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.خمتصا) 34(عددهم

مبجـال املرتبطـة بغريهـا للنـاطقني العربيةاللّغةملعلّمياللّازمةالتربويةبالكفاياتقائمةإىلالباحثانتوصلالنتائجحتليلوبعد

كفايـة، ) 20(للتخطـيط كفايـة، مخسنيإمجالًاوتضمنتاملختصني،نظروجهةمناجلودةمعايريضوءيفوالتقوميوالتنفيذ،التخطيط،

.كفاية) 10(وللتقوميكفاية،) 20(وللتنفيذ

.العربيةاللّغةمعلّميبغريها،الناطقنيالتربوية،الكفايات: املفتاحيةالكلمات

Abstract:

This study aims to examine the educational competencies necessary for teachers of
Arabic as a second language in the light of standard qualities related to planning,
implementation and evaluation, from the experts' point of view.

The researcher employed descriptive survey in which questionnaire was
administered to a sample of 34 experts in teaching Arabic as a second language from the
Institute of Arabic Linguistics, King Saud University, Riyadh .

The researcher identified 50 competencies necessary for teachers of Arabic as a
second language. Meanwhile, 20 competences were related to planning, 20 were related
to implementation, while 10 were related to evaluation.

Keywords: : Educational competencies, Second Language, Arab Language Teachers .
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البحثمقدمة

هـــدًفا  ـــّد ـــة وتنميتهـــا لَيع عمليـــات إصـــالح الّتربي إّن

الّشرائح الّتـي تتكـّون  رئيًسا إلصالح المجتمع، وتنميته بكّل

ــة والّثقافيــة، وفــي مقّدمــة تلــك  ــه االجتماعي منهــا منظومت

ـــادًرا علـــى  العمليـــات اإلصـــالحية إصـــالح المعلّـــم؛ ليكـــون ق

.التّربويةأدواره تحقيق أهداف الّتنمية من خالل 

إصـــالح الّتعلـــيم فـــادتفقـــد أ ـــات الّتربويـــة أّن األدبي

لـذا ؛وتطويره يتطلب معلًّمـا متطـّوًرا فـي إعـداده، وتدريبـه

جـــاء االهتمـــام بضـــرورة تطـــوير أدائـــه، ويلـــزم ذلـــك وضـــع 

معايير معينة، تسهم في تحقيق الجودة في أدائه؛ حيـث إّن

معلّـم المتعلّم لن يحّقق أعلـى مسـتويات الـّتعلّم إذا لـم يكـن ال

مّعـًدا، ومــدّرًبا جّيــًدا فـي ضــوء معــايير عاليـة المســتوى، مــا 

يعنــي ضــرورة تطــوير بــرامج اإلعــداد، والبــرامج الّتدريبيــة 

للمعلّم، وأساليب تقويمه أثناء الخدمة لرفـع مسـتوى أدائـه، 

وزيــادة فعاليتــه فــي مجــال الّتخطــيط، والّتــدريس، والــّتعلم، 

وزارة التربيــــــــة (وإدارة الفصــــــــل، والّتقــــــــويم، والمهنيــــــــة

).م2003والتعليم، 

وللّغة بصـفة عاّمـة أهميـة كبيـرة فـي الّتربيـة؛ ألّن

أنّهـاعلـى–ة كانـت أم أجنبّيـة قومّيـ–اإلنسان يتعلّم اللّغة 

هذه الوسيلة لهـا مـن األهميـة مـا لغايةوسيلة مهّمة، غير أّن

ـــا يعـــّدون  ـــويّين لم الّترب ـــإّن ـــذا ف ـــة؛ ل ـــا شـــبيهة بالغاي يجعله

ـــيم اللّغـــة فـــي مقّدمـــة هـــذه  ـــون تعل وظـــائف الّتعلـــيم يجعل

ـــل مكانـــة ، )م1972شـــهال، (الوظـــائف ـــة تحت ـــة العربي واللّغ

ــــات العالميــــة،  تجمــــع بــــين أبنــــاء األمــــة إذعاليــــة بــــين اللّغ

واحـد؛ ألنّهـا لغـة القـرآن الكـريم، اإلسال مّية في وعاء لغـوّي

إنّـا (يكفيها شرًفا، وفضًلا نـزول القـرآن بهـا والّسنة النّبوية، 

ا لعلّكم تعقلون ).2(سورة يوسف اآلية )أنزلناه قرآًنا عربّيً

وتكمـــن أهّميـــة اللّغـــة العربيـــة فـــي ضـــرورتها لفهـــم 

عل وم اإلسالم قائمة القرآن الكريم، والحديث الّشريف؛ فكّل

علــــى اللّغــــة العربيــــة، وإتقانهــــا ضــــرورة لفهــــم الّشــــرائع، 

أمـور الـّدين، وال عجـب فاللّغـة العربيـة لغـة  واألحكام، وكّل

ثريّـة متجـددة اســتوعبت علـوم األّولـين واآلخــرين مـن قبــل، 

وهــي قــادرة علــى ذلــك مجــدًدا إن وجــدت االهتمــام والعنايــة 

المســلمون مــن ؛)م2013عبــد اهللا، (مــن أبنائهــا لــذا اهــتّم

وتعلّمهـــا منـــذ القـــرن الّســـابع عشـــر هـــاغيـــر العـــرب بتعليم

المـــيالدي، وذلـــك حينمـــا دخلـــت اللّغـــة العربيـــة إلـــى جامعـــة 

ــــــان الّدينيــــــة  ــــــت النّاحيت ــــــرا، إذ كان ــــــرج فــــــي إنكلت كمب

، وقـــد ظـــّلهـــان مـــن تعلّمين األساســـييواالقتصـــادية الهـــدف

القـرن العشـرين الهدفان سائدين فـي إنكلتـرا وأمريكـا حتـى

).م1978يونس، (الميالدي

دور وانطالًقا من أهمية اللّغـة العربيـة، تـأتي أهميـة 

إذ إنّـه ،معلّم اللّغـة العربيـة للنّـاطقين بغيرهـا بصـفة خاّصـة

يتمّيــز عــن غيــره مــن معلّمــي اللّغــات األخــرى بــدور أكثــر 

لغـــة فــي تحقيــق أهــداف تربويـــة ســامية فــي تعلــيم أهميــة

أن يكــــون ، مّمـــا يلزمـــه للنّـــاطقين بغيرهـــاالقـــرآن الكـــريم 

ـــ اللّغـــة هـــذه لتـــدريس الزمـــة ةمتمكًنـــا مـــن كفايـــات تربويّ

.العالية الّشأن

وقـــد ظهـــرت فـــي أواخـــر الّســـتينات حركـــة إعـــداد 

ــي عّرفــت فيمــا بعــد  ــين القائمــة علــى الكفايــات، والّت المعلّم

فعــــل كـــرحركــــة الّتربيـــة القائمــــة علـــى الكفايــــات"بــــــ ّد

لالتّجاهات الّسائدة في مجال إعداد المعلّمين، والّتي كانت 

تعتمد على تزويد المعلّـم بقـدر بسـيط مـن الّثقافـة العامـة، 

والمعلومات المتخّصصة، ورّكزت هذه الحركة على عـدد 

ـــــا ـــــاهيم أهّمه ـــــّتعلّم، وتقـــــويم :مـــــن المف ـــــارة ال إتقـــــان مه

رامج، باإلضـافة إلـى المتعلّمين، والّتعلّم الّذاتي، وتصميم الب

ــة ، )مHall & Jones, 1972(الخبــرات المهنيــة الّتربويّ

ونتيجــة لــذلك ظهــرت العديــد مــن االتجاهــات العالميــة فــي 

ـــين وتـــدريبهم، واســـتطاعت مواكبـــة معظـــم  إعـــداد المعلّم

ــــة،  ــــي تواجــــه العمليــــة الّتعليمّي المتغّيــــرات، والّتحــــديات الّت

ين القــائم علــى وكانــت مــن أبرزهــا أســلوب تــدريب المعلّمــ

ــــوي  األداء الّترب ــــق مــــن االعتقــــاد أّن الكفايــــات، الّــــذي ينطل

ـــم يبـــدأ مــن داخـــل  ، )م2010الطـــالل، (الّصـــف الفّعــال للمعلّ

ـــز بهـــا  مـــا يجـــب أن يتمّي وبـــذلك أعـــّدت الكفايـــات مـــن أهـــّم

ــاطقين بغيرهــا  ــو اللّغــة العربيــة للنّ المعلّمــون عاّمــة، ومعلّم

ت لــديهم يكـــون عطـــاؤهم، خاصــة، إذ بمقـــدار تــوّفر الكفايـــا
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ــات الّتربويــة اللّازمــة كــان  فكلمــا كــانوا مّتصــفين بالكفاي

تطــّور فــي  أّي ــا فـي سلـــوك المتعلّمـين، وإّن تـأثيرهم إيجابّيً

مّمـا، ينالعملية الّتعليمية يتوقف على مـدى كفـاءة المعلّمـ

علــــى  مجموعــــة مــــن الكفايــــات ضــــرورة امــــتالكهم ليــــدّل

نــوا عنــد مســتوى مســؤولياتهم الّتربويــة األساســية حتــى يكو

الّتربويــــة، قــــادرين علــــى المشــــاركة فــــي تقــــّدم العمليــــات 

.الّتربوية وتطّورها تخطيًطا، وتنفيًذا، وتقويًما

بالعديــد فــي المجــال الّتربــوي وقـد عّرفــت الكفايــات 

مــن أبرزهــا تعريــف الهرمــة  م، 1996(مــن الّتعريفــات لعــّل

ـــــــم "إذ عّرفهـــــــا بأنّهـــــــا )71 أو المشـــــــرف (امـــــــتالك المعلّ

المعرفــــة العامــــة والمهــــارات اللّازمــــة للّتــــدريس )الّتربــــوي

، جـرادات، وذوقـان، وهيفـاء، بينمـا عّرفهـا "ومدى إتقانه لها

القــدرة المنظــورة علــى أداء "بأنّهــا )17م، 2005(وخيــري 

مهّمات الّتعليم، أو القدرة الواجـب تقـديمها علـى أداء العمـل 

".بمستوى معّين من اإلتقان

ــــات فقــــد تعــــّددت أنواعهــــا، ونظــــًر ا ألهّميــــة الكفاي

جرادات، وذوقان، وأشكالها على حسب توجيهها فقد صنّفها

:إلى ثالثة أنواع وهي)م2005(وخيري، وهيفاء

ــــــة ال تقتصــــــر علــــــى المعلومــــــات، .1 الكفايــــــات المعرفي

ـــات الّتعلـــيم  ـــى امـــتالك كفاي ـــد إل والحقـــائق، بـــل تمت

معرفــة طـــرق المســتمر، واســتخدام أدوات المعرفــة، و

ـــد  ـــادين العمليـــة، وق اســـتخدام هـــذه المعرفـــة فـــي المي

أوضـــــحت حركـــــة تربيـــــة المعلّمـــــين القائمـــــة علـــــى 

الكفايــات المعرفيــة ضــرورة ال غنــى عنهــا  الكفايــات، أّن

ــم علــى أن تشــكل بكفايــات أدائيــة تمّكنــه مــن أداء  للمعلّ

.متطلبات العمل

م، أو الكفايات األدائية وتشمل هذه الكفايات قدرة المعلّـ.2

المشــــرف الّتربــــوي علــــى إظهــــار ســــلوك واضــــح فــــي 

ـــأن يكــون  المواقــف الّصــفية الّتدريبيــة والحقيقيــة كــ

ــــم أو المشــــرف الّتربــــوي قــــادًرا علــــى اســــتخدام  المعلّ

ــة يومّيــة يحــّدد  أدوات الّتقــويم المختلفــة، ووضــع خّط

ـــا أهـــداًفا متنّوعـــة، وكتابـــة األهـــداف فـــي صـــيغ  فيه

.سلوكية محددة

امـــــتالك كفايــــات اإل.3 نجـــــاز أو كفايــــات النّتـــــائج، إّن

المعلّم، أو المشـرف الّتربـوي للكفايـات المعرفيـة يعنـي 

ـــه يمتلـــك المعرفـــة اللّازمـــة لممارســـة العمـــل دون أن  أنّ

يكون هناك مؤشـر علـى أنّـه امتلـك القـدرة علـى األداء، 

وأّمـا امتالكـه للكفايـات األدائيــة فيعنـي أنّـه قـادر علــى 

ـــيم دون أن إظهـــار قدراتـــه فـــي مم ارســـة مهـــارات الّتعل

هذا المعلّـم صـاحب كفايـة  يعني وجود مؤشر على أّن

إذا امتلـــك القـــدرة علـــى إحـــداث الّتغيـــرات فـــي ســـلوك 

المعــارف قــادًرا  جميــَع ــين، وقــد يمتلــك معلّــٌم المتعلّم

ــــا فــــي  ــــى أداء مهــــارات الّتعلــــيم دون أن يكــــون فاعًل عل

يـات النّتـائج إحداث النّتائج المتوقعة، أو مـا يسـمى بكفا

ــم، أو المشــرف الّتربــوي  أو اإلنجــاز، كــأن يكــون المعلّ

ـــة فـــي تحليـــل  قـــادًرا علـــى إكســـاب االتجاهـــات العلمي

المشـــكالت، وقـــادًرا علـــى زيـــادة ســـرعة المتعلّمـــين فـــي 

كلمـــة فـــي الّدقيقـــة، وذلـــك فـــي 100القـــراءة بمعـــدل 

.المرحلة الّثانوية

مثل هذه الكفايات  تتحّدث عن والجدير بالّذكر أّن

النّتائج ال عن األداء أو المعرفة رغم ارتباطهـا بهمـا، ولكنّهـا 

تتمّيز بـدخول عناصـر جديـدة تتمّثـل فـي الحمـاس، والّثقـة 

.بالنّفس، والقدرة على الوصول إلى النّتائج

ــــه، فقــــد أضــــاف محمــــود  ــــات )م1988(وعلي الكفاي

ــــا هــــي نــــوع مــــن )االنفعاليــــة(الوجدانيــــة  مشــــيًرا إلــــى أنّه

ـــول، واالتجاهـــات، الكف ـــات المّتصـــلة باالســـتعدادات، والمي اي

والقيم األخالقية، والمثل العليا، ويمكن اشتقـاقها من القـيم 

نظــــام، وتســــتخدم  ــــي أّي ــــادئ الّســــائدة ف ــــة، والمب األخالقي

مقـاييس االتجاهــات لقيـاس هــذا النّــوع مـن الكفايــات، وتكــاد 

د هذه تجمع البحوث والّدراسات الّسابقة على صعوبة تحدي

)154م، 1996(الكفايــــات وقياســــها، بينمــــا أضــــاف الهرمــــة 

ــا  ــا وهــو الكفايــات االستكشــافية مبّيًنــا أنّه ــا خامًس هــي "نوًع

الكفايات الّتي تشتمل على األنشطة الّتي يقوم بهـا المعلّـم أو 

، "المشرف الّتربوي؛ للّتعرف على النّواحي المتعلّقـة بعملـه
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الكفايـات اللّازمـة فأشار إل)م2003(وأما أبو نمرة  أهـّم ى أّن

ــــــين ــــــات الّتنفيــــــذ، :للمعلّم ــــــات الّتخطــــــيط، وكفاي كفاي

.وكفايات الّتقويم

ولقــد أظهــرت الّتجــارب العالميــة، ونتــائج الّدراســات 

ـــابقة أهميـــة تـــدريب معلّمـــي اللّغـــة العربيـــة للنّـــاطقين  الّس

بغيرها على الكفايـات الّتربويـة، وفـق بـرامج تدريبيـة تّتسـم 

ع، والّشـمول، لغـرض إكسـابهم كفايـات تمّكـنهم مــن بـالّتنّو

ممارســـة الوظــــائف المتعــــددة الّتــــي يقومــــون بهــــا، وتنّمــــي 

تقــديرهم لمهنــة الّتعلــيم، واألخــالق الّتــي تقــوم عليهــا هــذه 

المهنــــة الجليلــــة، وفــــق بــــرامج توّجــــه، وتؤّهــــل، أو تجــــّدد 

المعلومـــــات، أو تعمــــــل علــــــى تغييــــــر أســــــاليب الّتــــــدريس، 

ــــدريس واالتجاهــــات أل ــــدة؛ لتصــــبح فــــرص الّت عمــــال جدي

.ميسرة، وتعالج المشكالت الّتي تّتصل بالواقع الّتربوي

ــات الجــودة  تحقيــق متطلب ــى أّن وتحســن اإلشــارة إل

وتفعيلهـــا فـــي الّســـياق الّتربـــوي وفـــي إعـــداد معلّمـــي اللّغـــة 

للعمــل  ــاطقين بغيرهــا بالــّذات، يتطلــب منهجيــًة العربيــة للنّ

ــــل فــــي أرقــــى وفــــق آليــــة منظومــــة تبادليــــ ة الّتفاعــــل، تتمّث

صورها؛ لتـوّفر ثقافـة مجتمعيـة تـثمن الجـودة، وتـوّفر لهـا 

إمكانات بلوغها من خالل توفير أدواتها، ومتطلباتها ممثلة 

ـــًدا،  إعـــداًدا جّي ـــم، واإلداري، والفنـــي المعـــّد مـــن المعلّ بكـــّل

والمـــتعلّم المهّيــــأ؛ ألن يــــتعلّم مـــع تــــوّفر البيئــــة المالئمــــة 

وتعاون أولياء األمـور، والمجتمـع المـدني، وتقـديم للّتعليم، 

اســتراتيجيات، ووضــع مخطــط لهــا فــي اإلدارة، والّتنفيـــذ، 

وتطــوير المنــاهج وأســاليب الّتقــويم، والعمــل علــى تجديــد 

اسـتراتيجيات الّتعلــيم والـّتعلّم وأســاليبها وعصـرنتها ضــمن 

).م2011األسدي، (إطار قّيمّي، وأخالقي، واجتماعي فّعال 

هميــة إعــداد المعلّمــين وتــدريبهم علــى الكفايــات ألو

الّتربوية، عقدت مؤتمرات عديدة في الوطن العربي أوصـت 

بضرورة االهتمام ببرامج إعـداد المعلّمـين وتطويرهـا وفـق 

ــــك المــــؤتمرات :االتجاهــــات العالميــــة المعاصــــرة، ومــــن تل

، والمــؤتمر )م2003(مــؤتمر إعــداد المعلّــم لأللفيــة الّثالثــة 

ــــم المســــتقبل الــــّدول ، )م2004(ي نحــــو إعــــداد أفضــــل لمعلّ

)م2004(والمــؤتمر العلمــي الّســادس عشــر لتكــوين المعلّــم 

).م2012إبراهيم، (

وإذا كانـت هــذه الجهــود كلّهــا منصــبة علــى إعــداد 

االهتمــام  المعلّمـين، وتــدريبهم وتهيئــتهم بصـفة عامــة، فــإّن

عربيـة يجب أن يوّجه بشكل خاص إلى إعـداد معلّمـي اللّغـة ال

األصوات تتعالى منادية بالّسـعي  للنّاطقين بغيرها؛ حيث إّن

الــذي يمّكــنهم مــن  الحثيـث إلــى تنميــة كفايــاتهم إلــى الحــّد

القيــام بمســؤولياتهم الكبيــرة فــي عصــر يّتســم بـــالّتطورات 

.الّسريعة والمتالحقة

ونظـــًرا ألهّميـــة الكفايـــات الّتربويـــة لمعلّمـــي اللّغـــة 

بغيرها، فقد تناولتها دراسات عديـدة مـن العربية للنّاطقين 

ــــدي أبرزهــــا مــــن هري الشــــويرخ ، و)م2004(دراســــة كــــّل

وكشـــــــــفت )م2007(العـــــــــدوان، والهاشـــــــــمي ، و)م2006(

ضعف االهتمام بإعدادهم وتـدريبهم؛ فأوصـت نتائجها عن 

لمعلّمـي اللّغـة الكفايات الّتربويـة اللّازمـة بضرورة االهتمام ب

.العربية للنّاطقين بغيرها

الكفايات الّتربويـة )م2004(الّشايع وقد أشار  إلى أّن

ـــيفـــيهمبمـــن–للمعلّمـــين  ـــاطقينالعربيـــةاللّغـــةمعلّم للنّ

الوســائل التــي تكشــف عــن مــدى قــدرتهم -بغيرهــا مــن أهــّم

الكفايــــات  المهنّيــــة علــــى فعاليــــة األداء المهنــــي، باعتبــــار أّن

الّتربوية تهدف إلى قياس مدى كفاءة المعلّـم فـي ممارسـة 

ــم اللّغــة العربيــة يســتطيع  المهـارات المهنيــة الّتربويــة؛ فمعلّ

تها أن يمتلك تلك الكفايات من خالل اكتسابه لها، وممارسـ

.داخل الفصل وخارجه

هنـاك كفايـات تربويـة معّينـة  ويّتضح مّما سـبق أّن

يجب أن تتـوّفر لـدى المعلّمـين بصـفة عاّمـة، ومعلّمـي اللّغـة 

العربية للنّـاطقين بغيرهـا بصـفة خاصـة حتـى يتمكنـوا مـن 

ــــين  ــــتهم بشــــكل يتناســــب مــــع احتياجــــات المتعلّم أداء مهّم

م بـأدوار متعـددة لمــا وقـدراتهم، كمـا أنّهـم مطـالبون بالقيـا

يواجهونه من مستويات متباينة في القدرات لكافة الجوانـب 

العقليــــة، والنّفســــية، والجســــمية، والحســــية، واالجتماعيــــة 

إلى إجـراء هـذا البحـث، الباحَثْينللمتعلّمين، وهذا مّما دفع 
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الكفايــات الّتربويـة لمعلّمـي اللّغـة العربيــة  للوقـوف علـى أهـّم

، والّتي ستساعدهم في تقويم أدائهم ذاتًيـا للنّاطقين بغيرها

ـــا ســـينعكس أثرهـــا  ـــك الكفايـــات مّم مـــن خـــالل إتقـــانهم لتل

إيجابًيا على مستوى تمّكن متعلّمي اللّغة العربية للنّـاطقين 

.بغيرها

:مشكلة البحث

ــة  ــة عالي ــة إذ تحتــل مكان ــة العربي نظــًرا ألهّميــة اللّغ

علــى أهمّيــ ة دور معلّمــي اللّغــة بــين اللّغــات العالمّيــة، وبنــاًء

العربية للنّاطقين بغيرهـا، وتنميـة كفايـاتهم الّتربويـة فـي 

ــــاطقين بغيرهــــا بأســــلوب  مجـــال تعلــــيم اللّغــــة العربيـــة للنّ

ـــف ذلـــك علـــى مـــدى تمّكـــنهم مـــن  جـــّذاب، ومشـــّوق، ويتوّق

مجموعـة مــن الكفايــات، مّمــا يــؤّدي إلــى توجيــه تعلــيم اللّغــة 

ا صــحيًحا، ولقــد أّكــدت العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا توجيًهــ

مــن  توصـيات بعــض المــؤتمرات والبحـوث الّتربويــة علــى أّن

ما يجـب أن يمتلكـه المعلّـم عاّمـة، ومعلّـم اللّغـة العربيـة  أهّم

للنّاطقين بغيرها خاصة، هـي الكفايـات الّتـي تمّكنـه مـن أداء 

.على الوجه المطلوبالّتربوي عمله 

ــة لمعلّمــي علــى الــّرغم مــن أهّميــة الكفايــات الّتربو ي

نتـائج بعــض  اللّغـة العربيـة للنّـاطقين بغيرهــا خاصـة، إلّـا أّن

هنـــاك نقًصـــا واضـــًحا فـــي  البحـــوث والّدراســـات أظهـــرت أّن

ــة لــدى الكثيــرين مــنهم، إذ كشــفت  ــات الّتربوي نتــائج الكفاي

مــن ، )م2006(الشــويرخ ، و)م2004(هريــدي دراســة كــّلٍ

ام بإعــداد ضـعف االهتمـعـن )م2007(العـدوان، والهاشـمي و

ــاطقين بغيرهــا وتــدريبهم، وعــدم  ــة العربيــة للنّ ــي اللّغ معلّم

العنايـــــة بإعـــــدادهم وتـــــدريبهم ببـــــرامج تدريبيـــــة تنّمــــــي 

كفايــاتهم الّتربويــة، وتنـــتج معلًّمــا ثنـــائي اللّغــة والّثقافـــة، 

ـــا مطلًّعـــا علـــى اســـتراتيجيات الّتـــدريس الفّعالـــة فـــي  مؤّهًل

طلًّعا علـى ثقافـة المتعلّمـين، العملية الّتعليمّية الّتعلّمية، وم

مــا هــو جديــد فــي  قــادًرا علــى الــّتعلّم الــّذاتي، ومتابعــة كــّل

ميــــدان تخّصصـــــه، باإلضــــافة إلـــــى تمّكنــــه مـــــن كفايـــــات 

الّتخطــــيط، والّتنفيــــذ، والّتقــــويم؛ لــــذا أوصــــت الّدراســــات 

لمعلّمـي اللّغـة الكفايات الّتربوية الّسابقة بضرورة االهتمام ب

ــاطقين ــا ســبق أّنالعربيــة للنّ بغيرهــا، يســتنتج الباحثــان مّم

ــاك حاجــة ملّحــة إلــى إجــراء هــذا البحــث ل لّتعــرف علــى هن

ــاطقين  الكفايـات الّتربويــة اللّازمــة لمعلّمـي اللّغــة العربيــة للنّ

؛ لإلفــــادة منهــــا عنــــد بغيرهــــا فــــي ضــــوء معــــايير الجــــودة

.عليها أثناء الخدمةإعدادهم تربويًّا وتدريبهم

:أهداف البحث

:هذا البحث إلى ما يلييهدف

الكفايــات الّتربويــة اللّازمــة لمعلّمــي اللّغــة الّتعــرف علــى .1

العربية للنّاطقين بغيرها المرتبطة بمجال الّتخطيط 

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

الكفايــات الّتربويــة اللّازمــة لمعلّمــي اللّغــة الّتعــرف علــى .2

ــاطقين بغيرهــا المرت بطــة بمجــال الّتنفيــذ العربيــة للنّ

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

الكفايــات الّتربويــة اللّازمــة لمعلّمــي اللّغــة الّتعــرف علــى .3

ــاطقين بغيرهــا المرتبطــة بمجــال الّتقــويم  العربيــة للنّ

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

:أسئلة البحث

:ئلة الّتاليةويتفرع عن هذا الّسؤال الّسابق األس

مــا الكفايـــات الّتربويـــة اللّازمــة لمعلّمـــي اللّغـــة العربيـــة .1

ـــاطقين بغيرهـــا المتعلّقـــة بمجـــال الّتخطـــيط فـــي  للنّ

ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

مــا الكفايـــات الّتربويـــة اللّازمــة لمعلّمـــي اللغـــة العربيـــة .2

للنّـاطقين بغيرهــا المتعلّقــة بمجـال الّتنفيــذ فــي ضــوء 

معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

مــا الكفايـــات الّتربويـــة اللّازمــة لمعلّمـــي اللّغـــة العربيـــة .3

للنّـاطقين بغيرهـا المتعلّقــة بمجـال الّتقــويم فـي ضــوء 

معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

:أهمية البحث

:تبرز أهمية هذا البحث فيما يلي
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لمعلّمـي اللّغـة العربيـة الكفايات الّتربوية اللّازمـة تنمية .1

.للنّاطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة

ــات الّتربويــة يســهم هــذا البحــث فــي بنــاء .2 قائمــة للكفاي

ـــاطقين بغيرهـــا فـــي ضـــوء ل ـــة العربيـــة للنّ ـــي اللّغ معلّم

ـــرامج  ـــى ب ـــي ســـتفيد القـــائمين عل معـــايير الجـــودة الّت

.إعداد معلّمي العربية للنّاطقين بغيرها

ية الجودة كمدخل يمكن إسـهامه ى أهّملفت االنتباه إل.3

.في تطوير جوانب العملية الّتعليمية

تمكــين عــدد مــن البــاحثين الّتربــويين إلجــراء بحــوث .4

أخـــــرى حـــــول موضـــــوعات أخـــــرى مرتبطـــــة بتنميـــــة 

لمعلّمــــي اللّغــــة العربيـــــة اللّازمــــة الكفايــــات الّتربويــــة 

.للنّاطقين بغيرها

:حدود البحث

:د الّتاليةيقتصر هذا البحث على الحدو

ــة اللّازمــة :الحــدود الموضــوعية تحديــد الكفايــات الّتربوي

ــاطقين بغيرهــا المتعلّقــة بمجــال  لمعلّمــي اللّغــة العربيــة للنّ

.الّتخطيط، والّتنفيذ، والّتقويم

اقتصــــر هــــذا البحــــث علــــى األســــاتذة :الحــــدود البشــــرية

ّصـين فــي تعلـيم اللّغــة العربيــة للنّـاطقين بغيرهــا فــي تالمخ

.اللّغويات العربية بجامعة الملك سعود بالرياضمعهد 

معهــد علــىاقتصـر تطبيــق هــذا البحــث :الحــدود المكانيــة

.اللّغويات العربية بجامعة الملك سعود بالرياض

تطبيق هذا البحـث فـي الفصـل ال:الحدود الزمنية ثـانيتّم

).م2015–م 2014(من العام الّدراسي 

:مصطلحات البحث

)ك، ف، ى(كلمــة كفايــة مــن الفعــل :الكفايــات الّتربويــة

، )591، 1978الـــرازي، (يكفيـــه كفايـــة أي كفـــاه مؤونتـــه

ــــــــــي قــــــــــاموس أكســــــــــفورد ترجمــــــــــة كلمــــــــــة  وورد ف

)Competence( بمعنــــــى الكفــــــاءة، واألهليــــــة، وكلمــــــة

)Competent(تعنـي كـفء)Oxford, 1996, 215.(

أشـكال األداء مختلـف"أنّهـا ب)33م، 2006(وعّرفها طعيمة 

".التي تمّثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما

)135م، 1992(مرعــي وأمــا الكفايــة الّتربويــة فيــرى

القدرة علـى عمـل شـيء بمسـتوى معـّين مـن األداء "أنّها هي

بتـــأثير وفاعليـــة، وتكـــون الكفايــــة فـــي صـــورة هـــدف عــــام 

ا على شكل نتائج تعليمية تعكس  المهـارة، ومصوغة سلوكّيً

".أو المهام الّتي على المعلّم أن يكون قادًرا على أدائها

ـــــاالباحثـــــانويعّرفهـــــا  ـــــا بأنّه مـــــنمجموعـــــةإجرائًي

تـي الّالّتـدريسومهـاراتواالتجاهـات،والمفاهيم،المعارف،

.لدى معلّمي اللّغة العربية للنّاطقين بغيرهايجب توافرها 

ــاطقين بغير ــة للنّ ــة العربي ــامعلّمــو اللّغ مدّرســو اللّغــة :ه

.األجانب النّاطقين بلغات أخرىطلبةالعربية لل

مجموعـــة "بأنّهـــا )294م، 2005(عّرفهـــا عبيـــد :المعـــايير

شــاملة، ومتماســكة مــن الغايــات، واألغــراض تقــّدم خطوًطــا 

إرشــــــادية، ومبــــــادئ مرجعيــــــة لوضــــــع الّسياســــــات، وأدوات 

".القياس

بأنّهــــا مجموعـــة مــــن المحكمــــات الباحثــــانويعّرفهـــا 

ـــى جـــودة أداء  ـــم عل ـــاطقين للحك معلّمـــي اللّغـــة العربيـــة للنّ

حيــث تســاعدهم علــى تحقيــق الــّتعلّم الفّعــال لــدى بغيرهــا؛

.المتعلّمين النّاطقين بغير العربية

م،1991(اكســفورد األمريكــيعّرفهــا قــاموس:الجــودة

هــــاوعرف".درجـــة أو مســـتوى مـــن الّتمييـــز"بأنّهـــا)132

ـــــا )11م، 2010(الجلبـــــي  مقـــــدار االرتقـــــاء بالعمـــــل "بأنّه

مجـــال  ـــى مســـتوى الّتميـــز، أو األفضـــلية فـــي أّي المقـــّدم إل

كان، وبالحالة الّتي تجعله خال من النّقائص، أو الّسـلبيات، 

والعيـوب الّتـي تقلّـل مـن أهميتـه، أو قيمتـه، أو أنّهـا ال تصــل 

".به إلى مستوى الّرقي األفضلية

ـــــا بأنّهـــــا أحـــــد المـــــداخل الباحثـــــانويعّرفهـــــا إجرائًي

التّطويريــة الحديثــة فــي تــدريس اللّغــة العربيــة للنّـــاطقين 

وفـــق مجموعـــة مـــن المعـــايير، والمواصـــفات  بغيرهـــا، تـــتّم

معلّمــي اللّغــة الّتربويــة اللّازمــة؛ لتنميــة مســتوى كفايــات 
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ــاطقين بغيرهــا الّتربويــة وتطويرهــا فــي مجــال العربيــة للنّ

.الّتنفيذ، والّتقويمالّتخطيط، و

:البحث وإجراءاتهيةمنهج

منهج البحث

بعد أن حّدد الباحثان مشـكلة البحـث وأسـئلته، تبـّين 

المــنهج المالئــم لهــذا البحــث هــو المــنهج المســحّي لهمــا أّن

الوصفّي؛ لمعرفة آراء المختصين فـي تعلـيم اللّغـة العربيـة 

اللّازمــة لمعلّمــي للنّـاطقين بغيرهــا حــول الكفايــات الّتربويــة 

ـــي مجـــال الّتخطـــيط،  اللّغـــة العربيـــة للنّـــاطقين بغيرهـــا ف

ا أنّـه ، والّتنفيذ، والّتقويم يـتّم"ويعنـي كـون البحـث مسـحّيً

ــع أفــراد مجتمــع البحــث، أو عّينــة  بواســطة اســتجواب جمي

كبيرة منهم، وذلك بهدف وصـف الّظـاهرة المدروسـة، مـن 

).179م، 2010العساف، ("حيث طبيعتها ودرجة وجودها

:مجتمع البحث وعّينته

ّصــين فــي تتكـّون مجتمــع البحـث مــن األسـاتذة المخ

ــاطقين بغيرهــا فــي معهــد اللّغويــات  تعلــيم اللّغــة العربيــة للنّ

العربية بجامعة الملك سعود بالريـاض، وتكّونـت العينـة مـن 

وبعــد الّتطبيــق الميـــداني ألداة ، )عينــة قصـــدية(عضــًوا 30

مـن أصـل )21(ن من اسـتعادة البحث تمّكن الباحثا اسـتفتاًء

تــم توزيعــه علــى أفــراد عينــة البحــث، وبــذلك )30( اســتفتاًء

يكون عدد االستفتاءات الّتـي دخلـت فـي الّتحليـل اإلحصـائي 

مـــن االســتفتاءات الموّزعـــة %)70(اســتفتاًء، بنســبة )21(

.على أفراد عينة البحث

من حيث سنوات الخبرةالبحث أفراد عينة وصف 

ــــث أفــــراد العينــــةاول الباحثــــان وصــــف تنــــ مــــن حي

.الحاليلبحثفي ا؛ ألهّميتها الخبرة

)1(الجدول رقم 

حسب سنوات الخبرةالعينةيوّضح توزيع أفراد 

النسبة المئويةالتكرارسنوات الخبرةم

%314.2سنوات)10(سنوات إلى أقل من )5(من 1

%29.6سنة)15(سنوات إلى أقل من )10(من 2

%1152.4سنة)20(سنة إلى أقل من )15(من 3

%523.8سنة فأكثر)20(من 4

%21100المجموع

أفـراد )1(يتضح من الجـدول رقـم  عينـة الّـذين الأّن

بلـغ ، سـنة)20(سنة إلى أقل مـن )15(تتراوح خبرتهم من 

وهـــي أعلـــى نســـبة فــــي %)52,4(وبنســـبة ،)11(عـــددهم 

سـنة )20(الجدول، وتليها نسبة الذين تتراوح خبرتهم من 

وتليهــا ،%)23,8(وبنســبة )5(حيــث بلــغ عـددهم ، فـأكثر

ســنوات إلــى أقــل مــن )5(نســبة الّــذين تتــراوح خبــرتهم مــن 

، وأقـّل%)14,2(وبنسـبة )3(سنوات؛ إذ بلغ عددهم )10(

ــذين خبــرتهم مــن  نســبة فــي الّترتيــب كانــت مــن نصــيب الّ

)2(ســنة، إذ بلــغ عــددهم )15(ســنوات إلــى أقــل مــن )10(

نســـبة فـــي %)9,6(ال تتجـــاوز مئويـــة بنســـبة  ، وهـــي أقـــّل

.الجدول

يستنتج الباحثان من إحصـائيات الجـدول الّسـابق أّن

معظــم أفــراد عّينــة البحــث لــديهم خبــرة طويلــة فــي مجــال

.تدريس اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها

:ومراحل بنائهاأداة البحث

لإلجابـــة عـــن أســـئلة البحـــث اســـتخدم الباحثـــان أداة 

ــا تعــ وســيلة مناســبة للحصــول علــى ّداالســتفتاء، حيــث إنّه

معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معـّين، واسـتخدم 
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ــــا هــــذه األالباحثــــان  ــــر اســــتخدا"داة؛ ألنّه ًما فــــي أداة أكث

الحصول على المعلومات من المبحـوثين مباشـرة، ومعرفـة 

العنيـــــــزي، ويـــــــونس، وســـــــالمة، ("آرائهـــــــم واتّجاهـــــــاتهم

فـــــي صـــــورتها األداة وتكّونـــــت ، )135م، 1999والرشــــيدي، 

:كفاية، موّزعة على ثالثة محـاور وهـي)55(األّولّية على 

كفايــة، وكفايــات )20(خطــيط، تكّونــت مــن كفايــات الّت

كفايــــة، وكفايــــات الّتقــــويم، )20(يــــذ، تكّونــــت مــــن الّتنف

ــة الزمــة )15(تكّونــت مــن  كفايــة، اعتبــرت كفايــات تربويّ

إجــــراء لمعلّمـــي اللّغـــة العربيـــة للنّــــاطقين بغيرهـــا، وبعـــد 

ــاالّصــدق والّثبــاتاتعمليــ ــة مــن أصــبحت األداة مكّوعليه ن

.كفاية)50(

:صدق األداة وثباتها

:األداة بأسلوبين هماتحّقق الباحثان من صدق 

الّصدق الّظاهري:األسلوب األول

المحّكمـين للّتحقـق مـن صـدق اعتمد الباحثان على 

صــدق األداة، وهــو مــا يعــرف بالّصــدق الّظــاهري؛ حيــث تــّم

فة فــي مجاالتهــا الّثالثــة علــى عــرض قائمــة الكفايــات مصــنّ

تسعة من الخبراء في مجال تعليم اللّغـة العربيـة للنّـاطقين 

ها، منهم خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الـدبلوم بغير

العـام لتعلــيم اللّغــة العربيــة بجامعـة الســلطان زيــن العابــدين 

الماليزية، وأربعة من أعضاء هيئة الّتـدريس فـي قسـم اللّغـة 

العربية بجامعة باماكو المالية، بهدف الّتحقق من مناسبة 

ومـن ،اتف البحـث، والّتحقـق مـن وضـوح العبـاراهداألداة أل

صــياغتها اللّغويــة، وقــد أبــدوا بعــض المالحظــات الّتــي تـــّم

حــذف خمــس  األخــذ بهــا، وفــي ضــوء نتيجــة الّتحكــيم تــّم

قــام كفايــة، )50(كفايــات؛ ليصــبح مجمــوع الكفايــات  ثــّم

.الباحثان بإخراج األداة في صورتها النّهائية

صدق االتّساق الّداخلي:األسلوب الثاني

حســاب معامــل للّتأكــد مــن تماســك بنــ ود األداة تــّم

بنـــد مـــن بنودهـــا، عـــن طريـــق معامـــل  االرتبــاط بـــين كـــّل

.والجدول الّتالي يوّضح ذلك)(Pearsonارتباط بيرسون

)2(الجدول رقم 

بند ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية يوّضح معامالت االرتباط لكّل

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالمحاور

الكفايات التربوية 

في مجال 

التّخطيط

10.477**60.766**110.543**160.614**
20.614**70.752**120.696**170.475**
30.532**80.674**130.616**180.650**
40.696**90.695**140.598**190.543**
50.513**100.557**150.500**200.446**

الكفايات التربوية 

في مجال التّنفيذ

10.597**60.706**110.651**160.484**
20.670**70.693**120.503**170.334**
30.565**80.697**130.398**180.492**
40.632**90.666**140.328**190.624**
50.639**100.577**150.630**200.605**

الكفايات التربوية 

في مجال التّقويم

10.659**40.415**70.533**100.402**
20.647**50.631**80.606**
30.573**60.600**90.609**

).0.01(دالة عند مستوى **

معـامالت االرتبـاط )2(من الجـدول رقـم يّتضح  أّن

بند من بنود  ا عنـد مسـتوى األداةلكّل جميعهـا دالـة إحصـائّيً

األداة صادقة، وتقيس الجوانب الّتـي ،)0,01( وذلك يعني أّن

.وضعت لقياسها
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:داةاألثبات 

اســـتخدم الباحثـــان للّتعـــرف علـــى مـــدى ثبـــات األداة

؛ )Chronbach Alpha(معادلــة ارتبــاط ألفــا كرونبــاخ 

وهي درجـة )0,94(لقياس ثبات األداة، وبلغ مستوى الّثبات 

علـى صـالحية األداة للتّطبيـق، واألخـذ بنتائجهـا،  عالية تدّل

الّتربويــــة فيمـــا يـــراه أفـــراد عينـــة البحـــث حـــول الكفايـــات 

ــاطقين بغيرهــا ، كمــا يشــير إلــى لمعلّمــي اللّغــة العربيــة للنّ

والجـدول ، المحـاور والعبـارات فـي األداةقّوة االرتبـاط بـين 

ن معــامالت الّثبـات لكـل محــور مـن محــاور األداة، يبـّيالّتـالي

.والمجموع الكلي

)3(الجدول رقم 

لمحاور البحث الثّالثة واألداة ككّلثبات ألفا كرونباخمعامل قيميوّضح 

االرتباطمعامل عدد العباراتالمحورم
200.97الكفايات التربوية في مجال التّخطيط1

200.95الكفايات التربوية في مجال التّنفيذ2

100.91الكفايات التربوية في مجال التّقويم3

500.94الكليالمجموع

بــات ّثالقــيم معامــل أّن)3(يتضـح مــن الجــدول رقــم 

د لـــألداة، وأّنعلـــى ثبـــات جّيـــمرتفعـــة، تـــدّلهـــي معـــامالت 

ــهنــاك اتســاقً  األداة علــى أّنا يــدّل، مّمــهــاا بــين فقراتا داخلّيً

.البحثصالحة لتحقيق أهداف 

:األساليب اإلحصائية المستخدمة

ـــات  ـــل بيان األســـاليب داةاألاســـتخدم الباحثـــان لتحلي

معامل ارتباط بيرسـون؛ لحسـاب صـدق :اإلحصائية الّتالية

معادلــة ألفــا كرونبــاخ؛ لقيــاس ، وألداةلــاالتّســاق الــّداخلي 

النّسب المئويّة؛ لوصف اسـتجابات أفـراد ، وثبات أداة البحث

المتوســـطات الحســـابّية؛ ، واالنحرافـــات المعياريـــة، وعّينــةال

عّينــة اللمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد 

ـــا هـــي رة مـــن عبـــارات األداةعبـــاعلـــى كـــّل ـــم أنّه ، مـــع العل

وبعـد حسابي، المعتمدة لترتيب البنود حسب أعلى متوسط

باســــــــتخدام هــــــــذه األســــــــاليب األداةمعالجــــــــة معلومــــــــات 

اإلحصـائية، توصـل الباحثـان إلــى مجموعـة مـن النّتـائج يــتّم

:استعراضها فيما يلي

عرض نتائج البحث ومناقشتها 

ـــن ســـؤال البحـــث ا ـــة ع مـــا الكفايـــات "ونّصـــه ، ألّولاإلجاب

ــاطقين بغيرهــا  الّتربويــة اللّازمــة لمعلّمــي اللغــة العربيــة للنّ

المتعلّقــة بمجــال الّتخطــيط فــي ضــوء معــايير الجــودة مــن 

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراج لتوضـــيح اإلجابـــة عـــن هـــذا الّس ـــّم ت

االنحرافــــات النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات الحســــابية، و

الّترتيـــب الّتنـــازلي حســـب إجابـــات أفـــراد عّينـــة المعياريـــة، و

.البحث على محور الّتخطيط

)4(الجدول رقم 

تنازليًّا حسب الالمتعلّقة بمحور التّخطيطالمعيارية الستجابات أفراد العينة توالمتوسطات الحسابية واالنحرافايوّضح النّسب المئوية  متوسطات مرتبًة
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94.74.21.12.940.24معرفة مواصفات االختبار اللغوي الجيد وأسس بنائه20

5
1

2.940.28-93.76.3معرفة مصادر ومراجع التزود بالمعارف اللغوية3
5

1

تحديد الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق األهداف 16

وطرق استخدامها

92.67.4-2.930.26
3

3

2.920.27-91.68.4تحديد المعارف والخبرات السابقة لدى المتعلّمين6
9

4

91.67.41.12.910.32المهارات اللّغوية التي يراد اكتسابها للمتعلّمينتحديد10
9

5

2.910.29-90.59.5تحديد أساليب التقويم القبلي المناسبة17
4

5

91.67.41.12.910.32تحديد أساليب التقويم النهائي المناسبة19
9

5

2.890.30-89.510.5معرفة معايير اإلعداد الذهني للدروس اللغوية4
9

8

2.890.30-98.510.5معرفة خطوات اإلعداد الكتابي للدروس اللغوية5
9

8

2.890.30-89.510.5تحديد المحتوى اللغوي المناسب7
9

8

92.64.23.22.890.39تحديد األنشطة اللغوية التي تساعد على فهم المسموع8
9

8

والمعلومات اللغوية التي يراد اكتسابها تحديد المعارف 9

للمتعلّمين

92.64.23.22.890.39
9

8

تحديد النواتج التعليمية للدرس حيث تشمل المعلومات والمهارات 12

اللغوية والقيم والمفاهيم التي ينبغي إكسابها للمتعلمين

92.63.24.22.880.43
4

13

90.57.42.12.880.38المناسبةتحديد طريقة أو طرائق التدريس 14
2

13

90.57.42.12.880.38تحديد أساليب التقويم البنائي المناسبة18
2

13

88.410.51.12.870.36ترجمة أهداف المنهج إلى نواتج تعليمية محددة2
4

16

تحديد القيم التربوية والمفاهيم التي ينبغي أن يكتسبها 11

المتعلمين

90.56.33.22.870.41
9

16

88.49.52.12.860.40تحليل أهداف المنهج لتحديد النواتج التعليمية المرغوبة1
2

18

98.57.43.22.860.42تحديد أساليب التدريس المناسبة لتحقيق األهداف15
8

18

89.56.34.22.850.46صياغة األهداف التعليمية صياغة سلوكية صحيحة13
1

20

2.890.28المتوسط العام
6

جميـــع الكفايـــات )4(يّتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أّن

كفايــة، )20(الّتربويــة المتعلّقــة بــالّتخطيط البــالغ عــددها 

، )2,85(و)2,94(تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين 

، وأقلّهــــا )98,5(وبلــــغ أعلــــى نســــبة مئويــــة لهــــذا المحــــور 

جميعيهــا مهّمـة بدرجــة كبيــرة )88,4( نسـبة، مــا يعنـي أّن

.من وجهة نظر أفراد العّينة

الكفـايتين األولـى ذات  ويظهر من الجدول نفسـه أّن

ـــار اللّغـــوي "ونّصـــها )20(رقـــم  معرفـــة مواصـــفات االختب

معرفـة "ونّصـها )3(والّثانية ذات رقم "الجّيد وأسس بنائه

احتلّـت المرتبـة "مصادر ومراجع التزود بالمعـارف اللغويـة

األولى من حيث درجة أهمّيتها لدى أفـراد العّينـة، بمتوسـط 

ــغ  )94,7(درجــة؛ وبنســب مئويــة بلغــت )2,94(حســابي بل
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مّما يضعها فـي محـيط الكفايـات الّتربويـة المهّمـة )93,7(و

، وهـذا يعنـي أنّهـا تقـع علـى هـرم الكفايـات )كبيرة(بدرجة 

ـــة الّثالثـــة المتعلّقـــة بهـــذا المحـــور، بينمـــا أتـــت فـــي المرتب

ــــة ذات رقــــم  تحديــــد الوســــائل "والتــــي نّصــــها )16(الكفاي

ــــق األهــــداف وطــــرق  ــــى تحقي الّتعليميــــة الّتــــي تســــاعد عل

مـــن حيـــث درجـــة أهمّيتهـــا لـــدى أفـــراد عّينـــة "اســـتخدامها

؛ وبنســـبة مئويــــة )2,93(البحـــث، بمتوســــط حســـابي بلــــغ 

ـــا يضـــعها فـــي محـــيط الكفايـــات المهّمـــة )92,6(بلغـــت  مّم

).كبيرة(بدرجة 

تحديـد المعــارف "نّصـها )6(وأمـا الكفايـة ذات رقـم 

ـــين ـــدى المتعلّم ـــابقة ل ـــت فـــي المرتبـــة "والخبـــرات الّس فأت

الّرابعــة مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا لــدى أفــراد عينــة البحــث، 

درجـة؛ وبنسـبة مئويـة بلغـت )2,92(بمتوسط حسابي بلـغ 

المهّمــة مّمــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات الّتربويــة )91,6(

).كبيرة(بدرجة 

األولـى :وجاءت في المرتبة الخامسة ثالث كفايات

تحديـد المهـارات اللّغويـة التـي يـراد "ونّصها )10(ذات رقم 

ــة ذات رقــم "اكتســابها للمتعلّمــين "ونّصــها )17(، والّثاني

، والّثالثـة ذات رقـم "تحديد أساليب الّتقويم القبلي المناسـبة

"أســاليب الّتقــويم النّهــائي المناســبةتحديــد "ونّصــها )19(

مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا لــدى أفــراد العّينــة، بمتوســط بلــغ 

مّمـــــا )90,5(، و)91,6(درجـــــة؛ وبنســـــب مئويـــــة )2,91(

يضــــعها فــــي محــــيط الكفايــــات التربويــــة المهمــــة بدرجــــة 

ــب )13(، بينمــا أتــت الكفايــة ذات رقــم )كبيــرة( فــي الّترتي

اف الّتعليميـــــة صـــــياغة صـــــياغة األهـــــد"األخيـــــر ونّصـــــها 

مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا لــدى أفــراد "ســلوكية صــحيحة

درجـًة، وبنسـبة مئويـة )2,85(العّينة، بمتوسط حسابي بلغ 

مّمــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات التربويـــة )89,5(بلغــت 

.كذلك)كبيرة(المهّمة بدرجة 

مــا الكفايـــات "ونّصــه، اإلجابــة عــن ســؤال البحـــث الّثــاني

ــاطقين بغيرهــا الّتربويــة ا ــي اللّغــة العربيــة للنّ للّازمــة لمعلّم

المتعلّقـــة بمجـــال الّتنفيـــذ فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة مـــن 

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراجلتوضـــيح اإلجابـــة عـــن هـــذا الّس ـــّم ت

ــــة، النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات، و االنحرافــــات المعياري

محـــور علــى البحـــث الّترتيــب حســـب إجابــات أفـــراد عّينــةو

.الّتنفيذ

)5(الجدول رقم 

ا حسب الالمعيارية الستجابات أفراد العينة توالمتوسطات الحسابية واالنحرافايوّضح النّسب المئوية  تنازلّيً متوسطات المتعلّقة بمحور الّتنفيذ مرتبًة
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رة
عبا

ال
قم
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2.950.22-94.75.3القدرة على تنويع أسئلة التقويم الجزئي18
4

1

المتعلّمـين القدرة على استخدام أساليب دعم وتعزيـز إجابـات 20

.أثناء تنفيذ الدروس

94.75.3-2.950.22
4

1

95.82.12.12.940.28القدرة على التفاعل اللفظي مع المتعلّمين أثناء شرح الدرس16
5

3

القـدرة علـى ربــط الـدرس الحــالي بالـدرس الســابق عـن طريــق 1

استخدام تهيئة المراجعة

94.74.21.12.940.28
5

3

94.74.21.12.940.323تهيئة إيجاد االستعداد للدرس استخداما مناسبااستخدام 2
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0

2.940.24-93.76.3التقويم الجزئي ألداء المتعلّمين أثناء التنفيذ17
5

3

94.73.22.12.930.26القدرة على استخدام األنشطة المناسبة للدرس اللغوي15
3

7

آرائهــم حــول المعلومــات غيــر تشــجيع المتعلّمــين علــى إبــداء 13

المفهومة لديهم

93.75.31.12.930.30
0

7

2.930.33-92.67.4استخدام اللغة العربية أثناء المناقشات10
4

7

92.66.31.12.920.31معرفة أساليب إدارة الصف وإثارة الدافعية6
5

10

تشــــجيع المتعلّمـــــين علـــــى اســــتخدام اللغـــــة العربيـــــة أثنـــــاء 11

المناقشات

92.66.31.12.920.31
5

10

القدرة على اسـتخدام الوسـائل التعليميـة المناسـبة فـي الوقـت 14

المناسب

92.65.32.12.910.32
9

12

تقـديم الشــواهد اللغويـة الجيــدة التــي تسـاعد المتعلّمــين علــى 3

اكتساب المهارات اللغوية

91.67.41.12.910.32
9

12

ــة القــدرة علــى 4 قــراءة الشــواهد اللغويــة قــراءة صــحيحة ممثل

للمعاني

91.67.41.12.910.35
9

12

91.66.32.12.890.37التمكن من الكفايات التربوية الالزمة للدرس اللغوي5
1

15

91.66.32.12.890.34القدرة على توزيع أسئلة التقويم الجزئي على المتعلّمين19
1

15

90.58.41.12.890.37تحقيق األهداف السلوكية أثناء المناقشاتالقدرة على 12
1

15

تكييف طريقة عرض المواد التعليمية بما يتالءم مع الفروق 8

الفردية

90.57.42.12.880.38
2

18

90.55.34.22.860.45استخدام أساليب التدريس المناسبة للموقف التعليمي9
2

19

87.47.45.32.820.50الفردية بين المتعلّمين أثناء التدريسمراعاة الفروق 7
5

20

2.910.24المتوسط العام
1

جميـــع الكفايـــات )5(يّتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أّن

عبــــارة، )20(الّتربويــــة المتعلّقــــة بالّتنفيــــذ البــــالغ عــــددها 

، وبلـغ أعلـى )2,82(و )2,95(ما بين تراوحت متوسطاتها

نســـبة )87,4(، وأقلّهـــا )94,7(نســـبة مئويـــة لهـــذا المحـــور 

جميعيهــا مهّمــة بدرجــة كبيــرة مــن  مئويــة؛ مــا يعنــي أّن

.وجهة نظر أفراد العّينة

ــــى ذات رقــــم  الكفــــايتين األول ــــرت النّتــــائج أّن وأظه

"القـدرة علــى تنويـع أســئلة التقـويم الجزئــي"ونّصـها )18(

على )20(الثانية ذات رقم و القـدرة علـى اسـتخدام "وتنّص

ــــذ  ــــاء تنفي ــــين أثن أســــاليب دعــــم وتعزيــــز إجابــــات المتعلّم

ــت المرتبــة األولــى مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا "الـّدروس احتلّ

درجــة؛ )2,95(لــدى أفــراد العينــة، بمتوســط حســابي بلــغ 

ــــا يضــــعها فــــي محــــيط )94,7(وبنســــبة مئويــــة بلغــــت  مّم

، وهذا يعني أنّها )كبيرة(ربوية المهّمة بدرجة الكفايات الّت

وأتـت فـي .تقع على هرم الكفايات المتعلّقة بمحور الّتنفيـذ

ونّصـها )16(األولى ذات رقم :المرتبة الّثالثة أربع كفايات

القــدرة علــى التفاعــل اللفظــي مــع  المتعلّمــين أثنــاء شــرح "

ى ربـط القـدرة علـ"ونّصـها )1(والّثانية ذات رقـم "الدرس

الـّدرس الحـالي بالـّدرس الّســابق عـن طريـق اسـتخدام تهيئــة 

اســــتخدام "وفحواهــــا )2(، والّثالثــــة ذات رقــــم "المراجعــــة

، والّرابعة "تهيئة إيجاد االستعداد للّدرس استخداما مناسًبا
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ــم  الّتقــويم الجزئــي ألداء المتعلّمــين "ونّصــها )17(ذات رق

ا لـدى أفـراد العينـة، ؛ من حيث درجة أهمّيتهـ"أثناء الّتنفيذ

درجـة؛ وبنسـب مئويـة بلغـت )2,94(بمتوسط حسـابي بلـغ 

ـــى الّتـــوالي  مّمـــا يضـــعها فـــي )93,7(و)94,7(و)95,8(عل

، بينمـا )كبيـرة(محيط الكفايـات الّتربويـة المهّمـة بدرجـة 

ـــى ذات رقـــم  ـــات األول ـــابعة ثـــالث كفاي ـــة الّس احتلـــت المرتب

شـــطة المناســـبة القـــدرة علـــى اســـتخدام األن"ونّصـــها )15(

تشــجيع "ونّصــها )13(، والّثانيــة ذات رقــم "للــّدرس اللّغــوي

المتعلّمـــــين علـــــى إبـــــداء آرائهـــــم حـــــول المعلومـــــات غيـــــر 

ـــــــديهم ونّصـــــــها )10(، والّثالثـــــــة ذات رقـــــــم "المفهومـــــــة ل

؛ من حيـث درجـة "استخدام اللّغة العربية أثناء المناقشات"

)2,93(غ أهمّيتهــا لــدى أفــراد العينــة، بمتوســط حســابي بلــ

، )93,7(، و)94,7(درجة؛ وبنسب مئوية بلغت على الّتوالي 

مّما يضعها فـي محـيط الكفايـات الّتربويـة المهّمـة )92,6(و

).كبيرة(بدرجة 

فجـــاءت فـــي الّترتيــــب )7(وأمـــا الكفايـــة ذات رقـــم 

مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلّمــين "األخيــر ونّصــها 

ــــدريس درجــــة، )2,82(لــــغ بمتوســــط حســــابي ب"أثنــــاء الّت

ــــا يضــــعها فــــي محــــيط )87,4(وبنســــبة مئويــــة بلغــــت  مّم

).كبيرة(الكفايات الّتربوية المهّمة بدرجة 

ــث ــة عــن ســؤال البحــث الّثال ــات "، ونّصــه اإلجاب مــا الكفاي

ــاطقين بغيرهــا  ــي اللّغــة العربيــة للنّ الّتربويــة اللّازمــة لمعلّم

مـــن المتعلّقـــة بمجـــال الّتقـــويم فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراج لتوضـــيح اإلجابـــة عـــن هـــذا الّس ـــّم ت

ــــة، النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات، و االنحرافــــات المعياري

علــى محـــور البحـــث الّترتيــب حســـب إجابــات أفـــراد عّينــةو

.الّتقويم

)6(الجدول رقم 

ا حسب الالمعيارية الستجابات أفراد العينة تالحسابية واالنحرافاوالمتوسطات يوّضح النّسب المئوية  تنازلّيً متوسطات المتعلّقة بمحور الّتقويم مرتبًة
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توزيـــع أســـئلة التقـــويم النهـــائي إلعطـــاء الفرصـــة ألكبـــر عـــدد مـــن 5

المتعلّمين في المشاركة

95.83.21.12.950.26
8

1

استخدام أساليب التقويم النهـائي المتنوعـة فـي ضـوء أسـس التقـويم 1

الجيد

94.74.21.12.940.28
5

2

2.940.24-93.76.3التدريبات الشفهية والكتابية المناسبة لتحقيق أهداف الدرساختيار 6
5

2

2.940.24-93.76.3القدرة على تشخيص جوانب القوة والضعف لدى المتعلّمين7
5

2

94.73.22.12.930.33مالئمة أسئلة التقويم النهائي المعدة لمستوى المتعلّمين2
4

5

92.66.31.12.920.31تنويع أسئلة التقويم النهائيالقدرة على 3
5

6

91.67.41.12.910.32القدرة على ربط أسئلة التقويم النهائي باألهداف السلوكية4
9

7

ـــد يقـــيس أداء المتعلّمـــين فـــي 10 ـــاء اختبـــار لغـــوي جي ـــى بن القـــدرة عل

الدروس

92.65.32.12.910.35
9

7
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والتعيينـــات المنزليـــة المناســـبة لمهـــارات الـــدرس اختيـــار التكليفـــات 9

اللّغوي

91.66.32.12.890.37
1

9

90.56.33.22.870.41استخدام التعزيز المناسب عند االستجابات الصحيحة أثناء التقويم8
9

10

2.920.23المتوسط العام
6

جميـــع الكفايـــات )6(يّتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أّن

ـــالّتقويم البـــالغ عـــددها  عبـــارات، )10(الّتربويـــة المتعلّقـــة ب

، )2,87(و )2,95(تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين 

، مــا )90,5(، وأقلّهـا )95,8(وبلـغ أعلـى نســبة لهـذا المحــور 

جميعيهــا مهّمــة بدرجــة كبيــرة مــن وجهــة نظــر  يعنــي أّن

.لعّينةأفراد ا

الكفاية ذات رقم  ونّصها )5(ويظهر من الجدول أّن

توزيع أسئلة الّتقويم النّهائي إلعطاء الفرصة ألكبـر عـدد "

احتلّـت المرتبـة األولـى مـن "من المتعلّمـين فـي المشـاركة

حيـــث درجـــة أهمّيتهـــا لـــدى أفـــراد العّينـــة، بمتوســـط بلـــغ 

مّمــــا يضــــعها فــــي )95,8(درجــــة؛ وبنســــبة بلغــــت )2,95(

، وهـذا )كبيـرة(محـيط الكفايـات الّتربويّـة المهّمـة بدرجـة 

.يعني أنّها تقع على هرم الكفايات المتعلّقة بمحور الّتقويم

األولــى :وجــاءت فــي المرتبــة الّثانيــة ثــالث كفايــات

ـــائي "ونّصـــها )1(ذات رقـــم  اســـتخدام أســـاليب الّتقـــويم النّه

ة ذات رقـم والّثانيـ"المتنّوعة في ضوء أسس الّتقويم الجّيـد

اختيار الّتدريبات الّشـفهية والكتابيـة المناسـبة "ونّصها )6(

ونّصـــها )7(والّثالثـــة ذات رقـــم "لتحقيـــق أهـــداف الـــّدرس

ــــب القــــّوة والّضــــعف لــــدى " ــــى تشــــخيص جوان القــــدرة عل

ــين ، مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا لــدى أفــراد العّينــة، "المتعلّم

، )94,7(درجة؛ وبنسب مئويـة بلغـت )2,94(بمتوسط بلغ 

ـــوالي مّمـــا يضـــعها فـــي محـــيط الكفايـــات )93,7(و علـــى الّت

).كبيرة(المهّمة بدرجة 

بينمــا أتــت فــي المرتبــة الخامســة الكفايــة ذات رقــم 

مالئمة أسئلة الّتقويم النّهائي المعّدة لمسـتوى "ونّصها )2(

مـــن حيــث درجـــة أهمّيتهــا لـــدى أفــراد العّينـــة، "المتعلّمــين

)94,7(، وبنسبة مئويّة بلغـت )2,93(بمتوسط حسابي بلغ 

مّمــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات الّتربويــة المهّمــة بدرجــة 

القـدرة علـى "ونّصـها )3(، وأمـا الكفايـة ذات رقـم )كبيرة(

فأتــت فــي المرتبــة الّسادســة "تنويــع أســئلة الّتقــويم النّهــائي

مـــن حيـــث درجـــة أهمّيتهـــا لـــدى أفـــراد العينـــة، بمتوســــط 

ــغ  )92,6(ة؛ وبنســبة مئويــة بلغــت درجــ)2,92(حســابي بل

مّمــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات الّتربويــة المهّمــة بدرجــة 

ــت الّترتيــب الّســابع كفايتــان)كبيــرة( األولــى ذات :، واحتلّ

على )4(رقم  القـدرة علـى ربـط أسـئلة الّتقـويم "الّتي تنّص

الّتـي )10(والّثانيـة ذات رقـم "النّهائي باألهداف الّسـلوكية

جّيـــد يقـــيس أداء القـــ"نّصـــها  درة علـــى بنـــاء اختبـــار لغـــوّي

؛ مــن حيــث درجــة أهمّيتهــا لــدى "المتعلّمــين فــي الــّدروس

درجـة؛ وبنسـبة )2,91(أفراد العّينة، بمتوسط حسابي بلـغ 

مّمـا يضـعها فـي )91,6(و)92,6(مئوية بلغت علـى الّتـوالي 

وجاءت ، )كبيرة(محيط الكفايات الّتربوية المهّمة بدرجة 

اسـتخدام "ونّصها )8(الّترتيب األخير الكفاية ذات رقم في 

ـــــز المناســـــب عنـــــد االســـــتجابات الصـــــحيحة أثنـــــاء  التعزي

درجـــًة، وبنســـبة )2,87(بمتوســـط حســـابي بلـــغ "التقـــويم

مّمــــا يضـــعها فــــي محـــيط الكفايــــات )90,5(مئويـــة بلغـــت 

).كبيرة(الّتربوية المهّمة بدرجة 

:مناقشة نتائج البحث وتفسيرها

ــة أظهــر جميــع الكفايــات الّتربوي ت نتــائج البحــث أّن

الواردة في البحث ضروريّة ومهّمة بدرجة كبيـرة لمعلّمـي 

ــــم ال يســــتطيعون  ــــاطقين بغيرهــــا، وأنّه ــــة العربيــــة للنّ اللّغ

ــــف  ــــك فــــي مختل ــــا بــــدونها، وذل ــــدريس إطالًق ممارســــة الّت

مـن وجهـة نظـر )الّتخطيط، والّتنفيـذ، والّتقـويم(المحاور 

جميعهـا يمكـن أن تسـهم فـي أفراد عّينة البحث، ما يعنـي أّن

ــــين فــــي مجــــال  تنميــــة الكفايــــات الّتربويــــة ألولئــــك المعلّم

هذا دليل على واقعيـة  الّتخطيط، والّتنفيذ، والّتقويم، ولعّل

افتـراض أهّميــة تلـك الكفايــات مــن قبـل البــاحَثْين وتأثيرهــا 

لعربيـة لمعلّمـي اللّغـة اتطوير جوانب العملية الّتعليمّيـة في 
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ــك إلــى نتــائج  ــان ســبب ذل ــاطقين بغيرهــا، وُيرجــع الباحث للنّ

تحكــيم أداة البحــث، ومراجعــة الّدراســات الّســابقة؛ للّتعــرف 

الكفايات الّتربوية لمعلّمي اللّغة العربيـة للنّـاطقين  على أهّم

.بغيرها

الكفايـــة المتعلّقـــة  ويالحـــظ مـــن نتـــائج البحـــث أّن

فــــي مختلــــف مجــــاالت بــــالّتقويم احتلــــت المرتبــــة األولــــى

ـــة الّثالثـــة  ، وهـــذا )الّتخطـــيط، والّتنفيـــذ، والّتقـــويم(الكفاي

ــة  يعنــي أنّهــا تقــع علــى هــرم الكفايــات الّتربويــة لمعلّمــي اللّغ

العربيـة للنّـاطقين بغيرهـا، فهــي إذن مـن الكفايـات الّتربويــة 

ـــا أولـــى الكفايـــات ـــأثير قـــوّي؛ ألنّه اللّازمـــة الّتربويـــة ذات ت

.العربية للنّاطقين بغيرهالمعلّمي اللّغة

الّتقـويم وسـيلة رئيسـة تعمـل ويمكن تفسير  ذلك أّن

على قياس مستوى تحصيل المتعلّمين، ومدى تقّدمهم فـي 

تعلــــيم اللّغــــة العربيــــة، وامــــتالك ناصــــيتها، والكشــــف عــــن 

مـــواطن الّضـــعف والقـــّوة فــــيهم، ومـــدى تحقيـــق المنــــاهج 

مـن خـالل  اللّغويّة المعّدة لألهداف المرسومة لها، كما يتّم

نّجاح الّذي أحـرزه المعلّـم، وفـي هـذا الّتقويم معرفة مدى ال

أحــد علمــاء )319م، 2002(الّصــدد يشــير عســيري  إلــى أّن

تــــأثير عمليــــات الّتقــــويم علــــى جــــودة "القيــــاس أّكــــد  أّن

مخرجات الّتعليم يكمن فـي أسـاليب الّتقـويم الّتـي يقـوم بهـا 

ـــي المدرســـة ـــه األســـلوب األمثـــل ....المـــدّرس ف ـــًدا أنّ مؤّك

ـــم الّط ، "لبــة وتحســـين المخرجــات الّتعليمّيـــة لتحســين تعلّ

ـــين )م2006(الّصـــغير وأوصـــى  باالهتمـــام بتـــدريب المعلّم

علـى أسـاليب الّتقـويم الحديثـة، الّتـي تسـاعدهم علـى النّجـاح 

.في عملية الّتدريس

ــة العربيــة  ــي اللّغ معلّم وتشــير هــذه النّتيجــة إلــى أّن

إلـــى دورات تدريبيـــ ماّســـٍة ـــي حاجـــٍة ـــاطقين بغيرهـــا ف ة للنّ

بصفة مستمرة في أساليب الّتقويم المختلفة، وفـي كيفيـة 

تحديــد مواصــفات االختبــار اللّغــوي الجّيــد وأســس بنائــه، 

والقـدرة علــى تنويـع أســئلة الّتقــويم وتوزيعهـا عنــد الّتقــويم 

ــين فــي  النّهــائي إلعطــاء الفرصــة ألكبــر عــدد مــن المتعلّم

ا، وذلــك المشــاركة، وقــد ظهــرت متوســطاتها متقاربــة جــّدً

اللّغــة يعطـي داللــة قويّــة علـى تــأثير هــذه الكفايـة فــي تعلــيم 

.العربية للنّاطقين بغيرها من وجهة نظر المختصين

النّتــائج أظهــرت إلــى اإلشــارة تجــدر و ــا فــي أّن توافًق

حــول الكفايــات الّتربويــة اللّازمــة وجهــة نظــر أفــراد العّينــة 

ـــــاطقين بغيرهـــــا فـــــي مجـــــال  ـــــة العربيـــــة للنّ لمعلّمـــــي اللّغ

خــالل متوســطاتها الحســابية، ويّتضــح ذلــك مــن الّتخطــيط، 

ويمكن عزو هذه النّتيجـة إلـى نضـج الفكـر الّتربـوي ألفـراد 

ـــي يتمتـــع بهـــا أكثـــرهم فـــي  العّينـــة، والخبـــرة الّطويلـــة الّت

ــاطقين بغيرهــا، واهتمــامهم  مجــال تعلــيم اللّغــة العربيــة للنّ

فـق مـع الفائق بمجال الّتخطيط الّتربوي، وهذه النّتيجـة تت

مـــــن حلـــــواني  ، وهريـــــدي )م2002(نتيجـــــة دراســـــة كـــــّلٍ

آراء )م2002(، حيــث أظهــرت دراســة حلــواني )م2003( أّن

ـــــات الّتخطـــــيط  المشـــــرفين والمتخّصصـــــين حـــــول كفاي

النّحو جـاءت متقاربـة لمعلّمات اللّغة العربية عند تدريسهّن

فكشــفت )م2003(هريــدي وأمــا دراســة وبدرجــة كبيــرة، 

ــــة عــــن أهّميــــة كفايــــا ــــة العربي ت الّتخطــــيط لمعلّمــــي اللّغ

ـــدريبي  ـــامج الت ـــة البرن ـــاطقين بغيرهـــا مـــن خـــالل فعالي للنّ

.المقترح

هــذا الّتوافـــق فــي  وجهــة نظـــر أفــراد العّينـــة، ولعــّل

يشــير إلــى أهّميــة الّتخطــيط فــي ونتــائج الّدراســات الّســابقة 

العملية الّتربويـة عامـة، وفـي تخطـيط عمليـات تعلـيم اللّغـة 

ــاطقين بغيرهــا خاصــة؛ ولــذا فقــد أشــار أفــراد العربيــة ل لنّ

ـــــات المتعلّقـــــة بمجـــــال ال ـــــع الكفاي ـــــة جمي ـــــى أهمي ـــــة إل عّين

.الّتخطيط بدرجة كبيرة

مرحلــة تخطــيط الــّدروس  ويمكــن تفســير ذلــك أّن

مــن المراحــل المهّمـة فــي العمليــة الّتعليمّيــة،  وإعـدادها ُتعــّد

ــم فــي تدريســه داخــل الفصــل نجــاح المعلّ جــه وخارحيــث إّن

كبير بمدى دّقة الّتخطيط الّذي يقوم بـه،  مرتبط إلى حّدٍ

ــاطقين  ــد فــي تــدريس اللّغــة العربيــة للنّ األداء الجّي حيــث إّن

بغيرها بصفة خاصة، ال يمكن تحقيقـه األهـداف المنشـودة، 

ما لم يستند إلى تخطيط دقيق يسبق عمليات الّتدريس فـي 

ــدريس مجــال األهــداف الّتعليميــة، والمحتــوى، وطرائــق الّت
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ــة وتقنياتهــا، واألنشــطة  واســتراتيجياته، والوســائل الّتعليمّي

الّتعليميـــة الّصـــفية وغيـــر الّصـــفية، وفـــي مجـــال الّتقـــويم 

)م2015(لذا فقد أّكـد النجـار، وسـليمان ستراتيجياته؛ إو

المهارات الّتي يتمتـع بهـا  كفاية الّتخطيط من أهّم على أّن

.مؤشرات جودة الّتعليمالمعلّم الجّيد، وأنّها من أبرز 

ـــــائج عـــــن أهّميـــــة جميـــــع الكفايـــــات  وكشـــــفت النّت

الّتربويــة المتعلّقــة بمجــال الّتنفيــذ بدرجــة كبيــرة، وهــذه 

النّتيجة تشير إلى إدراك أفراد العينة أهمية تـوّفر كفايـات 

اللّغـة العربيـة للنّـاطقين تنفيذ الّدرس اللّغـوي لـدى معلّمـي 

ــــى  ــــا، باإلضــــافة إل أهّميــــة الّتكامــــل بــــين إدراكهــــم بغيره

تمّكــــن  كفايـــات الّتخطــــيط، وكفايــــات الّتنفيـــذ حيــــث إّن

ـــــاطقين بغيرهـــــا فـــــي مجـــــال  ـــــة العربيـــــة للنّ ـــــي اللّغ معلّم

الّتخطـــيط، قـــد ال يجـــدي مـــا لـــم تتكامـــل مـــع كفـــايتهم 

أفــــراد العينــــة بالكفايــــات المتعلّقــــة  الّتنفيذيــــة؛ لــــذا اهــــتّم

نجـــاح معلّمـــي ال لّغـــة العربيـــة بالّتنفيـــذ، وأّكـــدوا علـــى أّن

للنّاطقين بغيرها في تقديم دروسـهم اللّغويـة يعتمـد بشـكل 

كلّي على حسن الّتنفيذ، وال يمكـن لهـم ذلـك مـا لـم يكونـوا 

ممتلكـــــين الكفايـــــات الّتربويـــــة الخاصـــــة بمهـــــارات تنفيـــــذ 

ــة متقاربــة فــي هــذا  الــّدروس، وقــد جــاءت آراء أفــراد العين

.المجال أيًضا

هــذا الّتوافــق فــي د ــدّل وجهــة رجــة األهميــة مــن وي

علـى أهميـة جميـع كفايـات هـذا المجـال نظر أفراد العينـة 

ـــاطقين بغيرهـــا بصـــفة خاصـــة ـــة العربيـــة للنّ ـــي اللّغ ، لمعلّم

مــن شــربيني  وتتفــق هــذه النّتيجــة مــع نتيجــة دراســة كــّلٍ

، )م1992(، ومرعـــــــــي، صـــــــــباريني، وصـــــــــوالحة )م1984(

ليمان ، والنجار، وسـ)م2003(، وهريدي )م2002(وحلواني 

ـــا عدلّـــتإذ )م2015( ـــىنتائجه ـــات الّتنفيـــذ ل أهّميـــة كفاي

سـواء، وقـد يعـود  للمعلّمين والمشرفين الّتربويّين على حـّدٍ

مهّمــة جوهريــة  كفايــات الّتنفيــذ تعــّد هــذا االتفــاق إلــى أّن

منبثقــــة مــــن طبيعــــة عمــــل المعلّمــــين والمشــــرفين عاّمــــة، 

.ّصةمعلّمي اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها خاو

ــا فــي  ــاك توافًق هن وكمــا أظهــرت نتــائج البحــث أّن

لمعلّمي اللّغة العربيـة درجة أهّمية كفايات الّتقويم اللّازمة 

فـق هـذه وتّتنـة، وجهة نظر أفراد العّيمن للنّاطقين بغيرها 

مـــن  ، )م2003(هريـــدي النّتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة كـــّلٍ

)م2003(، حيـــث كشــفت دراســـة هريـــدي )م2011(وعلــي 

أهمية كفايات الّتقويم لمعلّمي اللّغة العربية للنّاطقين عن 

)م2011(بغيرها من األطفـال فـي مصـر، وأمـا دراسـة علـي 

فتوصـلت إلــى مجموعــة مــن المعــايير والمهــارات والكفايــات 

الّتدريســــية اللّازمــــة لمعلّــــم المســــتقبل فــــي ضــــوء معــــايير 

ـــــيم، وأبرزهـــــا ـــــذ، :الجـــــودة فـــــي الّتعل الّتخطـــــيط، والّتنفي

.لّتقويموا

ــة، وفــي وهــذا الّتوافــق فــي  وجهــة نظــر أفــراد العّين

ـــابقة  يشـــير إلـــى أهميـــة الّتقـــويم فـــي نتـــائج الّدراســـات الّس

العمليــة الّتربويــة بصــفة عامــة، وفــي عمليــات تعلــيم اللّغــة 

عمليــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا بصــفة خاصــة، حيــث إّن

فـي العمليـة الّتعليم هاّمـًة ّيـة الّتعلّمّيـة، الّتقويم تحتل مكانـًة

ــه يتحــتم عليــه أن  اإلنســان يقــوم بعمــل مــا، فإنّ فطالمــا ظــّل

يعــرف نتيجــة هــذا العمــل، للوقــوف علــى مــا وقــع فيــه مــن 

أخطاء، حّتى ال تتكّرر تلك األخطاء، وهنا يـأتي دور المعلّـم 

في تقرير مدى الّتالؤم بين المتعلّمين ووضعهم الّتعليمـي، 

ــا علــى أســس معّينــة مّمــا يلزمــه أن يتبــع أســلوًبا  ــا مبنّيً علمّيً

لـذا فـإّنوقواعد ثابتة وهو ما يسّميه الّتربويّـون بـالّتقويم؛ 

أفــراد العّينــة يــرون تــوّفر الكفايــات المتعلّقــة بــالّتقويم لــدى 

ــاطقين بغيرهــا خاصــة أمــًرا مهًمــا معلّمــي اللّغــة العربيــة للنّ

.وضروريًّا وبدرجة أهمية كبيرة

ـــــائج البحـــــث ويســـــتنتج الباحثـــــان مـــــن مج مـــــل نت

جميـع الكفايـات الّتربويـة الـواردة فـي  والّدراسات الّسابقة أّن

ــة بدرجــة كبيــرة، فهــي إذن ضــروريّة، وملحــة  البحــث مهّم

بدرجــة كبيــرة لمعلّمــي اللّغــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا، 

وال يستطيعون ممارسة الّتدريس إطالًقا بدونها، ويمكن أن 

ــي اللّغــة العربيــة تســهم فــي تنميــة الكفايــات الّت ربويــة لمعلّم

للنّـــــاطقين بغيرهــــــا فـــــي مجــــــال الّتخطـــــيط، والّتنفيــــــذ، 
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والّتقويم؛ ليكونوا قـادرين علـى أداء أدوارهـم الّتربويـة بكـّل

.كفاءة واقتدار في ضوء معايير الجودة

:الّتوصيات

فــي ضــوء مــا أســفر عنــه البحــث مــن نتــائج، يوصــي 

:الباحثان بما يلي

ــــة للنّــــاطقين االهتمــــام بإعــــداد مع.1 لّمــــي اللّغــــة العربي

الّتخطيط، والّتنفيـذ، بغيرها، وتدريبهم على كفايات 

.قبل الخدمة وأثنائهاوالّتقويم 

التـي توصـل إليهـا هـذا االستفادة من الكفايات الّتربوية .2

ـــــة العربيـــــة  البحـــــث فـــــي بـــــرامج إعـــــداد معلّمـــــي اللّغ

إعــــــداد المعلّمــــــين معاهــــــدللنّـــــاطقين بغيرهــــــا فــــــي 

.في ضوئهاوتدريبهم 

ــي اللّغــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا علــى .3 تــدريب معلّم

ممارســـة أســـاليب الّتقـــويم الـــّذاتي المســـتمر؛ للّتعـــرف 

علـــى جوانـــب القـــوة، والقصـــور فـــي أدائهـــم، مـــن أجـــل 

ـــب  ـــب القـــوة ومعالجـــة جوان ـــى تـــدعيم جوان العمـــل عل

.القصور

ــات الّتربويــة الــواردة فــي البحــث .4 تضــمين قائمــة الكفاي

ي البـــرامج الّتدريبيـــة المقّدمـــة إلـــى معلّمـــي الحـــالي فـــ

.اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها أثناء الخدمة

ضرورة عقد دورات تدريبيـة بصـفة مسـتمرة؛ لتنميـة .5

ـــاطقين  ـــي اللّغـــة العربيـــة للنّ ـــة لمعلّم الكفايـــات الّتربوي

بما يتناسب مع احتياجاتهم من خـالل الوقـوف بغيرها

.على أدائهم

وبحوث أخرى مقترحةدراسات:ثالًثا

فـــي ضـــوء نتـــائج البحـــث، ووفـــق توصـــياته، يقتـــرح 

:الباحثان إجراء البحوث الّتالية

بناء برنامج تدريبي مقتـرح لتنميـة الكفايـات الّتربويـة .1

ـــاطقين بغيرهـــا فـــي ضـــوء  ـــة العربيـــة للنّ لمعلّمـــي اللّغ

.الّتجارب العالمية

ويـة الكفايـات الّتربدور المشرفين الّتربويين في تنميـة .2

.لمعلّمي اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها

مراجعقائمة المصادر وال

ــتعلم ).م2012(إبــراهيم، أحمــد  برنــامج تــدريبي مقتــرح قــائم علــى ال

اإللكتروني لتنمية الكفايات المهنية واختزال القلق التدريسي 

دراســات.لــدى الطــالب معلمــي اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة

ــة التربيــة بالزقــازيق .ونفســيةتربويــة مصــر، ع -مجلــة كلي

)75( ،135-215.

تطـوير بـرامج ).م1995(أبو زينة، فريد كامـل؛ وأبـو لبـدة، عبـد اهللا 

مكتــــب اليونســــكو، :عمــــان.إعــــداد المعلّمــــين لمــــدارس الغــــد

.الجامعة األردنية

الكفايــــات التعليميــــة األدائيـــــة ).2003(أبــــو نمــــرة، محمــــد خمــــيس 

األساســـية لـــدى معلمـــي المرحلـــة األساســـية األولـــى الالزمـــة 

ـــدريس التربيـــة الرياضـــية ـــة جامعـــة النجـــاح للعلـــوم .لت مجل

.538-501، )2(، ع 17فلسطين، مج -االنسانية

يم الطريــق إلــى الجــودة الشــاملة فــي التعلــ).م2011(األســدي، ســعيد 

.دار الفكر:العراق.الجامعي والعالي

عبـــد ،عبيــدات، وهيفــاء أبــو غزالــة، وخيــري،جــرادات، عــزت، وذوقــان

ــــدريس الفعــــال).م2005(اللطيــــف  ــــد، 6ط .الت :عمــــان.إرب

.مكتبة الفكر للنشر والتوزيع

مجلــة االتحــاد .الجــودة فــي التعلــيم العــالي).م2010(الجلبــي، سوســن 

المملكــــــة :، عمــــــان)21(الســــــنة )3(ع .الجامعــــــات العربيــــــة

.االردنية الهاشمية

دراســـة وصـــفية لتحديـــد الكفايـــات الالزمـــة ).م2002(حلـــواني، وفـــاء 

لمعلمــات اللغــة العربيـــة عنــد تدريســهن النحـــو فــي المرحلـــة 

رســـالة ماجســـتير غيـــر .المتوســـطة فـــي العاصـــمة المقدســـة

ـــدريس.كليـــة التربيـــة.منشـــورة .قســـم المنـــاهج وطـــرق الّت

.مكة المكرمة:عة أم القرىجام

.المكتبة األموية:دمشق.مختار الصحاح).م1978(الرازي، محمد 

ـــات التدريســـية الالزمـــة لمعلـــم اللغـــة ).م2004(الشـــايع، ســـعود  الكفاي

مجلـة كليـة .العربية في مراحل التعليم العام بدولـة الكويـت

.418-338، )33(ع، 2، ج2مج، جامعة طنطا، التربية
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الــوعي ).م1972(شــهال، جــورج، وعربلــي، عبــد المســيح، شــهال، المــاس 

دار العلــم :، بيــروت2ط.التربــوي ومســتقبل الــبالد العربيــة

.للماليين

خطة مقترحة إلعداد معلمي اللغة العربيـة ).م2006(الشويرخ، صالح 

مصــر، ع -عــين شــمس -ةمجلــة كليــة التربيــ.كلغـة أجنبيــة

.319-285، 1، ج )30(

مجــاالت تقــدير كفايــة المعلــم بالمرحلــة ).م1984(شــربيني، طلعــت 

.المتوسطة كما يراها مديرو ومعلمو مدارس مكة المكرمة

قسـم المنـاهج .كليـة التربيـة.رسالة ماجستير غيـر منشـورة

.مكة المكرمة:جامعة أم القرى.وطرق الّتدريس

ية فـــي مشـــكالت تـــدريس الّتربيـــة اإلســـالم).م2006(الّصـــغير، ناصـــر 

المرحلـة الّثانويـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين والطلبـة بمدينـة 

قسم التربيـة، كليـة .رسالة ماجستير غير منشورة.الحديدة

.اليمن:التربية، جامعة عدن

ـــه، إعـــداده، تدريبـــه).م2006(طعيمـــة، رشـــدي  ـــم، كفايات ، 2ط.المعل

.دار الفكر العربي:القاهرة

اســـتخدام معلّمـــي ومعلمـــات معاهـــد واقـــع ).م2010(الطـــالل، نجـــوى 

وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت ومدى اسـتفادتهم منـه فـي 

رســالة ماجســتير غيــر منشـــورة، .تطــوير كفــايتهم المهنيــة

.جامعة الملك سعود، الرياض:كلية التربية

فضــلها وأهميتهــا وكيفيــة :اللغــة العربيــة).م2013(عبــد اهللا، صــالح 

، 51األردن، مـج -المعلـمرسـالة.سـيةتفعيلها في الغرفة الدرا

.37-36، )1(ع 

معـايير علـم الرياضـيات، المـؤتمر العلمـي ).، يوليـو2005(عبيـد، ولـيم 

منــاهج التعلــيم والمســتويات المعياريــة، جامعــة :الســابع عشــر

.القاهرة:عين شمس

ـــرحمن  فاعليـــة برنـــامج ).م2007(العـــدوان، حيـــاة، والهاشـــمي، عبـــد ال

تدريبي قائم على منحى التواصل في تنمية الكفايات المهنيـة 

لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وفي تحصيل طلبتهم 

جامعـة .غير منشورةرسالة دكتوراه .في الجامعات األردنية

.عمان العربية للدراسات العليا

.الســلوكيةالمــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم).م2010(العســاف، صــالح 

.دار الّزهراء:الرياض

واقع االختبارات التحصـيلية فـي ).م، أبريل2002(عسيري، علي سعيد 

.التعلـــيم العـــام والجـــامعي وأثـــره علـــى المخرجـــات التعليميـــة

بحـــث مقـــدم فـــي اللقـــاء الســـنوي العاشـــر للجمعيـــة الســـعودية 

القيـــــاس والتقـــــويم التربـــــوي (.للعلـــــوم التربويـــــة والنفســـــية

.الرياض:جامعة الملك سعود).والنفسي

.الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم المستقبل).م2011(علي، عواطف 

ــة -مجلــة آفــاق تربويــة ــة التربي جامعــة القــرآن الكــريم -كلي

.155-133، )2(، ع1السودان، س-والعلوم اإلسالمية 

العنيــزي، يوســف، ويــونس، ســمير، وســالمة، عبــد الــرحيم، والرشــيدي، 

منــــــاهج البحــــــث التربـــــوي بــــــين النظريــــــة ).م1999(ســـــعد 

.مكتبة الفالح:الكويت.والتطبيق

مصــطلحات وتعــاريف باللغــة ).م1991(قــاموس اكســفورد األمريكــي 

.مكتبة مدبولي:لبنان.العربية

تطوير برنامج إعداد معلم المجال التجاري ).م1988(محمود، صابر 

رسالة دكتوراه غيـر .للتعليم األساسي في ضوء الكفايات

.جامعة عين شمس.كلية التربية.منشورة

:األردن.الكفايات التعليمية في ضوء التنظيم).م1992(مرعي، توفيق 

.دار الفرقان للنشر والتوزيع

آراء ).م1992(، محمد، وصوالحة، محمد مرعي، توفيق، صباريني

المشرفين التربويون في األردن في مدى تمكنهم من الكفايات 

-دراسات تربوية.األدائية األساسية ومدى استخدامهم لها

.159-132، 45، ج 7مصر، مج

الكفايـات التدريسـية الالزمـة ).م2015(النجار، عادل، وسـليمان، أحمـد 

لمعلم التربية الفنية في المرحلة االبتدائية من التعليم العـام 

ــوم التربويــة والنفســية.بدولــة الكويــت البحــرين، -مجلــة العل

.301-269، )3(، ع16مج

برنــامج مقتــرح لتنميــة بعــض الكفايــات ).م1996(الهرمــة، محمــد 

:جامعــة الفــاتح.رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة.الزمــةال

.ليبيا:طرابلس

برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربيـة ).م2004(هريدي، إيمان 

للنـاطقين بغيرهــا مـن األطفــال فـي مصــر فـي ضــوء الكفايــات 

.7-1، )1(، ع12مصر، مج -العلوم التربوية.الالزمة لهم

فـي مشروع إعداد المعايير القوميـة).م2003(وزارة التربية والتعليم 

.مصر،، المجلد األولمصر

تصـــميم مـــنهج لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر ).م1978(يـــونس، فتحـــي 

.الثقافةدار:القاهرة.الناطقين بها
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