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مقدمة . أ
وىي ادلعلم كادلرسل، : مما الشك فيو أن عملية التعليم تستوجب عناصر أربعة

والطالب وىو ادلستقبل، وادلادة التعليمية وىي الرسالة اليت حياول ادلرسل إبالغها إىل 
ولكل من ىذه العناصر ذلا . ادلستقبل، والوسيلة اليت يستعُت هبا ادلرسل لتوضيح الرسالة

إذ إنو ال يوجد اختالف . دور ىف إجناح العملية التعليمية، إال أن العنصر األىم ىو ادلعلم
ىف وجهات النظر حول دور الذى يلعبو ادلعلم ىف العملية التعليمية دبا ديتلك من قوة التأثَت 

فادلعلم اليتحدد دوره ىف تقدًن ادلعلومات فحسب، وإمنا ىو يؤثر . على العناصر األخرى
ىف سلوك طالبو حبسن سلوكو وتصرفو، وىو قدرة على تعلم منو الطالب العالقات 

.  البشرية
وجبانب ذلك أن ادلعلم أيضا ىو حجر الزاوية ىف أية عملية تعليمية، فهو 
احملّرك األول ذلا، وعلى عاتقو تقع مسؤلية تنفيذ ادلنهج وتدريس ادلادة التعليمية، وعلى 

ادلعلم يقع عبء تقريب ادلادة ادلدروسة للطالب ورببيبهم إليها أو إبعادىا عنهم وتنفَتىم 
وألمهية شديدة دور ادلعلم ىف اجناح عملية التعليم والتعّلم، لذلك يلزم على معّلم . منها

اللغة العربية أن يزّود نفسو بأمور اليت تتعلق بكفاءة معّلم اللغة العربية، وإذا كان لدى 
ادلعلم  فارغا أو قليال من ىذه الكفايات فكانت عملية تعليم اللغة العربية ال أثر ذلا ىف 

. طالب
وقد عرفنا أن تعليم وتعّلم اللغة العربية ىف إندونيسيا قد مّرت على سنوات  

طويلة، مند دخول اإلسالم حيت ىذا اليوم ولكن قليل مّنا نستطيع أن نتكلم بالعربية، 
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لذلك نستطيع نقول ىنا أن إجراءت . وىذا بالنسبة إىل عدد ادلسلمُت وطول زمن الدراسة
تعليم اللغة العربية مل ينجح جناحا باىرا ىف بالدنا أندونيسيا وحنتاج إىل زلاولة جّدة حىت 

ومن ىذه احملاولة ىي ترقية وتزويد كفاءة معلم اللغة العربية من . حنصل على ىدف مرجوّ 
. جانب ادلعرفية وادلهنية

 

تاريخ تعليم وتعّلم اللغة العربية فى إندونيسيا . ب
إذا نظرنا عملية تنمية وتطّور تعليم وتعّلم اللغة العربية ىف دولة إندونيسيا مند 

: دخول اإلسالم حىت اليوم فوجدنا فيو مراحل عديدة منها
: ادلرحلة األوىل

وىي مرحلة تعليم وتعّلم اللغة العرببية على طريقة تقليدية بتعّرف على أحرف 
وكلمات العربية ادلستعملة ىف الصالة والدعاء والذكر، لذلك ادلادة ادلستخدمة ىف ىذه 

هبذه األسلوب كانت . السورات القصَتة من جزء عّم والدعاء ىف الصالة: ادلرحلة ىي
. اللغة العربية بدأت تعليمها حنو رلتمع ادلسلم ىف إندونيسيا

: ادلرحلة الثانية
كانت تعليم وتعّلم اللغة العربية ىف ىذه ادلرحلة تؤدى وسبارس ىف ادلصلى 

احلديث والفقو والتاريخ وغَت : وادلساجد بتعليم ادلادة الدينية ادلكتوبة باللغة العربية مثل
وأما الطريقة ادلستخدمة ىي . ذلك، ومنهما أيضا يظهر ويؤسس ادلعاىيد وادلدارس

. طريقة القواعد والًتمجة بأسلوب شفوي
: ادلرحلة الثالثة

وىي مرحلة النهضة على تعليم وتعّلم اللغة العربية بنقطة مهمة على اطالع 
ومراجعة حنو أىداف تعليم اللغة العربية وماداهتا وطرقها ومداخلها دلعاىيد اإلسالمية 

. وجامعاهتا الىت تقوم على تعليم وتعلم اللغة العربية على وجو عام
:  ادلرحلة الرابعة
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وىي مرحلة البحث والتجربة حنو األىداف وادلادة والطرق ادلستخدمة، لذلك 
ىف ىذه ادلرحلة أن الطرق يعترب من وسائل مفتاح النجاح على عملية تعليم وتعّلم اللغة 

وكذلك ادلؤسسة اإلسالمية مثل اجلامعة وادلعاىد اإلسالمية تسعى على . العربية
استخدام عدة طرق ىف تعليم اللغة العربية، وأىّم ىذه الطرق ىي طريقة ادلباشرة 

(Directed Method) . 
: ادلرحلة اخلامسة

وىي مرحلة كاملة وناضجة، وىف ىذه ادلرحلة كان تعليم اللغة العربية على 
طريقة انتقائية، واستخدمت ىذه الطريقة تناسب مع بيئة وظروف الطالب، ألن 

 .البحوث والتجربة حنو ىذه الطريقة قد جرت مند زمن طويل ىف مرحلة ما بعده
 

" بين النظرية والتطبيق"تعليم اللغة العربية فى أندونيسيا  . ج
إن التعليم والتعّلم اللغة العربية ىف إندونيسيا ذلا مكانة عالية وعظيمة ىف 

وجبانب . اجملتمع، ىذه العبارة إذا نقارن مع لغة أجنبية أخرى، ألن أكثر سكاهنا مسلم
ذلك أن اللغة العربية تكون لغة كوسيلة لفهم القرآن الكرًن واحلديث النبوي الشريف 

لذلك كان تعليم اللغة العربية ىف ىذا البالد قد بدء . ومصادر تشريع اإلسالم وغَت ذلك
من مرحلة اإلبتدائية - مند سن الصغَتة حىت أن وصل إىل سن الرجولة بل الشيخوخة 

. إىل مرحلة العالية بل مرحلة اجلامعة، وكذلك تعليم اللغة العربية ىف ادلعاىد اإلسالمية
ولكن ىؤالء بعيد كل بعد من أىدف ادلرجوة، ولو أهنم قد تعلموا اللغة العربية سنوات 

طويلة ولكن قليل منهم ذلم الكفاءة ىف تكلم للغة العربية، وما سبب ذلك؟ 
ىف احلقيقة أن اذلدف ادلرجو والطرق ادلستخدمة وادلواد ادلدروسة ادلختارة، ىذه 

ومن بعض أسباب فسل . كلها ال تكتفى على ضمن جناح تعليم اللغة العربية وممارستها
تعليم اللغة العربية ىي قليل اخلربة أو ادلعلومات لدى ادلدرس، أو قّلة اخلربة أو ادلعلوات 

مثل النظرية اللغوية، وأسس تعليم اللغة وأسالبها وطرقها وكذلك ىف استالء ادلادة 
مع ذلك أن ادلعلم أو ادلدرس لو دور مهم ىف عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية . ادلدروسة



أن جناح تعليم اللغة العربية تتعلق بالكفاءة ادلعلم، : "وقال أمحد سامل. كما عرضنا سابقا
". ومن تلك الكفاءة تشتمل على اجلانب اللغوي واجلانب الثقايف واجلانب ادلهٍت

وجبانب ذلك أن إجراءة تعليم اللغة العربية اليت تسلك على نظرية التعليم من 
نتائج حبوث العلمية والتجربة ادلستمرّة والتحليل العميقة ىف رلال اللغة قد ضّيعت، وىذا 
. بسبب قلة ادلعرفة واخلربة لدى ادلعلم على معرفة تطور النظريات اللغوية على سبيل العام

وأما السبب األخر ىو عدم قّلة . وىذا ىوالسبب من فسل تعليم اللغة العربية أيضا
وىذا ولذلك أصدرت حكومة إندونيسيا القنون عن الكفاءة ادلعلم، . الكفاءة لدى ادلعلم

ومن ىذه الكفاءة .  قسم األول10، الفصل 2005 السنة 14: القنون تكتب على النمرة
ويندرج . ىي الكفاءة الًتبوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة اإلجتماعية، الكفاءة ادلهنية

. فيو كفاءة معّلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
أن جناح احملاولة على ترقية نوعية تعليم : وقصارى القول نستطيع أن نقول

اللغة العربية تتعُت على قدرة وكفاءة لدى ادلعلم على أداء واجباتو األساسية يوميا، وىي 
وادلعلم لو دور مهّم على ربصيل اذلدف . إدارة عملية التعليم والتعّلم ىف حجرة الدراسة

. ادلرجّو ألنو على وجو مباشر يشًتك ىف عملية التعليم والتعّلم اللغة العربية
  

أهداف تعليم اللغة العربية على وجه عام . د
ال بد على متعّلم اللغة أن يسعي إىل ربقيق ثالثة أىداف ىف تعليم اللغة 

:   وىيالعربية
وادلقصود منها سيطرة ادلتعّلم على النظام الصويت للغة العربية، سبييزا : الكفاءة اللغوية .1

نظريا ووظيفيا، واإلدلام بقدر - وإنتاجا، ومعرفة بًتاكيب اللغة، وقواعدىا األساسية
 .مالئم من مفردات اللغة للفهم واالستعمال

                                                
- إوذوويسيا- ماالوج. مزكشة انذوسة انتزسيبيت نمعهم انهغت انعشبيت في انبشوامج انخاص. عبذ انشحمه به إبشاهيم انفوصان وآخشون. د.  
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الكفاءة االتصالية ونعٍت هبا قدرة ادلتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية،  .2
والتعبَت  بطالقة عن أفكاره وخرباتو، مع سبكنو من استيعاب ما يتلقى من اللغة ىف 

 .يسر وسهولة
ويقصد هبا فهم ما ربملو اللغة العربية من ثقافة، تعرّب عن أفكار : الكفاءة الثقافية .3

 .أصحاهبا وذبارهبم وقيمهم وعادهتم وآداهبم وفنوهنم
وعلى مدرس اللغة العربية أن يقوم على تنمية ىذه الكفاءة الثالث لدى 

وأما . طالبو بداية برنامج تعليم اللغة العربية إىل هنايتو وىف مجيع ادلراحل وادلستويات
سيطرة ادلتعلم على النظام الصويت "األىداف تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا أكثرىم 

نظريا ووظيفيا، - للغة العربية، سبييزا وإنتاجا، ومعرفة بًتاكيب اللغة، وقواعدىا األساسية
واإلدلام بقدر مالئم من مفردات اللغة للفهم واالستعمال، وخاصة للفهم كتب الًتاث 

 ".الدينية
 

كفاءة معلم اللغة العربية . هـ
إن الصفات ادلنشودة ىف معّلم اللغة العربية ىي :وقال زلمود إمساعيل الصيٌت  

صفات ذاتية وتأىيلية، ومن الصفات الذاتية فهي قناعة بأمهية اللغة العربية ودورىا 
اخلطَتة التعليمي واالجتماعي، وبأمهية استخدام الفصحي ىف الصف وتشجيع طالبو 

على التحدث هبا، وأما ادلؤىالت فتتمثل ىف اجلوانب الثقافية العامة وادلعرفية التخصصية 
. والًتبوية، إىل جانب الكفاءة ىف اللغة العربية

منوذج مقًتح لربنامج إعداد " زلمد بن أمحد سليم ىف مقالتو عن . وقد زاد د
أىم كفاءة اليت البد عند ادلعلم اللغة العربية  إن "معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

: ىي
معرفة طبيعة ادلهنة اليت ينتمي إليها، ومبادئها، والقواعد اليت ربكم العالقات بُت  .1

 .أعضائها
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 .القدرة على ادلشاركة ىف ربطيط وتنفيذ برامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .2
 .معرفة الطرق واألساليب الفعالية ىف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .3
 .القدرة على االستفادة من معرفتو بالطرق واألساليب ىف ادلوافق التعليمية ادلختلفة .4
 .القدرة على تعليم ادلهارات اللغوية دبفاىم الثقافة العربية اإلسالمية .5
معرفة الوسائل التعليمية وكيفية استخدامها وصيانتها وإعداد ادلواد الالزمة وتدريب  .6

 .الطالب على استخدامها
 .القدرة على ادلشاركة ىف تقوًن وتطوير برامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .7
 القدرة على بناء اإلختبارات بأنواعها  ادلختلفة .8
معرفة أساليب النقد الذايت اليت تساعد ادلدرس على االستمرار ىف ربسُت مهارتو  .9

 .التدريسية داخل الفصل الدراسي
القدرة على إجراء حبوث زلدودة ىف رلال تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  .10

 .هبدف التعرف على ادلشكالت الدراسية وعالجها وتطوير العملية التدريسية
معرفة الفروق الفردية، الشخصية والثقافية للمتعلمُت، ومراعاة ذلك ىف عملية  .11

 .التعليم والتعلم
ومن ىنا نعرف أن أىم شيئ من الكفاءة عند معّلم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

: هبا تتكون من ثالث جوانب ىي اجلانب اللغوي واجلانب الثقايف والكفاءة ادلهٍت
  الجانب اللغوي. 1

 ىو ادلادة العلمية والدراسات اليت تتعلق باللغة وادلقصود باجلانب اللغوي
العربية، فعلى ادلعلم أن حيقق الكفاءة اللغوية ادلتمثلة ىف التمكن من عناصر اللغة 

العربية ىف صورهتا الفصحى ادلعاصرة واإلدلام بادلهارات األساسية ذلا وىي االستماع 
أّن من القضايا ادلسلسلة  أيضا، وبُّت إمساعيل الصيٍت. والكالم والقراءة والكتابة

لذلك نرى أن أول شرط جيب أن يتوفر " فاقد الشيئ ال يعطيو" منطقيا وتربويا أن 
ىف معلم اللغة العربية ىو الكفاءة العالية ىف اللغة، من حيث سبكنو من استعماذلا 
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شفويا وكتابيا، بأقّل قدر ممكن من األخطاء وىذا يعٍت سيطرتو اجليدة على اللغة 
الفصيحة من حيث أصواهتا وإمالئها وتراكيبها ومعجمها حبيث نطقو سليما وكتابتو 

. صحيحة
 الجانب الثقافي. 2

وادلقصود باجلانب الثقايف ىو إدلام ادلعّلم حبضارة أىل اللغة العربية، وأمناط 
 وإدراك الدارس .تفكَتىم وتقاليدىم وعاداهتم وطرق معيشتهم واذباىاهتم وقيمهم

لثقافة أىل اللغة العربية واحًتامو ذلا يعترب عامال مهما من عوامل جناحو ىف تعّلم ىذه 
إّن اذلدف من تقدًن الثقافة ىف برامج تعليم " وقد أكّد ألُت وفاليت بقوذلما . اللغة

اللغات األجنبية، ىو إدراك الدارسُت اجلوانب احلياة الثقافية مما يؤدي إىل إثارة 
 .إىتمامهم لتعّلم اللغة األجنبية

الجانب المهني . 3
وادلقصود باجلانب ادلهٍت ىو تزويد ادلعلم دبعلومات وافية عن طبيعة عملية 
التعليم والتعلم وما تشتمل عليو من معرفة خبصائص ادلتعلم النفسية وبطرق التدريس 
والوسائل التعليمية دبا جيعلو عضوا ذا كفاية فنية ىف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

  ويكتسب ىذا اجلانب أمهيتو ألنو يعُت على ادلعلم على إدراك طبيعة ادلهنة اليت. هبا
ينتمي إليها وكيفية أدائها، كما يساعده على إدراك طبيعة العالقة اإلنسانية داخل 

حجرات الدراسة بصفة خاصة وداخل ادلدرسة بصفة عامة 
الذي يبُت أن لكل معّلم أو مدّرس " القنون احلكومي"وعرفنا أيضا أن ىف إندونيسيا 

 10، الفصل 2005 السنة 14: جيب عليو كفاءة، وىذا القنون تكتب على النمرة
ومن ىذه الكفاءة ىي الكفاءة الًتبوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة . قسم األول

: اإلجتماعية، الكفاية ادلهنية، وسيأيت تفصيلها

                                                
جامعت – عمادة شؤن انمكتباث : اتجاهاث حذيثت في تعهيم انهغت انعشبيت نهىاطقيه بانهغاث األخشى، انشياض. عهي محمذ انقاسي.  
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:  الكفاءة التربوية للمعلم هي. 1
الكفاءة على استالء شخصية الدارسُت من ناحية جسدية وأخالقية  .1

 .وعبودية وثقافية وانفعالية وعقلية
 .الكفاءة على استالء نظرية التعّلم وأسس التعليم .2
 الكفاءة على تنمية ادلنهج اليت تتعّلق بادلادة اليت تعّلمها .3
 الكفاءة على إجراء التعليم الصحيحة .4
الكفاءة على إعطاء الفرصة إىل الدارسُت ىف تنمية مجيع كفائتهم وربقيق  .5

 .قّدرهتم
 الكفاءة على التحّدث مع الدارسُت بلطف وفّعالية .6
 الكفاءة على إجراء التقوًن حنو عملية التعليم والتعّلم و نتيجة التعليم .7
 الكفاءة على استفادة نتائج التقوًن لإلجراء عملية التعليم .8

 :الكفاءة الشخصية للمعّلم هي. 2
أن ديتلك سلوك مناسبة مع التعاليم الدينو، والقوانُت، واإلجتماعية، والثقافة  .1

 .اإلندونيسية
يظهر ىف نفسو مظهرا صادقا، لو أخالق كردية، ويكون قّدوة صاحلة لدارسو  .2

 ورلتمعو
 يظهرىف نفسو مظهرا ذو ىيبة وحكمة وعامل .3
 رلّد ىف عملو، ومسؤلية عليو، وثّقة النفس، وفخور دبهنتو .4
 احلرث على نظام ادلهنة .5

 :الكفاية اإلجتماعية للمعلم هي. 3
يّتخذ موقفا انفتاحيا وخيطو موضوعيا وال يفّرق بُت ادلتعلمُت على حسب  .1

 اجلنسية والّدين والشعوبة وحالة اجلسد وخلفية العائلة وحالة اإلقتصادية 
يتحدث على طريقة فعالية ولطف وشعور مع ادلدرسُت وادلوّظفُت والدارسُت  .2

 واجملتمع



 يتكّيف مع ثقافة اجملتمع ادلختلفة ىف والية إندونيسية الذي يعمل فيو  .3
. يتعامل مع مجعية ادلعلم ومجعية أخرى شفويا وربريريا أو على شكل أخر .4

 :الكفاءة المهنية للمعلم هي. 4
الكفاءة على استالء ادلادة والًتكيب وادلفهوم والفكرة الىت تتعلق بادلادة  .1

 ادلدروسة
 الكفاءة على استالء معيار الكفاءة وكفاءة األساسية للمادة ادلدروسة .2
 الكفاءة على تنمية ادلادة ادلدروسة بابتكار .3
 الكفاءة على تنمية مهنية مستمرة بأداء العمل التنبؤ .4
الكفاءة على استفادة تكنولوجيات ووسائل ادلعلومات وادلوصالت لتنمية  .5

 .نفسو
وإذا كان معلم اللغة العربية ىف إندونيسيا يفهم ويتمسك على القنون السابق 
ويزّود أنفسهم هبؤالء الكفاءة السابقات ديكن عليم أن يكون معلما ناجحا ىف تعليم 

 بأن ادلعلم ألن من صفة ادلعلم الناجح كما وصفو عبد الرمحن بن إبراىيم. اللغة العربية
ينبغي أن يكون ذا شخصية قوية، : الناجح ال بد فيو أن تتوفر فيو صفات عديدة، منها

يتميز بالذكاء وادلوضوعية والعدل واحلزم واحليوية والتعاون، وأن يكون مسازلا ىف غَت 
وكذلك أن يكون مثقفا واسع األفق، لديو اىتمام . ضعف، حازما ىف غَت عنف

باالطالع على ما استجد ىف طرق التدريس وىف مادتو، وأن يكون أداؤه للعربية 
صحيحا، خاليا من األخطاء، وأن يكون زلبا لعملو متحمسا لو، متمكنا من ادلادة 

الدراسية اليت يقوم بتدريسها، حسن العرض ذلا، وأن يكون على عالقة طيبة مع طالبو 
وىؤالء الصفات السابقة متصّورا ىف نقطات القنون احلكومي اليت . وزمالئو ورؤسائو

. تريدىا حكومة إندونيسيا لًتقية نوعية كفاءة ادلعّلم

                                                
- إوذوويسيا- ماالوج. مزكشة انذوسة انتزسيبيت نمعهم انهغت انعشبيت في انبشوامج انخاص. عبذ انشحمه به إبشاهيم انفوصان وآخشون. د.  
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 من صفات حسن شحانة. ومن القنون السابقة أيضا مناسبا مع ما قالو د
:   ادلعّلم اجلديد وىي

  ذوشخصية قوية يتميز بالذكاء وادلوضوعية والعدل واخلزم واحليوية والتعاون وادليل
االجتماعي، وىو شخص مسح ىف تقديره ظروف األخرين ودوافعهم، ويتعامل 

 .معهم بطريقة دديقراطية
  شخص مثقف واسع األفق، لديو اىتمام بالقراءة وسعة االطالع، ومتذوق ولديو

 .اىتمام بالفنون والثقافة بشكل عام
  صحيح بدنيا، ولو القدرة على العمل، وخال من العيوب اخللقية، حسن الصوت

واألداء العريب السليم، ويتصف باالتزان، على وعي بظروف رلتمعو ومشكالتو، 
 .ومشارك ىف مشروعات خدمة البيئة ىف ادلنظمات الشعبية واالجتماعية

  ،حيب العمل مع ادلتعلمُت، وىو متمكن من ادلادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها
ولديو القدرة على حسن العرض، ويتميز بالطالقة اللفظية واللغة السليمة 

الواضحة، ويستطيع تكوين عالقات طيبة مع ادلتعلمُت والزمالء والرؤساء، وكذلك 
. مع أفراد اجملتمع احمللي خارج ادلدرسة

وجبانب ذلك من الضروري على ادلعلم أن يقسم وقتو بُت رلاالت نشاطو 
وادلعلم ادلنظم ىف . وعملو العلمي، وىو خالف الوقت الذي خيصصو ادلعلم لبيتو وأىلو

عملو ديكنو أن يستفيد من وقتو كلو، ألن العمل ادلنظم إنتاجو أكثر والعمل الكامل 
لذلك أول خطة لًتقية نوعية . تقديره أعظم والعمل الدقيق احتماالت اخلطأ فيو أقل

كفاءة ادلعلم يلزم عليو أن تعّود نفسو على تنظيم أوقاتو وأعمالو، فال تفّكر ىف أكثر من 
شيئ واحد ىف الوقت الواحد، وخصص وقتا للعمل فإنو مفتاح النجاح، ووقتا لالطالع 

. فإنو مصدر احلكمة، ووقتا للعبادة فإهنا ينبوع الطمأنينة
 

مجاالت إعداد معلمي اللغة وتدريبهم إلرتقاء كفائتهم . و

                                                
 416: ص.1996. انذاس انهبىاويت انمصشيت. تعهيم انهغت انعشبيت بيه انىظشيت وانتطبيق. حسه شحاوت. د.  



ىناك ثالثة أنواع من أساليب إلرتقاء كفاءة لدى ادلعلم كما قالو عبد الرمحن بن 
: ، وىيإبراىيم

، ويعٌت ذلك مانقوم بو لتهيئة شخص ما لعملية التدريس من التأهيل أو اإلعداد .1
وىذا ىو ما نقوم بو . إعداد لغوي وعملي تربوي قبل أن خيوض العملية التعليمية

ونوع من ىذا التأىيل كثَت ىف إندونيسيا ىف اجلامعات . الربنامج األكادديية غالبا
وادلعاىد وخاصة ىف كلية الًتبية قسم التعليم اللغة العربية، ولكّن ىف احلقيقة بعيد من 

 .األىدف ادلرجوّ 
، ويقصد بو أحيانا ما يتّم أثناء ممارسة ادلعلم لعملو كما ىف تدريب أثناء التدريب .2

وىذا النوع الثاين كان . اخلدمة ىف صور شىت مثل الدورات التدريبية وورشة العمل
 .الفرصة قليلة جّد ىف إندونيسيا ألن ادلصروف ادلهيئة قليلة

، ويشمل ذلك الوسائل واألساليب ادلختلفة، اليت تساىم ىف تطوير شخصية التطوير .3
ادلعلم وتنمية معلوماتو وقدراتو العلمية وادلهنية والنشرات التوجيهية ومشاىدة الربامج 

وبالنسبة دلعلم اللغة نضيف ىنا . والنماذج اجليدة ذات العالقة دبجال عمل ادلعلم
التحسُت ادلستمر دلستواه اللغوي الشفوي والكتايب، وتنمية معلوماتو عن اللغة اليت 

 .يدرسها وثقافة أىلها
ومن نوع الثالثة األساليب السابقة إلرتقاء الكفاءة ادلعلم البد أن يشتمل ىف 

: حده األدىن على ثالث عناصر األساسية وىي
ويشتمل ذلك الكفاءة .  على اللغة اذلدف اليت سيقوم بتعليمهااإلعداد اللغوي .1

اللغوية ادلناسبة ىف ادلهارات ادلختلفة، إضافة إىل ادلعلومات ادلناسبة عن اللغة وثقافتها 
 .وتارخيها

أي تزويد ادلتدرب بادلعارف اللسانية النظرية والتطبيقية العامة  ،اإلعداد العلمي .2
ويسشتمل ذلك الدراسات اخلاصة بأبنية اللغة النحوية . واخلاصة باللغة اذلدف

                                                
 .3-2: وفس انمشجع، ص. 

 3: ص: وفس انمشجع. 



والصرفية والصوتية والداللية وقضايا الذارئية، وربليل اخلطاب ونظريات اكتساب اللغة 
 األوىل والثانية وقضايا اللسانيات االجتماعية

، ويشمل ذلك تزويد الدارس دبا حيتاج إليو من معلومات تتعلق اإلعداد التربوي .3
بطرائق تعليم اللغة بوصفها لغة أجنبية وأساليب تقوًن أداء الدارسُت وربليل أخطائهم 
وتصويبها وإعداد ادلعينات السمعية والبصرية ادلناسبة لتعليم اللغة واستخدامها بطريقة 

نوّد . وكذلك إعداد ادلورد التعليمي، مثل تأليف الدروس والتدريبات ادلختلفة. فّعالية
أن نؤّكد على أن يكون اإلعداد ىف ىذه اجملاالت بطريقة زبدم معلم اللغة بصورة 

فقد أثبتت التجربة أن تدريس ادلتدّرب مواد عامة، مثل طرق التدريس العامة . مباشر
أو أساليب التقوًن الًتبوي أو الوسائل التعليمية، قد ال يفيد ادلتدّرب كثَتا ألّن معظم 

سنون الربط بينها وبُت تعليم  ادلتدّربُت يتلقون ىذه ادلعلومات بشكل نظري وال حيح
ونضيف ىنا أيضا ضرورة تعليم . اللغة وتدريسها أثناء ممارستهم الفعلية للتدريس

 .ادلتدرب أصول الًتبية وأساليب إدارة الصف أو غَت ذلك
 :، ويشمل ذلك عدة جوانب منهاالتدريب العملي .4

 مشاىدة الدروس الواقعية والنموذجية وتقوديها 
 إعداد مناذج للدروس 
 التدريس ادلصغر مع الزمالء ومع الطالب حقيقيُت 
 ويشمل . ادلمارسة العملية للتدريس ربت إشراف خبَت وىي أمهها بال شك

 .ذلك أيضا أساليب التدريس ادلناسبة
 تقوًن ىذه التجارب وادلمارسات من قبل مشرفُت والزمالء 

 :، ونقصد بذلك تدريب ادلعلم على أساليب التطوير الذايت مثلالتدريب التطويري .5
  تعريفو بادلراجع والدوريات وادلنظمات ادلهنية واللقاءات الدورية اليت تعينو ىف

 تنمية خرباتو ومعلوماتو ادلهنية
  تدريبو على ما يسمي بأساليب التأمل ونقد الذات وربليل ذبارب اآلخرين

 وتقوديها لالستفادة من حسناهتا وذبنب مساوئها وعيوهبا



  تدريب ادلعلم على إجراء التجارب ادليدانية اليسَتة لتحسُت مستوى أدائو
 وإجياد احللول ادلناسبة دلا يواجهو من ادلشكالت العملية

ىوالء األساليب السابقة يقصد هبا لًتقية كفاءة ادلعلم من محيع النواحى إما 
الكفاءة الًتبوية أو الكفاءة ادلهنية أوالكفاءة اإلجتماعية أو الكفاءة الشخصية وخاصة 

. الكفاءة ادلهنية كمعلم اللغة العربية
 

اإلختتام . ز
ىف ختام ىذه ادلقالة نريد أن نقول أن كفاءة ادلعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

هبا وخاصة معلمُت اللغة العربية ىف إندونيسيا مازالت تدل على كفاءة متديّن، ويلزم 
عليهم أن يرتقي على وجو مستمّر، مع أن ادلعلم لو دور مهم ىف أداء إجناح عملية 

التعليم والتعّلم وجبانب ذلك أن ادلعلم ىذا اليوم ىف إندونيسيا يصَت مهنيا كما قد بُّت ىف 
.    عن ادلعلم واحملاضر2005 السنة 14القانون النمرة 
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  في عصر العولمة لغير الناطقين بهاكفايات معلم اللغة العربية
 (بحث فى كفايات معلم اللغة العربية فى أندونيسيا  )
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