا
ُ
يجب أف يكوف مرجعاً لطالبو في مادة التخصص ،بؿ ىو مطالب بمعرفة أساسيات
ومعمِّـ المغة ألغراض خاصة ُيتوقع أف يكوف قاد اًر
المادة أو القضايا األساسية فيياُ .
عمى تمثيؿ األدوار المختمفة ،وتقمص الشخصيات ،وتغيير بيئة الفصؿ وذلؾ بانتياج
أساليب ت دريسية مختمفة ،وتطمع دائـ لمتزود بالمعرفة في شتى مياديف المعرفة ،ولعؿ أىـ
نقطة ىي أف يكوف قاد اًر عمى المساىمة في إعداد منيج يمبي أغراض دارسيو ،ليذا

تشكؿ دراسة المفردات جزءا رئيسيا مف دراسة المغة ،لذلؾ أوؿ ما يجب عمى المعمـ ىو

أال يمجأ إلى لغة وسيطة أو بمعنى آخر الترجمة ،بؿ عميو أف ينطمؽ مف بعض األسس
التربوية ،والبد مف مراعاة المستوى التعميمي التي ينتمي إليو المتعمـ وتقسـ المستويات

التعميمية لمغة العربية الناطقيف بغيرىا :
 أوال :المستوى التعميمي المبتدئ

عمى المعمـ أف يقتصد في المفردات التي يستعمميا وأف يقمؿ مف كالمو قدر المستطاع،
ففي ىذه الحالة تكوف الحصيمة المغوية لدى المتعمـ قميمة جدا فال فائدة مف إغراؽ المتعمـ

بسيؿ مف المفردات التي ال يفيموف منيا شيئا.

المعمـ في الغرفة الصفية عبارة عف ممثؿ،وىذا ال يعنى أنو ينبغي أف يستعمؿ الحركة

وانما عميو أف يستخدـ الحوا ر ،كذلؾ عميو أف يخمؽ بينو وبيف طالبو نوعا مف العالقة
المتبادلة التي تكوف بيف الجميور والممثؿ ،فعمى المعمـ أف يستعمؿ الحركة ألنيا أداة
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تعبيرية أما الحوار فيو الذي يثير اىتماـ الطمبة.وىذا يعني أف الكتاب الذي يصمح

لتدريس المغة العربية ألبنائيا قد ال يصمح لتدريسيا لغير الناطقيف بيا.1

ليذا وجب عمى المعمـ مراعاة مبدأ التدرج مف السيؿ إلى الصعب ،ومف المعروؼ إلى

المجيوؿ ،ومف ىذا المنطمؽ البد مف مراعاة قاعدتيف ىما:1

 .1بالنسبة لممعمـ :اختيار العناصر التي سيقوـ بتدريسيا مف خالؿ الكتاب العممي
فعالة
الذي وضػع بيف يديو ليمكنو بطريقة نظرية واجرائية مف القياـ بعممية تدريس ّ

ونشطػة ومثمػرة.3

 .1بالنسبة لممتعمـ :المشاركة اإليجابية
البد مف التعرؼ عمى المفردات األساسية لمغة وعند اختيار المفردات البد مف مراعاة

األمور التالية:

 مبدأ األىمية واألولوية .
 االىتماـ بالكيفية ال بالكمية .

 اختيار المفردات المستعممة والشائعة.
 اختيار الصفات واألفعاؿ المناسبة لممفردات .

وال بد مف تدريس الموضوعات التالية ألنيا تنمي الثروة المغوية عند الطالب األجنبي
وخاصة في المراحؿ األولي مف تعممو لمغة و ىي  :األسرة و جسـ اإلنساف و الرحالت

و الرياضة والمالبس و المنزؿ و األفعاؿ و الطعاـ و المدرسة  ،و عند تقديـ المفردات

 - 1اتجاىات حديثة في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بالمغات األخرى ،ص.111/44 :
 -1الدليمي كامؿ :أساليب تدريس قواعد المغة العربية ،عماف ،دار المناىج.1112 ،

 -3محمود الناقة ورشدي طعيمة :الكتاب األساسي لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى ،ص.155-151 :
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عمى المعمـ أف يبدأ باالستماع ثـ الفيـ  ،و يعرض المفردات الجديدة عف طريؽ الحركة
أو الصورة أو السبورة أو يستخدـ الرسـ عمى السبورة وال يقدـ الكممة مفردة أو معزولة ،

ألف الكممة المعزولة ليست سوى صوت أ و مجموعة أصوات ال معنى ليا  ،لذلؾ عمى
المعمـ أف يضعيا في سياؽ لغوي أي في جممة قصيرة ثـ يقوـ الطمبة بترديد ما يسمعوف
عدة مرات  ،ثـ يقوـ المعمـ بمالحظة النطؽ ثـ يقوـ بالتقويـ و مف أجؿ اضفاء نوع مف
اإلثارة أثناء تقديـ المفردات البد أف يكوف الدرس حيا و ذلؾ مف خالؿ استخداـ أسموب
الحوار  ،والكتاب مغمؽ عف طريؽ السؤاؿ و الجواب وتعويد الطالب عمى توظيؼ

المفردات الجديدة و ال نبدأ بالكتابة إال بعد أف يتـ اكتساب المفردات شفويا .

ومف ىنا البد مف الربط بيف ما ىو مسموع وما ىو مرئي ،لذلؾ عمى المعمـ أف ينطؽ ما

يكتب وذلؾ مف أجؿ تثبيت المفردات المكتسبة وىذا يتـ بالطرؽ التالية:1

 يق أر المعمـ النص الذي يضعو مع طالبو ويكتبو عمى السبورة ثـ بعد القراءة يطمب
المعمـ مف الطمبة القراءة السميمة وتجرى بعد ذلؾ المناقشة حوؿ النص.

 يطمب المعمـ مف الطمبة تكويف جمؿ حوؿ الفقرات المكتسبة ويقوـ المعمـ بتوجيو
األسئمة إلى الطمبة.

 يقوـ المعمـ بإعطاء تمرينات تحريرية لمراجعة بعض العناصر المدروسة مف مثؿ
تكويف جمؿ ومؿء الفراغ المناسب.

 استخداـ األلعاب المغوية أسموبا لمتعميـ والمراجعة.
 ثانيا :المستوى التعميمي المتوسط

 - 1المصدر السابؽ.
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 -1يقوـ المدرس بقراءة نص ما وكتابتو عمى السبورة وبعد ذلؾ يقوـ الطالب بقراءة
الدرس ويطمب منيـ المعمـ أف ينطؽ بعض المفردات نطقا سميما وبعدىا

تجرى مناقشات حوؿ الموضوع.

 -1يكمؼ المدرس مجموعة مف الطالب بتكويف جمؿ حوؿ المفردات المكتسبة.
 -3إعطاء الطمبة تمرينات تحميمية لمراجعة بعض المفردات مثاؿ (تكويف جمؿ أو
إكماؿ الجممة بالمفردات).
ُ -2ي َع ّد اإلمالء في ىذه المرحمة جزءا كبي ار في تنمية المفردات ،فيي تقوـ عمى فيـ
الطالب واستيعابيـ لمكممات المعطاة ويشترط في اإلمالء أف يكوف عمى
النحو التالي:

 أف يقتصر المدرس عمى المفردات الجديدة.
 أف يكوف جمال قصيرة وبسيطة.
 أف يكوف الطالب قد أعد نفسو جيدا لإلمالء.
 ثالثا :المستوى التعميمي المتقدم

ال بد لمطالب األجنبي أف يتعرؼ عمى الفوارؽ بيف لغة الكتابة ولغة الحديث والمغة
الدارجة وتحذير الطمبة الذيف يميموف إلى استعماؿ الكممات الدارجة الى خطورة استعماؿ

ىذه المفردات التي ال يعرفوف معانييا الدقيقة مما قد يعرضيـ إلى مواقؼ محرجة أو
سوء لمفيـ.
وال بد أف يكوف الطالب قد اكتسب مفردات جديدة  ،فاليدؼ الذي يرمي إليو المعمـ في

ىذه المرحمة تعويدىـ عمى الدقة في التعبير ،لذلؾ عمى المعمـ أف يستعمؿ مياراتو

وأساليبو التربوية مف مثؿ اإليحاء في إدخاؿ المفردات الجديدة بطريقة تجعميا مثيرة وحية

ويستغؿ حب االستطالع مف مثؿ:
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 أف يتعمـ الطالب جميع الصيغ والتراكيب الخاصة بالمغة.
 أف يطمع الطالب عمى جميع النصوص المأخوذة مف الكتب العربية المعاصرة والبد
أف تكوف ىذه النصوص سيمة.

 أف تنمو لدى الطمبة الحصيمة المغوية مف خالؿ القوائـ المقدمة ليـ .
إف ىذه المستويات التعميمية التي تروـ إلى تبسيط التدريس لممتعمـ األجنبي تتوخى
تحقيؽ األىداؼ المنشودة ،مف قبؿ المعمـ الذي يعتمد في ذلؾ عمى وسائؿ معينة في
تدريس المواد الدراسية المختمفة ،وىي تعمؿ عمى اختالؼ مستويات الطمبة العمرية

وال عقمية عمى توفير الجيد والوقت وتخفيؼ العبء عف كاىؿ المعمـ ،وتؤكد فمسفة التعميـ
عمى تكامؿ الوسيمة مع المنيج في تحقيؽ األىداؼ المرجوة.1

ليذا فقد تغيرت وظيفة معمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا بفعؿ اإلنجازات التي

قدمتيا التكنولوجيا التعميمية ،وينبغي عميو معرفة ما يستجد مف ىذه الوسائؿ ،والتدريب
المستمر عمى استخداميا ،لمعمؿ عمى رفع كفاياتو التقنية أماـ طمبتو الذيف يتمتعوف
بالذكاء ويميزوف فيو المعمـ الكؼء مف غيره ،لذلؾ وجب تدريب المعمميف عمى الكفايات

التواصمية.

فمف المعموـ جيدا أف المغة تمتاز بأنيا لغة تواصمية فيي وسيمة لعممية التفاعؿ

االجتماعي ،إذ تعد المغة "نشاطا اجتماعيا ينشأ عن الرغبة في التواصل مع أهل المغة
في المواقف االجتماعية التفاعمية" ،1وتنحصر ىذه الوظائؼ في الوظيفة األدائية،

 - 1منصور طمعت :التعمـ الذاتي وارتقاء الشخصية.1441 ،
 - 1قاسـ أنسي محمد :مقدمة في سيكولوجية المغة.1111 ،
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والوظيفة التنظيمية ،والوظيفة التفاعمية ،والوظيفة الشخصية ،والوظيفة االستكشافية،
ووظيفة التخيؿ ،ووظيفة التمثيؿ ،وجميعيا الزمة لنظرية التواصؿ المغوي.

لقد أكدت الدراسات عمى أف المعمـ يشكؿ عنص ار ميما في العممية التعميمية،

لذلؾ البد مف إجراء الدراسات واألبحاث التي تساعد عمى االعداد التدريسي والتواصمي
والتقني لممعمـ ،واستخداـ مختمؼ الطرؽ والوسائؿ التعميمية التي تساعد المعمـ في عممية

التواصؿ مع الطمبة بشكؿ جيد.1

كذلؾ أف الطرؽ التعميمية في مجاؿ تعميـ المغات األجنبية متعددة وكثيرة وىذا يؤدي

إلى اختالؼ في النتائج التعميمية ،والمعمـ الكؼء يمـ بيذه الطرائؽ ،وبما يط أر عمييا مف
تعديؿ ،وىذا ما دلت عميو البحوث العممية والدراسات التي اىتمت في نواتج العممية
التعميمية ،وفي تدريس المغة العربية بوصفيا لغة أجنبية ؛ فإف أىمية ىذه الطرائؽ في

تدريس المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف أىمية المغة ،والطريقة ىي الركف األىـ مف
أركاف التدريس فيي :عممية فنية تحتمؿ اختالؼ اآلراء ،وتعدد وجيات النظر ،وىي

ليست قالبا يصب فيو جميع المعمميف ،أو نظاما يجب اتباعو ،ولكنيا يجب أف تكوف

طيِّعة تختمؼ باختالؼ األحواؿ ،واختالؼ الغرض مف التدريس ،وميما اختمفت الطريقة

يجب أف تمتمؾ شروط الطريقة الناجحة ،في أنيا تؤدي إلى الفيـ واإلفياـ وتحقؽ الغاية
في أقؿ وقت ،وأيسر يبذلو المعمـ والمتعمـ ،وىي التي تثير اىتماـ المتعمـ وميولو ،وتحفزه

لمعمؿ اإليجابي ،والنشاط والمشاركة الفاعمة في الدرس ،وىي التي تشجع عمى التفكير
الحر ،والحكـ المستقؿ.
المحور الثاني :المعايير المهنية لمعمم المغة العربية لمناطقين بغيرها
 - 1الفتالويسييمة محسف كاظـ :الكفايات التدريسية.1113 ،
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مما ال شؾ فيو أف معمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ينبغي أف يتمتع ببعض
الميارات والمقدرات كشخص متقف لو رؤية وفكر متجدد وثقافة وممماً باستخداـ الحاسب

اآللي واإلنترنت التي أصبحت ضرورة في عصر التدفؽ المعرفي ،واالستفادة مف

الحاسب اآللي لدعـ العممية التعميمية ،حيث يظف البعض أف أىمية تكنولوجيا التعميـ

تتمثؿ في أىمية الوسائؿ التعميمية.1

إف الوسائؿ التعميمية جزء مف تكنولوجيا التعميـ ،وبالتالي فاف أىمية تكنولوجيا التعميـ
أعـ وأشمؿ مف الوسائؿ التعميمية بحيث تشمؿ تكنولوجيا التعميـ في العممية التعميمية –

اإلدراؾ الحسي – حيث تقوـ الرسوـ التوضيحية واألشكاؿ بدور ميـ في توضيح المغة
المكتوبة لمطالب،وتساعد الطالب عمى فيـ األشياء وتمييزىا ،فإذا كاف المعمـ يمثؿ" أمة

في واحد " حسب التعبير التربوي البميغ والمحكـ ،نظ اًر لما يضطمع بو مف أدوار

ووظائؼ متعددة ومتنوعة في بناء األمة،فإف نوعيو ىذا المعمـ ىي " المفتاح " الذي

يضمف لمتعميـ بموغ أىدافو ومقاصده " تأسيساً عمى مقولة " روي سينغ " التي تؤكد أنو "

ال يمكف ألي نظاـ تعميمي أف يرتقي أعمى مف مستوى معمميف فيو حيث إف ".ىناؾ

معايير وضوابط البد مف مراعاتيا أثناء وضع البرامج التعميمية مف أجؿ اعداد المعمـ

اعدادا جيدا حتى يتمكف مف تعميـ المغة العربية كمغة ثانية ،فمف ىذه المعايير ما يمي:
 -1االعداد المهني

 -1ممدوح نور الديف عبد النبي محمد :برامج الحاسوب في تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ،مركزبحوث المغة
وآدابيا – جامعة أـ القري ،دار النشر ،مكة ،الطبعة األولى ،ص.4 :
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ويقصد باإلعداد الميني ميارة المعمـ في استخداـ الطرؽ التعميمية والوسائؿ المختمفة،
والقدرة عمى توظيفيا بشكؿ جيد في المواقؼ التعميمية ،والقدرة عمى ربط الميارات المغوية

بمفاىيـ الثقافة العربية ،والقدرة عمى تقويـ وتطوير البرامج التعميمية.

وىذا كمو نابع مف كفاءة المعمـ وميارتو في عممية التعميـ والتعمـ ،ومف فيمو لمفمسفة
التربوية ،ومف تطبيقو لممناىج التربوية ،لذلؾ فإف المعمـ محتاج إلى ثقافة مينية تعينو
عمى إدراؾ طبيعة المينة التي ينتمي الييا ،فيذا كمو يزيد مف كفاءة المعمـ في تدريس
العربية والتي بموجبيا يقوـ بتعميـ المغة العربية لغة ثانية.
 -2اإلعداد التقني

ويقصد باإلعداد التقني ميارة المعمـ عمى استخداـ التكنولوجيا في التعميـ ،واستخداـ
الوسائؿ ال تعميمية المختمفة (السمعية والبصرية) في التعميـ ،وغير ذلؾ مف الوسائؿ التي
تحد مف استخداـ الترجمة ،وتؤكد استيعاب الطالب لممعاني ،واضافة شيء مف المتعة
واالثارة إلى الدروس ،واثارة استجابات الطالب وتفاعالتيـ.
فيذا يتطمب مف المعمـ أف يكوف ممما بالجوانب التكنولوجية حتى يستطيع أف يتواصؿ مع

الطمبة بشكؿ فعاؿ ومثير ،فالتدريس بواسطة الحاسوب يعطي نتائج أفضؿ وفعالة فيي

تختزؿ في الذاكرة وترسخ المعمومات في ذىف المتعمـ.
 -3الكفايات التواصمية

ونعني بالكفايات التواصمية القدرة عمى استخداـ المغة مف أجؿ التواصؿ مع الطمبة ،وىذا
ي يدؼ إلى تعديؿ سموؾ المتعمـ بميارات تعتمد عمى التمكف مف عممية التواصؿ بينة
وبيف المجتمع المحمي.

فقد أكدت المؤلفات عمى أىمية ميارات التواصؿ المغوي وتنمية ميارات المعمميف

ليصبحوا فاعميف في صنع التفاىـ ،وقادريف عمى إنشاء خطوط ،وبناء جسور تواصؿ
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فيما بينيـ ،فيذ ه الكفاية البد مف توافرىا في معمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا حتى
يتمكف مف فيـ اآلخريف ألنو يتعامؿ مع فئة مختمفة ال تتحدث المغة العربية لذلؾ البد أف

يكوف ماى ار في توظيؼ ىذه الكفاية في العممية التعميمية.

أما المعايير التي يجب تحديدىا مف أجؿ التوفر عمى معمـ ينجز ميمتو التعميمية عمى
أحسف وجو فنجمميا فيما يمي:
 المعيار األوؿ :النظرية التربوية والممارسة.
 المعيار الثاني :المغة والثقافة.

 المعيار الثالث :فنيات تدريس المغة.
 المعيار الرابع :األخالقيات والمسؤولية.
 المعيار الخامس :العالقات المينية.

 المعيار السادس :الوعي ،السياؽ األوسع.
 المعيار السابع :الدافعية والتعزيز الذاتي والتطور الميني.
 المعيار الثامف :الخصائص الشخصية.

وليذا فإف إيجاد نوعية متميزة مف المعمميف يتـ إعدادىـ في أبعاد عدة مف النواحي

الثقافية العامة ،والدراسة التخصصية ،واإلعداد الميني التربوي المتمثؿ في المساقات
التربوية ،وتطبيؽ المفاىيـ ،والمبادئ والنظريات التي يمارسيا الطالب المعمـ عممياً في

مدارس التدريب ،ويطمؽ عمييا التربية الميدانية العممية التي تمثؿ الجسر الذي يربط

كميات التربية بمدارس التدريب 1.فيذه العممية التي تستوجب إعداد معمـ جيد لمغة
العربية لمناطقيف بغيرىا يجب أف تتضمف عناصر التأىيؿ التخصصي والتربوي التي مف
 -1بابكر عبد الباقي والزند وليد ،التربية العممية ،الكويت ،الجامعة العربية المفتوحة.1112 ،
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شأنيا مساعدتو عمى الوصوؿ إلى نوع ودرجة الكفاءة واإلتقاف التي تناسب المتطمبات

المينية ،الفنية ػ سواء مف الناحية المفاىيمية أو العممية بمينة التعميـ.1

تعتبر قضية إعداد المعمـ إذف مف القضايا التي تشغؿ األذىاف وذلؾ ألىمية

الدور الذي يقوـ بو المعمـ في تعميـ األجياؿ المتوالية ،ولعؿ أىـ ما يشغؿ التربوييف
كيفية إعداد ىؤالء المعمميف ،وباعتباره الركيزة األساسية لعممية تطوير التعميـ إذ يشير

زايد1إلى أف المعمـ مف أىـ عناصر النظاـ التربوي ،وأف تأثيره المباشر عمى الطالب
وأساليب تربيتيـ وتعميميـ يتطمب االىتماـ بكيفية إعداده ،فمينة التدريس تتطمب فيمف

يمارسيا توفر الكثير مف اإلمكانات والصالحيات ،وىذا يعني أنو ينبغي أف ُي َع ّد إعدادا
مينيا وفنيا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا حتى يتمكف مف القياـ بدوره الميني بنجاح.

خاتمة:

المعمـ ىو القمب النابض لمعممية التعميمية والموجو والمنفذ ليا وعميو يتوقؼ

نجاحيا ،وليذا فإف قضية إعداد المعمـ تتميز بخصوصيتيا بيف المحاور األخرى لمعممية
التعميمية ،ليذا ينبغي أف يكوف لو كفايات تتصؿ بتدريس جميع فروع المغة العربية؛ ألف

توفر تمؾ الكفايات ُيعد ضرورة ال غنى عنيا ،إذا أردنا أف يتـ تعميـ المغة العربية عمى
وجو أفضؿ.
ليذا يوصي البحث بما يمي:

 - 1نمر مدحت أحمد :القيمة المينية لعناصر اإلعداد التربوي لمعمـ العموـ ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ
التدريس ،المؤتمر العممي التاسع ،برامج كميات التربية في الوطف العربي ،القاىرة11- 14 ،يوليوز 1442ـ،
ص.14:

 -1زايد نبيؿ :النمو الشخصي والميني لممعمـ ،القاىرة ،دار المعارؼ1443 ،ـ.
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 .1أف يحب المغة العربية ويعتز بيا ،ويتأثر بحبو ليا في أدائو ،ويعتبر عممو رسالة
حضارية( .مواصفة خمقية)

مع ّدا إعدادا لغويا متقنا في كؿ الميارات المغوية االتصالية األساسية
 .1أف يكوف َ
والمتقدمة ،ويبذؿ جيودا متصمة لدعميا( .مواصفة لغوية).
 .3أف تكوف لو معرفة بالنظـ الصوتية ،والتركيبية ،والداللية العربية ،ومعرفة بالفنوف
األدبية العربية ونماذج منيا( .مواصفة معرفية).
 .2أف يحرص عمى استخداـ العربية الفصيحة في الفصوؿ والمقاءات واألنشطة.
(مواصفة لغوية).

 .5أف ينطؽ األصوات والمفردات والتراكيب العربية نطقا صحيحا واضحا ويق أر ويفيـ
المواد العربية بسيولة( .مواصفة لغوية).

 .1أف يستخدـ المواد التعميمية المغوية األساسية والعالجية المناسبة لمدارسيف( .مواصفة
مينية).

 .2أف يعالج األخطاء الشائعة في أعماؿ الدارسيف بشكؿ لطيؼ منظـ فعاؿ( .مواصفة
مينية).

 .3أف ييتـ بتخطيط عممو ،ويتبع خطتو ،ويأتي إلى الدرس وىو مستعد لو( .مواصفة
مينية).

 .4أف يحضر إلى الدرس في موعده ،ويستثمر أوقاتو استثما ار كامال فاعال( .مواصفة
مينية).
 .11تنمية االتجاه نحو مينة التدريس بصفة عامة واالتجاه نحو تدريس مادة التخصص
خاصة لدى المعمـ ،وذلؾ عف طريؽ دورات تدريبية متخصصة ومتطورة في ىذا
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المجاؿ تركز عمى تكويف وتنمية االتجاىات اإليجابية لدى المعمـ نحو مينة التدريس
بصفة عامة وتدريس مادة التخصص بصفة خاصة.

 .11تحقيؽ الموضوعية في تقدير كفاءة المعمـ وتجنب الذاتية ،وذلؾ باستخداـ مقاييس
موضوعية تقيس كفاءة المعمـ في الجوانب المختمفة والتي تتمثؿ فييا كفاءة المعمـ
التربوية.
 .11إعداد دورات تدريبية لممعمميف في المدارس تركز عمى عناصر كفاءة المعمـ التربوية
خاصة في مجاؿ تدريس المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.

.13القدرة عمى التصميـ التعميمي بكؿ مكوناتو.
.12القيادة والتعاوف عند تعاممو مع اآلخريف.

 .15إبراز قدرتو في المجاؿ الميني عمى اإلفراد الذيف يتعامؿ معيـ.
 .11العمؿ عمى تقديـ المغة العربية بصورة سمسمة وبسيطة.
.12مراعاة أنماط ُّ
تعمـ المتعمميف مف خالؿ تنويع استراتيجيات التدريس وتنويع التقنيات
التعميمية.

الئحة المصادر والمراجع المعتمدة :

 .1الفتالوي سييمة محسف كاظـ :الكفايات التدريسية.1113 ،

 .1الدليمي كامؿ :أساليب تدريس قواعد المغة العربية ،عماف ،دار المناىج.1112 ،
 .3اتجاىات حديثة في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بالمغات األخرى.
 .2بابكر عبد الباقي وال زند وليد ،التربية العممية ،الكويت ،الجامعة العربية المفتوحة،
.1112

 .5م حمود الناقة ورشدي طعيمة :الكتاب األساسي لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات
أخرى.
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 .1منصور طمعت :التعمـ الذاتي وارتقاء الشخصية.1441 ،
 .2ممدوح نور الديف عبد النبي محمد :برامج الحاسوب في تعميـ المغة العربية لغير
الناطقيف بيا ،مركز بحوث المغة وآدابيا – جامعة أـ القري ،دار النشر ،مكة،

الطبعة األولى.
 .3قاسـ أنسي محمد :مقدمة في سيكولوجية المغة.1111 ،
 .4عزالديف مولود البوشيخي :عنواف البحث ،المقاربة التواصمية في تعميـ المغة العربية
لمناطقيف بغيرىا ،المؤتمر العالمي لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا ،دار النشر

والتوزيع ،مكتبة الرشيد ،التاريخ.1431،

 .11نمر مدحت أحمد :القيمة المينية لعناصر اإلعداد التربوي لمعمـ العموـ ،الجمعية

المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،المؤتمر العممي التاسع ،برامج كميات التربية في

الوطف العربي ،القاىرة11- 14 ،يوليو 1442ـ
 .11زايد نبيؿ :النمو الشخصي والميني لممعمـ ،القاىرة ،دار المعارؼ1443 ،ـ
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