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: مكانتو في المنظومة التربوّية وأىمية إعداده: المعمِّم

تشّكؿ التربية بمفيوميا الشامؿ أىـّ معالـ المجتمعات، ومف خبلليا تبرز 
ذا كانت المنظومة التربوّية تقوـ عمى عدد  خصائص ىذه المجتمعات وروحيا، وا 
مف العناصر تتبادؿ التأثير فيما بينيا فإف الباحثيف يجمعوف عمى وصؼ المعمّْـ 
بأنو حجر الزاوية أو العمود الفقري في ىذه المنظومة؛ فيو األولوية فييا، وعمى 

دراكو ومسؤولياتو تذّلؿ الكثير مف مشكبلتيا  يديو تتحّقؽ األىداؼ، وبوعيو وا 
ومع أف ىناؾ عوامؿ : "ويعبّْر أحد الباحثيف عف ىذه الفكرة بقولو. وصعوباتيا

عديدة تؤّثر في فاعمّية العممّية التعميمّية إاّل أّف المعمّْـ ىو أىـ ىذه العوامؿ جميعًا، 
وىو الذي يمسؾ بيده زماـ األمور، وبيده مفتاح الحؿ لعمؿ تربوي ناجح، يتغّمب 

ويعّزز ىذه الفكرة . ()"فيو عمى ما يعترض طريقو مف عقبات ومف صعوبات
. المكانة الكبيرة التي يشغميا المعمّْـ أو المؤّدب في الموروث العربي واإلسبلمي

كؿ مف يتولى التعميـ في أية مؤّسسة تعميمّية حكومّية أو خاّصة، "والمعمّْـ ىو 
وىو الشخص المسؤوؿ عف اإلشراؼ عمى العممّية التعميمّية التعممّية داخؿ الّصؼ 

وفي إطار المدرسة، وتوجيو ىذه العممّية كي تحّقؽ أىدافيا وغاياتيا بكفاية وفعالية، 
وميما بنيت األىداؼ إخفاقيا . ()"وىو العنصر الحاسـ في نجاحيا أو إخفائيا

عمى أسس سميمة، وكانت االستراتيجيات التي تستند إلييا وتنطمؽ منيا دقيقة 
ومتينة، إاّل أّنيا ستظّؿ دوف مشاركة المعمّْميف في تنفيذىا بفعالية ال روح فييا وال 
حياة؛ فالمعمّْموف ىـ الذيف يكسبونيا الحيوية والحركة، والمعمّْموف األكفياء يممكوف 

. تبلفي القصور في المناىج التربوّية بكؿ جدارة واقتدار

ف بناء الحاارة وتحقيؽ التقّدـ في . إّف المعمّْـ ركيزة الحاار والمستقبؿ معاً " وا 
أي مجاؿ يقوـ أساسًا عمى أكتاؼ المعمّْميف الشجعاف الذي يعمموف ببل ليف أو 

ىوادة مف أجؿ تجييز  الكوادر البشرية التي تتحّمؿ مسؤولية تقّدـ المجتمع نحو 
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صناعة العقوؿ وتكويف الامائر "ذلؾ أّنيـ يحمموف أنبؿ رسالة وىي . ()"األفاؿ
الحية، وغرس القيـ الوطنّية والقومّية واإلنسانّية في نفوس الجيؿ، وىـ الذيف يبنوف 
الفكر المبدع الذي ال يتوّقؼ عند حد، وال يحصر نفسو في قالب واحد جامد، وىـ 
الذي يحّصنوف الناشئة مف اآلثار السمبّية لمعولمة، ويعّدوف الناشئة لمواجية الحياة 

. ()"بكؿ ثقة وقّوة، ويسموف بيـ إلى مستوى التحدّيات التي تواجو الوطف واألمة

والمعمّْموف قّيموف عمى تراث األمة الثقافي وتنميتو وتطويره، والحفاظ عمى 
تعد قادة "ومينة التعميـ مف أخطر الميف ألّنيا . ىوّية األّمة الحاارّية والثقافّية

والمعمّْـ . ()"المستقبؿ بما يتناسب مع التطّورات المتسارعة في شّتى مجاالت الحياة
ىو القّيـ عمى تحقيؽ األغراض التربوّية، ومعظـ مشكبلتنا التربوّية في األصؿ 

كّؿ ما نقوـ بو مف تخطيط "بؿ إف . ناشئة عف افتقار المدارس لمعمّْميف أكفياء
عداد وتطوير يصبح في ميّب الريح إذا لـ يكف ىناؾ معمّْـ جيد ينفّْذ ىذه األمور . وا 
بؿ إف فمسفة التربية والتعميـ كّميا تصبح نظرّيات خالية مف مامونيا إذا افتقدنا 

. ()"المعمّْـ الجيد

وعف طريؽ التفاعؿ بيف المتعّمـ والمعمّْـ يكتسب ىذا المتعمـ خبراتو ومعارفو 
وميما تطّورت تكنولوجيا التربية فمف يأتي اليوـ الذي "ومياراتو واتجاىاتو وقيمو،

. ()"نجد فيو شيئًا يعّوض تمامًا عف وجود المعمّْـ

ومف جانب آخر فإف أثر ىذا المعمّْـ يمتّد ليكوف أىـّ مقّومات نجاح 
المؤّسسات والمنّظمات المختمفة، وىو المؤثر في تحقيؽ الفاعمية والحركية لتنظيميا 

 (ريتشارد فيروف)ويعّبر . ()اإلداري؛ فيو المسؤوؿ عف تكويف الموارد البشرّية ليا
إّف التعميـ قد اّتخذ شكبًل مف أشكاؿ السوؽ، وعندما تدخؿ : "عف ىذه الفكرة بقولو

المنافسة في السوؽ يصبح مف الاروري أف يحاوؿ موّْردو الخدمات البحث عف 
وسائؿ تجعؿ مف خدماتيـ شيئًا متميّْزًا عف خدمات غيرىـ مف المنافسيف، ويسعوف 
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نحو تقديـ ميّْزات تنافسية، وقد يحاوؿ بعايـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ وسائؿ 
متعدّْدة، ولكف ال يصبح أماـ الغالبية مف بديؿ سوى المنافسة عمى جودة 

. ()"التعميـ

لكّف نجاح ىذا الدور البارز لممعمّْـ في العممّية التربوّية يعتمد بشكؿ رئيس 
يستوجب العناية بحياتو التعميمّية، سواء "عمى مدى كفاية ىذا المعمّْـ؛ األمر الذي 

. ()"أكاف ذلؾ قبؿ التحاقو بسمؾ التعميـ أـ أثناءه مع االستمرار في ذلؾ

مدخبًل مف المداخؿ "ويجب أف يكوف االىتماـ بإعداد المعمّْـ إعدادًا جيدًا 
ويجب . ()"األساسّية إلصبلح العممّية التعميمّية في أّي مجتمع مف المجتمعات

ّّ تغفؿ عممية التطوير التربوي عف االىتماـ بتطوير إعداد المعمّْـ، و تزويده "أاّل
بالميارات المينّية والعممّية والثقافّية التي تمكّْنو مف القياـ بالتفاعؿ الناجح مع 

. ()"جوانب المنظومة الُمطوَّرة وتحقيؽ أىدافيا

ذا كاف المعمّْـ يمثّْؿ " حسب التعبير التربوي البميغ والمحكـ، " أّمة في واحد"وا 
نظرًا لما ياطمع بو مف أدوار ووظائؼ متعّددة ومتنّوعة في بناء األمة؛ فإف نوعية 

، تأسيسًا ()"الذي يامف لمتعميـ بموغ أىدافو ومقاصده" المفتاح"ىذا المعمّْـ ىي 
ال يمكف ألي نظاـ تعميمي أف يرتقي أعمى "التي تؤكّْد أّنو " روي سينغ"عمى مقولة 

. ()"مف مستوى المعمّْميف فيو

إّف مستقبؿ التربية في الوطف العربي : "وىذا دعا بعض الباحثيف إلى القوؿ
وىذا االرتقاء ىو األساس . رىف باالرتقاء بمستوى المعمّْـ والنيوض بمينة التعميـ

الذي يستند إليو النيوض بالميف األخرى كافة؛ فمينة التعميـ ىي المسؤولة عف 
إرساء التجديد والتغيير في المجتمع، وتوجيو الثقافة، وبناء المجتمع العصري القادر 

. ()"عمى مواجية التحدّيات المحيطة بو، وتدعيـ البنياف االقتصادي واالجتماعي
ولذا كانت العناية بإعداد المعمّْميف إعدادًا شامبًل ومتكامبًل مف أولوّيات النيوض 
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ّف نجاح ىذا اإلعداد أو فشمو ينعكس عمى األجياؿ، ويؤثّْر في  بالواقع التربوي، وا 
يجاباً  نجازىا سمبًا وا  . تكوينيا وا 

المكانة القصوى في الخطاب السياسي " إعداد المعمّْـ"وقد احّتمت قّاية 
والتربوي والجماىيري، ولـ تعد شأنًا تربويًا قاصرًا عمى الميتمّيف والمتخّصصيف 

نما تجاوزتو لتصبح شأنًا عامًا؛ وأاحى واقع إعداد المعمّْـ  بإعداد المعمّْـ حسب، وا 
بمؤّسساتو ومعاىده مف أبرز المسائؿ إثارة لمنقاش حسبما تشير كافة المؤتمرات 
والدراسات والمنتديات والتقارير؛  ففي تقرير المجنة القومية األمريكية الذي حمؿ 

أّف "والذي ُواع في أوائؿ الثمانينات وكاف أبرز خبلصاتو " أّمة في خطر"عنواف 
أما الحؿ فمف . ()"األمة األمريكية معّراة لمخطر نتيجة إلىماليا لشؤوف التعميـ

اإللحاح عمى دور المعمّْميف في تجاوز ىذا الخطر، وأّنو ينبغي عمى : "أىـ مبلمحو
المدّرسيف األوائؿ الممتازيف أف يشاركوا في تصميـ برامج إعداد المعمّْـ، واإلشراؼ 

وكذلؾ فعؿ تقرير بوير . ()"عمى معمّْمي الغد خبلؿ سنواتيـ التجريبية األولى
(Boyer)  وىو (1999)سنة " مبلمسة المستقبؿ"وكذلؾ تقرير . (1983)عاـ ،

التقرير الذي انبثؽ عف الحمقة النقاشّية التي اّمت سّتًة وثبلثيف عاوًا مف رؤساء 
الجامعات ومف المتخّصصيف في شؤوف التربية بالواليات المتحدة األميركية، والذي 

وانتقد بشّدة كمّيات التربية . خمص إلى ارورة تغيير الطريقة التي نعّد بيا المعمّْميف
في الجامعات الكبرى لما تفرزه مف معمّْميف لـ يتمقوا مقّررات عممّية متينة، األمر 

. ()الذي يتطّمب ارورة إعادة النظر في برامج إعداد المعمّْـ

إلى  (1993)وكاف التقرير المبدئي لرابطة المعمّْميف األمريكية قد دعا سنة 
ارورة بذؿ جيود إيجابّية ومّيمة لبلرتقاء بإعداد المعمّْـ، واالرتقاء بمينة التعميـ، 

منتقدًا واقع إعداد المعمّْـ الذي ال يرقي إلى الصورة المنشودة، يااؼ إلى ذلؾ 
وجود اعتقاد راسخ، تدعمو دراسات أجريت عمى المستوى الوطني في الواليات 
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ـّ مينة التعميـ، تجتذب الطمبة  المتحدة األمريكية، أّف كمّيات إعداد المعمّْـ، ومف ث
. ()الاعاؼ أكاديميًا ممف ال تتوافر لدييـ فرص مينية أخرى

أف التحسيف في مستوى "في فرنسا عمى " إصبلح المدرسة"وتنّص وثيقة 
. ()"التدريب الميني لممّدرسيف ىو مبدأ مشروط لتحسيف النظاـ التعميمي

مسألة استراتيجية " إعداد المعمّْـ"كما أّكدت منظمة اليونسكو عمى اعتبار 
لمواجية أزمة التعميـ في عالمنا المعاصر، ذلؾ أف األبنية المدرسّية والتجييزات 

والمرافؽ والكتب والوسائؿ التعميمية، عمى أىميتيا وآثارىا المختمفة في العمؿ 
. ()التربوي، تبقى محدودة الفائدة إذا لـ يتوافر المعمّْـ الكؼء

كما أّكدت المجنة الدولية لمتربية مف أجؿ القرف الحادي والعشريف، في تقريرىا 
الذي قّدمتو لميونسكو، عمى الدور المركزي لممعمّْميف، وارورة العناية بإعدادىـ 

قبؿ الخدمة، ومتابعة تدريبيـ في أثناء الخدمة؛ إذ إف التربية الجّيدة تتطّمب معمّْميف 
جّيديف؛ كما اختار المؤتمر العاـ لميونسكو في دورتو السابعة والعشريف مواوع 

ليناقش في المؤتمر الدولي لمتربية في دورتو " تعزيز دور المعمّْميف في عالـ متغير"
، وذلؾ بيدؼ السعي إلى رفع (1996)الخامسة واألربعيف المنعقد في جنيؼ عاـ 

كفاية المعمّْميف بحيث تتبلءـ مع متطمّبات العصر، ومع أدوارىـ الجديدة في ىذا 
. ()العالـ المتغير

وفي العالـ العربي تاافرت توصيات المؤتمرات التربوّية المختمفة، التي 
عقدت في أواخر القرف المااي وأوائؿ القرف الحادي والعشريف، عمى أىمّية دور 
تقانيا، ومف ثـ طالبوا بإعادة النظر في سياسات  المعمّْـ في عممّية التعميـ والتعّمـ وا 

فقد اشتمؿ إعبلف دمشؽ حوؿ . ()إعداد المعمّْـ وتوفير الميزانّيات ليذا اإلعداد
امف فعاليات المؤتمر الثاني لوزراء التربية " مدرسة المستقبؿ في الوطف العربي"

المنّظمة العربّية لمتربية والثقافة "تحت مظّمة  (2000)والتعميـ والمعارؼ عاـ 
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العناية بالمعمّْـ إعدادًا، وتدريبًا مف أجؿ تعزيز مكانتو، وتغيير دوره "عمى " والعموـ
مف ناقؿ لممعرفة إلى منّظـٍ لنشاطات الطبّلب، ومدّْرب ليـ عمى أساليب تحصيؿ 

ف لمواقفيـ واتجاىاتيـ وقيميـ وتنمية لقدراتيـ الذاتية  المعرفة ووسائؿ تحقيقيا، ومكوّْ
. ()"والفكر الناقد لدييـ

ويمكف القوؿ إف ىناؾ توجيًا في العالـ العربي نحو تطوير برامج إعداد المعمّْـ 
شيوع فكرة مييمنة عمى الخطاب العاـ في البمداف العربّية مفادىا أف "وتحديثيا مع 

ىناؾ اعفًا عامًا في مخرجات التعميـ في كؿ مراحمو، ناتج عف اعؼ مستوى 
المعمّْـ األكاديمي والفني، وتدّني الراا الميني لديو، وشيوع فكرة أف التعميـ مينة 

ومثؿ ىذه األفكار تّمثؿ نوعًا مف الاغط عمى القائميف عمى أمر . مف ال مينة لو
جراءاتو، بيدؼ االرتقاء بمستوى  إعداد المعمّْـ إلعادة النظر في استراتيجياتو وا 

صبلح عممّية التعميـ . ()"المعمّْـ العربي وا 

: مفيوميا، وأىدافيا، وضرورة تطويرىا: برامج إعداد المعمِّمين

جميع األنشطة والخبرات األساسّية وغير "تعّرؼ عممية إعداد المعمّْـ بأّنيا 
األساسّية، التي تساعد الفرد عمى اكتساب الّصفات البلزمة والمؤّىمة لتحّمؿ 
وىي . المسؤولّية كعاو ىيئة تدريس، وألداء مسؤولياتو المينية بصورة أكثر فاعمّية
عبارة عف برنامج أعّد وطّور بواسطة أي مؤّسسة مسؤولة عف إعداد األفراد 

. ()"الراغبيف في العمؿ بالتعميـ ونمّوىـ

ومصطمح التكويف يدّؿ عمى . وقد يطمؽ عمى اإلعداد مصطمح التكويف
ويحّد أحد . اإلعداد قبؿ الخدمة وبعدىا، أّما اإلعداد  فيقتصر عمى ما قبؿ الخدمة

ما يجري مف عممّيات اإلعداد قبؿ الخدمة والتدريب "الباحثيف تكويف المعمّْـ بأنو 
أثناءىا، مف نمو ِلمعارؼ المعمّْـ وقدراتو، وتحسيف لمياراتو وأدائو التربوي بما 
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وتبدأ ىذه العممّيات في مؤّسسة التكويف . يتبلءـ والتطّور المتعّدد الجوانب لممجتمع
. ()"قبؿ الخدمة وتستمر أثناءىا

التي تسعى إلى تكويف الطالب  (األىداؼ)وأىـّ مدخبلت ىذا النظاـ التعميمي 
: ليصبح معمّْمًا في المستقبؿ، والخّطة الدراسّية التي تحتوي عمى مكّونات أربعة ىي

الثقافة العاّمة، والتخّصص األكاديمي، والتخّصص الميني، والتربية العممّية، وياـّ 
. كّؿ منيا عددًا مف المواد الدراسّية بمناىج محّددة مبلئمة لتأىيؿ الطالب المعمّْـ

ويقوـ ىذا النظاـ عمى عدد مف العممّيات والتقنيات والطرائؽ وأساليب التقويـ التي 
يوّظفيا أعااء ىيئة التدريس لتحقيؽ أىداؼ النظاـ، وأّما مخرجات ىذا النظاـ 
فيي المعمّْـ المتمرّْف الذي يبدأ الخدمة في إحدى المراحؿ التعميمية حسب ما أعّْد 

وقد . دور المعمّْميف، وكمّيات التربية: وقد يكوف ىذا اإلعداد في مؤّسسة واحدة، مثؿ
يكوف في مؤّسستيف تعميمّيتيف، عندما يتخّرج الطالب في إحدى الكمّيات الجامعّية، 

. ()ليمتحؽ بعد ذلؾ بكمية التربية مف أجؿ استكماؿ تأىيمو التربوي

إف ىدؼ ىذا اإلعداد جعؿ أولئؾ الطمبة المعمّْميف مستعّديف لمقياـ باألدوار 
إعداد المعمّْـ أكاديميًا ومينيًا، ليتحّقؽ : "والوظائؼ الجديدة التي سيقوموف بيا، أي

. ()"بو التفاعؿ بيف ثقافة المجتمع والفكر اإلنساني

إعداد المعمّْميف : ويفّصؿ باحثوف آخروف في ىذه األىداؼ فيي عندىـ
المؤّىميف عممّيًا وثقافّيًا لمتدريس في جميع المراحؿ، وتبّنى أفاؿ الطرؽ وأحدثيا 
في إعداد المعمّْـ المتخّصص، واالستفادة مف تخطيط المناىج والتقنيات الحديثة، 

والربط بيف مناىج إعداد المعمّْـ المتخّصص، واالستفادة مف تخطيط المناىج 
والتقنيات الحديثة، والربط بيف مناىج إعداد المعمّْـ وفمسفة مناىج التعميـ العاـ 

وأىدافو وبيف المراحؿ التعميمّية التي سوؼ يعمؿ بيا الطالب المعمّْـ، وبناء 
. ()شخصّية الطبّلب
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، فإف اليدؼ األساسي مف إعداد المعمّْميف يختمؼ بحسب (براميمد)وبحسب 
وجيات النظر الفمسفية لمف يقوـ عمييا؛ فمف وجية نظر األصولّييف فإف اليدؼ 

ومف وجية نظر التقدمّييف فإف اليدؼ . مف إعداد المعمّْميف المحافظة عمى التراث
األساسي ىو التركيز عمى مساعدة المعمّْـ أف يختار بحرّية، وأف يعّمـ تبلميذه كيؼ 
يختاروف مف بيف البدائؿ المختمفة المطروحة، كما يعّمميـ كيؼ يوّجيوف وينتقدوف 

ومف وجية نظر البنيويّيف فإف اليدؼ األساسي البّد أف يدعـ الخيار . في آف
العقمي والمنطقي، وأّف الثقافة البّد أف تكوف في متناوؿ الغالّبية العظمى مف أفراد 

ومف وجية . المجتمع، وتمكيف أبنائيـ مف استخداـ طاقتيـ في موااعيا السميمة
نظر أصحاب نظرية رأس الماؿ البشري فإف إعداد المعمّْـ ييدؼ إلى تطوير قدراتو 

ـّ  (القوى البشرية)وزيادة معارفو، حتى ُيمّكف تبلميذه  مف زيادة إنتاجيـ، ومف ث
ـّ تحقيؽ الرفاىية االقتصادّية واالجتماعّية لشّتى  زيادة الدخؿ القومي العاـ، ومف ث

. ()أبناء الشعب

عداد أكاديمي:واإلعداد نوعان من ناحية المضمون .   إعداد مسمكي وا 

عداد أثناء الخدمة: ومن ناحية التوقيت نوعان . إعداد قبؿ الخدمة، وا 

: وتختمؼ برامج إعداد المعمّْميف مف بمد آلخر ومف معيد آلخر، مف حيث
كما أّف . مؤىّْبلت الطمبة المقبوليف فييا؛ وعدد سنوات الدراسة، ونوعّية البرامج
كما . ()اإلعداد يختمؼ بحسب المرحمة التعميمّية التي يعّد المعمّْموف لتدريسيا

كما . يرتبط برنامج إعداد المعمّْميف في البمد بالنظاـ التعميمي فيو، وبعممّية التعميـ
. ()أّف أسس القبوؿ في المعاىد ليا أثرىا في برامج اإلعداد

إلى "ويجمع الباحثوف عمى أّف نوعّية المعمّْميف والكفايات التي يمتمكونيا تعتمد 
، ومستوى ()"حد كبير عمى البرامج التي تعّد ليـ قبؿ انخراطيـ في مينة التعميـ

مكاناتيا المادية والفنية، ومستوى ىيئة التدريس فييا،  مؤّسسات إعداد المعمّْميف وا 
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ومدى االرتباط بيف مناىجيا وأىدافيا وأىداؼ التعميـ بعاّمة، كّؿ ذلؾ يؤثّْر في 
. ()"مدى قياـ المعمّْميف باألدوار المنتظرة منيـ

وقد تزايد اىتماـ أغمب الدوؿ بمراجعة برامج إعداد المعمّْميف وتدريبيـ قبؿ 
وكانت الدوؿ المتقّدمة ىي األحرص عمى . الخدمة وفي أثنائيا وتقويـ ىذه البرامج

. ىذه المراجعة، بؿ واألكثر شكوى عمى الرغـ مف ارتفاع جودة التعميـ عندىـ
ويرياف أف إعداد المعمّْـ في إنجمترا وويمز  (1995/ سكنر وجولبي)ويشير إلى ىذا 

وأمريكا يمّر بأزمة خطيرة، ويتطّمب حّؿ ىذه األزمة فيمًا لمتطوير المستقبمي 
/ رسيؿ وكاتز وراتش)وتوصؿ . ()يستجيب بديمقراطية لمحاجات االجتماعّية

إلى وجود معابلت تواجو ىذه البرامج في تمؾ الدوؿ، وتحّد مف كفاءتيا  (1998
، مف أعااء فريؽ (ويتي وزمبلؤه)وأشار . ()وفاعميتيا في مواجية المستقبؿ

مشروع إعداد المعمّْـ في إنجمترا وويمز، إلى أف السنوات القميمة المااية قد شيدت 
ذا كاف . ()ىجومًا لـ يسبؽ لو مثيؿ عمى الطرؽ التقميدية في إعداد المعمّْميف وا 

لحاحًا في عالمنا العربي . ىذا ىو الحاؿ في ىذه الدوؿ فإف األمر أكثر ارورة وا 

وقد ساىمت عوامؿ ومتغّيرات وتحدّيات كثيرة في جعؿ الحاجة ماّسة إلعادة 
التوّسع الكّمي اليائؿ في : النظر في برامج تكويف المعمّْـ في الوطف العربي، ومنيا

، ()عدد المتعّمميف وعدد المدارس، ووجود نسبة مف غير المؤىّميف بيف المعمّْميف
والوعي بارورة التكّيؼ مع التغّيرات والمستجّدات المتوّقعة في المستقبؿ، وتنمية 

. ()القدرة عمى التأثير في ىذا المستقبؿ وابطو
وقد تعاظمت حاجتنا في الوطف العربي إلى إعادة النظر في برامج إعداد 
المعمّْميف، في ىذه المرحمة التي يجتازىا عالمنا نحو العصر الجديد الذي يتميز 

العولمة، : تجّسد ىذا في شكؿ تحديّات كبرى مثؿ. بمتغيرات نوعية غير مسبوقة
والقرية الكونّية، والقطب الواحد، والتكّتبلت االقتصادّية العمبلقة، وثورة االّتصاالت 
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والتكنولوجيا، وىذه التحدّيات، وما صاحبيا مف تطّورات جذرّية في الحياة السياسّية 
أىدافًا، ومحتوى، : والثقافّية واالجتماعّية، تفرض تغييرًا في المنظومة التعميمّية

وطريقة، وتقويمًا؛ مما يعني تغيير أدوار المعمّْـ لينتقؿ مف التمقيف ونقؿ المعرفة إلى 
لى معّزز لقدراتيـ التنافسية في اإلبداع، مما يستتبع . ميّسر لممعرفة ومنتج ليا وا 

، ومحاولة ()بالارورة إعادة النظر في منظومة تكويف المعمّْـ داخؿ الجامعات
تطبيؽ معايير الجودة الشاممة في التعميـ عاّمة ومؤّسسات تكويف المعمّْـ 

. ()خاّصة

لقد أصبح الطفؿ الذي يدخؿ المدرسة اليوـ ألوؿ مّرة يواجو قدرًا مف المعرفة 
العممّية والتكنولوجّية يعادؿ عمى األقؿ اعؼ مقدار المعرفة التي يواجييا الطالب 

( 1989/ بونستنجؿ)ومف ىنا وجدنا . ()الذي كاف في عمره قبؿ اثنتي عشرة سنة
ينتقد بشّدة انتشار التعميـ المرتكز عمى المعمّْـ، وعمى االستخداـ المكّثؼ ألسموب 
المحاارة، واستظيار المعمومات الجامدة، والتركيز عمى االختبارات المواوعية 
وسيمة لتقويـ معارؼ الطبّلب، ويعّد كؿ ذلؾ مف مخّمفات المااي التي لـ تعد 

كما أّف العالـ اليوـ أصبح يميؿ إلى التعّمـ الذاتي . ()صالحة لمواجية المستقبؿ
بداًل مف التعميـ التقميدي، وىذا يتطّمب إعادة تخطيط مؤسسات اإلعداد لتمكيف 

. ()"الطالب المعمّْـ مف ميارات ىذا األسموب ليستطيع تطبيقو باقتدار مع طبلبو

أف نظـ إعداد المعمّْميف ما زالت بحاجة إلى الفحص  (موري)كما بّينت دراسة 
والدراسة، بغية العمؿ عمى إيجاد أنماط مف المناىج أكثر قدرة عمى تمبية احتياجات 

. ()المجتمعات مف المعمّْميف ذوي الكفاءة في المعمومات والميارات واالتجاىات

إلى أف التطّور الراىف في البحث التربوي، والذي يشكؿ  (مياالريو)كما أشار 
بدوره مصدرًا جديدًا لممعارؼ المفيدة لمممارسيف والمدربيف مف جميع المستويات، 

ولئلدارييف ورجاؿ السياسة، يعد مف العوامؿ التي تدعو إلى إعادة النظر في برامج 
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وقد نالت مثبًل مناىج إعداد المعمّْميف القائمة عمى األدوار . ()إعداد المعمّْميف
المتغيرة لممعمّْـ االىتماـ العالمي، حّتى أصبحت سمة أساسّية في مناىج الدوؿ 

. ()المتقّدمة تربوّيًا، وتأثر بذلؾ مناىج إعداد المعمّْميف في الدوؿ العربّية

: ببساطة واقع إعداد المعمّْـ ومشكبلتو في العالـ بقولو (الندشير)ويفّسر لنا 
إنو في الوقت الذي يتشابو فيو تقريبًا إعداد األطباء والميندسيف في كافة أنحاء "

العالـ فإف األمر جد مختمؼ مع إعداد المعمّْـ الذي يعتمد إلى حد كبير عمى 
. ()"متغيرات الثقافة والتاريخ والعوامؿ االجتماعّية واالقتصادّية األخرى

إف التأكيد عمى أف مسألة إعداد المعمّْميف : "عف ذلؾ بقولو (مياالريو)ويعّبر 
. ()"ميمة مف حيث الحؿ وصعبة مف حيث التنظيـ يبدو أمرًا بدييياً 

إف النيوض بالعممّية التربوّية ال يتأتّْى إاّل بحشد أفاؿ لمطاقات البشرية، "
ف إعداد . وتطبيؽ أفاؿ ألحدث المستجّدات التربوّية العممّية منيا والنظرّية وا 

لقد أصبحت . ()"المعمّْـ بطريقة جيدة قد يجذب عددًا أكبر لممارسة التدريس
مصدر بشري مف النوع الجّيد لمزاولة التعميـ وتقويـ فاعمّيتو، "الحاجة ممّحة لوجود 

. ()"وتزويد مف يزاولو بالتدريب البلـز

إّف قاية إعداد المعمّْـ تحتّؿ أولوّية خاّصة ألنيا قاية التربية نفسيا؛ حيث 
. ()"إنيا تحدد طبيعة األجياؿ القادمة ونوعيتيا التي يتوّقؼ عمييا مستقبؿ األمة

أية جيود تبذؿ لتحسيف أي "ومع التوّسع اليائؿ في حجـ المعرفة اإلنسانية فإف 
جانب مف جوانب العممّية التعميّمية ال يمكف أف تؤّدي إلى التقّدـ التربوي المنشود 

. ()"ما لـ تبدأ بإعداد جيد لممعمّْـ قبؿ الخدمة
دراسات متعّددة تناولت برامج إعداد المعمّْميف في العالـ العربي، "وقد أجريت 

خمص أكثرىا إلى ارورة االىتداء إلى صيغة موّحدة ومتطّورة لتكويف المعمّْـ 
. ()العربي المعاصر، مع االحتفاظ ببعض الخصوصّيات الدقيقة لكؿ بمد
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مجموعة مف االعتبارات واألسئمة، ويرى أف اإلجابة عنيا  (مياالريو)ويطرح 
والوقوؼ عندىا أمر أساسي قبؿ الشروع في واع نموذج أمثؿ لبرامج إعداد 

: ومنيا. المعمّْميف
؟ ما معناىا وما غاياتيا؟ ىؿ غايتيا اكتساب (تربية)ما الذي نفيمو مف كممة  -

المعارؼ، أـ تكويف الذىف؟ أـ تكويف الشخصية وأخذ األوجو الفكرية 
واألخبلقية واالجتماعّية لئلعداد باالعتبار؟ أـ تنمية القدرة عمى حؿ المشاكؿ 

وفي اوء ىذه اإلجابات يتّجو إعداد ... التي تطرح في الحياة الجارية؟ أـ 
. المعمّْميف في طرؽ مختمفة

 لـ تطرح عبلقات المؤّسسة المدرسّية مع العائمة والديف والحياة السياسّية  -
 .واالجتماعّية لممجموعة

ىؿ : لـ تؤّد النظرّيات التربوّية حوؿ دور المعمّْـ بشكؿ أوتوماتيكي إلى اإلجماع -
المعمّْـ ناقؿ لممعارؼ؟ أـ ىؿ ىو مكّوف لمحكـ والذىف؟ أـ ىؿ ىو رجؿ الموارد 

تعميـ )الذي نتوجو إليو عند الحاجة؟ ىؿ ىو المدرب عمى طرؽ العمؿ 
؟ ىؿ ىو عالـ نفس ومرشد لمتوجيو المدرسي؟ إف التأكيد عمى وظيفة (التعّمـ

. معّينة لممدّرس ىي التي تحّدد بشكؿ معّيف كيفية مواجية اإلعداد بكاممو
وىؿ نقبؿ بالتغّيرات اليائمة التي تعيشيا المجتمعات المشاركة في الحاارة  -

المعاصرة، والسرعة اليائمة التي تحدث فييا التغيرات، وتبّدؿ البنيات 
والمكتسبات العممّية، والعبلقات بيف المرّبيف والمترّبيف؟ أـ ىؿ يجب كبح كؿ 
ىذا؟ أـ يجب االندراج في دينامّيتو وتسريعو؟ والبد أّف أشكاؿ اإلعداد تتبّدؿ 

. حسب الجواب

ىؿ يبغي إعداد المعمّْميف استعادة االستقرار الغابر، وتييئة مربي المستقبؿ  -
لبلنخراط في خط تربية مماثمة ليا عمى الدواـ؟ 
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 (معيد، دار معمّْميف، كمية)كيؼ السبيؿ إلقامة الروابط بيف اإلعداد في  -
والممارسة الحقيقّية عمى األرض؟ وبعبارة أخرى كيؼ نحّقؽ الروابط بيف 

اإلعداد األّولي واإلعداد المستمر؟ 

إلى أّف المجتمع بكاممو، مف مرّبيف وعائبلت وقوى روحية  (مياالريو)ويخمص 
أو دينية وقوى اجتماعية وسياسّية ومسؤوليف عف الجوانب التقنية واالقتصادّية 

لمحياة االجتماعّية، مسؤوؿ عف البحث وتقديـ الجواب؛ فمشكمة التعميـ ىي فعبًل 
ىو النموذج بالذات " إعداد المعمّْميف"إف . مشكمة مجتمع وحاارة ومشكمة سياسّية

.  ()عف المشاكؿ المعّقدة التي تصادفيا كّؿ المجتمعات
: أّما نظم اإلعداد المعمول بيا عربيًا وعالميًا فيناك نظامان رئيسان

سنوات في  (4)ويتـ في كميتيف، بحيث يدرس الطالب . (1+4)النظاـ التتابعي  .1
ـّ يدرس سنة  (اآلداب أو العمـو أو غيرىا)كمية التخّصص  تخّصصًا بعينو، ث

. واحدة في كّمية التربية الستكماؿ اإلعداد التربوي

ـّ كّمو في كمّية واحدة ىي كمية التربية، ويدرس  ( سنوات4)النظاـ التكاممي  .2 ويت
خبلليا مساقات في التربية، وأخرى في مجاؿ التخّصص، وأخرى في الثقافة 

.  ()العاّمة، وأخرى في التربية العممّية

أّما اتجاىات اإلعداد المعموؿ بيا عربيًا وعالميًا فإف بعايا يتجو نحو 
األسموب التقميدي، وبعايا نحو اإلعداد المبني عمى أسموب األىداؼ، وىناؾ 

اتجاه األداء القائـ عمى الميارات، وىناؾ برنامج إعداد المعمّْـ القائـ عمى الكفايات، 
أسموب إعداد "الكفايات المتكامؿ والمسّمى / وىناؾ برنامج قائـ عمى أسموب األداء

. ()"المعمّْـ القائـ عمى األداء اإلجرائي المتمّكف

: نبذة تاريخّية: برامج إعداد المعمِّمين في األردن
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أولى األردف، مّمثبًل بوزارة التربية والتعميـ، ومنذ تأسيس المممكة عاـ      
وقد كاف . اىتمامًا بالغًا بمينة التعميـ وتوفير الكوادر البشرية البلزمة ليا (1950)

التركيز )التركيز في فترة الخمسينات منصّبًا عمى توفير أكبر عدد مف المعمّْميف 
الزيادة السّكانية الناتجة عف : ؛ وذلؾ استجابة لمعديد مف العوامؿ أىميا(عمى الكـ

اتحاد الافتيف، وارتفاع عدد المواليد، والتوّسع في التعميـ، وزيادة عدد الطبّلب 
وقد اقتاى ىذا األمر أف تعّيف . الممتحقيف بالمدارس نتيجة لتطبيؽ قانوف اإللزاـ

وزارة المعارؼ في مبلكيا معمّْميف ومعمّْمات مف غير خبرة مسمكية، ومف خريجي 
المدارس الثانوّية الذيف لـ يدخموا دورًا لممعمّْميف أو المعمّْمات بؿ عّينت عددًا آخر 

. ()مّمف لـ يحوزوا عمى الشيادة الثانوّية

، بشيادة المدرسة الثانوّية (1955)لسنة  (20)واكتفى قانوف المعارؼ رقـ 
أّما تاريخ إعداد المعمّْميف قبؿ الخدمة . كحدٍّ أدنى لمؤّىبلت مف يسمح ليـ بالتعميـ

عندما افتتحت وزارة المعارؼ آنذاؾ ّصفًا  (1950)في األردف فيعود إلى عاـ 
افتتحت أّوؿ داريف  (1951)وفي عاـ . إلعداد المعمّْميف في كمّية الحسيف بعّماف

إلعداد المعمّْميف؛ إحداىما لممعمّْميف الذكور في عماف واألخرى إلعداد المعمّْمات 
وقّدمت ىذه . وكانت الدراسة فييا لمّدة سنتيف بعد المرحمة الثانوّية. في راـ اهلل

. الدور برامج دراسّية في مواد الثقافة العاّمة والثقافة المتخّصصة والمسمكّيات

ـّ توالى إنشاء دور المعمّْميف التي أصبح اسميا معاىد المعمّْميف عاـ           ث
دور معمّْميف، ثـ تزايد عددىا بعد ذلؾ عمى نحو  (6)وكاف عددىا آنذاؾ  (1964)

وكاف اليدؼ مف التوّسع في تأسيسيا مواجية الطمب المتزايد مف وزارة . ()وااح
التربية والتعميـ عمى خّريجي المعاىد لمتدريس في المدارس اإللزامّية، خاّصة بعد 

، الذي اشترط دراسة مسمكّية (1964)لسنة  (16)صدور قانوف التربية والتعميـ رقـ 
وثقافّية لمدة سنتيف بعد المرحمة الثانوّية كحدٍّ أدنى لمؤّىبلت مف يسمح ليـ بالتعميـ 
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كما اشترط البكالوريوس أو الميسانس مع دراسة مسمكّية . في المرحمة اإللزامية
ميّنية في التربية لمدة عاـ بعد البكالوريوس لمف يسمح ليـ بالتعميـ في المرحمة 

. ()الثانوّية

ـّ تعديؿ قانوف التربية والتعميـ لتحويؿ معاىد المعمّْميف  (1980)وفي عاـ  ت
المذكورة إلى كمّيات مجتمع؛ إلعداد فنّييف في مجاالت الميف التعميّمية واليندسّية 

وقد جاء ىذا القرار استجابة . والتجارّية والطبّية المساعدة والزراعّية واالجتماعّية
لمتطمّبات تمؾ المرحمة التي زاد فييا عدد خريجي الجامعات في تمؾ التخّصصات 

. عف عدد الذيف يحمموف درجة عممّية متوّسطة

ُأنِشئت وزارة التعميـ العالي، وأصبحت البرامج التي تنّفذىا  (1985)وفي عاـ 
كمّيات المجتمع تَُقّر مف ىذه الوزارة بداًل مف إقرارىا مف وزارة التربية والتعميـ، وزاد 

، وكثير مف طمبتيا كانوا مف (1989)كمّية عاـ  (57)عددىا فبمغت نحو 
. الممتحقيف بالبرامج التربوّية التي تعّدىـ ليصبحوا معمّْميف في المرحمة األساسّية

الذي نّص عمى أف يكوف المعمّْـ في مرحمة  (1988)وبصدور القانوف المؤّقت لعاـ 
رياض األطفاؿ والمرحمة األساسّية حاصبًل عمى الشيادة الجامعية األولى، بدأ 

. اإلقباؿ عمى ىذه البرامج يتناقص نحو وااح
كما اشترط ىذا القانوف عمى المعمّْـ في أّي مؤّسسة حكومّية أو خاّصة أف 

ونّص عمى أف تمنح إجازة التعميـ في . يكوف حاصبًل عمى إجازة مينة التعميـ
المرحمة الثانوّية لمشخص الحاصؿ عمى الدرجة الجامعّية األولى باإلاافة إلى 
مؤّىؿ تربوي ال تقّؿ مّدة الدراسة فيو عف عاـ دراسي واحد بعد الحصوؿ عمى 

أّما التعميـ األساسي ورياض األطفاؿ فقد اشترط الدرجة . الدرجة الجامعّية األولى
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الجامعّية األولى فقط، وقد عمؿ ىذا عمى رفع مستوى التأىيؿ المطموب لمتدريس 
. ()في المممكة

: ونستطيع القوؿ إف إعداد المعمّْميف في األردف كاف يتـ عمى مستوييف
 مستوى متوسط: أّو ً 

ـّ في معاىد المعمّْميف والمعمّْمات ومّدة الدراسة فييا سنتاف بعد الثانوّية . يت
ويحصؿ الطالب فيو عمى درجة الدبموـ، وىو خاص إعداد معمّْمي المرحمة 

. اإللزامّية

فمسفة التعميـ في معاىد  (1964)لعاـ  (16)وقد حّدد قانوف التربية رقـ 
ييدؼ التعميـ في : "المعمّْميف والمعمّْمات التي أصبح اسميا كمّيات المجتمع كما يمي

المعاىد إلى استكماؿ إعداد الطاقات البشرّية التي يحتاج إلييا المجتمع في تطّوره، 
إعدادًا يييئ أفرادًا عمى مستوى متوسّْط مف التخّصص، قادريف عمى القياـ 

بأعماليـ بميارة ودربة في المياديف المختمفة، مع االستمرار في تحقيؽ األىداؼ 
. ()"العاّمة لمتربية والتعميـ

: ()ويترجم ىذا عممّيًا في األىداف التالية
 .مواصمة تنمية شخصّية الفرد جسّميًا وعقمّيًا واجتماعّيًا وعاطفياً  .1

 .مواصمة تكويف المواطف الصالح .2

 .تزويد الطبّلب بثقافة عاّمة وخاّصة فّنية ومينّية ومسمكية .3

تزويد الطبّلب بتدريب عممي يتيح ليـ الخبرة المباشرة والمرونة الكافية في  .4
 .مياديف التخّصص

لتدريس الّصفوؼ  (معمّْـ الّصؼ)وُتعّْد ىذه المعاىد في تخّصصاتيا التربوّية 
ويّدرس جميع المواوعات المدرسّية المقّررة ليذه الّصفوؼ، أو تعّد . (1+2+3)
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معمّْمًا يدّرس ماّدة دراسّية أو أكثر في صفوؼ المرحمة االبتدائّية العميا أو المرحمة 
. اإلعدادية

توّلت جامعة البمقاء التطبيقية  (1998)وبعد إلغاء وزارة التعميـ العالي عاـ 
. ()اإلشراؼ عمى كمّيات المجتمع، وحتى اآلف

، بناًء عمى توصية (1986)وقد بدأت فكرة التجسير إلى الجامعات عاـ 
ثـ أقّر ىذا النظاـ عاـ  . (1983)المؤتمر األوؿ لكمّيات المجتمع الذي عقد عاـ 

، واليدؼ منو تيسير انتقاؿ الطبّلب مف كمّيات المجتمع إلى الجامعات (1987)
لكّف ىذا النظاـ عّطؿ . األردنية، وواعت شروط لمف يريد االلتحاؽ بالجامعات

وأصدر مجمس التعميـ العالي آلية . (1992)ألسباب مختمفة، ثـ جرى تفعيمو عاـ 
معمّْمي وزارة التربية : التجسير، وتتاّمف السماح بالتجسير المطمؽ لحممة دبموـ

والتعميـ، والقّوات المسّمحة، ووكالة الغوث، والمدارس الخاّصة، واقتصار التجسير 
. ()"لغير المعمّْميف عمى حسابيـ الخاص

( 1988/1989)وفي مسار آخر قامت وزارة التعميـ العالي في مطمع العاـ 
بإنشاء كمية تأىيؿ المعمّْميف العميا، لتأىيؿ خريجي كمّيات المجتمع ومعاىد 

المعمّْميف الذيف يعمموف في مدارس وزارة التربية والتعميـ، وذلؾ بقصد رفع سوّيتيـ 
ربد، بحيث تكوف جزءًا  األكاديّمية إلى مستوى الشيادة الجامعّية األولى في عّماف وا 

عدادىـ . مف تصّور كامؿ وتخطيط شامؿ لتدريب المعمّْميف وتأىيميـ وا 
وىدؼ الكمّية رفع المستوى العممي واألساسي لمعمّْمي التعميـ األساسي، 

ساعة  (70)، ويدرس ( ساعة64)ويحتسب لمطالب المعمّْـ مف الدبموـ الذي يحممو 
. أخرى، موّزعة عمى مواد التخّصص، والثقافة العاّمة، والمواد التربوّية

وىذه الكمّية ثمرة مف ثمار مؤتمر التطوير التربوي األوؿ الذي عقد عاـ    
وقد بدأت كمية تأىيؿ المعمّْميف العالمية بالتدريس في كمية األميرة عالية . (1987)
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وبدأ فرع آخر ليا في كمية مجتمع إربد، ثـ ثبلثة فروع أخرى في . (1988)عاـ 
. الجنوب في الكرؾ ومعاف والطفيمة

معمّْـ مجاؿ لغة "ولمتمثيؿ عمى طبيعة ما تطرحو ىذه الكمّية فإف تخّصص 
( التخّصص)ساعة معتمدة مف مواد الّمغة العربّية  (42)مثبًل يدّرس طمبتو " عرّبية

ساعة تجمع بيف المسمكّيات  (20)ساعات مسمكّيات، ومواد اختيارية بواقع  (8)و
. ومواد التخّصص

معمّْـ الّصؼ إلعداد معمّْـ الّصفوؼ مف     : وتقّدـ ىذه الكمّية البرامج التالية
، ويدرس (نياية التعميـ األساسي- 4)، وبرنامج معمّْـ مجاؿ منفرد لمصفوؼ (1-4)

ومعمّْـ مجاؿ ". معمّْـ مجاؿ لغة عرّبية: "الطالب فيو تخّصصًا واحدًا فقط، مثؿ
: رئيسي، ويدرس الطالب فيو تخّصصًا رئيسًا إاافة إلى تخّصص فرعي، مثؿ

. ()فرعي لغة عرّبية/ فرعي عموـ، رئيسي تربية إسبلمية/ رئيسي رياايات
برامج إعداد المعمِّمين في الجامعات في المستوى العالي :  انياً 

ـّ إعداد  (1962)نظرًا لعدـ وجود جامعات في األردف حتى عاـ  كاف يت
وقد ساىمت وزارة . المعمّْميف لممرحمة  الثانوّية في الجامعات العربّية واألجنبّية

في إيفاد المتفّوقيف في ( وزارة المعارؼ آنذاؾ )(1950)التربية والتعميـ منذ عاـ 
شيادة الدراسة الثانوّية لمدراسة في الجامعات العربّية واألجنبّية عمى نفقة الوزارة، 

كما درس عدد مف الطبّلب عمى نفقتيـ الخاّصة في الجامعات المذكورة، وساىموا 
. ()في إمداد وزارة التربية والتعميـ بالكوادر البشرّية البّلزمة

وبتأسيس الجامعات األردنية، احتممت ىذه الجامعات القسـ األكبر مف 
: مسؤولّية تمبية حاجات الوزارة مف الكوادر البشرية المؤىّمة لمتعميـ في المرحمتيف

وفيما يتعّمؽ بالمرحمة األساسّية فقد قّدمت الجامعات األردنية . األساسّية والثانوّية
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حتى أوائؿ التسعينات برنامج بكالوريوس في التربية، ألغي بعد ذلؾ ليحّؿ محمو 
: برنامج آخر إلعداد معمّْمي المرحمة األساسّية؛ إذ سار ىذا البرنامج في مساريف

برنامج معمّْـ الّصؼ، وييدؼ إلى تأىيؿ المعمّْميف لتدريس جميع المواد في  -
. ( ساعة معتمدة132وقواـ ىذا البرنامج). الّصفوؼ األساسّية األربعة األولى

وبرنامج معمّْـ المجاؿ، وييدؼ إلى تأىيؿ المعمّْميف لتدريس مبحث واحد أو  -
مجموعة مف المباحث المترابطة لمصفوؼ مف الخامس إلى العاشر، ويشتمؿ 

معمّْـ مجاؿ "ومنو تخّصص . ( ساعة معتمدة132)برنامج اإلعداد عادة عمى 
مع تأسيس  (1989)عاـ  (معمّْـ المجاؿ)وقد بدأ ىذا التخّصص ". لغة عرّبية

ربد، ثـ أصبح ىذا البرنامج عاـ      كمية تأىيؿ المعمّْميف العالية في عّماف واِ 
. مف اختصاص الجامعات؛ حيث بدا التنفيذ الفعمي لفكرة التجسير (1992)

وقد استفادت مف ىذا التخّصص وزارة التربية والتعميـ عبر تأىيؿ آالؼ 
سنتاف بعد الثانوّية لرفع مؤّىبلتيـ إلى درجة )المعمّْميف مف حممة درجة الدبموـ 

لسنة  (27)البكالوريوس، وذلؾ توافقًا مع قانوف التربية والتعميـ المػؤقت رقػـ 
ـّ إلغاء ىذا التخّصص عاـ . (ـ1988) بناًء عمى قرار مف  (2001)وقد ت

وعّمؿ ىذا القرار بأف الطالب الخّريج في . وزير التربية والتعميـ والتعميـ العالي
َّ مناسبًا في التخّصص الذي  ىذا التخّصص ال يحّصؿ تأىيبًل أكاديميًا

ساعة معتمدة، وتوّزع  (60)سيدّرسو؛ فساعات مواد التخّصص ال تزيد عمى 
بقية الساعات عمى المواد التربوّية واالختيارّية ومتطمّبات الجامعة، مما أنتج 

معمّْميف ِاعافًا في مواد التخّصص، غير قادريف عمى تدريسيا لممرحمة 
 .اإللزامية العميا كالتاسع أو العاشر

ـّ في الكمّيات األكاديمية في الجامعات  أما بالنسبة لمتعميـ الثانوي فقد كاف يت
األردنية؛ وذلؾ حيف ينّاـ بعٌض مف خّريجي كمّيات العموـ واآلداب والشريعة 

والتربية الريااية وغيرىا إلى مينة التدريس، بعد حصوليـ عمى الدرجة الجامعية 
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وفي العادة ال تتعاوف ىذه الكمّيات مع كمّية التربية في . األولى مف كمّياتيـ
الجامعة، إلكساب مف يرغب منيـ في العمؿ بمينة التدريس ما يمزمو مف إعداد 
ميني باإلاافة إلى ما تمّقاه مف إعداد أكاديمي؛ ولذلؾ يمجأ ىؤالء األفراد بعد أف 

يناّموا لمينة التدريس إلى االلتحاؽ بكمية التربية في دراسات مسائية تقود إما إلى 
درجة الدبموـ أو إلى درجة الماجستير وأحيانًا إلى درجة الدكتوراه، كؿّّ حسب 

مكانياتو وتطّمعاتو . ()حاجتو وا 

ولذا يمكف القوؿ إف معمّْـ الّمغة العربّية في المممكة األردنية الياشمية، في 
: نطاؽ الجامعات األردنية، ىو خّريج أحد األطر األكاديمية التالية

وىو . (تختمؼ التسمية بحسب الجامعة)معمّْـ الّصؼ أو معمّْـ التربية االبتدائّية  .1
ويعّد الطالب فيو . تخّصص يمنح درجة البكالوريوس، ويدّرس في كمّيات التربية

المواد الدراسّية  (الّصفوؼ الثبلثة األولى)لمتدريس في المرحمة االبتدائّية الدنيا 
ساعة معتمدة، موّزعة عمى  (132)وقوامو . كميا، ومف امنيا العربّية

اإلجبارّية )متطمّبات الجامعة، ومتطمّبات الكمّية، ومتطمّبات التخّصص 
وتوّزع ىذه الساعات عمى مواد تربوّية، وأخرى ثقافية، والعدد . (واالختيارّية

القميؿ ىي مواد متخّصصة؛ كالعموـ، والرياايات، والتربية االجتماعّية، 
ويخّصص لمعرّبية مساقات . والتربية اإلسبلمّية، والّمغة العربّية وأساليب تدريسيا

تدريس الميارات القرائّية أو الكتابّية، أو الّمغة العربّية : محدودة جدًا، مثؿ
ساعات  (6)كما وتخّصص . (2)و (1)وأساليب الّمغة العربّية ... لممبتدئيف،

(. 2تربية عممية )و (1تربية عممية ): معتمدة لمتربية العممّية
تختمؼ التسمية بحسب )معمّْـ الطفؿ أو تربية الطفؿ، أو الطفولة المبّكرة  .2

. وىو تخّصص يمنح درجة البكالوريوس، ويدّرس في كمّيات التربية. (الجامعة
ويعّد الطالب لمتدريس في رياض األطفاؿ والحاانة لطفؿ ما قبؿ المدرسة، 

متطمّبات الجامعة، ومتطمّبات : ساعة معتمدة موّزعة عمى (132)وقوامو 
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ويخّصص لّمغة العربّية  (اإلجبارّية واالختيارّية)الكمّية، ومتطمّبات التخّصص 
( 3)وأساليب تدريسيا مواد محدودة جّدًا، ال تزيد في بعض الجامعات عمى 

ويخّصص لمتربية . ميارات لغوّية، أو أدب أطفاؿ: ساعات معتمدة، مثؿ
(. 2 وتربية عممّية 1تربية عممّية )ساعات معتمدة  (6)العممّية مساقاف بواقع 

ساعة  (132)تخّصص الّمغة العربّية وآدابيا، وطمبة ىذا القسـ يدرسوف  .3
متطمّبات الجامعة، ومتطمّبات : معتمدة في قسـ الّمغة العربّية، موّزعة عمى

وال يدرسوف أية مواد . (اإلجبارّية واالختيارّية)الكمّية، ومتطمّبات التخّصص 
وقد يتوّجو خريجو ىذا القسـ إلى التعميـ أو إلى الصحافة . تربوّية أو مينّية

ذا انصرفوا إلى التعميـ فإف كثيرًا . واإلعبلـ أو إلى األعماؿ اإلدارية أو غيرىا وا 
منيـ يمتحؽ ببرنامج الدبموـ الميني لمدة سنة بعد التخّرج الستكماؿ دراسة 

وقد يمتحؽ بعايـ ببرنامج الماجستير في مناىج العربّية . المواد التربوّية
وىدفيـ مف ىذا االلتحاؽ رفع . وأساليب تدريسيا، أو برنامج الدكتوراه بعد ذلؾ

سوّيتيـ األكاديّمية أو تحسيف ظروفيـ الوظيفّية والمعيشّية؛ فالحصوؿ عمى 
إجازة التعميـ تقتاي تحصيبًل عمّميًا تربّويًا بعد البكالوريوس، وفقًا لمقانوف 

. المعموؿ بو حالّيًا في وزارة التربية والتعميـ
برنامج الدبموـ الميني، لتأىيؿ حممة البكالوريوس في التخّصصات األكاديمّية  .4

 ساعة 24)المختمفة ومنيا الّمغة العربّية وآدابيا، ومّدتو سنة دراسة واحدة 
طرؽ التدريس وتقويمو، : ويدرس فيو الطمبة مواد تربوّية فقط في. (معتمدة

وتخطيط المناىج وتطويرىا، وال يوجد فيو أي مساؽ في الّمغة العربّية أو 
أاافت )أساليب تدريسيا، كما ال يوجد فيو أية مساقات في التربية العممّية 

. (بعض الجامعات مؤخرًا مساقًا واحدًا في التربية العممّية
برنامج الماجستير في، مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا ويمنح درجة  .5

الماجستير في ىذا التخّصص، ويدّرس في كمّيات التربية، ويقبؿ فيو الطمبة 
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الذيف يحمموف درجة البكالوريوس في الّمغة العربّية أو معمّْـ مجاؿ لغة عرّبية، 
( 33)وقواـ البرنامج . المسار الشامؿ، ومسار الرسالة: ويجري في مساريف

أّما . ساعات معتمدة (9)ساعة معتمدة، تشّكؿ األطروحة في مسار الرسالة 
مواد الخّطة الدراسّية فأكثرىا تربوّية تتعّمؽ بتخطيط المناىج وتحميميا، ومنيجية 

البحث في التربية، وبعايا يتعّمؽ بنظرّيات تعّمـ الّمغة العربّية وتعميميا، 
واالّتجاىات المعاصرة في مناىج الّمغة العربّية، وتقويـ تعّمـ الّمغة العربّية 

وتعميميا، وتدريس الميارات المغوّية، وتدريس األدب والنقد، وتدريس أنظمة 
الّمغة العربّية، ومشكبلت خاّصة في تدريس الّمغة العربّية، وليس فيو أية مواد 

. في التربية العممّية
برنامج الدكتوراه في مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا، وىو موجود في  .6

جامعات محدودة في المممكة األردنية الياشمية، وَيْقَبُؿ الطمبَة الحاصميف عمى 
درجة البكالوريوس في الّمغة العربّية وآدابيا أو طمبة معمّْـ مجاؿ لغة عرّبية 

الحاصميف عمى درَجة الماجستير في تخّصص مناىج الّمغة العربّية وأساليب 
ويجوز النظر في قبوؿ الطالب الذي يحمؿ درجة الماجستير في . تدريسيا

ساعة معتمدة، يخّصص  (33)وقواـ البرنامج . تخّصص العربّية وآدابيا
ساعة معتمدة، والباقي مساقات تربوّية،  (15)لؤلطروحة في مجاؿ التخّصص 

: أو في تخطيط مناىج الّمغة العربّية وتطويرىا وأساليب تدريسيا، مف مثؿ
حمقة "، و"نماذج تعميـ ميارات الّمغة العربّية"، و"نظرّيات تعّمـ الّمغة وتعميميا"

. وال يشتمؿ البرنامج عمى أّية مواد في التربية العممّية". بحث في التربية الّمغوّية

ويمكف القوؿ إف إنشاء الجامعات األردنية لبرنامج الدبمـو الميني، وبرامج 
الماجستير في التربية جاء أواًّل لتمبية حاجة وزارة التربية والتعميـ مف الكوادر الفنية 



 255 

المؤّىمة لمتعميـ الثانوي، وُجِعمت الدراسة فييا مسائّية لتفسح المجاؿ أماـ عدد كبير 
. ()مف المعمّْميف والقادة التربويّيف لمدراسة فييا

وقامت الوزارة مف خبلؿ برنامج تأىيؿ المعمّْميف بإتاحة الفرصة لمعمّْمي 
المرحمة الثانوّية ومديري المدارس والقادة التربوييف مف الحصوؿ عمى درجات 
. الدبمـو أو الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات األردنية عمى حساب الوزارة

وتمّكف آالؼ المعمّْميف مف حممة دبموـ كمّيات المجتمع مف الحصوؿ عمى درجة 
وكّؿ ذلؾ جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الوطني األّوؿ لمتطوير . ()البكالوريوس
، الذي أوصى، شأنو شأف جميع المؤتمرات التربوّية التي (1987)التربوي عاـ 

عقدت قبمو، بارورة االعتناء بتدريب المعمّْميف ورفع كفاياتيـ لرفع المستوى 
األكاديمي والمسمكي بما يتناسب ومعايير إجازة التعميـ؛ مما يعمؿ عمى إغناء 

كما دعا المؤتمر إلى التنسيؽ . خبرات المعمّْميف وتحديث أساليبيـ وتعميؽ مياراتيـ
بيف مؤّسسات التعميـ العالي ووزارة التربية والتعميـ في تخطيط برامج إعداد 

المعمّْميف وتأىيمييـ، بحيث تفي ىذه البرامج بالحاجات الفعمّية لمينة التعميـ في 
. ()األردف كمًا ونوعاً 

: معمِّم الّمغة العربّية بين حدود المينة وآفاق التخّصص

كّؿ ما ذكر قببًل، عف أىّمية المعمّْـ في المنظومة التربوّية وفي بناء األّمة، 
وتشكيؿ األجياؿ وتكويف المجتمعات، ينطبؽ عمى معمّْـ الّمغة العربّية، إاّل أنو 
يتجاوز ىذا بكثير عبر الّمغة التي يدّرسيا لتبلميذه؛ فينتقؿ بيا مف عالـ المينة 

 .المحدود إلى اآلفاؽ الرحيبة التي تمثّْميا الّمغة
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مف أىـّ خصائص العقؿ اإلنساني (ديكارت)فالّمغة كما عّدىا 
، وبعيدًا عف ()

الخوض في جدلّية الّمغة والفكر؛ فإف الّمغة ىي مرآة الفكر والكاشفة عنو، إف لـ 
إف الّمغة وسيمتنا إلدراؾ العالـ ولمتعبير عنو، إنيا أداة تعاممنا . تكف ىي الفكر نفسو

وىي . مع الذوات واألشياء، وأداتنا في تحويؿ المحسوس إلى مجّرد وبالعكس
تترجـ ما في امائرنا مف معاف لتستحيؿ إلى أدواٍت تشّكؿ الحياة، وتوّجو أداء "

: (بيتر برجر)وىي كما يصفيا . ()"المجتمع وسموؾ أفراده وجماعاتو ومؤّسساتو
. ()"الذات واليوية، وىي أداتنا لكي نصنع مف المجتمع واقعاً "

في : والّمغة لساف حاؿ ثقافة األمة؛ فثقافة كؿ أّمة تكمف وتتبّدى في لغتيا
والثقافة ىي مركز القمب في منظومة . نحوىا، وصرفيا، ونصوصيا، ومعجميا

ليست الّمغة : (والت وايتماف)يقوؿ . المجتمع، وىي محور تنميتو وأماى أسمحتو
بناًء مجردًا مف صنع المتعّمميف ومؤّلفي القواميس؛ إنيا كياف ينبثؽ مف العمؿ، 
إّف . ومف احتياجات المجتمع وروابطو وأفراحو وأذواقو، ومف رغبات جيؿ مف البشر

وىذا مممٌح يعاظـ أىّمية الّمغة . ()"قاعدتيا األساسّية لصيقة باألرض وبالواقع
. ويجعميا سمتًا لعقيدة المرء وفكرة وفمسفتو في الحياة

حممت روح األّمة العربّية، وعّبرت وما زالت "وفيما يّتصؿ بالّمغة العربّية فقد 
تعبّْر عف حاارة ىذه األمة ومبادئيا وقيميا وآدابيا وعموميا في شّتى األزماف 

. ()"واختبلؼ المواقع

الوطف الروحي ألبناء األّمة  "– كما يصفيا مازف المبارؾ –والعربّية 
الواحدة؛ فإذا كانت األرض التي تجمع أبناء األّمة فوؽ ترابيا تسّمى وطنًا، فإف 

. ()"الّمغة التي جمعت بينيـ في المساف والفكر ىي وطٌف روحي آخر

وىي لساف التنزيؿ ودستور المسمميف الذي يتوّقؼ فيمو عمى تعّمميا، وبيا 
وقد سارت الّمغة مع اإلسبلـ حيث سار، وانتقمت معو إلى . ()قامت سنة النبي 
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كّؿ أصقاع الدنيا وممالكيا؛ فحممت فكر ىذا الديف وحاارتو، بؿ وأصبحت 
ف ما يناليا . "العربّية في كثير مف ىذه الببلد المفتوحة معمّْمًا مف معالـ حاارتيا وا 

ىوّيتيا، وعقيدتيا، وانتظاـ : مف حيؼ يناؿ جوىر وجود األمة العربّية، في (الّمغة)
. ()"شريعتيا وصبلح أحواليا

وىي وعاء اإلبداع؛ وىي المترجمة لنظاـ القيـ في األّمة، وىي لغة العمـ 
وىي مف أكثر المغات . والتعميـ، أو كانت كذلؾ، ردحًا مف الزماف ليس ىيناً 

بًل أمينًا  اإلنسانية ارتباطًا باليوّية، وقد صمدت ىذه القروف الطويمة، وظّمت سجّْ
والحرص عمى العربّية ىو حرص عمى ىذا السجّؿ . لحاارة أّمتيا في أحواليا كّميا

ومف جانب آخر فإف واجبنا تجاىيا ىو واجب إنساني وروحي . اإلنساني العريؽ
تجاه جميع المسمميف مف غير الناطقيف بيا؛ فيي محّط أفئدتيـ وأداتيـ في فيـ ىذا 

. الديف

ليذا كّمو فإف ىذه الّمغة ىي مسؤوليتنا جميعًا، مسؤولية المجامع والمساجد 
. والمؤّسسات التربوّية، وأجيزة اإلعبلـ والمنّظمات الثقافّية والحكومات

ومف الجدير بالذكر أف الوثائؽ الصادرة عف المجاف التربوّية العالمية الُمكّمفة 
بواع الخطط والتصورات لئلصبلح التربوي تدعو إلى ارورة العناية بالّمغة 

مثبًل، وىي مف أبرز حركات اإلصبلح  (ىولمز)القومية؛ فقد دعت لجنة مجموعة 
كما أّف . ()في التعميـ داخؿ الواليات المتحدة، إلى التركيز عمى الّمغة والرياايات

التقارير التربوّية في الواليات المتحدة والياباف والمممكة المتحّدة وفرنسا اتّفقت عمى 
أّف مف أىـّ أىداؼ إصبلح نظـ إعداد المعمّْميف المساىمة الفّعالة في رفع قدرة 

. ()المعمّْـ عمى توظيؼ الّمغة والرياايات

. ونحف اليوـ في حاجة ماّسة لنياة لغوّية شاممة تمبية لمطالب العصر
شكالية الّمغة ىي مف الشموؿ بحيث يستحيؿ تناوليا انطبلقًا مف منظور  وا 
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التخّصص الاّيؽ، بؿ ومف الخطورة بحيث ال يمكف إرجاؤىا دوف استراتيجية 
وااحة لئلصبلح المغوي الشامؿ، في عصر المعمومات الذي تؤّدي الّمغة فيو دورًا 

المعرفّية، والتربوّية، والثقافّية، والسياسّية، : محوريًا وأساسيًا عمى جميع المستويات
إاافة إلى دورىا في تشكيؿ وعي الجماعة الناطقة بيا، وأنيا . واالقتصادّية أيااً 

مرآتنا لمعرفة ذاتنا، وأداتنا لوصؼ حصادنا المعرفي والثقافي والفّني، الذي ما كاف 
ف نجاحنا في الّمحاؽ بركب الحاارة . "ليظير لوال أف عّبرت عنو ىذه الّمغة وا 

المعاصرة رىف بنجاحنا في أف نؤّمف لمغتنا العظيمة شروط عاويتيا في نادي 
. ()"تعّدد الّمغة العالمي

فيذه الّمغة مف أىـّ حصوننا في معركة العولمة، وأداتنا في اإلفادة منيا؛ وىي 
بوصمة في حوار الثقافات، ولكّننا في عصر المعمومات بحاجة إلى منظور جديد 

مف أخّص "وىي . يعيد النظر في جميع جوانب المنظومة المغوّية في أدّؽ تفاصيميا
خصوّصياتنا؛ فإف لـ نبادر إلى خدمتيا تعّممًا وتعميمًا واكتسابًا وتنمية 

البد مف تعزيز آليات حماية الخصوصّية الثقافّية مف خبلؿ "وليذا . ()"ااطربت
االعتناء بالّمغة العربّية، وتحديث وسائؿ تدريسيا، وتحديث المااميف المختارة 

بذؿ أقصى الجيد في البحث والتحميؿ "ونحف جميعًا مسؤولوف عف . ()"لذلؾ
لواعيا في مواعيا األصيؿ، واالرتفاع بيا إلى حيث يميؽ بيا المقاـ ماّدة 

. ()"وتعميماً 

ِلما لوحظ مف : "وقد جاء في توصية المؤتمر العالمي األوؿ لمتعميـ اإلسبلمي
تدىور مستويات الّمغة العربّية ماّدة وطريقة ومعمّْمًا؛ فإف اّلمجنة توصي بأف تعود 
الجامعات العربّية إلى تدريس أمّيات الكتب العربّية، وأف يؤخذ في التعميـ العاـ 

. ()"باستخداـ المواد والوسائؿ الحديثة لرفع مستوى معمّْـ العربّية
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كما يعّبر الفقياء، إذ صارت الّمغة مف أشّد األسمحة " واجب الوقت"وىذا 
. اراوة في عصر الفاائّيات، وصار تقرير إخباري واحد يقيـ الدنيا وال يقعدىا
خاّصة مع تعاظـ العناية بالعربّية عمى المستوى العالمي بعد ما عرؼ بالحرب 
عمى اإلرىاب؛ فقد تمّخض ىذا، مف حيث لـ يرد أصحابو، عف محاولة معرفة 
العربّية لمتعّرؼ عمى اإلسبلـ، ورصدت ميزانّيات اخمة في ببلد الغرب لبرامج 

. تعميـ العربّية لغير الناطقيف بيا
كما أخذ تعميـ الّمغة األـ يحظى بأىمية متزايدة عمى مستوى العالـ نظرًا 

لوقوؼ الباحثيف عمى خطورة الدور الذي تؤّديو في تنمية فكر الفرد وتوطيد عرى 
وتؤّدي الّمغة األـ دور صماـ األماف، والطبقة، العازلة . التماسؾ االجتماعي

والمتفاعمة معًا، التي يبنى فوقيا تعّمـ الّمغات األجنبّية، الذي أخذ حّيزًا كبيرًا بفعؿ 
وليس أدّؿ عمى ذلؾ مف ىذا العدد الكبير مف مواقع اإلنترنت . "ظاىرة العولمة

لتعميـ المغات وتعّمميا ذاتيًا، عبلوة عمى ىذا الكـّ اليائؿ مف برمجيات تعميـ الّمغات 
وفي جانب خطيٍر آخر فإف . ()"والمناىج المبرمجة ونظـ تأليؼ المناىج وما شابو

دراسة مبادئ الّمغة ىي األدوات التي يتمّكف بواسطتيا الطبّلب مف تعّمـ جميع "
. (فورست وباركيو)، كما يشير ()"مواد المنياج الدراسي تقريباً 
خطورة الّمغة وارورة الحفاظ عمييا " إجنازيو بوتيتا"ويصؼ شاعر صقمية 

إّف الشعوب يمكف أف تكّبؿ بالسبلسؿ، وتسّد أفواىيا، وتشّرد مف بيوتيا، : "بقولو
ويظّموف مع ذلؾ أغنياء؛ فالشعب يفتقر ويستعبد ما أف ُيْسَمَب الّمساف الذي تركو لو 

. ()"األجداد، عندئٍذ يايع إلى األبد

كؿ ىذا يدعونا إلى وقفة جاّدة وعميقة تجاه العربّية، وتجاه درس العربّية، 
ويدعونا إلى إعادة النظر في واقع العربّية في المنظومة التربوّية والثقافّية والفكرية 
لؤلّمة، وفي طرؽ إعداد معمّْـ العربّية الذي يقع عمى عاتقو ترجمة كّؿ ىذه األىمّية 
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إنو الشخص الذي عميو أف يغادر حدود المينة، . التي ذكرناىا لّمغة في واقع الحاؿ
وأف يشمّْر عف ساعديو، وأف يشحذ عقمو وينير قمبو ليحّمؽ في سماء الّمغة ويحيا 

. بيا وليا، ويرتقي بنفسو وبتبلميذه إلى حيث آفاقيا الرحيبة في صياغة الحياة

واقع برامج إعداد معمِّمي الّمغة العربّية في الجامعات األردنية : رابعاً 

إن اإلبداع ىو حاجتنا العظمى، أّما إطالق سراحو فمردود إلى النقد والنقد "
. جون ديوي". الذاتي

ُأجريت دراسات مختمفة تتناوؿ واقع برامج إعداد المعمّْميف في بعض الببلد 
، وىي دراسات عاّمة تناولت برامج اإلعداد عمومًا، وليس برامج معمّْمي ()العربّية

الّمغة العربّية، أما محميًا فالدراسات تناولت أجزاء مف مواوع برامج إعداد 
أما إعداد معمّْمي الّمغة . المعمّْميف، أو قراءة في واقع تدريس بعض فروع العربّية

لكْف كثير مّما . العربّية في الجامعات األردنّية فمـ ينؿ دراسة وافية متخصّْصة
وجدناه في الدراسات التي تناولت واقع برامج إعداد المعمّْميف في أقطار الوطف 

. العربي ينطبؽ عمى برامج اإلعداد في الجامعات األردنّية

ويصؼ الباحثوف برامج إعداد المعمّْميف في العالـ العربي، ومنيا برامج إعداد 
لكّنيـ يتمايزوف في . معمّْمي الّمغة العربّية، بالقصور، وال يخالؼ في ىذا واحٌد منيـ

وفيما يّتصؿ بواقع برامج إعداد معمّْمي الّمغة . اإلبانة عف مبلمح ىذا القصور
: العربّية في الجامعات األردنية فيمكننا أف نشير إلى مبلمح القصور التالية

: ا ختيار- 1

، وىو قوٌؿ يصدؽ تمامًا عمى حاؿ "حسف االختيار يقي المصارع: "قيؿ قديماً 
برامج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية في جامعاتنا؛ فإف المدخبلت الجّيدة تفاي إلى 
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ونستطيع القوؿ إنو ال توجد معايير دقيقة الختيار الطبّلب . مخرجات جّيدة دائماً 
المعمّْميف في برامج إعداد معمّْمي العربّية في جامعاتنا، والشرط الوحيد الذي تاعو 

ىذه البرامج ىو أاّل يقّؿ الحّد األدنى لمعّدؿ الطالب في الثانوّية العاّمة عف 
وىو شرٌط متوااع جّدًا إزاء الميّمات العظيمة التي ينتظر مف معمّْـ . (65%)

. الّمغة العربّية القياـ بيا

إف اعتبار مجموع درجات الثانوّية العاّمة معيارًا وحيدًا لمقبوؿ سوؼ يؤّثر 
بشّدة عمى نوعّية الطبّلب الممتحقيف، خاّصة إذا انعدمت عندىـ الرغبة في اّتخاذ 

. التعميـ مينة

تدّني إقباؿ الطمبة المتميزيف والمتفّوقيف عمى االلتحاؽ بيذه "ورافؽ ذلؾ 
أاؼ إليو عدـ وجود اختبار لفحص أولئؾ . ()"البرامج، خاّصة عند الذكور

الممتحقيف بيذه البرامج لقياس القدرات الّمغوّية والعقمّية والسموكّية، والختبار ميارات 
ىذا المعمّْـ في التواصؿ الّمغوي باعتباره سيكوف معمّْمًا لّمغة، كما ال توجد مقابمة 
شخّصية وال دراسة ممّؼ، وليس ىناؾ تدقيؽ في حسف السيرة الشخّصية لمطالب 
.  المعمّْـ، وال يوجد اختبار لمياقتو البدنّية التي تعينو في مسألة التواصؿ مع الطمبة

كؿ ىذا أّدى إلى أف يكوف طمبة ىذه الكمّيات مف أاعؼ العناصر، 
إلى أف  (إدجارفور)وقد أشار . ومعّدالتيـ في الثانوّية العاّمة مف أدنى المعّدالت

عدـ وجود معايير صحيحة الختيار المعمّْميف ىو مف أبرز نقاط الاعؼ في "
وىذه المشكمة ليست محمّية أو . ()"مؤّسسات إعداد المعمّْميف في المنطقة العربّية

" أّمة في خطر"؛ فقد أشار تقرير - مع نسبية ذلؾ–عرّبية حسب، بؿ ىي عالمّية 
إلى انخفاض نوعّية . (1983)الصادر في الواليات المتحّدة األمريكية عاـ 

الطبّلب المقبوليف بمؤّسسات إعداد المعمّْـ األمريكي بالقياس إلى الكمّيات 
. ()"األخرى
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عجزت "ويقّرر أحد الباحثيف أّف مؤسسات إعداد المعمّْميف بأنواعيا المختمفة، 
حّتى اآلف عف الوفاء باحتياجات النظاـ التعميمي ومطالب التوّسع التي يواجييا 
باستمرار، وذلؾ بسبب عزوؼ الناشئة عف االلتحاؽ بيذه المؤّسسات، مّما يدعو 

. ()"السمطات التربوّية إلى االستعانة بمعمّْمي الارورة لسّد العجز

ويرى باحٌث آخر أّف مف أىـ المعيقات في برامج إعداد المعمّْميف في 
الجامعات األردنية عدـ واوح الرؤية في أوساط الطمبة لكؿ برنامج مف البرامج 
التي تقّدميا كمّيات التربية في الجامعات األردنّية؛ وذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى التمييز 

ف أكثر الطمبة . بيف الفوائد التي يرجونيا عند التحاقيـ ببرنامج دوف آخر وا 
ينصرفوف إلى الكمّيات العممّية أكثر مف انصرافيـ إلى الكمّيات اإلنسانية، كما أف 

، أو "معمّْـ الّصؼ: "الطمبة يفّاموف قسـ عمـ النفس أو اإلرشاد عمى تخّصصات
. ()، أو معمّْـ المبحث"معمّْـ المجاؿ"
: فمسفة البرامج وأىدافيا- 2

ال يوجد أىداؼ محّددة وااحة ليذه البرامج، كما أف تخطيط تمؾ البرامج لـ 
وقد جاء في قانوف التربية والتعميـ رقـ . يعتمد عمى نتائج دراسات عممّية مسبقة

المّتصؿ بفمسفة التربية والتعميـ في المممكة األردنية الياشمية  (1988)لعاـ  (27)
الّمغة العربّية ":- "األسس الوطنية والقومية واإلنسانية: "وتحت عنواف (رابعاً )في بند 

". ()ركٌف أساسي في وجود األّمة العربّية، وعامؿ مف عوامؿ وحدتيا ونياتيا

كما كاف المبدأ األّوؿ مف المبادئ األساسّية لمتطوير التربوي التي أقّرىا مؤتمر 
االنفتاح : "(1987)التطوير التربوي في المممكة األردنية الياشمية الذي عقد عاـ 

. ()"عمى الثقافة العالمّية مع االحتفاظ بمقّومات شخصيتنا الوطنّية والقومية

لكّف ىذا المبدأ وذلؾ األساس لـ يجدا ترجمة حقيّقية عمى أرض الواقع؛ فإننا 
ال نجد في فمسفة برامج إعداد المعمّْميف وما ينبثؽ عنيا مف أىداؼ أّي واع 
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خاص إلعداد معمّْـ العربّية، بؿ إف البرامج المّتصمة بمعمّْـ العربّية ال تختمؼ عف 
غيرىا، بؿ إنو ال يوجد برنامج خاصّّ وااح المعالـ إلعداد معمّْـ العربّية في 

الجامعات األردنية، يترجـ أىمّية ىذا التخّصص في المنظومة التربوّية والوطنّية 
كما ال نجد مبلمح الحفاظ عمى مقّومات الشخّصية القومّية . والقومّية واإلنسانّية

 في ىذه –بؿ إننا نغوص . والوطنّية في مناىج ىذه البرامج وخططيا الدراسّية
 في المنجز التربوي لؤلمـ األخرى مف غير أّي خصوصّية أو تمّيز –البرامج 
. وااح

ويرى محمد كتش أف التبعّية لمبرامج المعموؿ بيا في الغرب ىي السائدة في 
وأف . برامج إعداد المعمّْميف في الوطف العربي، وليس فمسفة المجتمع الخاّصة

األىداؼ التربوّية ينبغي أف تنبع مف خصوصّية المجتمع وتعّبر عف شخصيتو، 
ال توجد : "ويقوؿ. ألنيا تشتّؽ مف فمسفة التربية عمى حسب طبيعتيا وخصائصيا

أىداؼ تربوّية وااحة توّجو مسألة إعداد المعمّْـ في كمّيات التربية؛ فمعظـ ما 
يتعاطاه الطبّلب في كمّيات التربية يقع تحت سيطرة الفمسفة الذرائعّية والمنيج 

وال . وال نجد صدى لفمسفة األمة وروحيا المتفّردة. ()"الوصفي والتيار السموكي
نجد تواؤمًا بيف برامج إعداد المعمّْميف وبيف ما تشّكمو العربّية في منظومة الفكر 

ويغيب عف ىذه البرامج ىذا اإلرث التربوي . والتربية والثقافة وقيـ األمة وفمسفتيا
العظيـ الذي تحتفظ بو أّمتنا، وما يّتصؿ بو مف حديث عف مكانة العمـ والتعميـ 

. والتربية

إف صدور برامج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية عف فمسفة وااحة تحمؿ ىوّية 
وىذه األىداؼ الوااحة . األّمة يجعؿ األىداؼ التربوّية أكثر تحديدًا وواوحاً 

تؤّدي بدورىا إلى استراتيجيات وااحة، ينبثؽ عنيا تخطيط برامج إعداد المعمّْميف 
. بصورة تّتسؽ مع ىذه األىداؼ
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إف عدـ إدراؾ المسؤوليف والعامميف في الحقؿ التربوي، ومنيـ القائموف عمى 
يجعؿ بعايـ يتّصور أّف "برامج إعداد المعمّْميف لخطورة فمسفة إعداد المعمّْـ تربوّيًا 

لى طريؽ تساعده عمى توصيؿ ماّدتو  الطالب المعمّْـ في حاجة إلى ماّدة عممّية، وا 
لى  بدوف فمسفة تحّدد معالـ الطريؽ، وترسـ منيج العمؿ؛ مّما أساء إلى التعميـ وا 
المعمّْـ، ومّما جعؿ معظـ لوائح كمّيات اإلعداد تأتي خاليًة مف روح الفمسفة، ومف 

. ()"ثـّ غياب األىداؼ

إف اّتكاء المناىج عمى الفمسفة الغربّية والنظرّيات التربوّية الغربّية بشكؿ مطمؽ 
وىناؾ إشكاؿ . يعكس أزمة في الفمسفة التي تقوـ عمييا برامج إعداد المعمّْميف

وتغاير بيف التنظير والواقع أحيانًا؛ فما نجده في التنظير مف أف فمسفة التربية 
والتعميـ تقوـ عمى اإلسبلـ، وأّف الّمغة العربّية ركف أساس في بناء األّمة العربّية، 
وأنيا ذات شأف كبير في المنظومة التربوّية ليذه األّمة يجد تنكّرًا لو عمى أرض 

. الواقع؛ فالعربّية تغيب كقيمة في البرامج التربوّية

ذا وجب أف تعتمد برامج إعداد المعمّْميف عمومًا عمى فمسفة وااحة، فإّف  وا 
ىذا الوجوب يصبح آكد وأشّد اقتااًء حيف يّتصؿ األمر بإعداد معمّْمي العربّية؛ 
لصمتيا الكبيرة بالقرآف الكريـ دستور المسمميف مف جية، ولعبلقتيا بالبعد القومي 

. لؤلمة العربّية مف جية أخرى

وينبثؽ عف وجود فمسفة وااحة تحكـ برامج إعداد المعمّْميف وتحفظ روح 
األمة وتعكسيا صياغة أىداؼ وااحة ليذه البرامج، تعود إلى سياسات 

فيما يّتصؿ بإعداد معمّْـ - وينبغي أف يكوف ىذا . واستراتيجيات وأطر وااحة
متفقًا عميو عمى امتداد الوطف العربي الكبير، بؿ وفي شّتى أرجاء الدنيا –العربّية 

. حيث تدّرس العربّية
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عدـ وجود اتّفاؽ بيف الميّتميف بتربية المعمّْـ حوؿ التخطيط "لكف المبلحظ 
عدادًا  التربوي لمبرنامج األمثؿ إلعداد معمّْـ الّمغة العربّية إعدادًا أكاديميًا وا 

اّتكاء البرنامج  "(Bennett)ونقصد بالتخطيط ىنا وفقًا لتعريؼ بينت . ()"مينياً 
عمى فمسفة وااحة، ثـ تحديد أىداؼ العمؿ والطرؽ البلزمة لتوجيو األفراد في 

وىذا أّدى إلى عدـ . ()"نشاطاتيـ لتحقيؽ ىذه األىداؼ بطريقة سيمة غير معّقدة
وجود ربط وااح بيف سياسات إعداد المعمّْـ، والسياسة التعميمية عمومًا مف جية، 

. وانعداـ الربط أو اآلتو بيف برامج إعداد المعمّْميف وفمسفة األّمة مف جية أخرى
 التي ينبغي أف نجيب عنيا قبؿ أف نشرع في ()(مياالريو)وىذا يعيدنا إلى أسئمة 

ما الذي ينبغي أف "و" ما التربية بالنسبة لنا؟: "تخطيط برنامج إلعداد المعمّْميف وىي
وبحسب إجاباتنا " عمى أي أسس فمسفية تقوـ؟"و" تقّدمو لنا التربية في حياتنا؟
. ُتّخطط برامج إعداد المعمّْميف

إف غياب الجواب أو ابابّيتو ىي التي أّدت إلى عدـ وجود استراتيجّيات 
. وااحة إلعداد معمّْـ الّمغة العربّية، تامف تحقيؽ الرؤى واألىداؼ

: نظام إعداد معمِّم الّمغة العربّية وبرامجو في الجامعات األردنية- 3

إف عمينا أف نقّرر ابتداًء أنو ال يوجد برنامج وااح محّدد المعالـ عمى مستوى 
البكالوريوس إلعداد معمّْـ الّمغة العربّية في الجامعات األردنّية جميعيا؛ ال اسمًا وال 

ُيعمّْـ " معمّْـ المرحمة االبتدائّية"أو " معمّْـ الّصؼ"إّف خّريج تخّصص . ماموناً 
العربّية لمصفوؼ الثبلثة األولى، لكّنو لـ يؤّىؿ ليكوف متخّصصًا بتدريس العربّية 

ليذه الّصفوؼ حسب، بؿ ىو أعّد لتدريس المرحمة كّميا، في المواوعات 

 

()  مف ىذا البحث (8)انظر ص .
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ومواد الّمغة العربّية في خطط . العمـو والرياايات واالجتماعيات وغيرىا: المختمفة
؛ ففي الجامعة ( ساعات6)الدراسة في ىذا التخّصص محدودة جدًا، قواميا 

وقد يااؼ ". لغة عرّبية لمعمّْـ المرحمة االبتدائّية"يدرس الطمبة  (مثبلً )الياشمية 
وفي الجامعة ". النحو"و" فف الكتابة والتعبير"إلييا بعض المواد االختيارّية مثؿ 

مفاىيـ لغوّية "، و"الميارات القرائية وأساليب تدريسيا: "األردنّية يدرس الطمبة
وىو حجـ غير كاؼ مف الساعات؛ ألّف العربّية تعّد أىـ المواد ". وأساليب تدريسيا

باعتبارىا أداة أساسّية لدراسة المواد األخرى أو أداة التعّرؼ عمى ما يحيط بالطالب 
. مف مشاىد الحياة

أّما خّريج أقساـ الّمغة العربّية في الجامعات األردنية الذي ال يحمؿ مؤّىبًل 
تربوّيًا، فقد درس مساقات متخّصصة بالّمغة العربّية طواؿ سنوات أربع، لكّف دراستو 
ليذه المساقات لـ تكف عمى أساس أنيا جزء مف عممّية إعداد شاممة ومتكاممة لو 

ليكوف معمّْمًا؛ فيو يدرس األدب بعصوره ويدرس عموـ الّمغة لكّنيا دراسة معرفية قد 
تّؤىمو ليكوف باحثًا في ىذه الفروع، أما اإلعداد لصناعة المعمّْـ المتخّصص بتعميـ 

قاّية التمركز حوؿ  (مياالريو)وقد انتقد . العربّية فينبغي أف يكوف لو شأٌف آخر
ماّدة التخّصص مف غير االنفتاح عمى مجاالت عممّية أخرى، ويسّمي ذلؾ 

. ()"التخّصص المزّيؼ"

وحّتى لو افترانا أّف خريج قسـ الّمغة العربّية قد حصؿ عمى دبموـ ميني 
تربوي بعد حصولو عمى البكالوريوس ليكوف ىذا أشبو بالنظاـ التتابعي في إعداد 
المعمّْميف، فإننا ال نحّقؽ غرض صناعة معمّْـ متكامؿ لّمغة العربّية؛ ذلؾ أّنو ال 

ّنما يتعّرض لبرنامجيف  يخاع في ىذه الحالة لنظاـ إعداد واحد مّتصؿ، وا 
واألصؿ أف يخاع لبرنامج إعداد واحد شامؿ . متغايريف ال يربط بينيما رابط

. مّتصؿ ذي أىداؼ وااحة ومتكاممة
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نما تخّرج متخّصصيف في عموـ  إّف أقساـ الّمغة العربّية ال تخّرج معمّْميف، وا 
العربّية وآدابيا، بغض النظر عف الوظيفة التي يمكف أف يشغموىا، فقد يّتجو بعض 

وقد . أولئؾ الخريجيف إلى الصحافة واإلعبلـ، أو اإلدارة، أو العمؿ الحر، أو غيره
يّتجو بعايـ إلى التعميـ مّما يعني أّنيـ تخّصصوا في عمـ يؤىّميـ لخوض الكثير 
مف غمارات الحياة، لكّف التعميـ يمزمو إعداد خاّص وتأىيؿ خاصّّ لجبلؿ الميّمة 

. التي ياطمع بيا معمّْـ العربّية في منظومتنا التربوّية

ويعّد البرنامج الذي يقّدمو قسـ الّمغة العربّية أكاديميًا محاًا، يدرس الطالب 
ساعة معتمدة موّزعة عمى متطمّبات الجامعة، ومتطمّبات الكمّية،  (132)فيو 

ومتطمّبات التخّصص اإلجبارّية واالختيارّية، وتغيب المواد التربوّية؛ ألّف الطالب 
. في القسـ ال يعّد أصبًل ليكوف معمّْماً 

إف أغمب معمّْمي الّمغة العربّية في المرحمتيف اإللزامية والثانوّية قد درسوا في 
كمّيات الّمغة العربّية وأقساميا، وىذه األقسػاـ تعاني مف مجموعػة مف المشكبلت 

 صورة بانورامية ألقساـ الّمغة ()ويقػّدـ األستػاذ الدكتور إسماعيؿ عمايرة. العميقػة
العربّية؛ فيو يصفيا بأنيا ترّكز عمى الكـّ عمى حساب الكيؼ، وأّف الخّطة الدراسّية 

ويارب لذلؾ مثبًل في . تعاني مف التفتيت والتجزيء عمى حساب الرؤية الشاممة
التجزيء الحاصؿ في مواد األدب، واألستاذ يخوض في خّاـ الزماف والمكاف؛ 

فالرقعة المكانّية لؤلدب العربي واسعة، والعصور عديدة متماسكة، لكف األدب فّتت "
أدب مصر الشاـ، وأدب : ، ثـ تقسيمًا مكاناً ....إلى عصور، كالعصر الجاىمي و

وقد . ( )..."األدب في لبناف، أو فمسطيف، واألردف و: وفي الحديث... العراؽ، 
انساقت الخطط الدراسّية في أقساـ الّمغة العربّية وراء ىذا التجزيء بحجة مالو مف 
. منافع، فاستغرؽ منيا معظـ الساعات التي يمكف لمطالب أف يقاييا في الجامعة

وكاف ذلؾ عمى حساب مواد أخرى قّؿ نصيبيا كالّمغة وبعض المواد المساندة 
. لمتخّصص
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تعتمد عمى )إّف عمى مواد الخّطة الدراسّية أف ترّبي الطالب تربية كيفّية 
ف مف التفصيبلت والتفاريؽ بناًء "، منيجّية يعرؼ بيا (الكيؼ كيؼ ُيكوّْ
كما أف العناية بالمنيج تتطّمب العناية بالمعمومة، ولكّف المعمومات ال . ()"محكماً 

نما يستدعييا المنيج في مواقعيا،  حّتى تصبح المعمومات في "تأتي مفّككة، وا 
مجموعيا كأّنما ىي حّبات مف الخرز، والمنيج ينتظميا، ويشّكؿ منيا عقدًا بدونو 

والفاجعة أّنو كـ مف . ()"يتعّذر انتظاـ العقد حتى لو مؤلنا األرض خرزًا ولؤلؤاً 
طالب في ىذه األقساـ قد أنيى المرحمة الجامعّية دوف أف يستعير كتابًا واحدًا مف 

مقتصرًا عمى ما يمكف أف يجتزئو مف فراغ نفسو أثناء المحاارة، حّتى "المكتبة، 
َيْحُصَؿ عمى بعض ما تركو صدى صوت المعمّْـ وتكراره مف أصداء معمومات ال 
تستقّر بوثوؽ في النفس، ولكّنيا تكفي، مع شيء مف استدرار الشفقة والعطؼ، 

. ()"لواعو في مصاؼ الناجحيف

واألستاذ . أما أعااء ىيئة التدريس فبعايـ ال يممؾ الرؤية وال يممؾ المنيج
عيف المؤّصؿ وعيف المرّبي، وتحتاج أقساـ : ينبغي أف يكوف لو عيناف"الجامعي 

الّمغة العربّية أف يتوافر ليا نفٌر مف األساتذة الذيف يمتمكوف اليدؼ والمنيج 
. ()"والوسيمة

ال تقع تبعتو عمى الطالب بقدر وقوعو عمى المؤّسسة  (ىذا)إّف القصور في 
مّمثمة في الجامعة والكمّية والقسـ، بؿ في المؤّسسة ممّثمة في الجامعات والوزارات 

ويا ليت األّمة تتداعى في أعمى "المسؤولة، وعمى مستوى الدوؿ الناطقة بالعربّية 
مستوياتيا إلصبلح أوااع التعميـ الّمغوي فييا، ولكف ىذا لف يكوف، حّتى تدرؾ 

األّمة إف إصبلح التعميـ برّمتو ال يكوف إاّل بعد أف يصبح الطالب قادرًا عمى 
َح مسار التعميـ الّمغوي خطوة أولى  استيعاب العموـ بمغتو األصمية، وأف ُيَصحّْ

لتصحيح مسار التعميـ كمو، بؿ ىو خطوة أولى في سبيؿ النيوض 
.  ()"الحااري
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في كثير مف -  كما يصفيا الدكتور عمايرة–وتكاد الصورة تكوف مبكية 
نما يقترب الطالب مف  جامعاتنا؛ فطبّلبنا ال يعرفوف أساتذتيـ بقدراتيـ ومناىجيـ، وا 
ف  األستاذ العتقاده أّنو سيحصؿ عمى الدرجة بأقؿ تكمفة وبأخّؼ إشراؼ وتوجيو، وا 

. ()لـ يكف إشراؼ وتوجيو عند بعايـ فيو أفاؿ

ويرى الدكتور رشدي أحمد طعيمة ومحمود الناقة أف مف أخطر التحدّيات 
التي تواجييا الّمغة العربّية الاعؼ الوااح في إعداد معمّْمي الّمغة العربّية 

، أو (برنامج معمّْـ المجاؿ)وتأىيميـ، سواٌء أكانوا مّمف ُأعّدوا تكميميًا بكمّيات التربية 
؛ مّما أسفر عف تدّني مستوى األداء (في قسـ الّمغة العربّية ثـ كمية التربية)تتابّعيًا 

المغوي لدى المعمّْميف، َوَتخمُِّؼ أساليب تدريس الّمغة العربّية بالقياس إلى أساليب 
.  ()تدريس الّمغات األجنبية

ولعّؿ ما وصفت بو األستاذة بنت الشاطئ حاؿ المتخرجيف في مدارس التعميـ 
العاـ والجامعي في نياية الستينات مف القرف المااي ينطبؽ عمى خريجي أقساـ 

قّد يماي المتعمّْـُ في الطريؽ : "الّمغة العربّية وبرامج إعداد المعمّْميف عندنا، تقوؿ
التعميمي إلى آخر الشوط فيتخرج في الجامعة، وىو ال يستطيع أف يكتب خطابًا 

بسيطًا بمغة قومو، بؿ قد يتخّصص في دراسة الّمغة العربّية حتى يناؿ أعمى 
درجاتيا، ويعييو مع ذلؾ أف يممؾ الّمغة التي ىي لساف قومو وماّدة 

. ()"تخّصصو

وىذا ىو الحاؿ إذف في البرامج التي يتخّرج فييا معمّْمو المغة العربّية في 
. ببلدنا

، الذي يقوـ أصبًل عمى النظاـ "لغة عرّبية/ معمّْـ مجاؿ"لقد كاف تخّصص 
التكاممي، بحيث يدرس الطالب فيو مساقات تربوّية وأخرى في التخّصص، إاافة 
إلى التربية العممّية، خيارًا جّيدًا لو ُأْحِسَف التعامؿ معو، لكّنو لؤلسؼ لـ يكف تكاممّيًا 
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بالمعنى الحقيقي؛ فقد كانت المساقات األكاديمية تدّرس بطريقة منفصمة عف 
المساقات التربوّية، ومف غير تنسيؽ بيف القائميف عمى المواد التربوّية ومواد 

. التخّصص، وال يدرس الطمبة إاّل ساعات محدودة في أساليب تدريس الّمغة العربّية
كما أّف أولئؾ الطمبة يدرسوف مساقات التخّصص في أقساـ الّمغة العربّية مع 

زمبلئيـ في ذلؾ التخّصص مف غير أف توّجو ليـ عناية خاّصة، أو يعّدوا إعدادًا 
نما تعطى مساقات التخّصص ذاتيا بعيدًا عف قاية . خاّصًا باعتبارىـ معمّْميف وا 

. اإلعداد

إف التكامؿ يعني أف تندغـ األطر المختمفة معًا وتتفاعؿ فيما بينيا لتؤّدي 
فغياب التنسيؽ بيف القائميف عمى "ميّمة واحدة، ولكف ىذا لؤلسؼ لـ يحصؿ؛ 

تعميـ الجانب التخّصصي والجانب الميني والجانب الثقافي، وكأّنيا مواد دراسّية 
لكّف . ، قد أساء كثيرًا إلى البرنامج()"منفصمة يؤّدى بيا االمتحاف بصورة منعزلة

كاف ينبغي أف يعاد فيو . لـ يكف الخيار األنسب (2001)إلغاء التخّصص عاـ 
النظر ليكوف تكاممّيًا بالمعنى الحقيقي، وأف تصّب كّؿ المناىج المّتصمة بو في 

فما معنى أف . صعيد واحد لتؤّدي ميّمة واحدة وىي تكويف معمّْـ ناجح لمعرّبية
مع طمبة التخّصص،  (النحو)مساؽ  (معمّْـ المجاؿ)يدرس الطالب في تخّصص 

ويخوض في خبلفات النحاة، ويتعّرؼ إلى مواوعات متخّصصة جّدًا قد ال 
يتعّرض الطالب إلى تطبيؽ واحٍد ليا طواؿ حياتو؟ فيذا النحو النظري بعيد عف 

إّف تدريس النحو لممتخّصص . النحو الوظيفي الذي يعيف في تقويـ القراءة والكتابة
ينبغي أف يختمؼ عف تدريسو لمطالب المعمّْـ، وال يعني ىذا بحاؿ اليبوط في 
نما تغيير طريقة التناوؿ وطبيعة  مستوى المساؽ لصالح التبسيط والتسطيح، وا 

. المواوعات وطرائؽ التدريس بسبب اختبلؼ الغرض
أّما فيما يّتصؿ ببرامج الماجستير والدكتوراه في مناىج تدريس الّمغة العربّية 

وأساليبيا فمفرداتيا جيَّدة، وتتوّزع عمى المواد التربوّية البحتة والمواد المّتصمة 
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في جامعة " الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا"بأساليب التدريس؛ فبرنامج دكتوراه 
:  موّزعة عمى النحو التالي ( ساعة45)يشتمؿ عمى  (مثبلً )اليرموؾ 

: ( ساعة21)مساقات إجبارّية . أ
 .المنياج بيف النظرّية والتطبيؽ -

 .تخطيط مناىج الّمغة العربّية وتطويرىا -

 .نظرّيات تعّمـ الّمغة وتعميميا -

 .نماذج تعميـ ميارات الّمغة العربّية -

 .حمقة بحث في التربية الّمغوّية -

. إحصاء تحميمي متقّدـ في البحوث التربوّية -
 .طرؽ متقّدمة في البحث النوعي -

 :( ساعات9)مساقات اختيارّية . ب

 .نماذج تعميـ الكتابة واستراتيّجياتيا -

 .نماذج تعميـ النحو واألدب -

 .الحاسوب في تعميـ الّمغة العربّية -

 .تفريد التعميـ -

 .الّمسانيات التقابمية لمنص -

 .االختبارات الّمغوّية -

. تشخيص الاعؼ القرائي وعبلجو -
. مواوع خاص في مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا -

ساعات يختاره الطالب من المواد  (3)مساق اختياري من خارج القسم . ج
: التالية
 .النظرّية والتطبيؽ: عمـ النفس التربوي -
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 .نظرّيات المعرفة -

 .دراسات نقدّية في فمسفة التربية -

 .القيادة التربوّية -

. (دراسة نصّية)التحميؿ الّمغوي لمنص  -
. المختبر الّمغوي -
. ساعة معتمدة (15)إاافة إلى األطروحة ويخّصص ليا * 

فيذه الخّطة تشتمؿ عمى مواوعات متعّمقة بالمناىج عمومًا، وبمناىج العربّية 
وسبؿ تطويرىا، ومواد في البحث التربوي المّتصؿ بالّمغة العربّية، ومواد في أساليب 

كما تشتمؿ عمى مساقات تّتصؿ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات في تعميـ . التدريس
الّمغة، وتشتمؿ عمى مواوعات تربوّية ولغوّية حديثة، تنسجـ مع التطّور 
الّمسانّيات : التكنولوجي والتطّور في نظرّيات الّمغة واألدب، مثؿ تفريد التعميـ، ومثؿ

. التقابمّية
مناىج الّمغة العربّية وأساليب "ومف أمثمة برامج الماجستير برنامج ماجستير 

ساعة  (33)مسار الرسالة؛ فيو يشتمؿ عمى / في جامعة اليرموؾ" تدريسيا
: معتمدة، موّزعة عمى النحو التالي

: ساعة معتمدة (18)مساقات إجبارّية . أ
 .نظرية المنياج وتصميمو .1

 .قاايا معاصرة في مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا .2

. حمقة دراسّية في مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا .3
 .ميارات الّمغة العربّية .4

 .التحميؿ اإلحصائي لمبحوث التربوّية .5
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 .مناىج البحث في التربية .6

: ساعات معتمدة، يختاره الطالب من المساقات التالية (3)مساق اختياري . ب
 .عمـ الّمغة النفسي .1

 .االختبارات الّمغوّية .2

 .تشخيص الاعؼ القرائي وعبلجو .3

 .تعميـ الّمغة العربّية وتنمية التفكير .4

 .تحميؿ المحتوى في مناىج الّمغة العربّية .5

 .مواوع خاص في مناىج الّمغة العربّية وأساليب تدريسيا .6

: ساعات معتمدة، يختاره الطالب من المساقات التالية (3)مساق اختياري . ج
 .عمـ نفس التعميـ والتعّمـ اإلنساني .1

. تكويف االختبارات والمقاييس .2
 .المدارس الفمسفية وماامينيا التربوّية .3

 .متقدـ/ اإلشراؼ التربويّ  .4

 .التعميـ بالحاسوب .5

 .المختبر الّمغوي .6

. ( ساعات معتمدة9)أطروحة بواقع * 

وىي مساقات تجمع بيف التربوي والمغوي في آف؛ فتدّرس عمـ النفس مرتبطًا 
بالّمغة، وتدّرس المناىج مّتصمة بالّمغة، وتدّرس التقويـ مرتبطًا بالّمغة، وتدّرس تحميؿ 

المحتوى مرتبطًا بالّمغة، إاافة إلى اشتماليا عمى ميارات الّمغة العربّية وأساليب 
تغيب ألّف ىذه البرامج تدّرس في أوقات المساء " التربية العممّية"تدريسيا، لكّف 

.  عادة، والمنخرطوف فييا ىـ مف العامميف
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أساليب تدريس الّمغة / المناىج والتدريس"ومف األمثمة كذلؾ برنامج ماجستير 
ساعة  (33)مسار الرسالة في الجامعة األردنية، وىو يشتمؿ عمى " العربّية

: معتمدة، موّزعًة عمى النحو التالي
: ساعة معتمدة (18)مساقات إجبارّية . أ

 .تخطيط المناىج .1

 .تحميؿ المناىج .2

 .تدريس الميارات الّمغوّية .3

. تدريس األدب والنقد .4
 .نظرّيات تعّمـ الّمغة العربّية وتعميميا .5

 .تقويـ تعّمـ الّمغة العربّية وتعميميا .6

ساعات معتمدة، يختارىا الطالب من المساقات  (6)مساقات اختيارّية . ب
: التالية
 .منيجّية البحث في التربية .1

 .النظرّية والبحث في التدريس .2

 .تدريس أنظمة الّمغة العربّية .3

. اّتجاىات معاصرة في مناىج الّمغة العربّية .4
 .مشكبلت خاّصة في تدريس الّمغة العربّية .5

 .استخداـ الحاسوب في التعّمـ .6

. ( ساعات معتمدة9)رسالة جامعية * 

وىي خّطة جيدة نوعا ما، وكاف يستحسف فييا أف يندمج التربوي بالّمغوي 
بماّدة " تخطيط مناىج الّمغة العربّية"لتكوف الفائدة أعـّ وأشمؿ؛ فمو استبدلنا ماّدة 

تحميؿ "بماّدة " تحميؿ مناىج الّمغة العربّية"، ولو استبدلنا ماّدة "تخطيط المناىج"
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منيجية البحث "بماّدة " منيجية البحث في تربية الّمغة"، ولو استبدلنا ماّدة "المناىج
النظرّية "بماّدة " النظرّية والبحث في تدريس العربّية"، ولو استبدلنا ماّدة "في التربية

" استخداـ الحاسوب في تعميـ الّمغة العربّية"، ولو استبدلنا ماّدة "والبحث في التدريس
: ؛ لكاف خيرًا، كما ىو الحاؿ في ماّدتي"استخداـ الحاسوب في التعميـ"بماّدة 

؛ فيما "تقويـ تعّمـ المغة العربّية وتعميميا"؛ و"نظرّيات تعّمـ الّمغة العربّية وتعميميا"
يجمعاف بيف التربوي والّمغوي، ويوظّْفاف نظرّيات التعميـ ونظرّيات التقويـ في تعميـ 

. أو المواد التطبيقّية (التربية العممّية)ويغيب عف الخّطة . العربّية وتعّمميا

وعمى جودة ىذه البرامج وخططيا الدراسّية إاّل أّنو ينتقص منيا أّف الطمبة 
الممتحقيف بيا يكونوف أصبًل قد عمموا بالتعميـ؛ فتكوف ىذه البرامج مف قبيؿ التكويف 

وأّف عدد مف يمتحؽ بيذه البرامج ىو العدد األقؿ مف معمّْمي الّمغة . أثناء الخدمة
وحّبذا لو استطاع كّؿ معمّْـ أف يدرس ىذه المساقات في وقت . العربّية في مدارسنا

. مبكّْر مف عمره الدراسي

وفيما يّتصؿ ببرنامج الدبموـ الميني لمدة سنة واحدة بعد الحصوؿ عمى 
ثـ إّف المواد . البكالوريوس، فإف عامًا واحدًا ال يكفي لئلعداد التربوي لمطالب المعمّْـ

التربوّية تدّرس بمعزؿ عف مواد التخّصص، وينبغي أف ندمج بيف ىذيف في برنامج 
وحّصة التربية العممّية ائيمة أو غائبة؛ فالساعات التطبيقّية التي . متكامؿ مّتصؿ

ألّف غالبية مف يناّموف لدراسة ىذه "تتـّ تحت إشراؼ األساتذة ائيمة أو منعدمة 
البرامج ىـ مف المعمّْميف العامميف في التدريس ولذلؾ تظؿ دراستيـ مف النوع 

. ()"النظري
برنامج الدبمـو في المناىج "ومف أمثمة ىذا البرنامج في الجامعة األردنية 

: ساعة معتمدة يدّرس فييا المساقات التالية (24)ويشتمؿ عمى " والتدريس
. المناىج وطرائؽ التدريس العاّمة -
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 .قياس وتقويـ تعّمـ الطمبة -

 .أساليب التدريس وتطبيقاتيا -

 .البنية والتحميؿ: المناىج المدرسّية -

 .أساليب التدريس وتطبيقاتيا -

 .التربية العممّية -

 .التكنولوجيا في التعميـ -

. البحث اإلجرائي -
في "  الدبموـ الميني في أساليب التدريس"وفي مثاؿ آخر فإف برنامج 

: ساعة معتمدة موّزعة عمى النحو اآلتي (24)الجامعة الياشمية يشتمؿ عمى 
: ( ساعة معتمدة18)مواد إجبارية . أ

. طرؽ التدريس -
 .تقويـ التدريس -

 .تخطيط المناىج وتطويرىا -

شراؼ تربوي -  .إدارة وا 

. اإلحصاء ومناىج البحث في التربية وعمـ النفس -
 .عمـ نفس تعّمـ وتعميـ -

 :يختارىا الطالب من المواد التالية ( ساعات6)مواد اختيارية . ب

 .استخداـ الحاسوب في التربية -

 .مواقؼ تدريسّية تطبيقّية -

 .تكنولوجيا التربية -

 .أصوؿ التربية -

 .إدارة مدرسّية -
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 .عمـ نفس طفولة ومراىقة -

وكما يبلحظ في ىاتيف الخّطتيف فإّف خصوصّية الّمغة العربّية تغيب، والمواد 
 ساعات 3)تربوّية عاّمة ال تبلمس تعميـ العربّية مباشرة، وحّصة التربية العممّية 

فحّصتيا متوااعة جّدًا " أساليب التدريس"؛ فالنظري يغمب عمى العممي، أّما (فقط
، وىي منفصمة عف التخّصص، وتأخذ منحًى عامًا يصدؽ عمى أّي ( ساعات3)

مواقؼ تدريسية "في خّطة األردنية مساؽ " التربّية العممّية"تخّصص، ويقابؿ 
ويغيب مساؽ . في الياشمية، وىو جيد إذا ُأحسف توظيفو ليحّقؽ أىدافو" تطبيقّية

. في الجامعة الياشمية" أساليب التدريس"

: عناصر التكوين- 4

أف ىناؾ َجْورًا في توزيع مواد الخّطة الدراسّية في كمّيات  (مياالريو)يبلحظ 
التربية في فرنسا؛ فبعض برامج كمّيات التربية تقتصر عمى اإلعداد التربوي أو 

األكاديمي أو خميط غير متجانس منيما، فيما تغيب قواعد صمبة يجب أف تدّرس 
أّف برامج  (مياالريو)كما يبلحظ . في برامج إعداد المعمّْميف ومنيا الثقافة العاّمة

إعداد المعمّْميف ىي مف قبيؿ اإلعداد الناقص الذي ال يشكّْؿ جممة مف األفكار 
وأرى أّف ىذا . ()والمعمومات القادرة عمى تكويف ركائز صمبة لمعمؿ التربوي

.  عمى الواقع الماثؿ في كمّياتنا– إلى حد كبير –يصدؽ 
كّؿ الجيود المبذولة لـ تؤّد إلى نظرة "كذلؾ إلى أّف  (مياالريو)ويخمص 

إجمالية بإمكانيا أف تطّبؽ عمى مختمؼ معمّْمي فرنسا، وال إلى مشاريع قابمة ألف 
أـ  (...رياايات، عموـ، ): يجري حوليا اتّفاؽ المعنّييف سواء في مواد التخّصص

يجب أف يتغّير الواع : "ثـ يقوؿ. ()..."األكاديمي، التقني، الزراعي): الفروع
في فرنسا، فمف المؤّكد أّف التغيير في تييئة المعمّْميف يعني مبلمسة مجمؿ النظاـ 

إذا كاف ىذا ىو الحاؿ في فرنسا، والفرنسّية : "ونحف نقوؿ. ()"التربوي عاّمة
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تشغؿ محبلِّ عاليًا في المنظومة المجتمعّية والتربوّية، وفي التشريع والسياسة، فماذا 
نقوؿ عف برامجنا؟ 

ـّ إعداده إعدادًا  إّف الطالب في برنامج إعداد معمّْـ الّمغة العربّية ينبغي أف يت
متمّيزًا، والسّيما معمّْـ المرحمة االبتدائّية الدنيا، ومعمّْـ المرحمة الثانوّية؛ فينبغي أف 

واف يكوف ىو نفسو متمكّْنًا مف مياراتيا، وأف . يكوف عمى معرفة تخّصصية بماّدتو
يكوف قادرًا عمى التعّمؽ فييا، وقادرًا عمى توظيفيا في المواقؼ التواصمّية المختمفة، 
ومتمّكنًا مف توظيفيا في المواقؼ التعميمّية المختمفة، مّما يكسبو القدرة عمى اإلنتاج 

. والتأثير في تبلميذه وكسب احتراميـ

إف تزويده بقْدٍر مف الماّدة العممّية، وتمكينو مف امتبلؾ أدوات استكماؿ ىذه 
وينبغي أف يكوف ىذا الَقْدر كافيًا . أمر اروري" التعميـ لمتعّمـ"الماّدة وتطويرىا 

مامونًا وطريقة لتمكينو مف إتقاف الميارات التي تساعده في نقؿ الماّدة العممّية 
. وبدونيا يصبح مجّرد ناقؿ لممعرفة. وتعميميا لمطبّلب بطرؽ وأساليب فّعالة

 اعؼ مستوى الطبّلب المعمّْميف في القراءة واإلمبلء ()وقد الحظ الباحثوف
إّف عدـ . والكتابة والنحو والمحادثة، كما أّف ميارات االستماع عندىـ اعيفة

امتبلؾ الطالب المعمّْـ لممعرفة المؤّدية لمميارة تجعمو معمّْمًا اعيفًا غير قادر عمى 
. االرتقاء بطمبتو شبرًا واحدًا؛ فإّف فاقد الشيء ال يعطيو

وحسبنا أف نقبس ىذا الوصؼ الذي أورده األستاذ الدكتور نياد الموسى عف 
كنت إذا طمبت إلى أحد الطمبة : "حاؿ القراءة لدى طمبة قسـ الّمغة العربّية، يقوؿ

في قسـ الّمغة العربّية وآدابيا أف يقرأ نّصًا كأنما أوقع نفسي في ورطٍة كبرى، كنت 
أشعر، والطالب ينطمؽ في قراءة النص، كأنّني في سيارة ينطمؽ بيا سائٌؽ فقد 

السيطرة عمييا، وىي تتسارع بنا إلى قاع واٍد سحيؽ؛ إذ كانت األخطاء تترى عمى 
نحٍو يتعّذر السيطرة عميو؛ فيو يقرأ وكأنو ال يقرأ، يحّوؿ الرموز المكتوبة بيف يديو 
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ـَ أـ لـ يفيـ بؿ يقرأ دوف أف تعني لو قراءتو أّنو مسؤوؿ . كيفما اتّفؽ، ال يبالي أفِي
عف فيـ ما قرأ؛ فقد يقرأ نّصًا غرائبيًا جريئًا، أو نّصًا يدعو مامونو إلى األسى، 
أو نّصًا يستاحؾ الثكمى، فيمّر بو عمى إيقاع صوتي رتيب دوف أف يبدي أي 

، ...، وىو يابط األلفاظ عمى وفؽ ما يحاره في ابطيا...انفعاؿ عمى أي نحو
وىو يغفؿ عف تصحيح اإلعراب حتى إعراب الموااع األّولية الوااحة التي 

 لو سئؿ عنيا سؤااًل مجّردًا مباشرًا؛ إذ تنخسؼ لديو – ال ريب –يعرؼ قواعدىا 
. ( )..."ىّوة عميقة بيف النظرّية والتطبيؽ، أو بيف المعرفة واألداء

وفي جانب ذي صمة فإّف طمبة كمّيات التربية، الذيف يدرسوف ميارات العربّية 
أو مفاىيـ الّمغة األساسّية في كمّيات التربية، وعمى أيدي أساتذة كمّيات التربية 
وليس في قسـ الّمغة العربّية، قد يتعّراوف أحيانًا إلى وجود مفارقات بيف ما 

يدرسونو في قسـ الّمغة العربّية وما يدرسونو في كمّيات التربية، وقد تتحّوؿ ىذه 
المفارقات أحيانًا إلى تناقاات في المعمومات؛ فيحاروف في وجو الصواب، وأكثر 

! ما تتجّمى ىذه المسألة في عمـ النحو

: التكوين األكاديمي- 5

تشير مبلحظات الباحثيف في برامج إعداد المعمّْميف في الوطف العربي إلى 
في كمّيات اإلعداد،  (البعد األكاديمي)اعؼ العبلقات بيف محتوى المواد الدراسّية 

؛ مّما يجعؿ الكثير يتساءلوف عف ()وبيف ما يقـو الطمبة بتدريسو أثناء الخدمة
جدوى صرؼ ىذه السنوات في إعداد ال يمّت بصمة إلى الماّدة الموجودة في 

بؿ إّف أحد الباحثيف في برامج إعداد معمّْـ . مناىج التدريس بعد التخّرج والعمؿ
عدـ "الّمغة العربّية في كمّيات التربية في الوطف العربي استخمص عبر دراستو 

كفاية برنامج التكويف التخّصصي لممينة بعد الممارسة مف وجية نظر المعمّْميف 
. ()"الممارسيف
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أّف "عمى " إعداد المعمّْـ بدوؿ الخميج العربي"وتؤّكد دراسة أخرى لندوة 
المقّررات التخّصصية تقّدـ كمًا كبيرًا أو قميبًل مف الماّدة المعرفّية التي ال رابط بينيا 

كما أف دراسة المكتب اإلقميمي . ()"وبيف ما يقوـ المعمّْـ بتعميمو في المدارس
لميونسكو لمتربية في الدوؿ العربّية أواحت أف ىناؾ اعفًا في محتويات برامج 

التكويف األكاديمي، والتي ال ترتبط ارتباطًا وظيّفيًا بمناىج التعميـ العاـ، ويرجع ذلؾ 
وفي . ()إلى عدـ واوح أىداؼ البرنامج، والتي غالبًا ما ُتصاغ صياغة عاّمة

 – في الوطف العربي –اوء ذلؾ يقّرر أحد الباحثيف أف التكويف األكاديمي لممعمّْـ 
ال يحّقؽ األىداؼ المرجّوة منو، وال تعكس مقّرراتو المتغّيرات العالمية 

أّف ِمف أسوأ األشياء وجود عدـ "إلى ىذا بتقرير  (مياالريو)ويشير . ()المعاصرة
وأرى أف . ()"انسجاـ بيف اإلعداد النظري وبيف التطبيؽ العممي عمى أرض الواقع

. برامجنا في الجامعات األردنية ال تخرج عف ىذا

: الرؤية الكمّية- 6

إّف الطالب في برنامج إعداد المعمّْميف ال يبدأ رحمة اإلعداد وىو مّطمع عمى 
وال تحكـ برامج إعداد المعمّْميف، ومنيا برامج . خّطة وااحة لخط سيره في البرنامج

إعداد معمّْمي الّمغة العربّية، رؤية كمّية تربط بيف مكّونات البرنامج وُتكاِمُؿ بينيا، 
وتجعؿ خّط السير وااحًا يسير وفؽ بوصمة دقيقة فاعمة؛ ذلؾ أّف المقّررات التي 

يدرسيا ال رابط بينيا، وكؿَّ أستاذ يدّرس ماّدتو بمعزؿ عف بقّية مواد الخّطة 
الدراسّية، مّما ياّيع مف قيمة االستفادة منيا فيما لو جرى تناوليا امف رؤية كمّية 

. َتْنِظـ تفاصيميا

تستغرؽ وقت الطالب وجيده وطاقاتو "إّف ىذه المقّررات التي ال رابط بينيا 
الذىنّية دوف اىتماـ بالمفاىيـ الواسعة، وتنمية أساليب التفكر العممي السميمة التي 
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. ()"تمّكف الطالب مف متابعة نمّوه العممي، أو مواصمة دراساتو أو تعّممو الذاتي
ّإف افتقاد البرنامج لموحدة والتكامؿ في عنصر األىداؼ التعميمّية يجعؿ الطالب ال 

يعرؼ متى يبدأ درسو ومتى ينتيي، أو حدود ىذا المقّرر وصمتو بالمقّررات 
. األخرى، وذلؾ لعدـ معرفتو باألىداؼ العاّمة لمبرنامج، وباألىداؼ العاّمة لمتربية

أّف برامج " تكويف المعمّْـ العربي"ويرى الدكتور جبرائيؿ بشارة في دراستو حوؿ 
إعداد المعمّْميف في العالـ العربي، عمى الرغـ مف احتوائيا نظريًا عمى مجاالت 

تكويف المعمّْـ األساسّية، إال أّنيا مف الناحية التطبيقّية تتعامؿ معيا في معزؿ عف 
بعايا، دوف تنسيؽ وتكامؿ يعمؿ عمى مزجيا وتجانسيا بما يحّقؽ تكامؿ 

عداده لمنجاح في مينتو . ()شخصّية الطالب المعمّْـ وا 
: التكوين التربوي- 7

وال يختمؼ الحاؿ في جانب التكويف التربوي في برامج اإلعداد الموجودة، وىو 
الجانب الذي يفترض أف يمّيز المعمّْـ عف غيره مف العامميف في مختمؼ المجاالت؛ 

فيو ييدؼ إلى تزويد المعمّْـ بالمعمومات والميارات التي تمّكنو مف القياـ بمينة 
التدريس بصورة فّعالة، وأف يكوف قادرًا عمى فيـ تبلميذه وميوليـ واّتجاىاتيـ، 

ويشتمؿ . وكيفّية تنفيذ المواد الدراسّية في مجاؿ تخّصصو داخؿ الفصؿ الدراسي
ىذا التكويف عمى المواد التربوّية والنفسّية، وذلؾ ألف نمّو الخبرات التربوّية في 

المجاليف النظري والتطبيقي، قاّية حاسمة في نجاح المعمّْـ وزيادة إنتاجيتو، األمر 
. الذي يمكّْنو مف تطوير كفاءتو الفنّية، ويجعمو عاوًا مؤّىبًل في مينة التعميـ

ويشير باحثوف إلى افتقار البرنامج التربوي في برامج إعداد المعمّْميف لمعيار 
أساسي ىو التخطيط السميـ لمخبرات التعميمية لممنيج؛ مما يوحي بفقداف التنسيؽ 

بؿ يصؼ أحد . ()بيف أعااء ىيئة التدريس فيما ينبغي أف يكوف عميو المنيج
ال تنّمي االّتجاىات "الباحثيف الجوانب التربوّية في برامج إعداد المعمّْميف بأّنيا 
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ومف جية ثانية فإّف نظرّيات عمـ النفس التي . ()"الموّجية نحو مينة التعميـ
يدرسيا الطمبة خبلؿ مرحمة إعدادىـ ال شأف ليا فيما يتحّقؽ عمى أرض الواقع؛ 
فإف ما يدّربوف عميو ويدرسونو يكوف في واد، وما يتـّ تطبيقو في المدارس وفي 

ولذا يقّرر باحٌث آخر أف المقّررات التربوّية . الواقع العممي يكوف في واٍد آخر
ال تسيـ بصيغة عاّمة في إعداد الطالب المعمّْـ بدرجة كافية لمينة "والنفسّية 
.  ()"التدريس

الصادر في الواليات المتحدة عاـ " أمة في خطر"مف جية أخرى أشار تقرير 
قد أثقؿ بمقّررات عف الطرائؽ "إلى أف برنامج إعداد المعمّْـ في أمريكا  (1983)

التربوّية عمى حساب المقّررات األكاديمية التي ترتبط بتخّصص الطالب المعمّْـ بعد 
ويترّتب عمى ىذا الواع عدـ وجود الوحدة بيف عناصر عممّية . ()"تخّرجو

إّف ما يصاب بو معظـ المعمّْميف، ىو . "اإلعداد التربوي، والعوامؿ المؤثّْرة منيا
ّف أخطر ما . ()"عدـ واوح األىداؼ بسبب المداخؿ الجزئّية لمعممية التربوّية وا 

تنفصؿ أىدافو عف حقيقة عناصره فيفقد الوحدة والتكامؿ، "يصاب بو التعميـ أف 
ويتّحوؿ إلى عممّيات منفصمة، فبلبّد مف إدراؾ العبلقة بيف األىداؼ والوسائؿ حتى 

ال تتحّوؿ الوسائؿ إلى أىداؼ أو إجراءات روتينّية تجّمد الواقع وال تدفعو إلى 
. ()"األماـ

: التكوين ال قافي- 8

في جانب التكويف الثقافي لمطالب المعمّْـ يمحظ االقتصار عمى مساقات في 
ويشير . الّمغة العربّية واإلنجميزّية والتربية الوطنّية، وىي عمى أىمّيتيا غير كافية

إلى غياب األحداث العالمّية والمحمّية مف برامج إعداد  (مثبلً )بعض الدارسيف 
المعمّْـ، مع أّف الدراسات والتحميبلت كشفت عف أىمّية احتواء مناىج إعداد المعمّْـ 

ال بيدؼ المعرفة، أو عمؿ "عمى أحداث المسرح العالمي وأسبابيا ونتائجيا 
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دراسات مقارنة، أو تجّنب المزالؽ التي يمكف أف تحدث مف عدـ فيميا حسب، 
ّنما لتوسيع إدراؾ المعمّْـ نحو حجـ ىذه القاايا العالمّية مف جانب، ومدى  وا 

ارتباطيا بالمشكبلت والقاايا المحمّية مف جانب آخر، ومعرفة مدى المسؤولّية 
. ()"التي تقع عميو وعمى النظاـ التربوي إزاءىا

كما تغيب المقّررات المّتصمة بالتاريخ والفمسفة والدراسات القرآنية واإلسبلمّية 
عف مناىج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية، عمى أىمّيتيا وعبلقتيا الوثيقة بتكويف معمّْـ 

تدّني المستوى الثقافي لدى الطبّلب المعمّْميف، "ويشير الدارسوف إلى . يدّرس العربّية
لى قصور برامج اإلعداد عف الوصوؿ بالطبّلب إلى المستويات الدنيا مف الثقافة  وا 

وبشكؿ عاـ فإف برامج اإلعداد يتفاوت اىتماميا بجوانب اإلعداد . ()"والتنوير
، ويغيب االنسجاـ والتكامؿ بيف ىذه (التربوي، واألكاديمي والثقافي)والمختمفة 

. األطر الثبلثة
: ترتيب الخّطة الدراسّية- 9

مف جانب آخر مّتصؿ فإّف ترتيب دراسة المواد في الخّطة الدراسّية ىو محؿ 
ـّ : خبلؼ، والسؤاؿ ىؿ يجب أف نبدأ بالتربوي ثـ األكاديمي والثقافي؟ أـ الثقافي ث

ـّ داخؿ المواد التربوّية ـّ التربوي؟ أـ نجمع بنييا في صعيد واحد؟ ث : األكاديمي ث
بماذا نبدأ؟ بمواد عمـ النفس؟ أـ بالمداخؿ؟ أـ بأسس التربية؟ وداخؿ إطار 

المواوعات األكاديمّية، بماذا نبدأ؟ إّف ترتيب مواد الخّطة الدراسّية، وتسمسميا، 
وتوزيعيا عمى السنوات ىو اجتياد غير مبني عمى دراسات عممّية دقيقة تحّدد محّؿ 

. الحاجة، ووقتيا لكّؿ مقّرر في برنامج اإلعداد
: أعضاء ىيئة التدريس- 10

يمحظ الدارسوف وجود تبايف وتباعد قد يصؿ إلى حّد التناقض بيف أداء 
مدرسي المواد التربوّية والنفسّية مف جية، وأداء مدّرس المواد األكاديمّية والثقافّية 
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كما يميؿ أساتذة التربية إلى . مف جية أخرى؛ فيناؾ اختبلؼ في الرؤى والمناىج
ويصؼ أحد الدارسيف أساتذة . التجريد والتنظير عمى حساب الجانب العممي

يقّدموف أفكارًا مجّردة إلى حد كبير، كما أّف تجربتيـ غير "الجانب التربوي بأّنيـ 
. ()"عممّية

ويوّجو أحد الباحثيف النظر إلى طبيعة أعااء ىيئة التدريس في كمّيات 
التربية في الجامعات األردنية وخبراتيـ التعميمّية في المدرسة، ويشير إلى أّف 

أكثرىـ ال يمتمؾ سنوات خدمة فعمّية في مجاؿ التدريس في المدارس اإللزامية أو 
الثانوّية، أو يمتمكوف سنوات خدمة فعمية متوااعة نّسبيًا في التعميـ واإلدارة 

مّما يجعميـ غير قادريف عمى اإلشراؼ عمى التدريبات الميدانّية في . "المدرسّية
مجاؿ التدريس، كما يجعؿ التدريس يعتمد في معظمو عمى الجانب النظري، وأف 

. ()"التطبيقات الميدانّية قّمما تناؿ االىتماـ الذي تستحقو

من معضالت برامج إعداد معمِّمي الّمغة العربّية، بل إعداد المعمِّمين - 11
عمومًا، وجود معاد ت صعبة تحكم ىذه البرامج، ويصعب الموازنة بينيا، 

: ومن ذلك
صعوبة الموازنة بيف الرغبة في تحقيؽ مستوى التمّكف في أجزاء مف المحتوى  -

وبعض الميارات المنشودة، وبيف مجّرد تغطيتيا ىي وغيرىا بشكؿ عاـ مع 
وىذا يدفعنا إلى ارورة . عدـ اماف الجودة العالية لمتطبيؽ الفّعاؿ فيما بعد

الموازنة بيف تغطية المحتوى وتطوير الميارات بحيث ال يجور جزء عمى آخر؛ 
فالكيؼ قبؿ الكـ، ويمكف تدارؾ سعة حجـ الماّدة باالستفادة مف التقنية والتعّمـ 

. الذاتي
ومف المعادالت الصعبة وجود مفارقة بيف ارورة تقويـ أداء الطبّلب في  -

البرنامج الستبعاد العناصر الاعيفة وغير الصالحة، فابًل عف توجيو 
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الطبّلب لتحسيف أدائيـ، باعتبارىـ معمّْمي المستقبؿ، في مقابؿ الرغبة في 
. التأكيد عمى األبعاد العاطفية واالنفعالية لمطبّلب

ومنيا الموازنة بيف الحاجات اآلنّية لمطبّلب في مقابؿ الحاجات المستقبمية،  -
: ووجود اختياريف بديميف ىما. ومنيا ما يّتصؿ بمستقبؿ الّمغة في عالـ التعميـ

مدخؿ الفكرة في مقابؿ المدخؿ االنتقائي غير النظامي، أو ما يسّمى بإعداد "
. ()"الطالب الّمماح

وىناؾ الموازنة بيف خيار التأكيد عمى الممارسات التربوّية الحالّية، وبيف  -
 .التركيز عمى التجديد واإلبداع

بيف التقييـ الكمي في مقابؿ التقييـ النوعي "ويوجد مفارقة كذلؾ في الموازنة  -
 .()"المحّدد

إف إيجاد صيغة وسطى بيف ىذه المتباينات أو المفارقات أمر أساس في 
. التخطيط الصحيح لبرامج إعداد المعمّْميف

: سمات خاّصة- 12

ـَ برامج إعداد معمّْمي  وفي اوء النقطة السابقة، يمكننا القوؿ إّنو ينبغي أف َيِس
الّمغة العربّية سمات وااحة، كأف تبنى ىذه البرامج عمى نظاـ الكفايات، أو أف 

. (الكفاية واألداء)تبنى عمى األداء، أو أف تكوف برامج جامعة لمنظامْيف 

ّف األداء التقميدي في كمّيات إعداد المعمّْميف ينبغي أف يتغّير لصالح اإلبداع  وا 
. واالبتكار؛ فالجمود يكاد يقتؿ ىذه البرامج

ّف عمينا أف ننّوع في الطرائؽ واألساليب، وأف نعمؿ عمى إعداد معمّْميف  وا 
يخمصوف لمغتيـ، ويتفانوف في توفير أبرز الطرائؽ والنظرات في خدمتيا، وعمينا 
أف ننّمي لدييـ القدرة غير العادّية لتوليد وماات التعّمـ حّتى في أقصى الظروؼ 

. صعوبة
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 عمى الميارات المعرفّية والشرح – غالبًا –إّف برامج اإلعداد الحالية تقتصر 
. النظري، واالعتماد عمى معمومات غير محّدثة، بؿ إّف بعايا قد تجاوزه الزمف

كما نمحظ االعتماد عمى الحفظ واالستظيار في استدعائيا، مّما يترّتب عميو عجز 
.  ىذه البرامج عف تمكيف الطالب مف اكتساب القدرة عمى التعّمـ الذاتي

وفي إطبللة سريعة عمى الخطط الدراسّية لممواد في ىذه البرامج، التي يوّزعيا 
األساتذة في مطمع كؿ فصؿ دراسي، يمكنؾ أف تمحظ أّف المصادر والمراجع ىي 
ىي نفسيا مف غير تغيير، فبل انفتاح عمى البحوث والدراسات التربوّية والّمغوّية 

وما زلنا ندّرس . التي تتطّور كّؿ يوـ ويستجّد فييا أشياء كثيرة جديرة بالنظر
. نظرّيات ما عاد أحٌد يمقي ليا بااًل في المنظور العالمي

عمى نماذج وأساليب قديمة عفا "لقد عانت قاّية إعداد المعمّْميف مف السير 
عمييا الزمف، وأصبحت بحاجة إلى تجديد وتطوير مف حيث تنظيـ المواوعات 
بشكؿ جديد يتمّشى مع توّسع المعرفة وانتشارىا، وأف يخاع ىذا التجديد إلعادة 

. ()"نظر مستمّرة

: التقنيات الحدي ة في التعميم- 13

مف جانب آخر مّتصؿ فإنو يوجد الكثير مف التكرار في المحتوى بيف كثير 
مف المواد التربوّية، وىذا يستمـز تخميصيا مف ىذا التكرار الذي يتـّ عمى حساب 

ظيار خصوصّيتو في برامج اإلعداد . اإلبداع في المساؽ، وا 

وعمى صعيد آخر فإّف الطبّلب المعمّْميف في برامج اإلعداد ليس لدييـ القدرة، 
أو ليس لدييـ الرغبة في استخداـ التقنيات الحديثة، وتكمف المشكمة أنو يتـ التركيز 
في مرحمة اإلعداد عمى استخداـ وسائؿ تعميمّية تقميدّية، وعندما ُيعَّيف المعمّْموف في 

. المدارس يقوموف بتقميد معمّْمييـ الذيف دّربوىـ بتوظيؼ الوسائؿ التقميدّية نفسيا
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ويمكننا مبلحظة درجة التخّمؼ في ىذا، إذا حاولنا أف نتتّبع الكـّ اليائؿ في 
البرمجّيات التي أعّدت وتعّد لتعميـ اإلنجميزية مثبًل، وتوظيفيا في خدمة العممّية 

تقانات التعميـ الحديثة بالّمغة العربّية فتكاد تكوف "أّما . التعميمّية التعممّية
. ()"معدومة

: التربية العممّية- 14

في كّؿ ما أوردناه قببًل نستطيع مبلحظ غمبة الدّراسة النظرّية، والبعد عف 
. التطبيؽ؛ وما يخّصص لمتطبيؽ يعرؼ في برامج إعداد المعمّْميف بالتربية العممّية

وسبؽ أف أشرنا في تناولنا لنظاـ الدراسة في برامج إعداد المعمّْميف والخطط 
َّ جّدًا  ، كادت ( ساعات معتمدة6)الدراسّية أف التربية العممّية تشغؿ حّيزًا محدودًا

 3)تغيب في مرحمة الدبموـ، إال أّف تطوير خطط بعض الجامعات أااؼ 
تربية عممّية إلى خّطة الدبموـ، ويحمد ىذا ليا مع غيابو في خطط  (ساعات

: ويمكف أف نجمؿ أوجو القصور في التربية العممّية بالنقاط التالية. بعايا اآلخر
. ، وىذا غير كاؼ( ساعات6)تشغؿ حجمًا متوااعًا مف الخّطة الدراسّية  .1

وليست موّزعة عمى سنوات الدراسة األربع، بحيث تحافظ عمى ديمومة تحقيؽ 
حوالي شيريف بواقع يوـ واحد أسبوعيًا في "األىداؼ، بؿ ىي محصورة في 

وينبغي أف ترافؽ التربية العممّية . وىذه فترة قصيرة جداً . ()"العاميف األخيريف
. كؿ مساؽ وبطرائؽ مختمفة

أّنيا شيء روتيني، "ينظر لمتربية العممّية مف بعض المشرفيف والطبّلب عمى  .2
بؿ إّف بعايـ يعارض وجودىا بحّجة أّف التدريس موىبة؛ فالمعمّْـ مطبوٌع ال 
مصنوع، وأّف المعمّْـ يستطيع أف يتكّيؼ مع ظروؼ المدرسة التي يعّيف فييا 
مف غير ىذا التدريب، ويحتّجوف كذلؾ بأّف المشرفيف ال يستطيعوف ابط 

 .()"سيرىا



 288 

عدـ وجود أىداؼ وااحة لبرنامج التربية "يشير بعض الباحثيف إلى  .3
وأف ىذا البرنامج صار جزءًا تقميديًا جامدًا مف الخّطة؛ ولذا ال . ()"العممّية

. يمقى حقو مف التجديد والعناية وتحديد األىداؼ بدّقة
كما . ()"ازدحاـ المدارس بالطبّلب المعمّْميف مع اآلة اإلشراؼ واعفو" .4

تمارس التربية العممّية كيفما اتفؽ، حيث المدارس مزدحمة، واإلشراؼ قميؿ، 
والحصص المعطاة قميمة، كما نبلحظ عدـ استخداـ الوسائؿ واألساليب العممّية 

. الحديثة في تدريب الطبّلب عمى الميارات األساسّية البلزمة لمعممية التعميمّية
عدـ وجود ترابط بيف ما يدرسو الطالب المعمّْـ في الكمّية، وما يطّبؽ في  .5

ييف التي قد  (أحياناً )وقد تعتمد التربية العممّية . ()المدارس عمى خبرة الموجّْ
ال يؤمف "وقد . تتناقض مع المقّررات التربوّية والنفسّية التي تدّرس في الكمّيات
. ()"بعض مشرفي التربية العممّية بالنظرّيات الحديثة في التدريس

يؤخذ عمى التربية العممّية تفاوت معايير المشرفيف، فما يجده أحدىـ : التقويـ .6
ممتازًا قد يكوف غير مقبوؿ لآلخر، بمعنى آخر غياب نموذج وااح متّفؽ 
وقد . عميو لمتقويـ في التربية العممّية، خاّصة في المواد اإلنسانّية كالّمغة العربّية

يؤّدي إلى حصوليـ عمى "تدخؿ الذاتّية في تقويـ الطبّلب المعمّْميف؛ ّمما 
. ()"درجات في التدريب العممي بسخاء يفوؽ مستوى تحصيميـ الحقيقي

عدـ وجود مواقؼ طبيعّية تدريبّية إلتقاف الميارات البلزمة لمعممية التعميمية  .7
. خبلؿ سنوات الدراسة داخؿ إطار الكمّية

، وفؽ ما ىو كائف، بأّنيا ُتَؤّدى "التربية العممّية"لكؿ ىذا يصؼ أحد الباحثيف 
. ()"أنيا تتـّ بصورة شكمّية"ويصفيا آخر . ()"بطريقة ىبلّمية"

: غياب الخصوّصية- 15
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يبلحظ وجود تشابو في معظـ برامج اإلعداد في شعب التخّصصات المختمفة 
في معظـ كمّيات اإلعداد، األمر الذي أّدى إلى عدـ أخذ طبيعة التخّصص أو 

احتياجات البيئة المحمّية، والظروؼ المحيطة بكؿ كمّية أو تخّصص بعيف 
. االعتبار

فالذي يحمؿ درجة البكالوريوس في الرياايات أو الذي يحمؿ درجة 
البكالوريوس في الّمغة العربّية يأخذاف برنامج الدبموـ الميني نفسو لمّدة سنة بعد 
التخّرج، مف غير أيّْ التفات لخصوصّية العربّية واختبلفيا عف الرياايات أو 

ونشير ىنا إلى ارورة وجود إطار عاـ مشترؾ لممصادر المتنّوعة إلعداد . غيره
المعمّْـ في التخّصصات المختمفة، يامف تحقيؽ مستوى عاـ لممتخّرجيف، كما 

يامف في الوقت نفسو وجود قدر مشترؾ مف اإلعداد الذي تتطّمبو مينة التعميـ، 
. بصرؼ النظر عف التخّصص، مع وجود جزء خاص لكؿ تخّصص عمى حدة

:  التقويم- 16

ال يوجد في برامج اإلعداد نظاـ يسمح باإلفادة مف نتائج عمميات التقويـ 
كما أّف النظاـ المتّبع يركّْز . لتطوير برامج اإلعداد، وتصحيح مسار التعميـ فييا

كما أّف نظاـ . عمى الجانب المعرفي في التقويـ مف غير التفات إلى تقويـ الميارات
التقويـ لـ يرتؽ ليكوف تقويمًا نوعّيًا يرتقي بكؿ طالب ويعيد النظر في كفاياتو 

ىناؾ تناقاًا بيف ما يدرسو "كما يبلحظ أحد الباحثيف أف . لتبلفي القصور فييا
. ()"الطالب عف مفيوـ التقويـ وأساليبو، وبيف ما يمارس فعبًل مف أساليب التقويـ

كما يبلحظ الطمبة أّف التقويـ غير مستمر، واالمتحانات المتّبعة ال تخرج 
وقد تكوف األسئمة غير مبلئمة لؤلىداؼ، . أسئمتيا عف المواوعات المقّررة

ىو تقرير نجاح الطبّلب أو رسوبيـ في المقّررات التي "والغرض الرئيس منيا 
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يدرسونيا، وال تكشؼ عف مدى فاعمّية طرؽ التدريس والتقنيات التربوّية التي 
وال تكشؼ عف مدى مبلءمة المنيج لؤلىداؼ أو لمستوى . يستخدميا األساتذة

الطبّلب، ومتطمّبات نمّوىـ كّمًا وكيفًا، وال تكشؼ عّما يمكف أف يكوف في المنيج 
. ()"مف ثغرات ليصار إلى تحسينو وتطويره

فالتقويـ يعتمد عمى االمتحانات فقط، وتصّمـ االختبارات لتقيس القدرة عمى 
االستظيار والحفظ، وال يوجد اىتماـٌ باختبارات الذكاء، واالختبارات الميارّية 

المّتصمة بالمواقؼ الحياتّية والعممّية أو ميارات التفكير والنقد، وميارات التعامؿ مع 
. المشكبلت

إّف تقييـ برامج التكويف حاجة ومطمب؛ لّكنو ال : "تقوؿ ماري ميشيؿ كوترماف
يجري إاّل قميبًل وبشكؿ غير مناسب، يجب أف نستمر في التقييـ، ولكف ليس كيفما 

. ()"اتّفؽ

: ضعف التنسيق بين كمّيات اإلعداد المختمفة في الجامعات األردنّية- 17

إّف أي مراقب لبرامج اإلعداد يمكنو مبلحظة اعؼ التنسيؽ بيف كمّيات 
اإلعداد في الجامعات األردنية في األمور كّميا؛ في واع خطط القبوؿ، وفي 

تخطيط برامج اإلعداد، وفي تبادؿ اإلمكانات المادّية والبشرية المتاحة في كمّيات 
. اإلعداد

: ضعف قنوات ا ّتصال مع المجتمع المحّمي- 18

يبلحظ اعؼ قنوات التنظيـ واالّتصاؿ التي تربط بيف كمّيات اإلعداد 
والمجتمع المحّمي، مّما أّدى إلى عدـ ربط عممّية اإلعداد باحتياجات البيئة 
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وفي . المحمّية، كما أّدى إلى عدـ قياـ الكمّيات بدور فّعاؿ في خدمة الّمغة العربّية
 .تنمية المجتمعات المحمية
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: أساليب التدريس- 19

يذكر بعض الباحثيف أف أساليب التعميـ في برامج إعداد المعمّْميف في الوطف 
عدـ تنّوع تمؾ األساليب بما : ومنيا. العربي يعترييا الكثير مف وجوه القصور

يتبلءـ مع طبيعة المواقؼ التعميمّية وأىدافيا، وعدـ تكامؿ ىذه األساليب لتحقيؽ 
الجوانب المختمفة لمتعميـ، وعدـ صبلحيتيا لتحقيؽ المستويات العميا مف ميارات 

نماء السمات اإليجابّية، والتعاوف: التعّمـ مثؿ وتغيب . حؿ المشكبلت، واالبتكار، وا 
. كذلؾ الجوانب االنفعالّية والميارّية

كما أّف ىذه األساليب تفتقر لما يدّعـ التعّمـ الذاتي، وما ينّمي الميارات 
البلزمة لو، كما أّف الوسائؿ التعميمية ال تستخدـ بدرجة كافية، ويسود اإلمبلء 

واألساتذة يتحّدثوف عف التعميـ النموذجي وأساليب التدريس والتقنيات . والتمقيف
كما تغيب الندوات والحمقات . التعميمّية المتمّيزة، وال يطّبقوف ذلؾ في تدريسيـ

. الدراسّية والمناقشات والدراسات الميدانية التي يشارؾ فييا الطمبة المعمّْموف

بشّدة تخّمؼ الطرائؽ المستخدمة في التدريس في  (1989بونستنجؿ )وينتقد 
الكمّيات التربوّية عالمّيًا، وعدـ مبلحقة األنظمة التربوّية لمتغّيرات العممّية 

والتكنولوجيا، وانتشار التعميـ المرتكز عمى المعمّْـ، واالستخداـ المكّثؼ ألسموب 
المحاارة، والتأكيد عمى استظيار المعمومات الجامدة، والتركيز عمى االختبارات 
المواوعّية وسيمًة لتقويـ معارؼ الطبّلب، والتركيز عمى الخبرة المحدودة، وغمبة 

وكّؿ ذلؾ يعّد مف مخمّفات المااي التي لـ تعد صالحة . النظري عمى العممي
وعمينا أف ننتقؿ بالطمبة إلى عالـ التعّمـ الذاتي في اوء تغّير . لمواجية المستقبؿ

. ()أدوار المعمّْـ في المنظومة التربوّية
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:  التكامل بين مرحمتي اإلعداد- 20

يبلحظ أّنو ال يوجد أّي ترابط أو تعاوف بيف إعداد المعمّْميف قبؿ الخدمة وفي 
أثناِئيا، فبل يّتصؿ األساتذة بطمبتيـ بعد التخّرج، وال يتابعونيـ، ولو عمى سبيؿ 
االستشارات، ومف المعموـ أّف برنامج إعداد المعمّْميف قبؿ الخدمة ال يكفي وحده 
لتكويف معمّْـ، وأّنو ال يوفر لو سوى األساس الذي يساعده عمى البدء في ممارسة 

وأّنو البّد مف وجود تدريب مستمر ودائـ أثناء الخدمة يكوف بمنزلة . عممية التعميـ
ويعني ىذا أّف التعميـ المستمر بالنسبة . االمتداد الطبيعي لئلعداد قبؿ الخدمة

لممعمّْـ جزء ال يتّجزأ مف عممية إعداده، وأف يستمر ىذا اإلعداد طيمة عممو في 
التدريس، بيدؼ اكتساب ممارسات ارورية، وخبرات جديدة ليمحؽ بركب النمّو 
والتطّور في ىذا الميداف، وليكوف عمى صمة بكؿ ما ىو جديد فيو، وليعّوض ما 

. يكوف قد فاتو أثناء إعداده قبؿ الخدمة

حوؿ برامج إعداد  (1990)وقد أشارت إحدى الدراسات الخميجّية المقارنة عاـ 
المعمّْميف وتدريبيـ إلى أف مف نقاط الاعؼ في عممّيات تدريب المعمّْميف في أثناء 
دارات فرعّية تتبع وزارتي التربية والتعميـ  الخدمة أّف ىذه العمميات تتواّلىا أقساـ وا 
والمعارؼ، وال تشرؼ عمييا كمّيات التربية بجامعات ىذه الدوؿ إال نادرًا؛ وليست 

. ()مسؤولية مشتركة مع الجامعات

ونحف ندعو ىنا فقط إلى وجود تكامؿ وتنسيؽ . وال يختمؼ ىذا األمر عندنا
بيف الجامعات والوزارات القائمة عمى التعميـ واالستشارات الدائمة، كما ينبغي أف 
يكوف التدريب أثناء الخدمة وفؽ خّطة مبنية عمى ما اكتسبو الطالب أثناء فترة 

ثّمة حاجة إلى نموذج إلعداد "ويؤّكد الدكتور عمر الشيخ لكّؿ ما تقّدـ أف . اإلعداد
المعمّْميف يكامؿ بيف اإلعداد قبؿ الخدمة وفي أثنائيا، يؤّدي بو إلى تطوير 

غناء معرفتو المينية(المعمّْـ)ممارساتو  . ()"، وا 



 294 

: التتابعي والتكاممي: النظامان- 21

التتابعي والتكاممي، وطريقة : يشير بعض الدارسيف إلى بعض مثالب النظامْيف
تقّدـ مجموعتاف منفصمتاف مف المواد "تجاوز ىذه المثالب؛ ففي النظاـ التكاممي 

: ويبلحظ أّف المساريف. المتخصّْصة والمواد التربوّية، وبنسب غير عادلة
فالمواد . ()"التخّصصي، والتربوي يسيراف في خّطيف متوازييف، وال يتبلقياف

التخّصصّية في ىذا البرنامج تمثّْؿ برنامجًا مبتسرًا مف برامج الكمّيات المتخّصصة؛ 
حيث تقّدـ لو بعض المقّررات التي يدرسيا طبّلب كمّيات اآلداب والعموـ نفسيا، مع 
العمـ أّف ىناؾ فرقًا وااحًا بيف أىداؼ المقّررات التي تقّدـ لتكويف باحث أو التي 

.  تقّدـ لتكويف معمّْـ

ويشير حسف شحاتو إلى أنو في النظاـ التكاممي يمكف مبلحظة االنخفاض 
في المستوى األكاديمي لمعمّْمي التعميـ العاـ الذيف يعّدوف في كمّيات التربية، والذي 
ينعكس بدوره عمى مستويات تحصيؿ طبّلبيـ، والذي يشير بواوح إلى الخمؿ في 
الدائرة التخّصصية التي يعّد المعمّْموف مف خبلليا، وىو ما تؤّكده الدراسات التربوّية 
والندوات والمؤتمرات العممّية؛ حيث االنفصاؿ بيف ما يدّرس لمطبّلب المعمّْميف في 

برنامج إعدادىـ في كمّيات التربية وطبيعة محتوى البرامج التي سيقوموف بتدريسيا، 
. ()وحيث الفجوة بيف مناىج التعميـ العاـ والجامعي وعدـ الترابط بيف المنيجيف

إف بعض المعمّْميف، وفؽ ىذا النظاـ، ال يكادوف يتقنوف الميارات األكاديمّية 
والمعمومات والمفاىيـ التي يجب أف يتقنيا طبّلبيـ في مراحؿ التعميـ العاـ، بؿ إّف 
العموـ األكاديمية التخّصصية التي تقّدـ لمطبّلب في كمّيات التربية، ال تصؿ بيـ 

بكمّيات اآلداب أو العموـ،  (وفقًا لمنظاـ التتابعي)إلى مستوى زمبلئيـ الذيف التحقوا 
حيث يعّد أولئؾ إعدادًا أكاديميًا بحتًا لمدة أربع سنوات عمى أيدي أساتذة 

متخّصصيف، ومف خبلؿ برامج أكاديمية متقّدمة، ومف خبلؿ مكتبات الكمّيات 
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الُمْتَرعة بكؿ جديد في ميداف المعرفة، عمى حيف أف ما يحّصمو طبلب كمّيات 
التربية ينحصر في عاميف دراسييف تزاحميـ فييا المواد التربوّية والنفسّية التي تحتّؿ 

. الصدارة في العاميف الدراسييف التالييف

فدائرة اإلعداد األكاديمي التخّصصي ال تحّقؽ لممعمّْـ اإلتقاف والتمّكف 
المنشود، وال تزّوده بخمفّية عميقة وكثيفة مف المواد العممّية التخّصصية النظرّية 

وما يْدرسو المعمّْـ شيء، وما ُيَدّرُسو بعد تخّرجو شيء . والتطبيقّية عمى حدٍّ سواء
آخر؛ فمواد التخّصص في كمّيات التربية ال عبلقة ليا بتمؾ البرامج المدرسّية التي 

يوكؿ إليو تدريسيا؛ مّما يجعؿ المعمّْـ المبتدئ حديث التخّرج منيمكًا في دراسة 
وىذا االنتقاد يّتجو إلى . المقّررات المدرسّية التي سيقوـ بتعميميا لطبّلبو، واستيعابيا

الكـّ والكيؼ معًا؛ األمر الذي جعؿ بعض المسؤوليف والباحثيف يطالب بإلغاء ىذه 
وأّف كمّيات اآلداب والعموـ يمكنيا أف . البرامج لتخريجيا معمّْميف أنصاؼ متعّمميف

تقّدـ متخّصصيف أكاديمّييف ميرة يتقنوف الدائرة التخّصصّية، وىذا ما كاف في 
معمّْـ "الجامعات األردنّية؛ حيث ألغي برنامج معمّْـ المجاؿ بكؿ فروعو بما فييا 

. 2001عاـ " مجاؿ لغة عرّبية

عدـ جدّية "فيبلحظ في مرحمة الدبمـو  (1+4)أّما في النظاـ التتابعي 
، وال يشعر (أايؼ حديثًا في بعض الجامعات)الدارسيف، وليس ىناؾ جزء ميداني 

طالب النظاـ التتابعي باالنتماء إلى مينة التدريس مف خبلؿ عاـ دراسي واحد، 
. ()"حيث يصعب عميو تكويف اّتجاىات إيجابّية نحو مينة التعميـ

:  األبحاث العممّية والميدانّية- 22

يشير الدارسوف إلى افتقار برامج إعداد المعمّْميف إلى األبحاث العممّية 
البحث في : مف مثؿ. والميدانّية الحقيقّية المّتصمة ببرامج إعداد المعمّْميف وقااياىا

أنسب المناىج، والفمسفة التي ينبغي أف تقوـ عمييا ىذه البرامج، وأساليب التدريس 
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. ووسائمو، ووسائؿ التقويـ المثمى، وانطباعات الطمبة حوؿ التربية العممّية وغيرىا
في دراستو عف واقع مؤّسسات إعداد المعمّْميف في  (إدجارفور)وممف أشار إلى ىذا 

ولعّؿ ىذا أكثر ما ينطبؽ عمى برامج إعداد معمّْمي الّمغة . ()المنطقة العربّية
. العربّية

وتنجز عشرات الرسائؿ الجامعّية في كمّيات اآلداب والتربية حوؿ العربّية 
ـّ يعموىا الغبار عمى رفوؼ المكتبات الجامعّية، وال يفاد منيا أبدًا  وحوؿ تعميميا، ث

في االرتقاء بتعميـ الّمغة العربّية وتطوير برامج إعداد معمّْمييا، أما الدراسات 
الميدانية التي تُبنى عمى االحتياجات الفعمّية والواقع الفعمي لّمغة وقااياىا في حياة 

. الناس فتكاد تكوف معدومة

:  الخّريجون وتدني مستوى اإلعداد- 23

يشير أكثر الدارسيف إلى اعؼ مستوى الخّريجيف في برامج إعداد المعمّْميف 
وال يبتعد الخريجوف في المممكة األردنّية الياشمّية عف ىذا . في الوطف العربي

في دراستو عف واقع مؤّسسات إعداد المعمّْميف في  (إدجارفور)وقد أشار . الوصؼ
كما . الوطف العربي إلى تدّني مستوى اإلعداد في ىذه البرامج، واعؼ الخريجيف

. ()أشار إلى انعداـ الصمة بيف مؤّسسات إعداد المعمّْميف وخّريجييا

ذا كانت دراسة عممّية أمريكّية أجريت في بعض الواليات األمريكية عاـ  وا 
ىي أقّؿ مف ُمْرِاَية، "قد كشفت أف خبرة الخريجيف في مرحمة اإلعداد  (1996)

؛ فما الذي يمكف أف نقولو عف خّريجينا؟ ()"وذات قيمة عممّية مشكوؾ فييا

وعمى الرغـ مف تصاعد درجة االىتماـ بقاّية التعميـ والمعمّْميف في الوطف 
جراء البحوث والدراسات  العربي مّؤخرًا، والذي تجّمى في عقد المؤتمرات والندوات وا 

وقد . التي كاف المعمّْـ ماّدتيا الرئيسة، إاّل أّف اإلعداد الميني ما زاؿ يعاني كثيراً 
أجمعت نتائج ىذه الدراسات التي أجريت حوؿ إعداد المعمّْميف في الببلد العربّية، 
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األكاديمية، والمينّية، )عمى تدّني المستوى العاـ لدييـ في جميع جوانب التكويف 
. (والثقافّية

دراسة ُوِاعت حوؿ مينة التعميـ في دوؿ الخميج العربي عػاـ     : ومنيا
قد تمّيز بالتحاؽ "، وتوّصمت إلى أف واقع مينة التعميـ في ىذه الدوؿ (1993)

أعداد كبيرة مف غير المؤّىميف تربوّيًا لمعمؿ في التدريس، وعدـ وجود سياسة موّحدة 
. ()"في إعداد المعمّْـ، وتبايف مستويات إعداد المعمّْميف في مراحؿ التعميـ

وفي دراسة أخرى اّتاح أف نسبة كبيرة مف الطاقات البشرّية العاممة في حقؿ 
التعميـ غير معّدة إعدادًا كافيًا، فيي ليست عمى مستوى المسؤولية التربوّية التي 

تنيض بيا، ال أكاديميًا وال مسمكيًا وال فنّيًا؛ وبيذا فإّف الكوادر البشرية القائمة عمى 
. ()التعميـ في الوطف العربّية غير قادرة عمى عطاء تربوي فّعاؿ

انخفاض مستوى الّمغة عند المعمّْميف، في الوطف "ويرى الدكتور نبيؿ عمي أّف 
العربي، لـ يقتصر عمى غير المتخّصصيف في الّمغة العربّية، ولكّنو تعّدى ذلؾ إلى 
المتخّصصيف، حيث تدّنى مستوى خّريجي أقساـ الّمغة العربّية وبرامج إعداد معمّْمي 

. ()"الّمغة في كمّيات التربية إلى درجة مخيفة
إذا لـ ُيَعْد النظر في مناىج إعداد المعمّْـ العربي "عمى أنو  (األحمد)ويؤكّْد 

وتدريبو بما يمكّْنو فعبًل مف النّمو والتعميـ الذاتي لمسايرة التغّير المتسارع في جميع 
المجاالت، فإّف تخّمفًا كبيرًا سيمحؽ بالتربية العربّية نتيجة تأّخر المعمّْـ العربي، 

وسيحصؿ تقصير في المحاؽ بركب التطّور السريع الذي سيكوف بالتأكيد السمة 
. ()"األساسّية واليومية لمقرف الحادي والعشريف

إلى تعّدد مظاىر انخفاض مستوى المعمّْـ في الدوؿ العربّية  (راشد)ويشير 
بصفة عاّمة؛ فمنيا ما يظير في شكؿ اتجاىات سمبية نحو المينة ونحو المدرسة 
والتبلميذ، ومنيا ما يظير في شكؿ تدفٍّ في مستويات ميارات التدريس، ومنيا ما 
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يتعّمؽ بعدـ تمّكف المعمّْـ مف أساسّيات المعرفة، وأساليب البحث الخاّصة بمجاؿ 
. ()تخّصصو األكاديمي

ويصؼ أحد الدارسيف قاّية إعداد المعمّْـ في الوطف العربي بأّنيا شائكة 
كمّيات التربية تمنى "لمغاية، وأّف الاباب يغّمؼ الواقع الفعمي إلعداد المعمّْـ، وأف 

بالفشؿ تمامًا عامًا بعد عاـٍ في تخريج نوعّية جديدة وجّيدة مف المعمّْميف ممف لدييـ 
خمفّية عممّية وثقافّية مناسبة، وأّف طالب كمّية التربية يعجز عف تحديد مستوى 

تحصيمو بدرجة كبيرة، بالرغـ مف أّف التقويـ يّْمثؿ أحد المياـ التي يتحّمؿ 
. ()"مسؤولياتيا بعد التخّرج

إّف القصور في برامج تكويف المعمّْـ العربي، واعؼ المدخبلت، أّديا إلى تدفٍّ 
نقص المعمّْميف األكفياء ال "إلى أف  (الشيباني)وقد أشار . في مستوى الخّريجيف

يزاؿ مف المشكبلت البارزة التي تواجو التعميـ العربي في جميع مراحمو، حّتى في 
. ()"أطوؿ األقطار العربّية تجربة في مجاؿ التعميـ الحديث

إّف المعمّْميف الاعفاء مشكمة، ولـ يعد لنا الحؽ أف نسّمـ : "يقوؿ مياالريو
بيف وببل إعداد تربوي أجيااًل مف الشباب . ()"ألساتذة غير مجرّْ

ونحف نشاطره الرأي ونايؼ أّف كسر الحمقة، حمقة الاعؼ والتأخر والفشؿ، 
ال فإّف الحمقة ستبقى مستمّرة، بؿ والمعمّْـ القادـ والجيؿ  تبدأ بإعداد معمّْـ جّيد، وا 

. الذي سيرّبيو سيكوف أكثر اعفاً 

: برامج إعداد المعمِّمين وأزمتنا المغوّية في عصر المعمومات- 24
. حاوؿ الدكتور نبيؿ عمي أف يقّدـ رؤية لثقافتنا العربّية في عصر المعمومات

ورأى أّف الشعارات " التربية والّمغة"وكاف مف أىـ الجوانب التي أفاض فييا مسألة 
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التربوّية المطروحة عالمّيًا ال مكاف ليا في اوء الواقع الحالي لؤلّمة العربّية؛ 
ال مكاف لو في اوء تقديـ الكـّ عمى الكيؼ، ونحف " َتعمَّـ ِلَتْعِرؼَ "فشعار مثؿ 

نعاني مف غياب مفيوـ تنمية الميارات الذىنية كنتيجة منطقّيٍة ألسموب التمقيف 
ففي تطبيقو قصور كبير " تعّمـ ِلَتكوف"أّما شعار . والحفظ مف الرواة إلى الجامعة
وىناؾ سؤاؿ حوؿ مدى قدرة المجتمعات العربّية، . بسبب الثقافة االجتماعّية السائدة

في ظؿ القيود الداخمّية والاغوط الخارجّية، عمى توفير القدرة لمفرد عمى إدراؾ 
. البدائؿ والخيارات المتاحة أمامو

أّما الّمغة فإف عبلقتيا بمنظومة التربية لـ تحظ باالىتماـ الجديرة بو، سواء مف 
حيث اكتساب صغارنا لمغتيـ األـ، أو عبلقة خصائص الّمغة العربّية مف توليد 

 بتنمية القدرات – عمى سبيؿ المثاؿ –اشتقاقي، ومرونة نحوية، وثراء معجمي 
ومف أخطر القاايا المطروحة في عبلقة الّمغة بالتربية، ىي تمؾ . الذّىنية لؤلفراد

. الخاّصة بتعريب العموـ
أّما موقؼ معمّْمينا مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات في مجاؿ التعميـ فما زاؿ 

فيرى بعايـ فيو منافسًا خطيرًا، وبعايـ اآلخر غير موقف بفاعميتيا؛ إما . مشوباً 
ّما لعدـ توافر المعّدات  ما لنقص التدريب، وا  بسبب الثقافة التربوّية السائدة وا 

وقد ترّسخت لدى معظـ المعمّْميف العرب عادة التدريس بالتمقيف، وعدـ . والبرامج
ويحتاج عبلج ذلؾ إلى تاافر جيود التأىيؿ، . تنويع مصادر الماّدة التعميمّية

وتصميـ المناىج، وأساليب التقويـ واالمتحانات، وال يمكف لممعمّْـ العربي أف يتقف 
ميّمة التعّمـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات في جميع المناىج في كمّيات التربية 

. ()مف السنة األولى
ىذا الجانب األّوؿ لممسألة، أّما الجانب الثاني فيو أنّنا نعيش أزمة لغوّية 

إّف آفات حياتنا في : "يقوؿ. كبيرة، ولعّؿ وصؼ أميف الخولي يصمح لحالتنا
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جميرتيا تعود إلى عمؿ لغوّية، تصدع الوحدة، وتحـر الدّقة، وتبّدد الجيد، وتعوؽ 
. ()"تسامي الروح والجسـ والعقؿ والقمب

ولعّؿ خطابنا الّمغوي الراىف يعكس قصور معرفتنا بمغتنا، وبالتالي  قصور 
جيد اإلصبلح المغوي الذي نقوـ بو، وأىـّ مبلمح ىذا القصور وأسبابو معًا أّننا ال 

إننا نتصّدى لمعامة "ننظر ألزمتنا الّمغوّية نظرة كمّية شاممة مف جميع جوانبيا، بؿ 
الّمغة عمى مستوى األطراؼ اليامشية تجّنبًا لمخوض في المناطؽ الحّساسة التي 

تتداخؿ فييا قاايا الّمغة العربّية مع قاايانا االجتماعّية وأمورنا الدينّية، وسياساتنا 
ومف المبلمح واألسباب كذلؾ قصور العتاد المعرفي لمعظـ . ()"الوطنّية والقومّية

ُمنظّْرينا الّمغوييف، بعد أف أصبحت الّمغة ساحة ساخنة لمتداخؿ الفمسفي والعممي 
. والتربوي واإلعبلمي، بؿ والتكنولوجي أيااً 

ومف األسباب كذلؾ القطيعة المعرفية التي يقيميا بعايـ مع التوّجيات 
إّف عدـ إقرارنا . "الفمسفّية الحديثة التي تولي جميعيا اىتمامًا شديدًا بأمور الّمغة

بفكر بعض ىذه المدارس ال يجب أف يحرمنا مف اإللماـ بحصادىا النظري اليائؿ 
. ()"عمى صعيد الّمغة

كما أّف خطأ التشخيص لدائنا المغوي مف أىـ مظاىر أزمتنا الّمغوّية وأسبابيا، 
فتارة يوّجو االّتياـ إلى مدارسنا، وتارة إلى مجامعنا، وتارة أخرى إلى إعبلمنا، بؿ 
وصؿ األمر ببعايـ إلى إدانة الّمغة العربّية نفسيا تحت زعـ أنيا تحمؿ بداخميا 

. كوامف التخمؼ الفكري والعجز عف مطالب العصر

ونحف بحاجة إلى نظرة أشمؿ تتجاوز حدود الخطاب المغوي الراىف، وواسعة 
بحيث تطاؿ إطارنا االجتماعي والثقافي والسياسي كّمو؛ فقد أصبحت مف الخطورة 
بحيث يصعب إرجاؤىا أو تناوليا مف غير استراتيجية وااحة لئلصبلح الّمغوي 

الشامؿ، وذلؾ في إطار خّطة قومّية أكثر شمواًل إلعداد مجتمعاتنا العربّية لدخوؿ 
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ّف عمينا أف نمـ باألبعاد الّمغوّية لظاىرة العولمة، سواء أكانت . "عصر المعمومات وا 
. ()"العولمة وفاقًا أـ صراعًا؛ فمّمغة في كمتا الحالتيف شأف خطير

فالتعميـ ال تعكس : إّننا نتحّمس لمغتنا، ولكف يعوزنا إرادة اإلصبلح الّمغوي؛
استراتيجّياتو ومناىجو وسموؾ مدرسيو وأداء طمبتو ما لّمغة األـ مف أىمّية في أمور 
التعميـ والتربية، وينحصر جيد اإلصبلح التربوي عادة عمى مناىج تدريس الّمغة 

العربّية دوف مراعاة لعبلقتيا بتدريس المواد األخرى، وحّتى عمى ىذا المستوى فإف 
الحد األدنى مف النجاح لـ يتحّقؽ؛ فيو لـ يثمر إاّل مزيدًا مف عزوؼ الطبّلب عف 

وتغيب الثقافة الّمغوّية باعتبارىا أحد الروافد . مداومة تعّمـ لغتيـ األـ، وتذّوؽ مآثرىا
األساسّية لمثقافة العممّية، مع امور ىذه الثقافة لدى كثير مف أصحاب األقبلـ 

وقادة الرأي، ومع وعي غير كاؼ عمى مستوى القيادات السياسّية بخطورة المسألة 
. المغوّية

إّف الّمغة في موقع القمب مف منظومة الثقافة، وعالمّية الّمغة مع تحّديات 
أما . العولمة ُيْمِزماف بنظرة أشمؿ إلى الّمغة العربّية وعبلقتيا بفروع المعرفة المختمفة
الكائف فيو أف تنظير العربّية ما زاؿ أسيرًا لممنيج التحميمي القائـ عمى إعطاء 

األمثمة المنبّتة عف سياقاتيا، وتوجد محاوالت متناثرة محدودة مف النماذج 
نحف بحاجة إلى اختبار أنسب "و. الحاسوّبية عمى نطاؽ محدود مف نحو العربّية

لكّف ىذا يحتاج بحثًا . النماذج الحاسوّبية والبحث عف أنسب الطرائؽ في تقديميا
متعمقًا يوازف بيف ما نممكو مف إمكانات وبيف خصائص الّمغة العربّية الشاممة 

. ()"في األصوات، والصرؼ، والنحو، والداللة، والمعجـ: ومنظوماتيا الفرعّية

لقد تحّدث كثيروف عف أزمة تعميـ الّمغة العربّية سواء مف حيث محتوى الماّدة 
وأىـّ أوجو القصور التي .التعميمّية، أو مف حيث أساليب التعميـ ومنيجّياتو، ونتائجو

يذكرونيا التركيز عمى النظرّية دوف التطبيؽ في تعميـ النحو والصرؼ، وال ربط 
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بيف األشكاؿ النحوّية والصرفّية والمعنى، فنحف ندرس الوظائؼ النحوّية مثبًل لكّننا 
. ال نربطيا بسياقات استعماليا

كما أننا أىممنا الجانب الوظيفي الستخداـ الّمغة، أىممنا تنمية الميارات المغوّية 
. المطموبة في الحياة العممّية، لتعزيز فاعمّية التواصؿ الّمغوي

أّما البحث التربوي الّمغوي فمـ يتطّرؽ إلى الفروؽ الجوىرّية بيف تعميـ الّمغة 
وىو األمر الذي أصبح . العربّية مف خبلؿ المدّرس، وتعّمميا ذاتيًا في غيبة منو

أىمّية التعّمـ ذاتّيًا لتعويض أوجو القصور في تعميـ : واجبًا لعوامؿ أساسّية منيا
الّمغة تمقينًا، وتمبيًة لمطالب تجديد المعرفة المغوّية تمشّيًا مع مبدأ التعّمـ مدى 

 – عادة –الحياة، ولتعميـ أبناء الجاليات العربّية في الميجر والذيف ال يتوافر لدييـ 
معمّْموف لّمغة العربّية، وغالبًا ما تنقص ذوييـ المعرفة الكافية بالّمغة العربّية واألسس 

إف تعّمـ الّمغة ذاتيًا، . المنيجية لتعميميا، َوِلتعميـ المسمميف غير الناطقيف بالعربّية
عمـ : وتعميميا عف بعد عبر اإلنترنت يحتاج إلى جيود بحثّية مستفياة في مجاؿ

عداد المناىج، وتقويـ أداء الطبّلب، وتصميـ البرمجيات  الّمغة النفسي، وا 
. ()التعميمّية

أّما برمجّيات تعميـ الّمغة العربّية فما زالت قاصرة كّمًا وكيفًا، ويميؿ معظميا 
إلى اتّباع أنماط التعميـ التقميدية، كاألسئمة متعّددة الخيارات ومؿء الفراغات وما 

إّننا بحاجة إلى برامج تعميـ ذكّية، تستخدـ أساليب الذكاء االصطناعي . شابو
اَلْصرؼ اآللي، اإلعراب اآللي، : القائمة عمى نظـ معالجة الّمغة العربّية آلياً 

. ()التشكيؿ اآللي، نظـ التمخيص والفيرسة اآللية وما شابو

يجب أف يكوف مساقًا إجباريًا لطمبة " المسانّيات الحاسّوبية"ولذا فإّف مساؽ 
كما أّف الطالب يجب . أقساـ الّمغة العربّية، وفي برامج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية

. أف يقدّْـ مشروعًا لمتخّرج يخدـ جانبًا مف جوانب حوسبة الّمغة وتطوير برامجيا
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مــاذا بعـد؟ 
يرى بعض المتابعيف لواقع برامج إعداد المعمّْميف أّف بعض التقّدـ قد حصؿ 

في نظـ اإلعداد مؤّخرًا إالّ  أّنيا لـ تصؿ بعد إلى المستوى المنشود الذي رّبما يعّد 
بعيد المناؿ في المستقبؿ القريب، وال سّيما في اوء التحدّيات والتغّيرات 

وقد كشفت دراسة صدرت عف المنظّمة العربّية لمتربية والثقافة . ()المستقبمّية
عف واقع إعداد المعمّْميف في الوطف العربي أّف السنوات  (1982)والعمـو عاـ 

األخيرة قد شيدت تطّورات كبيرة في أساليب إعداد المعمّْـ العربي، وعمى الرغـ مف 
التطّورات العديدة التي ُأدخمت عمى البرامج فإّف اإلعداد الميني لممعمّْـ ما زاؿ 

ف مشكمة واع . يعاني مف انتفاء وجود قاعدة نظرّية تفصيمّية وشاممة يقوـ عمييا وا 
َّ جدًا مف االىتماـ الجاد مف  برنامج شامؿ إلعداد المعمّْـ العربي لـ تنؿ إاّل قميبًل

. ()المعنيّيف بإعداد المعمّْـ

: إعادة النظر في برامج إعداد المعمّْميف"في اوء كّؿ ذلؾ دعا الدارسوف إلى 
ف ىذه المراجعة يجب أف تكوف متأنّية وجذرّية ()"اختيارًا، وتأىيبًل، وتدريباً   وا 

حّتى تتبلءـ مع التطّور السريع الحادث في مجاالت المعرفة التربوّية والممارسات 
. التعميمّية، وينتج عنيا المعمّْـ الكؼء المتكامؿ في خصائصو المينّية والشخصّية

وال يتأّتى ذلؾ إاّل مف خبلؿ صيغة جديدة فاعمة إلعادة بناء المعمّْـ العربي 
صبلحو ورفع كفايتو وتفعيؿ دوره  ؽودعا آخروف إلى ارورة تطبي. واالرتقاء بو وا 

التعّمـ مف أجؿ "معايير الجودة في برامج إعداد المعمّْميف وتحت شعار 
. ()"التمّكف

ىذا عمى مستوى الوطف العربي عمومًا، أّما أردّنيًا فبرامج اإلعداد قبؿ الخدمة 
القائمة حالّيًا في كمّيات العموـ التربوّية والكمّيات األكاديمّية األخرى، غير مبلئمة 
إلعداد معمّْـ المستقبؿ؛ فيذه البرامج في منطقيا تستيدؼ تزويد الطمبة في أحسف 
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، يؤّدي (جممة مف المبادئ والتعميمات والنماذج والنظرّيات)أحواليا بقاعدة معرفّية 
تطبيقيا، كما ُيقاؿ، إلى ممارسات تربوّية ناجحة، ومع أف برامج اإلعداد توّفر إلى 
حدٍّ قميؿ فرصة لمطمبة المعمّْميف لتطبيؽ ىذه المبادئ النظرّية إاّل أّف ىذا التطبيؽ 
يظّؿ محدودًا في أثره؛ ولذا فإّف برامج اإلعداد قبؿ الخدمة بحاجة إلى تغييٍر في 

وثمة إجماع في الوقت الحاار . "فمسفتيا وبرامجيا وأساليب التعميـ والتعّمـ فييا
مف جانب الباحثيف التربويّيف عمى أف المعرفة التي يحتاج إلييا المعمّْـ ىي معرفة 

عممّية، وأّف التفكير الذي يطمب إلى المعمّْميف أف يتدّربوا عميو ىو التفكير 
 .()"العممي

 الرؤيا والطموح: برامح إعداد معمِّمي الّمغة العربّية : خامساً 

انطبلقًا مف أىمّية المعمّْـ في المنظومة التربوّية، ومف أىمّية معمّْـ الّمغة العربّية 
حيائيا– عمى وجو التعييف – وانطبلقًا مف الواقع المقمؽ لبرامج .  في نياة األمة وا 

إعداد معمّْـ الّمغة العربّية محمّيًا وعربّيًا ، والذي مف شأنو أف ياعؼ قدرتنا عمى 
مواجية المستقبؿ بتحدّياتو ومتغّيراتو، ومف شأنو أف ياعؼ حاور األمة في 

وانطبلقًا مف دعوات الدارسيف والباحثيف والغيارى . سجّؿ اإلنجاز الحااري العالمي
عمى ىذه الّمغة بارورة إعادة النظر في برامج إعداد معمّْـ الّمغة العربّية عمى 

وسعيًا إلى إيجاد معمّْـ العربّية الذي تتجاوز نظرتو إلى . امتداد ىذا الوطف الكبير
عممو في المدرسة حدود الوظيفة المحّددة ذات المسؤوليات المحّددة لينظر إلى 

عممو عمى أنو جزء عاوي مف عمؿ مؤّسسي كبير يّتصؿ بامير األّمة وىويّتيا 
 .وحاارتيا 

 :انطبلقًا مف كؿ ذلؾ نقّدـ ىذه الرؤيا وىذا الطموح، وفقًا لمدعائـ التالية 

 :رؤية واحدة شاممة متكاممة. 1
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ال بّد أف تنبثؽ أّي رؤية مستقبمّية لبرامج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية مف 
مخّطط شامؿ إلصبلح التعميـ عمومًا في الوطف العربي، وال أقوؿ في األردف؛ ألف 
شأف التعميـ وشأف العربّية أمر يتجاوز الشأف القطري ليكوف ىـّ الوطف الكبير كّمو، 

 .بؿ ىـّ األمة العربّية واإلسبلمية جميعًا عمى امتداد العالـ الرحيب 

ومع شموؿ ىذا المخّطط، ال بّد مف تكامؿ مفرداتو، بحيث ال نفسد في اتجاه 
ومع الشموؿ والتكامؿ ال بّد مف إفراد العربّية، وما . ما نصمحو في االتجاه اآلخر

يّتصؿ بشؤوف تعميميا وتطويرىا ونشرىا واالرتقاء بمكانتيا، بمحّؿ خاصٍّ مف 
الرعاية واالىتماـ والتركيز، ونقترح ىنا أف تقوـ عمى شأف ىذه الرؤية وىذا المخّطط 
جية مركزّية واحدة عمى مستوى الوطف العربي، ولتكف الجامعة العربّية، خاّصة مع 

 .   في القمـ العربّية مؤّخراً " تمكيف الّمغة العربّية " اىتماـ ىذه الجامعة بما أسمتو 

وتقوـ ىذه الجية عمى واع الرؤية والسياسات واالستراتيجيات، وتمثؿ فييا 
جميع الدوؿ العربّية، وممّثؿ أو أكثر عف الدوؿ اإلسبلمية غير الناطقة بالعربّية، 

وممّثؿ عف الجاليات العربّية في ببلد الميجر، وتمثؿ فييا الجامعات العربّية، 
ووزارات التربية والتعميـ والمجامع الّمغوّية، ويستعاف فييا بكّؿ الخبرات والعقوؿ 
العربّية المبدعة في شأف الّمغة العربّية، مع اإلفادة مف خبرات شركات األنظمة 

 .الحاسوبّية العربّية المتخّصصة في برامج التعميـ والتعّمـ وبرمجّياتو

وينبغي أف تحّيد ىذه الييئة عف الخبلفات السياسّية، ويكوف ليا صفة 
كما تعّد . الديمومة والعمؿ بغّض النظر عف صيغة العبلقات بيف الدوؿ العربّية

قرارات ىذه الجية أو ىذه الييئة ُمْمِزمة عربّيًا بحيث تستوعبيا تشريعات الدوؿ 
وينبغي أف يواع بتصّرؼ . العربّية وأنظمتيا، وأف تواع مواع التنفيذ مباشرة

ىذه الييئة األمواؿ البلزمة إلنجاز أعماليا، وإلنتاج ما يمـز مف البرمجّيات 
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الحاسوبّية المتطّورة، وتصميـ المواقع المتخّصصة بالعربّية وشؤوف تعميميا 
 .وتعّمميا، ولرفدىا بكؿ جديد

وال بّد أف تقوـ ىذه الييئة برسـ صورة لما ينبغي أف تكوف عميو برامج إعداد 
معمّْمي الّمغة العربّية في الوطف العربي بحيث تأخذ سمتًا واحدًا عمى امتداد ىذا 

الوطف، وأف يتخّرج الطبّلب المعمّْموف فييا عمى سوّية واحدة متمّيزة ومحّققة 
ألغراض ىذه البرامج، وعمى رأس ىذه األغراض إعداد معمّْميف متميزيف ىّميـ رفع 
كفايات الّمغة العربّية عند أبنائيا، وواع ىذه الّمغة في القّمة التي تستحّقيا لتعود 
ف لـ يتحّقؽ ىذا، فمتكف الييئة عمى مستوى  عنوانًا لئلنجاز الحااري اإلنساني، وا 

الوطف األردني، ويجتمع فييا كّؿ خبرة وكفاءة مف عمماء العربّية وخبراء التربية 
والمجمعيّيف والساسة، ويستمر عمميا لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد لعاميف 

 .آخريف؛ لاماف التجّدد والكفاية واالستمرارية

أف تكوف الجامعات دوف غيرىا محااف ىذه البرامج بغّض النظر عف المرحمة . 2
 .التعميمّية التي سيعّد المعمّْـ لتعميميا

أف تنشأ كّمية خاّصة إلعداد معمّْمي الّمغة العربّية في جامعة أو أكثر مف . 3
الجامعات األردنّية، وتقدّْـ ىذه الكمّية برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، 

وبحسب إمكانات الجامعة، وأف تقّْدـ ىذه الكّمية مجموعة مف التخّصصات 
 :الفرعّية مثؿ 

 . تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لطفؿ ما قبؿ المدرسة -

 .تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لمصؼ األوؿ االبتدائي -

 (.4+3+2)تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لممرحمة االبتدائّية الدنيا  -
 .تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لممرحمة االبتدائّية العميا -

 .تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لممرحمة الثانوية -

 .تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لممبدعيف -
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 .تخّصص إعداد معمّْـ الّمغة العربّية لذوي الحاجات الخاّصة -

 .أخّصائي تصميـ البرمجّيات الّمغوّية في العربّية لمصغار -
 .أخّصائي تصميـ البرمجّيات الّمغوّية في العربّية لمكبار -

 .أخّصائي إعداد المناىج الّمغوّية لّمغة العربّية -

وىكذا بحيث تحصر التخّصصات الكاممة إلنجاح تعميـ الّمغة العربّية امف 
حزمة متكاممة، ويتـ تعييف أولئؾ المعمّْميف في المدارس وفقًا ليذه التخّصصات، 

بحيث يكوف في المدرسة معمّْموف لممراحؿ التعميمّية المختمفة فييا، وأخّصائيوف في 
إعداد البرمجّيات وتنفيذىا وتطويرىا، ومعمّْـ لمتعامؿ مع المبدعيف، ومعمّْـ لذوي 

ويعمؿ أولئؾ كفريؽ واحد متكامؿ . الحاجات الخاصة، إذا وجدوا في المدرسة
 .لتحقيؽ النجاح لدرس العربّية

خطط الدراسة في ىذه الكّمية ينبغي أف تكوف خبلصة جيد الخبراء الّمغويّيف . 4
والتربوّييف العرب وعمماء الّمغة العالمّييف، وتنبثؽ مف عمؿ الييئة التي أشرنا 
إلييا في البند األوؿ، وأف يستفاد في واعيا مف الدراسات الّمغوّية والتربوّية 

أّما أعااء ىيئة التدريس . العربّية، ومف الدراسات العالمية في تعميـ الّمغات
فيـ أساتذة الّمغة العربّية، وأساتذة التربية ذوي الخمفّية الّمغوّية، وأساتذة 

الحاسوب، وميندسو البرمجّيات المتخّصصيف في برامج تعميـ الّمغات وتعّمميا، 
شريطة أف يكوف . وأّي متخّصصيف الزميف بحسب مقّررات الخّطة الدراسّية

أولئؾ جميعًا قادريف عمى تحويؿ الخّطة الدراسّية إلى خّطة عمؿ حقيقّية وحّية 
لبلرتقاء بالعربّية، وأف يصدروا جميعًا مف ِمْشكاة واحدة، ومف خّطة مركزّية 

واحدة يتقاسموف أدوارىا، وقد يتبادلوف ىذه األدوار ويتكامموف فيما بينيـ دوف 
 .تكرار أو تقاطع

ال بد أف يحدث تعاوف ممـز بيف ىذه الكميات عمى المستوى األردني وعمى . 5
. المستوى العربي، وىدؼ ىذا التعاوف تدارس الخطط وتطويرىا وتبادؿ الخبرات
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ويمكف أف ينبثؽ عف ىذا التعاوف تشكيؿ خبراء ينتقموف بيف ىذه الكميات لنقؿ 
خبراتيـ إلى األساتذة والطمبة، وتبادؿ المعمومات والبيانات والوسائؿ التعميمّية، 

والرسائؿ الجامعّية، وأف تربط مكتبات ىذه الكمّيات ومصادر المعمومات 
إلكترونيًا؛ إلغناء البحث العممي وتحديد األولوّيات ومتابعة اإلنجاز، والوقوؼ 

 .عمى الثغرات ومعالجتيا أواًّل بأوؿ

ال بّد أّف تصّمـ برامج إعداد معمّْمي الّمغة العربّية بحيث تغطي وتشمؿ مرحمة . 6
ما قبؿ الخدمة وما بعد الخدمة، امف مخّطط مّتصؿ وااح المعالـ، وأال 

يكوف ىناؾ تناقض بيف المرحمتيف، وأف يسير المعمّْـ باليمة ذاتيا مف قبؿ ومف 
بعد، ليجّدد نفسو ومعموماتو ويرفد نفسو بكّؿ جديد، إف عمى صعيد الّمغة أو 

 .عمى صعيد التقنيات الحاسوبّية، أو أساليب التدريس وطرائقو

إّف الحصوؿ عمى مدخبلت جّيدة مف الطبّلب تسيـ ": االختيار يقي المصارع. "7
وال . في زيادة معّدالت نجاح أّي استراتيجية إلعداد معمّْـ الّمغة العربّية وتدريبو

بّد ىنا مف توفير الحوافز النتظاـ الطمبة في برنامج إعداد معمّْـ الّمغة العربّية، 
مف مثؿ توفير المنح الدراسّية الكاممة لمطبّلب المتمّيزيف، وبدعـ مباشر مف 

الدولة والمجامع والجامعات ووزارات التربية والتعميـ والتعميـ العالي، وأف يعّزز 
ذلؾ بالرواتب المرتفعة والعبلوات التي يحصؿ عمييا خّريجو ىذه البرامج بعد 

 .انتظاميـ في سمؾ التعميـ

ويجب أف يدرؾ القائموف عمى أمر التعميـ في الوطف العربي أّف االستثمار في 
ىذا الجانب يمكف أف يعود بمردود اقتصادي ومعنوي كبير عمى األّمة جميعًا، 
وستؤتي ىذه الحوافز أكميا أاعافًا حيف يتخّرج في ىذه األقساـ معمّْموف أكفياء 

ويجب أف يقدّْـ المخّططوف االستراتيجّيوف رؤية . يعيدوف لمعربّية سطوعيا وتأّلقيا
لمجانب االقتصادي مف المواوع، وكيؼ يمكف لممعرفة أف تكوف ذات مردود أكبر 
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مف الموارد المادّية؛ إذ إف ىذه الموارد تحتاج مف يوّظفيا ويستثمرىا بإتقاف، والّمغة 
 . مف أىـ األدوات في ذلؾ

وفي ىذا اإلطار فإّف كميات إعداد معمّْمي الّمغة العربّية ينبغي أف توّفر نظامًا 
أّف ىناؾ ثبلثة عناصر رئيسّية تؤّدي دورًا  (تامبو)يؤكد . الختيار أكفأ العناصر

 : ()وىذه العناصر ىي. كبيرًا في إعداد معمّْـ المستقبؿ

حسف اختيار المعمّْـ وانتقائو باالستناد إلى معايير معّينة كمعدؿ التعميـ  : أّو ً 
 .الثانوي والمقابمة الشخصّية واختبارات القبوؿ والكشؼ الطبي

 .الكشؼ عف درجة االنتماء إلى المينة :  انياً 

 .ميارات النمّو الميني والجانب العممي لمطالب المعمّْـ :  ال اً 

 :()إلى أىـ الصفات التي يجب التأكيد عمييا في الطالب المعمّْـ (مايرز)ويشير 
 .حماس وااح نحو مينة التعميـ  .1
 .عقمّية عممّية متفّتحة  .2

 .ميارات عقمّية تسّيؿ عرض األفكار وتوصيميا إلى اآلخر .3

 .اىتماـ باآلخر  .4

 .قدرة عمى التعامؿ مع اآلخر  .5

ينبغي أف يقـو نظاـ االختيار عمى مجموعة متكاممة مف االختبارات والمقاييس 
لمكشؼ عف السمات والخصائص النفسّية والمعرفّية والعقمّية لممرّشحيف لمقبوؿ في 

وأف تكوف عمى شكؿ أدوات قياس صادقة ودقيقة وثابتة وغير . ىذه البرامج
 .خااعة لممزاج

إّف معمّْـ الّمغة العربّية ينبغي أف يّتسـ بطبلقة المساف والذكاء والبداىة والثقافة 
. الواسعة، ومواصفات مناسبة مف درجة الصوت وجمالو، والقدرة عمى التواصؿ
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ـّ اختيار األكفأ دوف  وينبغي أف يخاع ليذه االختبارات جميع المتقدميف، ويت
السماح بتجاوز ىذه المواصفات تحت اغط الواسطة والمحسوبية وتدّخؿ عمية 

 . وينبغي أف يكوف شأف لغتنا أىـّ مف ذواتنا. القوـ

 :ونقترح ىنا أف يشتمؿ نظاـ االختيار عمى األدوات التالية 

ويعّد ليا نموذج خاص يشتمؿ عمى البيانات العاّمة . المقابمة الشخصّية .1
لمطالب، والمدرسة التي تخّرج فييا، والمنطقة التعميمّية، والمعّدؿ التراكمي، 

ورغبات االلتحاؽ بتخّصصات الكمّية الفرعّية، وفييا جزء لممظير العاـ 
والّمياقة البدنية، وفييا جزء خاص بإظيار  (السمع والبصر والنطؽ)والحواس 

 .الرغبة في المينة، والقدرة عمى التعبير الّمغوي، والثقافة العاّمة لمطالب
 .مقياس لبلتزاف االنفعالي لمطالب .2

 .مقياس االّتجاه نحو مينة التدريس .3

اختبار قبوؿ خاص بالكمّية يشتمؿ عمى اختبار لغوي، واختبار لقياس قدرات  .4
الطالب عمى الفيـ واالستدالؿ وغيرىا، واختبار لسمات الشخصية، واختبار 

وقد أشار تقرير . (ويمكف أف يكوف جزء منو عممياً )لمميارات االجتماعية 
إلى  (1995)عاـ " التعميـ ذلؾ الكنز المدفوف" اليونسكو الذي حمؿ اسـ 

ـّ اختيار المعمّْـ عمى أسس تراعي جوانب تتصؿ بشخصية  ارورة أف يت
 .()الطالب وتكوينو النفسي واالجتماعي

ال بّد مف إيجاد وصؼ دقيؽ لمفمسفة التي تقوـ عمييا برامج إعداد معمّْمي الّمغة . 8
العربّية؛ فيذه الفمسفة تعمؿ مثؿ الجذر الذي يرتبط بكؿ التفاصيؿ، وىو الذي 
يمّدىا بالحياة، ويحفظيا امف إطار أفؽ واحد مّتسؽ، وىذه الفمسفة تشّكؿ 

خمفّية فكرّية ومنيجّية يصدر منيا أولئؾ الطبّلب المعمّْموف ويصدروف عنيا، 
وىذه الفمسفة ينبغي أف تبنى عمى الجذور . وينتقموف لمتعامؿ مع تبلميذىـ وفقيا
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اقرأ "، و"اقرأ"الراسخة لؤلّمة العربّية اإلسبلمّية، وىذه األّمة يبدأ كتابيا بكممة 
وحدىا تكفي لتوصيؼ فمسفة وااحة لتعميـ العربّية " باسـ ربؾ الذي خمؽ

عداد معمّْمييا وندعو كذلؾ إلى انفتاح ىذه الفمسفة عمى ما يحيط باألّمة مف . وا 
تغّيرات، وما يشيده العالـ مف تطّورات، وأف تقوـ ىذه الفمسفة عمى تنمية 
ميارات التفكير االبتكاري والعممي لدى الطالب المعمّْـ، مع تحقيؽ المفيوـ 

براز أىّمية الّمغة العربّية في كّؿ ذلؾ،  الشامؿ لعموـ المستقبؿ والتكامؿ بينيا، وا 
وأف تقوـ ىذه الفمسفة عمى فكرة أّف التعّمـ تعديؿ في السموؾ وليس مجّرد تراكـ 

 . المعارؼ والمعمومات

ينبغي أف ينبثؽ عف فمسفة إعداد معمّْـ العربّية أىداؼ وااحة : أىداؼ البرنامج. 9
محّددة لبرامج اإلعداد؛ فواوح األىداؼ معناه واوح خّطة السير نحو تحقيؽ 

. ويمكف أف نقترح ىنا ىدفًا عاّمًا واحدًا وبعض األىداؼ الفرعية. ىذه األىداؼ

أّما اليدؼ العاـ فيو تكويف معمّْـ الّمغة العربّية الذي تتوافر فيو الكفايات 
العممّية والعممّية والمينّية والثقافّية والشخصّية، البّلزمة ألداء دوره وتحّمؿ مسؤولّياتو 
المّتصمة بتعميـ العربّية لساف األّمة وترجماف فكرىا ودينيا وحاارتيا، عمى خير 

. وجو

: أما األىداؼ الفرعّية المقترحة فيي ليست عمى سبيؿ الحصر ومنيا

. تكويف معمّْـ معتّز بأّمتو وبإرثو الحااري وبمغتو وقيمو. 1

. تكويف معمّْـ متقف لمكفايات المّتصمة بالعربّية وآدابيا ومياراتيا. 2

. إكساب الطالب المعمّْـ القدرة عمى التفكير العممي. 3

. إكساب الطالب المعمّْـ القدرة عمى التعّمـ الذاتي. 4

. إكساب الطالب المعمّْـ القدرة عمى تقويـ الميارات والكفايات في العربّية وآدابيا. 5
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. تخريج معمّْـ قادر عمى توظيؼ العربّية لمتعبير عف الحياة. 6

. أف يقتدر الطالب المعمّْـ عمى اإلبداع في توصيؿ الّمغة، ورعاية اإلبداع. 7

. أف نعّد طالبا معمّْما قادرًا عمى التعامؿ مع المستقبؿ بنجاح. 8

: نظاـ اإلعداد. 10

تدعو الباحثة إلى تطبيؽ النظاـ التكاممي عمى أف يكوف تكامّميًا حّقًا بحيث 
+ تربوي وميني + أكاديمي )يدرس الطالب المكوّنات األربعة لبرنامج اإلعداد 

وأف . في كّمية واحدة، امف حزمة واحدة وأىداؼ واحدة (تربية عممية+ ثقافي 
يكوف ىناؾ تنسيؽ حقيقي وفّعاؿ لتحقيؽ التكامؿ المنشود؛ بحيث يدرس الطالب 
مواد العربّية وآدابيا بعمؽ كاٍؼ، وامف ىدؼ محّدد ىو إعداد معمّْـ متخّصص 

في تعميـ الّمغة العربّية، بحيث يتمّكف مف أدوات التخّصص مع أدوات تعميمو 
.  لمطمبة وتوظيفو في الحياة

والمحتوى ينبغي أف يطّوع حسب طبيعة برنامج إعداد المعمّْـ وأىدافو؛ أي 
ينبغي ظيور الجانب الميني لمتخّصص؛ وحّتى المقّررات النفسّية يجب أف تطّوع 
لخدمة تعميـ العربّية؛ فبل يدرس الطمبة المقّررات التربوّية والنفسّية بعيدة عف تعّمـ 

العربّية؛ فيكوف الترابط عاويًا بيف مكوّنات برنامج اإلعداد، ويتوقؼ بذلؾ الفصاـ 
النكد  بيف ما يدرسو الطالب في قسـ الّمغة العربّية وما يدرسو في كّمية التربية، 
والذي تصفو الدكتورة نعيمة عيد في صدر حديثيا عف إعداد المعمّْـ في البمداف 

يجري إعداد المعمّْـ سواء في كّمية اآلداب، أو في كّميات التربية : "العربّية تقوؿ
عمى أساس توجيو العناية األولى آلداب الّمغة وليس لّمغة نفسيا؛ فالمنياج في تمؾ 

ويغفؿ عف المحادثة والتعبير . الكّميات يركّْز عمى الشعر والنثر واآلداب



 313 

والنتيجة الحتمّية أف يتخّرج مدّرسوف يحفظوف قصاصات مف تاريخ ... الشفيي،
. ()"الّمغة وآدابيا، ولكّنيـ ال يحسنوف استخداميا

بعد )وندعو كذلؾ إلى فتح باب لمنظاـ التتابعي، وذلؾ لمف قّرر متأّخرًا 
أف يتوّجو لمتعميـ، عمى  (حصولو عمى درجة البكالوريوس في الّمغة العربّية وآدابيا

أف ينخرط في كّمية إعداد معمّْمي الّمغة العربّية لمّدة سنتيف عمى األقؿ، ويدرس 
. مواّد معّينة تؤّىمو ليكوف معمّْما لّمغة وليس أخصاّئيًا فييا

ندعو ألف تكوف مّدة البرنامج خمس سنوات لمحصوؿ : مّدة برنامج اإلعداد. 11
عمى درجة البكالوريوس، ليكوف ذلؾ كافيًا لمتمّكف مف جوانب اإلعداد المختمفة 
لمعمّْـ الّمغة العربّية، ويااؼ إلييا سنة تدريبّية أخرى في المدارس، في فكرة 
. تشبو سنة االمتياز التي يخاع ليا األطّباء حتى نسمح ليـ بممارسة المينة

مؤّسسة إلعداد المعمّْـ في الواليات  (300)ومف الجدير بالذكر أّف  أكثر مف 
المّتحدة قد عمدت إلى إاافة سنة خامسة، وبعايا سادسة لمحصوؿ عمى الدرجة 

كما أشارت الدراسات العالمية إلى أّف البرامج الموّسعة ذات . الجامعّية األولى
خمس السنوات تجذب نوعية متميزة مف الطمبة، وأف نظاـ اإلعداد في البرنامج 

الموّسع يزيد مف كفاءة ما يتعّممو الطالب المعمّْـ عف مينة التعميـ وكيفية 
االاطبلع بيا، وأّف أولئؾ المعمّْميف لدييـ قابمية أكثر لبلستمرار في مينة التعميـ 

كما ندعو أف يكوف . ()مف أقرانيـ، وأكثر شعورا بالراى الميني مف أقرانيـ
. أسبوعا (16)أسبوعا وليس  (18)الفصؿ الدراسي 

إف ىذا يمكف أف يبمّْغنا إلى درجة مقبولة مف التمّكف المنشود في مواد 
عطاء وقت أطوؿ لمتربية العممّية . التخّصص، وتعميؽ الجانب التربوي والميني، وا 
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البّد مف تحقيؽ الوحدة بيف عناصر عممية اإلعداد التربوي والعوامؿ المؤثرة . 12
فييا، وتجّنب المداخؿ الجزئية لمعممية التربوّية حتى ال تنفصؿ األىداؼ عف 

حقيقة العناصر المشكمة لمعمؿ التربوي، مع إدراؾ وااح لمعبلقة بيف 
ونقترح ىنا أف يجتمع أعااء ىيئة التدريس في الكمية . األىداؼ والوسائؿ

واإلدارات القائمة عمييا بالطمبة الممتحقيف بالبرنامج، وأف توّزع عمييـ الخّطة 
الدراسّية، وأف يقدـ ليـ شرح محوسب عف مكّوناتيا، وطريقة عمؿ مفرداتيا 

مجتمعة في تكويف معمّْـ متكامؿ الشخصية؛ ليبدأ الطالب المعمّْـ رحمة 
التكويف وىو يعمـ مف أيف يبدأ وأيف ينتيي، ثـ يتابعو بعد ىذا مرشد أكاديمي 

خبير يناقش معو أواًل بأوّؿ ما تحقؽ مف خّطة التكويف، وما الباقي، وما 
. الذي أنجز في شخصيتو التربوّية، وما لـ ينجز

... ال بّد مف إعادة توصيؼ المواد التخّصصية كالنحو والصرؼ وفقو الّمغة و. 13
وال بد مف مراجعة . بحسب اليدؼ الذي نبتغيو مف إعداد معمّْـ الّمغة العربّية

عادة النظر فييا كؿ أربع سنوات؛ لمواكبة كؿ جديد مع  الخّطة الدراسّية وا 
. تجديد المقّررات نفسيا وتطويرىا

األكاديمي والتربوي : البّد أف يجتمع في كّؿ مقّرر مكّونات البرنامج األربعة. 14
والثقافي والتربية العممّية؛ فبدال مف أف يدرس الطالب عمـ النحو، مثبًل، ىكذا 

؛ "إعداد المعمّْـ في عمـ النحو"وحده كما ىو حاصؿ اآلف، يدرس مقّررًا اسمو 
فيدرس المحتوى األكاديمي، إاافة إلى الكفايات الميارية في عمـ النحو، 

والكفايات التربوّية المتعمقة بتدريس النحو، والنظرّيات النفسّية التي تعيف في 
تدريس النحو وتوصيمو لمطمبة، وأف يكوف ىناؾ جانب عممي عمى تعميـ 

. النحو وتعممو ِلُيطبَّؽ فيو كؿ ما تقدـ، وىكذا في كؿ ماّدة



 315 

االستفادة مف األفكار اإليجابّية في معايير الجودة الشاممة في تشكيؿ منظومة . 15
المعمّْـ، وذلؾ بالتركيز عمى درجة تميز مرتفعة، مف خبلؿ حسف اختيار 
يجاد  الطمبة وأعااء ىيئة التدريس، وتحسيف الخدمات المقدمة لمطالب وا 
. التطابؽ بيف مواصفات الخريجيف، وما ينتظر منيـ مف مياـ في التدريس

إف مف أىـ معايير جودة تقييـ برامج تكويف المعمّْميف : "(جيـ دنمسوف)يقوؿ 
أف تكوف أىداؼ المنيج ومواوعاتو وااحة ومعمومة لؤلساتذة والطبلب، وأف 
تكوف مرتبطة باحتياجات الطبلب والمجتمع، وأف يواكب المنيج ما يستجد مف 

. ()"التغيرات المتسارعة في العمـ الحديث

ال سبيؿ : "إّف الّمغة بّوابة الحياة ونافذتيا األوسع؛ يقوؿ ابف حـز: لغة لمحياة. 16
وال متكّمـ إال وىو : "ويقوؿ اإلماـ الغزالي. ()"إلى معرفة األشياء إاّل بتوّسط الّمغة

؛ فإعداد معمّْـ الّمغة العربّية ()"محتاج إلى واع عبلمة لتعريؼ ما في اميره
معناه تكويف شخص قادر عمى تدريب الطمبة عمى التواصؿ مع الحياة تواصبل 
ناجحا ومبلئما ومقبوال؛ فيتعّمـ الطالب المعمّْـ كيؼ يعّمـ طمبتو أف يعبّْروا عف 

أفكارىـ، وعف مواقؼ الحياة المختمفة كالتعزية والتبريؾ والحديث في ندوة، والحديث 
بانة. في برنامج تمفزيوني تقاف وا  . بؿ كيؼ يعبّْروف عف حاجاتيـ البسيطة بواوح وا 

ما أقؿ ما نبذؿ مف الجيد لنجعؿ الّمغة العربّية لغة التعميـ؛ : "يقوؿ طو حسيف
نما يدرس شيء غريب ال صمة بينو وبيف المتعمـ وشعوره  فالمغة العربّية ال تدرس وا 

ّنما في : "وتقوؿ األستاذة بنت الشاطئ. ()"وعواطفو إف األزمة ليست في الّمغة، وا 
جراءات تمقينية وقواعد صّماء نتجّرعيا تجّرعا  كوننا نتعّمـ العربّية قواعد صنعة، وا 

وقد تحّكمت قواعد الصنعة . عقيمًا بداًل مف أف نتعّمميا لساف أّمة ولغة حياة
وقوالبيا الجامدة؛ فأجيدت المعمّْـ تمقينًا، والمتعّمـ حفظًا دوف أف تجدي عميو شيئا ذا 
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ومعنى أف تكوف لغتنا لمحياة . ()"باؿ في ذوؽ الّمغة ولمح أسرارىا في فّف القوؿ
عادة  أف نغّير في طرائؽ تعميميا، وأف نحسف انتقاء النصوص المعبّْرة عنيا، وا 

النظر في مناىجيا وأساليب تدريسيا؛ ليتعّمـ الطالب كيؼ يحيا بمغتو وكيؼ يعبر 
. بيا عف كؿ ما حولو باقتدار

إّف تعميـ العربّية في ىذا العصر الجديد يقتاي أف نفيد مف : معمّْـ المستقبؿ. 17
أحدث النظرّيات العالمية في تعميـ المغات، ومف أحدث النظرّيات التربوّية، 

ونظرّيات عمـ النفس، ويقتاي ىذا تحديث طرائؽ التدريس وأساليبو، ويقتاي 
اإلفادة مف تقنيات الحاسوب وشبكة اإلنترنت، واإلفادة مف المواقع المتخصصة 
بتعميـ المغات، بؿ أف نستحدث مواقعنا الخاصة بجيد األساتذة والطمبة معًا، وأف 

نوظؼ أحدث التقنيات في إعدادىـ لينقموا ىـ بدورىـ كؿ ىذا لطمبتيـ، مع مواكبة 
. كؿ ما يستجد في ىذا الباب

مف جانب آخر البّد مف إعادة صياغة المقّررات التخّصصية والتربوّية في 
مع االستفادة مما وصفتو اليونسكو مف . اوء استعدادنا لعبور المستقبؿ بكفاءة
: ()مبادئ يستيدى بيا في ىذا العبور وىي

الميـ كيؼ تعرؼ، وليس ماذا تعرؼ، فإتقاف أدوات الحصوؿ : تعّمـ لتعرؼ- 1
عمى المعرفة وأدوات التعامؿ معيا واإلفادة منيا، ىو الميـ في عصر تتقادـ 

. فيو المعمومات بشكؿ جنوني، والبد مف ممارسة التعّمـ الذاتي

مف خبلؿ ربط الّمغة بمطالب المجتمع والواقع، واعتياد العمؿ : تعّمـ لتعمؿ- 2
. الجماعي، والتعّمـ مف خبلؿ العمؿ ومف أجمو واستخداـ الّمغة أداة لئلبداع

أي أف نوظؼ الّمغة أداة لمنمو الذىني واإلبداع، واالنفتاح عمى : تعّمـ لتكوف- 3
اآلخر، وتكويف الطابع الشخصي المميز، وتنمية َمَمكة الحكـ عمى األمور، 



 317 

والمسؤولية الفردية، والتعّمـ بالمشاركة، وآليات حؿ المشكبلت، ورفع قدرة 
.  الطالب المعمّْـ عمى إدراؾ البدائؿ والخيارات المتاحة أمامو

. عمينا أف نتعّمـ الّمغة باعتبارىا أداة لتحميؿ الخطاب: تعّمـ لتشارؾ- 4

وينبغي أف يقدّْـ كؿ طالب مشروعا لمتخّرج، وأف تكوف ىذه المشاريع في 
ابتكار كؿ جديد يخدـ تعميـ العربّية، مف مثؿ استحداث برمجّيات حاسوبّية مناسبة 

ولنعمؿ عمى توفير . لخدمة العربّية؛ فالعربّية غير مخدومة في ىذا الجانب أبداً 
قواعد البيانات، ونظاـ النحو المحوسب، ونظاـ الصرؼ المحوسب، ونظاـ المعجـ "

. ()"المحوسب، والمعالجة اآللية لمغة

إف تربية عصر المعمومات، التي تّتسـ بتاّخـ المعرفة وتنوع مصادرىا وطرؽ 
اكتسابيا ووسائط تعميميا، تتطّمب إعدادًا خاّصًا لممعمّْـ، ينّمي لديو نزعة التعّمـ 
ذاتيًا، وأف ينمي قدراتو ومعارفو، وأف يكوف عمى اطبلع وثيؽ بمناىج التفكير 

وأسس نظرية المعرفة، وأف يكتسب ميارات إدارة الفصؿ والدرس والمواد التعميمّية 
خاصة تدريس الّمغة - إف مينة التدريس . المختمفة في بيئة الوسائط المتعددة

وتكنولوجيا المعمومات ستوسع أفؽ .  ستصبح أكثر إثارة–العربّية وفؽ ىذه الرؤية 
ويجب أف تدمج ىذه التكنولوجيا في جميع . الرؤيا والحركة لممعمّْـ والتمميذ معاً 
وعمى برامج اإلعداد أف تعد المعمّْـ لدور مختمؼ، . مناىج اإلعداد منذ السنة األولى

دور المشارؾ والموّجو والمرشد إلى موارد المعمومات، وفرص التعّمـ المتاحة عبر 
ف نجاح مؤّسسة اإلعداد في عصر المعمومات . اإلنترنت يتوقؼ بالدرجة األولى "وا 

عادة تأىيمو وكسر  عمى نجاحيا في إحداث النقمة النوعية في إعداد المعمّْـ، وا 
حاجز الرىبة لديو في التعامؿ مع التكنولوجيا، حتى يتأىؿ لمتعامؿ مع األجياؿ 

.  ()"الصاعدة التي رسخت لدييا عادة التعامؿ مع ىذه التكنولوجيا
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إلى أف تتغّير  (فورست وبيفرلي)مف جانب آخر فنحف نجدد الدعوة مع 
ارتفاع المرتبات، وتأمينات : الظروؼ التي يعمؿ في ظميا المدرسوف مف مثؿ

وأف يحظى المعمّْموف باستقبللية أكبر في . العجز والشيخوخة، والتأميف الصحي
وأف يكوف ىناؾ . التحكـ بشؤوف عمميـ، ودور أوسع في صنع السياسات التربوّية

قدرة أكبر عمى تمييز المعمّْميف األكفياء، وأف تعالج خطط األجور حسب 
االستحقاؽ والجدارة، وأف يحقؽ معمّْمو المستقبؿ مستويات أحدث وأرقى مف 

إف ىذا يتطّمب الكثير مف العمؿ الجاد و األفكار الخبّلقة مف . التخّصص
. ()المعمّْميف

البّد أف تبتعد المواد التربوّية والنفسّية والتخّصصية عف التنظير، وأف ترتبط . 18
والبّد أف ُيمْغى التكرار فييا، . بما سيجري في الفصوؿ الدراسّية في المدرسة

وأف يحدث فييا نوع مف التكامؿ، مع إاافة مواوعات حديثة تسيـ في 
:  تكويف معمّْـ المستقبؿ، مثؿ

 العربّية واإلنترنت .

 توظيؼ الحاسوب في تعميـ العربّية وتعّمميا .

 اإلبداع وقااياه في الّمغة العربّية .

والبّد مف تدريب المعمّْـ عمى الميارات العقمّية المّتصمة بالقدرة عمى التعميـ 
والتعّمـ الذاتي، والقدرة عمى فيـ مواقؼ جديدة، والتعامؿ معيا، والقدرة عمى مواجية 

مع االىتماـ بإاافة بعد رابع إلى . المشكبلت، والقدرة عمى التعّمـ باالكتشاؼ
جوانب اإلعداد وىو اإلعداد االجتماعي والشخصي؛ وذلؾ أّف شخصّية المعمّْـ 

إّف السمات اإليجابّية لممعمّْميف تترؾ أثرًا إيجابيًا والعكس . تنعكس عمى التبلميذ
كما ينبغي، إاافًة إلتقاف ماّدة التخّصص، أف يكوف الطالب المعمّْـ . صحيح تماماً 

براز وظيفة الّمغة  مقتدرا عمى إبراز عبلقة العربّية بمجاالت المعرفة األخرى، وا 
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أّما عف ترتيب مواد الخّطة الدراسّية فيجب أف . وأثرىا في حياة الفرد والمجتمع 
يبنى عمى دراسات عممّية ذات داللة إجرائّية وااحة، وال بأس مف التجريب في 

أّما نسبة التخّصصي إلى التربوي والثقافي فمـ تعد مشكمة؛ ألّننا . المرحمة األولى
نفترض أف توجد ىذه األطر في كؿ مقّرر، والبّد مف إدخاؿ الجانب التطبيقي 

.  والميداني في المقّررات التربوّية والتخّصصّية جميعاً 

البّد مف تجييز الكمّيات بالمختبرات والورش والمكتبات المتخّصصة والوسائط . 19
وأف يوّفر كّؿ ما يمـز مف بنية تحتّية إلعداد معمّْـ . وأجيزة الحواسيب
موارد المعمومات الّمغوّية، وقواعد الذخائر والنصوص لمتراث : المستقبؿ، مثؿ

وندعو إلى إنشاء محّطة فاائّية . المغوي واألدبي، والمعاجـ الحديثة
عداد معمّْمييا بؿ أف يشارؾ أساتذة . متخّصصة بشؤوف تعميـ الّمغة العربّية وا 

نتاجيـ . الكمية وطمبتيا في ىذه المحطة بإنجازىـ وا 

 تمثّْؿ التربية العممّية ركيزة أساسّية في خطط إعداد معمّْـ الّمغة :عشرون
ـّ فيو توظيؼ المعمومات النظرّية وتطبيؽ  العربّية، كونيا تشكّْؿ اإلطار الذي سيت

المبادئ التربوّية والنفسّية، ومف خبلليا يكتسب المتدّرب االّتجاىات اإليجابّية نحو 
مينة التعميـ، كما يكتسب ميارات التدريس األساسّية، ويتعّرؼ كذلؾ عمى 

المشكبلت وكيفّية مواجيتيا؛ مما يساعد في التكّيؼ مع متطّمبات المينة بظروفيا 
إّف الجانب النظري ال يصنع معمّْمًا، خاصة في تخّصٍص مبّنٍي . (وبيئتيا المختمفة

: وىنا تقترح. عمى التواصؿ لمحياة مثؿ العربّية

أف تكوف التربية العممّية جزءًا مف كّؿ مقّرر، وأف يتـ جزء مف ذلؾ داخؿ - 1
. مؤّسسة اإلعداد، وعمى شكؿ حمقات تعّمـ صغيرة أو غيرىا
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أف تبدأ التربية العممّية منذ اليوـ األوؿ وحتى التخّرج وفؽ تدّرج مقبوؿ؛ - 2
. ()"فأطفاؿ مدارسنا ليسوا حقؿ تجارب"

، بأف (1) ويمكف أف نبدأ بمرحمة التحّسس ونطمؽ عمييا اسـ التدريب العممي 
ويشارؾ في النشاطات الثقافّية . يترّدد الطالب عمى مؤّسسة مدرسّية لمّدة أسبوع مثبلً 

التي تقيميا المدرسة، وقد يحار اجتماعًا لممعمّْميف، وقد يحار اجتماع اآلباء أو 
األميات، وقد يشارؾ في رحمة مدرسّية، وقد يشارؾ في معرض مدرسي، وقد يراقب 

وىذه . قاعات الطعاـ وساحة االستراحة، وقد يشارؾ في اإلعداد لئلذاعة المدرسّية
تسمح لممشرؼ بعزؿ الطمبة غير الجديريف كّميًا بمينة التعميـ، وينصحيـ بأف يجدوا 

ثـّ في مرحمة الحقة يمارس الطرؽ والتقنيات التربوّية واألسس النظرّية . توّجيًا آخر
لعمـ النفس، وتحاير الدروس، واستخداـ التقنيات، وتنظيـ دراسة لموسط الدراسي، 

(. 2)ونطمؽ عمييا اسػـ التدريب العمػمي 

ثـّ مرحمة تحّمؿ المسؤولية، ويكوف ذلؾ تدريجيًا، بحيث يواع المرّبوف 
الشباب في صفوؼ يقودىا مستشاروف تربوّيوف محّنكوف ويتمّقوف المساعدة في 

، مع إقامة حمقات (3)حاؿ وجود صعوبات، ونطمؽ عمييا اسـ التدريب العممي 
دراسّية حوؿ الصعوبات التي يبلقييا المتدّربوف، ويجري معالجة الحموؿ المقترحة 

عميو وفي . لممشاكؿ بشكؿ جماعي، ويتخّمؿ ذلؾ التعميؽ عمى زيارات الصفوؼ
يقيـ الطمبة في المدرسة لفترة ال تقؿ عف ثبلثة أشير، وتحت  (4)التدريب العممي 
. إشراؼ أساتذتيـ

.  إطالة المّدة التي يقاييا الطالب المعمّْـ في التربية العممّية- 3
. تنويع األنشطة العممّية التي يقوـ بيا الطالب المعمّْـ- 4
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التدقيؽ في اختيار المشرفيف ممف تتوافر فييـ الخصائص الشخصّية والخبرات - 5
. الميدانّية فابل عف التمّيز األكاديمي

التدقيؽ في اختيار المدارس المتعاونة، وواع معايير ليا مف حيث التجييزات - 6
. والسمعة العممّية، وتوافر التجييزات وتمّيز اإلدارة

توفير نماذج تقويـ دقيقة لئبل تكوف الدرجات عشوائية أو مزاجية، بؿ وفقًا - 7
. لتحقيؽ الكفايات المنشودة

سبؽ أف أشرنا إلى ارورة وجود سنة امتياز بعد : التدريب أثناء الخدمة. 21
ـّ تحت إشراؼ الكمّية، وأف تكوف السنة األولى لمخّريج في العمؿ  التخّرج، تت
تحت إشراؼ كّميتو كذلؾ، مع ارورة تزويده بكؿ جديد مف خبلؿ الدورات 

خاّصة مع تطّور نظرّيات عمـ الّمغة والتربية وعمـ . التدريبية التي تعقد دورياً 
النفس، وفي اوء تطّور تقنيات تعميـ الّمغات؛ فالتعّمـ والتدّرب ينبغي أف 

يكوف مدى الحياة، ومف خبلؿ منيجّية تتاّمف مشاركة الكمية لعممية 
. التدريب، بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ

نحف ندعو إلى استخداـ التربية القائمة عمى : اإلعداد وفقًا لنظاـ الكفايات. 22
األىداؼ السموكية المحّددة "الكفايات بأنيا  (باتريشيا)الكفايات وتعّرؼ 

تحديدًا دقيقًا، والتي تصؼ كّؿ المعارؼ والميارات واالتجاىات التي يعتقد 
أّنيا ارورية لممعمّْـ، إذا أراد أف يعّمـ تعميمًا فعااًل، أو أّنيا األىداؼ العاّمة 

التي تعكس الوظائؼ المختمفة التي عمى المعمّْـ أف يكوف قادرًا عمى 
. ()"أدائيا
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إف التربية القائمة عمى الكفايات تشتمؿ عمى معايير لتقدير اإلدراؾ وتقويمو، 
تساعد المعمّْـ عمى "ومعايير لتقدير األداء أو السموؾ التعميمي وتقويمو، وىي تربية 

.  ()"ليونارد" وفقًا لػِ " اإلبداع

وفيما يّتصؿ بتعميـ العربّية فيناؾ جوانب مف الكفاية المّتصمة بالّمغة، وىناؾ 
جوانب تربوّية ونفسّية؛ أما فيما يتعمؽ بالكفاية الّمغوّية فإف معيارىا ينبغي أف يقّسـ 

: ()إلى المستويات التالية
األصوات، والصرؼ، والداللة، : وينتظـ (المعرفي)المستوى المواوعي  -

. والنظـ، واإلعراب، والبياف، ونظاـ الكتابة 
شكؿ أواخر الكمـ، وابط أبنية الكمـ، والكتابة : مثؿ: المستوى الوظيفي -

 .الصحيحة، والترقيـ، والفيـ واالستيعاب، والتمخيص، والتعبير 

استعماؿ المراجع األساسّية، واستعماؿ المعجـ، : مثؿ: المستوى المنيجي -
. واستعماؿ المعاجـ االصطبلحية، وغيرىا

مف مثؿ اكتشاؼ األخطاء النحوية والصرفية : المستوى التطبيقي الخاص -
سناد األفعاؿ إلى  وتصحيحيا، وأحكاـ العدد، وأحكاـ ىمزات الوصؿ والقطع، وا 

 .الامائر وغيرىا

مقاّلة، : مف مثؿ تحرير نص لمنشر، إنشاء نص: المستوى الفني اإلنشائي -
. قّصة، تحويؿ السرد إلى حوار، وغيره

أّما تجميات الكفاية فينبغي أف تمّر بنصوص مف التنزيؿ، والحديث، واألمثاؿ، 
والوصايا، والخطب، والحكاية، والمقامة، والسير، والرواية، والقصة القصيرة، 

.  ()والمسرحية، والمقالة، والشعر والشعر الحديث، واإلعبلف
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ترصدىا نماذج التقويـ في نظاـ . والبّد مف تمايز في مستويات المتخّصص
الكفاية، وفي صياغتنا لكفايات النظاـ الّمغوي فإف عمينا أف نسترشد بالنظرّية 

المسانّية في تفسير الظاىرة الّمغوّية مف حيث ىي نظاـ يأتمؼ مف مستويات فرعّية؛ 
عرابّية، ومعجمّية، وأسموبّية، يترجـ عنيا نظاـ  صوتّية، وصرفّية، وتركيبّية، وا 

وىذه المستويات تتمايز عند النظر لكّنيا تترابط في األداء . الكتابة في حاؿ الرسـ 
إذا استدخؿ المتعّمـ قواعدىا حصمت لو بيا كفاية لغوية تمّكنو أف " ترابطًا عاوّيًا، 

القراءة الجيرية : يصبح قادرًا عمى األداء المغوي في مظاىرة الوظيفّية المتعددة
. ()"والصامتة، واالستماع، والتعبير الكتابي والتعبير الشفوي

فميس مف الصواب تعميـ العربّية أشبلء متباينة؛ فإف الشكؿ والماموف في 
ف تجزئة الّمغة مف ىذه الجية ال يستقيـ وليس . الّمغة وحدة عاوّية ال تنفؾ، وا 

سديدًا أف تعّمـ األصوات مفردة، وليس مجديًا أف تعّمـ القاعدة بمعزؿ عف سياؽ 
استعماؿ حي أو نص مشرؽ؛ فبلبّد مف رصد الكفايات المعرفّية التي نحّدد فييا 

مكّونات النظاـ الّمغوي ليستوعبيا المنياج، ويتناوليا الكتاب بشكؿ متسمسؿ 
ومتكامؿ، والبّد مف تحميؿ ذلؾ عمى شكؿ ميارات يسيؿ قياسيا، ورصد مستوى 

.  ()"ائتبلؼ الّمساني والوظيفي"األداء فييا؛ أي البّد مف 

والبّد مف تمّثؿ بنية الّمغة في واع المناىج سواء في المدارس أو في 
نياد الموسى؛ . مؤسسات اإلعداد، وباالستنارة بالمشروع الّمساني الذي واعو د

بابط صورة  (مف الّمغوييف والتربوّييف)فإّننا ندعو إلى أف يشترؾ فريؽ مف العمماء 
العربّية، بأصواتيا وصرفيا ونحوىا ومفرداتيا الداللية وأنحائيا األسموبية واعتباراتيا 
السياقية، في عمؿ منيجي، وفي صورة إف جرى عمييا المتعّمـ أنشأ كبلمًا فصيحًا 

ال تخالطو الشوائب، وأف نسّوي لمعربية صورة رشيقة محّددة المبلمح متدّرجة 
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العناصر، وفقًا لنسبة دورانيا في االستعماؿ، ووفقًا لمقاصدنا العممّية مف درس 
 .العربّية وتدريسيا 

وبمثؿ ىذا يكوف مستوى المواوع في تدريس العربّية مستّقرًا منابطًا، "
وتصبح طريؽ السير في تدريسيا بيّنة المعالـ متتابعة المراحؿ، تفاي بنا إلى 

ثـ نحّوؿ ىذه المعارؼ في المستوى الوظيفي إلى ميارات . ()"غاياتنا ببل نكوص
أف يتقف الطالب القراءة "دقيقة محّددة المبلمح؛ فبل نكتفي بيدؼ عاـ مثؿ 

ؿ ىذا إلى أىداؼ محّددة صغيرة يسيؿ قياسيا"الجيرية . ، بؿ عمينا أف نفصّْ
. وتصبح الميارات األربعة عمى شكؿ عناصر محّددة متدّرجة متكاممة

أّما تقييـ الكفايات فينبغي أف يعتمد عمى معيار دقيؽ يامف إتقاف التمميذ 
لمنظاـ الصوتي والصرفي ونظاـ النظـ واإلعراب ونظاـ الكتابة في مستوى األداء 

 .الوظيفي

ويتمظير ىذا األداء في القراءة بالعربّية قراءة جيرية جارية عمى وفؽ القواعد "
قراءة صامتة : المتقدمة، شفاّفة عف متباينات المعاني، تنأى عف الرقابة، وتتبيف في

لّماحة، واستماع متيقظ، وتعبير شفوي رشيؽ طبيعي عفوي مقنع، وتعبير كتابي 
وتستتبع الكفاية الّمغوّية في . ()"موافؽ لممقاـ، مستقيـ عمى قواعد العربّية جميعاً 

المقصود بيا ىنا مطالب إاافّية ىي مف مستمزمات ما تقدـ، وأبرزىا القدرة عمى 
استعماؿ المعجـ المغوي لتحقيؽ الدالالت وابط األبنية، واستعماؿ المعجـ 

 .المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ وغيرىا
ويمكف أف نبدأ مع الطمبة المعمّْميف باستحاار وحدة مف الكتاب في المنيج 
المقّرر لطمبة المرحمة التي سيدرسونيا، ونعّمميـ كيؼ يعّمموف ىذه الوحدة بتآلؼ 

 .ُنُظـ العربّية مجتمعة، وعمى نحو يحقؽ جميع الكفايات 
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ىذا البرنامج الطموح ال يعني شيئًا ما لـ تتوافر لو أنظمة تقويـ دقيقة : التقويـ. 23
 :تامف

. تقويـ البرنامج نفسو والعمؿ عمى تطويره باستمرار وتبلفي الثغرات فيو -
 .الطمبة/ تقويـ المخرجات  -

فينبغي أف نعّد لمميارات نماذج تقويـ، ولمكفايات المعرفية نماذج تقويـ، 
إّف العمؿ بنظاـ الكفايات وصياغة األىداؼ عمى . ولمتربية العممّية نماذج تقويـ

شكؿ خّطة عمؿ وااحة مبرمجة يجعؿ إعداد نماذج التقويـ أمرًا تمقائيًا؛ وبذا يقّوـ 
. البرنامج والطمبة بكؿ منيجّية ومواوعّية؛ فبل يتخّرج في البرنامج سوى األكفياء



 326 

 :ىوامش البحث
 

عدس، عبدالرحمف، المعمّْـ الفّعاؿ والتدريس الفّعاؿ، دار الفكر لمطباعة والنشر، عّماف،   ()
 .13، ص1996، 1ط

نظرية وواقع وطموحات، عّماف، وزارة التربية :  التؿ، سعيد، التربية والتعميـ في األردف()
. 48، ص1983والتعميـ، مديرية المناىج، 

وقائع المؤتمر العممي .  إبراىيـ، مجدي عزيز، رؤية إلعداد المعمّْـ في عصر المعموماتية()
- 18)، جامعة أسيوط "رؤية عربية: الدور المتغير لممعمّْـ العربي في مجتمع الغد"الثاني 
(. 258- 257)، ص2000/ إبريؿ/(20

 السيد، محمود، إعداد معمّْـ الّمغة العربّية، بحث مقدـ إلى المؤتمر الخمسيف لمجمع الّمغة ()
. 3، ص2009العربّية في القاىرة، 

. 70، ص2002، 1 دندش، فايز مراد، دليؿ التربية العممية، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط()
. 113 نفسو، ص()
أبودؼ، محمود خميؿ، صيغة مقترحة لتكويف المعمّْـ العربي عمى أعتاب القرف الحادي  ()

الدور المتغير لممعمّْـ العربي في مجتمع الغد رؤية "والعشريف، وقائع المؤتمر الثاني 
. 11، ص2000إبريؿ، / 20-18، جامعة أسيوط، "عربية

غنيمة، محمد متولي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، وبنية العممية التعميمّية  ()
. 9، ص1996، 1التعّممّية، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط

إبراىيـ، محمد عبدالرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ في اوء معايير الجودة الشاممة، دار  ()
. 16، ص2003، 1الفكر، عّماف، ط

. 45عدس، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
، 1رجب، مصطفى محمد، تعميـ جديد لقرف جديد، الوّراؽ لمنشر والتوزيع، عّماف، ط ()

. 102، ص2008
. 102نفسو، ص ()
الواقع والمأموؿ، مجمة العمـو : الكندري، جاسـ يوسؼ، إعداد المعمّْـ بجامعة الكويت ()

 .12، ص2002، سبتمبر 3، العدد 3جامعة الكويت، المجمد / التربوية والنفسّية



 327 

 

(14)Higginson, Teacher roles and global change, The 45
th

 session of the  

 International conference on Education, (UNESCO/ GENEVA, 30 

Sep- 5 oct), p.27.  

 .، ببل تاريخ1األحمد، خالد طو، إعداد المعمّْـ وتدريبو، منشورات جامعة دمشؽ، ط ()
تقرير المجنة القومية لمتعميـ بالواليات المتحدة، ترجمة يوسؼ : تقرير أّمة معّراة لمخطر ()

. 13، ص1984عبدالمعطي، الكويت، 
. 23نفسو، ص ()
. 14الكندري، إعداد المعمّْـ بجامعة الكويت، ص ()
. 14نفسو، ص ()
. 195إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
 .19األحمد، خالد طو، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
 .21نفسو، ص ()
 :انظر ()
وقائع لقاء المسؤوليف عف إعداد المعمّْـ في دوؿ الخميج، التقرير الختامي، البحريف، مكتب  .1

 .1987التربية العربي لدوؿ الخميج، 

. 1997وقائع مؤتمر التطوير التربوي، وزارة التربية والتعميـ، عّماف،  .2
وقائع ندوة إعداد المعمّْـ بدوؿ الخميج العربي، الدوحة، مركز البحوث التربوية بجامعة قطر،  .3

1984. 

 23- 21جامعة اإلمارات العربّية، / وقائع مؤتمر إعداد المعمّْـ لؤللفية الثالثة .4
 .، دبي2003/أكتوبر/

الجامعة / تربية المعمّْـ العربي في القرف الحادي والعشريف/ وقائع المؤتمر التربوي العربي .5
. 1995/ أكتوبر/ تشريف أوؿ/ 5-2األردنية، كمية العمـو التربوية، 

رؤية : الدور المتغّير لممعمّْـ العربي في مجتمع الغد: "وقائع المؤتمر الثاني بجامعة أسيوط .6
 .2000جامعة أسيوط، " عربية

المنظمة العربّية لمتربية والثقافة / وقائع المؤتمر الثاني لوزارة التربية والتعميـ والمعارؼ العربي .7
، دمشؽ،  .  مدرسة المستقبؿ/ 2000والعمـو



 328 

 

، وقائع المؤتمر الثاني لوزراء  () مدرسة المستقبؿ، المنظمة العربّية لمتربية والثقافة والعمـو
، 2000، دمشؽ، 1، ط2000/ تموز (30- 29)التربية والتعميـ والمعارؼ، العرب، 

. 67ص
. 16الكندري، ص ()
. 195إبراىيـ، محمد عبدالرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
. 13أبودؼ، محمود، صيغة مقترحة لتكويف المعمّْـ العربي، ص ()
. األحمد، خالد طو، إعداد المعمّْـ وتدريبو ()
 267، ص2001، 1كتش، محمد، فمسفة إعداد المعمّْـ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، ط ()
. 267نفسو، ص ()
. 168- 167غنيمة، محمد متوّلي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 52عدس، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
عبداهلل، عبدالرحمف صالح، دور التربية العممية في إعداد المعمّْميف، دار الفكر، دمشؽ،  ()

. 69، ص1979، 2ط
. 69نفسو، ص ()
. 21األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
حّجاج، عبدالفتاح، رؤى مستقبمّية إلعداد المعمّْـ العربي في اوء تحديات القرف الحادي  ()

والعشريف، مجمة كمية التربية، جامعة اإلمارات المتحدة، عدد خاص بمؤتمر تربية الغد، 
. 173، ص1996

. 174نفسو، ص ()
. 174نفسو، ص ()
. 23األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
. 190حّجاج، رؤى مستقبمية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 23األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
إبراىيـ، محمد عبدالرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ العربي في اوء معايير الجودة الشاممة،  ()

. 182ص
. 179حّجاج، عبدالفتاح، رؤى مستقبمّية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()



 329 

 

. 180نفسو، ص ()
فورست باركيو وبيفرلي، فف التدريس، ترجمة نور الديف ساسي، مف إصدارات المنظمة  ()

، إدارة التربية، دمشؽ،  . 325، ص2000العربّية لمتربية والثقافة والعمـو
. 22األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
، 1مياالريو، غاستوف، إعداد المعمّْميف، تعريب فؤاد شاىيف، منشورات عويدات، بيروت، ط ()

. 6، ص1996
. 22األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
. 190حجاج، رؤى مستقبمية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 45مياالريو، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
. 45عدس، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
. 46نفسو، ص ()
. 16األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
. 18نفسو، ص ()
، والكندري، إعداد 13محمود أبو دوؼ، صيغة مقترحة لتكويف المعمّْـ العربي، ص: انظر ()

(. 17- 16)المعمّْـ بجامعة الكويت، ص
(. 9-5)مياالريو، ص ()
. 248كتش، محمد، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 15مرعي، توفيؽ، الكفايات التعميمّية في اوء النظـ، ص ()
:- حوؿ النبذة التاريخية عف إعداد المعمّْميف في األردف، انظر ()

 . وما بعدىا35عبدالرحمف، صالح عبداهلل، دور التربية العممّية، ص -

- 1921)سميماف، عبيدات وعبداهلل الرشداف، التربية والتعميـ في األردف منذ عاـ  -
(. 309- 297)، ص1993، 1، جمعية عماؿ المطابع األردنية، ط(1993

- 1921)، نظاـ التربية والتعميـ في األردف (عمر)، واليمشري (عبداهلل)الرشداف  -
 . وما بعدىا132، ص2000، دار صفاء لمتوزيع والنشر، عّماف، (2002

التؿ، أحمد يوسؼ، التعميـ العاـ في األردف، منشورات لجنة تاريخ األردف، سمسمة الكتاب  -
. 82، ص1992، 1، ط7األـ في تاريخ األردف رقـ 



 330 

 

، 1999، 1عمايرة، محمد حسف، التربية والتعميـ في األردف، دار المسيرة، عّماف، ط -
 .93ص

الطعاني، حسف أحمد، النظاـ التربوي األردني، وفؽ رؤية تطويرية، مركز يزيد لمنشر،  -
(. 169- 165)، ص 2004، 1ط

والطعاني، النظاـ . 165سميماف عبيدات وعبداهلل الرشداف، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 195التربوي األردني، ص

. 37عبداهلل، عبدالرحمف صالح، دور التربية العممية، ص ()
. 300الرشداف واليمشري، نظاـ التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 166سميماف عبيدات والرشداف، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 195الطعاني، النظاـ التربوي األردني، ص ()
. 199عمايرة، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 198الطعاني، النظاـ التربوي األردني، ص ()
(. 22- 9)، ص1990كمية تأىيؿ المعمّْميف العالية، وزارة التعميـ العالي، عّماف،  ()
. 161عبيدات والرشداف، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 17التعميـ في األردف وفمسطيف، ببل تاريخ أو دار نشر، ص: عدس، عبدالرحمف والشيخ، عمر ()
. 17نفسو، ص ()
. 168عمايرة، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 16عدس والشيخ، التعميـ في األردف وفمسطيف، ص ()
. 55، ص1984عمايرة، خميؿ، نحو الّمغة وتراكيبيا، عالـ المعرفة، جدة،  ()
، ديسمبر، 276عمي، نبيؿ، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، سمسمة عالـ المعرفة، العدد  ()

. 8، ص2001
. 12نفسو، ص ()
. 70دندش، فايز، دليؿ التربية العممية، ص ()
الّمغة العربّية "الّرباعي، عبدالقادر، لغة لمحياة وحياة الّمغة، ورقة مقّدمة لندوة الجامعة الياشمّية  ()

. 15/4/2001العاّمة، متطّمبًا جامعيًا، 
. 53، ص1979المبارؾ، مازف، نحو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ()
قراءة وكتابة، ورقة مقدمة لمؤتمر المجمع : خميفة، عبدالكريـ، تأّمبلت في تعميـ العربّية وتعّمميا ()

. 2، ص2009الّمغة العربّية بالقاىرة، 



 331 

 

. 213غنيمة، محمد متولي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 249نفسو، ص ()
. 6نبيؿ عمي، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
. 2الّرباعي، عبدالقادر، لغة لمحياة وحياة الّمغة، ص ()
. 389، ص1999اليوية والعولمة، تحرير صالح أبو إصبع وزميمو، جامعة فيبلدلفيا،  ()
قورة، حسيف سميماف، منطمقات أساسية في تعميـ الّمغة العربّية، مجمة كمية التربية، قطر، مجمد  ()

. 1996، 2، عدد17
توصيات المؤتمرات التعميمية اإلسبلمية العالمية األربع، المركز اإلسبلمي، جامعة أـ القرى،  ()

. 96، ص1983مكة المكرمة، 
. 268نبيؿ عمي، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
. 131فورست وباركيو، فف التدريس، ص ()
 200، ص1997عصفور، جابر، التنوع البشري الخبّلؽ، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  ()
. انظر قائمة المصادر والمراجع في ىذا البحث ()
. 18الكندري، برامج إعداد المعمّْميف في جامعة الكويت، ص ()
. 191حجاج، رؤى مستقبمية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 30تقرير أمة في خطر، ص ()
. 17الكندري، برامج إعداد المعمّْميف بجامعة الكويت، ص ()
. 47عدس والشيخ، التعميـ في األردف وفمسطيف، ص ()
. 52الرشداف واليمشري، نظاـ التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 48نفسو، ص ()
. 213كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 166غنيمة، محمد متولي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 225كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 266نفسو، ص ()
. 12مياالريو، ص ()
عمايرة، إسماعيؿ، نظرات في التعميـ الجامعي في أقساـ الّمغة العربّية، ورقة مقدمة إلى ندوة  ()

. 1، ص15/4/2001متطمبًا جامعيًا، الجامعة الياشمية : الّمغة العربّية"
. 2نفسو، ص ()
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. 3نفسو، ص ()
 .4نفسو، ص ()
. 4نفسو، ص ()
. 4نفسو، ص ()
. 5نفسو، ص ()
. 6نفسو، ص ()
المبادئ : طعيمة، رشدي أحمد،  والناقة، محمود كامؿ، الّمغة العربّية والتفاىـ العالمي ()

. 84، ص2009، 1واآلليات، دار المسيرة، عّماف، ط
. 7، ص1969عبدالرحمف، عائشة، لغتنا والحياة، دار المعارؼ المصرية، القاىرة،  ()
. 248كتش، محمد، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 16عدس والشيخ، التعميـ في األردف وفمسطيف، ص ()
. 7مياالريو، ص ()
. 7نفسو، ص ()
. 12نفسو، ص ()
. 22أبودؼ، صيغة مقترحة لتكويف المعمّْـ العربي، ص ()
، 1نياد الموسى، األساليب مناىج ونماذج في تعميـ الّمغة العربّية، دار الشروط، ط. د ()

.  166، ص2003
. 270كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
، عدلي عّزازي، فعالية برامج إعداد المعمّْـ الّمغة العربّية في كمّيات التربية، وقائع  () جميـو

 2000المؤتمر الثاني لجامعة أسيوط، الدور المتغّير لمعالـ العربي في مجتمع الغد، أسيوط، 
. 137ص

. 205إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
. 206نفسو، ص ()
. 206نفسو، ص ()
. 35مياالريو، ص ()
. 205إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
بشارة، جبرائيؿ، متطّمبات الثورة العممّية والتكنولوجّية في التكويف الميني لممعمّْـ، المجّمة  ()

(. 111- 110)، ص1983اإلمارات العدد األّوؿ، / العربّية لمتربية
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. 270كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 270نفسو، ص ()
. 135غنيمة، متوّلي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 23تقرير أمة في خطر، ص ()
. 200حّجاج، رؤى مستقبمية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 133كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 201غنيمة، متوّلي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 270كتش، فمسفة إعداد المعمّْـ، ص ()
. 199غنيمة، متولي، سياسات وبرامج إعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. 16عدس والشيخ، التعميـ في األردف وفمسطيف، ص ()
. 198حّجاج، رؤى مستقبمية إلعداد المعمّْـ العربي، ص ()
. نفسو ()
. 47عدس، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
. 23نبيؿ عمي، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
. 261عدس والشيخ، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 261دندش، دليؿ التربية العممية، ص ()
غدنانة سعيد البنغمي وسمير يوسؼ مراد، تطوير برنامج التربية العممية في خّطة إعداد  ()

، 2003/يناير/23، العدد 12المعمّْـ، مجّمة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة 
(. 65- 29)ص

. 82عبدالرحمف صالح عبداهلل، دور التربية العممّية، ص ()
. 208إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
. 213نفسو، ص ()
. 64غدنانة  سعيد البنغمي وزميميا، ص ()
. 213إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
. 261دندش، ص ()
. 218إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ، ص ()
. 219نفسو، ص ()
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ماري ميشيؿ كوترماف، وزمبلؤىا، تكويف معمّْميف مينيّيف، مف إصدارات المنّظمة العربّية  ()
. 3، ص1998، دمشؽ، (ترجمة نور الديف ساسي)لمتربية والثقافة والعمـو 

. 6نفسو، ص ()
. 13الكندري، إعداد المعمّْـ بجامعة الكويت، ص ()
، المعمّْـ الذي نريد لمقرف الحادي والعشريف، امف كتاب المدرسة األردنية (عمر)الشيخ  ()

. 95، ص1999، 1وتحديات القرف الحادي والعشريف، دار الفارس، عّماف، ط
تنميتو وتدريبو، دار الفكر، : ، إعداد المعمّْـ(سيير محمد)وحوالة، ( مصطفى)عبدالسميع،  ()

. 16، ص2005، 1عّماف، ط
، 1شحاتو، حسف، نحو تطوير التعميـ في الوطف العربي، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط ()

. 27، ص2003
. 45عدس والشيخ، التربية والتعميـ في األردف، ص ()
. 132حّجاج، ص ()
. 133نفسو، ص ()
. 15الكندري، إعداد المعمّْميف بجامعة الكويت، ص ()
. 16الكندري، إعداد المعمّْميف بجامعة الكويت، ص ()
، تقييـ أداء مؤّسسات إعداد المعمّْميف في عممّية (داود ماىر)ومحمد ( جماؿ أسد)مزعؿ  ()

، 1985إعداد المعمّْـ، المجّمة التربوّية، جامعة اإلمارات العربّية المتحدة، العدد الخامس، 
.. 37ص

. 262عمي، نبيؿ، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
 .39األحمد، إعداد المعمّْـ وتدريبو، ص ()
عداده ودليؿ التربية العممية، دار الفكر العربي، القاىرة،  () راشد، عمي، اختيار المعمّْـ وا 

. 19، ص1996
. 13أبودؼ، محمود، صيغة مقترحة لتكويف المعمّْـ العربي، ص ()
الشيباني، تكويف المعمّْـ العربي، مجمة كمية التربية، جامعة اإلمارات العربّية المتحدة، عدد  ()

. 192، ص1996، "تربية الغد"خاص بمؤتمر 
. 11مياالريو، ص ()
. 262عمي، نبيؿ، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
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الخولي، أميف، محاارات عف مشكبلت حياتنا المغوي، معيد الدراسات العربّية، القاىرة،  ()
. 3، ص1958

. 272عمي، نبيؿ، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
. 273نفسو، ص ()
. 285نفسو، ص ()
. 286نفسو، ص ()
. 290نفسو، ص ()
نفسو،  ()
. 192حّجاج، رؤى مستقبمّية إلعداد المعمّْـ، ص ()
، واقع إعداد المعمّْميف في الوطف العربي، تونس،  () المنظمة العربّية لمتربية والثقافة والعمـو

1982 .
السيد، محمود، تعميـ العربّية في الجامعات العربّية بيف الواقع والطموح، مجّمة المعرفة، وزارة  ()

. 270، العدد 23، مجمد 7/1984الثقافة، دمشؽ، ص
. 132إبراىيـ، محمد عبدالرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ العربي، ص ()
. 47عدس، المعمّْـ الفّعاؿ، ص ()
. 17الكندري، برامج إعداد المعمّْميف في جامعة الكويت، ص ()
 .25نفسو، ص ()
 .242نبيؿ عمي، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
نعيمة عيد، حمقة تعميـ المغات األجنبّية في التعميـ العاـ والفني في الببلد العربّية، دمشؽ، .  د()

. 54، ص1974
إبراىيـ، محمد عبد الرّزاؽ، منظومة تكويف المعمّْـ في اوء معايير الجودة الشاممة،    ()

. 20ص
. نفسو ()
ابف حـز األندلسي، التقريب لحد المنطؽ والمدخؿ إليو باأللفاظ العاّمة واألمثمة الفقيية،  ()

. 155، ص1959تحقيؽ إحساف عباس، بيروت، 
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، 1الغزالي، أبو حامد، المستصفى مف عمـ األصوؿ، المكتبة التجارية الكبرى، القاىرة، ط ()
. 29، ص1937

. 23، ص1937طو حسيف، في األدب الجاىمي، دار المعارؼ بمصر، القاىرة،  ()
. 119عائشة عبد الرحمف، لغتنا والحياة، ص ()
. 112مدرسة المستقبؿ، ص ()
. 271نبيؿ عمي، الثقافة العربّية وعصر المعمومات، ص ()
. 273نفسو، ص ()
. 324فورست وبيفرلي، فّف التدريس، ص ()
. 42مياالريو، ص ()
. 28، ص2003، 1الفتبلوي، سييمة، الكفايات التدريسية، دار الفكر عّماف، ط ()
. 29نفسو، ص ()
. 243نياد الموسى، األساليب مناىج ونماذج، ص. د ()
. 244نفسو، ص ()
. 247نفسو، ص ()
. 249نفسو، ص ()
. 251نفسو، ص ()
. 254نفسو، ص ()
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 الّتعقيبات والمناقشات

الجامعة األردنية / طالبة دكتوراه/ سعاد عبد الرحمن

إذا كاف واقع الحاؿ التعميمي كما : وجَّيت سؤااًل لمدكتورة خمود تقوؿ فيو
عراتـ، وكما نشيد، فما ىو الحؿ في ظؿ ىذه الظروؼ، وكيؼ يمكف تنفيذه 

 عمى أرض الواقع؟
الجامعة األردنية / طالب دكتوراه/ مصطفى الغرابمي

يشير السيد مصطفى إلى تجربة في وكالة الغوث فيما يتعمَّؽ ببرامج إعداد 
المعمميف، إذ يكوف الخرّْيج غير مؤّىؿ تربويَّا؛ فيخاع في ىذا البرنامج لمئة 

وخمسيف ساعة تدريبيَّة عمى مدار سنة كاممة في برنامج تأىيؿ لممعمميف، يتناوؿ 
فييا المواد التربوية والمواد المسمكية وبعض المواد التخصصيَّة التي تساعدُه في 
تنفيذ البرنامج الذي يدرسو بيسر وسيولة، فُيفرَّغ الخرّْيج يومًا في األسبوع ليمتحؽ 

.   بيذا البرنامج
مشرف تربية إسالميَّة / موفَّق الكفاوين

يرى أف اعؼ المغة العربية عند المعمميف متأتٍّ مف الجامعات، مشيرًا في 
ذلؾ إلى مقاببلت ُأجريت مع معممي لغة عربية ُجدد ُرشّْحوا لمتعييف في وزارة 

التربية والتعميـ، وقد ُطرحت عمييـ أسئمة أثناء المقاببلت الشخصية، والمفاجأة في 
اإلجابات التي كانت تُثير الاَّحؾ أحيانًا، فبل يمكف أف تصدر مثؿ ىذه اإلجابات 

.   عف خريجي ُلغة عربية
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كمية العموم التربوية / طالب دكتوراه/ جابر الشراري

أشار إلى أف برامج التأىيؿ لممعمميف في األردف جيدٌة إلى حدٍّ ما، لكف ىناؾ 
وقد يكوف .  فجوٌة بيف ما ُيعطى في ىذه البرامج وبيف ما ُيمارس عمى أرض الواقع

إمَّا بازدواجية تحديد معايير اختيار : السبب ىو النظاـ التعميمي في األردف
مَّا بأساليب تقويـ أداء (فقد أصبح التعميـ مينة مف ال مينة لو)المعمميف  ، وا 

.   المعمميف فعندما يؤىَّؿ المعمـ مسمكيًا في الكميات قد ال ُيتابع وظيفيَّاً 

أمين الكخن . د.أ

تحدَّث فيما يخص إعداد المعمميف، ورأى أىمية الجمع بيف النظرية والتطبيؽ 
. في كؿ مادة مف مواد تعميـ المغة العربية

خمود العموش . رد د

خمود إلى إعداد متيٍف لممعمـ قبؿ الخدمة، كأف يدرس الطالب في . دعت د
الجامعة امف تخصص المغة العربية المادة التربوية والنفسية إلى جانب المادة 

المغوية، وأشارت إلى برنامج في جامعة اليرموؾ ُجمعت فيو المادة المغوية بالتربوية 
والنفسية لطمبة الدكتوراه، وىكذا في برنامج ماجستير في الجامعة األردنية، ولكنيا 

ترى أف ىذا جاء في مرحمة متأخرة واألولى أف يكوف في مرحمة البكالوريوس، 
فندّرس، مثبًل، مادة عمـ النفس المغوي لطالب المغة العربية في مرحمة البكالوريوس 

.  لخدمة التخصص

خمود متابعة المعمـ الخّريج بعد الخدمة مف ِقبؿ كمية التربية لمدة . وتقترح د
.  سنة عمى األقؿ، كسنة االمتياز التي يجتازىا الطبيب
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الواقع أمرُّ : وفي سياؽ رّدىا عمى السؤاؿ حوؿ واقع الحاؿ التعميمي تقوؿ
 (أستاذ النحو في الجامعة األردنية)نياد الموسى . مما وصفنا، وتورد نقبًل عف د

كنت إذا طمبت مف أحد الطمبة : "واصفًا حاؿ القراءة لدى طمبة المغة العربية قولو
في كمية المغة العربية وآدابيا قراءة نصٍّ ما، كأني أوقع نفسي في ورطة كبرى، 
وأشعر والطالب ينطمؽ في قراءة النص كأنني في سيارة ينطمؽ بيا سائؽ َفَقد 

السيطرة عمييا، وىي تتسارع بنا إلى قاع واٍد سحيؽ؛ إذ كانت األخطاء تترى عمى 
يحّوؿ الرموز المكتوبة بيف !!! نحوٍ  يتعّذر السيطرة عميو؛ فيو يقرأ وكأنو ال يقرأ

يديو، ال يبالي أفيـ أـ لـ يفيـ، بؿ يقرأ دوف أف تعني لو قراءتو أنو مسؤوؿ عف فيـ 
ًا يدعو مامونو إلى األسى، أو نّصًا يستاحؾ الثكمى أو  ما قرأ، فقد يقرأ نصَّ
نّصًا غرائبّيًا جريئًا، فيمّر بو عمى إيقاٍع صوتيٍّ رتيب دوف أف ُيبدي أّي انفعاؿ، 
وىو يغفؿ عف تصحيح اإلعراب، حتى إعراب الموااع األولية الوااحة التي 

لو ُسئؿ عنيا سؤااًل مجّردًا؛ إذ تنخسؼ لديو ُىّوة سحيقة - ال ريب- يعرؼ قواعدىا
.      بيف النظرية والتطبيؽ

وترى أّف الحؿ ىو إنشاء ُكميَّة متخصصة لمغة العربية تقدّْـ خدمات عمى 
مستوى الوطف العربي، تجمع بيف خبرات المغوييف والتربوييف إلى جانب التقنيات 

وال ُبدَّ مف مادة لسانيات حاسوبية لتوصيؼ النحو والصرؼ . الحاسوبية الحديثة
لمحاسوب، والتقريب بيف كؿ ىذه الرؤى المتباينة لدى المغوييف والتربوييف وغيرىـ، 

. وُترفد ىذه الكمية بالماؿ البلـز والخبرات لتنيض بالمغة العربية
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