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 الخالصة
إن امتالك المعلم للكفايات المهنية أمر ضروري، ومهم حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه، ففي هذه الدراسة تم    

التعريف بمفهوم الكفاية المهنية للمعلم، ودور المعلم المهني، وأهميته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

تدريس مالئمة  والحاجة إلى اختيارة اكتسابه تلك الكفايات، وإفادة المسؤولين بالتعليم في تدريب المعلم على كيفي

ألجل الوصول إلى األهداف المرجو تحقيقها من الموقف التعليمي، واختيار طريقة تعليم اللغة العربية لألجانب، 

ة والتعرف على أهم الصفات، والكفايات الضرورية للمعلم الناجح، وأيضاً توضيح الغرض من تعليم اللغة العربي

 لألجانب.

أُجريت دراسة ميدانية لتحديد الكفايات المهنية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومعرفة مدى قد و   

ممارستهم لها من خالل إعداد قائمة كفايات خاصة بمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، باإلضافة لدراسة أثر 

 وسنوات الخبرة، على درجة ممارسة الكفايات المهنية الالزمة.متغيرات كل من؛ الجنس والمؤهل العلمي، 

 ،كفاية فرعية 04مجاالت أساسية و 5قائمة الكفايات المهنية الالزمة  تشمل؛ حيث وتم ذلك باستخدام استبانة

في و تركيا، أفي ن بها، من جنسيات مختلفة مقيمين واحتوت عينة االستبانة على معلمي اللغة العربية لغير الناطقي

 .رد إلجراء هذه الدراسة 92جمالي الردود الواردة إعدد العينة التي تم اختيارها من دول أخرى، وكان 

بناء قائمة الكفايات المهنية الالزمة لمعلمي اللغة العربية لغير  توصلت الدراسة من خالل تحليل النتائج إلىقد و   

بدرجة مرتفعة، كانت لدراسة لجميع مجاالت الكفايات المهنية ممارسة عينة ا، كما أثبتت الدراسة أن الناطقين بها

المرتبة األولى، يليه كفايات أداء المعلم في إدارة الصف، ثم مجال الكفاية فى الكفاية اللغوية  مجالأتى حيث 

  الثقافية، ومجال كفايات التقويم، وبالمرتبة األخيرة مجال الكفاية اللغوية.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي اللغة العربية  كما توصلت الدراسة إلى   

فروق ذات داللة إحصائية في ، بينما كانت هناك للناطقين بغيرها للكفايات المهنية بسبب اختالف متغير الجنس

درجة ذات داللة إحصائية في  افروق، كما تبين أن هناك ممارسة بسبب اختالف سنوات الخبرةهذه الدرجة 

، عدا مجال كفايات أداء المعلم في جميعها مجاالت الكفايات المهنيةة العربية للناطقين بغيرها لممارسة معلمي اللغ

 .إدارة الصف

الدراسة باعتماد قائمة الكفايات المهنية، وتطبيقها في برامج تدريس اللغة العربية للناطقين هذه أوصت قد و

دريبية، وورش العمل، والمشاركة بالمؤتمرات العلمية، للرفع من الكفايات بغيرها، مع االهتمام بالدورات الت

 المهنية بجميع مجاالتها، لتسهيل الصعوبات أمام معلم اللغة العربية لألجانب.
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ABSTRACT 

The professional competence of the teacher is essential, and important in teaching the 

Arabic language to non-native speakers. In this study the concept of professional 

competence of the teacher, the role of the professional teacher, and its importance in 

teaching Arabic non-native speakers were defined and inform the officials in 

education in training the teacher on how to acquire those competencies, and the need 

to choose appropriate methods and ways of teaching to achieve the goals of the 

educational situation. In addition, the methods to be followed to achieve the desired 

goals in teaching Arabic language to the foreign, and the important talents and 

qualities in a successful teacher, and the purpose of teaching Arabic language for non-

Arabic speakers were clarified. 

A field study was conducted to determine the professional competencies of the 

teachers of the Arabic language for non-native speakers, and to know the extent of 

their practice by preparing a list of competencies for the teachers of the Arabic 

language for non-native speakers. This was done using a questionnaire. The list of 

professional competencies required 5 basic areas, and 40 competences. The survey 

was conducted on the teachers of Arabic for non-native speakers of different 

nationalities residing in Turkey or in Arab countries or other countries. The sample 

number selected from the total responses received was 28 responses for this study. 

The results of the study were to build a list of the professional competencies needed 

for teachers of Arabic language for non-native speakers, in addition to determining 

the extent of practicing the professional competencies of Arabic language teachers. 
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 :دمةمق

ومستقبلها، فهى لغة رسالة عالمية للناس كافة، ونشأت في  ،وحاضرها ،تعد اللغة العربية لغة عالمية بماضيها   

رحاب القرآن الكريم، واستمدت منه قوتها وقواعدها، ألنه المرجع األساسي للمسلمين في دينهم، ومن هنا تأتي 

ويُعد أهمية دور معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فمنذ الِقدم، والنظرة للمعلم نظرة شريفة على مر العصور، 

ومؤثر في  ،على المتعلم، وعنصر فاعلمية، فالمعلم هو مصدر قوة المعلم أحد الركائز المهمة في العملية التعلي

 العملية التعليمية، األمر الذي يتطلب االهتمام به، من أجل االرتقاء بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 موضوع البحث:

 والنقص القصور جوانب وكشف الالزمة، المهنية الكفايات المعلم إدراك أوصت الدراسات السابقة بضرورة   

 برامج في تعليمية كفايات قائمة عتمادولهذا تسعى الباحثة من خالل هذا البحث ال للمعلم، المهنية الممارسات في

 للكفايات بغيرها للناطقين العربية اللغة معلمي مزاولة مع فحص درجة بغيرها، للناطقين العربية اللّغة تعليم

 التعليمية. الكفايات ةأهمي إلى بغيرها للناطقين العربية اللغة مناهج واضعي أنظار توجيهذلك بُغية والمهنية، 

 إشكالية البحث:

 العربية اللغة معلمي مزاولة بغيرها، ودرجة للناطقين العربية اللغة لمعلمي المهنية التعرف على الكفايات   

 المهنية. لتلك الكفايات بغيرها للناطقين

 أسئلة البحث:

 :يركز هذا البحث على سؤالين رئيسين

 ما الكفايات المهنية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟السؤال األول:  .1

 معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية؟ مارسةما درجة م السؤال الثانى: .2

 ويتفرع عما سبق األسئلة اآلتية:

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف السؤال الثالث:  .3

 الجنس )ذكر، أنثى(؟

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف السؤال الرابع:  .4

 (؟مؤهلهم العلمي )ليسانس، ماجستير، أو دكتوراه

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف السؤال الخامس:  .5

سنوات، أكثر  34إلى  6سنوات، من  5سنوات الخبرة في مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها )أقل من 

 سنوات(؟  34من 

 

 : بحثأهداف ال

 المهنية الالزمة لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وبيان مدى ممارستهم لها.بناء قائمة الكفايات  .3

 تحديد درجة مزاولة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية.  .9

التعرف على الفروق في درجة ممارسة الكفايات المهنية الالزمة حسب الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات  .0

 الخبرة.

الصعوبات أمام معلم اللغة العربية لألجانب، وتعتبر تحديد الكفايات المهنية الالزمة من أهم األمور تسهيل  .0

 لتفادي هذه الصعوبات.

 

 بحث:أهمية ال

نتيجة ألهمية الكفاية المهنية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتأثيرها على  الدراسةتأتي أهمية هذه    

من هذه الدراسات في هذا  اكثيرات الدراسات السابقة؛ حيث بينت العملية التعليمية، وتعتبر استكماالً لتوصي

قع أن تستفيد من هذه الدراسة ومن المتو ،المجال ضرورة إدراك هؤالء المعلمين الكفايات المهنية الالزمة لهم

المؤسسات التدريبية التي تهتم بتدريب ، والمؤسسات التعليمية التي تهتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

طالب الدراسات العليا عند كتابتهم البحث العلمي ، والمعلمون الذين يدرسون الناطقين بغير العربية، والمعلمين

 .الستكمال دراستهم
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  بحث:نهج الم

على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه مناسب الستخالص النتائج وتحليلها، ولتحقيق هذا البحث اعتمد    

 أهداف الدراسة.

 :بحثحدود ال

 : تحديد الكفايات المهنية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودرجة مزاولتهم لها.الحدود الموضوعية .3

 م، بجامعة إسطنبول آيدن.9432خالل السنة الدراسية للفصل الدراسي خريف : الحدود الزمانية .9

 : ُطبقت هذه الدراسة في جامعة إسطنبول آيدن، وبعض الدول األخرى.الحدود المكانية .0

 

 :الدراسات السابقة

للناطقين بغيرها بعنوان "الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية (، 9436)دراسة إبراهيم الربابعة  .3

وقد أوصت هذه الدراسة باعتماد قائمة كفايات تعليمية في برامج تعليم اللغة العربية  "،ومدى ممارستهم لها

للناطقين بغيرها، ومراكزها، ومعاهدها، وتوجيه أنظار واضعي مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى أهمية 

الكفايات التعليمية.
1

 

، بعنوان "فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلبة معلمي (9442) دراسة باسم العجرمي .9

دراسة إلى وجود هذه الخلصت ، وقد غزة في ضوء استراتيجية إعداد المعلمين" -التعليم األساسي بجامعة األزهر

ي طرق حديثة في تدريب فاعلية للبرنامج التدريبي المقترح لدى أفراد عينة الدراسة، كما أوصت بضرورة تبن

الطلبة المعلمين، والتخلص من الطرق التقليدية، والخروج بالطلبة المعلمين عن أدوارهم التقليدية في التعليم بحيث 

استكماالً لتوصيات تلك  يقوم األساتذة باستخدام أحدث الوسائل التعليمية في تدريسهم، وتعتبر الدراسة الحالية

2 الدراسات.
 

 

 البحث: خطة السير فى

، يخصص الثانى لإلطار المنهجىو ، يخصص األول منها لإلطار النظرى،ثالثة مباحثيقسم البحث على    

 يخصص الثالث منها لإلطار التطبيقى.و

 المبحث األول

 اإلطار النظرى للبحث

 الكفاية المهنية .1

 المهنية الكفاية مفهوم .أ 

الكفاءة المهنية ما بين أنها "ما ينعكس على سلوك المعلم، والمتعلم من مهارات، وخبرات،  تعريفاتتتعدد    

وتظهر في أشكال، وتصرفات منهية من خالل دور المعلم الذي يمارسه عند  ،ومعلومات كلها تحت التدريب

تفاعله مع المواقف التعليمية، وعناصرها"
3
من االتجاهات، وما بين أنها "مجمل سلوك المعلم الذي يتض ،

والمهارات، المعارف بعد المرور ببرنامج محدد ينعكس أثره على أدائه، ويظهر من خالل أداة قياس خاصة تعد 

لهذا الغرض"
4
أما الباحثة فترى أن أي عمل يتطلب مجموعة من المهارات والتطبيقات، وهذه المهارات  ،

 والتطبيقات تتطلب قدرة سميت بالكفاية المهنية.

 لكفاية المهنية لتعليم اللغة العربية لألجانبمفهوم ا .ب 

"كفاية المعلم المهنية تعتمد على مهاراته في القيام بالعملية التعليمية، وهي في ذلك تستمد من فهمه للفلسفة 

التربوية السليمة وألصول التربية ولمبادئ علم النفس ومن تطبيقه لمناهج تربوية واضحة األهداف دقيقة 

والتقويم المناسبة" ،استخدام لطرائق وأساليب التدريسالمحتوى، ومن 
5
ومن أكثر الصعوبات التي يعاني منها  ،

مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، افتقار معظم معلمي اللغة العربية في مدارس تعليم اللغة العربية 

تقر إلى تخطيط منهجي يأخذ في اعتباره للناطقين بلغات أخرى إلى المعارف والمهارات الالزمة، فإعدادهم يف

الجوانب اللغوية، والتربوية والثقافية؛ مما له من تأثير سلبي في رغبة، الدارسين للغة العربية، والحضارة، 

والثقافة، العربية اإلسالمية"
6
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 التدريس طريقة باختيار المعلم كفاية .2

 الصفات والكفايات الضرورية للمعلم  .أ 

العناصر البشرية المهمة التي تؤدي وظيفةً ال يستهان بها في المنظومة التعليمية؛ لذا فإن  "يمثل المعلم أحد   

ً لضمان جودة بقية عناصر المنظومة التعليمية" ،االهتمام بتنميته وتطوير مهاراته يعد أمراً ضروريا
7

ويجمع ، 

للطالب  احن بها؛ فنوع التعليم الذي يتيقوموتقاس بكفاية المعلمين الذين أن جودة أية عملية تعليمية  الخبراء على

8 وكفايات المعلمين. ،إنما يعتمد على صفات
ويتميز كل معلم ذى كفاية مهنية عن غيره من المعلمين بصفات  

 خاصة، منها: محاسبة ومراقبة النفس، واالهتمام، واإلخالص والتفاني، والتعاون مع اآلخرين، واإلبداع

 ،والنصح ،والتواضع، والصبر ،واللطف ،ب والمرونة معهم وتقدير أفكارهم، والتسامحالتجديد، ومشاركة الطالو

والتوجيه، وتعزيز الثقة.
9
 

 تنوع طرائق التعليم .ب 

يمكن تعريف طريقة التعليم بأنها "ما يقوم به المدرس من خطوات لتقديم المادة التدريسية بنظام محدد لتسهيل     

أو أنها "جملة من  ،10واألغراض، واألوقات" ،وأهمية العوامل المرتبطة بالموادتلك المادة المقدمة للطالب، 

اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها المعلم؛ لتوصيل محتوى المادة الدراسية للمتعلم، أو هي توجه فلسفي يتكون 

يتعلمه الطالب " وتبدو آثارها على ما ،من عدة فرضيات منسقة مترابطة متعلقة بطبيعة تعلم المادة وتعلمها
11
أو ، 

أنها "عملية نقل المعرفة وإيصالها إلى ذهن المتعلم بأيسر السبل من خالل اإلعداد المدرسي للخطوات الالزمة؛ 

واستعمالها ألجل الوصول إلى األهداف التربوية المرسومة بتحريك  ،والتعليم ،وذلك من خالل تنظيم مواد التعلم

متعلم للوصول إلى األهداف المنشودة"الدوافع وتوليد االهتمام لدى ال
12
  

وطرق التدريس هي همزة الوصل بين مكونات المنهج األساسية، والطالب لهذا يجب االهتمام بها ألنها من    

وهي تشمل المواقف التعليمية بداخل قاعة الصف التي يقوم المعلم بتنظيمها  ،المكونات األساسية لهذا المنهج

 ايجعل المعلم الدرس مرغوب نفسه الوقتتعود على الطالب بالنفع، وفي لجعلها مواقف فعالة، ولها نتائج مثمرة 

من قبل الطالب باتباعه طريقة التدريس المناسبة ومن خالل تفاعل الطالب معه، وتوصيل المعلومات المهمة 

للمادة التعليمية للطالب، ومن طرق التدريس: طريقة المحاضرة، وطريقة القواعد والترجمة، والطريقة المباشرة، 

 .وطريقة المناقشة، وطريقة القراءة، والطريقة الشفهية السمعية

 اختيار طريقة تعليم اللغة العربية لألجانب .ج 

تترك للمعلم حرية اختيار الطريقة، أو األسلوب المناسب للتعليم بما يناسب الموقف التعليمي شريطة أن يكون     

ً مع نتائج بحوث علم النفس، ومع التربية التي تؤكد على مشاركة الطالب في النشاط داخل  األسلوب متمشيا

، وأن تكون الطريقة التي يتبعها المعلم مناسبة لألهداف التربية التي ارتضاها المجتمع، ومع الحجرة الصفية

13 أهداف المادة الدراسية التي يقوم المعلم بتدريسها.
  

وخبراتهم التعلمية،  ،ويراعي المعلم عند اختياره الطريقة واألسلوب للتعليم مستوى الطالب، ومدى وعيهم    

ين الطالب، والمعلم الناجح يستطيع أن يقوم باستخدام أكثر من أسلوب وطريقة في الدرس والفروق الفردية ب

الواحد بما يناسب كل أسلوب مع مجموعة من الطالب، ويراعي وقت، وزمن الحصة الدراسية في ذلك، وموقع 

ط وحيوية، الحصة من الجدول الدراسي، فعندما تكون الحصة بداية اليوم الدراسي يكون الطالب أكثر نشا

ويراعي المعلم عند اختياره الطريقة عدد الطالب في الفصل، فمثالً يستخدم طريقة المناقشة والحوار عندما يكون 

عدد الطالب محدود، وعلى المعلم كذلك مراعاة مستوى الدارسين وأعمارهم، وقدراتهم العقلية، وظروف 

 الدارسين وخصائصهم الجسدية والنفسية.

 اللغة العربية لألجانبالغرض من تعليم  .3

وخلدها بخلود كتابه العزيز، وهى  ،اللغة العربية هى اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وقد شرفها هللا تعالى    

لغة عريقة، ذات أصالة، نبتت جذورها في ربوع الجزيرة العربية، خالصة ألهلها، نقية صافية ال تشوبها شائبة 

في ذاتها حجة انتشارها، ووثيقة بقائها، فانتشار اللغة العربية كان بسبب في صورتها الحضارية، حاملة 

فصاحتها، ووضوح أساليبها، ورصانة ألفاظها، ويجب استمرار العمل على نشرها وتقديم الدعم الالزم لها بكل 

الوسائل المتاحة،
14
 ،والهندي ،وميوالر ،ومع انتشـار الدين اإلسالمي، ودخول األجانب في دين هللا مثل الفارسي 

والقبطي، ومعايشة هؤالء ألهل العربية نشأ بطبيعة الحال أخذ وعطاء في اللغة، وتبادل األفكار، مما رتب رغبة 



 

 
00 

 

من قبل هؤالء األجانب لتعلم اللغة العربية، وذلك ألغراض دينية كالتمكن من قراءة القرآن الكريم، وقراءة 

وكذلك لتلبية احتياجات قصيرة المدى كالحاجة للعربية فى وظيفة،  نصوص دينية في العلوم القرآنية واإلسالمية،

وهناك دوافع تكاملية لتحقيق غايات بعيدة المدى تتمثل في االتصال بمتحدثي هذه اللغة حتى يفهم ثقافتهم، 

وعاداتهم، وتقاليدهم.
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 شروط نجاح المعلم في تدريسه .4

 اللغةاألخذ بعين االعتبار المجتمع الذي تدرس فيه  .أ 

 م  ن المعلم ال يعمل في فراغ، ولكن في مجتمع له فلسفته الفكرية العقائدية وله ثقافة معينة؛ ومن ث  أمن الطبيعي    

فإن طبيعة عمله تتطلب منه أن يكون مصدرا متجددا للمعرفة؛ األمر الذي يحتم عليه أن يكون على علم تام 

 ظيماته كأساس لطبيعة عمله.وتن ،وتكويناته ،وظروفه ،ومعرفة بأحداث مجتمعه

 التدريس بشكل يسمح لكل طالب أن يستفيد .ب 

ن يتمتع بمهارة تنويع المثيرات وهي ما يقوم به المعلم داخل الفصل من أفعال أالفصل يجب  لنجاح المعلم في   

الدافعية، تجذب انتباه الطالب أثناء الحصة الدراسية، وتتضمن هذه المهارة كثيرا من المهارات مثل إثارة 

 التفاعل، الوسائط التعليمية، التعزيز.

 المبحث الثاني

 للبحث اإلطار المنهجى

 فرضيات الدراسة .1

 كما يلي:والرابع والخامس من أسئلة الدراسة، تم تحديد فرضيات الدراسة، لإلجابة على السؤال الثالث 

 :ثالثفرضية السؤال ال -

( في متوسطات ممارسة معلمي اللغة α < 0.05إحصائية عند )الفرضية الصفرية ال توجد فروقات ذات داللة  - أ

 العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف الجنس )ذكر، أنثى(. 

( في متوسطات ممارسة معلمي α < 0.05الفرضية البديلة توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند ) - ب

 ختالف الجنس )ذكر، أنثى(. اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية با

 :رابعفرضية السؤال ال -

( في متوسطات ممارسة معلمي اللغة α < 0.05الفرضية الصفرية توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند ) - أ

 العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف مؤهلهم العلمي )ليسانس، ماجستير، أو دكتوراه(. 

( في متوسطات ممارسة α < 0.05هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند )الفرضية البديلة ليس  - ب

 معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف مؤهلهم العلمي )ليسانس، ماجستير، أو دكتوراه(.

 :خامسفرضية السؤال ال -

متوسطات ممارسة معلمي اللغة ( في α < 0.05الفرضية الصفرية توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند ) - أ

العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف سنوات الخبرة في مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين 

 سنوات(. 34سنوات، أكثر من  34إلى  6سنوات، من  5بها )أقل من 

متوسطات ممارسة معلمي  ( فيα < 0.05الفرضية البديلة ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند ) - ب

اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف سنوات الخبرة في مجال تدريس اللغة العربية لغير 

 سنوات(. 34سنوات، أكثر من  34إلى  6سنوات، من  5الناطقين بها )أقل من 

 

 عينة الدراسة  .2

االستبانة، على معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، من جنسيات مختلفة بتركيا، أو بدول  عينةاحتوت     

( رد إلجراء هذه 92عربية، أو بدول أخرى، وكان عدد العينة التي تم اختيارها، من اجمالي الردود الواردة )

 لعلمي، وسنوات الخبرة.( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس، والمؤهل ا3الدراسة، والجدول رقم )
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 توزيع العينة حسب الجنس، والمستوي التعليمي وسنوات الخبرة( 1)جدول 
 عدد سنوات الخبرة المستوى التعليمي بلد اإلقامة الجنس العدد 

ترك

 يا

 11أكثر من  11إلى  6من  5اقل من  دكتوراه ماجستير ليسانس أو مايعادلها غير ذلك دولة عربية

 0 2 6 9 2 2 2 5 6 ذكر 32 المعلمين

 9 0 0 9 0 0 0 0 0 انثى 34 المعلمات

 6 39 34 0 30 33 34 2 2  92 المجموع

 

 متغيرات الدراسة .3

 سنوات.  34سنوات، أكثر من  34إلى  6سنوات، من  5سنوات الخبرة: ولها ثالثة مستويات أقل من  .أ 

 يعادلها، ماجستير، دكتوراه.المستوى التعليمي وله ثالثة مستويات ليسانس، أو ما  .ب 

 بلد اإلقامة وله ثالث مناطق جغرافية تركيا، أو بلد عربي، أو غير ذلك. .ج 

 درجة ممارسة المعلمين والمعلمات للكفايات المهنية. .د 

 

 الدراسةأدوات  .4

تضم عدداً من الكفايات المهنية الالزمة لتدريس، لمعرفة أداء معلمي اللغة العربية للناطقين  استبانةإعداد تم    

دارتهم إمهم الوسائل التربوية الحديثة، واستخدا فضال عنتخطيطهم لتقديم الدروس؛ بغيرها، والتعرف إلى كيفية 

مجاالت بصورتها  5فقرة متوزعة على  04الصفية، وكيفية تقويمهم، وقد تم إعداد استبانة لهذا الغرض متضمنة 

 النهائية، وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثي لبيان درجة ممارسة المعلمين للكفايات؛ وفق التدرج اآلتي:

 (0درجة غالبا )كبيرة جدا( أعطيت الدرجة ) -

 (9درجة أحيانا )كبيرة( أعطيت الدرجة ) -

  (3درجة نادرا )قليلة( أعطيت الدرجة ) -

 

 االستبانة وثباتهاصدق  .أ 

 من حيث صياغة  هابداء الرأي في فقراتإل على عدد من المحكمين االستبانة تم عرض :الصدق الظاهري لألداة

الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي وضعت فيه، إما بالموافقة عليها أو تعـديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، 

 وتم األخذ برأي المحكمين.

 بعد التأكد من الصدق الظاهري تم إجراء اختبار الثبات لمعرفة الصدق الداخلي  الداخلي لألداة: صدق االتساق

ألسئلة االستبانة، باستخدام معامل كرونباخ ألفا، لفقرات كل مجال من الكفايات لوحدها، ولجميع الفقرات معا، كما 

 (.9هو موضح بالجدول رقم )

 

 )كرونباخ ألفا( لمجاالت أداة الدراسة بين فقرات أسئلة الدراسةمعامالت الثبات بطريقة ( 2)جدول 
 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 4.64 2 الكفاية اللغوية

 4.60 6 الكفاية الثقافية

 4.22 2 كفاية شخصية المعلّم

 4.22 39 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف

 4.29 2 كفايات التقويم

 4.24 04 األداة لجميع الفقرات

% وهي نسبة ثبات مرتفعة، 24أن قيمة ثبات أداة الدراسة الكلي بطريقة )كرونباخ الفا(  الجدولالحظ من يو

تم التوصل إلى بناء قائمة المجاالت والكفايات المهنية الالزمة لمعلم اللغة ، وبناء عليه وكافية ألغراض البحث

 العربية لغير الناطقين بها كما يلي: 

 



 

 
06 

 

  (.0مجاالت رئيسية؛ كما بالجدول رقم ) 5المهنية الرئيسية، والتي صنفت إلى الكفايات 
 

 المهنية للكفايات الرئيسية المجاالت (3) جدول
 عدد الكفايات المجال الرقم

 2 الكفاية اللغوية 3

 6 الكفاية الثقافية 9

 2 كفاية شخصية المعلّم 0

 39 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف 0

 2 كفايات التقويم 5

 04 المجموع

 

  كفاية فرعية منبثقة، من المجاالت الرئيسية كما، بالجدول رقم  04الكفايات المهنية الفرعية، والتي صنفت إلى

(0.) 

 بغيرها للناطقين العربية اللغة لمعلمي الالزمة المهنية الكفايات قائمة( 4) جدول
 الكفايات المهنية الرقم

 الكفاية اللغوية

 أقوم باستعمال األلفاظ الدارجة والشائعة عند شرحي للدرس. 3

 أجري اختبارات دورية للطالب للتعرف على نقاط القصور والضعف في تطورهم اللغوي. 9

 أقوم بمتابعة المخرج الصوتي للطالب وتقديم التغذية الراجعة لتصحيح النطق بشكل سليم. 0

 االختالف بين اللغة الهدف واللغة األم للطالب.أركز في تعليمي للغة على جوانب  0

 أركز في تعليمي للغة على جوانب التشابه بين اللغة الهدف واللغة األم للطالب. 5

 أرى ضرورة استعانة الطالب بالقاموس في أثناء العملية التدريبية. 6

 أنتج أوراق العمل بصورة مستمرة لقياس أداء الطالب اللغوي. 2

 ق التدريس وأبحث عن أليات جديدة لمعالجة أخطاء الطالب.أصحح طر 2

 الكفاية الثقافية

 أحث الطالب على تعلم اللغة مقترنة بثقافتها. 2

 أستعين بثقافة اللغة األم عند الطالب لتسهيل فهمه لثقافة اللغة الهدف. 34

 لترسيخها في أذهان الطالب.أقوم بتدوير القوالب الثقافية في أثناء العملية التعليمية  33

 أستعين باألفالم التاريخية التي تعكس الثقافة في اللغة وأحاول عرضها أثناء العملية التعليمية. 39

 أغمس الطالب في مجتمع اللغة الهدف لتطوير كفاياتهم الثقافية. 30

 أعرف جيدا أبعاد الثقافة اإلسالمية ومعالمها. 30

 كفايات شخصية المعلم

 أرى ضرورة الحزم وامتثال المعلم بالشخصية القوية في مواقف العملية التعليمية. 35

 أرى ضرورة اتصاف المعلم بالدعابة وروح الفكاهة في أثناء العملية التعليمية. 36

 أعتقد بأهمية وجود الحماس واالندفاع عند المعلم في العملية التعليمية. 32

 مع الطالب في خارج العملية التعليمية. أهتم بتكوين العالقة الحميمة 32

 أتعامل مع المشكالت الصفية بهدوء وروية دون رفعها إلى اإلدارة. 32

 أقوم بمواءمة المحتوى التعليمي مع الفروق الفردية للطالب في القاعة الصفية. 94

 أرى ضرورة عقد المؤتمرات والندوات التي تهتم بتعزيز شخصية المعلم. 93

 أداء المعلم في إدارة الصفكفايات 

 أقوم بالمفاضلة واالختيار بين األساليب التي تحقق هدفي في العملية التعليمية. 99

 أعطي الطالب وقتاً طويالً للتواصل الشفوي فيما بينهم على حساب باقي المهارات. 90

 والضرورة.أقوم بالتعديل والتبديل في المنهج التعليمي فيما تقتضيه الحاجة  90

 .أقوم بالتمهيد للدرس بعرض االفكار الرئيسة والعناصر األساسية 95

 أقوم بتكليف الطالب بأنشطة ال صفية خارج إطار العملية التعليمية. 96

 أعطي وقتاً كافياً لالستماع إلى متطلبات الطالب التعليمية وحاجاتهم اللغوية. 92

 المعرفية حيث أستند في التعليم على خبرات الطالب السابقة.أعتمد في التعليم على النظرية  92

 أرى ضرورة استعمال تكنولوجيا التعليم إلثراء العملية التعليمية وتسريع الوصول إلى الكفاية اللغوية عند الطالب. 92

 أرى ضرورة مواكبة المعلم للجديد في تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها الصفية والالصفية. 04

 أرى ضرورة التنويع في الوسائل واألدوات التعليمية في العملية التعليمية. 03

 أتابع كل ما استجد في مجال تعليم اللغة الثانية. 09
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 أوظف نظريات وطرق تعليم اللغة وتعلمها في التعليم. 00

 كفايات التقويم

 وخبراتهم نحو اللغة الهدف.أقوم بإجراء امتحانات قبلية للطالب لتحديد مستواهم وكفاءتهم  00

 أشرك الطالب في عمليات التقويم. 05

 أقوم بإجراء امتحانات دورية وبصورة منتظمة لكشف جوانب القصور في العملية التعليمية والعمل على عالجها. 06

 أقوم بعملية التغذية الراجعة وفق الفروق الفردية بين الطالب أثناء عملية التقويم. 02

 بإجراء امتحان لغوي شامل في جوانب المهارات األربعة للوقوف على مستوى تطور الطالب في العملية التعليمية.أقوم  02

 أكلّف الطالب بأنشطة خاصة تكشف عن أدائهم للكفايات المدروسة. 02

 أقف على جوانب تطّور األداء باستمرار وتقديم النصح والمشورة للطالب. 04

 

 المبحث الثالث

 التطبيقى للبحث اإلطار
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول .1
 بغيرها؟ للناطقين العربية اللغة لمعلمي الاّلزمة المهنية الكفايات ما

بناء قائمة من الكفايات المهنية الالزمة لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لعينة الدراسة،  إلىتوصلت الباحثة 

( 0(، والجدول رقم )0كفاية فرعية، كما هو موضح بالجدول رقم ) 04مجاالت رئيسية و 5والتي صنفت الى 

 سابقاً، والتي وضعت بصورة نهائية كما يلي:

 كفايات فرعية. 2ي على . مجال الكفاية اللغوية، ويحتو3

 كفايات فرعية.6. مجال الكفاية الثقافية، ويحتوي على 9

 كفايات فرعية. 2. مجال الكفايات الخاصة بصفات شخصية المعلم، وتضمن0

 كفاية فرعية. 39. مجال كفايات أداء المعلم في إدارة الصف، واحتوى على 0

 ة.كفايات فرعي 2. مجال كفايات التقويم، واحتوى على 5

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  .2
 ما مدى ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية؟

تم استخراج نتائج االستبانة ألفراد عينة الدراسة، لقياس المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والنسبة    

أفراد عينة الدراسة على المقياس للكفايات المهنية كما هو  المئوية، لكل كفاية من الكفايات المهنية، وفق إجابات

 (.5موضح بالجدول رقم )
 

 نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة (5)جدول 

 المرتبة درجة التقييم النسبة المئوية % االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 الخامسة عالية 24.0 4.05 9.03 اللغويةالكفاية 

 الثالثة عالية 2042 4.06 9.50 الكفاية الثقافية

 األولي عالية 2242 4.00 9.66 كفاية شخصية المعلّم

 الثانية عالية 2542 4.04 9.52 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف

 الرابعة عالية 29 4.02 9.06 كفايات التقويم

  عالية 20 4.92 9.59 لجميع المجاالتالدرجة الكلية 

 

يوضح الجدول السابق أن المتوسط الكلي لجميع المجاالت؛ لتقييم ممارسة معلمي اللغة العربية لغير الناطقين و   

%، كما نالحظ أيضا؛ أن ممارسة مجال كفايات شخصية المعلم 20، وبنسبة مئوية 9.59 بها لهذه العينة، قد بلغ

وهى حسابي المتوسط نسبة مئوية للحصلت على أعلى إذ  ؛تقييم عالية وجاءت بالمرتبة األولىدرجة قد نالت 
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درجة والتى نالت %، ويليها مباشرة في المرتبة الثانية ممارسة مجال كفايات أداء المعلم في إدارة الصف، 2242

 مئوية بنسبةمجال الكفاية الثقافية  %، وتليها بدرجة تقييم عالية ممارسة2542مقدارها  مئوية نسبةتقييم عالية، ب

المرتبة الرابعة بدرجة تقييم عالية، على %، في حين حصلت درجة ممارسة مجال كفاية التقويم 2042مقدارها 

بالمرتبة األخيرة بدرجة تقييم عالية  %، وجاءت درجة ممارسة مجال الكفاية اللغوية29 مقدارها مئوية بنسبة

 .%2440 مقدارها مئوية بنسبة

  لكفايات المهنيةامقياس مناقشة 

 في درجة الممارسة من مجال إلى أخر وفق النسبة األعلى ثم األقل كما يلي:هذا المقياس تفاوت 

 

 مجال الكفايات الخاصة بصفات شخصية المعلم .أ 

%، 22.2بلغت احتلت ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لكفايات هذا المجال، المرتبة األولى بنسبة    

وقوية داخل الصف، وكذلك  ،شخصية حازمة ينوبدرجة تقييم عالية من الممارسة، وهذا يدل على امتالك المعلم

والعالقة الجيدة مع المتعلمين، وحرصهم على االلتزام بالمواعيد المحددة  ،والمرح ،والحماس ،بالحيوية متميزه

للدرس، ومواجهة المشكالت التي تحدث بالصف بكل حكمة، ومراعاة الفروق بين الطلبة، والدراية بكل ما هو 

صة بصفات ويرجع ذلك إلدراك المعلم بأهمية الكفايات الخا في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. حديث

 المتعلمين من بلدان مختلفة، ومن أعمار ومستويات متعددة. ألن شخصية المعلم، نظراً 

 مجال كفايات أداء المعلم في إدارة الصف .ب 

بنسبة رة الصف، جاءت بالمرتبة الثانية الحظ من نتائج الدراسة أن درجة ممارسة كفايات أداء المعلم في إداي   

الكفايات الخاصة بصفات شخصية المعلم، وهذا يدل على قوة  نعطفيف وباختالف  ،بدرجة مرتفعة 2542%

، حيث أن المعلم الذى يمتلك شخصية قادرة على إدارة الصف بشكل جيد، يكون لديه اقوي اارتباطهما معاً ارتباط

الوصول ألهدافه في فضل األساليب التي تساعده في أرة الصف، من خالل قيامه باختيار كفايات أداء عالية في إدا

وتبديل المنهج  ،واألساسية، وتعديل ،العملية التعليمية، وكذلك من خالل التمهيد للدرس بتوضيح األفكار الرئيسة

التعليمي حسب الضرورة، ومن الكفايات المهمة في إدارة الصف تخصيص وقت للتواصل الشفوي للطالب، 

 ة لتكليفهم بنشاطات خارج الصف لزيادة الكفاية اللغوية لهم. واالستماع لهم لتلبية حاجاتهم اللغوية، باإلضاف

وترى الباحثة أن درجة ممارسة هذه الكفاية، لعينة الدراسة تدل على خبرة أفراد عينة الدراسة، في متابعة    

التدريس، ورش العمل، والدورات والبرامج التدريبية المهتمة بمجال الخطط الدراسية الحديثة بمختلف مستويات 

 ومواكبة التطور التقني، والتربوي، واستخدام وسائل وأدوات تعليمية متعددة تالئم الموقف التعليمي.

 مجال الكفاية الثقافية .ج 

%، وبدرجة مرتفعة، وبفارق بسيط 2040جاءت درجة ممارسة الكفاية الثقافية، بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت    

ن السبب في ذلك يعود الكتساب المعلمين لهذه الكفايات، في مراحل أالكفايات السابقة، وترى الباحثة مقارنة ب

ة واأللفاظ الثقافية الضرورية أثناء ممارستهم العملي ،الدراسة المختلفة، ومقدرتهم على استعمال العبارات

واأللفاظ  ،ة واإلسالمية، ويستخدمون العباراتدراك والتمييز بين الثقافتين العربيالتعليمية، ولهم القدرة على اإل

، من أبناء الشعوب األخرى الذين  هموثقافات ،عادات المتعلمين اج إليها المتعلم، وتقديرالثقافية المناسبة التي يحت

، وهذا هاشعوبو الثقافات األخرى وتعاملهم باستمرار مع أبناء ،يدرسون اللغة العربية، وذلك بسبب تدريسهم

يبتعدون عن التمييز بين الثقافات، واالنحياز للثقافة اإلسالمية، وتقديمهم العادات والتقاليد؛ بسبب  يجعلهم

 معايشتهم اليومية لها مع المتعلمين.

 مجال كفايات التقويم .د 

%، وبدرجة ممارسة 29الحظ من تحليل نتائج الدراسة أن هذا المجال جاء في المرتبة الرابعة، وبنسبة بلغت ي    

كثرة عدد المتعلمين، وتزايد إقبال السبب وراء ذلك هو قد يكون ومرتفعة، ولكن أقل من المجاالت السابقة، 

ً في الس األجانب على تعلم اللغة العربية إقباالً شديدا، نوات األخيرة، وضيق الوقت لدى ممارسة وملحوظا

المعلمين االختبارات الشاملة واللغوية لتقييم أداء المتعلمين للمواد التعليمية، أو بسبب قلة ممارسة، واتباع 

جراء االختبارات اللغوية الشاملة التي تحدد الفروقات بين المتعلمين، وترى الباحثة المعلمين الطرق السليمة؛ إل



 

 
02 

 

ة معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، في الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بكفايات ضرورة مشارك

 التقويم باستمرار وبشكل دوري، لتنمية هذه الكفاية لما لها من أهمية كبيرة.

 مجال الكفاية اللغوية .ه 

 ،%24.0ة االخيرة، وبنسبة من خالل تحليل النتائج احتلت درجة ممارسة المعلمين للكفاية اللغوية المرتب    

% من أفراد عينة الدراسة هم من 26أن هو السبب قد يكون وبدرجة مرتفعة، وأقل من جميع المجاالت السابقة، و

% خبرتهم العملية في مجال التدريس أقل من 22حملة مؤهالت علمية ليسانس أو ماجستير، باإلضافة إلى أن 

وتنقصهم الخبرة الكافية في ممارسة مجال  ،وا حديثي التخرجعشر سنوات في مجال التدريس، أو قد يكون

يجب المشاركة في الدورات، والبرامج التدريبية، أنه الكفايات اللغوية الالزمة أثناء تدريسهم، وترى الباحثة 

ة، وورش العمل، والمؤتمرات العلمية، لما لها من دور كبير ومهم في امتالك المعلمين الكفايات اللغوية الالزم

 لمساعدة المتعلمين في التعرف على الصعوبات اللغوية التي تواجههم، وإيجاد الحلول لها.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث .0
 هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف الجنس )ذكر، أنثى(؟    

 Mann-Whitneyاستُخدم اختبار )والمتعلقة بهذا السؤال حيث  -السابق ذكرها  -ة الصفرية الفرضي ختبارتم ا

U test for 2 samples( كما هو موضح بالجدول رقم )6.) 
 

الخاصة بدرجة ممارسة اللغة العربية  (Mann-Whitney U test for 2 samples) نتائج اختبار( 6)جدول

 المهنية باختالف الجنس )ذكر، أنثي(للناطقين بغيرها للكفايات 

 القرار الداللة اإلحصائية المجال

 قبول الفرضية 4.392 الكفاية اللغوية

 قبول الفرضية 4.995 الكفاية الثقافية

 قبول الفرضية 4.299 كفاية شخصية المعلّم

 قبول الفرضية 4.303 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف

 قبول الفرضية 4.345 كفايات التقويم

 قبول الفرضية 4.330 الدرجة الكلية لجميع المجاالت

 

( بسبب اختالف متغير الجنس α < 0.05وتشير نتائج االختبار إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )   

هذا أنه ال في متوسطات ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لجميع مجاالت الكفايات المهنية، ويؤكد 

ورفض  ،يتم قبول الفرضية الصفرية من ث م  تالف الجنس ذكر أو أنثى، ويوجد فروق بين أداء المعلمين بسبب اخ

وتقارب  ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بسبب وجود نفس الدافعية عند المعلمين والمعلمات، وتشابه الفرضية البديلة.

والخبرات، باإلضافة إلتقانهم ممارسة الكفايات المهنية الالزمة لتدريس اللغة العربية لغير  ،المناهج التعليمية

ً من خالل نتائج المتوسطات الحسابية للسؤال الثاني، والتي كانت  الناطقين بها بشكل كبير، ويظهر ذلك واضحا

 .%24مرتفعة لجميع مجاالت الكفايات المهنية لعينة الدراسة وبنسبة أكبر من 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع .4

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف مؤهلهم العلمي    

 )ليسانس، ماجستير، أو دكتوراه(؟

-Kruskal) اختبار استُخدم حيث السؤال بهذا والمتعلقة - ذكرها السابق - الصفرية الفرضية اختبار تم   

Wallis test( كما هو موضح بالجدول رقم )2) 
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( الخاصة بدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين Kruskal- Wallis testنتائج اختبار ) 7جدول 

 ت المهنية باختالف مؤهلهم العلميبغيرها للكفايا

 القرار الداللة اإلحصائية المجال

 قبول الفرضية 4.002 الكفاية اللغوية

 قبول الفرضية 4.350 الكفاية الثقافية

 قبول الفرضية 4.024 كفاية شخصية المعلّم

 رفض الفرضية 4.406 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف

 قبول الفرضية 4.943 كفايات التقويم

 قبول الفرضية 4.420 الدرجة الكلية لجميع المجاالت

 

( بسبب اختالف متغير α < 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند )( وجود 2يظهر من الجدول السابق رقم )و    

المؤهل العلمي لصالح حملة شهادة الدكتوراه والماجستير مقابل حملة شهادات الليسانس، ويظهر من الجدول أن 

(، وكذلك مجال الكفاية الثقافية إذ نال 4.002مجال الكفاية اللغوية حيث تحصل على داللة = )فى هناك فروقًا 

(، وكذلك مجال كفايات 4.024الكفايات المتعلقة بشخصية المعلم، إذ نال داللة = )مجال (، و4.350داللة = )

قبول الفرضية الصفرية للكفايات السابقة. وترجح الباحثة السبب في من ث م  (، و4.943ذ نال داللة = )التقويم إ

لمجاالت الكفاية اللغوية، والكفاية الثقافية، وكفاية وجود فروقات بسبب المؤهل العلمي، وقبول الفرضية الصفرية 

شخصية المعلم، وكفايات التقويم، حيث أن نسبة المشاركين في عينة الدراسة للمعلمين والمعلمات الذين لديهم 

%، من عينة الدراسة، أكثر من عدد الذين يحملون شهادة الليسانس، 63شهادة الدكتوراه والماجستير يمثلون نسبة 

المعلمين والمعلمات من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في مدى  ادلها، وهذا يدل على كفاءةما يعأو 

ممارستهم الكفايات المهنية الالزمة، وهذا يؤدي لحصول المتعلمين على جودة تعليمية عالية، وبشكل عام ترى 

الذين يحملون مؤهالت علمية عليا كان أفضل ن أداء المعلمين والمعلمات أج عينة الدراسة الباحثة، ومن خالل نتائ

 من الذين لديهم مؤهالت أقل.

نال داللة  في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمجال كفايات أداء المعلم في إدارة الصف؛ إذ   

الذي ينص على عدم وجود فروقات بسبب  ،ويقبل الفرض البديل ،رفض الفرض الصفري(، و4.406= )

وتعزو الباحثة سبب رفض الفرضية  اختالف المؤهل العلمي الخاص بمجال كفايات أداء المعلم في إدارة الصف.

كفاية  39وجود أكبر عدد من الفقرات لكفايات المعلمين في أداء إدارة الصف، حيث تصل إلى إلى  ةالصفري

تنوعه في مواكبة كل ما هو جديد في فرعية، وهي تعتمد بشكل عام على شخصية المعلم وطريقة قيادته للصف، و

تكنولوجيا التعليم، والتنويع في استعمال الوسائل واألدوات التعليمية، وكذلك إعطاء الوقت الكافي للمتعلمين 

للتواصل الشفوي واالستماع لهم لتحسين مهارتهم اللغوية، وتوضح الكفايات الفرعية السابقة عدم اعتمادها بشكل 

هل العلمي، والدرجة العلمية التي يحملها المعلم، باإلضافة لتركيز المعلمين وإعطاء أهمية كبير علي تفاوت المؤ

هم ؤالذين لديهم مؤهالت عليا كان أداللكفايات األخرى، وذلك من خالل نتائج االختبار الذي وضح أن المعلمين 

 أفضل من المعلمين الذين لديهم مؤهالت أقل.

 مسالنتائج المتعلقة بالسؤال الخا .5

هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية باختالف سنوات الخبرة في   

 سنوات(؟ 34سنوات، أكثر من  34إلى  6سنوات، من  5مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها )أقل من 

 Kruskal-Wallis) اختبار استُخدم حيث السؤال بهذا والمتعلقة - ذكرها السابق - الصفرية الفرضية اختبار تم

test( كما هو موضح بالجدول رقم ،)2.) 
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( الخاصة بدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها Kruskal-Wallis testنتائج اختبار ) 8جدول 

 ف سنوات الخبرة في مجال تدريسهمللكفايات المهنية باختال

 القرار اإلحصائيةالداللة  المجال

 قبول الفرضية 4.362 الكفاية اللغوية

 قبول الفرضية 4.942 الكفاية الثقافية

 قبول الفرضية 4.226 كفاية شخصية المعلّم

 قبول الفرضية 4.222 كفايات أداء المعلم في إدارة الصف

 قبول الفرضية 4.222 كفايات التقويم

 قبول الفرضية 4.223 الدرجة الكلية لجميع المجاالت

 > α( المتعلق بأثر الخبرة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) 2حظ من نتائج الجدول السابق )ياُلو     

( في متوسطات درجة ممارسة المعلمين للكفايات المهنية الالزمة باختالف سنوات الخبرة لجميع مجاالت 0.05

مجال الكفاية الثقافية داللة إحصائية نال و (،4.362إحصائية بلغت )  الكفايات، إذ نال مجال الكفاية اللغوية داللة

مجال كفاية التقويم نال (، و 4.226مجال كفاية شخصية المعلم داللة إحصائية بلغت ) نال (، و4.942بلغت )

 رية .(، وحيث أن جميع القيم غير دالة إحصائياً، وبالتالي تقبل الفرضية الصف 4.222داللة إحصائية بلغت ) 

وتري الباحثة أنه مع زيادة سنوات التدريس، والخبرة لدى المعلمين والمعلمات، زاد امتالكهم وممارستهم 

للكفايات المهنية، وأصبحوا أكثر معرفة وممارسة لها، وهذا يساهم في جودة العملية التعليمية، باإلضافة إلى أنه 

يمية، نتيجة ممارستهم للدورات التدريبية، وورش العمل، كلما زادت سنوات الخبرة زادت معرفتهم للبرامج التعل

 والمؤتمرات العلمية، التي تساهم بشكل كبير على ممارسة الكفايات المهنية وإتقانها.

 الخاتمة
 االستنتاجات .1

 تم تحديد قائمة بالكفايات المهنية الالزم توافرها في معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. - 3

معلمو اللغة العربية جميع مجاالت الكفايات المهنية، بدرجة مرتفعة، مع تفاوت في درجة الممارسة يمارس  - 9

 للكفايات المهنية من مجال إلى أخر.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بسبب اختالف متغير الجنس. - 0

قين بغيرها للكفايات المهنية وجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطت - 0

بسبب اختالف متغير المؤهل العلمي، لجميع مجاالت الكفايات المهنية، عدا مجال كفايات أداء المعلم في إدارة 

الصف، الذي أظهر عدم وجود فروق في درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية 

 بسبب اختالف المؤهل العلمي.

وجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات المهنية ت -5

 بسبب اختالف سنوات الخبرة.

 التوصيات .2

 تنفيذ قائمة الكفايات الواردة في هذه الدراسة على أرض الواقع. - 3

معات والمعاهد إلعداد معلم اللغة العربية لغير الجا ىإجراء المزيد من الدراسات المشابهة لدراسة الحالية ف - 9

 الناطقين بها في تركيا.

إنشاء مراكز لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في تركيا لزيادة فاعلية العالقات االجتماعية بينهم،  - 0

ة تطوير القدرات وتقوية روابط التعاون، واالتصال، وذلك بإقامة لقاءات دورية ومنوعة، وتنظم من خالله آلي

 العلمية، والكفايات المهنية.

الحاجة إلى تسهيل الصعوبات أمام معلم اللغة العربية لألجانب، ويعتبر تحديد الكفايات المهنية من أهم األمور  - 0

 لتفادي هذه الصعوبات.
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ام بالتدريب وإعادة معالجة جوانب القصور في ممارسة المعلمين للكفايات المهنية، وتحسين كفاياتهم باالهتم - 5

التدريب لتحقيق نواتج تعليم تُحقق األهداف، وضرورة التقويم المستمر ألداء معلمي اللغة العربية لغير الناطقين 

 بها ومتابعة أنشطة نموهم المهني.

ير لبرامج والدورات التدريبية، والمؤتمرات العلمية، وورش العمل، لمعلمين اللغة العربية لغا فىالمشاركة  - 6

 تساهم بشكل كبير وفعال في ممارسة ورفع الكفاية المهنية للمعلمين. -الناطقين بها 

االهتمام بتزويد المعلمين بالكفايات المهنية، التي تمكنهم من اختيار طرق التدريس المناسبة، أثناء قيامهم  - 2

 م.بعملية التدريس، وبالتالي يتوافقون مهنياً، ويصبحون أكثر فعالية مع طالبه

القيام بدراسات أخرى بناء على قائمة الدراسة الحالية، وهي تحديد مدى ممارسة الكفايات المهنية لمعلمي  - 2

 اللغة العربية لغير الناطقين بها بمتغيرات أخرى مختلفة.
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