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بسم اهللا الرحمن الرحيم
إعداد معلم اللغة العربية

أمهيـــة إعـــداد املعلّـــم يف املنظومـــة الرتبويـــة، وأن نقـــف حنــاول يف هـــذا البحـــث املـــوجز أن نتعـــرف 
نبــني علــى جوانــب القصــور يف عمليــة إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة علــى نطــاق الســاحة القوميــة، وأن

.اإلعداد املنشود الرامي إىل االرتقاء بواقع اإلعداد، واملتمشي مع حاجات العصر ومتطلباته

أهمية إعداد المعلم في المنظومة التربويةأوًال ـ 

احتل املعلم أو املؤدب مكانة كبرية يف تراثنا العريب، فكان سيدنا عيسى عليـه السـالم خياطـب 
أنتم ملـح األرض، فـإذا فسـد أي شـيء ميكـن إصـالحه بـامللح، أمـا «: قائالً » أي املعلمني«احلواريني 

، وكــان نبينــا املصــطفى (ص) يقــول ألصــحابه بعــد كــل »إذا فســد امللــح نفســه فــال يصــلحه أي شــيء
وعنـــدما ســـألوه: ومـــا اجلهـــاد األكـــرب يـــا » اآلن عـــدنا مـــن اجلهـــاد األصـــغر إىل اجلهـــاد األكـــرب«غـــزوة: 

».ألكرب هو جماهدة النفس ومغالبة اهلوىاجلهاد ا«رسول اهللا؟ أجاب: 

ومثاًال يف نشر رسالته السمحة، وكان للصحابة يف رسول اهللا أسـوة حسـنة. وتتمثـل هـذه القـدوة 
ادوا أن يصلوا إىل مرتبة الرسل كما عرب احلسنة يف أيامنا هذه أكثر ما تتمثل يف املعلمني الذين ك

عن ذلك أمري الشعراء شوقي، يف حياتنا املعاصرة عندما قال:

كـــــــــــــــاد املعلـــــــــــــــم أن يكـــــــــــــــون رســـــــــــــــوالقـــــــــــــــــــم للمعلـــــــــــــــــــم وفّـــــــــــــــــــه التبجـــــــــــــــــــيال
ـــــــذي ؟يبـــــــــــــــين وينشـــــــــــــــئ أنفســـــــــــــــاً وعقـــــــــــــــوالأرأيـــــــت أشـــــــرف أو أجـــــــل مـــــــن ال
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ناصــر، تتبــادل التــأثري فيمــا كانــت املنظومــة الرتبويــة تشــتمل علــى عــدة مكونــات أو عوإذا  
بينهــا حبيــث إن كــالً منهــا يــؤثر يف غــريه ويتــأثر بــه، فــإن حجــر الزاويــة يف هــذه املنظومــة إمنــا هــو 
املعلـــم، إذ إنـــه يعـــد األولويـــة األوىل فيهـــا، وعلـــى يديـــه تتحقـــق األهـــداف، وبوعيـــه وإدراكـــه دوره 

املنـــاهج الرتبويـــة مبنيـــة علـــى أســـس ســـليمة، واالســـرتاتيجية الـــيت تســـتند إليهـــا ومهمـــا تـــُك 

وكـم مـن قصـور يف املنـاهج الرتبويـة تالفـاه ،
كفياء بكـل جـدارة واقتـدار، املعلمـون املؤمنـون بقدسـية رسـالتهم، وجسـامة املسـؤولية املعلمون األ

امللقاة على عاتقهم!
ومــا دام املعلمــون علــى هــذا املســتوى مــن التقــدير واالعتبــار واألمهيــة يف املنظومــة الرتبويــة،  

الرتبـوي، ذلـك كان إعدادهم إعداداً شامًال ومتكامالً جييء يف مقدمة أولويات النهوض بـالواقع 
ألن اخلطأ الذي ميارسه املعلم يفوق أي خطأ آخر، ألنه ينعكس على األجيال جيالً بعد آخر، 

ويرتسخ يف أذهان املتعلمني، ويصبح من الصعوبة مبكان حموه، ولقد قيل:
علم اجلاهل فيقتل أمة!إن الطبيب اجلاهل يقتل فرداً، أما امل
نة واألمنـوذج واملثـال، وال سـالطالب إمنا هـو القـدوة احلوجتدر اإلشارة إىل أن املعلم يف نظر 

ميكن أن يتسرب إليـه اخلطـأ كمـا يـرى طالبـه ومريـدوه، وجبودتـه جتـود الرتبيـة، ذلـك ألن املعلـم ال 
يعّلم مبادته فقط، وإمنا بشخصيته وسلوكه ومبدى ما يضربه لطالبه من قدوة حسنة ومثل أعلـى، 

وله الدور األكرب يف تعـرف الكنـوز
هــب طالبــه، وعمــل علــى تنميتهــا فــأزهرت وأمثــرت وأعطــت فكــم مــن معلــم نــاجح اكتشــف موا

أفضل نتاج! وكـم مـن معلـم خمفـق وفاشـل نّفـر طلبتـه مـن مادتـه بسـبب فظاظتـه وقصـور إعـداده، 
ه!فعمل على وأد القدرات اإلبداعية يف عقول ناشئت

يعملون على هندسة اإلنسان وبنائه فكراً ونزوعاً وأداًء، وجسماً وعقالً وروحـاً، حـىت يغـدو بنـاؤه 
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وأي رسـالة 
أمســى مــن صــناعة العقــول، وتكــوين الضــمائر احليــة، وغــرس القــيم الوطنيــة والقوميــة واإلنســانية يف 

نفوس اجليل؟
ويتساَءل أحدنا: من أقدر من املعلمني علـى بنـاء الفكـر املبـدع الـذي ال يتوقـف عنـد حـد 

ة مــن اآلثــار ؟ مــن أقــدر مــنهم علـى حتصــني الناشــئمعـني، وال حيصــر نفســه يف قالــب واحـد جامــد
الســــلبية للعوملــــة وإعــــدادهم ملواجهــــة احليــــاة بكــــل ثقــــة بــــالنفس، وقــــوة يف الشخصــــية، واســــتعداد 
لتجشــــم املخــــاطر، واحلساســــية الشــــديدة جتــــاه املشــــكالت، والثــــورة علــــى األخطــــاء، والتســــامي 

.)1(بالنفس إىل مستوى التحديات اليت تواجه الوطن واألمة؟
وتنميتـه وتطـويره، وعلـى الذاتيـة الثقافيـة اث األمة الثقايفمن أقدر منهم يف احلفاظ على تر 

لألمة وهويتها احلضارية؟ ومن أقدر مـنهم علـى بنـاء جيـل يتسـم بـاإلخالص والتعـاون والرغبـة يف 
ـــالقيم املثاليـــة واالنتمـــاء والبـــذل والتضـــحية والفـــداء جيـــل يتســـم ؟مســـاعدة اآلخـــرين، والتحلـــي ب

ملنطـق واملثـابرة والتسـلح بقـوة اإلرادة وعلـو اهلمـة، واإلصـرار علـى باإلبداع والذكاء، وقوة احلجـة وا
التصميم يف حتقيق األهداف مهما تُك العقبات احلائلة والصعوبات املعرتضة؟

القصور في إعداد معلمي اللغة العربيةـثانياً 

ا نالحظ إذا ألقينا نظرة على مستوى إعداد املعلمني بصورة عامة على الصعيد العاملي فإنن
لدراســة موضــوع 1996أن مكتــب الرتبيــة الــدويل خصــص مــؤمتره الســابع عشــر يف جنيــف عــام 

إعـــداد املعلـــم وتطـــوير منـــاهج إعـــداده بعـــد أن تبـــني علـــى النطـــاق العـــاملي أنـــه علـــى الـــرغم مــــن 
اإلصـالحات العديـدة واملسـتمرة يف منـاهج إعـداد املعلمـني يف بقـاع كثـرية يف العـامل، وعلـى الـرغم 

مســـتوى املعلـــم مـــا يـــزالالرتقـــاء باإلعـــداد علـــى املســـتوى اجلـــامعي، وزيـــادة مـــدة اإلعـــداد، مـــن ا
ه ضعيفاً على الرغم من تلك اإلجراءات كافة.ؤ أداما يزال قاصراً، و 

.128ـ ص2005الدكتور حممود أمحد السّيد ـ كلمات تربوية ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )1(
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نوي ينقصـهم اإلعـداد علـى املسـتوى اجلـامعي يف مـواد الدراسة أن حـوايل ربـع معلمـي التعلـيم الثـا
% مـــن معلمـــي الرياضـــيات ليســـوا معـــدين إعـــداداً مناســـباً لوظـــائفهم، وأن 40ختصصـــهم، وأن 

ثالثة معلمني من كل عشرة معلمني يرتكون وظائفهم خالل مخس سنوات من تعيينهم.
نــه وضــع خمجــل إ«علــى نتــائج هــذه الدراســة قائلــة: Herald Tribuneوعّلقــت جريــدة 
».على املستوى القومي!

يف أحـــد أعـــدادها منـــذ ســـنوات، صـــورة علـــى غالفهـــا » نيوزويـــك«وقـــد وضـــعت صـــحيفة 
ملدرس لغة إجنليزية أمام سبورة فصل دراسي، وقد كتب عليها خبط يده كلمـة فيهـا خطـأ إمالئـي 

مـور، وكـان التعليـق صارخ، وكتبت الصحيفة حتت الصورة تعليقاً معرباً وداالً على ما آلت إليه األ
على النحو اآليت:

.)1(»املعلمون غري قادرين على التعليم... أنقذوا مدارسنا!«
وإذا كان هـذا حيـدث يف دول متقدمـة علميـاً مثـل أمريكـا تـتحكم مبصـائر العـامل، فمـا هـي 

عليه احلال يف دول نامية، ومن بينها دولنا العربية؟
للغـة العربيـة خـالل العقـود األربعـة األخـرية جيـد من يلق نظـرة علـى مسـتوى إعـداد معلمـي ا

أن مثــة صــيحات تنطلــق مــن هنــا وهنــاك تشــري إىل ضــعف هــذا املســتوى وقصــوره، وانعكــس هــذا 
القصور علـى مسـتوى األداء اللغـوي لـدى الطلبـة أيضـاً، ذلـك ألن فاقـد الشـيء ال يعطيـه، ولقـد 

ك طالباً جّيداً.عطِ قيل: أعطين معلماً جّيداً أُ 
يف حاجة إىل تبيـان أن أداء معلـم اللغـة العربيـة علـى املسـتوى القـومي لـيس بالصـورة ولسنا

املرغوب فيها، فثمـة أخطـاء يرتكبهـا يف املناشـط اللغويـة الـيت يؤديهـا حمادثـة وقـراءة وكتابـة، ال بـل 
إنه يعّلم ناشئته اخلطأ. ويف سـؤال طلـب فيـه إىل األطفـال أن يضـعوا خطـاً حتـت األفعـال املاضـية 

، فمــا كــان مــن املعلــم إال أن أنـََّبــه علــى »أرســل«يف الــنص، قــام الطفــل بوضــع خــط حتــت الفعــل 

.294ـ ص2005ورية ـ دمشق الدكتور حممود السّيد ـ مقاالت يف الثقافة ـ اجلزء الثاين ـ وزارة الثقافة الس)1(
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الدالـــة علـــى » أنيـــت«فعـــل مضـــارع، أال تـــرى فيـــه أحـــد أحـــرف » أرســـل«صـــنيعه قـــائالً لـــه: إن 
املضارع؟!!.

ومل يقتصر األمر علـى األخطـاء اللغويـة النحويـة يف األداء، وإمنـا امتـد إىل اسـتعمال العاميـة
معلمـو العربيـة يف مـدارس التعلـيم يف العملية التعليمية التعلمية على ألسنة املعلمـني كافـة، وبيـنهم 

العام ويف التعليم اجلامعي ويف مناقشات رسائل املاجستري والـدكتوراه حـىت يف أقسـام اللغـة العربيـة 
أحياناً ويا لألسف!

هم حلـــن أمـــام رســـول اهللا (ص) ويعـــد إصـــالح اللســـان فرضـــاً واجبـــاً يف تراثنـــا، إذ إن أحـــد
، كمــا أن اخلليفـة الفـاروق مــرَّ بقـوم يرمــون »أرشـدوا أخـاكم فقــد ضـل«فقـال الرسـول ألصــحابه: 

ن، فقـال: و متعلمـمتعلمني والصـواب النبال، فعاب عليهم رميهم، فقالوا، يا أمري املؤمنني إنا قوم 
أصــلح رحــم اهللا امــرأً «ل: حلــنكم يف لغــتكم أشــد علــيَّ مــن رمــيكم، مسعــت رســول اهللا (ص) يقــو 

».لسانه
علــى أخطائـــه بيــَد أننــا نالحــظ حاليـــاً أن معلمــي الرياضــيات يف فرنســا حياســـبون الطالــب 

إن خطـأك يف لغتـك أدهـى وأمـر مـن خطئـك يف حـل «اللغوية قائلني لـه مقولـة اخلليفـة الفـاروق: 
العربيـــة ال حياســـب . يف الوقـــت الـــذي نالحـــظ فيـــه أن بعـــض معلمـــي اللغـــة )1(»املســـألة الرياضـــية

الطالــب علــى أخطائــه اللغويــة وال علــى اســتعماالته العاميــة، ومــا أزال أتــذكر مقولــة أحــد الــزمالء 
مــــن مدرســــي األدب يف أثنــــاء تصــــحيح أوراق إجابــــة طالبــــه، عنــــدما قلــــت لــــه: إنــــك تســــرع يف 
بتهم؟ 

فأجاب: وأنا مايل ده مدرس النحو هو املسؤول عن كده، أنا مدرس أدب!!
ولقــد أشــار األســتاذ إبــراهيم مصــطفى يف اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي إىل أن اكتســاب 
اللغة الصحيحة غري عسري إذا هيأنا هلا بيئة حتيا فيها، جارية علـى األلسـن، وماضـية إىل اآلذان، 
ذه البيئــة يف األســواق، وال يف البيــوت، ولكــن يف املــدارس، ويف املــدارس لــن 

.)2(يكون األمر قريباً وال يسرياً، وسنحتاج إىل جهد وإىل خطوات من التدبر والتأين

)1( Pierre Clarac – L, enseignement du français 1968- presses universitaires de France- Paris.
)2(

.127ـ ص1957
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وبعــد هــذا القــول حيــدد رمحــه اهللا األولويــات فــريى أنــه جيــب أن نبــدأ مبــدارس املعلمــني وحــدها، 
فــال يــدرس فيهــا إال أســتاذ 

كانــت املــادة الــيت تــدرس، ويــرّوض املــتعلم لســانه ةاملعلمــني إال اللغــة الصــحيحة، أيــاً كــان املعلــم، وأيــ
علـــى أن ينطـــق صـــحيحاً، وســـيجد األمـــر غـــري عســـري، وبـــذلك ننشـــئ جـــيالً مـــن املعلمـــني يســـتخف 

خف معلمونـــا اآلن العاميـــة، ويضـــيق بالعاميـــة مبثـــل مـــا يضـــيق معلمونـــا اآلن العربيـــة بأقصـــر ممـــا يســـت

.)1(محلة املشاعل، ومرسلو النور، وباعثو الظلمة إذا شاؤوا بل إذا أساؤوا

على العربية الصحيحة أن جناهـد حـىت خنلـق هلـا بيئـة حتيـا ليس بكثري«وخيتم كالمه قائًال: 

.)2(»وحديث كل متكلم

ي هإال أن اإلعداد يف مدارس املعلمـني مل يكـن إعـداداً كافيـاً كمـا يـرى الـدكتور حممـد النـوي
إن معلــم اللغــة العربيــة املظلــوم، تعلــم األدب بطريقــة «إذ يقــول: » ثقافــة الناقــد األديب«يف كتابــه 

خاصــــة يف األزهــــر أو يف مدرســــة املعلمــــني أو يف دار العلــــوم، تعلمــــه علــــى أنــــه موضــــوع للروايــــة 

ب ذالقة اللسـان وقـوة احملاجـة، مل يـدر خبلـده يومـاً أنـه قطـع مـن احليـاة، سواملعارف، ويكتاملعاين
أو فلــذات مــن أكبــاد منشــئيه، أو متــنفس لعاطفــة إنســانية، أو تصــوير ألحــالم البشــرية وأمانيهــا 

.)3(»وشكاواها
مـن ويسأل: ِمبَ خيرج التالميـذ مـن مدارسـهم مـن تعلمهـم األدب العـريب؟ بأشـتاٍت مشـوهة

)4(.

.128املرجع السابق ـ ص)1(
املرجع السابق.)2(
.7ـ ص1949الدكتور حممد النويهي ـ ثقافة الناقد األديب ـ مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ـ القاهرة )3(
.30املرجع السابق ـ ص)4(



7

وتصــوّ 
قــد ميضــي »: «لغتنــا واحليــاة«

يــق التعليمـــي إىل آخــر الشـــوط، فيتخــرج يف اجلامعــة، وهـــو ال يســتطيع أن يكتـــب املــتعلم يف الطر 

.)1(»ويُعييه مع ذلك أن ميلك اللغة اليت هي لسان قومه ومادة ختصصه

بيـة يف بعـض جامعـات وطننـا العـريب يف العقـد وإذا ألقينا نظرة على خطط أقسام اللغـة العر 
األول مـــن األلفيـــة الثالثـــة فإننـــا نالحـــظ أن األهـــداف اخلاصـــة املرســـومة لتلـــك اخلطـــط تتمثـــل يف 

األعم األغلب فيما يلي:

ـــ إعــداد األطــر املتخصصــة مــن معلمــي اللغــة العربيــة لتلبيــة حاجــات وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف 1
قبـل اجلـامعي، وتلبيـة حاجـات املؤسسـات األخـرى مـن منشـئني مدارس التعليم العـام مـا 

قادرين على الكتابة بالعربية، وحريصني على سالمتها.

2

خدام العربيـة ـ استخدام املهارات اللغوية حمادثة وكتابة واستماعاً مبا ميكن الدارسـني مـن اسـت3
الفصيحة استخداماً سليماً وصحيحاً، وفهم ما يتضـمنه الكـالم املسـموع واملكتـوب مـن 

معان ومفاهيم وقيم.

ـ تنمية احلس اجلمايل والتفكري النقدي من خالل ما يتفاعل معه الدارسون من ثقافـة لغويـة 4
وأدبية.

اإلســالمي ماضــياً وحاضــراً مــن ـــ تعزيــز فهــم الدارســني لــرتاث أمــتهم األديب واللغــوي وتــراثهم5
جهة، والرتاث اإلنساين من جهة ثانية.

ـ كشف املواهب األدبية، والعمل على تنميتها.6

.1969القاهرة ـ ـ لغتنا واحلياة ـ دار املعارف املصرية ـ» بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرمحن )1(



8

املـــــنهج التتـــــابعي، وهـــــو أن يـــــدرس الدارســـــون املـــــواد أولهمـــــاومثـــــة منهجـــــان يف اإلعـــــداد 
ع سـنوات، ومـن مث التخصصية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية فيها مدة أربـ

املــــنهج ثانيهمــــايعــــدون تربويــــاً يف كليــــة الرتبيــــة لدراســــة املــــواد الرتبويــــة خــــالل عــــام أو عــــامني، و
التكـــاملي يف اإلعـــداد وهـــو أن يـــدرس الدارســـون املـــواد التخصصـــية إىل جانـــب املـــواد الرتبويـــة يف  

كليات الرتبية أو اآلداب نفسها مدة أربع سنوات.
د أحـــدمها النظـــام الفصـــلي ويعتمـــد الســـاعات املعتمـــدة، وثانيهمـــا ومثـــة نظامـــان يف اإلعـــدا

النظام السنوي وال يعتمد نظام الساعات املعتمدة.
فهـي مـواد ختصصـية يف األعـم األغلـبأما املواد اليت تـدرس يف خطـط أقسـام اللغـة العربيـة

وهــــــــي: األدب اجلــــــــاهلي، أدب صــــــــدر اإلســــــــالم، األدب األمــــــــوي، األدب العباســــــــي، األدب 
األندلســــي واملغــــريب، األدب العــــريب يف عهــــد الــــدول املتتابعــــة، األدب العــــريب احلـــــديث، األدب 

وموســـيقا الشـــعر، ، العـــروض »البيـــان والبـــديع وعلـــم املعـــاين«املقـــارن، النحـــو والصـــرف، البالغـــة 
، القــرآن لغــة وأدبــاً، احلــديث لغــة وأدبــاً، النقــد العــريب القــدمي، النقــد العــريب احلــديث، اللســانيات

دراسات يف علم اجلمال... اخل.

الرتبية العامة وفلسفة الرتبية، تاريخ الرتبية والرتبية يف الوطن العـريب، لرتبوية فهي:أما املواد ا
علــم نفــس النمــو، علــم الــنفس الرتبــوي، أصــول التــدريس، طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، املنــاهج 

يف الرتبيــــة وعلــــم الــــنفس، الصــــحة سقــــومي والقيــــايــــة، التلمات التعلــــيم، الرتبيــــة العالرتبويــــة، تقنيــــ
النفسية، الرتبية البيئية والسكانية، احلاسوب الرتبوي...

تـــاريخ العـــرب يف صـــدر اإلســـالم ومثـــة مـــواد ثقافيـــة مـــن مثـــل تـــاريخ العـــرب قبـــل اإلســـالم، 
األجنبيـة، والعهد األموي، 

املكتبة العربية، املعلوماتية، الثقافة القومية.
% أحياناً، ونسبة املـواد الرتبويـة 55وتصل نسبة املواد التخصصية يف املنهج التكاملي إىل 

%.15% ونسبة املواد الثقافية إىل 30إىل 
يف أسـس دراسـة » القصـة، الروايـة، املسـرحية«الحظ أن مثة غياباً لألجناس األدبية ومن امل

األدب يف بعض خطط إعداد معلمي اللغة العربية، وغياباً ألدب األطفال وعلم النفس اللغـوي، 
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وعلم االجتماع اللغوي، وأن مثة قلة للوقت املخصص لألدب املقارن، وانصرافاً يف تدريس النقـد 
أصوله ومناهجه ومدارسـه وقضـاياه ومؤمتراتـه، وال حتظـى النصـوص النقديـة إال بالقليـل األديب إىل

من االهتمام، وأن مثة قصوراً يف ختصيص مقرر للتمرس باللغـة والتـدريب علـى اسـتخدامها حـواراً  
وحمادثة، إذ إن منهج اإلعداد يف األعم األغلب يركز على الشعر واآلداب والنثر، ويغفل احملادثـة 

التعبري الشفاهي.و 
ومــن املالحــظ أيضــاً أن مثــة عزلــة بــني املــواد اللغويــة واألدبيــة يف األعــم األغلــب، ال بــل إن 
العزلـــة تتمثـــل أحيانـــاً يف علـــوم اللغـــة نفســـها، إذ إن اللغـــويني فصـــلوا النحـــو عـــن املعـــاين، ووضـــعوا 

على جـدوى التعلـيم يف  بينهما احلدود واألسوار، وهذا العزل بني اإلعراب واملعىن هو الذي جيور
كســب ذوق العربيــة ومعرفــة منطقهــا. والدراســة اجلامعــة لعلــوم اللغــة كلهــا تتكامــل فيهــا جوانبهــا 

ب والســــنوات أو 
.)1(الفصول

يضاف إىل ذلك أنه لـيس هنـاك ربـط بـني منـاهج األدب والعلـوم اإلنسـانية املختلفـة كعلـم 
نفســـر ظـــاهرة الـــنفس وعلـــم اجتمـــاع األدب، وعلـــم اللغـــة احلـــديث، وأتســـاءل كيـــف ميكننـــا أن 

م يف شــعر املتنــيب إن مل نكــن مطلعــني علــى معطيــات علــégocentrismeالتمركــز حــول الــذات 
.)2(»فيجوتسكي«و» بياجه«النفس وخاصة لدى 

وخيضــع تــدريس املقــررات األدبيــة أحيانــاً إىل مــزاج املــدرس واختصاصــه، إذ إن مــن يقومــون 
بتدريس األدب اجلاهلي يتوقفون أحياناً عنـد عـدد مـن املعلقـات أو عنـد شـاعرين فقـط، وينطبـق 

وهو يف أمـس احلاجـة إىل أن يتعـرف هذا أيضاً على األدب العباسي، فيتخرج الطالب يف الكلية
الصـــورة املتكاملـــة لعصـــور األدب، أو للعصـــر املـــدروس مبختلـــف تياراتـــه واجتاهاتـــه، وقـــد يكــــون 

املسـرحي، فيتخـرج الطالـب نفـاألدب احلديث عنده يقتصر على الاملدرس خمتصاً باملسرح، فإذا

.134ـ ص2005الدكتور حممود السّيد ـ يف األداء اللغوي ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )1(
.135املرجع السابق ـ ص)2(
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ه وتياراتـــــــه إال الفـــــــن يف الكليـــــــة، ومل يـــــــدرس مـــــــن األدب احلـــــــديث مبختلـــــــف مذاهبـــــــه واجتاهاتـــــــ
.)1(املسرحي

وإذا وقفنـــــا علـــــى تـــــدريس النحـــــو والبالغـــــة فإننـــــا نالحـــــظ تعـــــدد  اآلراء يف املســـــائل النحويـــــة 
والتفريعـــات اململـــة يف علـــوم البالغـــة، وهـــذا مـــا يـــؤدي إىل اإلحســـاس بصـــعوبة املـــادة النحويـــة بســـبب 

تــدريس النحــو علــى أنــه وســيلة التــأويالت واملماحكــات بــني املــدارس النحويــة، كمــا أن اهلــدف مــن
لتقومي القلم واللسان من االعوجاج والزلل غاب عن أذهاب أغلب القائمني على تدريسه.

وجتدر اإلشارة إىل أن حفظ التعريفات البالغية، واستظهار املتون النحوية، وهو ما يتم يف  
ة قـوة باللغـة العربيـة، وال كثري مـن سـاعات التـدريس النظريـة لعلـوم اللغـة العربيـة، ال يعـين بالضـرور 

ومل يركز القائمون على تدريس علوم اللغة العربية على أن هذه العلوم وسائل وأدوات على 
النحو الذي مساها به القدماء وهو علوم

السـتعمال هـذه اآللـة، إذ مــا زالـت القنـوات بـني احملاضــرات النظريـة واملمارسـة العمليـة ضــعيفة يف 
األعـــم األغلـــب، ومـــا زال نفـــر مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف امليـــدان تصـــادفه صـــعوبات يف عملـــه 

ويــة أساســية مل يكــن قــد متكــن منهــا بســبب عــدم التــدريب التدريســي عنــدما تصــادفه مســائل حن
الوايف والكايف، وبسبب االنصراف إىل أمور جانبية غري أساسية على حساب األمور األساسية.

وال متارس التعامل التطبيقي ال مع اللغة وال م
هــا، وهــم ضــعاف، ويقومــون بتــدريس اللغــة، وهــم علــى هــذا الضــعف، وتكــون فيواملتخصصــني 

النتيجة زيادة تدهور املستوى اللغوي لتالميذ التعليم العام، باإلضافة إىل تدنيه يف مرحلـة التعلـيم 
.)2(العايل

.135املرجع السابق ـ ص)1(
املـأمول ـ اجلمعيـة الدكتور أمحد هيكل ـ اللغة واحلفاظ على مقومات الشخصية القومية ـ نـدورة اللغـة العربيـة بـني الواقـع و )2(

.2001اخلريية اإلسالمية ـ القاهرة ـ مارس 
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اللغة العربية متمثالً يف الوقـت نفسـه يف طرائـق التـدريس يف إعداد معلمي ويتجلى القصور 

احملاكاة العمياء والسلبية واالعتماد على اآلخرين، وتقتل فيهم روح االبتكار، كمـا أن املعلومـات 
بقـى مزعزعـة يف الـذهن، نظـراً ألن الطلبـة مل يبـذلوا جمهـوداً يف سـبيل واحلقائق اليت تقدم بطريقها ت

يف األذهــان ق هــذا مــا يــؤدي إىل عــدم رســوخ احلقــائاكتشــافها، وإمنــا كــانوا يتســمون بالســلبية، و 

.ولن تنمَّى بهاألسلوب
عــدم اســتخدام التقنيــات الرتبويــة يف األعــم «ويف طرائــق التــدريس أيضــاً يتمثــل القصــور يف 

األغلـــب بعـــد أن شـــقت التقنيــــات طريقهـــا إىل ميـــدان تــــدريس اللغـــات، إذ إن تـــدريس اللغــــات 
األجنبيـــة بواســـطة املختـــرب اللغـــوي واحلاســـوب والوســـائل الســـمعية والبصـــرية بـــات أمـــراً عاديـــاً، يف 

نالحـظ فيـه أن مثـة تبـاطؤاً يف اسـتخدام هـذه الوسـائل يف تـدريس لغتنـا العربيـة حـىت الوقـت الـذي
إنـــه غـــرس يف أذهـــان بعـــض أبنـــاء العربيـــة أن لغتنـــا العربيـــة ال تـــدرس بـــاملخترب اللغـــوي، وأن هـــذا 

.)1(»املخترب مقتصر على تدريس اللغات األجنبية
الدارسني مهارات الـتعلم الـذايت ويتمثل القصور يف طرائق التدريس أيضاً يف عدم إكساب 

«الــذي هــو أســاس للــتعلم املســتمر، 
عـــن القـــراءة والبحـــث واالطـــالع بعـــد ختـــرجهم، ومثـــة قطيعـــة بيـــنهم وبـــني القـــراءة حـــىت يف جمـــال 

ملعــريف املتســارع، ختصصــهم، وهــذا مــا جيعلهــم متخلفــني عــن مواكبــة روح العصــر، عصــر التفجــر ا
«)2(.

يف األعــم األغلــب إال س

ونقـــد وحتليـــل وتركيـــب وتفاعـــل وتقـــومي فنـــادراً مـــا تعـــرض هلـــا املســـتويات العليـــا مـــن فهـــم وموازنـــة

.136الدكتور حممود السّيد ـ يف األداء اللغوي ـ مرجع سابق ـ ص)1(
املرجع السابق.)2(
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أساليب التقومي. كما أن إلغاء االمتحان الشفهي من أساليب التقومي يعد عـامالً سـلبياً يف قيـاس 
.)1(مستوى الدارسني بصورة دقيقة وموضوعية يف األعم األغلب

ســـؤال الـــذي ميثـــل تلـــك هـــي بعـــض جوانـــب القصـــور يف إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة، وال
أمامنا: مـا التصـور املنشـود هلـذا اإلعـداد، وحنـن نعـيش يف عصـر التفجـر املعـريف واالنتشـار الثقـايف 
اخلاطف وثورة التقانة واملعلوماتيـة والعوملـة؟ وهـل يؤهـل اإلعـداد املنشـود معلمـي اللغـة العربيـة ألن 

اإلعداد المنشودـثالثاً 

:)2(إن اإلعداد املنشود ملعلم اللغة العربية ينبغي له أن يؤهل معلماً حائزاً الكفايات التالية
.واد الرتبوية على مادة التخصص اللغويعلى أال جتور املـ التمكن من املادة1
ـ التمكن من مهارات التواصل باللغتني العربية واألجنبية.2
ـ التمكن من استثارة الدافعية لدى طالبه.3
ـ التكامل املعريف يف تكوينه.4
».Systemاملنهج نظام «ـ التمثل للمنهج الرتبوي مبفهومه املنظومي الشمويل املتكامل 5
يف اختيار الطرائق واألساليب يف ضوء األجواء واملستويات.ـ املرونة 6
ية.الربط بني املعارف النظرية والعملـ 7
ـ الرتكيز على اجلوانب التطبيقية.8
ـ الرتكيز على كيفية التعلم وتعليم الطالب كيف يتعلم؟9

لك يف إجنازها.جناز املشروعات اليت تستلزم ذإـ الرتكيز على روح الفريق والعمل التعاوين يف 10
ـ استعمال أساليب التشجيع والتعزيز يف التعامل مع الطلبة.11

املرجع السابق.)1(
ـ 2008ـ اجلزء الرابع ـ عام 83)2(

.769ص
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ــــات التعلــــيم االلكرتونيــــة واملعلومــــات واالتصــــاالت، وتوظيفهــــا 12 ــــ القــــدرة علــــى اســــتعمال تقني ـ
».ة (االنرتنت)... اخلاحلاسوب، الشابك«ملصلحة العملية التعليمية التعلمية 

».االنرتنت«عارف اجليدة والفاسدة مما تنشره الشابكة ـ القدرة على التمييز بني امل13
14

ـ امتالك مهـارات الـتعلم الـذايت، الـذي هـو أسـاس للـتعلم املسـتمر مـدى احليـاة، وإذا كـان 15
أسـاليب الـتعلم الـذايت فـإن أرقى أنواع التعلم أن يـتعلم الطالـب كيـف يـتعلم بإرشـاده إىل 

أرقى أنواع التنمية املهنية للمعلم أن يتعلم كيـف ينمـي نفسـه، ويطـور أداءه، وكيـف حيـل 
مشكالته املهنية.

ـ القدرة على استعمال أساليب تقومي متنوعة ومتعددة تقيس املهارات العقليـة العليـا لـدى 16
الدارسني.

ـــ القـــدرة علـــى توظيـــف نتـــائج التقـــومي يف تطـــ17 وير العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة انطالقـــاً مـــن ـ
األسئلة اخلمسة:

حتديد األهداف.ملاذا؟
حتديد القدر من املادة.ماذا؟
اجلمهور املستهدف.ملن؟

طريقة التدريسكيف؟
التقومي لبيان مدى حتقق األهداف.ما األثر؟

لغــة العربيــة يف  ويف ضــوء هــذه الكفايــات كــان ال بــّد مــن إعــادة النظــر يف خطــط أقســام ال
كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ويف خطط معاهد إعداد املعلمني يف كليات الرتبية علـى نطـاق 

:)1(الساحة القومية يف جامعات الوطن العريب ومعاهده، على أن يؤخذ باحلسبان
ـ إعادة النظر يف مدخالت معاهـد إعـداد املعلمـني وكليـات اآلداب، علـى أن يكـون القبـول 1

ضوء الرغبة والقدرة وإجراء مقابالت للراغبني يف االنتساب إليها.يف 

.144ـ ص2005الدكتور حممود السّيد ـ يف األداء اللغوي ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )1(
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ـ الرتكيز على املنحى الوظيفي يف اختيـار مفـردات املقـررات، واعتمـاد معيـار التـواتر والشـيوع 2
يف عملية االختيار، واالبتعاد عن املماحكات والتأويالت والشذوذات واالسـتثناءات يف 

املادة النحوية.
ة اللغة وتكاملها يف املقررات األدبية واللغوية ويف أساليب التدريس.ـ حتقيق وحد3
ـ اإلكثار من ممارسة اللغة بغية تكوين املهارات اللغوية والكفايات لدى الدارسني.4
ص مقـــرر للمحادثــــة والتعبـــري الشــــفهي وإعـــادة االمتحانــــات الشـــفهية إىل أســــاليب يــــ ختصــــ5

تايب.التقومي وعدم االكتفاء باالمتحان الك
ـــ اعتمــاد املفهــوم الواســع لــألدب يف اختيــار النصــوص األدبيــة، وعــدم االقتصــار علــى الشــعر 6

فـــين، إذ إن االجتاهــات احلديثـــة يف النظــر إىل األدب تـــرى أن األدب لــيس وقفـــاً والنثــر ال
على دواوين الشعر وكتـب النثـر الفـين، ولكنـه يف كتـب التـاريخ واجلغرافيـا والرتبيـة والطـب 

» ابـن جريـر«و» الفـارايب«و» ابـن األثـري«و» ابن سـينا«ة، إنه يف تراثنا يف كتب والفلسف
، إنــه يف ميــادين الفكــر يف الدراســات »ابــن بطوطــة«و» املســعودي«و» ابــن خلــدون«و

ال بـــّد مـــن االســـتعانة مبنـــاهج البحـــث ولفهـــم األدب اإلنســـانية والعلميـــة قـــدمياً وحـــديثاً.
.حليل النفسي... اخلالعلمي ونظريات علم االجتماع والت

ـ العناية باألجناس األدبية من قصة ورواية ومقالـة ومسـرحية وخطبـة... اخل، علـى أن حيظـى  7
كل منها حبيز واف يف اخلطة.

ــــ إدخـــال علـــم الـــنفس اللغـــوي وعلـــم الـــنفس االجتمـــاعي وأدب الناشـــئة يف مقـــررات أقســـام 8
اللغة العربية إىل جانب مناهج البحث العلمي.

ع مناهج حتليل دراسـة النصـوص األدبيـة يف ضـوء طبيعتهـا علـى أن يراعـى املـنهج التكـاملي ـ تنوي9
يف التحليل والتفسري وعدم االقتصار على املنهج البالغي يف الدراسة، بـل االسـتعانة بـاملنهج 

النفسي واملنهج االجتماعي واملنهج اهليكالين واملنهج الشكالين... اخل.
لألدب املقارن، واإلتيان بنصوص مقارنة على حنو واف.ـ زيادة الوقت املخصص 10
ـ اعتماد الطرائق الكشفية والتنقيبية واالستقرائية يف التدريس.11
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ـــ اعتمــاد أســاليب الــتعلم الــذايت الــذي هــو أســاس للــتعلم املســتمر مواكبــة لــروح العصــر، 12
عصر التفجر املعريف.

لــتعلم املختلفــة مــن كتــب ومراجــع وجمــالت وصــحف ـــ إغنــاء البيئــة التعليميــة التعلميــة مبصــادر ا13
ووثــائق وســجالت وصــور متحركــة وتســجيالت ضــوئية ورســوم وأشــكال وشــرائح وشــفافيات 

وخطوط بيانية ومناذج وجمسمات وخمابر لغوية وحواسيب... اخل.
ــــ إجـــراء تـــدريبات عالجيـــة لتفـــادي األخطـــاء الشـــائعة علـــى األلســـنة واألقـــالم، وتوظيـــف 14

ملخابر اللغوية يف هذا الصدد.احلواسيب وا
ـــ تنويـــع أســـاليب التقـــومي، علـــى أن تكـــون االمتحانـــات وســـيلة ال غايـــة لتعـــرف املســـتوى 15 ـ

والتشخيص والعالج والتطوير.
ـــ إدخــال مقــررات اختياريــة علــى خطــة اإلعــداد إرضــاًء للميــول وحتقيقــاً للرغبــات واســتثارة 16

لدافعية.ل
وى خمرجـــات إعـــداد املعلمـــني وفـــق النظـــامني التكـــاملي وجتـــدر اإلشـــارة أخـــرياً إىل أن مســـت

والتتابعي حيتاج إىل إجراء البحوث العلمية للوقوف على هذا املستوى بصورة موضوعية يف منأى 
عـــن االنطباعـــات الذاتيـــة واالجتهـــادات الشخصـــية، علـــى أن يكـــون مثـــة تكامـــل يف إجـــراء هـــذه 

تــربمج مشــكالت اإلعــداد يف ضــوء وعلــى أنالبحــوث بــني البــاحثني يف كليــيت اآلداب والرتبيــة،
تفاق

ومـــن األمهيـــة مبكـــان إجـــراء دراســـات تتبعيـــة للمتخـــرجني مـــن معاهـــد إعـــداد معلمـــي اللغـــة 


