حمور
الدراسات امليدانية
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برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي اللغة العربية على
وفق معايري تقييم االداء من قبل املشرفني
أ.م.د .عبد الحسني احمد رشيد الخفاجي م.م .نهى أحمد شهاب التميمي
مديرية تربية الرصافة2/
جامعة دياىل /كلية الرتبية األساسية
مشــكلة البحــث The Problem of

بشــكل حقيقــي ،وحتديــد االحتياجــات

تعــد قضيــة اعــداد وتأهيــل املعلمــن

ادارة اجلــودة عــن تقييــات املعلمــن،

بــن مرشوعــات التطويــر الرتبــوي

اثنــاء اخلدمــة واقتصارهــا عــى دروس

التدريبيــة عــى وفــق نتائــج قســم

the Research

ومــع ضعــف برامــج التدريــب يف

مــن القضايــا التــي متثــل الصــدارة

تدريبيــة ال تفــي باحتياجــات املعلمــن

يف مؤسســات التعليــم يف دول العــامل،

وقصورهــا عــن اســتيعاب اجتاهــات

وليــس العــراق بمعــزل عــن هــذه

حديثــة ،لــذا فمــن املهــم تعريــف

املحــاوالت فقــد اعتمــدت وزارة

املعلمــن بتلــك املعايــر واملتوقــع مــن

الرتبيــة عــددا مــن املعايــر التــي

ادائهــم ،واعــداد برامــج تدريبيــة يف

حــددت جــودة اداء املعلــم؛ لكــن نتائج

ضوئهــا تســاعدهم عــى االرتقــاء

بعــض الدراســات اثبتــت « ارتفــاع

بأدائهــم للمســتوى املطلــوب ،وبــا

نســبة تقييــات معلمــي اللغــة العربيــة

يتناســب مــع احتياجاهتــم الفعلي ـة ,لــذا

وانخفــاض نســب النجــاح دون املعيــار

جــاء هــذا البحــث كمحاولــة للوقــوف

املطلــوب ،كــا اكــدت رضورة تطبيــق

عــى الفجــوة بــن االداء التعليمــي

املعايــر لقيــاس جــودة اداء املعلــم
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ملعلمــي اللغــة العربيــة يف الواقــع ومــا

مــن جهــة ،وملواكبــة التطــورات

تقييــم االداء ووضــع حلــول ملعاجلــة

الفاعــل للغــة العربيــة( ،الربعــي،

هــو متوقــع منهــم بالنســبة ملعايــر
هــذه الفجــوة مــن خــال بنــاء برنامــج
لتطويــر ادائهــم يف ضــوء تلــك املعايــر.
كلــات مفتاحيــة :اللغــة العربيــة/
طرائــق تدريــس /تدريــب معلمــن

 .)20 :2015ومــن الــروري أن

يكــون معلــم اللغــة العربيــة املســتقبيل
متميــز ًا يف أدائــه التعليمــي ،ومتمكنــ ًا

مــن حتقيــق املســتوى األدائــي املتوقــع
وفــق معايــر األداء املطلوبــة ،قــادر ًا

أمهيــة البحــث The Significance

عــى حتمــل مســؤوليته يف نقــل املعرفــة

حيتــل معلــم اللغــة العربيــة مــكان

يســهم يف تشــكيل اجتاهــات التالميــذ،

لغــة القــرآن ،و يضطلــع بمهمــة تعليمها

ملواجهــة املشــكالت املحيطــة هبــم ،لــذا

of the Research

الصــدارة يف امليــدان التعليمــي فهو يعلم

للمتعلمــن ،وهــو احلــارس احلافظ عىل

ســامتها واملســؤول عــن إيصــال املــادة
للمتعلمــن ،ودرســه املفتــاح لباقــي
الــدروس وفهمــه هــو بدايــة الفهــم
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لباقــي املــواد التعليميــة (زايــر و عايــز،
 ،)25 :2011وكل هــذا ينيــط بــه
مســؤوليات وادوار أخــرى اىل جانــب

دوره الرئيــس ،فهــو مطالــب بــإداء

أدوار لغويــة تتناســب مــع روح العــر
ومتطلباتــه املتجــددة ،ومــن أجــل

ذلــك بــات مــن الــروري تقويــم اداء
معلــم اللغــة العربيــة بشــكل مســتمر
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مــن جهــة اخــرى ،لتحقيــق التعليــم

لضــان تلبيــة حاجــات املتعلمــن

إىل تالميــذه بطــرق مبدعــة ومبتكــرة،

والعنايــة باإلمكانــات العقليــة لدهيــم

البــد مــن احلــرص عــى إعــداد معلــم
اللغــة العربيــة اعــداد ًا تربو ًيــا ومهن ًيــا

وثقاف ًيــا قبــل اخلدمــة عــى أن تكــون

برامــج اإلعــداد يف ضــوء املطالــب

الفعليــة ملعلــم اللغــة العربيــة شــاملة

اجلوانــب التخصصيــة والرتبويــة
والثقافيــة كافــ ًة ،مــع تزويــده يف أثنــاء
اخلدمــة باملســتجدات املتنوعــة التــي

ختــدم جمــال تعليــم اللغــة العربيــة مــن
طريــق الربامــج التدريبيــة واألســاليب
اإلرشافيــة

املتنوعــة

(الدخيــل،

 ،)34 :20016مــع تدعيــم مفهــوم
التدريــب املســتمر والعمــل عــى

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

اعتــاده ،كأســلوب مســاند للتدريــب

االداء مــن قبــل املرشفــن الرتبويــن،
وعددهــا ( )20معيــار ًا وقــد حتــددت

الــذي يشــهده عاملنــا اليــوم.

هــي (املعــريف ،واملهــاري ،والقيــم

التقليــدي ،والســبيل لذلــك يتمثــل يف

اســتثامر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي

تلــك املعايــر بثــاث جمــاالت رئيســة

وتــرز امهيــة البحــث احلــايل لــدور

واالجتاهــات)( ،وزارة الرتبيــة:2012 ،

اداء املعلمــن وتأهيلهــم ملواجهــة

وقــد اعتمــد الباحثــان هــذه املعايــر يف

التدريــب الرتبــوي املســتمر يف تطويــر
التحديــات ،فاملعلــم املثــايل (املعــد

.)11

اعــداد الربنامــج التدريبــي املقــرح.
وجــاء هــذا البحــث للكشــف عــن

واملــدرب بالشــكل الصحيــح) هــو
الــذي يكــون قــادر ًا عــى حتقيــق غايات

كيفيــة تطويــر األداء تعليمــي عــى وفــق

الــذي يليــق بــأن يقلــده التلميــذ ،فهــو

األداء مــن قبــل املرشفــن الرتبويــن)،

الرتبيــة يف بنــاء االنســان ،والشــخص

قــدوة اخالقيــة وعقليــة ،ويمثــل قــوة
ثقافيــة وعلميــة متكنــه مــن توطيــد
االفــكار واملعرفــة لــدى املتعلمــن».

(اجلعفــري واخــرون،)43 :1993 ،

(املعايــر األدائيــة املعتمــدة يف تقيــم

مــن طريــق برنامــج تدريبــي مقــرح،

قــد يســهم يف تطويــر أداء املعلمــن
والوصــول ملســتوى الكفــاءة األدائيــة

ومتكينهــم مــن حتقيــق املعايــر

وال يمكــن حتقيــق ذلــك االمــن خــال

املطلوبــة ،ومــن ثــم االرتقــاء بأنفســهم

مســتمرة واجيــاد انــاط تدريبيــة حديثة،

حــدود البحــث Limits of The

وانطالقــا مــن تلــك األمهيــة فقــد تبنت
وزارة الرتبيــة معايــرا مثلــت رؤيــة

واهــداف املؤسســة لــأداء املطلــوب،
ووضعــت هــذه املعايــر وطــورت مــن

قبــل ممثلــن عــن وزارة الرتبيــة باالتفاق
مــع منظمة اليونســكو واملجلــس الثقايف
الربيطــاين ،وضمنــت يف اســتامرة تقييــم

Research

اقترصت الدراسة احلالية عىل:
 1.احلدود املوضوعية وتشمل:

 -معايــر األداء التعليمــي ضمــن
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برامــج اعــداد متطــورة وفــرص تدريب

وجمتمعهــم.

املجالــن (املعــريف واملهــاري).

 -الربنامــج التدريبــي الــذي تــم بنــاؤه

مــن قبــل الباحثــن.
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 .2احلــدود البرشيــة :وتتمثــل بمعلمــي

 .3املعيار Standard

املرحلــة االبتدائيــة.

فــارس )783/1986:3،

مــادة اللغــة العربيــة ومعلامهتــا يف
حتديــد املصطلحــات Definition of

 -اصطالحا عرف بأنه :

الربنامج التدريبي Program

جمموعــة تربويــة وتشــتمل عــى املعرفــة

Terms

 -جمموعــة مــن اآلراء املشــركة يف

 -لغــة :الورقــة التــي يرســم فيهــا مــا

واملهــارات والتوجهــات اخلاصــة

للتجــار وســلع خاصــة هبــم ،وتعنــي

.)174 :2005

حيمــل مــن بلــد آلخــر ،مــن امتعــة
عنــد املحدثــن ورقــة يكتــب هبــا

اســاء الــرواة واســانيد الكتــب ،وهــي

تســتعمل اآلن بمعنــى املنهــج او اخلطــة

(الكرمــي.)221 :1976 :
اصطالحا :عرف بأنه:

باملعلــم الفعــال (باركــي وســتان فــورد،
 -مجلــة يســتند اليهــا يف احلكــم عــى

اجلــودة يف ضــوء مــا تتضمنــه هــذه
اجلملــة مــن وصــف بــا هــو متوقــع

حتققــه مــن مهــارات او معــارف او قيــم
واجتاهــات او انــاط تفكــر او قــدرة

 -جمموعــة مــن األهــداف ،واملعــارف،

عىل حــل املشــكالت واختــاذ القــرارات

بمهــارات او ســلوكيات وظيفيــة يعمــل

 .4التقييم:

واألنشــطة ،والنتائــج ،اخلاصــة
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التدريــب عــى حتقيقهــا لــدى املتدربــن
(محــدان.)20 :1990 ،

 جمموعــة مــن األنشــطة املنظمــة،واملخططــة التــي هتــدف اىل تطويــر

معــارف

واجتاهــات

املتدربــن

وتســاعدهم يف صقــل مهاراهتــم،
ورفــع كفاياهتــم ،وتوجيــه تفكريهــم،

وحتســن ادائهــم يف عملهــم (الدخيــل:
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لغــة :تقديــر الــيء بالــيء (ابــن

.)12 :2007

(املوســوي.)640 ،2011 ،

ــم،
ــم َت ْقييــ ًا ،فهــو ُم َق ِّي ٌ
لغــة :ق َّيــمُ ،ي َق ِّي ُ
وق َّيــم العمــل :قــدر قيمتــه ،وقيــم
الســلعة :حــدد ثمنهــا( .معجــم اللغــة

العربيــة املعــارص)1886: 2008 ،
اصطالحا عرف بأنه:

 -احلكــم عــى مســتوى امتــاك املعلــم

للمعــارف واملهــارات واالجتاهــات
الرضوريــة ألداء مهامــه داخــل حجــرة
الدراســة وخارجهــا لتحقيــق االهــداف

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

املحــددة ،ويســتدل عــى توفرهــا

الســتينيات واوائــل الســبعينيات مــن

.)59

التخطيــط املتكامــل إلعــداد املعلــم قبل

بإنجــازات (االداءات) (محادة:2015 ،

 .5االداء:

القــرن العرشيــن الــذي يدعــم فكــرة
واثنــاء اخلدمــة (محــود،)12 :1988 ،

لغــة :لفــظ مشــتق مــن الفعــل أدى

ومــع متطلبــات التطــورات احلديثــة يف

وادى الصــاة :قــام هبــا يف وقتهــا،

وأوعيتــه ومــا تتطلبــه األدوار اجلديــدة

الــيء :قــام بــه وأدى الديــن قضــاه
وادى الشــهادة ادىل هبــا ،وادى لــه

الــيء :أوصلــه إليــه( .جممــع اللغــة

العربيــة )10 :1985 ،
 -اصطالحا :عرف بأنه:

 هــو وســيلة التعبــر عــن امتــاكاملعلــم للمهــارات التدريســية تعبــر ًا

ســلوكيا (الفــرا.)4 :2004 ،

الفصل الثاين
اطار نظري ودراسات سابقة

التدريب الرتبوي:

أهــداف التعليــم وحمتــواه ومصــادره
امللقــاة عــى عاتــق املعلــم تطلــب أن

تكــون برامــج إعــداده قبــل اخلدمــة ويف
إثنائهــا برامــج عرصيــة تقــدم اخلــرات
واألســاليب التعليميــة وكل مــا يكســب

املعلــم كفــاءات عامــة وخاصــة

تتناســب مــع هــذه األدوار ،وكل ذلــك
يتطلــب النظــر إىل عمليــة إعــداد املعلــم

عــى أهنــا عمليــة مســتمرة ال تتوقــف
بتخرجــه بــل يصبــح النمــو املهنــي
والتدريــب املســتمر أثنــاء اخلدمــة أمــر ًا

لعــل مــن أكثــر األمــور املتفــق
عليهــا تربويــ ًا أن التعليــم مهنــة هلــا

ألن املناهــج متطــورة ومتجــددة

ومهاراهتــا الفنيــة؛ لــذا أصبــح مــن

(ســليامن ،)117 ،1991:ويعــرف

أصوهلــا العلميــة وإطارهــا الثقــايف
الــروري اإلعــداد العلمــي والثقــايف
واملهنــي للمعلــم أثنــاء ســنوات إعــداده

وســنوات عملــه وبذلــك تكتمــل
احللقــات وتتفاعــل اخلــرات ،ومــع

بــدء مفهــوم الرتبيــة املســتمرة يف أواخــر

ويلــزم هلــا معلــم متطــور متجــدد
التدريــب يف اثنــاء اخلدمــة بأنــه :عمليــة

منظمــة ومســتمرة لتنميــة مهــارات
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الزمـ ًا لتجديــد خرباتــه وزيــادة فعاليته،

واجتاهــات وخــرات املعلمني لتحســن
ادائهــم وتغيــر ســلوكياهتم مــن خــال

صقــل معارفهــم ومهاراهتــم وهــو»
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قــدرة مــن التكويــن ،تتســم بتوجيههــا

أثنــاء اخلدمــة.

التطبيقيــة ،ويمكــن ان تكــون هــذه

والتقيــات الرتبويــة والتلفزيــون

وتركيزهــا عــى األنشــطة العمليــة أو
الفــرة بدايــة التكويــن او يف ختــام

التكويــن النظــري ( ».زايــر وداخــل،
.)103 :2015

* أمهية التدريب الرتبوي:

الرتبــوي وغريهــا مــن اجلوانــب الفنيــة

(املعلــم اجلديــد)62 :1985 ،

وتنبــع امهيــة التدريــب الرتبــوي

مــن الفوائــد التــي يقدمهــا للكــوادر

إيامنــا مــن وزارة الرتبيــة بأمهيــة

التعليميــة ،والتــي تســهم يف رفــع

الرتبــوي وتواصــا مــع جهودهــا

بالنواحــي اجلديــدة يف العمــل ،وإىل

التدريــب ورضورتــه للعاملــن باملجــال

الســابقة يف هــذا املضــار فقــد انشــأت

معهــد التدريــب والتطويــر الرتبــوي
والــذي أقــر نظامــه يف 1984/4/16

ليتــوىل مســؤولية التدريــب وأنيطــت

الــروح املعنويــة نتيجــة زيــادة املامهــم
زيــادة الثقــة بأنفســهم نتيجــة لزيــادة
قدراهتــم عــى أداء اعامهلــم بالكفــاءة

املطلوبــة ،واىل تزويدهــم بخــرات
ومهــارات جديــدة تســاعدهم عــى

بــه جمموعــة مــن املهــام تتمثــل بــا يأيت:

االرتقــاء وتــويل مســؤوليات اكــر

الرتبيــة وجتديــد معلوماهتــم ومهاراهتــم

للعمــل وانتامئهــم لــه (عليــان:2010،

-تدريــب العاملــن يف جمــال
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وخرباهتــم يف التخصصــات كافــة.

يف املســتقبل ،ممــا يــؤدي اىل حبهــم

 ،)372وال تقتــر أمهيــة التدريــب يف

-اإلســهام مــع اجلهــات

قدرتــه عــى تطويــر قــدرات الرتبويــن

بالتنميــة العمليــة واملهنيــة للمعلمــن

بــأداء العمــل .بــل يعمــل عــى ترشــيد

املعنيــة يف وزارة الرتبيــة بــا يتعلــق

واملدرســن.

مــن املهــارات واملعلومــات املرتبطــة

أنــاط العــادات الســلوكية وتطويــر

-العمــل عــى تطويــر كفــاءة

القيــم واالجتاهــات النفســية للعاملــن

جمــاالت اللغــة العربيــة واللغــات

كل مــن املؤسســة واملعلــم او املوظــف

العاملــن يف أجهــزة الدولــة فيــا خيــص
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-اإلســهام يف تطويــر الكتــب

األجنبيــة والتأهيــل الرتبــوي والتدريب

وتنعكــس فوائــد التدريــب عــى فاعليــة

وجمموعــة العمــل (زايــر وداخــل،

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

.)104 :2015

اهداف التدريب الرتبوي:

واســتثامر اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة
املتاحــة ،وللوقــوف عــى مــدى حتقيــق

 -رفــع مســتوى االداء عــن طريــق

ذلــك البــد مــن قيــاس وتقييــم األداء

والعمليــة املســتحدثة يف ميــدان العمــل

اداء املعلــم تتطلــب احلصــول عــى

اكاســب املعلمــن املهــارات األساســية
وتطويرهــا بصــورة مســتمرة.

التعليمــي ،فعمليــة تقويــم وتقييــم

معلومــات وبيانــات عــن أدائــه يف

 -زيــادة قــدرات املعلمــن عــى

ضــوء جمموعــة مــن املعايــر والتــي

مــن التكيــف مــع عملهــم ومواجهــة

فيــه ،ثــم إصــدار احلكــم عــى نوعيــة

التفكــر املبــدع اخلــاق بــا يمكنــه

املشــكالت والتغلــب عليهــا.

حتــدد مقبوليــة األداء ومســتوى الرضــا
األداء ومســتواه والعمــل عــى تطويــره

 -تنميــة االجتاهــات الســليمة للمعلــم

أو تعزيــزه (وزارة الرتبيــة:2012 ،

واالثــار االجتامعيــة املتصلــة بــه

ويعــرف التقييــم بأنــه  :اعطــاء

نحــو تقديرهــم لقيمــة عملهــم وأمهيتــه
واملرتتبــة عليــه (مصطفــى والنابــه،

.)59 :1986

 -حفز املعلمني عىل النمو املهني.

.)26

الــيء قيمتــه او انــه اصــدار احــكام

عــى قيمــة الــيء الــذي تــم قياســه
وتثمينــه يف ضــوء معايــر حمــددة مثــا

 -لتفهــم العميــق للعمليــة الرتبويــة

نقــول هــذا الطالــب ممتــاز والتقييــم يف

 -تقديــر العالقــات االجتامعيــة

مســتوى التحصيــل وبــن االهــداف

والعمــل مــع اجلامعــات (محــادة،
:2015

.)25

التقييــم الرتبــوي لــأداء

ا لتعليمــي :

يعتمــد االرتقــاء بــاألداء التعليمــي

عــى قــدرة املعلــم عــى تأديــة األدوار

املتوقعــة منــه بأقــل جهــد ووقــت

الرتبويــة املنشــودة او العمليــة التــي

حيكــم هبــا عــى مــدى حتقيــق االهــداف
الرتبويــة املنشــودة ومــدى التطابــق بــن
االهــداف واالداء وهــو هبــذا يتعــدى
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وطبيعــة عمليــة التعلــم.

الرتبيــة هــو تقريــر مــدى العالقــة بــن

التثمــن اىل التقويــم.
امهية التقييم:

 -1جــزء اســايس مــن كل منهــج او
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برنامــج تربــوي مــن اجــل معرفــة

املعلــم وحتســن أدائــه التعليمــي.

اجــل املســاعدة يف اختــاذ القــرار بشــأنه

االرشاف الرتبــوي وتقييــم اداء

جــدوى هــذا املنهــج او الربنامــج مــن

ســواء بإلغائــه او االســتمرار فيــه .

املعلــم العراقــي:

 -2يســاعد العاملــن عــى رؤيــة

اإلرشاف الرتبــوي هــو فــن العمــل

وموضوعيــة ســواء كان الصــف

املــرف عليهــم ســلطته بطريقــة حتقــق

امليــدان الــذي يعملــون فيــه بوضــوح

الــدرايس او الكتــاب.

مــع جمموعــة مــن املعلمــن يــارس
أقــى فاعليــة يف أداء العمــل .ويتحقــق

 -3حيــدد نــوع العــاج املطلــوب او

اإلرشاف عــى أكمــل وجــه يف جــو

 -4يعمل عىل حتسني االداء.

مــن جانــب األفــراد املشــركني بــا

القصــور

أهداف تقييم أداء املعلم:

متلــؤه النوايــا الطيبــة والتعــاون اجلــاد
فيهــم املــرف بالطبــع .وقــد يكــون

وتتلخــص اهــداف تقويــم أداء املعلم

اإلرشاف مــن أصعــب الفنــون ألنــه

•حتســن نوعيــة التعليــم املقــدم

اإلنســانية التــي تثبــت صحتهــا

نوعيــة التغــرات املطلوبــة مــن املعلــم

وتعتمــد وزارة الرتبيــة معايــر

بالنقــاط اآلتية:

للتالميــذ وذلــك مــن خــال حتديــد
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إلمكانيــة حتســنه يف شــتى املجــاالت.

حيتــاج إىل اســتخدام مبــادئ العالقــات
وبطريقــة ناجحــة وفطريــة.

اجلــودة التــي اعدهتــا بالتعــاون مــع

االحتياجــات

املجلــس الثقــايف الربيطــاين يف قيــاس

جوانــب القــوة والضعــف يف األداء

حمــددة وهــي املجــال املعــريف واملجــال

•تشــخيص

الفرديــة للمعلمــن ،مــن خــال حتديــد
املــدريس وتوفــر التغذيــة الراجعــة

حــول كيفيــة توجيــه التالميــذ نحــو

التعلــم الفعــال.

•توفــر املعلومــات التــي تــؤدي
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(عزيــز.)119-117 :2005 ،

إىل تطويــر أو تعديــل مســؤوليات

اداء املعلمــن ،واســتنادا اىل جمــاالت

املهــاري وجمــال القيــم واالجتاهــات
وفقــا لتصنيــف بلــوم لألهــداف

وتطبــق هــذه املعايــر يف املــدارس

مجيعهــا ،ومتثــل عمليــة تقويــم أداء
املعلــم ،وســيلة للتعــرف عــى جوانــب

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

القــوة والضعــف يف ممارســاته املهنيــة،

املعلــم يف الصــف ،إذ تتيــح املالحظــة

القــوة والضعــف واقــراح طــرق

التفاعــل بــن املعلــم والتالميــذ

ومناقشــة املعلــم فيهــا وتعزيــز جوانــب

العــاج املناســب جلوانــب الضعــف،
هبــدف حتســن أدائــه ،ممــا يســهم
يف حتســن املنــاخ التعليمــي وبنــاء
العالقــات بــن املعلــم واملتعلمــن عــى

أســاس االحــرام املتبــادل (الصغــر،
 ،)68 :2009وعمليــة تقييــم االداء
عمليــة تربويــة تطويريــة ،يمكــن مــن

خالهلــا الوقــوف عــى واقــع االداء

التعليمــي للمعلــم داخــل الصــف
وخارجــه ،وهــي عمليــة رضوريــة
لتيســر وامتــام عمليــة التعلــم،
واملرجــع الرئيــس لبنــاء وتنفيــذ برامــج

اإلعــداد والتأهيــل والتطويــر ،وكلــا

فرصــة للتعــرف عــن قــرب عــى

والتفاعــل بــن التالميــذ أنفســهم إذ
يســتطيع املالحــظ أن يشــاهد كيفيــة

تنظيــم املعلــم للبيئــة الفيزيقيــة وكيــف

يشــغل تالميــذه يف التعلــم ،وكيــف
يرســخ قواعــد الســلوك وحيافــظ عليــه
فاملالحظــة الصفيــة مهــارة رضوريــة

لــكل تربــوي مــن أجــل تنميــة رؤيــة
واضحــة تســاعده عــى اختــاذ قــرارات

تربويــة صائبــة (حيــدر)22 :2004 ،
 .2التقويــم الــذايت :هــو أســلوب يقــوم
فيــه املعلــم بتقويــم أدائــه بنفســه ،بعــد
معرفتــه بمعايــر األداء ،وهــي طريقــة

تســاعد املعلــم عــى التعــرف عــى
جوانــب القــوة والضعــف يف أدائــه
إذ يفحــص املعلــم مــن خــال هــذا

اساليب تقييم اداء املعلم:

املختلفــة ،وممارســاته املهنيــة ســواء

الرتبوي(محــادة)60 :2015،

األســلوب طرقــه يف التعليــم ونشــاطاته

لعــل أبــرز األدوات واألســاليب التــي

داخــل الصــف أو خارجــه (عزيــز،

مــا يــأيت:

 .3ملــف االنجــاز املهنــي :يعــد احــد

يمكــن مــن خالهلــا تقييــم أداء املعلمــن

.)141 :2005

 .1املالحظــة الصفيــة :هــي عمليــة

مداخــل التقويــم األصيــل يف جمتمعــات

بصــر وأنــاة بغيــة التعــرف عــى أداء

املعلــم لكونــه يتضمــن مــدى مــا احرزه

هادفــة يقــوم هبــا املــرف الرتبــوي
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كانــت دقيقــة وموضوعيــة كانــت
مــؤرش ًا قويــا عــى مــدى فاعليــة النظــام

التعلــم ،ويســتعمل يف تقويــم أداء
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املعلــم مــن إنجــازات ،ومــا حققــه مــن

تقريــر ،يــدور حــول أداء املعلــم بشــكل

وادلــة مكتوبــة ومســجلة ومصــورة

جمموعــة مــن العبــارات ذات الصلــة

خمرجــات وذلــك مــن خــال وثائــق

عــن التعلــم واســاليبه ،وعــن اخلــرات
واألنشــطة واملهــارات واملشــاركات

وكذلــك ادارتــه لســلوك التالميــذ،
وادارتــه لإلجــراءات الصعبــة وغريهــا،

ويمثــل ملــف االنجــاز املهنــي احــد

اهــم الطــرق التــي يمكــن االعتــاد

عليهــا يف حتديــد مــدى أهليــة املعلــم

وفاعليتــه (Costantino & DelorenzoK
)14 :2015،

بــأداءات املعلــم املــراد قياســها ،وقــد
يســجل املقيــم نقــاط ترتبط بمامرســات

املعلــم داخــل الصــف او خارجــه،

لتذكــره الحقــا بجوانــب القــوة يف

ممارســات املعلــم كذلــك اجلوانــب
التي حتتــاج اىل تعزيز(الصغــر :2009،

.)376

رابعــ ًا :خطــوات بنــاء الربنامــج

التدريبــي القائــم عــى معايــر تقييــم

املنتجــات الصفيــة :تشــمل املنتجــات

اداء املعلــم:

توضيحيــة ومــن خطــط للوحــدات

التدريبــي اخلــاص بالدراســة احلاليــة

الصفيــة مــا يعــده املعلــم مــن مــواد
او الــدروس ،ونــوع الواجبــات التــي

يعطيهــا للتالميــذ ،وكذلــك األنشــطة
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واملهــام التــي يشــغل التالميــذ يف
إنجازهــا ،ومداخــل التقويــم التــي
يســتخدمها ،والتــي يمكــن ان تكــون
مدخــا يســاعد عــى تقويــم أداء

املعلــم( .الــدورسي)506 :2000،
 .5التقاريــر :يقــوم املــرف بعــد زيــارة
املعلــم ،ومالحظــة أدائــه يف الصــف،
واالطــاع عــى اســهاماته يف املدرســة،
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عــام .ويســتعني املقيــم بقائمــة تتضمــن

بكتابــة ورشح مالحظاتــه بصــورة

ال ختتلــف خطــوات بنــاء الربنامــج

بشــكل كبــر عــا اتفقــت عليــه
اغلــب االدبيــات مــن خطــوات

بنــاء الربنامــج التدريبــي القائــم عــى
الكفايــات ،وبعــد االطــاع عــى عــدد

مــن الدراســات الســابقة ذات العالقــة

بموضــوع الدراســة ،حــدد الباحثــان
خطــوات بنــاء الربنامــج التدريبــي

بــااليت:

 .1حتديــد املعايــر مــؤرشات االداء
اخلــاص بــكل معيــار.

 .2حتديــد االحتياجــات التدريبيــة يف
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ضــوء تلــك املعايــر

 .11التنســيق مــع جهــات التدريــب

 .3حتديــد االهــداف العامــة واخلاصــة

واملدربــن.

التدريبيــة

جمموعــة مــن املتخصصــن للتأكــد مــن

للربنامــج يف ضــوء االحتياجــات

 .4اختيــار املحتــوى العلمــي للربنامــج
وتصميــم املــادة التدريبيةوالتحقــق مــن
صالحيتهــا.

 .6إعــداد املحتــوى التدريبــي
ا ال لكــر و ين .

 .5حتديــد الوقــت الــازم للتنفيــذ

(بدايــة وهنايــة الربنامــج واملواءمــة بــن
عــدد ســاعات التنفيــذ للربنامــج ككل
ووقــت كل جلســة تدريبيــة)

 .12ضبــط الربنامــج وعرضــه عــى
حمتــوى الربنامــج وقدرتــه عــى حتقيــق

األهــداف املطلوبــة

الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته

منهــج البحــث Approach of
research

بنــا ًء عــى اهــداف البحــث (برنامــج
تدريبــي مقــرح ملعلمــي اللغــة العربيــة

عــى وفــق معايــر تقييــم االداء مــن

 .6اعــداد االنشــطة التدريبيــة املصاحبة

قبــل املرشفــن) اســتعمل الباحثــان

 .7حتديد اساليب تقويم الربنامج.

تقييــم األداء واالحتياجــات التدريبيــة

ومصــادر التعلم.

املنهــج الوصفــي لتحديــد معايــر

العمليــة التدريبيــة.

املرشفــن ،ومــن ثــم التخطيــط لوضــع

والتقنيــات والوســائط الالزمــة لتنفيــذ

تقييــم االداء التعليمــي مــن قبــل

 .9هتيئــة املتطلبــات املاديــة الالزمــة

برنامــج التدريبــي مقــرح لتنميــة األداء

 .10حتديــد مــكان تنفيــذ التدريــب

املرحلــة االبتدائيــة.

بعــد) وجتهيــز متطلبــات العمــل الــازم

:research

لتنفيــذ الربنامــج.

(واقعــي تقليــدي ،الكــروين عــن
لتنفيــذ الربنامــج حســب احتياجــات

كل نــوع.

التعليمــي ملعلمــي اللغــة العربيــة يف
جمتمــع البحــث Population of
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 .8حتديــد اســاليب التدريــب

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف ضــوء معايــر

اشــتمل جمتمــع البحــث عــى

معلمــي اللغــة العربيــة ومعلامهتــا ،يف
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حمافظــة بغــداد /الرصافــة الثانيــة للعــام

تقييــم االداء:

عددهــم ( )1503معلــا ومعلمــة

تقييــم اداء املعلمــن (ملحــق )1/يف

يعملــون يف ( )138مدرســة ابتدائيــة.

االســتامرة أداة وزارة الرتبيــة يف تقييــم

الــدرايس 2021-2020م ،والبالــغ

بواقــع ( )1101معلمــة و( )402معلــا

طبــق الباحثــان اداة البحــث املتمثلــة

باســتبانة حتديــد االحتياجــات عــى
عينــة مــن املجتمــع االصــي شــملت

معلمــن ومرشفــن تربويــن بلــغ
عددهــم ( )50معلــا ومرشفــا بواقــع

( )35معلــا ومعلمــة ختصــص لغــة

عربيــة ،و( )15مرشفــا تربويــا.
اداة البحث:

حتديــد احتياجاهتــم ،اذ متثــل هــذه

اداء املعلمــن مــن قبــل املرشفــن،

وتضمنــت ( )14معيــارا صنفــت

عــى جمالــن مهــا (املجــال املعــريف،
واملهــاري) ووضعــت هــذه املعايــر

لتبــن مســتويات األداء املتوقعــة
واملتحققــة(،وزارة الرتبيــة،)3 :2012،

وصمــم الباحثــان االســتبانة بوضــع

ثالثــة بدائــل اعطــي البديــل االول

اعتمــد الباحثــان االســتبانة كأداة

(احتاجــه كثــرا) ،ثــاث درجــات،

رشح ألداة الدراســة واجــراءات

درجتــان ،والبديــل الثالــث (ال احتاجه)

لبنــاء الربنامــج التدريبــي وفيــا يــي
تطبيقهــا :
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376

اعتمــد الباحثــان اســتامرة معايــر

اوال :اســتبانة حتديــد االحتياجــات

التدريبيــة للمعلمــن يف ضــوء معايــر

والبديــل الثــاين (احتاجــه اىل حــد مــا)

درجــة واحدة،واجلــدول( )14يوضــح

جمــاالت التقييــم ومعايريهــا:

جدول رقم ( )14بنود استامرة التقييم ومعايريها

ت

المجال المعايير

عدد المعايير

اوال

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعرفي

6

تانيا

المه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

8

المجموع

14

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

وتــم تطبيقهــا عــى عينــة مــن املجتمــع

ووفــق مــا اتفــق عليــه االدب الرتبــوي

بلــغ عددهــم ( )50معلــا ومرشفــا

وبناءهــا جيــب ان متــر باملراحــل اآلتيــة:

االصــي شــملت معلمــن ومرشفــن

بواقــع ( )35معلــا ومعلمــة ،و()15
مرشفــا تربويــا

-اجراءات البحث

بــان عمليــة ختطيــط الربامــج التدريبيــة
.1حتديد حاجات املتدربني.

.2حتديــد أهــداف الربنامــج التدريبــي
ومعرفــة قــدرة املوضوعــات عــى

يف ضــوء االطــار النظــري والدراســات

حتقيــق األهــداف.

التدريبــي بثــاث مراحــل رئيســة

بصيغتــه النهائيــة.

الســابقة ،مــرت عمليــة بنــاء الربنامــج
هــي( :التخطيــط للربنامــج التدريبــي

املقــرح ،وتنفيــذه ،وتقويمــه) وكل
مرحلــة تتضمــن عــدد ًا مــن اخلطــوات
تــم تفصيلهــا كــا يــي:

املرحلــة األوىل :بنــاء الربنامــج التدريبي
عــى وفــق معيــار تقييــم املرشفني.

افــاد الباحثــان مــن الدراســات

الســابقة والبحــوث مــن حيــث كيفيــة
واســس بنــاء برامــج تدريــب املعلمــن

يف اثنــاء اخلدمــة كــا تــم عرضــه خــال

االطــار النظــري اخلــاص بالبحــث
احلــايل ،وتبعــا هلــدف الدراســة املــراد

منــه تقديــم الربنامــج التدريبــي (عــن

بعــد) وبعــد اطــاع الباحثــن عــى
مراحــل تصميــم التعليــم عــن بعــد

كــا موضــح يف الشــكل رقــم ()4

.4مرحلــة تقويــم البرنامــج
ومتابعتــه (عبــد الوهــاب:1986 ،
. )6 7 -6 6

تــم بنــاء الربنامــج عــى وفــق عــدد مــن
اخلطــوات هــي:

اوال :حتديــد معايــر تقييــم األداء

ا لتعليمــي :

اعتمــد الباحثــان املعايــر التــي

تضمنتهــا اســتامرة تقييــم اداء املعلمــن

مــن قبــل املرشفني(ملحــق،)1/
املعتمــدة مــن قبــل وزارة الرتبيــة يف بناء
الربنامــج التدريبــي اخلــاص بالدراســة

احلاليــة ،واقتــرت عــى معايــر

املجالــن املعــريف واملهــاري والبالــغ
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بنــاء الربامــج التدريبيــة واهــم خطوات

.3حتديــد حمتــوى الربنامــج ،وتصميمــه

عددهــن ( )14ولألســباب اآلتيــة:

 .1حــددت وزارة الرتبيــة املجالــن
(املعــريف واملهــاري) بعمليــة التقييــم
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بأســلوب املشــاهدة الصفيــة داخــل

أعــدّ الباحثــان (اســتبانة) لتعــرف

 .2حــددت وزارة الرتبيــة املرشفــن

اللغــة العربيــة مــن معايــر اســتامرة

الصــف.

باســتعامل اســتامرة تقييــم األداء حــرا
يف عمليــة التقييــم لــأداء ضمــن
جمــايل (املعــريف ،واملهــارات) (وزارة
الرتبيــة.)13 :2012،

تقييــم األداء املعتمــدة يف البحــث
احلــايل والبالــغ عددهــا ( )14معيــار ًا،
لكــي يكــون الربنامــج صادقــا ،ومبنيــا
عــى وفــق احتياجــات معلمــي اللغــة

فضــا عــن كــون املعايــر يف جمــال

العربيــة ،وقــام الباحثــان بتوزيــع

ارشافيــة حددهتــا وزارة الرتبيــة يصعــب

املجتمــع االصــي شــملت معلمــن

القيــم واالجتاهــات تتطلــب أســاليب
عــى الباحثــن القيــام هبــا مثــل :لقــاء
املعلمــن خــارج الصــف ،أو االطــاع

عــى ســجالت الزيــارة الصفيــة،
والتقييــات الســابقة للمعلمــن
اخلاصــة بــإدارة املــدارس ونحوهــا
(وزارة الرتبيــة.)13 :2012،
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االســتبانة (ملحــق )2/عــى عينــة مــن

ومرشفــن تربويــن بلــغ عددهــم
( )50معلــا ومرشفــا بواقــع ()35
معلــا ومعلمــة ختصــص لغــة عربيــة،

و( )15مرشفــا تربويــا ،وبعــد ان
اســتبعد الباحثــان املعايــر التــي مل

متثــل حاجــات تدريبيــة حصلــت عــى

ثانيــا :حتديــد احتياجــات معلمــي اللغــة

عــرة معايــر مثلــت حاجــات تدريبيــة

تقييــم االداء التعليمــي:

وكــا موضحــة يف اجلــدول اآليت:

العربيــة ومعلامهتــا يف ضــوء معايــر

حقيقيــة بالنســبة ملعلمــي اللغــة العربيــة

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

جدول ( )7االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية
ت

االحتياجات (الموضوعات)

1

يعرف ويفهم كيفية عرض موضوع الدرس للتالميذ

2

يعرف ويفهم اساليب التقييم واالختبار والتقويم

3

يستطيع استعمال طرائق تدريس حديثة تمكن التالميذ من المشاركة وتطوير
مهارات التعلم بشكل فعال

4

يستطيع ان يحفز التالميذ على التعلم

5

يستطيع ان يضع خطة مناسبة النشطة التعلم التالميذ

6

يستطيع تقويم اداء التالميذ بكفاءة ودقة ويستخدم نتائج التقويم لتعزيز اداء
التالميذ

7

يستطيع ادارة الصف بشكل فعال

8

يستطيع ان يتواصل ويتفاعل بشكل فعال مع التالميذ

9

يستطيع ان يشرح الموضوع بشكل واضح ويجعله ممتعا للتالميذ

10

يستطيع ان يمكن التالميذ من التعلم بشكل فعال اخذاً بنظر االعتبار
الفروق الفردية بينهم

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
()10

ثالثا :حتديد األهداف:

متثلــت اهــداف الربنامــج التدريبــي

حــدد الباحثــان اهــداف الربنامــج
اعتــاد ًا عــى:

أ .اهلدف العام:

(االحتياجــات التدريبيــة) ملعلمــي

اللغــة العربيــة يف ضــوء معايــر تقييــم

 .1معايــر تقييــم االداء والتــي مثلــت
اللغــة العربيــة.

تطويــر االداء التعليمــي ملعلمــي
االداء لتمكــن معلمــي اللغــة العربيــة

 .2االطــاع عــى االدبيــات

ومعلامهتــا مــن حتقيــق املعايــر االدائيــة

بموضــوع الدراســة احلاليــة وعليــه

التدريــب عــن بعــد يف حتقيــق اهــداف

والدراســات الســابقة ذات الصلــة
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بــااليت:

املطلوبــة ومعرفــة فاعليــة نظــام
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الربنامــج التدريبــي املقــرح.

 .7رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

 .1رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

(يســتطيع ادارة الصــف بشــكل

(يعــرف ويفهــم كيفيــة عــرض

 .8رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

ب .االهداف اخلاصة:

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار

موضــوع الــدرس للتالميــذ).

فعال).

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار

 .2رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

(يســتطيع اســتعامل طرائــق تدريــس

(يعــرف ويفهــم اســاليب التقييــم

وتطويــر مهــارات التعلــم بشــكل

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار
واالختبــار والتقويــم)

حديثــة متكــن التالميــذ مــن املشــاركة

فعال).

 .3رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

 .9رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

(يســتطيع ان يــرح املوضــوع بشــكل

(يســتطيع تقويــم اداء التالميــذ بكفــاءة

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار
واضح وجيعله ممتعا للتالميذ).

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار
ودقــة ويســتخدم نتائــج التقويــم

 .4رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

لتعزيــز اداء التالميــذ).

(يســتطيع ان يضــع خطــة مناســبة

التعليمــي ملعلمــي اللغــة العربيــة يف

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار

العدد  47 /حزيران 2021م

ألنشطة التعلم للطلبة).

 .5رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار
(يســتطيع ان يتواصــل ويتفاعــل بشــكل

فعال مع التالميذ).

 .10رفــع درجــة تقييــم االداء
املعيــار (يســتطيع ان يمكــن التالميــذ
مــن التعلــم بشــكل فعــال اخــذ ًا بنظــر
االعتبــار الفــروق الفرديــة بينهــم).
ج .االهداف السلوكية االدائية:

يمثــل املعيــار املحــك الــذي حيــدد

 .6رفــع درجــة تقييــم االداء التعليمــي

جــودة االداء ولــكل معيــار تصــاغ

(يســتطيع ان حيفــز التالميــذ عــى

عــى اهــم الكفايــات ،والصفــات،

ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعيــار
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التعلم).

عــددا مــن مــؤرشات االداء التــي تــدل
واخلصائــص ،واملهــام ،واملهــارات،
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التــي تنعكــس بشــكل ادائــي يمكــن

معلمــي اللغــة العربيــة عكســها داخــل

املعيــار ام ال ،وتبعــا للمعايــر التــي

املعيــار مــن عدمــه ،حيــث مثلــت هــذه

مــن طريقهــا التحقــق ممــا اذا تــم حتقيــق
مثلــت احتياجــات تدريبيــة وهــي

( )10معايــر تضمنــت ( )29مــؤرشا
(هدفــا أدائيــا ســلوكيا) بحســب مــا
جــاء يف دليــل معايــر تقييــم االداء
(وزارة الرتبيــة ،)6-3 :2012 ،والتــي

مثلــت متطلبــات اداء يســتوجب متكــن

معلمــي اللغــة العربيــة منهــا ليكونــوا

قادريــن عــى حتقيــق املعايــر املطلوبــة.

املرحلــة الثانيــة :التنفيــذ :تتضمــن هــذه

املرحلــة االيت:

 . 1حتديــد حمتــوى الربنامــج التدريبــي
وتنظيمــه:
.

أحتديد املحتوى:

الصــف للتأكــد مــن قدراتــه عــى حتقيق
املــؤرشات اهــداف فرعيــة تضمنــت

اهــم الكفيــات والصفــات املــراد متكــن
معلمــي اللغــة العربيــة منهــا وجــاءت

مصوغــة بشــكل هــدف ســلوكي ادائــي
مصــاغ بعبــارة حمــددة بشــكل دقيــق،
وعليــه عمــل الباحثــان عــى حتليــل

املعايــر ومــؤرشات االداء اخلاصــة

بــكل معيــار اىل اهــم الكفــاءات االدائية
واملهــام املــراد متكــن املعلمــن منهــا

والتــي متثلــت ب ( )29هــدف ادائــي
وعمــل الباحثــان عــى اعــادة صياغــة

كل هــدف مــن صيغتــه املحــددة اىل
عبــارة عامــة ،ليمثــل كل معيــار رئيــس

تعــد عمليــة حتديــد موضوعــات

(موضوعــا) وكل هــدف ســلوكي

خطــوات بنــاء الربامــج التدريبيــة،

ثــم عــرض الباحثــان املوضوعــات

ويتــم حتديــد املوضوعــات التدريبيــة

يف ضــوء االهــداف اخلاصــة بالربنامــج

عــى عــدد مــن املحكمــن مــن مــريف
اللغــة العربيــة ومتخصصــن يف جمــال
املناهــج وطرائــق التدريــس (ملحــق/

والتــي مثلــت بدورهــا احتياجــا
تدريبيــا ملعلمــي اللغــة العربيــة واهدافـ ًا

 ،)5لتحكيــم املوضوعــات مــن حيــث

مــن مــؤرشات االداء التــي تصــف

حيــث ســامة صياغــة العبــارات

رئيســة ،وبــا ان لــكل معيــار عــدد

الســلوكيات االدائيــة املــراد مــن
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وحمتــوى الربنامــج التدريبــي مــن اهــم

ادائــي (مســاقا تدريبــا) (ملحــق،)6/

متثيلهــا لألهــداف( املعايــر ) ،ومــن

لــكل موضــوع  ،ومــدى مناســبة
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املســاقات التدريبيــة للموضوعــات،

لقــاءات تدريبيــة (عــن بعــد) بواقــع

آلراء اخلــراء العتــاد املوضوعــات،

الواحــد مــدة كل لقــاء ( )3ســاعات ،

واعتمــد الباحثــان نســبة اتفــاق%80
وبذلــك متكــن الباحثــان مــن حتديــد

املوضوعــات.

ب .تنظيم املحتوى:

تعــرف عمليــة تنظيــم املحتــوى

العلمــي بأهنــا تلــك الطريقــة التــي تتبــع

يف جتميــع اجــزاء املحتــوى التعليمــي
وتركيبهــا عــى وفــق عــدد مــن املعايــر
والــروط منهــا ان ينظــم عــى وفــق

نســق معــن ،وبيــان العالقــة الداخليــة
التــي تربــط بــن اجزائــه ،والعالقــة
اخلارجيــة التــي تربطــه باملوضوعــات

األخــرى عــى نحــو يــؤدي اىل حتقيــق

األهــداف املرجــوة ويضمــن الرتتيــب
التسلســي والتتابعــي ملفرداتــه وهنــاك
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عــدد مــن املداخــل املعتمــدة لتنظيــم

املحتــوى (مرشقــي،)45 :2020 ،
ونظــرا لكــون االســلوب املعتمــد يف

تقديــم الربنامــج هــو التدريــب عــن
بعــد تــم تنظيــم املوضوعــات بشــكل
وحــدات تدريبيــة قائمــة عــى مبــدأ

التعلــم الــذايت باعتــاد التصميــم
التعليمــي نمــوذج الـــ () Modal
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القائــم عــى التعلــم الــذايت ،وتنظيــم

ثــاث لقــاءات تدريبــة يف االســبوع
وبذلــك بلــغ عــدد ســاعات الربنامــج
التدريبــي املقــرح ( )42ســاعة تدريبيــة

مضمنهــا االفتتاحيــة والرتحيــب
واخلتاميــة وتطبيــق اســتبانة اراء

املتدربــن بالربنامــج واليــة التدريــب

عــن بعــد .

املرحلــة الثالثــة :تقويــم الربنامــج
التدريبــي املقــرح:

تــم تقويــم الربنامــج يف مرحلتــي

التخطيــط والتنفيــذ مــن اجــل الوقــوف

عــى:

-ســامة

األهــداف

املصاغــة

وإمكانيــة حتقيقهــا وشــموهلا لــكل

ا لعنــا رص .

-مالئمــة أســاليب التدريــس لتحقيــق

أهــداف الربنامــج التدريبــي املقــرح .
-مالئمة املحتوى لألهداف.

-مناســبة األنشــطة والوســائل

ا ملقرت حــة .

-مالئمــة املحتــوى لعــدد اجللســات

والوقــت املخصــص لــكل جلســة.
-متطلبــات

و ا ال د ا ر يــة .

التدريــب

الفنيــة

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

-مناسبة أدوات التقويم.

مل يمثــل حاجــة تدريبــة مــن معايــر

وبذلــك حصــل الباحثــان عــى

االســتبانة فقــد اعطــي البديــل االول

الفصل الرابع

والبديــل الثــاين (احتاجــه اىل حــد

الربنامــج التدريبــي بصيغتــه النهائيــة

(احتاجــه كثــرا)  ،ثــاث درجــات،

توصــل الباحثــان إىل االحتياجــات

مــا) درجتــان ،والبديــل الثالــث (ال

اســتامرة التقييــم وســيخصص هــذا

اعتمــد متوســط درجــات

احلقيقيــة للمعلمــن مــن معايــر

الفصــل ملناقشــة اســتبانة االحتياجــات،
فبعــد حتليــل االســتبيان واســتخراج

الــوزن املئــوي والوســط املرجــح
العتــاد املعايــر التــي تعــد احتياجــات
حقيقيــة وابعــاد األقــل احتياجــا
وتطلبــت عمليــة التحليــل عــددا مــن
اخلطــوات هــي:

اعتمــد الباحثــان معادلة الوســط

املرجــح لتحديــد (املعيــار) الــذي حقــق

حاجــة تدريبيــة و(املعيــار) الــذي

احتاجــه) درجــة واحــدة.

املقيــاس الثالثــي حمــك ًا *للفصــل بــن

الفقــرات املتحققــة وغــر املتحققــة ،اذ

تعــد الفقــرة التــي حصلــت عــى وســط
مرجــح ( )2فــا فــوق فقــرة متحققة ،يف
حــن تعــد التــي حصلــت عــى وســط

مرجــح يقــل عــن ( )2غــر متحققــة.
واجلــدول رقــم ( )5يبــن ترتيــب

املعايــر بحســب أمهيتهــا مــن حيــث

الوســط املرجــح والــوزن املئــوي.
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جدول ()5

ترتيب معايري املجال املعريف بحسب الوسط املرجح والوزن املئوي
التسلسل حسب

المجال المعرفي

%68

2.56
2.48

االستمارة

االهمية

1

1

3

يعرف ويفهم كيفية عرض
موضوع الدرس للتالميذ

2

2

5

اساليب التقييم واالختبار
والتقويم

%64

3

3

6

علم طرائق التدريس
الحديثة

%24

1.64

4

4

2

متطلبات المنهج الدراسي
للموضوع الذي يدرسه

%20

1،52

5

5

4

كيف يتعلم ويتطور تالميذه

%16

1.56

6

6

1

المواضيع التي يدرسها

%8

1،36

عــى االحتياجــات بــاآليت:

ووفــق اجلــدول اعــاه نجــد ان

نجــد يف املجــال املعــريف ان املعيــار

العربيــة ومعلامهتــا مــن معايــر تقييــم

موضــوع الــدرس للتالميــذ) ،حصــل

االحتيــاج التدريبــي ملعلمــي اللغــة

العدد  47 /حزيران 2021م

االداء تــراوح بــن وســط مرجــح

( )2.56وبــوزن مئــوي مقــداره

()%68

والــذي مثــل اعــى احتيــاج

و( )1.36وبــوزن مئــوي مقــداره
( )%8والــذي مثــل اقــل احتيــاج
تدريبــي ،وقــد أمهــل الباحثــان املعايــر

384

الوزن
المئوي

الوسط
المرجح

التــي مل متثــل احتياجــات فيــا علقــا

(يعــرف ويفهــم كيفيــة عــرض
عــى الرتتيــب االول مــن بــن معايــر
املجــال املعــريف ،اذ كان وســطه املرجــح

( )2.56ووزنــه املئــوي (,)%68
وبذلــك شــكل أمهيــة بالنســبة ملعلمــي

اللغــة العربيــة كونــه مــن املهــارات
املهمــة التــي حيتاجهــا املعلــم يف اثنــاء

تنفيــذ الــدرس ،والذي يمكــن مالحظة

أ.م.د عبد احلسني امحد رشيد اخلفاجي م.م نهى أمحد شهاب التميمي

كفــاءة اداء املعلــم من طريقــه باملالحظة

( )2.48ووزن مئــوي ( ،)%64ملــا

ان املعيــار (يعــرف ويفهــم اســاليب

االهــداف ودور فاعــل يف العمليــة

املبــارشة داخــل الصــف ،يف حــن نجــد

التقييــم واالختبــار والتقويــم) جــاء
ليحتــل املرتبــة الثانيــة بوســط مرجــح

لعمليــة التقويــم مــن امهيــة يف حتقيــق
التعليميــة.

جدول ()6

ترتيب معايري املجال املهاري بحسب الوسط املرجح والوزن املئوي

التسلسل

تسلسل

حسب

حسب

مجال المهارات

االستمارة

االهمية

يستطيع ان

1

6

الوزن المئوي

الوزن
المرجح

يستخدم طرائق تدريس حديثة تمكن
التالميذ من المشاركة وتطوير مهارات

%78

2.68

التعلم بشكل فعال
5

5

ادارة الصف بشكل فعال

%68

2.58

3

2

%66

2.46

4

7

%64

2.46

6

3

يضع خطة مناسبة ألنشطة التعلم
التالميذ
تقويم اداء التالميذ بكفاءة ودقة ويستخدم
نتائج التقويم لتعزيز اداء الطلبة

يتواصل ويتفاعل بشكل فعال مع
التالميذ يعرف ويفهم كيف يتعلم

%62

2.46

ويتطور تالميذه

7

1

يشــرح الموضــوع بشــكل واضــح %60

2.44

8

8

%56

2.26

ويجعله ممتعا للتالميذ

يمكن التالميذ من التعلم بشكل
فعال اخذاً بنظر االعتبار الفروق
الفردية بينهم
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2

4

يحفز التالميذ على التعلم

%74

2.58
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ووفــق اجلــدول الســابق نجــد ان

الثالثــة نظــرا ألمهيــة البيئــة الصفيــة

العربيــة ومعلامهتــا مــن معايــر تقييــم

بوســط مرجــح ( ،)2.58ووزن مئــوي

االحتيــاج التدريبــي ملعلمــي اللغــة
االداء تــراوح بــن وســط مرجــح

( )2.68وبــوزن مئــوي مقــداره
( )%78والــذي مثــل اعــى احتيــاج

و( )1.74وبــوزن مئــوي مقــداره
( )%30والــذي مثــل اقــل احتيــاج
تدريبــي ،وقــد أمهــل الباحثــان املعايــر
املتبقيــة ،فيــا يعلــق الباحثــان عــى
االحتياجــات بــاآليت:

الســليمة يف حتقيــق اهــداف الــدرس

( ،)%68وجــاء املعيار(يســتطيع ان
يضــع خطــة مناســبة ألنشــطة التعلــم
التالميــذ) يف املرتبــة الرابعــة ،بوســط

مرجــح ( )2.46ووزن مئــوي ()%66
ملــا لعمليــة التخطيــط مــن دور فاعــل
يف التدريــس ،وجــاء املعيــار (يســتطيع

تقويــم اداء التالميــذ بكفــاءة ودقــة
ويســتخدم نتائــج التقويــم لتعزيــز اداء

نجــد املعيــار (يســتطيع اســتخدام

الطلبــة) ،كحاجــة مهمــة اخــذت املرتبة

مــن املشــاركة وتطويــر مهــارات التعلــم

لــدور التقويــم الفاعــل يف التدريــس،

طرائــق تدريــس حديثــة متكــن التالميــذ

بشــكل فعــال) قــد حقــق املرتبــة األوىل

كاحتيــاج رضوري ملعلمــي اللغــة
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العربيــة ،اذ حصــل عــى وســط مرجــح
( )2.68ووزن مئــوي مــا قيمتــه

( ،)78وتــرى الباحثــان ان ذلــك
يرجــع اىل دور طرائــق التدريــس يف

حتقيــق التعلــم الفعــال يف حــن مل يقــل
املعيــار (يســتطيع ان حيفــز التالميــذ عىل

التعلــم) امهيــة عــن ســابقه اذ حصــل

عــى وســط مرجــح ( )2.58ووزن
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ادارة الصــف بشــكل فعــال) املرتبــة

مئــوي ( ،)%74واحتل املعيار(يســتطيع

اخلامســة ضمــن املجــال املهــاري،

فحصــل عــى ( )2.46وســط مرجــح

و( )%64وزن مئــوي ،واحتــل املعيــار
(يســتطيع ان يتواصــل ويتفاعــل بشــكل

فعــال مــع التالميــذ يعــرف ويفهــم
كيــف يتعلــم ويتطــور تالميــذه) املرتبــة

السادســة بوســط مرجــح ()2.46
ووزن مئــوي ( ،)%62ملــا يمثلــه
االتصــال الصفــي مــن امهيــة وحاجــة

ملحــة ملعلمــي اللغــة العربيــة ومعلامهتــا

ضمــن معايــر املجــال املهــاري ،واخــذ
املعيار(يســتطيع ان يــرح املوضــوع
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املرتبــة الســابعة كحاجــة تدريبيــة

الزمــة وكان بوســط مرجــح ()2.44
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يســتطيع ان يمكــن التالميــذ مــن التعلم
بشــكل فعــال اخــذ ًا بنظــر االعتبــار
الفــروق الفرديــة بينهــم بوســط مرجــح

( )2.26ووزن مئــوي )%56(،وبذلك
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.4

محــادة،

سوســن،
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