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 امللخص   

ايري كفاءات التدريس لدى املعلمني، نظرا ألمهية كفاءات  يهدف هذا البحث يف دراسة مع
التدريس لضمان فعالية نقل العلوم من طرف املدرس إىل طرف الطالب، القضية اليت تعزز أمهية  
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هذا البحث يف السعي وراء ماهية كفاءات التدريس من منظور لغوي مث التطرق إىل وجهات نظر 
 ظل تعدد املشارف اليت تنطلق منها الدراسات األخرى  الباحثني حول هذه اخلصّيات والسيما يف 

يف حتديد املراد املقصود من الكفاءات. احلالة اليت تستدعي ترجيح اآلراء اليت يراها البحث مناسبة  
لتحقيق أهدافه املنشودة.كما يتخذ هذا البحث علم النحو منوذجا يف تطبيق الكفاءات اليت مت 

  رئيسي الذي لعبه هذا العلم يف تنمية املهارات اللغوية لدى املتعلمني. التوصل إليها مراعيا للدور ال

تعتمد هذه الدراسة على منهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بتتّبع املواد العلمية حول كفاءات 
التدريس، وبيان اإلشكاليات اليت تطرأ حوهلا ، مث إعادة صبغ هذه الكفاءات يف قوالب تناسب 

ه لدى املعلمني. يستنتج هذا البحث أن كفاءات التدريس وال سيما يف علم النحو وواقع تدريس 
علم النحو ما زالت تفتقر إىل مزيد من االهتمامات، كما أّن هناك جوانب عدة حتتاج إىل طول  

التأمل وإعادة النظر فيها حملدودية الدراسة حول هذا املوضوع، وال سيما على الصعيد احمللي.   
جا أوليا من معايري كفاءات التدريس اليت يراها صاحلة لتكون خطوة أولية  يقرتح هذا البحث منوذ

 حنو تعزيز قدرات املعلمني وتنمية إمكانياهتم يف تدريس علم النحو. 
 

 الكفاءة ،علم النحو ، املعلمني ، اللغة العربية.الكلمات املفتاحية: 
 

 تعريف الكفاءة 
لقد اختلف العلماء حول ماهية الكفاءة وتنوعت آراءهم حوهلا، وذلك كون الكفاءة عنصرا معنواي ال 
ميس ابألايدي وال يرى ابألعني، ما يصعب حتديد طبيعتها ابلدقة وإتيان ابلتعريف اجلامع حوهلا. لذا،  

خيص خصائصها  حياول  البحث ذكر تعريفات عدة حول الكفاءات يف حماولة كشف مجيع زواايها وتش 
 من هذه التعريفات. 

لقد عرّفت هامل آمال الكفاءة على "أهنا القدرة على التجسيد الناجع جملموعة مندجمة من  
املعارف واملهارات والسلوكات ملواجهة املشكالت، والتكيف مع احمليط ) الواقع( وإجناز املشاريع  
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ية أم سلوكية اليت تسمح أبداء نشاط أو  بنجاح". أو "هي جمموعة من املعارف سواء أكانت معارف فعل 
 دور أو وظيفة معينة بشكل منسجم وفعال"

الكفاءة على" أهنا معتقدات األفراد عن إمكاانهتم يف مستوايت األداء املتوقعة بينما عّرف ابندورا 
كيف  واليت متارس أتثريا ونفوذا على األفعال واليت بدورها هلا أثر وهي بذلك حتدد كيف يشعر الناس و 

 يفكرون، وكيف حيفزون أنفسهم، وكيف يتصرفون" 

وجهة نظره عن ماهية الكفاءة حيث أنه يعد الكفاءة من قبيل جمموعة  وقدم فتحي الزايت  
أو املتداخلة لتنتج جمموعة من الوظائف املتعلقة ابلضبط   متميزة من املعتقدات أو اإلدراكات املرتابطة

 واحلاالت االنفعالية والفيسيولوجية.الذايت لعمليات التفكري، والدافعية 

والحق به إبراهيم شافعي يف تفسريه عن ماهية الكفاءة وطبيعتها معلقا على أهنا تقدير الفرد   
لذاته فيما يتعلق بتوقعه لقدراته على إجناز األعمال واخلطط اليت يضعها لنفسه كما تعرب عنها الدرجة  

 احلالية. الكلية على املقياس املستخدم يف الدراسة 

نرى من خالل هذه التعريفات شيئا من التباين فيما أتى به العلماء والباحثون حول حقيقة   
الكفاءة وآلياهتا. التباين الذي ابت جليا يف حتديد منطلقات الكفاءة ومصادرها، من التعاريف املذكورة  

داخليا هلا سواء من حيث   آنفا ما تسند الكفاءة إىل كوهنا قدرات الذاتية تتخذ كيان االنسان منبعا 
التفكري والدافعية واملعتقدات واحلاالت االنفعالية والفيسيولوجية وغريها. هذه االجتاهات اليت تبناها كل  
من ابندورا وفتحي الزايت وإبراهيم شافعي حصرت الكفاءة  على أهنا القوة النامية الكامنة يف  ذات  

 املتوقعة هلا من حيث املواصفات اليت حتددها هذه القوة.  الفرد حتفزها على إنتاج جمموعة من الوظائف

كما جند وجها آخر للكفاءة يف التعريف الذي صرحت به هامل آمال حيث إهنا صنفت   
الكفاءة من قبيل املهارات والسلوكات اليت تدعم اإلنسان يف جتاوز العقبات وحل املشكالت بشكل 

  تكن يوما من األايم  جمرد خاطر مير به اإلنسان يف كيانه  إجيايب وفعال. بعبارة أخرى، أن الكفاءات مل
ونفسه فحسب، بل هي مستخرجات أتيت يف هيئة األنشطة واألفعال اليت تؤدي دورها املطلوب على 

 أرض الواقع.
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يرى البحث أن كال االجتاهني الذين ذهب إليهما أصحاب هذه التعريفات قد أصااب املعىن   
أن التباين الذي أشار إليه البحث سالفا إمنا أييت من ختصيص كل من هذه  املطلوب من الكفاءة، و 

التعريفات تسليط ضوءها على أجزاء معينة من الكفاءة. لذا، ال بد من مجع بني هذين االجتاهني 
 إلحاطة ابملعىن الكلي من الكفاءة بني شقيها الذاتية والسلوكية.

اين للكفاءة، وتتكون من عناصر حمفزة تشجع املرء على الكفاءة الذاتية متثل اجلزء الداخلي والكي 
مواجهة التحدايت واجلرءة على حلها وجتاوزها بنجاح. وهي مبثابة الوقود الذي حيرق شعلة احلماسة  

اليت حتول بينه وبني حتقيق أهدافه. ما   داخل الفرد وحيركه إىل االستمرار يف ختطي أي عقبة من العقبات 
فمن ميلك الثقة العالية يتحدى املهام الصعبة وال   به ابندورا يف وصفه للكفاءة:"برير الرأي الذي صرح 

يتجنبها، ويواجه الفشل، وابلعكس من ال ميلك الثقة يشك يف قدراته، ويقع ضحية للتوتر واالكتئاب".  
يدير   مل يقتصر دور الكفاءة الذاتية إىل هذا احلد فحسب، بل تتعدى وظيفة الكفاءة الذاتية كعقل مدبر

سعي الفرد يف حل اخلطوط املتشابكة وتنظم خطواته حنو الغرض الذي يقصده. يتطابق هذا الوصف مبا  
قاله ابجرس حيث يرى الكفاءة على أهنا عنصر يتوسط يف أتثري املهارة واخلربة السابقة والقدرة الذهنية  

بة الذات وتقييمها  على التحصيل، وتؤثر على عمليات التنظيم الذات مثل وضع األهداف ومراق
 واستخدام االسرتاتيجيات"

لذا، فإن الكفاءة الذاتية تلعب دورا أساسيا يف توليد اإلحساس ابلسعي وراء مبتغى الفرد، وتبقى  
تدفعه حنو هدفه يف حال سقوط املرء إىل هاوية اليأس واالستسالم، وتنري له الرؤية املشرقة ابلتفاؤل  

بيل إىل حتقيق اهلدف املنشود ابلتخطيط املسبق عرب التزويد ابملهارات  واإلجيابية. كما أهنا متهد الس 
واخلربات السابقة الكافية لتوقع مدى إمكانية الوصول إىل النتائج املرجوة. على الرغم من أن الكفاءة 
الذاتية ليس هلا وجودا ملموسا يف العامل اخلارجي إال أنه ال جمال للشك واإلنكار حول فاعليتها على 

 قليات الفرد للتحلي ابلسلوكيات الالزمة لنيل املراد يف حياته. ع

يتضمن الشطر اآلخر من الكفاءة ما يطلق عليه ابلكفاءة السلوكية اليت متثل اجلزء التطبيقي  
للكفاءة. فال يكفي للفرد أن ميتلك الكفاءة الذاتية دون أن يرتمجها إىل الكفاءة السلوكية ألهنما عملتان  

توأمان ال يقبل الفصل بينهما. وتقصد ابلكفاءة السلوكية هي جمموعة من األساليب املوظفة  و  لوجه واحد 
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للوصول إىل هدف معني، أو هي تلك احلركات واألفعال اليت متكن من التدرج والقرب من الشيء 
 وحتقيق اهلدف منه.

اق العامل اتضح جليا من هذا التعريف البعد الذي تغطيه الكفاءة السلوكية ويكون يف نط 
اخلارجي وهو العكس ما انتمت إليه الكفاءة الذاتية من العامل الكياين الداخلي، فاحلركات واألفعال اليت 
تنبين عليها الكفاءة السلوكية هي حتصيل حاصل ملا يف داخل االنسان من الكفاءة الذاتية، أو بعبارة  

خالله إىل فضاء الواقع اخلارجي من كونه   أخرى أن الكفاءة السلوكية هي جسر للكفاءة الذاتية تعرب من
 عنصرا معنواي فكراي شعوراي إىل عنصر حسي عملي تطبيقي.

خلصت هامل آمال طبيعة العالقة القائمة بني الكفاءة الذاتية والكفاءة السلوكية ضمن عملية  
الكفاءة   حسابية يف منتهى البساطة وهي )معارف +سلوكات + مواقف مستقبلية( املعارف تعرب هبا عن

الذاتية اليت هي يف أصلها معارف الشعورية والفكرية. أما السلوكات فهي تنوب عن الكفاءة السلوكية 
حيث تلعب دورها يف حتقيق الكفاءة الذاتية على صعيد عملي، واملواقف املستقبلية اليت أشارت إليها  

شكل النتائج، إجيابية كانت أم  هامل آمال هي عبارة عن ردة فعل تلقائي للكفاءة السلوكية أتيت على 
 سلبية. 

لو وضعنا هذه احلساابت ضمن سياق التدريس فإن الكفاءة هي معتقدات املعلم حول قدرته 
على أتثري تالميذه وطالبه، ورفع مستواهم يف خمتلف اجلوانب، والتمكن من طرائق التدريس وحل  

املعلم على املقياس املستخدم. فمعتقدات  مشكالت طالبه ويعرب عنها إجرائيا ابلدرجة اليت حيصل عليها
املعلم متثل الكفاءة الذاتية، ومتكنه من طرائق التدريس وحل مشكالت الطلبة من قبيل الكفاءة السلوكية،  

 أييت بعدها املقياس الذي يقّيم كفاءة املعلم ويستنتج أداءه وهو املواقف املستقبلية.

 
 تعريف علم النحو

ان مطول حول ماهية الكفاءة وبلورة تفاصيلها، وال سيما فيما يتصل بوجهات  بعد أن قام البحث ببي
نظر العلماء والباحثني وتشعبات الكفاءة بني شطرها الذايت والسلوكي، كما قام البحث برسم تصور عام  



Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara 2019 ke-3 

Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Selangor. 22 Oktober 2019. e-ISBN: 978 967 2122 78 4 

  216   

حول دور الكفاءات وأدائها يف عملية التدريس، فإن البحث أيخذ منعطفا آخر ليتناول القضية اليت ال  
ل أمهية من الكفاءة وهي علم النحو الذي ضمه البحث كمحور من حماوره الرئيسة يف السعي للربط تق

 بني كفاءات التدريس وعلم النحو. 
 

القصد والطريق، ويكون ظرفا ويكون امسا، حناه ينحو وينحاه حنوا وانتحاه، ويقال َأحَنى عليه  النحو لغة: 
را يب: أَ حَنى و حَنى وانَتَحى أي اعتمد على الشيء وانَتَحى له و  وا نَتَحى عليه إذا اعتمد عليه، ابن األع

ى مبعىن حَنا َله وانَتَحى ... و حَنا إليه بصره ينُحوُه وينَحاُه. ى له: اعتمد َوتَ َنحَّ  تَنحَّ
 

قام عديد من العلماء يتعريف علم النحو على صعيد االصطالح من أبرزهم ابن خلدون  اصطالحا:
نحو يف قوله:"....والذي حيصل أن األهّم املقّدم منها هو النحو، إذ به يتبني أصول  الذي حدد علم ال

املقاصد ابلداللة فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب، ولواله جلهل أصل اإلفادة، وكان من حّق 
اب الداّل على علم اللغة التقّدم، لوال أّن أكثر األوضاع ابقية يف موضوعاهتا، مل تتغري خبالف اإلعر 

اإلسناد، واملسند واملسند إليه فإنه تغري ابجلملة ومل يبق له أثر فلذلك كان علم النحو أهّم من اللغة، إذ يف 
 جهله اإلخالل ابلتفاهم مجلة وليست كذلك اللغة."

والحق به ابن اجلين يف تعريف النحو على أنه انتحاء مسة كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه   
تثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب وغري ذلك. وعرفه الغالييين يف كتابه جامع الدروس  كال

 هو علم أبصول تُعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء".  العربية :" 

حاول البحث حصر األفكار اليت أتت هبا هذه التعريفات ومجعها يف ثالث نقط تفسر ماهية   
    علم النحو كاآليت:

 
 أنه علم أبواخر الكلم والتغيريات اليت تطرأ عليها. .1
أنه علم يعرف هبا قوانني أحوال الرتاكيب العربية من البناء واإلعراب وغريها، كما أنه علم أبصول  .2

 يعرف هبا صحة الكالم وفساده
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وما تكونت فيها من الرتاكيب والكلمات وتفسري العالقات القائمة  أنه علم يعتين بدراسة اجلملة  .3
 بينها. 

 
 واقع تعليم علم النحو   

حياول هذا البحث وصف الواقع الذي مير به تعليم  علم النحو العريب وال سيما فيما يتصل بقضية  
دراسات اليت الكفاءات يف تعليم هذا العلم سواء يف املؤسسات احلكومية  أو اخلاصة. لقد شهدت ال

أجرهتا عواطف وآخرون حول كفاءات املعلمني يف املدارس الدينية املدعومة من قبل احلكومات املاليزية  
نقصا ملحوظا يف كفاءات املعلمني، حيث مت اختبار عينة من املعلمني ابلنماذج املختارة من أسئلة  

اسة إىل أن معلمي اللغة العربية يف  القواعد العربية يف حماولة قياس أدائهم العلمي. لقد توصلت الدر 
املدارس الدينية املدعومة من قبل احلكومات املاليزية غري ملمني جبميع املوضوعات اليت احتوى عليها  
النحو العريب. ما يثبت ذلك البياانت اليت تشري إىل عدم متكنهم ابإلجابة على بعض األسئلة املطروحة 

مقاران ابملوضوعات   %58تتجاوز نسبة اإلجاابت الصحيحة  وال سيما يف موضوع املنصوابت حيث مل 
 .%95األخرى اليت سجلت نسبة قياسية الإلجاابت الصحيحة اليت بلغت إىل 

الوضع الذي أاثر القلق البالغ حول مدى امتالك هذه الفئة من املعلمني الكفاءة الذاتية اليت تعد   
راد من عملية التعليم. فهذا املأزق يستدعي إجياد سبل  الذخائر الفكرية والعلمية األساسية يف حتقيق امل

للخروج منه واختاذ تدابيري الالزمة حوله، حيث اقرتحت الدراسة إعادة أتهيل معلمي اللغة العربية  
وتزوديهم ابملعارف الشاملة حول علوم اللغة العربية. يتحقق ذلك من خالل إقامة الورشات والفصول 

 لفئة من املعلمني استذكار ما فاتتهم من املوضوعات النحوية.املركزة اليت تتيح هلذه ا

كما أشارت الدراسة اليت قام هبا مستمني فتاح جانبا آخر يصف الواقع الذي آل إليه تعليم   
النحو العريب يف الفصول الدراسية. لقد أجرى مستمني فتاح حتليال إحصائيا عن كفاءة البيداغوجية  

ملدارس العالية بوالية مساريند اإلندونيسية حيث كشفت هذه اإلحصائية من  يف ا ملعلمي اللغة العربية
جمموعة الفئات اليت تناولتها النسبة املتدنية جدا من املعلمني الذين استخدموا الوسائل املساعدة احلديثة  

كفاءة يف عملية التعليم رغم املعدات والتجهيزات املتوفرة يف املدرسة. األمر الذي أثر كثريا على ال
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السلوكية اليت تتطلب اإلحاطة الكلية بطرائق التدريس لتتكفل بذلك حل مجيع مشكالت الطلبة يف 
 الدراسة. 

 
 معايري كفاءات التدريس علم النحو  

تعد املعايري جزء ال يتجزأ من عملية التعليم حيث إهنا تعتري وسيلة لتقييم املعلمني وكفاءاهتم يف أداء  
سية. املعايري الفعالة هي اليت تغطي مجيع مستلزمات الكفاءة الذاتية والسلوكية     مهامهم يف الصفوف الدرا

وتعطي بنودا ومواصفات مفصلة حوهلا. لقد راجع البحث العديد من املعايري اليت وضعتها جهات عديدة  
تدريس  ووجد أن معظم هذه املعايري مل تستوف اخلصال الالزمة لتكون مرجعا لتقييم كفاءات املعلمني يف

علم النحو. وذلك كون املعايري اليت تداولتها هذه املؤسسات غالبا ما تنحصر يف دائرة الكفاءة الذاتية أو  
 السلوكية دون مجعهما يف تقييم موحد.

 
ولعل أقرب ما يصلح أن يكون منوذجا أوليا ملعايري كفاءات التدريس علم النحو ذلك الذي أتى   

مشروع املعايري املهنية للمعلمني وأدوات التقومي حيث قسم املعايري إىل به املركز الوطين للقياس حتت 
 صنفيها العامة والتخصصية : 

 
 
 

تقصد ابملعايري العامة املشرتكة  تلك اخلصائص اليت يلزم توفرها لدى املعلمني بشكل عام دون 
االلتفات إىل أي ختصصات معينة، وهي املعايري اليت يشرتك فيها مجيع العلوم نظرية كانت أو تطبيقية.  

غة العربية و يف سياق أما املعايري التخصصية وهي حمل حديثنا أي املعايري اليت تقيس كفاءات معلمي الل 

 م(. معايري معلمي اللغة العربية. د.ط . السعودية: املركز الوطين للقياس 2017عبد العزيز بن حممد احلريب وآخرون. ) نقال عن:
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هذا البحث معلمي علم النحو العريب. ما مييز املعايري اليت أتى هبا املركز الوطين للقياس عن ابقي املعايري  
األخرى كوهنا حتدد الكفاءة الذاتية  والسلوكية اليت جيب على املتعلمني التحلي هبما ليكونوا على أمت  

اليت نصت عليها هذه املعايري ابمتالك معلمي اللغة العربية   االستعداد للخوض يف عملية التعليم، وهي
املعرفة والقدرة على أداء متفوق يف التخصص التدريسي وطرق تدريسه، ويتضمن ذلك املعارف واملهارات  
املرتبطة ابلتخصص وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس اخلاصة  

املتوقعة من املعلم املتخصص، حبيث ميثل يف ممارساته وسلوكه الدور املأمول من  والتخلق ابلسمات والقيم
معلم اللغة العربية الذي يُنتظَر منه أن يقّدم اآللة اليت حيتاجها الطالب يف تعامله مع كل املقّررات 

 األخرى"   
جتها يف الالئحة  كما ضّمت املعايري مؤشرات الكفاءة السلوكية فيما تتعلق بطرائق التدريس وأدر  

 اخلاصة مع بيان مفصل:
 

 
 

ما يثري االهتمام أن هذه املعايري شددت كثريا على التعليم مبقاربة الكفاءات اليت هتدف إىل   
تعلمني أنفسهم يكسبون املهارات اللغوية إبمكانياهتم املتفاونة، دون االعتماد على أسلوب جعل امل

اإلمالءات التقليدية. ومل يكن دور املعلم يف الفصول الدراسية سوى مرشدا يتابع تقدم الطالب عن كثب 

م(. معايري معلمي اللغة العربية. د.ط . السعودية: املركز 2017عبد العزيز بن حممد احلريب وآخرون. ) نقال عن: 
 الوطين للقياس 
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ه املقدرات عرب  حيث ينّمي مقدراته الذاتية يف اللغة العربية، ويف نفس اآلونة يساعدهم يف تعزيز هذ
 األنشطة اإلضافية كاملشاريع واحملاكاة والبحوث واالستقصاء وغريها.

 
   نتائج البحث

استنتتج البحث على أن اإلدراك الكامل حول ماهية الكفاءات بني شقيها الذاتية والسلوكية أمر ضروري  
ري مناسبة وفعالة. توصل  ال ميكن التهاون فيه، وأن الرؤاي الشفافة حول املوضوع تعني على إجياد معاي

البحث إىل ترشيح املعايري اليت أصدرها املركز الوطين للقياس ابلسعودية كإحدى جهود جديرة يف تقييم  
كفاءات املعلمني خاصة يف تدريس علم النحو. كما اقرتح البحث اختاذ هذه املعايري لتكون مرجعا يف  

 احلايل للتعليم النحو العريب يف اجملتمع.  الدراسات األخرى يف سبيل تطوريها مبا يالئم الواقع
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