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 ها بالجامعي لغير الناطقين  اللغة العربية   تدريسدور الوسائل التعليمية في 

 "اجلامعات النيجرييّة منوذجاً"
 محمد إثنان سليمان 

 عميد شعبة التربية العامة نائب 
 نيجيريا –كنو   –كلية أمين كنو لدراسات الشريعة والقانون 

 

 ملخص البحث:
ختيار الوسيلة أو  إهداف الدرس، كما أن معايير  أ تكمن قيمة الوسائل التعليمية فيما تحققه من أهداف سلوكية محددة ضمن أسلوب متكامل يضعه المدرس لتحقيق  

خذ بعين  أمن األشياء الضرورية التي ت  ،ن العوامل التي تؤثر في تحقيق أهداف الدرسإنتاجها وطرق استخدامها ومواصفات المكان الذي تستخدم فيه، وغيرها م
 .اإلعتبار

ال يكفي في معالجة الدروس المقررة في المقررات الدراسية، )وخاصة دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها( فكلما    عن طريق الحواس، فاللفظ إذا وحدهفالمعرفة تأتي  
 من الحواس ازداد الفهم والعلم، فيكون بذلك المتعلم أساسا  في عملية التعلم، في حين أن المدرس يكون موجها ومشرفا.  أشركنا عددا  

التعليمية في إيصال  لخاص بدور  يأتي هذا البحث ا  التي تقوم بها الوسائل  اللغة العربية للناطقين بغيرها، لتتبع األدوار  التعليمية في تحسين أداء مدرس  الوسائل 
 جابة على أسئلة متعددة أهمها:ذلك على عمل المدرس، بمحاولة اإل  وأثرأو المحاضرات إلى التقبل واالهتمام بالدرس  طالبالمعلومات وحفز ال

 الوسائل التعليمية وما أنواعها؟ ما هي -
 ما هي أهمية الوسائل التعليمية في عملية تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ -
 من هو مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها وما صفاته؟ -
 ما دور الوسائل التعليمية بالنسبة ألداء المدرس؟  -
 ربية الناطق بغيرها؟ ما دور الوسائل التعليمية بالنسبة لمتعلم اللغة الع -
 ما هي أهم تصنيفات الوسائل التعليمية وكيف يستفيد منها مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ -
 كيف يختار مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها وسيلة تعليمية معينة لموقف تعليمي محدد؟ -
 ما هي معايير اختيار الوسيلة في عملية التدريس؟ -
 ومعوقات استخدام الوسائل التعليمية في التعليم الجامعي؟ ما هي قواعد  -

 وغيرها من األسئلة التي يحاول البحث أن يجيب عليها. 
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 تمهيد: 
 . بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على النبي الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

العربية في    تدريس إن   بمفردات اللغة  يتعلق  فيما  فيه، خاصة  النظر  إعادة  إلى  بحاجة  الجامعي  التعليم 
  ألن استخدامها صحيحا  يؤدي إلى نجاح الدرس وهكذا العكس،  ،المقرر وطرق التدريس ووسائل تعليمية

سية( وتقديمها )المقررات الدراتوظيف مفردات المنهج الدراسي  في    القدرةماهر له    مدرس  يتطلب   التدريسف
وله مناسبة وأسلوب تعلمي مناسب،  تعليمية  طريقة  باختيار  وال يتحقق ذلك إال  لمتعلميه في حكمة وبراعة،  

وخاصة مع متعلم اللغة العربية الناطق بغيرها،    ،مختلفة  وسائل تعليمية  ات استخدامفي  معرفة  سابق    كذلك
أساسي في   فالوسيلة التدريس  عنصر  باس   يتحقق ال  و   ،عملية  إال  الدرس  المختلفة   هاتخدامنجاح    بأنواعها 
 .صحيحا   ا  استخدام

الجذامعي  يذةاللغذة العرب تذدريسفذي المختلفذة  الوسذائل التعليميذةدور تحاول هذذه الدراسذة الكشذف عذن 
أسذلوب فمذا مذن شذكفي فذي أن   .ورفذع كفاءتذه التدريسذية تحسذين أداء المذدرس، ودورهذا فذي لغير الناطقين بها

وحذذده، المسذذتخدم فذذي كثيذذر مذذن أقسذذام اللغذذة العربيذذة فذذي الجامعذذات، غيذذر اإللقذذاء  فذذي المتمثذذل المحاضذذرة،
لتقذذذديم طذذذرق التعلذذذيم الناجعذذذة أمذذذام ثذذذورة المعلومذذذات التذذذي اشذذذتملي علذذذى منذذذاحي العمليذذذة التعليميذذذة  قذذذادر

 انذذذب اللغذذذة اإلنجليزيذذذة التذذذي،  بجمذذذع لغذذذات محليذذذة متعذذذددةتعذذذي  فذذذي نيجيريذذذا لعربيذذذة للغذذذة االمختلفذذذة، فا
ة لغذات  تسذتخدم فذي العمذل اإلداري فذي جميذع  د لغذة رسذميةفهذي تعذ، نيجيريذااستطاعي أن تتربذفع علذى قمذ 

مؤسسذذذات الحكوميذذذة وغيذذذر الحكوميذذذة، التربويذذذة وغيذذذر التربويذذذة، حتذذذى أقسذذذام اللغذذذة العربيذذذة فذذذي الجامعذذذات 
امعذذذة وردارات أخذذذر  داخذذذل وخذذذارل الجامعذذذة باللغذذذة النيجيريذذذة تصذذذدر خطاباتهذذذا ومراسذذذالتها مذذذع إدارة الج

 .اإلنجليزية
 فمذذدرس اللغذذذة العربيذذة خاصذذذة فذذذي الجامعذذات النيجيريذذذة، أمامذذذه تحذذدف فذذذي رفذذذع مسذذتو  اللغذذذة العربيذذذة

أقسذذام اللغذذة أصذذبحي مخرجذذات التعلذذيم فذذي وال يتحقذذق ذلذذك إال إذا ، اإلنجليزيذذة اللغذذة وتتنذذافس مذذعتتواكذذب ل
، فذذي المجذذال التربذذوي  علذذى مواكبذذة العصذذر الذذراهن بكذذل منتجاتذذه الحديثذذة ةقذذادر متميذذز فذذي وضذذع  ةالعربيذذ

التعامذذل مذذع أيفن تقنيذذة مذذن تقنيذذات علذذى  ينادر قذذ)المدرسذذون( المخرجذذات  وأصذذبا القذذائمون علذذى إنتذذال هذذذه
 للناطقين بغيرها. اللغة العربية ويستطيعون توظيفها في تدريسالتدريس الحديثة 

 هذه الدراسة )البحث( إلى محاور كاآلتي:تقسيم يمكن 

 :في نيجيريا التعليم الجامعي المحور األول:

  .مفهوم التعليم الجامعي -

 .التعليم الجامعي في نيجيريا خصائصة -

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 ل وال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي               
 

401 

 النيجيري. مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيأهداف  -

 في التعليم الجامعي: مدرس اللغة العربيةالمحور الثاني: 

 مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها -

 مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها. كفاءة -

 وسائل التعليمية وأثرها في التعليم الجامعي:الالمحور الثالث:  

 .وأهميتها مفهوم الوسائل التعليمية -

 .أنواع الوسائل التعليمية في التعليم الجامعي -

 .اللغة العربية للناطقين بغيرهافي رفع كفاءة مدرس  الوسائل التعليميةدور  -

 لغير الناطقين بها.مدرس اللغة العربية  تحسين أداءفي ودورها التعليمية الحديثة الوسائل  -

 وهللا الموفق.
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 :في نيجيريا التعليم الجامعي المحور األول:

 الجامعي:مفهوم التعليم : أوال
من أنواع التعليم القديمذة، والذذي حصذل )ويعرف أيضا  بمسمى التعليم العالي( إن التعليم الجامعي  

جامعذة بذايرو كنذو،  )خاصذة وتعتبذر الجامعذات النيجيريذةعلى اهتمام كبير من قبل مختلف شعوب العالم،  
م الجامعذات فذي العذالم والتذي وجامعة أحمذد بيللذو زاريذا، وجامعذة عثمذان طذن فوديذو سذكوتو( مذن أبذرز وأقذد 

فيها العديذد مذن الطذالب التي التحق وآدابها  تخصص اللغة العربية أنشأت أقسام اللغة العربية، والذي يقدم
يقدم لألشذخاص الذذين  التعليم نوع من هوادة البكالريوس في اللغة العربية، و الجامعيين، وحصلوا على شه

 .لهم القدر الكبير من النضج العقلي والفكري نتيجة للمراحل الدراسية السابقة

الجامعيف  في    التعليم  دراسيا   معدال   الطالب  يحقق  أن  ويجب  الثانوي،  التعليم  بعد  مباشرة  يأتي 
لاللتحاق   أو  الجامعية،  للدراسة  يؤهله  الثانوية  الذي  باالمرحلة  الجامعي  ففي  لتخصص  بدراسته،  يهتم 

نيجيريا يلتحق    جامعات  أن  العربيةالطالب  قبل  اللغة  بأقل    بقسم  النجاح  يحرز  أن  جدا  "البد  في   "جيد 
، من بينها اللغة العربية والدراسات الثانويةالمرحلة  من ضمن المواد التي درسها في    خمس مواد دراسية

المشترك للقبول ، إضافة إلى نجاح الطالب في اإلمتحان التأهيلي الذي ينظمه المجلس الوطني  اإلسالمية
هذا المجلس هو المسؤول "   "Joint Admission and matriculation Board (JAMB)والشهادات 

امعي  الرقم الج  نيجيريا، وهو المسؤول كذلك في اخرال في تنسيق القبول للجامعات والمعاهد والكليات في  
 . (JAMB NUMBER) ذالمعروف ب ،نيجيريا لجميع طالب 

بعد دراسة المقررات الدراسية في يحصل الطالب في جامعات نيجيريا على شهادة اللسانس )البكالريوس(، 
على الشهادة في سي  من الثانوية مباشرة، ويحصلثمان فترات دراسية )أربع سنوات( إذا التحق بالجامعة  

سنوا  )ثالث  دراسية  شهادة  فترات  أو  الدبلوم  شهادة  على  حصوله  بعد  بالجامعة  الطالب  التحق  إذا  ت( 
 التربية النيجيرية، بشرط أن يحصل الطالب على تقدير عام: جيد جدا .

ب بعد  عن  والتعليم  األغلب(،  )هو  الجامعة  مقر  في  التعليم  نوعية  على  نيجيريا  جامعات  واسطة  تعتمد 
التقنيات الحديثة، وأبرز الجامعات المستخدمة لنظام التعليم عن بعد )جامعة نيجيريا المفتوحة(، وهو نظام  

نيجيريا.  لجمهورية  الوطني"  التعليم  "سياسة  عليه  نص  كما  حكوميا   به  جامعات    1معترف  على  تشرف 
 NATIONAL UNIVERSITIES COMMISSION"  نيجيريا حكومة خاصة المعروفة باسم "

N.U.C   هي مؤسسة حكومية أسسي لإلشراف على جميع جامعات نيجيريا الحكومية والخاصة، إداريا
 .  يا  وأكاديميا، تقوم بزيارات تفقدية لتقويم الجامعات سنو 
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 تقدم أقسام اللغة العربية في الجامعات النيجيرية تخصصات مختلفة أهمها: 
لغة عربية/لغويات(  /أدب لغة عربية: )،  لغة عربية عامة) لغة.  تربية،  بالتعاون مع قسم    .عربية  تربية/ 

 (لغة عربية. /لغة عربية/ دراسات إسالمية، دراسات إسالمية .التربية

فأقسام  بج اللسانس،  العالاللغة  انب مرحلة  التعليم  تقدم شهادات في  دكتوراة(، كما  )ماجستير و ي  العربية 
نيجيريا  فشهادة اللغة العربية في    .ر(، وشهادات فخيرية وغير ذلك)البروفيسو   أنها تمنا شهادة األستاذية

بها بوظائف    معترف  يلتحق  أن  حاملها  يستطيع  احكوميا ،  بإمكانه  أن  كما  مختلفة،  ق  ا تحال حكومية 
   ية.ز شريطة أن يتقن اللغة اإلنجلي ،بالجي 

 : في نيجيريا  : خصائص التعليم الجامعيثانيا

 أهمها:  م الجامعي في العالم( ببعض خصائص شأنه شأن التعلي )في نيجيريا لتعليم الجامعي يختص ا

المتخصص؛   .أ التعليم  أنواع  من  للكليات    ألنيعد  الدراسية  في الجامعية  و الخطط  الطالب  تضع 
 . تخصصات 

  المتخصصة يطوفر قطاع التعليم من خالل االعتماد على تزويده بمجموعة من الكتب، والمؤلفات   .ب 
كما   الدراسية،  المجاالت  من  العديد  االقتصادي،  في  التطور  على  العمل بيحافظ  سوق  تزويد 
 بالعديد من الكفاءات التي تدعمه وتطوره. 

يقدم  لمتعلمين، و في المجتمع، ويزيد من الوعي المعرفي واإلدراكي عند ا  يقلل من مستو  األمية  .ل
 المعرفة، مما يدعم قطاع البحث العلمي. مجموعة من األبحاث المهمة في مختلف مجاالت 

بالجانب  . د  متاح    يهتم  فهو  وجنسهم،  أعمارهم  اختالف  للمتعلمين على  التطبيقي  والجانب  المعرفي 
 .لشيوخالشباب والجميع الفئات العمرية؛ 

مجال تخصصه، في    أن يلتحق بالخدمة الوطنية سنة كاملةملزم لكل خريج جامعي في نيجيريا   .ه
  جه. لم يتجاوز ثالثين سنة من يوم تخر ما يستمر بالدراسات العليا،  وظف أوي   قبل أن

 :النيجيري  التعليم الجامعي مقررات اللغة العربية فيأهداف : ا  لثاث
للغة العربية وعلوم ا  بقواعدب  الجامعي النيجيري إلى تزويد الطاليهدف مقررات اللغة العربية في التعليم  
وفق حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع النيجيري  لغوية  المهارات الوالكفايات األدبية التربوية الالزمة لتنمية  

كما يقوم بالدور األساسي في   ،النفعالي واللغوي للطالبمراعيا  في ذلك مراحل النمو العقلي واالجتماعي وا
 تحقيق اآلتي: ا  تسعى لعمومفهي   وتأهيلهم علميا  وتربويا ،والكليات تنمية خبرات مدرس المرحلة الثانوية 

ب  - االعتزاز  ثقتهم  االلغة  غرس  يغذي  بما  وتزويدهم  الطالب،  نفوس  في  العربي  والتراث  لعربية 
 .بقدراتهم على بناء ثقافة حديثة متماشية مع متطلبات المجتمع النيجيري بالمستقبل و 
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قراءة ومحادثة وكتابة وتعبير، بما يمكنهم من استخدام  تنمية المهارات اللغوية لد  الطالب من   -
 اللغة العربية الفصحى استخداما  سليما  وصحيحا  في نطاق حياتهم الثقافية وغيرها.

 تطوير قدرات الطالب على نشر اللغة العربية والحرص على سالمتها واستعمالها بكل يسر. -

 حسهم الجمالي والنقدي بوجه عام.  تعريف الطالب مواطن الجمال وأسرار العظمة، وتربية -

تعريف الطالب بمعرفة شاملة باألدب العربي، قديمه وحديثه، وتغذية تعلقهم به ومقدرتهم على   -
 تذوقه واستيعاب مراميه وجوانب إبداعه. 

المتوازنة زيادة حصيلة الطالب اللغوية والفكرية والثقافية والفنية بما يمكنهم من بناء شخصيتهم   -
 االيجابية القادرة على التكيف والعطاء واإلبداع في مجال اختصاصاتهم.

 تزويد الطالب بالمعرفة والقدرة التي تمكنه من التعامل مع كنوز التراث العربي اإلسالمي. -

دبية والقابليات اللغوية لد  الطالب وتشجيع الراغبين منهم على ارتياد تجربة  كشف المواهب األ -
 اإلبداع واإلسهام في الحياة الثقافية والفنية للمجتمع النيجيري.
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 في التعليم الجامعي:للناطقين بغيرها المحور الثاني: مدرس اللغة العربية 
شذذأن عظذذيم ومكانذذة  ولهذذا، التذذدريس فذذي التعلذذيم الجذذامعي النيجيذذري تعذذد اللغذذة العربيذذة إحذذد  لغذذات 

وهذي  تنفذرد بهذا مذن غيرهذا، (، فهذي تتميذز بخصذائص خاصذة فذي شذمال نيجيريذا)سامية بين لغات نيجيريا  
لغة القرآن ولغة الرسول صلواة هللا عليه وسالمه، مذن هنذا نجذد أن تعلذم اللغذة العربيذة فذي ديذار لغة الدين و 
 لى، ثم ألغراض تجارية وثقافية ونحو ذلك.و ي ألغراض دينية في المنزلة األنيجيريا يأت

بأنه المحرك األساس في عملية التطوير التربوي، فهو المرشد والموجه في ضذوء   درسيوصف الم
من حيث إعداد الخطط التربوية  درسالدراسات الحديثة، لذلك ع نيي المؤسسات التربوية عناية خاصة بالم

فذذذي مجذذذال تعلذذذيم اللغذذذة العربيذذذة للنذذذاطقين بغيرهذذذا، وهذذذذا جذذذاء اسذذذتجابة لنتذذذائج الدراسذذذات، والتقذذذارير، وأوراق 
العمذذل، والمناقشذذات التذذي تضذذمنتها المذذؤتمرات العالميذذة، والتذذي أكذذدت أن ثمذذة تذذدني ا فذذي أداء العذذاملين فذذي 

غيرها وهذا مرده النقص في اإلعداد المهني والتقني والتواصذلي، وعذدم حقل تدريس اللغة العربية للناطقين ب
 2تلقيهم التدريب الكافي أثناء تدريسهم لهذا المجال.

 :مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها أوال :
العربية ل َغة  ثانية على نقل اللغة بمنطق رياضي َبحي، بل بما تحمله   درس اللغةال يقتصر دور م

من قيم وفكر ومفذاييم بكامذل أدواتهذا وأسذاليبها اللغويذة والبيانيذة، والتمكذين مذن اسذتعمالها بشذكل الئذق عنذد 
نذاطقين للاللغذة العربيذة  درسومهمذا كذان مذ ين الثقافية العامة أو التخصصذية.الممارسة والتطبيق في المياد 

ا فذذي ممارسذذاته فإنذذه يتحذذتم عليذذه أن يبنذذي ممارسذذاته علذذى أسذذس وقواعذذد  بغيرهذذا خبيذذر ا فذذي مهنيتذذه، وبارعذذ 
تربويذذذة وثقافيذذذة ولغويذذذة، ولتطبيذذذق هذذذذه القواعذذذد فذذذي العمليذذذة التعليميذذذة البذذذد لذذذه مذذذن تطذذذوير ثقافتذذذه ومعارفذذذه 

أن يطور خبرته فذي تطبيذق تلذك القواعذد  باستمرار في مستجدات تلك األسس والقواعد نظري ا وعملي ا، وعليه
ليات آوالمعايير ويتقن التخطيط الفعفال للبرامج اللغوية العامة أو ذات األغراض الخاصة، وبالتالي يكتسب 

التخطذذذيط االسذذذتراتيجي نتيجذذذة الدراسذذذات النظريذذذة المقترنذذذة بذذذالخبرات العمليذذذة، وعندئذذذذ يمكذذذن لذذذه أن يحقذذذق 
ا وفاعليذذة عاليذذة. غايذذات البرنذذامج التعليمذذي ويصذذل ي اللغذذة درسذذفئذذات ميمكذذن تقسذذيم و  3إلذذى نتائجذذه عمليذذ 

 :للناطقين بغيرها على النحو التالي العربية
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. ولكذل منهمذا مزايذاه وسذلبياته. اآخذر غيذر نذاطق بهذنذاطق بالعربيذة، و   درسهنذاك مذ  أ. من حيث الجنسية:
تنتقذل يسذتخدمون عاميذات بالدهذم فذي تذدريس اللغذة العربيذة ففالشائع بين المعلمذين النذاطقين بالعربيذة أنهذم 

 درس.لغوية السائدة في بلد هذا الم( العادات الالعربيةغير الناطقين بإلى الطالب )
العربيذة وآدابهذا، اللغذة غير الناطق بالعربية فقذد تكذون لذه إيجابيذات منهذا أنذه متخصذص فذي   لمدرسوأما ا 

إال أنذه يفتقذر  ة، كذل هذذا قذد يتذيا لذه تعلذيم اللغذة العربيذة لغيذر أبنائهذا.وقد يكون على حظ من علذوم التربيذ
إمذا  منذه ذلذك طالذب فذي اللغذة االعربيذة، ويلمذس الإلى الحس العربي، الذي يمكنه من معرفذة دقذائق األمذور 

أو  ،التذي تتغيذر معانيهذا مذن سذياق آلخذربشرح دالالت بعذض األلفذا   وأ،  ةبطريقة نطقه لألصوات العربي
ي إدراك البعد الثقافي لبعض العبارات واألمثال العربية وغيرها، فضال  عما يحدث في أدائذه اللغذوي، عذن ف

 غير إرادة منه، من تداخل لغوي بين اللغة العربية ولغته األم.

ال غير متخصص ) و  درسوم، متخصص في اللغة العربية وآدابها درسهناك م ب. من حيث التخصص:
مذن  اللغة العربية للنذاطقين بغيرهذاالمعلمين الذين يقومون بتعليم ف ،(هؤالء في جامعات نيجيريايوجد أمثال  

غير المتخصصين في اللغة العربية، يمارسون العمذل باجتهذادات شخصذية تصذيب مذرة وتخطذ؛ مذرات؛ إذ 
خاطئذذة أشذذد يسذذتند غيذذر المتخصصذذين فذذي اللغذذة العربيذذة فذذي تعلذذيمهم للنذذاطقين بغيرهذذا علذذى مقولذذة سذذائدة و 

هذذا النذوع مذن المعلمذين يكثذر فذي فالخطأ في الوقذي نفسذه، وهذي أن كذل نذاطق باللغذة قذادر علذى تعليمهذا، 
 4البالد العربية.

 بغيرها: ففي نيجيريا هناك نوعان من مدرسي اللغة العربية للناطقين :مهنيج. من حيث اإلعداد ال
 ,N.C.E, BA Ed Arabic) .علذى مؤهذل تربذوي فذي تخصذص تعلذيم اللغذة العربيذة مذدرس حاصذل. 1

MED Arabic, Phd Arabic)  
إضافة إلى شذهادة  (BA Arabic, MA Arabic) درس حاصل على مؤهل علمي في اللغة العربية،م .2

أو الذدبلوم  (Post Graduate Diploma In Education, P.G.D.E)ة، الذدبلوم العذالي فذي التربيذ
 ((Professional Diploma In Education, P.D.Eالمهني في التربية، 

عضذذوية مذذن "مجلذذس  ةشذذهاد  حصذذل علذذىفالمذذدرس فذذي نيجيريذذا قبذذل أن يباشذذر عمليذذة التذذدريس ال بذذد أن ي
شذهادة ال بذد أن الالمجلذس قبذل أن يمنحذك (، و Teacher Registration Councilتسذجيل المعلمذين" )

 خصذذة تذذدريس"ي التذذدريس، ومذذن ثذذم يمذذنا المجلذذس حذذاملي شذذهادته "ر  فذذكفذذاءة الإثبذذات حذذان تذذنجا فذذي امت
قذد تذؤدي للمذدرس للسذجن لمذدة قانونيذة تخضع للتجديد بعد كل ثذالث سذنوات، ويعتبذر مخالفذة ذلذك جريمذة 

 5تصل إلى خمس وعشرين سنة.

 مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها في التعليم الجامعي. : كفاءةثانيا  
مدرس تعني تميذزه  فذي تحقيذق أهذداف برامجذه التعليمذي مذن خذالل ممارسذات وخبذرات فذي الكفاءة  

دمذذج مهذذارات ومعذذارف واتجاهذذات معينذذة فذذي سذذياق تربذذوي عملذذي لغايذذة تمكذذين طالبذذه مذذن اكتسذذاب اللغذذة 
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تعلق بشخصية المعلذم واهتماماتذه، تتؤثر فيها عوامل بعضها و  6ل الئق.العربية كلغة ثانية وممارستها بشك
والقذذذيم التربويذذذة والمهنيذذذة والخبذذذرات التذذذي يضذذذعها فذذذي بوتقذذذة واحذذذدة عنذذذد ممارسذذذة  علذذذق بمعارفذذذهوبعضذذذها يت

والطالذذب  درسالعمليذذة التعليميذذة، ممذذا يذذؤثر بشذذكل فعذذال علذذى نوعيذذة المخرجذذات التذذي ينشذذدها كذذل مذذن المذذ
 :منهاعناصر  تقوم الكفاءة على والمؤسسة التعليمية في آن واحد.

 :يالمعرفالعنصر :  أ
تسذتلزم علمذه بمعذارف وقذيم تربويذة ولغويذة  للنذاطقين بغيرهذااللغذة العربيذة   مذدرسالمعرفيذة لءة  الكفا

  ات النفسية.وثقافية، إضافة إلى تطوير الممارسات التعليمية والخبرات التربوية والسلوكي
لغذذة ويقصذذد بذذه الدراسذذات العلميذذة المتخصصذذة التذذي تقذذدم للذذدارس فذذي علذذوم المعرفذذة باللغذذة العربيذذة: ال. 1

ويتضذمن الجانذب اللغذوي للخبذذرات  ،للنذاطقين بغيرهذذاالعربيذة اللغذة تعلذيم العربيذة وبصذفة خاصذة فذي مجذذال 
 اللغذذة العربيذذة نشذذأت  والتذذي تشذذمل 7للغذذة العربيذذة،م او فذذي مجذذال الدراسذذات النظريذذة التذذي تتعلذذق بعلذذالعلميذذة 

التعبيذذر ارات الحذذوار و وبنذذاء الذذنص األدبذذي، ومهذذ وقواعذذدها، وأسذذاليبها البيانيذذة ونظمهذذا البنائيذذة والصذذوتية،
 8النظري والتطبيقي. النظرية والتطبيقية التي تتعلق بعلم اللغة الحديث الكتابي ونحو ذلك. وكذلك مجال 

إال إذا ال يستطيع أن يحقذق مهمتذه و  ،اللغة العربيةمعلم  لومات الرئيسية في عملية اإلعداد  أحد المقوتعتبر  
 .توظيفها لخدمة الغرض من تدريسها بالمهارات األساسية للغة العربية والتمكن من كان ملم ا

اللغذذة العربيذذة الفصذحى التذذي تصذذدر بهذذا الكتابذذة  يعذذرف أنأن  للنذاطقين بغيرهذذاالعربيذذة  اللغذذةوعلذى مذذدرس 
فهنذذذاك الفصذذذحى القديمذذذة التذذذي كتذذذب بهذذذا التذذذراث العربذذذي القذذذديم، نذذذوعين، علذذذى العربيذذذة والتذذذراث اإلسذذذالمي 

 ،والفصذذحى المعاصذذرة التذذي تصذذدر بهذذا الكتابذذات المعاصذذرة والتذذي تتفذذق مذذع روح العصذذر الذذذي نعذذي  فيذذه
ولغة الصحف باإلضافة إلى أنها لغة الحديث والتخاطب في أجهزة اإلعالم والمكاتبات الرسمية بين الدول 

 9.لعربيةوالمجالت ا
ويقصذد بذذه الدراسذات التربويذذة والنفسذية التذي تذذزوده بمعرفذة دقيقذذة لطبيعذة العمليذذة  . معرفذة مهنيذة تربويذذة:2

اسذذبة، والتذذي تهذذدف إلذذى المن تذذدريسدراتذذه واسذذتعداداته وبطرائذذق الالتعليميذذة، وبخصذذائص المذذتعلم النفسذذية وق
االطذذالع علذذى تجذذارب تعلذذيم عذذن طريذذق  10بصذذورة فاعلذذة، لقيذذام بعمليذذة التذذدريسللذذه يهوتأ درسن المذذيتمكذذ

، دمذة فذي هذذا الشذأن والبنذاء عليهذذاوتقذدير الجهذود المق ، ومتابعذة المسذتجدات للنذاطقين بغيرهذااللغذة العربيذة 
اإللمذام و هداف التربوية بعمليذة القيذاس، وأسس التقويم وأغراضه وربط األ  معرفة استراتيجيات التعليم  كوكذل

 في عمليات التعليم. الحديثة المستخدمة الحاسوبية التقنيات و  تعليميةالباستخدام مختلف أنواع الوسائل 
ويقصذذد بذذه الدراسذذات الثقافيذذة مذذن معذذارف وقذذيم واتجاهذذات وأسذذاليب التفكيذذر  معرفذذة بالثقافذذة العربيذذة:ال. 3

ي تهذذذذذدف إلذذذذذى مسذذذذذاعدة المعلذذذذذم علذذذذذى أداء مهمتذذذذذه التربويذذذذذة والثقافيذذذذذة وعناصذذذذذر الثقافذذذذذة الخاصذذذذذة، والتذذذذذ
جوانذب  فذية لمضذامين الثقافيذطرق توصذيل ا عرفلغة العربية كلغة ثانية أن يال  درسالبد لم  واالجتماعية.

ا، وأساليب ا لغويذة وتعليميذة، ووجذدانيات وقذيم سذل يذة وكية واجتماعاللغة العربية، أدب ا وبيان ا، وتعبير ا ونصوص 
 في سياقها الحضاري الصحيا. من القيم الثقافية قادر ا على وضع كل قيمة  وأنودينية وفنية، 

 المهني والتعليمي: األداءعنصر : ب
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ها مرتبطة بشكل أساسي فذي أدائذه التعليمذي والمهنذي، غير لناطقين بلاللغة العربية    درسإن كفاءة م
 حقق معايير الكفاءة في: تيو بحيث تؤثر خبراته في دقة اختياره وسالمة أولوياته، 

 للنذاطقين بغيرهذابيذة العر اللغذة بذأهم األخطذاء الشذائعة ومشذكالت تعلذيم  بذأن يكذون ملمذا    . القيم التعليمية:1
، لعربيذةلغذة ااهتمامات المتعلمين واختصاصاتهم في المواقف التعليمية لذدعم اكسذابهم لتوظيف  ، و وتحليلها
لغذة لا لذتعلم هذمتحديذد دوافعو  صياغة أهذداف التعلذيم بطريقذة إجرائيذة واضذحةو اللغوية    همتحديد مستوياتبعد  
  ذلك. نحوو  جودة وسرعة تحقيق أهداف التعليم لعربية واستثمارها فيا
التعذذرف علذذى المتعلمذذين وتحصذذيلهم المعرفذذي ، و تنظذذيم وقذذي الذذدرس بدقذذة وكفذذاءةب وذلذذك :. القذذيم المهنيذذة2

، بثقذة وثبذات  تهامناقش، و تقبل النقد واستماع المقترحات ، و لهم المهنية، وبناء المودة معهمواهتماماتهم وأعما
توضذذذيا  نحذذذو تعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة عذذذن طريذذذق رثذذذارة دافعيذذذة المتعلمذذذينو ويذذذة بفاعليذذذة تطبيذذذق المهذذذارات اللغو 

 ات ن مراعيذذا فذذي ذلذذك الفروقذذذالتنذذوع فذذذي األنشذذطة اللغويذذة التذذي ينفذذذها المتعلمذذذو و  وتحديذذده، أهذذداف الذذدرس
 11.الفردية

 :: النتائجـج
ا فذذإن الهذذدف النهذذائي مذذن تعلذذيم اللغذذة العربيذذة كلغذذة ثانيذذة هذذو   يتحصذذيل المتعلمذذين مسذذتو   عاليذذ 

 اللغويذذة، مذذن حيذذث جذذودة الحصذذيلة العربيذذةيء نظذذرائهم مذذن النذذاطقين بإتقذذان اللغذذة العربيذذة بمهاراتهذذا يكذذاف
ى إفذذراز أنشذذطة تعليميذذة جهذذود إلذذمال، وال يذذتم ذلذذك إال بتكذذريس الكفذذاءات  يات مسذذتو أعلذذى إلذذى بهذذم االرتقذذاء و 

ا ي الجامعيذذذة المختلفذذذة، وهذذذو كذذذذلك أمذذذرالتعليميذذذة مراحذذذل مسذذذتو  المنذذذاهج أو النوعيذذذة علذذذى  تطلذذذب جهذذذود 
وتطبيذذذذق أنشذذذذطتها ، غيذذذذر الحكوميذذذذةأقسذذذذام اللغذذذذة العربيذذذذة فذذذي الجامعذذذذات الحكوميذذذذة و متظذذذافرة مذذذذن جميذذذذع 

 12معايير قياسية.علمين للوصول إلى وتقويماتها على شرائا واسعة من المت
وال يكتمل الحديث عن إعداد مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها إال بالنظر عن البعذد الشخصذي 

 ي،الالزمذذذة لنجذذذاح المعلذذذم وتوافقذذذه المهنذذذ رس واسذذذتعداداته الذاتيذذذةد مذذذالذذذذي يتمثذذذل فذذذي خبذذذرة الواالجتمذذذاعي 
اللغذذة العربيذذة أن يحقذذق فذذي إطارهذذا النجذذاح ن أهذذم السذذمات الشخصذذية واالجتماعيذذة التذذي يمكذذن لمعلذذم مذذكتو 

تميذز ت التذي قذوة الشخصذيةوال الثقذة بذالنفسو  التذدينسمات متعددة، أهمهذا    في  في الجامعات وغيرها  المهني
اجتمذاعي ، وأن يكذون المذدرس رتقان المادة الدراسذية، و وتحمل المسؤولية والحرية في اتخاذ القرارات   بالذكاء
 عناصذردر علذى التفاعذل بذين اقذ، ه ويكوفنن عالقات طيبة معهمطالبجتماعي مع  البالسلوك ا  يتميز  الطبع
 دون إهدار لكرامته. موضوعية والتواضعالمختلفة يتسم بال لعملية التعليميةا
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 المحور الثالث: الوسائل التعليمية وأثرها في التعليم الجامعي:
يتعذذد  حذذدود اسذذتعمال وسذذائل اإليضذذاح البسذذيطة، كالرسذذوم يظذذن الذذبعض أن مصذذطلا وسذذائل تعليميذذة ال 

والصور والمجسمات ونحذو ذلذك، مذا جعذل الكثيذر مذن المدرسذين االعتقذاد بذأن هذذه الوسذائل ال تصذلا  وال 
. فالحقيقة أن الوسائل التعليمية ال تكمذن أهميتهذا فذي يستفاد من استعمالها إال في المراحل الدراسية األولى

تهذا، ولكذن فيمذذا تحققذه مذن أهذداف سذلوكية، محذذددة ضذمن أسذلوب متكامذل يضذعه المذذدرس الوسذائل بحذد ذا
 لتحقيق أهداف الدرس. 

 مفهوم الوسائل التعليمية وأهميتها. أوال:
فالوسذيلة التعليميذة هذي:  13ما يتوصل به اإلنسان إلذى شذيء، أو يقذرب بذه إلذى غيذره.الوسيلة هي  

مواقذذف وأجهذذزة، وأدوات ومذذواد يسذذتخدمها المعلذذم ضذذمن إجذذراءات اسذذتراتيجيات التذذدريس لتحسذذين "مجموعذذة 
للوسائل التعليمية أسماء متعددة جاءت متدرجذة منهذا: وسذائل اإليضذاح، الوسذائل  14.عملية التعليم والتعلم"

 تكنولوجيا التعلم.وسائل االتصال التعليمي و تعليمية، المعينة، الوسائل السمعية البصرية، الوسائل ال

 ضمن نظام شامل أهمها: وتتمثل أهمية الوسائل التعليمية في مقدار ما تحققه من أهداف تربوية
 تساعد على استثارة اهتمام المتعلم ورشباع حاجاته للتعلم. .أ
 حيوية وواقعية ونشاط.تزيد في فاعلية المتعلم ونشاطه الذاتي، لما تضيفه على الدرس من  .ب 

 اشتراك جميع الحواس في عمليات التعلم مما يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم. .ل

 15تساعد الوسائل التعليمية على تحاشي الوقوع في اللفظية. . د 

 تساعد في زيادة مشاركة المتعلمين اإليجابية في اكتساب الخبرة. .ه

 أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين.د وتوفر الوقي وتساعد في تنويع تقلل الجه .و

 تؤدي إلى ترتيب األفكار وتعديل السلوك وتكوين اتجاهات مرغوبة لد  المتعلمين. .ز

 تنمي ثروة المتعلم اللغوية وتدربه على اتباع األسلوب العلمي في التفكير. .ح

 ة في التعليم الجامعي.أنواع الوسائل التعليميثانيا: 
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 تصنف الوسائل التعليمية على مجموعات أهمها:

 الوسائل البصرية: مثل األفالم المتحركة، والخرائط، والرسوم البيانية، والمعارض والمتحف ونحو ذلك. -

 الوسائل السمعية: مثل اإلذاعة المدرسية، أجهزة التسجيل الصوتي، وغير ذلك. -

السمعية البصرية: من أمثال: األفالم المتحركة والناطقة، األفالم الثابتة والمصحوبة بتسجيالت الوسائل   -
 صوتية، الفيديو، ونحوها.

 16الرحالت التعليمية والمتاحف التعليمية والمدرسية. -
تصذذنيف "ادجذذار ديذذل" الذذذي صذذنفها فيمذذا يسذذمى بمخذذروط  تصذذنيفات أخذذر  للوسذذائل التعليميذذة منهذذا: هنذذاك
قيقيذذذة المصذذذنوعة بذذذرة علذذذى أسذذذاس درجذذذة حسذذذيتها، فوضذذذع فذذذي أسذذذفل المخذذذروط الوسذذذائل التعليميذذذة الحالخ

 المكبرة والمصغرة، كما في الشكل اآلتي:
 

 
"أوسذذلن" الذذذي صذذنف الوسذذائل التعليميذذة علذذى ثذذالث طبقذذات علذذى وهنذذاك تصذذنيفات أخذذر  مثذذل تصذذنيف 

معذايير منهذا: ارتفذاء التكذاليف وانخفاضذها، صذعوبة أو شكل هرم، وتصنيف "دونكان" الذي صنفها حسذب 
سذذذذذهولة توفرهذذذذذا، عموميذذذذذة أو خصوصذذذذذية اسذذذذذتعمالها، سذذذذذهولة اسذذذذذتعمالها فذذذذذي التعلذذذذذيم، وعذذذذذدد المتعلمذذذذذين 

وسذذذائل تعليميذذذذة غيذذذر آليذذذذة التذذذي يمكذذذذن ويصذذذذنف حمذذذدان الوسذذذذائل التعليميذذذة علذذذذى:  17المسذذذتفيدين منهذذذا.
التذي تعتمذد علذى اآلليذة  ووسذائل تعليميذة آليذة التعلم والتدريس كما هذي عذادة.استخدامها في تنفيذ عمليات 
 في عرضها واستعمالها.
تؤكذذد أن الوسذذائل التعليميذذة ركذذن مذذن أركذذان العمليذذة التعليميذذة، وهذذي تلعذذب الذذدور  هذذذه التصذذنيفات وغيرهذذا

حا  يجعل الموقذف التعلمذي األساسي في تحقيق التطور والتقدم، ويؤكد كذلك أن استخدامها استخداما  صحي
أكثر تشويقا  وتزيد من كفاءة المدرس وتفاعله مع المتعلمين، فالمدرس البد أن ينتقي من الوسائل التعليمية 

 .طور االجتماعي واالقتصادي للمؤسسة التعليميةما يتناسب مع الموقف التعليمي، مراعيا في ذلك الت
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 مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها. في رفع كفاءةليمية دور الوسائل التع  ثالثا:
 أهمية الوسيلة لمدرس اللغة العربية في التعليم الجامعي: •

الوسائل التعليمية لها دور فعال بالنسبة لمدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها، فهي تفيده وتساعده وتحسن 
 التعليمي بصورة فاعلة، من خالل: فق، كما أنها تقوده إلى إدارة المو مستواه التدريسي

مساهمتها في معالجة انخفاض المستو  التعلمي لد  المتعلمين، إذ أن الوسيلة المعدة مذن طذرف  ✓
أخصائيين تربويين تدفع المدرس إلى مواكبة الموقف التعليمي، والتزود بالمذادة العلميذة التذي تعينذه 

 لمحاضرة.من الوسيلة وتوظيفها داخل اعلى االستفادة القصو  

 تغير دور المدرس من ناقل للمعلومات إلى المخطط والمنفذ والمقوم للتعلم. ✓

 على حسن عرض المادة واستغالل الوقي المتاح بشكل أفضل. تساعد المدرس ✓

في التغلذب علذى حذدود الزمذان والمكذان توفر الوقي والجهد المبذولين من قبل المعلم، كما تساعده  ✓
  18في غرفة الفصل.

 :معايير اختيار الوسيلة لمدرس اللغة العربية في التعليم الجامعي •

أن يضذذذع خطتذذه الدراسذذية بحيذذث تكذذذون علذذى مذذدرس اللغذذة العربيذذة للنذذذاطقين بغيرهذذا فذذي التعلذذيم الجذذامعي 
متكاملذذة العناصذذر، تحتذذوي علذذذى األهذذداف التدريسذذية المذذراد تحقيقهذذذا، وتحذذدد المذذادة التعليميذذة والنشذذذاطات 

ا، ومن ثم يحدد الوسائل التعليمية الالزمة للخطذة، بحيذث تكذون هذذه الوسذائل جذزء ال يتجذزأ مذن المرافقة له
 المحاضرة. وعليه قبل اختيار الوسيلة ال بد أن يراعي ما يأتي:

 السلوكية للدرس.األهداف أن تكون الوسيلة مرتبطة باألهداف العامة و  ✓

 وحداثتها. أن تتميز بسهولتها ووضوحها وصحة المعلومات ودقتها ✓

 19المتعلمين وقدراتهم العقلية. أن تكون مناسبة ألعمار ✓

أن تكون صالحة لتعزيز أسلوب الدرس وتدعيم الموقف التعليمي بالفاعلية والنشاط، ولها مقومذات  ✓
 الوسيلة التعليمية الجيدة.

 أن تتوافر أجهزة عرض الوسيلة إذا كاني بحاجة إلى عرض. ✓

قبل اختيارها، وله أن ينتجها إذا كاني ضرورية  المؤسسة التعليمية تأكد من توافر الوسيلة فيأن ي ✓
 وغير متوفرة.

 20على المدرس أن يتواخى البساطة وعدم اإلسراف المادي عند اختيار الوسيلة أو إعدادها. ✓

 قواعد استخدام الوسائل التعليمية في التعليم الجامعي: •

القواعذذد المشذذتركة والخاصذذة السذذتخدام الوسذذائل التعليميذذة، علذذى المذذدرس فذذي التعليمذذي الجذذامعي أن يعذذرف 
 والتي تتمثل في:
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 بعد اخيار الوسيلة المناسبة على المعلم أن يقوم باآلتي: :أ. مرحلة التحضير
تجربذذة الوسذذيلة: ليتأكذذد مذذن المحتذذو ، ورذا كذذان اسذذتخدامها يتطلذذب جهذذازا  مذذا، عليذذه أن يتأكذذد أنذذه  ▪

 ويستمع إلى البرامج الصوتي، ويعرض الفيلم ويرتب الشرائا ونا ذلك.يعمل بشكل صحيا، 

 اختيار المكان المناسب: بحيث يعده بشكل يسهل استخدام الوسيلة. ▪

لترك القاعة أو إرسذال  ستوفيرها في قاعة المحاضرات قبل بدء المحاضرة، كي ال يضطر المدر  ▪
 بعض الطالب الحضارها.

 تحديد الهدف الهدف من استخدام الوسيلة. ▪

 سينظمها للمتعلمين عند استخدام الوسيلة.تخطيط النشاطات والخبرات التي  ▪

 أن يحدد متى وكيف وأين سيعرض الوسيلة. ▪

 عند استخدام الوسيلة عليه بمراعاة ما يلي: ب. مرحلة االستخدام:

 ويراقب نشاطات المتعلمين أثناء عرض الوسيلة موجها  ومرشدا .أن يراعي  ▪

أن تذذذوفر فذذذرص التفاعذذذل بذذذين المعلذذذم والمتعلمذذذين، وذلذذذك باسذذذتخدام الوسذذذيلة بشذذذكل يثيذذذر الدهشذذذة،  ▪
 ويبعث على التساؤل عند المتعلمين.

بذذذاقي المذذذذواد التعليميذذذذة، وأن يظهذذذر الهذذذذدف مذذذذن  بشذذذكل متكامذذذذل مذذذذعأن تكذذذون اسذذذذتخدام الوسذذذذيلة  ▪
 تخدام الوسيلة.اس

 أن يتأكد من رؤية جميع المتعلمين للوسيلة خالل عرضها. ▪

  21أن ال يطول في عرض الوسيلة ألن ذلك يجلب الملل، وأن ال يوجزها إيجازا  مخال . ▪

  جـ. مرحلة ما بعد االستخدام:
 وتفسيرها.أن يحضر المدرس بعض األسئلة التي تناق  بعد استخدام الوسيلة الستخرال األفكار  ▪

 أن ينظم المدرس نشاطات لمتابعة بعض القضايا التي ناقشي الوسيلة جوانبها. ▪

 أنهذذا تحققذذي للهذذدف أوعلذذى المذذدرس أن يقذذوم بتقذذويم الوسذذيلة بعذذد اسذذتخدامها بحيذذث يتحقذذق مذذن  ▪
 22ال.

 للناطقين بغيرها.في تحسين أداء مدرس اللغة العربية الحديثة ودرها : الوسائل التعليمية رابعا  
، وخاصذة فذي الحديثذة المعلمذين فذي المراحذل التعليميذة المختلفذة يةتقنيات التعليمالوسائل أو التساعد  

في حدوث عملية التفاعل اإليجابي مع الموضوعات التعليمية التي يمكن برمجتها على   المرحلة الجامعية،
تقنيذذذذات التعلذذذذيم م، وال يتحقذذذذق ذلذذذذك إال بت عذذذذرض فذذذذي عمليذذذذة التعلذذذذي شذذذذكل أفذذذذالم وأقذذذذراص مرنذذذذة أو شذذذذرائا

وسذذائل هنذذاك  23الجامعيذذة.المعامذذل الموجذذودة فذذي المؤسسذذة التعليميذذة لكترونيذذة، كالحاسذذوب واإلنترنذذي، و اإل
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كثيذذرة ومتنوعذذة، تعتمذذد علذذى أدوات تطبيذذق وتقنيذذات تقذذوم علذذى خدمذذة تذذدريس اللغذذة العربيذذة، وهذذي أسذذاليب 
 من أمثال: ات التعليم المتزامنأدو في اإللكتروني، وتتمثل  ميالتعل
ة إلكترونية حديثة تعتمد على االنترني، وتستخدم هاتفا  عاديذا  وآليذة يوهي تقن  المؤتمرات الصوتية: ▪

 للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية توصل المحاضر بعدد من المتعلمين في أماكن متفرقة.

المرئية المسموعة )صورة وصوت(، وهي مؤتمرات فيديو: وهذه التقنية تمكن من نقل المحاضرات  ▪
 عادة ما تستخدم من أجل التعليم عن بعد، ويمثلها في الوقي الحالي أيضا  برنامج زووم.

وهناك أدوات أخر  كثيرة من أمثال: اللوح األبيض، برنامج القمر الصناعي، التي توظف وتقتذرن  ▪
الحاسذذب اآللذذي والمتصذذلة بخذذط مباشذذر مذذع شذذبكة اتصذذالية، ممذذا يسذذهل إمكانيذذة اإلفذذادة مذذن بذذنظم 

القنوات السمعية والبصرية في عملية التدريس. وهنذاك أيضذا برنذامج المحادثذة، وهذو أكثذر التذداول 
بذذذين المتعلمذذذين اليذذذوم، فذذذيمكن اسذذذتخدامه فذذذي عمليذذذة التذذذدريس، وقذذذد اسذذذتخدمته أكثذذذر مذذذن مذذذرة مذذذع 

مناقشذذة المحاضذذرة السذذابقة، وهذذذو  د ، حيذذث نطذذرح تسذذذاؤالت حذذول المحاضذذرة المقبلذذة بعذذذالمتعلمذذين
 بالطبع يجذب اهتمام المتعلمين ويزيد من فهمهم، ويؤدي إلى تحسين أداء المدرس.

هناك أدوات إلكترونية غير المتزامن والتذي تعتمذد علذى تواصذل غيذر مباشذر بذين المذدرس والمتعلمذين، مذن 
لكترونذذذذي، واألقذذذذراص المدمجذذذذة، والمجذذذذالت اإللكترونيذذذذة، والمواقذذذذع اإللكترونيذذذذة والشذذذذبكة أهمهذذذذا: البريذذذذد اإل
 24النسيجية ونحوها.

األدوات وغيرها يمكن لمدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها أن يوظفها في تدريس اللغة العربي، وهذي   هذه
وخبذراء يوظفونهذا فذي التواصذل بذين الدارسذين  ،العربيذةاللغذة ، ولكنها بحاجة إلذى تذأطير يخذدم برامج جاهزة

 25والمدرسين، وخاصة في التعليم الرقمي. هناك نماذل لتوظيف التعليم اإللكتروني في التدريس.
   Adjunctالنموذل المساعد أو المكمل  .أ

التعليم بما  وهو عبارة عن تعليم الكتروني مكمفنٌل للتعليم التقليدي المؤسس على الفصل، وتخدم الشبكة هذا 
يحتال إليه من برامج وعروض مساعدة ، وفيه ت َوظ ف  بعض أدوات التعليم االلكتروني جزئيا  في دعم  

 التعليم الصفي التقليدي وتسهيله ورفع كفاءته، ومن أمثلة تطبيقات النموذل المساعد ما يأتي: 
ي حالة تدريس اللغة العربية  يعمل المعلم قبل تدريس موضوع معين )من موضوعات اللغة العربية ف -أ

وقواعدها على سبيل المثال( على توجيه الطالب لالطالع على درس معين على شبكة االنترني أو على  
 قرص مدمج. 

 ثم  يكلفنف المعلفنم الطالب بالبحث عن معلومات معينة في شبكة المعلومات الدولية )اإلنترني(. -ب 
ى موقع من مواقع اإلنترني وحل األسئلة المطروحة على هذا  توجيه الطالب بعد الدرس للدخول عل -جذ

 الموقع ذات الصلة بالدرس. 
   Blendedالنموذل الممزول   .ب 

وفيه يطبق التعليم االلكتروني مدمجا  مع التعليم الصفي )التقليدي( في عمليتي التعليم والتعلم، بحيث  
ل قاعات الدرس الحقيقية، ويتحمس كثير  تستخدم بعض أدوات التعليم االلكتروني لجزء من التعليم داخ
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من المتخصصين لهذا النموذل ويرونه مناسبا  عند تطبيق التعليم االلكتروني؛ ألن ه يجمع ما بين مزايا  
التعليم االلكتروني ومزايا التعليم الصفي، إن استخدام التعليم الممزول أصبا متطلبا  رئيسا  لهذا العصر؛ 

تطلباته كما يذكر بدر الخان) (، ولذا يجب على المنظمات والمؤسسات أن لتغير أولويات التعليم وم
تستخدم طرق تعلم مزيج في إستراتيجيات التعلم للحصول على المحتو  المناسب، ويضمُّ التعلم المزيج  

 وسائط تقديم متعددة، وهي مصممة ليكمل بعضها بعضا  ، وتعزز تعلم السلوك وتطبيقه.
يم الممزول أشكاال  متعددة من أدوات التعلم، مثل: البرامج التعاونية أو االفتراضية  وقد تتضمن برامج التعل

المباشرة، والمقررات اإللكترونية التي تعتمد في السرعة على المتعلم نفسه، وأنظمة دعم األداء اإللكتروني  
المزيج أنشطة مختلفة  الملحقة في البيئة المبنية على مهام العمل، وأنظمة إدارة التعلم، ويولف التعلم 

تعتمد على األحداث التعليمية، بما في ذلك الفصول التقليدية )وجها  لوجه( والتعليم اإللكتروني المتزامن، 
 تمد في سرعته على المتعلم نفسه(.والتعلم ذاتي السرعة )المع
 فيمكن إيجازها في النقاط اآلتية:  :وظائف تكنولوجيا التعليم

اإلنسانية, وتقديم معارف هادفة ذات معنى, ورعداد المتعلمين لمواجهة التغيرات  تعزيز الخبرات  ▪
 التكنولوجية السريعة, من دون الشعور باالغتراب تجاهها.

ل من التدريس بوساطة المعلفم, إلى التعلفم بوساطة المتعلفم, ومن الثبات إلى ديناميكية البناء   ▪ التحوف
 في البرامج التعليمية.

ع في  ▪ تقديم الخدمات التعليمية المتمثلة, في جعل التعليم عملية مستمرة, من خالل توفير التوسف
ع في تعليم الكبار, والتعامل  فرص التعلفم غير النظامي, لتحقيق مبدأ المرونة, عن طريق التوسف

 مع أطفال ما قبل المدرسة.
الربط بين التدريب جعل التعليم أكثر خصوصية ورنتاجا , عن طريق تكافؤ الفرص التعليمية, و  ▪

 والتعليم وسوق العمل.
تحسين نوعية التعليم, من خالل زيادة مجال الخبرات التي يمر بها المتعلم, ومواجهة النقص في  ▪

ل من التعليم إلى التعلفم   كم وكيف المعلمين, وتشجيع النشاط الذاتي, والتعلفم الذاتي, والتحوف
ل من السلوك االستجابي إلى السلوك المتمركز حول المعلم, إلى التمركز حول المت علم, والتحوف

 اإليجابي, واالستقاللية في التعليم. 
د أوعية المعرفة, وتحقيق األهداف التعليميفة,   ▪ زيادة الكفاءة العملية التعليمية, عن طريق تعدف

 . بمختلف مستوياتها, ومقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين, والتأكيد على التعلفم وبقاء أثره
ل من التعليم محدود األمد إلى التعلم مد  الحياة, ومن التعلفم بثقافة التسلفط في العرض,   ▪ التحوف

 والتذكر, واالسترجاع, إلى ثقافة المشاركة واالبتكار. 
ل من القفز إلى   ▪ مقابلة ازدياد الحاجة إلى االعتبارات الجيدة التي يقيم بها المتعلم, من خالل التحوف

ل من ثقافة الحد األدنى, إلى ثقافة اإلتقان,  النواتج  التعليمية, إلى معالجة العمليات, والتحوف
 والتمكفن, والجودة, وزيادة ثقة المتعلفم, في أدائه بشكل جيد. 
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تنمية البحث العلمي من خالل زيادة مجاالت البحث والدراسة, وتوفير طرائق البحث, لتيسير   ▪
 26رات التفكير العليا. الحصول على المعلومات, وتنمية مها 

 
 
 

 الخاتمة:
 نتائج البحث: توصل البحث إلى نتائج مثمرة من أهمها:

يخصذذص التعلذذيم الجذذامعي فذذي نيجيريذذا أقسذذاما  لدراسذذة اللغذذة العربيذذة وآدابهذذا، ولهذذا تخصصذذات  -
 متعددة.

 أغراض أخر .إن الدافع األساسي لتعليم اللغة العربية في نيجيريا هو الدافع الديني، ومن ثم  -
إن التعلذذذيم الجذذذامعي بحاجذذذة إلذذذى إعذذذادة النظذذذر فذذذي الوسذذذائل التعليمذذذة المسذذذتخدة لتذذذدريس اللغذذذة  -

 العربية للناطقين بغيرها.
 ضرورة تطوير تعيم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل الوسائل التكنولوجيا الحديثة. -
 يق األهداف التربوية وردراك المتعلمين.تكمن دور الوسائل التعليمية الحديثة والتقليدية في تحق -
 تساعد الوسائل التعليمية على تنظيم المادة التعليمية وتقديمها للمتعلمين بأسلوب مشوق مفيد. -
تسعى الوسائل التعليمية إلى تنمية الرغبذة واالهتمذام لذتعلم اللغذة العربيذة واإلقبذال عليهذا، وتنميذة  -

 الت واألفالم والتسجيالت.ميول المتعلمين من خالل الزيارات والرح
تعمذذل تكنولوجيذذا الذذتعلم علذذى صذذناعة اإلنسذذان المذذتعلم الذذواعي، المتفاعذذل مذذع الحيذذاة متغيذذرا  بهذذا  -

 نحو األفضل.
تعمذذل الوسذذائل التعليميذذة علذذى تحسذذين وتطذذوير عمليذذة الذذتعلم، مذذن خذذالل رفذذع مسذذتو  المنذذاهج  -

 مع العملية التربوية.وتحسين وتطوير ظروف المدرس وزيادة قدراته على التفاعل 
إن أمكذذذن، ورال فعليذذذه أن يكتفذذذي بوسذذذيلة  سذذذتخدم أكثذذذر مذذذن وسذذذيلة فذذذي درس واحذذذد للمذذذدرس أن ي -

 واحدة ضمانا  لتركيز المتعلمين عليها من جانب، ولحسن استخدامها من جانب آخر.
 إن استخدام الوسيلة ليس األساس في العملية التعليمية بل جزء مكمل له. -
المذذذذذدرس المتعلمذذذذذين بالوسذذذذذيلة وعذذذذذن الهذذذذذدف منهذذذذذا قبذذذذذل أن يسذذذذذتخدمها وقبذذذذذل بدايذذذذذة أن يخبذذذذذر  -

 المحاضرة.
ال يترك المدرس الوسيلة أمام المتعلمين طوال فترة المحاضذرة، كمذا أنذه ال ينهذي الذدرس بانتهذاء  -

 عرض الوسيلة.
  ين.هذا وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 
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