
 

 
 

 
 

 
 

 
ٌ       كثرية أنشطة هناك َ ْ        حققت َ َ َّ ً       شأنا َ ْ ً           متقدما َ َِّ َ ِ        ميدان يف ُ ْ َ      داخل بغريها نيللناطق العربية تعليم َ ، وخارجه العريب الوطن ِ
َ      وهي ِ ٌ          أنشطة َ َ ِ ْ ٌ            متعلقة َ َ ِّ َ َ  حظيت وقد. والتقييم والقياس، املعلمني وتدريب، الدراسية املواد ووضع، املناهج بتصميم ُ
َ         األنشطة هذه ِ ْ ِ         بطبيعة االهتامم من متفاوتة بدرجات َ َ َ ْ       وتأيت. ْ     احلال ِ َ ِ   هذه َ ُ          املقالة ِ َ ِ   رةَ   رضو عىل ِ    لرتكز َْ  اجلهات تشارك َ

َ       هيتدى املعايري من جمموعة يف بغريها للناطقني بالعربية املهتمة ْ ٍ     نشاط كل يف هبا ُ ْ    أو َ  وقد. املجاالت هذه من جمال َ
َ     تلك ِ   إىل احلاجة ظهرت ْ ِ           املجموعة ِ َ ْ ِ           املحددة َْ َ ََّ َ   من ُْ  تتبناها التي النظرية التوجهات يف ِ      الواضح التباين إىل نظرا َْ        املعايري ِ
َ            املختلفة اجلهات ِ َ ْ َ  اهلدف  إن. َّ       املضطرب اخلضم هذا يف املعلم ضياع عنه نشأ مما، وخارجه العريب الوطن داخل ُ     َ ْ    من َ ِ
ِ      وضع ْ ِ   هذه َ  فيه حتقق مما واالستفادة، عموما األجنبية اللغات تعليم جمال من العربية تعليم جمال تقريب املعايري هو ِ
، الكفاءة مستويات، اللغوية الكفاءة، "آكتفل"، مهنية معايري، معايري: مفتاحية تكلام. (الفائتة القليلة العقود عرب

 )*(.)بغريها للناطقني العربية
Abstract 
There have been activities in galore available for Teaching Arabic to Speakers of Other 
Languages (TASOL) in the Arab World and beyond it, some of which have attained an 
advanced level in theory and practice. These activities are related to curriculum design and 
pedagogy, syllabus planning, teacher training and evaluation and assessment. In consequence, 
these activities have drawn attention of specialists in varying degrees. This article emphasises 
the fact that all authorities involved in TASOL should work in collaboration on standards-
basing Arabic to Speakers of Other Languages (ASOL) and standards-basing the domains 
thereof. TASOLers really need a specific set of standards taken as a guide in TASOL due to 
clearly voiced variations in the theories of TASOL and practical orientations therein. This state 
of theoretical chaos has led to a state of loss felt by confused TASOLers. The goal of 
establishing a standards-basing movement for TASOL is to appropriately relate the state of 
ASL/AFL to foreign language education trends in general and to make use of already 
established best theories and best practices in the field of foreign language education over the 
past few decades. 

Keywords: standards -professional standards - ACTFL- language competency - competence 
levels – ASOL 
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   يف         العـاملني      ملعظـم       مـألوف        املعايري       مفهوم    إن
    حبـيس      طويـل     ألمـد    ظـل      لكنـه  ،       اللغـات       تعليم
  أن    هـا  من  ،      عديدة       أسباب      وهلذا  .          والتمنيات       اآلمال
    يقتـيض       واسـعا        معرفيـا     جمـاال      عادة      تغطي        املعايري
       املـستهدف      يكـون     وحـني  .      اخلرباء    من     عدد       تعاون
    معلـم    أي   (    البـرش    مع        تعامله    جل      شخصا         باملعايري

ٍعلوم   يف        الولوج     فإن  ،  )     اللغة ُ     ٍ ّشتى  ُ َ   ّ   ،    عـدة  َ     َوجماالت  َ
ــنفس     علــم  :    مثــل     منــه     مفــر   ال  ٌ   ٌ أمــر          واإلدراك  ،      ال
       الـشعوري    عد    والب  ،      اللغة        اكتساب        وعملية  ،      ونموه

ــاطفي ــة  ،         والع ــصميم        وكيفي ــاهج       ت ــبة        املن          املناس
  ،        املتنوعـة         واألهـداف  ،        املختلفـة         العمريـة        للفئات
      تراكيـب       وحتليـل  ،        اللغويـة       املادة        اختيار        وأسلوب

         تقديمها      وطرق  ،        مفرداهتا      دالالت        ودراسة  ،      اللغة
   ذلـك  ُ   ُ وغـري  ،        نتائجهـا      قياس        وأسلوب  ،      للطالب

      مئات     فيه      كتبت            تلك املجاالت    من     جمال    كل  .    كثري

ِبشأنه        وأجريت  ،       املقاالت ِ ِ      ِ ِ   ،   هلـا    حـرص   ال       أبحـاث  ِ
 NCATE      انظـر   (     الكتـب      عـرشات          ألفت فيه  َ  َكام

   ). ACTFL 2012       وكذلك  ,2001
                                      إن املعايري احلاليـة مبنيـة عـىل معـايري مـشاهبة 

                       مع زميلني له ونـرشت عـام َ      َاملؤلفني     أحد      وضعها 
ً                           ًوكــان املقـــصود هبــا أساســـا املـــشهد   .     ٢٠٠٦

ــات املتحــدة             األكــاديمي للغــة ــة يف الوالي                            العربي
) Alosh et al., 2006 .(    ثم تم تعديلها بعد ذلـك                      
                       لتناسب مجيع املدرسني مـن  ) ١               انظر امللحق رقم  (

   إهنا  .                                  عرب وغريهم داخل الوطن العريب وخارجه
ُتشمل َ ْ َ     ُ َ ْ َوهي  ،         معيارا  ٦٢  َ ِ َ    َ ِ   ،       فئـات   سـبع  ىل  إ        مقـسمة َ
َهــي ِ   َ ــة   : (ِ ــاءة اللغوي ــة و  ،                الكف ــة اإلدراكي   ،                 النظري

ــة     الثقا و ــات و  ،   ف ــيم اللغ ــس تعل ــصميم  و  ،                 أس       ت
ِوالقيــاس  ،       املنــاهج ْ       ِ   ،  )      املهنيــة        التنميــة  و  ،        التقيــيم و  ْ

   .                           يوضح أعداد املعايري يف كل جمال          اجلدول اآليت  و

 بغريها للناطقني العربية اللغة ملعلمي مهنية معايري
 العدد الفئة

 ٨        اللغوية         الكفاءة
 ١١        اإلدراكية         النظرية
 ٧        الثقافة
 ٤    غات   الل       تعليم     أسس

 ١٢       املناهج       تصميم
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 بغريها للناطقني العربية اللغة ملعلمي مهنية معايري
 العدد الفئة

ْ والتقييم      القياس ّ         ْ ّ١٠ 
 ١٠       املهنية         التنمية

 املعايري ملحقات
 ٢٠        املعرفية         ومناحيه        النظري       اإلطار

 ٤٥        العربية       تعليم                    من مدرسني متمرسني يف       توصيات
       املجلـس         إرشـادات  ،       املتحـدة         الواليـات   يف         الكفـاءة       تقيـيم     سلام   :     املدرس      تفيد      أخرى        ملحقات

ــة  ،       دراســية     خطــة       نمــوذج أ  ،        األمريكــي        قائمــة  ،       متخصــصة           مراجــع وجمــالت   ،             حلقــة تعليمي
         التطبيقي       اللغة     علم   يف     ثالث       بلغات         مصطلحات

 

          عىل عـرشين      لمعايري                     ويعتمد اإلطار النظري ل
                                       منحى مـن منـاحي املعرفـة تتعلـق بـام ينبغـي أن

                       توصية مستمدة من أداء  ٤٥      وهناك   .            يدركه املعلم
       بلغــات       نـاطقني  لل         العربيــة    غـة              أفـضل معلمــي الل

                     ملعلـم اللغـة العربيـة         املهنية      املعايري     انظر    (       أوروبية
                                    للنــاطقني بغريهــا عــىل موقــع معهــد اللغويــات 

ــــــة ــــــعود-       العربي ــــــك س ــــــة املل                  جامع
http://ali.ksu.edu.sa/home .(  

             معيار    كل   يف      مليا       نظرنا     إذا     
ْمـن       تواجـه      التـي       املهمـة       جسامة      ندرك  ،    حدة    عىل َ   ْ َ
ُيروم َ     ُ          العربيـة      مـدريس       إلعـداد       ناجعـة       برامج      بناء  َ

َّإن    إذ  ،      بغريهــا         للنـاطقني ِ   َّ         املعــايري    مــن       معيـار    كــل  ِ
    ملدريس        املهنية        املعايري       جمموعة   يف  ،       والستني       االثنني

ـــة ـــاطقني         العربي ـــا         للن  Alosh and   (     بغريه

Alkahtani, 2012(  ،  واسع       موضوع       وراءه      يكمن      
    مهمـة    مـن     ليس          التفاصيل   يف         والدخول  .  ب    متشع

ك    بل  ،       املعايري ْ َترت ُ ْ   َ    يف         والتوسع      منها         االختيار       عملية  ُ
ُتـصمم      الذي         للربنامج          مواضيعها َّ َ ُ     ُ َّ َ       وفقـا  ُ      ُمناهجـه  ُ

        املنهــاج   يف        املعــايري       تــنعكس      احلــال     هــذه   يف  .   هلــا
        وأبحـاث     كتـب        اختيـار    أو     وضـع    ويف          واملقررات

  ،     منها      شيئا    أو        املعايري   يف         املطروحة         املواضيع        تتناول
  .     املدرس     لدى         تنميتها       املراد         املهارات          وتوصيفات

  عـىل      يـشجع   مل      الـذي        الرئيس       السبب    أن      يبدو
   عـدم    هـو     اآلن     حتـى      عامـة       مهنيـة       معـايري     وضع
  .       املعـايري     هلـذه       حاضـنة      مجعيـة    أو       مؤسـسة      وجود
   ال        متفرقـة       املجـال     هـذا   يف         العاملني      جهود       فكانت
تظمها ُينْ ِ َ َ     ْ  ُ ِ َ    هـذا  .    يبي   تـدر    أو      علمـي        برنامج    أو  ٌ   ٌ قسم  َ

ــا       املهنــي         التعــاون        انعــدام    إىل         باإلضــافة   إذ  ،       تقريب
       توجهاهتـا     رغـم       فرديـة         املحـاوالت      معظـم      كانت

ــسليمة        وأســسها  ,Aweiss, 1998, 2002   (       ال
2005; Ingvarson et al. 2005; Al-Batal 

2007 .(    
ِببال     خيطر    ما     أول     لعل  :       املعيار       تعريف ِ     ِ ِالقـارئ  ِ ْ      ِ ْ  
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  إن  .     عـايري  امل       ماهيـة     حـول      سـؤال  ِّ      ِّالـسياق     هذا   يف
  أو       مقيـاس    هـو  -      الكلمـة      عليـه     تـدل    كام-        املعيار
ْيبنى        قياسية       عبارة ُ    ْ   .     قـرار    أو       تقيـيم    أو     حكم       عليها  ُ
         النظرية     جمال   يف        املعايري     أحد    إن  ،      املثال      سبيل     وعىل

  :   يأيت    كام  َ   َ صيغ         النفسية          اإلدراكية
 كالدافعية الشعورية العوامل َّ     أمهية إىل االنتباه"

  "ربوالع العربية من واملوقف
       اعتبـاره   يف     يـضع     بأن  َ      َاملدرس  ُ      ُ املعيار     هذا  ّ    ّيذكر
َ     َ احلـافز  ً     ً خـصوصا  ،       املـتعلم     عند         الشعوري        العامل
ُوموقفـه         العربية       لتعلم َ       ُ      نحـن  . ِ      ِوأهلهـا  ِ     ِ اللغـة    مـن  َ
ــم ــات    مــن      نعل ــذا        أدبي ــدان     ه ِخــالل     ومــن  ،       املي ِ    ِ ِ

      نجـاح   يف      رئـيس      عامـل    هـو       احلـافز    أن  ،       املالحظة
ْأو        التعلم       عملية َ   ْ  Gardner & Lambert   (     فشلها  َ

ِأي  -     وهو   ). 1972 َ   ِ       يتـضاءل    أو        يتعاظم  -   َّ   النَّجاح  َ
 Gardner)          وأبنائها       اللغة    من        الطالب      ملوقف      وفقا

        الطالـب      موقف      قياس        للمدرس  َ     َويمكن   .(1982
          باملقابلــة    أو  ،        باملالحظــة     إمــا          وأبنائهــا       اللغــة    مــن

َّمعدة      قصرية          باستبانة    أو  ،        الشفوية َ ُ    َّ َ   ،      وذكـاء        بعنايـة  ُ
َبغية      وذلك َ ُْ     َ َ ِالقيام  ُْ ِ ْ       ِ ِ       منهـا  ُ      ُ املقصود  ٍ    ٍ الحقة        جراءات  بإ  ْ

ْمـن  ،     وجدت    إن         السلبية     هذه    من         التخفيف ِ   ْ ِأجـل  ِ ْ َ    ِ ْ َ  
  .      الطالب     لدى        التعلم     فرص     رفع

   يف        املقـررة        باملـادة       تتعلـق  ،      علمية       ينطوي     وهو
  ويف  ،  )١ (       كفاياهتم       تنمية    ويف  ،       املعلمني       إعداد       برامج

                   للداللة عـىل املقـدرة  "     كفاءة "             نستخدم مصطلح   )١ (
                وهي تـضم عـددا مـن   ،                       العامة الشاملة يف اللغة

ـــات " ـــة  "        الكفاي ـــة واللغوي ـــا القواعدي                           منه
     انظــر  (             والتعويــضية                    االجتامعيــة والتنظيميــة

==

      اكتساب      وعلم  ،      النفس     علم      ويمس  .       أدائهم       تقييم
ــة ــة  ،      اللغ ــرص       وعالق ــش       العن ــرص      عوري   ال         بالعن
  ،      اإلعـالم       وسـائل   يف         النمطيـة        والـصور  ،       الذهني
   هـذا  .       الـدرايس         الربنـامج   يف      معها         التعامل        وكيفية

ــافة ــوفري    إىل         باإلض ــة      ت ــة       خلفي ــه   يف      قوي      األوج
       يتعلـــق    ملـــا           والثقافيـــة           والـــسياسية          االجتامعيـــة
 ,Johnstone   (       تـــدريبهم        وبـــرامج         باملدرســني

2004.(   
                  ذ  أخ     لقد 

  عـىل      سعود      امللك        بجامعة         العربية          اللغويات      معهد
       سبقها    ما    عىل       مبنية       جديدة       مهنية       معايري    نرش       عاتقه
 ;NCATE 2001   (     املجــال     هــذا   يف     عمــل    مــن

NBPTS 2011; Alosh et al., 2006, Al-
Batal, 2007, Haley, M. & Ferro 2011(  ،  

ّعـدلت     أهنـا   يف      عنها      ختتلف       لكنها ُ    ّ        عامليـة       لتكـون  ُ
ــصبغة ــصل        ال ــامج    ألي   ح   ت ــصمم        برن ــداد      م      إلع
    حـدود      داخـل       بغريهـا         للنـاطقني         العربية      مدريس
ــادرة     هــذه    إن  .       وخارجــه       العــريب       الــوطن      تــضع         املب
       الفعـيل         التطبيـق    هلـا      تكفـل       علمية       مؤسسة   يف        املعايري

    بـني     يضم       املعهد    أن       خصوصا  ،        والتطور           واالستمرار
   علـم   يف         املتخصصني    من    به        يستهان   ال      عددا         منتسبيه
         للمعـايري       يتحقـق      وحتـى  .      العـريب    قي      التطبي       اللغة

     دوريــا         تعـديلها    مـن    بــد   ال  ،          واالسـتمرار        القبـول
        اللغات       تعليم     جمال   يف          للتطورات          مواكبتها      لضامن
  .      اخلدمة     هذه        بتقديم      كفيل        واملعهد  ،      عموما

==
Backman 1990 .(    ويــــشمل مــــصطلح            

   .                           جماالت معرفية أخرى غري لغوية "       الكفاية "
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              املعـايري     متثـل        
     ومرجـع       رضوريـة      حاجـة         العربيـة      ملدريس        املهنية

      وصـقل          وتطـويرهم        املدرسـني        لتـدريب        إرشادي
      كافــة   يف  ً    ً فــاعال  ً      ً تدريــسا  ِّ    ِّتــؤمن     فهــي   .        إمكانــاهتم
  مـع  ً     ً مهنيـا         التواصـل    عىل        القدرة      تعزز  ،         املستويات

ــع ــني     مجي ــيم        املهتم ــة        بتعل ــستويات   يف         العربي         امل
   يف  )       اجلامعـة    إىل        الروضـة    مـن   (       املختلفة          الدراسية
ْاملفــروض        البــدهي        الــسؤال  .    أمجــع       العـامل َْ      ْ َمل   :ُ   ُهنــا  َْ  ِ َ ِ
ِكانت َ     ِ ًماسة       احلاجة  َ َّ     ً ِوضع    إىل  َّ ْ َ    ِ ْ    عـدد      هنـاك        معايري؟  َ

  :           واستخدامها        املعايري      بوضع       تتعلق  ّ       ّاملسوغات    من
    قويـة      حتتيـة      بنيـة      وجود      رضورة  -     نظرنا   يف-      أوهلا

    بشكل       بغريها          وللناطقني  ،    عام      بشكل       اللغة        لتعليم
  أو      علمـي      نـشاط    أي     شـأن     هـذا   يف      شأهنا  .    خاص

        البنيـة       وليـست  .        اقتصادي    أو       صناعي    أو        اجتامعي
ًقرصا     فقط   ة      التحتي َْ    ً       التـي         املحـسوسة        األشـياء  َ  َعىل  َْ
         القاعـدة  ً    ً أيـضا    هـي    بل  ، ّ    ّمعني       لقطاع      خدمة        نبنيها

        الالزمـة          واملهـارات  ،       النشاط     هلذا        الالزمة         املعرفية
   .     فاعل      أداء    إىل        املعرفة      لرتمجة

ــا     ومــن ــشأت     هن ــداء  ً     ً أساســا        الفكــرة      ن ًوابت ِ ْ َ        ً ِ ْ َ .  
         اللغويـة         واملخابر         واملعاهد        املدارس    إىل          فباإلضافة

ــشابكة    عــرب         التواصــل        ووســائل       واســيب   واحل        ال
ــسبورات ــة           وال ــا  ،       الذكي ــدرس     هنــتم    أن       علين         بامل

ــة ــارات         واملعرف ــي          وامله ــي      الت ــم    أن       ينبغ   .   هبــا     يل
    يكون    كي  ،       األصعدة     مجيع    عىل         للتغريات          واملواكبة

    أكثـر   يف        مثيالهتـا  ّ     ّمـصاف   يف      حرفـة         العربية       تعليم
   إنـه  .        املـستحيل       بـاألمر     هذا      وليس  ،      تقدما         البلدان
    هلـا        مدروسـة        منظومـة     ضـمن       العمل     فقط      يقتيض

    ألداء  َ     َتقيـيم        ووسائل  ،     حمددة        وخمرجات       مدخالت

   .        تقويمهام    ثم     ومن         والطالب       املدرس
ــا  يف       خــصوصا  ،     املهــن      ملعظــم    أن    هــو         وثانيه

       املهنـي        الـسلوك     حتكـم       معـايري  ،        املتقدمـة         البلدان
  ،      جمـاالهتم   يف        الالزمة         باملعرفة         وتزودهم  ،        ألفرادها

        األطبــــاء    إىل     ئيني        والكهربــــا          النجــــارين    مــــن
       اللغـة       ملعلمـي       مثلهـا      يكـون   ال     فلـم  .         واملهندسني
      ومعاهــد  ،      املــدرس       تــساعد        املعــايري    إن          العربيــة؟

     تعلـيم   يف          بالتغريات        اللحاق    عىل  ،       املدرسني       إعداد
    بنـاء          والتـدريب  ،      املسار        وتعديل  ،      العامل   يف        اللغات

  إىل      تــؤدي     وهــي  .       وعلميــة       بحثيــة        معطيــات    عـىل
   خـالل    مـن       املهنـة      فـراد أ    بـني     حيـة         تفاعلية       عملية
ـــشاء ـــات       إن ـــد         اجلمعي ـــؤمترات      وعق ـــرش         امل    ون

تج    مما  ،         الدراسات ُينْ َُ   ْ  ُ    حتـرتم      مهنـة      نـشوء     حـتام     عنه  َُ
       الثقـة     نمـو    عـن       ناهيـك  ،       املجتمـع        وحيرتمها      ذاهتا

  ،        بــأمهيتهم         وشــعورهم  ،        أعــضائها     لــدى        بــالنفس
  .     ذواهتم       وحتقيق
        التحول    هو       نظرنا   يف       املهمة         املسوغات     أحد    إن

       النـصف   يف         تعليمهـا         وأساليب   ة    اللغ     نحو        النظري
    نـسلط    أن       رأينـا     وقـد  .       العـرشين       القـرن    من       الثاين
ُإنه    إذ  ،      ألمهيته        املوضوع     هذا    عىل  ً     ً عاليا       الضوء َّ ِ    ُ َّ     يؤثر  ِ

  أو       مدرسـني     كنـا      سـواء  ،       املهنيـة         أنشطتنا      معظم   يف
        التحـول    إن  .     قـرار       أصحاب    أو        إداريني    أو        أساتذة
           الثامنينـات   يف       الغرب     بالد   يف     حدث      الذي        النظري

) Schrier, 2002(  ،  تعلـم       كيفيـة  ِ  ِإىل        النظـرة  ّ   ّغـري    
ــا       اللغــة ْوتعليمه ََ        ْ ــا    إال   .ََ ــرى  ال      أنن ــري     ن   مــن       الكث

  ،        العربيـة       اللغة      مدريس       إعداد       برامج   يف        خصائصه
        املدرسـني       ومعظـم  ،        الطاغية    هي           التقليدية        فالسمة

 Haley & Ferro, 2011   (ّ      ّتعلمـوا    كـام  ّ      ّيعلمـون
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and Zellman, et. al, 2011.(   هـذا     حدث  قد و       
ْتغري يف النظرة إىل كيفيـة تعلـم اللغـة وتعليمهـا  ال ََ                                         ْ ََ

َّ                 َّتالشت الفكـرة التـي     حيث    ؛    ١٩٨٠           حوايل العام 
ًكانت سائدة َْ           ً            بأن تعلـم ُ       ُ القائلة  ،                حتى ذلك الوقتَْ

         لدراسـة ٍ                             ٍاللغات األجنبية يقتيض ختصيص وقـت
  ،                          إىل سنتني يف املـستوى اجلـامعيُ  ُلِ  ِصَ           َ نحو اللغة ي

َواستبدل ِ ْ َُ ْ        َ ِ ْ َُ ِهبذه  ْ ِ ِ    ِ ِ ْالفك  ِ ِ ْ     ْ ِ ِرةْ َ   ِ ٌهدف  َ َ َ    ٌ َ                   آخر يـدعو إىل تعلـيم  َ
                          أي من خالل االسـتخدامات التـي   ،             اللغة وظيفيا

                     وقــد توصــل ميــدان تعلــيم   .                توضــع فيهــا اللغــة
                                           اللغات األجنبية إىل هذا التصور اجلديد بنـاء عـىل
                                             عدد كبري من البحوث التطبيقية فيام يدعى النظرية 

                             أي أن فهــم الــنص يــأيت مــن اخللفيــة (        الــصورية 
  ،  )                            وجـودة يف ذهـن القـارئ أو الـسامع          السابقة امل

                    ومـن الـنامذج احلاسـوبية   ،                   ومن البحوث العصبية
                      وكذلك من التقدم احلاصل   ،  )               للذكاء االصطناعي

   .                          يف العلوم الذهنية اإلدراكية
                                    كل ذلك أدى ألن يكون هناك تركيز جيل عىل 

 Sawffar, Arens, and (ً                   ًاملتعلم بدال من الـنص 

Byrnes 1991(  ،  ديــاد احلاجــة إىل             ممــا أدى إىل از              
                                      إجراء البحوث يف قـضايا ذات عالقـة بالـدارس

  عـىل              بـدال مـن الرتكيـز   ،  ة                    وأساليب اكتسابه اللغـ
                                لقد كانـت النظريـات املوضـوعة يف علـم   .     النص

                                          اللغة وعلم اللغة االجتامعي العامل املؤسس هلذه 
هم  ،                    ويرى عـدد مـن البـاحثني  .             التغري النوعي ُمـنْ ِ  ْ  ُ ِ

 ,Wilkins 1976   : ( رص  احلـ   ال  َّ       َّالتمثيل  ِ    ِ سبيل    عىل
Halliday 1989, Savignon 1983, Hymes 

1972, Bachman 1990,(  ،   أن اللغة اليوم ينظـر                    
  .                                       إليها من حيث استعامالهتا ال من حيث ماهيتها

ــذه    إن ــة     ه ــة        النقل ــة    إىل       النظــر   يف         النوعي        اللغ

  ،        تعليمها   يف      مماثل     حتول         يواكبها    أن    بد   ال          ووظيفتها
        الواضـح      امليـل       عتبار  اال  يف        أخذنا    ما     إذا       خصوصا

        املتحـــدة         الواليـــات   يف       خـــصوصا  ،      الغـــرب   يف
       األجنبيـة       اللغـة        بمتعلم        الوصول     نحو  ،         األمريكية

     يـضاهي          الثقافيـة         اللغويـة         الكفاءة    من       مستوى    إىل
  ً     ً نـادرا     هدف     وهو  ،      اللغة      بتلك       املثقف        الناطق      قدرة

  إن   ). MLA, 2007   (      اجلـامعي        الطالـب       يبلغـه    ما
          والتفاعل         التعامل    عىل        القدرة      حتصيل    هو        املطلوب

        الفـضاء   يف        األصـعدة     شـتى    عـىل       اللغـة       أبنـاء    مع
  أن  ِ  ِإىل        اإلشـارة      وجتدر  .       اللغتني    بني        الثقايف        اللغوي

ِقبيل    من     ليس      األمر     هذا َ     ِ ِأو         األمنيـات  َ َ   ِ   ،         التمنيـات  َ
     فالغـشب        برنـامج    عـىل  َ      َاملؤلفني     أحد     أرشف     فقد

        جامعتني    بني          بالتعاون  ،  )   منه        اخلارجي   (       األمريكي
     فيه     حقق  ،      سنوات      لعدة      دمشق      امعة  وج          أمريكيتني

  إن  .       الرفيـع        املـستوى     هـذا         الربنامج     طالب      معظم
     بـرامج      حمتـوى   يف       النظر      نعيد       جيعلنا     هذا     مثل      هدفا

        وبخاصـة  ،       فاعليـة      أكثـر       جلعلها        املدرسني       تدريب
        املبتـدئ    مـن    أي   (       اللغوية         الكفاءة     طيف     طول    عىل
   ).      املتميز    إىل

ــسياق    ويف ــت      نفــسه        ال      عــام   يف  ، Schrier      قام
         بالنـسبة        النـوعي       التغـري     هذا    عىل        بالعمل  ،   ٠٢  ٢٠

    هلا  ً     ً مقدما   ال         للمعرفة  ً     ً بانيا          باعتباره  ّ     ّاملدرس     دور    إىل
       األمريكـي       املجلس       معايري  ُ      ُاعتمدت     وقد  .     فحسب
ــيم ــات        لتعل ــة        اللغ ــداد  ) ACTFL   (       األجنبي      إلع
  ،       املدرسني        لتأهيل  ً     ً أساسا         األجنبية        اللغات      مدريس

        باللغـة        النـاطق        لقدرات         توصيفات    من        تتضمنه    ملا
ــي ــا      الت ــاث        أغنته ــة       أبح ــم   يف       حديث ــنفس     عل      ال

    .     اللغة        اكتساب      وعلم         اإلدراكي
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٥٥  

    حتقيـق      كـذلك         الرئيـسة        املعـايري       أهداف     ومن
ــة ــة    إن  .       للمــدرس        املهني ــق   ال        املهني ــدم       تتحق         بالق

  عـرب        التحـرك      أيـضا        يلزمهـا    بـل  ،    فقـط         واملامرسة
     تــدريب    مــن  ً    ً جــزءا      تكــون        املعــايري    مــن        منظومــة
ِ   ِأي–    بـه      تؤدي  ،        املعرفية         وقاعدته        وسلوكه       املدرس

ظومــة َاملنْ َْ    ْ   َ     لــصفة        الوصــول    إىل       املطــاف      هنايــة   يف  -َْ
  .      املهنية

ْمن َ   ْ        اكتـسبها      التي        املهارة      اليد    ملس      يلمس   مل  ِ  ّ ِمنّا  َ
          الناطقون  ،        والكبار      منهم        الصغار  ،      عموما       الطالب

      احلاســـوب         اســـتخدام   يف  ،       وســـواهم          بالعربيـــة
            املعلوماتيـة         فـالثورة         أوجههـا؟       بمعظـم          والشابكة

     توجيه    إال       علينا     وما         متناوهلم   يف      باتت       عيشها ن      التي
      ملـساعدة         العربية        الربامج   يف          وترشيدها           استخدامها
  .      لرباجمـه         املوضـوعة        األهـداف      حتقيـق   يف       املدرس

   وعـىل         املهـارات      بتلـك        مـزودين       إلينـا       يأتون     فهم
 يف        أساســية      عنــارص       إدخــال   يف         توظيفهــا       املـدرس
 Ismail   (        والتواصـل          والتـشويق          كالتنويع       دروسه

et al., 2010 .(    
     تزويد    من        املهنية        املعايري     خالل    من       نتمكن     فقد
      تكوينه    من      جزءا        وجعلها  ،      سامية       بصفات       املدرس
  إىل        والـسعي  ،   به      يقوم     فيام       اجلودة       كتوخي        الفكري
  مـع       املهنـي          والتعـاون  ،       واجلامعـي        الفـردي        التميز
       أخالقيـات    مـن       جديـدة        مـصفوفة      وخلق  ،       أقرانه
  إىل      يـصبو      جعلـه    مـن       نـتمكن     وقـد  .     لديـه       العمل
    ليـست         السامية        الصفات     هذه    كل  .     جماله   يف         الريادة
   وهي  .        لالستعامل       جاهزة      الرف    عىل        موجودة      سلعا
  .      العمـل     جمال   يف       قوانني    أو         متطلبات       نتيجة     تأيت   ال

  عـىل       الـدأب     خـالل    مـن         التحقيـق      ممكنـة        ولكنها

ُواملدرس   (     للطالب         تقديمها َِّ َ ُْ       ُ َِّ َ        بـأكثر  )      أساسا      طالب  ُْ
   ذلـك   يف       السبب و  ،      سنوات     مدى     وعىل      صورة    من

    أكثـر        تربويـة      عنـارص     أهنا        واملعقد        الطويل        الطريق
ْمن ِ   ْ ِكوهنا  ِ ْ َ    ِ ْ   مـن       اجلهـود       تـضافر       وتقتـيض  ،       معرفيـة  َ

        املرحلـة    إىل         اجلامعيـة        املرحلـة    إىل        املدرسة       مرحلة
   .       املهنية

                        
         
          بالعربيـة      خاصـة       مهنيـة       معـايري  ُ    ُوضـعت     لقد
      حلاجـة  ً     ً تلبيـة  ) Alosh et al 2006      انظـر   (     سـابقا
   هـذه    أن    غري  .      مؤهلني       مدرسني      توفري    هي        أساسية
         وبالـرسعة       كاملـة       بصورة        حتقيقها      يمكن   مل       احلاجة
   ،     عديـدة       ألسـباب        جامعية       برامج     خالل    من         املطلوبة

         للمدرسـني         تدريبيـة       دورات     عقـد    إىل        اللجوء     فتم
  أن     قبل         اجلامعات     بعض    ويف  ،       بعملهم        قيامهم       أثناء

ــارشوا ي   مــن       مكثفــة       صــيفية        ودورات  ،      عملهــم       ب
      وبـرامج  ،  )Hart 2012   ( "       ستارطاك "        برنامج     خالل
   وقـد  .     مـنهم          للمبتدئني         املتمرسني        املدرسني       رعاية
         الفائـدة        املدارس      وبعض       عديدة        جامعات       أدركت
ــرية ــي        الكب ــا      الت    يف         انخراطــه    مــن       املــدرس       جينيه
       املجلـس        يقدمها      التي         الشفوية         الكفاءة       تقييم       دورات
   هلـذا       فعقـدت   ،       األجنبية        اللغات        لتعليم     يكي    األمر

         العربيـة        باللغـة       ممتحنني        لتدريب       دورات       الغرض
 يف      ٢٠١٢ و      ٢٠٠٠      عـامي    بني        الثالثني       عددها      جتاوز

ــات ــرص    ويف        املتحــدة         الوالي         واألردن        وســوريا    م
   .         السعودية         العربية         واململكة
                العربية باخلارج       اللغة      ملدريس        املهنية        املعايري    إن
  :      اثنتني       غايتني   يف         اهتاممها      انحرص
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       األساسـية         باملعرفـة      خاصـة        توصيات     وضع -  ١
ّ    ّمـدرس         يمتلكهـا    أن    جيـب      التـي          واملهارات
 .       واجلامعي       املدريس         املستويني   يف         العربية       اللغة

     إعـداد       بـرامج        لتوجيـه       مـصدرا        املعايري     كون - ٢
         الدراسـة       برامج   يف    أو         اجلامعات   يف        املدرسني

 .ُ   ُبعد    عن
         العربيـة     لغـة  ال       تعليم      مهنة       اهتامم    عىل         وللداللة

     معلمني    من       البالد      حاجة     بسد        املتحدة         الواليات   يف
           التدريبية         الدورات    من        العديد      عقدت     فقد       مؤهلني

      تراوحت  ،    اآلن      وحتى      ٢٠٠٢     عام     منذ           واللقاءات
   خـالل    مـن        أسـابيع        وأربعـة      أيام      ثالثة    بني       مددها
  ،       أدارهتـا      التـي         واملعاهـد          للجامعات        حكومية     منح
           التدريبيـة       دورات  الـ   يف         املـشاركني     عدد     بلغ     حيث

 "       سـتارطاك "        لربنـامج      وفقـا         العربيـة      مدريس    من
  )     ٧٤٣٩   (    ٢٠١١   و      ٢٠٠٧        األعوام    بني        احلكومي
    . )Hart, 2012   (       ومشاركة        مشاركا

      قامت       دراسة   يف         الواردة          اإلحصاءات      وحسب
     ثـاين  -      روضـة   (      اجلامعـة     قبل    ما       معلمي       رابطة    هبا

ــرش ــام  ،  )  ع ــه  ،     ٢٠٠٨     ع ُفإن َّ ِ َ     ُ َّ ِ ــد  َ ــة    ٢٤      يوج      مدرس
ّ       ّملعلميهـا      تـوفر        املتحدة         الواليات   يف     فقط        حكومية
 Greer et   (       األجنبية        اللغات        لتعليم         تدريبية       برامج

al. 2008 .(   يف        اجلــامعي        املــستوى   يف       ويوجــد 
     تـدريس   يف        ماجـستري       بـرامج  ،       املتحـدة         الواليات

ــة ــة       اللغ ــاطقني         العربي ــا         للن ــدد   يف       بغريه ــن     ع   م
       اللغـة      تعلم      التي        األقسام     بعض       وتقدم  ،        اجلامعات

     تعلـيم      أصـول   يف      األقل    عىل       اثنتني    أو     ادة م         العربية
       االجتـاه   يف      خطـوة     ذلـك      يكـون    قد  .        العربية       اللغة

ــصحيح ــا    إال  ،       ال ــي   ال     أهن ــة      تلب ــب       احلاج         والطل

        لتعلـيم       رسـميا        املـؤهلني        املدرسـني    عىل          املتناميني
        يـستطيعون   ال       الـذين       أولئك  ّ    ّالسيام  ،        العربية       اللغة

ــسفر ــة       ال ــاق      بغي ــاملراكز         االلتح ــادرة         ب ــىل         الق   ع
  .  به        يستهان   ال      عددا        يشكلون     وهم  ،      هيلهم  تأ

     ملدرسـني      ماسة      حاجة      هناك    أن      تقدم    مما      يتضح
         املتزايـد        اإلقبـال     ضـوء   يف      كبـرية         وبأعداد       مدربني

 ,MLA 2002      انظـر   (       العربيـة       اللغـة      تعلـم    عـىل

MLA 2007(  ،  َوهو َُ    َ ٌإقبال  َُ ْ      ٌ ْمل  ْ  َ ْ ُيواكبه  َ ْ ُِ       ُ ْ     نـسبي        ازدياد  ُِ
 ,.Wahba et al   (      املدرســني       إعــداد       بــرامج   يف

  ،   أم      كلغـــة         العربيـــة        باللغـــة        النـــاطق    إن   ). 2006
ــسبب ــة       وب ــرب   ال  ،      اللغــة          ازدواجي ــرضورة  ُ    ُيعت          بال
    يقتـرص   ال      األمـر      وهـذا  ، ً    ً فـاعال    أو  ً    ً مؤهال  ً     ً مدرسا

          واألملانيـة         الصينية      يشمل    بل  ،     فحسب         العربية    عىل
  عـىل  ً      ً تأسيسا    ).Wang, 2009   (    كذلك           والفارسية

  مـن  ً    ً قـدرا  ُ      ُيظهـروا    أن        املدرسـني    عـىل       ينبغـي     هذا
ــ        يلبــوا    أن     أجــل    مــن           التدريــسية         باملعــايري     وعي  ال

   .        والدولة         واملجتمع       واألهل       الطالب       حاجات
 ,Daugherty   (     العهد       قريبة       دراسة          ولقد دلت

         العربيـة        باللغـة        احلكـومي        االهتامم    أن    عىل  ) 2011
 يف     زمخـا       ازداد      لكنه  ،        الثانية         العاملية      احلرب  ُ    ُبعيد     بدأ

   ادي  املـ       الـدعم     لعب     وقد  .        الفائتة      العرش         السنوات
ــومي ــات        احلك ــدم  ،         للجامع َّاملق َ ُ     َّ َ ــنح      صــورة   يف  ُ      م
  -       للمدرســني          وتدريبيــة       للطــالب       لغويــة       لــربامج
َلعب ِ َ    َ ِ ًدورا  َ ْ َ     ً ْ    يف           وانتـشارها         العربيـة       برامج  ّ    ّتوسع   يف  َ

  مـن       املهنـي        املستوى    إىل        ورفعها  ،      عديدة        جامعات
ــواد     وضــع     خــالل ــة      م ــرامج        متطــورة         تعليمي       وب
   .       املدرسني        لتدريب
َإقبال    إن ْ ِ      َ ْ ِّومـدريس          الثانويـة   س     املـدار      مدريس  ِ َُ َ     ِّ َُ َ
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٥٧  

ِالتخصص  َ  َعىل         اجلامعات ُّ َ َّ       ِ ُّ َ          العربيـة       اللغـة       تعليم   يف  َّ
      املــدارس     هــذه    مــن       ســيجعل  ،      بغريهــا         للنــاطقني

       العـايل         التعليم   يف         العربية       لربامج  ً     ً رافدا          واجلامعات
َاملستوى    عىل ْ ُ      َ ْ ّالعاملي  ُ ِ َ       ّ ِ      معاهـد   يف  َّ       َّالعربيـة        وبـرامج  ، َ

  .  ة     واخلاصـ      منها         الرسمية       العريب       الوطن   يف        اللغات
ُسـيكون      فيهـا        املختصني        املدرسني     فإن       وكذلك ْ َ      ُ ْ  يف  َ

ِوســعهم ِ ْ ُ     ِ ِ ْ ــشاركوا    أن  ُ ــشاريع   يف         ي ــواد     وضــع        م      امل
ُيتوقف    وال  ،     ماسة      حاجة     متثل      التي           التعليمية َّ َ ََ      ُ َّ َ ُاألمر  ََ ْ َ     ُ ْ َ

َعنْد ِ  ْ  َ ٍسـهولة  ّ    ّبكـل        يكونوا    أن    هلم      يمكن    بل  ،    ذلك  ِ َ ُ      ٍ َ ُ
       للطـالب      يـسمح    مما  ،        واجلامعة        املدرسة    بني  ً   ً جرسا

     مستوى       ببلوغ          بالعربية        لناطقني ا    غري    من         اجلامعيني
ــىل ــادئني     أع ــتهم       ب ــة         دراس ــستوى   يف         اجلامعي       امل
   .      الصفر    من       البدء    من ً     ًبدال         لكفاءهتم        املناسب
         مبادرهتـا   يف          األمريكيـة        احلكومة    به      قامت    ما     هذا
    الــذي   ، "       ســتارطاك "     مثــل         تعليميــة       بــرامج       إلنــشاء

ُطالبه        يستكشف ُ     ُ     مـن  ،     سـواء    حد    عىل  َ        َ والثقافة  َ     َ اللغة  ُ
   "     فالغشب "         وبرنامج  .       اجلامعة     حتى    ضة    الرو       مرحلة
ًسنَويا      يقدم      الذي ّ ِ َ    َ  ً ّ ِ     مـن        منتقـاة        ملجموعة        دراسية      منحا  َ

    مـن      فيهـا    بـام         العربيـة       اللغة       أغوار        ليسربوا  ،      الطالب
ــرتاث ــاريخ       ال ــضارة          والت ــة         واحل        واألدب          والثقاف
  عـىل     فيـه         الدراسـة     تـتم       والـذي  ،      وغريها        والشعر

 يف     نيـة     والثا  ،       املتحدة         الواليات   يف      األوىل  :       مرحلتني
ِامتداد    عىل     عريب     بلد ِ ْ       ِ ِ   .    شهرا    عرش      اثني  ْ


 
   بــالد   مــن         الطلبــة     آالف    بــل      مئــات     اآلن     يفــد
ــرشق       الغــرب ــريب وخاصــة يف        وال ــامل الع                        إىل الع

                                          السنوات العرش األخرية لـتعلم اللغـة العربيـة أو

ــست ــوي إىل م ــستواهم اللغ ــع م ــضارع                          لرف          وى ي
 يف       تتـوفر   ال    قـد                             مستوى ابن اللغة املثقف بـصورة

                 الكبـري عـىل اللغـة       اإلقبال              وقد أدى هذا  .     بالدهم
                             العديد من املعاهـد والـربامج يف      إنشاء           العربية إىل 

      رشة عــىل  تــ                              اجلامعــات واملؤســسات التعليميــة املن
               إضـافة إىل عـدد ال   ،                         امتداد مساحة الوطن العـريب
               وقـد اسـتدعى هـذا   .                       بأس به من املعاهد اخلاصـة

                                    األمر تكليف مدرسني ممن لـيس لـدهيم التأهيـل
                                            اخلربة والدراية يف تعليم العربية للناطقني بغريهـا 

    وقــد   .                               نتيجــة لقلــة املتخصــصني يف هــذا املجــال
                                         انعكس هذا األمر بصورة سلبية عىل واقـع تعلـيم

                  وظهرت احلاجـة املاسـة   .                      العربية للناطقني بغريها
ــذا املجــال                 إىل مدرســني متخصــصني يف     وإىل   ،            ه

                                          برامج تدريبية وخربة ودرايـة يف تـأليف واختيـار 
ــة ــتالئم وطبيعــة الــربامج                 املــواد التعليمي                          التــي ت

       .         والدارسني
          وضـع معـايري                         هذا األمر يستدعي بالـرضورة

                                          احرتافية ملعلمي اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا
                   وترتقي بالعـاملني هبـا   ،                      لتصبح ضوابط هلذه املهنة

                                     ية التعليمية و بمخرجاهتا وجودة براجمهـا        وبالعمل
                                        ومصادرها التعليمية بام حيقق املـستوى املطلـوب 

              وبـام جيعـل اللغـة   ،                           من الكفاءة اللغوية للدارسني
                                        العربية تقف يف مصاف اللغات األجنبية األخرى

    .                                      التي سبقت اللغة العربية بعقود من الزمن
 

                              ون بصياغة معايري احرتافية ملعلمـي           قام الباحث
  :                                     اللغة العربية للناطقني بغريها اعتامدا عىل
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                        عمــل وقــد ضــم هــذا الفريــق    فريــق      تــشكيل  •

                                    باإلضافة إىل الباحثني جمموعة من املتخصصني
                                        يف علم اللغة التطبيقي العريب وممن لدهيم خربة 
                                        واسعة يف جمال تعليم العربية للنـاطقني بغريهـا 

  .  يري         لوضع املعا

                                           إعادة صياغة املعايري التي يتبناها جملس اللغات •
     بحيــث   ) ACTFL)   Alosh 2006        األمريكــي 

                                   تصبح أكثـر عامليـة وال تقتـرص صـياغتها عـىل
 .              السياق األمريكي

                                     إضافة جمموعة املعايري التي يرى املتخصـصون  •
                                     أهنـا ليـست مغطــاة يف املعـايري التـي يعتمــدها

 .                  جملس اللغات األمريكي
       صياغة املعـايري بـشكلها األويل      بعد                         ،  

                                        قام الباحثون بتوزيعها عـىل مـدريس قـسم اللغـة 
                                      الربنامج املكثف يف تعليم اللغة العربيـة -        والثقافة

                         وقـسم تـدريب معلمـي اللغـة -             للناطقني بغريها
                                    العربيــة للنــاطقني بغريهــا وقــسم اللغويــات
ــالغ  ــة والب ــات العربي ــد اللغوي ــة يف معه                                           التطبيقي

  ،             مدرسـا ومدرسـة  )   ٥٠ (   سني             عددهم حـوايل مخـ
                                       إضافة إىل أعـضاء كـريس أبحـاث اللغـة العربيـة 
                                      للناطقني بغريهـا للنظـر يف هـذه املعـايري ومـدى
ــاملني يف املجــال  ــا للع ــا ومالءمته ــة إليه                                      احلاج

    حيـث   ،                                    والفائدة املرجوة منهـا وطريقـة صـياغتها
                                         جاءت النتائج إجيابية أكـد املـشاركون فيهـا عـىل

                    عايري ودورها يف تطوير                    رضورة وجود مثل تلك امل
                                     املجال وتطـوير كفايـات املدرسـني ورفـع سـوية 
                                        التعلــيم وفقــا ألحــدث معــايري الكفــاءة العامليــة 

              وأبـدوا مالحظـات   ،                        وديمومة العمل عىل حتديثها
ــشكل   .      عليهــا                            ثــم جــرت مناقــشة املالحظــات ب

                                   مجاعي يف جلسات خاصة باملوضوع يف كـل قـسم
        قيـة حـول                                من أقسام املعهد للخروج بـصيغة تواف

ــايري ــام   ،       املع ــة ب ــا عــىل املحــاور املختلف                               وتوزيعه
       وقـد تـم   .                                يتناسب وطبيعة كـل معيـار وإقرارهـا
  .                               األخذ بمعظم املالحظات التي أوردوها

    ــن ــدد م ــايري إىل ع ــال املع ــم إرس                             ت
                                         املحكمني اخلرباء يف جمال تعليم العربية للنـاطقني
                                       بغريها وتدريب املعلمني ووضع الربامج وإدارهتا
                                        يف عدد مـن اجلامعـات العربيـة والعامليـة إلبـداء
ــة إليهــا  ــا ومــدى احلاج ــم فيهــا وعامليته                                     رأهي

         حيـث أبـدى   ،                             ومالحظاهتم عليها سـلبا أو إجيابـا
                                     اجلميع مـوافقتهم عليهـا وأكـدوا عـىل رضورهتـا 
                                      أسوة باللغات العامليـة األخـرى ورضورة نـرشها

   .        وتبنيها
   ئي                              تـم تعـديل املعـايري بـشكلها النهـا   

                                    وفقا ملا جاء يف مالحظـات املحكمـني اخلـارجيني
                                           وصياغتها بشكلها النهائي بعد إقرارها يف جمـالس 

 .                           األقسام واملجلس العلمي للمعهد
 

   سوف         العربية       اللغة      ملدريس        املهنية        املعايري    إن
  ،    عـدة      بطـرق  ً      ً إجيايبـا         العربيـة       تعلـيم     جمال   يف      تؤثر
   يف         العربيـة    غـة   الل       تـدريس     تـضع     سوف     أهنا      أمهها

     مدرسـني      متتلـك      التـي       األخـرى        اللغـات  ّ     ّمصاف
ــدريبا      أفــضل ــر        ومــصادر  ، ً      ً ت ــا      أكث   ،       وتنوعــا      عمق
      أداء     فإن  ،     أخرى       ناحية     ومن  . ً     ً تنظيام      أفضل        وبرامج

    صـورة    عـىل       يـنعكس     سـوف  ،      األحسن        املدرسني
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  .        العربية       لداريس     أعىل       لغوية       كفاءة
    ليـست  -     اسـمها     يدل    كام-        املعايري     هذه    أن    إال

ُيقــرر  ً     ً كتابــا    أو        املدرســني        لتــدريب  ً      ً منهاجــا َّ َ ُ     ُ َّ َ   عــىل  ُ
    أوجـه     مجيـع   يف  ً   ً فصال     قوال      ليست     وهي  ،        املتدربني

  إذ  ،           والتقييميـة            واالكتـسابية           التعليميـة          العمليـات
ــب ــديلها    جي ــني         تع ــني    ب ــر     احل ــب       واآلخ         لتواك

ــورات ــات   يف          التط ــيم        نظري ــات       تعل ــة        اللغ          الثاني
   جتـدر         الثانيـة        اللغات       تعليم      سياق    ويف  .         ووسائلها

    مـدريس       إعـداد   يف        املعايري     هذه       نجاعة    إىل    رة    اإلشا
        الواقـع   يف        الفـصحى    ألن  ،     أيـضا         ألبنائهـا         العربية
    األوىل       اللغـة      ليست     فهي  ،      ثانية      كلغة         ألبنائها      تعلم
        املدرسـة   يف       تكتسب     أهنا    كام  ،      الطفل         يكتسبها      التي

  .                     تتحقق غايتان يف آن معا      وهبذا  ،      البيت   يف      وليس
     نـواحي      عـايري  امل      فيها      تؤثر      التي        املجاالت      تشمل

    ): Nahla, 2006   (    منها     عدة
      تدرجيية       عملية     هذه   :     األربع         املهارات       تدريس - ١

         والنظـام        كـالنطق         األساسـية         بالعنـارص      تبدأ
ــايب ــز        الكت   عــىل         والتعــرف        األصــوات       ومتيي
ــوب ــي  ،       املكت ــأداء        وتنته ــة       وظــائف       ب      لغوي
  .       املتميز     حتى        املبتدئ        املستوى    من         تواصلية

  )        اللغويـة         املهـارات    مـن      وغـريه   (     الكالم    إن    
 ACTFL      انظـر   (       اللغويـة         الكفاءة  َّ   َّسلم     وفق  ّ    ّيقيم

Guidelines 2012  مستواه        لتحديد  )  ١        وامللحق       ،  
      قـابال      يكون    أن    جيب        باللغة        الطالب       يفعله    ما     فكل

    األمـر       وكـذلك  .    منه      تذكر       فائدة    فال     وإال  ،       للقياس
        لتنميـة       خمتلفـة        أساليب       هنالك  .        الكتابة    إىل         بالنسبة

  ،     مجيعـا       عليها        املتدرب   ع    بإطال     بأس    وال  ،        املهارات
ــه    إال ــي  ْ  ْ أن    جيــب     أن َيع ِ َ    َ ِ ــات  َ ــني          الفروق ــائج    ب          النت

َويميز  ،        تطبيقها    من        احلاصلة ِّ َُ      َ ِّ         املؤدية         األساليب    بني  َُ
  عـىل        الطالـب      تـدرب      التـي      وتلك         الكفاءة      بناء    إىل

       اسـتيعاب       تشتمل         القراءة        ومهارة  .   ما       مهارة       آليات
  مـن        املقـصود    عـىل        الطالـب       يتعرف     كأن  ،       املقروء
  ويف  .       ســـياقها    مـــع         ويربطهـــا     لـــامت   الك     بعـــض

       ويفهـم      الـنص     نوع    عىل       يتعرف      األعىل          املستويات
  .    منه        املقصود

    يقتـيض   :      املقـررة       للكتـب      اجليـد          االستخدام - ٢
  ،     وعلـام       ووقتـا      جهدا          الدراسية       الكتب     وضع
  أو  ،      نواقص    من     ختلو   ال    قد       الكتب     تلك  َّ    َّلكن
  .        الربنـامج        وأهـداف      متاما      تتفق   ال    قد  َّ   َّإهنا    قل
  بـني       توافـق       إحـداث    إىل        اللجوء       يستحسن  و

      األهـداف     وبـني        الكتـاب      حمتـوى    من       أجزاء
   هــذه  .      عليهــا       املتفــق           التعليميــة          واألســاليب

     يمتلـك    أن       ينبغي    إذ  ،     فراغ    من     تأيت   ال        املقدرة
           التعليمية         العملية      عنارص     بكل       دراية       املدرس
      انظـر   (     الـبعض       بعـضها    مـع         تفاعلها        وكيفية

Mukundan, J. & Ahour, T., 2011.(  
  مـن     كبري     عدد      هناك  :       اللغات      عليم ت        مقرتبات - ٣

       واحـدا       مقرتبا     لكن  ،       اللغات       تعليم        مقرتبات
  من      أقرب     ألنه          استخداما        أكثرها    من      أضحى
ــق    إىل      ســواه ــائج      حتقي ــة   يف        ملموســة       نت        تنمي
         املتمحـور       املقـرتب     وهو  ،          التواصلية         الكفاءة
ــب     حــول    ). Nunan 2012, 1996   (      الطال
   يف        الطالب     جعل      مبدأ    عىل       املقرتب     هذا      يقوم
ــؤ ــاء       احلركــة    رة  ب    دور     وحيــرص  ،      الــدرس       أثن

ــشطة       تــصميم   يف       املــدرس ــة        األن   ويف         اللغوي
    مـا    إىل        الطالـب       إرشاد    ويف      الصف   يف        إدارهتا
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    مـصدر       املـدرس     يعد     فلم  .     فعله       مطلوب    هو
       املقــرتب      وهــذا  .       باملحــارض    هــو    وال       العلــم
ــتالءم ــد    حــد    إىل       ي ــع      بعي ــايري    م ــة        املع         املهني
       املدرس     متكني   يف      تفيد     فهي  ،      البحث       موضوع
  ،      ضوئها   يف         املقرتبات      باقي       تقييم    من        املتدرب
      اإلضـافة    أو    ما      مقرتب       تعديل      بذلك        فيمكنه
ــه ــإن  .     إلي ــل   يف     ف ــرتب    ك ــا      مق ًأوجه ُ ْ َ      ً ُ ْ ــة  َ        نافع

 .    حمددة       ألغراض
 يف      تقـدم      مـادة     هذه   :       اليومية        الدروس     خطط - ٤

   لكـن  ،       املدرسـني       تـدريب       برامج    من        العديد
     إنـشاء       موضـوع      ليـست     أهنـا         التنويـه     حيسن
 يف     جيري   ال    قد    أو     جيري    قد    ملا      وصفا       وليست
     لغويـة         تـدريبات     حتوي    أن    جيب     إنام  .     الصف

      تراكيـب      بنـاء      منهـا        املقصود  ،  )     غالبا       شفوية (
    حوهلـا       الكـالم     بـدل        الطالـب     ذهن   يف       اللغة

   يف        العـادة     جـرت    كـام  )        القواعد       تدريس    أي (
ــسابق  ,Versteegh, 2006, Ryding   (      ال

2006 .(   
   أحــد    إىل      أعــاله      أرشنــا   :      األخطــاء       تــصحيح - ٥

      خاصة        األخطاء       معاجلة   يف         الفاعلة      اليب   األس
 يف      أخرى        أساليب      هناك  .       املبتدئ        املستوى   يف

ــستويات ــىل          امل ــإرشاك      األع ــرين       ك  يف        اآلخ
        ســـياقها   يف         العبـــارة       إعـــادة    أو         التـــصحيح

 ,Vasquez, C. & Harvey    انظر   (     مصححة

J, 2010 .(   تنظر        املعايري    أن    إىل        اإلشارة     جتدر      
       ظـاهرة        وتعتربه  ،     شمويل       منظور    من      اخلطأ    إىل

          واإلدراكي        الذهني       النمو     جمال     ضمن        طبيعية
ــب         واللغــوي ــستفاد  .       للطال ــن         وي ــد    م     حتدي

   وهـو   م  مهـ     آخـر     أمر   يف          وإحصائها        األخطاء
ّ     ّيكوهنـا      التـي         الوسـيطة      للغـة       خريطـة     رسم

       اللغـة    إىل        لتعرضـه      األول       اليوم     منذ        الطالب
      تقرتب    أن    إىل       يوميا       وتتغري      تنمو      وتظل         الثانية
  من         املتقدمة        املراحل   يف      اهلدف       اللغة    من     جدا

ّ    ّتبـني   يف      تفيـد  ً   ً إذا         فاألخطـاء  .       الـتعلم       عملية
  عـىل        وتـساعد       الطـالب       كفـاءة   يف         الفجوات

 .    صفية         تدريبات     خالل    من        تالفيها
     املـدرس      حيتاج   :       واملكملة         الرافدة       املواد     وضع - ٦

     كــان     مهــام        إضــافية      مــواد    إىل      دومــا        النــاجح
ــاب ــرر        الكت ــا       املق ــك  ،      وافي ــي      وذل ــي    ك       يلب
     يعرهـا   مل      جماالت    أو      طالبه   يف      ملسها       حاجات
   يف        النـشاط     هـذا     يقـع  .      كافيـا        اهتامما        الكتاب
       مقلـدا      يكـون    قد      لكنه  ،      املدرس     عمل     صلب
     موجـود    هـو    مـا    عـىل      اقتـرص    إن       مبتكر    غري

   هـذا       إثـراء   يف        املعايري     دور     يأيت     هنا  .        وتقليدي
    تكـون   ال    قـد    له      أخرى      أوجه      بعرض       املجال
  .    آخر       منظور    من       إليها      ينظر    أو     فيه        موجودة

     املـدرس        يـستخدم   :         التعليمية         املهارات      قييم ت - ٧
  ،       اآلخـرين      أداء       تقيـيم   يف        املعرفـة     هـذه      عادة
     الـذايت       األداء       تقييم      أيضا      تقرتح        املعايري     لكن
     املـدرس  ّ    ّيقرب      تأميل      مقرتب      تبني     خالل    من
  .     بعيد    حد    إىل        املهنية    من

      كبريا      حيزا       املادة     هذه      تشغل   :       التحصيل       تقييم - ٨
       أثنـاء     ذلـك     كـان      سـواء       املـدرس      نـشاط    من

   إهنا  .       تدريسه     خالل      الحقا    أو        اإلعداد       عملية
  كـي       كبريتـني       وجتربـة       درايـة    إىل      حتتاج       مهارة
  .       وثابتـة      صـاحلة          اختبارات     وضع    من       يتمكن
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٦١  

  أو       ناقـصا         الـصالحية     عنرص      يكون    ما        وغالبا
     املـدرس      تـصور    عـىل      بنـاء       البتة       موجود    غري
     كـان      فـإذا  .         وتقييمهـا         اكتساهبا        وطريقة      للغة
  إىل      تـدخل          املعلومـات    من    كم       اللغة    أن     يظن

   هــذه   يف         اختبــاره     فــإن  ،    فيــه       وختتــزن       الــذهن
  .       قياسـها    ثـم     ومـن            باسـتدعائها      يقـوم      احلال
   ال         واملعـايري  ،     بكثـري     ذلك    من      أكثر       اللغة     لكن
  إىل     تشري    بل       األداء      يقيس     كيف       املدرس      تعلم

     تـوفري        الـربامج    عىل         القائمني     وعىل  ،     األسس
   كتـب    أو       لغويـة      مـادة    من       املدرس          ما حيتاجه

 .     مراجع    أو      يقية   تطب
   هـذه      تكـون   ال    قـد   :      األصيلة       اللغة         استخدام - ٩

    مــدريس       إعــداد       بــرامج   يف        مطروحــة       املــادة
  .        اللغويـة           االزدواجيـة       مـسألة      بسبب         العربية
ــة    أي   (      األصــيلة        فاللغــة ــي       اللغ ــا      الت         ينتجه
    تـشكل   ال  )        الناطقني    من      لغريه        باللغة        الناطق
     فجلهـا  ،       مقـروءة      نصوص        اختيار   يف       مشكلة
       اللغـة     حـال   يف      عارصة  امل         بالفصحى       مكتوب
ــة ــن  .        العربي ــشكلة     لك ــر        امل ــار   يف      تظه       اختي
  إذ  ،  )Ryding, 2006 (       االســتامع      نــصوص

  أو     قـصد    عـن      فيهـا         العامية      تدخل    أن      يمكن
   يف         التعلـيم       أهداف    من     ليس      وهذا  ،    قصد    غري
         للنـاطقني         العربية  ِّ    ِّتقدم      التي        املعاهد    من     عدد

ــا ــاك    أن    إال  .      بغريه ــيال      هن ــري   يف     م   مــن       الكث
  إىل         باإلضــافة         العاميــة       تعلــيم     نحــو        املعاهــد

ــصحى ــرامج   يف        الف ــودة       ب ــوطن   يف        موج      ال
  ،      النـاس    بـني        الطالب       معيشة        لتسهيل       العريب

       املهمـة     هـذه  ُ   ُتـرتك   ال  ْ  ْ أن     ذلك    من        والغرض

     األجــرة       ســيارة        ولــسائق       الــسوق   يف        للبــائع
 ال       لكنهـا        النقطة     هذه    إىل        املعايري      وتشري  .    مثال

   ن عـ         املسؤولني    إىل      عائد         فالقرار  ،     رأيا      تفرض
   عـرض        يتجـاوز   ال        املعـايري      ودور  ،        الربنامج
 .      القضية

 
        وثابتـة       راسـخة         التحتيـة        البنيـة      تكون      ولكي  
        للمهنة     جتعل          اعتبارات      وستة       خطوات     تسع      نقرتح
    أمــا   ،        التفـاهم    عـىل         أفرادهــا       يـساعد       متبعـا       نظامـا

  :                اخلطوات التسع فهي
   فهـام  ّ    ّتولـد        املدرسـني       إلعـداد        مرجعية     خلق - ١

    تكـون        وعنـارصه        اإلعـداد    ات   آلليـ       مشرتكا
 .    حيتذى        نموذجا

       ليقدم         التدريب       ملعاهد        اعتامدي      نظام       تأسيس - ٢
     إعـداد   يف         املختلفـة         املامرسـات        ملقارنة       أساسا

ــدرس ــا      توجــد و  .      امل ــان       حالي ــدمان       جهت       تق
ــل ــي         التأهي ــة        وزارات  :      املهن       ومعاهــد        الرتبي
       يف صـورة          التأهيل       ويكون  ،        اجلامعية        اللغات
  .      اجستري م    أو       دبلوم    أو        جامعية       إجازة

       االعتبــار  يف       يأخــذ        للجــودة        برنــامج     وضــع - ٣
  ،          واالجتامعيـة           والـسياسية        املحليـة        األوضاع
 .     املجال     هذا   يف        تتباين         العربية          فالبلدان

َليدعم        املدرسني       إعداد       لربامج       رابطة       تشكيل - ٤ َ ْ َ ِ      َ َ ْ َ ِ  
ُبعضها ْ َ     ُ ْ ًبعضا  َ ْ َ     ً ْ   .           استمراريتها  ّ      ّولتؤمن  َ

ُتنْـرش     جملـة       تأسيس - ٥ ُ َ  ْ  ُ ُ      إعـداد    حـول         دراسـات  َ
ــني ــدري        املدرس ــوث     بهم     وت ــة         والبح          العلمي

    أحـدث       تقـديم    عـىل      وحتـرص  ،   هبـا         املتعلقة
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ُوتنْـرش  ،        العلميـة        البحوث ُ َ َ  ْ   ُ ُ َ        الـدورات       نتـائج  َ
ــة ب      التدري ــاالت    ي ــة         واملق ــات         املتعلق        بمامرس

  .      ناجحة       برامج   يف         تدريبية
ــيس - ٦ ــس       تأس ــشاري     جمل ــن         است ــرباء    م      اخل

 .      القرار        وأصحاب          البارزين
         للمدرسـني         التعلـيم       ملـصادر      مركـز       تأسيس - ٧

 .       واملدربني
      اإلعـداد       معاهـد     يضم       تعاوين     جملس       تشكيل - ٨

       ووزارات          والرسمية       اخلاصة         التعليم        ومعاهد
 .      الرتبية

           التدريبيــة         للــدورات        اعــتامدي      نظــام       إرســاء - ٩
 .     عملهم     رأس    عىل    هم       الذين         للمدرسني

  : الستة فهياالعتباراتوأما 
       مستوى   يف      خاصة       حلاجات        اللغوي         التدريب - ١

        املهنيـة   س      واملـدار           والثانوية           االبتدائية        املدارس
 .        واجلامعات

       الــدارات    عـرب     بعـد    عــن        اللغـوي         التـدريب - ٢
 .       الشابكة    أو        املغلقة

ــشاء - ٣ ــامج       إن ــة        برن         املجــربني        املدرســني       رعاي
 .    منهم          للمبتدئني

 .      املدربني        لتدريب        برنامج - ٤
ــب     جعــل - ٥ ــة       حقائ ــة      جمــاالت   يف         تدريبي      معين

 .      تبادهلا      يسهل
ــا        اإلشــارة - ٦     متيــزت       ناجحــة       بــرامج    إىل       دوري

 .     سواها    عن     حمدد     بيشء
 

     بقيـت     إذا    هلـا      كبـرية      قيمة   ال      ذاهتا     بحد        املعايري

         الناشـطة        األطـراف    من        تبنيها     يتم    ومل  ،      الورق    عىل
        فبمجـرد  .        العربية        وتعليم        املدرسني       إعداد     جمال   يف

       تقييمها       مرحلة      تبدأ         التنفيذ      موضع        ووضعها        تبنيها
   نفـس   يف         واإلضـافة         للتعـديل        مقرتحـات        وتقديم
      اإلعـداد       بـرامج     وضـع   ه  فيـ     جيـري      الـذي       الوقت
  من  .       املعايري    به      توحي      الذي        النظري       اإلطار     ضمن

    اهلـدف       لتحقق       فشيئا      شيئا  ّ       ّبالتكون        املهنية      تبدأ     هنا
  .    األول       املقام   يف      أجله    من        املعايري      وضعت      الذي
  قـد        املعاهـد     بعـض   يف        املعـايري      تبني      يتبع    ما    إن
      منهـا  ،    عـدة      جمـاالت   يف        األنـشطة    مـن     مجلة      يكون
      نظريـات    عىل        املبنية        اجلديدة       ليمية    التع       املواد     وضع
    لغـات      جتربـة   يف      األقل    عىل        جدواها       أثبتت       حديثة
    بـسبب      كبـريا       تنوعـا       تتنوع         املشاريع      وهذه  .     أخرى

     سلـسلة      كوضـع  ،       تفرزهـا      التـي        املحليـة        الظروف
        املتحـدة         الواليـات   يف        املدارس        لتالميذ   )١ (       تعليمية

    الـذي       املكان   يف      جيدا      يكون    قد       متوفر    هو    فام  .    مثال
      إننا  .     أخرى       بيئات   يف      كثريا     جيدي   ال     وقد  ،    فيه     ألف

          والتقيــيم         االختبــار     جمــال   يف      كبــريا       نــشاطا       نتوقــع
    يمكـن      التـي          البيانات    من     فيض     عنه       سينتج     حيث

     فـيام         معرفتنـا    مـن       لتزيـد        األبحاث   يف           استخدامها
   .      تعديل    أو      تغيري    إىل      حيتاج      وفيام        ممارسات    من      ينفع

                                      ام معهد اللغويات العربية يف جامعة امللك  ق    لقد     )١ (
                                   سعود ببـدء مـرشوع سلـسلة تعليميـة جديـدة
                                       تعتمد التوجه احلـديث يف تعلـيم العربيـة لغـري

  .        أبنائها
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        املهتمـني      جلميـع      دعـوة        املهنيـة        املعايري    نرش    إن
     الـوطن      داخـل       بغريهـا         للنـاطقني         العربيـة        بتعليم
ــريب ــه       الع ــد  ،       وخارج ــة          وللمعاه ــداد        املهتم         بإع
        لتوحيــد         أبنائهــا     وغــري         ألبنائهــا         العربيــة      مــدريس
    يـضمن       مـدروس      نظـام     خلق   يف          والتعاون       اجلهود
   و  .      املهنـة     هـذه     نمـو          واسـتمرار         املخرجات      جودة
     ذهنيـة    عـىل    ره  أثـ        املقرتحة         املعرفية          بالقاعدة       لإلملام
     بـصورة          والتقيـيم         التعلـيم    عـىل         وبالتايل  ،      املدرس
    ممـا  ،        الغربيـة       الـبالد   يف          العمليتني      هاتني    مع       تتامهى
        باللغـة       يتعلق     فيام  ،          التعليمية         املامرسات    عىل      يضفي

      متـشاهبة     سـامت  ،       والغـريب       العريب         السياقني    كال   يف
      الـسياق     ضـمن       املهنـي          والتعـاون         التبـادل      تسهل
  عـن      ينـشأ    أن        املتوقع     ومن  .   قني     السيا     وبني        الواحد

         ميدانيـة       أبحـاث   يف         التـشارك     فـرص        التامهي     هذا
     اجلديد        النظري        التوجه     ذلك         نتائجها      يثري         تطبيقية
  .         التعليمـي      احلـدث      بـؤرة   يف        الطالـب     يضع      الذي

      اكتــساب       عمليــة     حــول          واملعطيــات           فاملعلومــات
ــة ــا   يف  ،        العربي ــسبيا       ضــئيلة  ،      خارجــه    أو        موطنه      ن
     جوانـب   يف         املتـوفرة       بحثيـة  ال        الثـروة    مـع          باملقارنة
        النظــري       املجــال     هــذا       وحيتــاج  .        املختلفــة      الــنص
ــد ــضافر    إىل       اجلدي ــود       ت ــني      جه ــدربني        املدرس       امل

   ونــرش       بحثيــة         ومــشاريع       أفكــار      لطــرح         واملعاهــد
      اكتـساب       عمليـة   يف         البحثية        الفجوة      لتسد         نتائجها

  كـام         البـاحثني    من        االهتامم      بذات    حتظ   مل      التي       اللغة
    يعنـي    وال  .         واللغوية    ية    النص          الدراسات    به      حظيت

  مـن  َ        َالتقليـل         االكتـساب       عمليـة    عـىل  ُ      ُ الرتكيز     هذا
   فهـام  ،          التعليميـة          واألسـاليب         التقيـيم     جمـايل     شأن

        اللغـوي         االكتـساب       مـسألة   يف         أساسـيان       عامالن
     عملية   يف  ً    ً دورا           التعليمية         لألساليب    إن  .       تقييمه    ويف

   يف        املجديـة        أوجهها      حتديد       املفيد     ومن  ،        االكتساب
          البيانـات     أمـا  .    عنـه       بمعزل     ليس   ن  لك  ،        االكتساب

  من      فتأيت  ،        اإلحصائي         للتحليل  َ    َوختضع  ُ   ُجتمع      التي
         التقيـيم      أمهيـة      تكمـن       وفيها  ،       متنوعة         تقييمية       أدوات

       اعـتامد    إىل     يفيض       اجلديد        التوجه     هذا     لعل  .         واالختبار
         البحثيـة  َ        َالنتـائج       بغريهـا         للناطقني         العربية       تعليم      مهنة

         العمليـة      أوجـه      سـائر    مـع         التعامـل   يف       أساسا        املوثقة
  ،          التعليميـة       للـامدة  ٍ    ٍ ووضع  ،       للمنهج  ٍ   ٍ رسم    من         الرتبوية
    قيـاس        ووسـائل  ،       التعلم   يف        الطالب      إرشاك      وطرق
  .       واملعرفة         اللغوية         الكفاءة
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