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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

جامعة دياىل/ كلية الرتبية األساسية           مديرية تربية الرصافة/2

 The Problem of مشــكلة البحــث
the Research

ــن  ــل املعلم ــداد وتأهي ــة اع ــد قضي تع
مــن القضايــا التــي متثــل الصــدارة 
الرتبــوي  التطويــر  بــن مرشوعــات 
ــامل،  ــم يف دول الع ــات التعلي يف مؤسس
وليــس العــراق بمعــزل عــن هــذه 
وزارة  اعتمــدت  فقــد  املحــاوالت 
التــي  املعايــر  مــن  عــددا  الرتبيــة 
حــددت جــودة اداء املعلــم؛ لكــن نتائج 
بعــض الدراســات اثبتــت » ارتفــاع 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــات معلم ــبة تقيي نس
وانخفــاض نســب النجــاح دون املعيــار 
ــق  ــدت رضورة تطبي ــا اك ــوب، ك املطل
املعلــم  اداء  جــودة  لقيــاس  املعايــر 

بشــكل حقيقــي، وحتديــد االحتياجــات 
قســم  نتائــج  وفــق  عــى  التدريبيــة 
ــن،  ــات املعلم ــن تقيي ــودة ع ادارة اجل
يف  التدريــب  برامــج  ضعــف  ومــع 
ــاء اخلدمــة واقتصارهــا عــى دروس  اثن
ــة ال تفــي باحتياجــات املعلمــن  تدريبي
ــات  ــتيعاب اجتاه ــن اس ــا ع وقصوره
تعريــف  املهــم  فمــن  لــذا  حديثــة، 
ــن  ــع م ــر واملتوق ــك املعاي ــن بتل املعلم
ادائهــم، واعــداد برامــج تدريبيــة يف 
االرتقــاء  عــى  تســاعدهم  ضوئهــا 
بأدائهــم للمســتوى املطلــوب، وبــا 
يتناســب مــع احتياجاهتــم الفعليــة, لــذا 
جــاء هــذا البحــث كمحاولــة للوقــوف 
التعليمــي  االداء  بــن  الفجــوة  عــى 
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ــا  ــع وم ــة يف الواق ــة العربي ــي اللغ ملعلم
هــو متوقــع منهــم بالنســبة ملعايــر 
ــة  ــول ملعاجل ــع حل ــم االداء ووض تقيي
هــذه الفجــوة مــن خــال بنــاء برنامــج 
لتطويــر ادائهــم يف ضــوء تلــك املعايــر.

كلــات مفتاحيــة:   اللغــة العربيــة/ 
طرائــق تدريــس/ تدريــب معلمــن 

 The Significance ــث ــة البح أمهي
of the Research

ــكان  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــل معل     حيت
الصــدارة يف امليــدان التعليمــي فهو يعلم 
لغــة القــرآن، و يضطلــع بمهمــة تعليمها 
للمتعلمــن، وهــو احلــارس احلافظ عى 
ســامتها واملســؤول عــن إيصــال املــادة 
للمتعلمــن، ودرســه املفتــاح لباقــي 
ــم  ــة الفه ــو بداي ــه ه ــدروس وفهم ال
لباقــي املــواد التعليميــة )زايــر و عايــز، 
بــه  ينيــط  هــذا  وكل   ،)25  :2011
ــب  ــرى اىل جان ــؤوليات وادوار أخ مس
دوره الرئيــس، فهــو مطالــب بــإداء 
أدوار لغويــة تتناســب مــع روح العــر 
أجــل  ومــن  املتجــددة،  ومتطلباتــه 
ذلــك بــات مــن الــروري تقويــم اداء 
ــتمر  ــكل مس ــة بش ــة العربي ــم اللغ معل
املتعلمــن  حاجــات  تلبيــة  لضــان 

التطــورات  وملواكبــة  جهــة،  مــن 
ــم  ــق التعلي ــرى، لتحقي ــة اخ ــن جه م
)الربعــي،  العربيــة،  للغــة  الفاعــل 
أن  الــروري  ومــن   .)20  :2015
ــتقبيل  ــة املس ــة العربي ــم اللغ ــون معل يك
ــًا  ــي، ومتمكن ــه التعليم ــزًا  يف أدائ متمي
ــع  ــي املتوق ــتوى األدائ ــق املس ــن حتقي م
وفــق معايــر األداء املطلوبــة، قــادرًا 
عــى حتمــل مســؤوليته يف نقــل املعرفــة 
ــرة،  ــة ومبتك ــرق مبدع ــذه بط إىل تامي
ــذ،  ــات التامي ــكيل اجتاه ــهم يف تش يس
ــم  ــة لدهي ــات العقلي ــة باإلمكان والعناي
ملواجهــة املشــكات املحيطــة هبــم، لــذا 
البــد مــن احلــرص عــى إعــداد معلــم 
ــا  ــا ومهنًي ــدادًا تربوًي ــة اع ــة العربي اللغ
ــون  ــى أن تك ــة ع ــل اخلدم ــا قب وثقافًي
املطالــب  اإلعــداد يف ضــوء  برامــج 
ــاملة  ــة ش ــة العربي ــم اللغ ــة ملعل الفعلي
والرتبويــة  التخصصيــة  اجلوانــب 
ــاء  ــده يف أثن ــع تزوي ــًة، م ــة كاف والثقافي
اخلدمــة باملســتجدات املتنوعــة التــي 
ــة مــن  ــم اللغــة العربي ختــدم جمــال تعلي
ــاليب  ــة واألس ــج التدريبي ــق الربام طري
)الدخيــل،  املتنوعــة  اإلرشافيــة 
34(، مــع تدعيــم مفهــوم   :20016
عــى  والعمــل  املســتمر  التدريــب 
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ــب  ــاند للتدري ــلوب مس ــاده، كأس اعت
ــل يف  ــك يتمث ــبيل لذل ــدي، والس التقلي
اســتثار التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

ــوم. ــا الي ــهده عاملن ــذي يش ال
       وتــربز امهيــة البحــث احلــايل لــدور 
ــر  ــتمر يف تطوي ــوي املس ــب الرتب التدري
ملواجهــة  وتأهيلهــم  املعلمــن  اداء 
)املعــد  املثــايل  فاملعلــم  التحديــات، 
واملــدرب بالشــكل الصحيــح( هــو 
الــذي يكــون قــادرًا عــى حتقيــق غايات 
ــخص  ــان، والش ــاء االنس ــة يف بن الرتبي
الــذي يليــق بــأن يقلــده التلميــذ، فهــو 
ــوة  ــل ق ــة، ويمث ــة وعقلي ــدوة اخاقي ق
ثقافيــة وعلميــة متكنــه مــن توطيــد 
ــن.«  ــة لــدى املتعلم االفــكار واملعرف
 ،)43  :1993 واخــرون،  )اجلعفــري 
وال يمكــن حتقيــق ذلــك االمــن خــال 
برامــج اعــداد متطــورة وفــرص تدريب 
مســتمرة واجيــاد انــاط تدريبيــة حديثة، 
وانطاقــا مــن تلــك األمهيــة فقــد تبنت 
وزارة الرتبيــة معايــرا مثلــت رؤيــة 
ــوب،  ــأداء املطل ــة ل ــداف املؤسس واه
ووضعــت هــذه املعايــر وطــورت مــن 
قبــل ممثلــن عــن وزارة الرتبيــة باالتفاق 
مــع منظمة اليونســكو واملجلــس الثقايف 
الربيطــاين، وضمنــت يف اســتارة تقييــم 

ــن،  ــن الرتبوي ــل املرشف ــن قب االداء م
ــددت  ــد حت ــارًا وق ــا )20( معي وعدده
ــة  ــاالت رئيس ــاث جم ــر بث ــك املعاي تل
والقيــم  واملهــاري،  )املعــريف،  هــي 
واالجتاهــات(، )وزارة الرتبيــة، 2012: 

.)11
وقــد اعتمــد الباحثــان هــذه املعايــر يف 
ــرتح.  ــي املق ــج التدريب ــداد  الربنام اع
وجــاء هــذا البحــث للكشــف عــن 
كيفيــة تطويــر األداء تعليمــي عــى وفــق 
)املعايــر األدائيــة املعتمــدة يف تقيــم 
ــن(،  ــن الرتبوي ــل املرشف ــن قب األداء م
ــرتح،  ــي مق ــج تدريب ــق برنام ــن طري م
قــد يســهم  يف تطويــر أداء املعلمــن 
ــة  ــاءة األدائي ــتوى الكف ــول ملس والوص
املعايــر  حتقيــق  مــن  ومتكينهــم 
املطلوبــة، ومــن ثــم االرتقــاء بأنفســهم 

وجمتمعهــم. 
 Limits of The البحــث  حــدود   

 Research
   اقترت الدراسة احلالية عى:

 احلدود املوضوعية وتشمل:	. 
ضمــن  التعليمــي  األداء  معايــر   -

واملهــاري(. )املعــريف  املجالــن 
- الربنامــج التدريبــي الــذي تــم بنــاؤه 

مــن قبــل الباحثــن. 
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2. احلــدود البرشيــة: وتتمثــل بمعلمــي 
يف  ومعلاهتــا  العربيــة  اللغــة  مــادة 

املرحلــة االبتدائيــة.  
 Definition of  حتديــد املصطلحــات

Terms
Program الربنامج التدريبي 

ــا  ــا م ــم فيه ــي يرس ــة الت ــة: الورق - لغ
ــة  ــن امتع ــر، م ــد آلخ ــن بل ــل م حيم
ــي  ــم، وتعن ــة هب ــلع خاص ــار وس للتج
هبــا  يكتــب  ورقــة  املحدثــن  عنــد 
اســاء الــرواة واســانيد الكتــب، وهــي 
تســتعمل اآلن بمعنــى املنهــج او اخلطــة 

 .)221  :1976 )الكرمــيل: 
اصطالحا: عرف بأنه:

- جمموعــة مــن األهــداف، واملعــارف، 
اخلاصــة  والنتائــج،  واألنشــطة، 
بمهــارات او ســلوكيات وظيفيــة يعمــل 
التدريــب عــى حتقيقهــا لــدى املتدربــن 

 .)20  :1990 )محــدان، 
-  جمموعــة مــن األنشــطة املنظمــة، 
تطويــر  اىل  التــي هتــدف  واملخططــة 
املتدربــن  واجتاهــات  معــارف 
مهاراهتــم،  صقــل  يف  وتســاعدهم 
ــم،  ــه تفكره ــم، وتوجي ــع كفاياهت ورف
وحتســن ادائهــم يف عملهــم )الدخيــل: 

.)12  :2007

Standard 3. املعيار
 لغــة: تقديــر الــيء بالــيء )ابــن 

  )783/1986:3، فــارس 
- اصطالحا عرف بأنه : 

يف  املشــرتكة  اآلراء  مــن  جمموعــة    -
جمموعــة تربويــة وتشــتمل عــى املعرفــة 
اخلاصــة  والتوجهــات  واملهــارات 
باملعلــم الفعــال )باركــي وســتان فــورد، 

.)174  :2005
ــى  ــم ع ــا يف احلك ــتند اليه ــة يس - مجل
اجلــودة يف ضــوء مــا تتضمنــه هــذه 
ــع  ــو متوق ــا ه ــف ب ــن وص ــة م اجلمل
حتققــه مــن مهــارات او معــارف او قيــم 
ــدرة  ــر او ق ــاط تفك واجتاهــات او ان
عى حــل املشــكات واختــاذ القــرارات 

.)640  ،2011 )املوســوي، 
4. التقييم:

ــٌم،  ــو ُمَقيِّ ــًا، فه ــُم َتْقيي ــم، ُيَقيِّ ــة: قيَّ لغ
وقيَّــم العمــل: قــدر قيمتــه، وقيــم 
الســلعة: حــدد ثمنهــا. )معجــم اللغــة 

  )1886:  2008 املعــارص،  العربيــة 
اصطالحا عرف بأنه:

- احلكــم عــى مســتوى امتــاك املعلــم 
واالجتاهــات  واملهــارات  للمعــارف 
الروريــة ألداء مهامــه داخــل حجــرة 
الدراســة وخارجهــا لتحقيــق االهــداف 
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توفرهــا  عــى  ويســتدل  املحــددة، 
ــازات )االداءات( )محادة، 2015:  بإنج

.)59
5. االداء:

لغــة: لفــظ مشــتق مــن الفعــل أدى 
ــاه  ــن قض ــه وأدى الدي ــام ب ــيء: ق ال
قــام هبــا يف وقتهــا،  الصــاة:  وادى 
لــه  وادى  هبــا،  ادىل  الشــهادة  وادى 
ــة  ــع اللغ ــه. )جمم ــه إلي ــيء: أوصل ال

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

- هــو وســيلة التعبــر عــن امتــاك 
ــرًا  ــية تعب ــارات التدريس ــم للمه املعل

 .)4  :2004 )الفــرا،  ســلوكيا 
الفصل الثاين 

اطار نظري ودراسات سابقة
 التدريب الرتبوي: 

     لعــل مــن أكثــر األمــور املتفــق 
عليهــا تربويــًا أن التعليــم مهنــة هلــا 
الثقــايف  وإطارهــا  العلميــة  أصوهلــا 
ومهاراهتــا الفنيــة؛ لــذا أصبــح مــن 
ــايف  ــي والثق ــداد العلم ــروري اإلع ال
واملهنــي للمعلــم أثنــاء ســنوات إعــداده 
تكتمــل  وبذلــك  عملــه  وســنوات 
احللقــات وتتفاعــل اخلــربات، ومــع 
بــدء مفهــوم الرتبيــة املســتمرة يف أواخــر 

ــن  ــبعينيات م ــل الس ــتينيات واوائ الس
ــرة  ــم فك ــذي يدع ــن ال ــرن العرشي الق
التخطيــط املتكامــل إلعــداد املعلــم قبل 
ــود، 1988: 12(،  ــة )مح ــاء اخلدم واثن
ــة يف  ــات التطــورات احلديث ومــع متطلب
أهــداف التعليــم وحمتــواه ومصــادره 
ــدة  ــه األدوار اجلدي ــا تتطلب ــه وم وأوعيت
ــب أن  ــم تطل ــق املعل ــى عات ــاة ع امللق
تكــون برامــج إعــداده قبــل اخلدمــة ويف 
إثنائهــا برامــج عريــة تقــدم اخلــربات 
واألســاليب التعليميــة وكل مــا يكســب 
وخاصــة  عامــة  كفــاءات  املعلــم 
تتناســب مــع هــذه األدوار، وكل ذلــك 
يتطلــب النظــر إىل عمليــة إعــداد املعلــم 
ــف  ــتمرة ال تتوق ــة مس ــا عملي ــى أهن ع
بتخرجــه بــل يصبــح النمــو املهنــي 
والتدريــب املســتمر أثنــاء اخلدمــة أمــرًا 
الزمــًا لتجديــد خرباتــه وزيــادة فعاليته، 
ومتجــددة  متطــورة  املناهــج  ألن 
متجــدد  متطــور  معلــم  هلــا  ويلــزم 
ويعــرف   ،)117 )ســليان:1991، 
التدريــب يف اثنــاء اخلدمــة بأنــه: عمليــة 
مهــارات  لتنميــة  منظمــة ومســتمرة 
واجتاهــات وخــربات املعلمن لتحســن 
ادائهــم وتغيــر ســلوكياهتم مــن خــال 
صقــل معارفهــم ومهاراهتــم وهــو« 
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قــدرة مــن التكويــن، تتســم بتوجيههــا 
ــة أو  ــطة العملي ــى األنش ــا ع وتركيزه
التطبيقيــة، ويمكــن ان تكــون هــذه 
ختــام  يف  او  التكويــن  بدايــة  الفــرتة 
ــل،  ــر وداخ ــري.« ) زاي ــن النظ التكوي

 .)103  :2015
* أمهية التدريب الرتبوي:

     إيانــا مــن وزارة الرتبيــة بأمهيــة 
التدريــب ورضورتــه للعاملــن باملجــال 
جهودهــا  مــع  وتواصــا  الرتبــوي 
ــأت  ــد انش ــار فق ــذا املض ــابقة يف ه الس
معهــد التدريــب والتطويــر الرتبــوي 
ــه يف 1984/4/16  ــر نظام ــذي أق وال
ــت  ــب وأنيط ــؤولية التدري ــوىل مس ليت
بــه جمموعــة مــن املهــام تتمثــل بــا يأيت:

جمــال 	  يف  العاملــن  تدريــب 
الرتبيــة وجتديــد معلوماهتــم ومهاراهتــم 

وخرباهتــم يف التخصصــات كافــة.
اجلهــات 	  مــع  اإلســهام 

يتعلــق  بــا  الرتبيــة  وزارة  يف  املعنيــة 
ــن  ــة للمعلم ــة واملهني ــة العملي بالتنمي

. ســن ر ملد ا و
العمــل عــى تطويــر كفــاءة 	 

العاملــن يف أجهــزة الدولــة فيــا خيــص 
واللغــات  العربيــة  اللغــة  جمــاالت 
األجنبيــة والتأهيــل الرتبــوي والتدريب 

ــة.  ــاء اخلدم أثن
اإلســهام يف تطويــر الكتــب 	 

والتلفزيــون  الرتبويــة  والتقيــات 
الرتبــوي وغرهــا مــن اجلوانــب الفنيــة 

  )62  :1985 اجلديــد،  )املعلــم 
      وتنبــع امهيــة التدريــب الرتبــوي 
ــوادر  ــا للك ــي يقدمه ــد الت ــن الفوائ م
رفــع  يف  تســهم  والتــي  التعليميــة، 
ــم  ــادة املامه ــة زي ــة نتيج ــروح املعنوي ال
وإىل  العمــل،  يف  اجلديــدة  بالنواحــي 
ــادة  ــة لزي ــهم نتيج ــة بأنفس ــادة الثق زي
قدراهتــم عــى أداء اعاهلــم بالكفــاءة 
بخــربات  تزويدهــم  واىل  املطلوبــة، 
ومهــارات جديــدة تســاعدهم عــى 
اكــرب  مســؤوليات  وتــويل  االرتقــاء 
حبهــم  اىل  يــؤدي  ممــا  املســتقبل،  يف 
ــان،2010:  ــه )علي للعمــل وانتائهــم ل
ــب يف  ــة التدري ــر أمهي 372(، وال تقت
قدرتــه عــى  تطويــر قــدرات الرتبويــن 
مــن املهــارات واملعلومــات املرتبطــة 
بــأداء العمــل. بــل يعمــل عــى ترشــيد 
أنــاط العــادات الســلوكية وتطويــر 
ــن  ــية للعامل ــات النفس ــم واالجتاه القي
وتنعكــس فوائــد التدريــب عــى فاعليــة 
ــف  ــم او املوظ ــة واملعل ــن املؤسس كل م
وداخــل،  )زايــر  العمــل  وجمموعــة 
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.)104  :2015
 اهداف التدريب الرتبوي:	

- رفــع مســتوى االداء عــن طريــق 
اكاســب املعلمــن املهــارات األساســية 
والعمليــة املســتحدثة يف ميــدان العمــل 

ــتمرة. ــورة مس ــا بص وتطويره
عــى  املعلمــن  قــدرات  زيــادة    -
التفكــر املبــدع اخلــاق بــا يمكنــه 
ــة  ــم ومواجه ــع عمله ــف م ــن التكي م

عليهــا. والتغلــب  املشــكات 
-  تنميــة االجتاهــات الســليمة للمعلــم 
نحــو تقديرهــم لقيمــة عملهــم وأمهيتــه 
بــه  املتصلــة  االجتاعيــة  واالثــار 
والنابــه،  عليــه )مصطفــى  واملرتتبــة 

.)59  :1986
- حفز املعلمن عى النمو املهني.

- لتفهــم العميــق للعمليــة الرتبويــة 
وطبيعــة عمليــة التعلــم. 

االجتاعيــة  العاقــات  تقديــر    -
)محــادة،  اجلاعــات  مــع  والعمــل 

 .)25  :2015
 لــأداء 	 الرتبــوي  التقييــم 

 : لتعليمــي ا
       يعتمــد االرتقــاء بــاألداء التعليمــي 
ــة األدوار  ــى تأدي ــم ع ــدرة املعل ــى ق ع
ووقــت  جهــد  بأقــل  منــه  املتوقعــة 

واســتثار اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة 
املتاحــة، وللوقــوف عــى مــدى حتقيــق 
ــم األداء  ــاس وتقيي ــن قي ــد م ــك الب ذل
وتقييــم  تقويــم  فعمليــة  التعليمــي، 
عــى  احلصــول  تتطلــب  املعلــم  اداء 
يف  أدائــه  عــن  وبيانــات  معلومــات 
ضــوء جمموعــة مــن املعايــر والتــي 
حتــدد مقبوليــة األداء ومســتوى الرضــا 
ــة  ــى نوعي ــم ع ــدار احلك ــم إص ــه، ث في
ــره  األداء ومســتواه والعمــل عــى تطوي
 :2012 الرتبيــة،  )وزارة  تعزيــزه  أو 

 .)26
اعطــاء   : بأنــه  التقييــم  ويعــرف 
ــكام  ــدار اح ــه اص ــه او ان ــيء قيمت ال
ــه  ــم قياس ــذي ت ــيء ال ــة ال ــى قيم ع
ــا  ــددة مث ــر حم ــوء معاي ــه يف ض وتثمين
ــاز والتقييــم يف  نقــول هــذا الطالــب ممت
الرتبيــة هــو تقريــر مــدى العاقــة بــن 
مســتوى التحصيــل وبــن االهــداف 
الرتبويــة املنشــودة او العمليــة التــي 
حيكــم هبــا عــى مــدى حتقيــق االهــداف 
الرتبويــة املنشــودة ومــدى التطابــق بــن 
ــدى  ــذا يتع ــو هب ــداف واالداء وه االه

ــم.  ــن اىل التقوي التثم
 امهية التقييم: 	

ــج او  ــن كل منه ــايس م ــزء اس 1-  ج
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برنامــج تربــوي مــن اجــل معرفــة 
ــن  ــج م ــج او الربنام ــذا املنه ــدوى ه ج
اجــل املســاعدة يف اختــاذ القــرار بشــأنه 

ــه . ــتمرار في ــه او االس ــواء بإلغائ س
رؤيــة  عــى  العاملــن  يســاعد    -2
ــوح  ــه بوض ــون في ــذي يعمل ــدان ال املي
الصــف  كان  ســواء  وموضوعيــة 

الكتــاب. او  الــدرايس 
ــوب او  ــاج املطل ــوع الع ــدد ن 3-  حي

ــور  القص
4-  يعمل عى حتسن االداء.

 أهداف تقييم  أداء املعلم:  	
     وتتلخــص اهــداف تقويــم أداء املعلم 

ــاط اآلتية:  بالنق
• حتســن نوعيــة التعليــم املقــدم 	

ــد  ــال حتدي ــن خ ــك م ــذ وذل للتامي
ــم  ــن املعل ــة م ــرات املطلوب ــة التغ نوعي
ــاالت. ــتى املج ــنه يف ش ــة حتس إلمكاني

• االحتياجــات 	 تشــخيص 
الفرديــة للمعلمــن، مــن خــال حتديــد 
األداء  يف  والضعــف  القــوة  جوانــب 
الراجعــة  التغذيــة  املــدريس وتوفــر 
ــو  ــذ نح ــه التامي ــة توجي ــول كيفي ح

التعلــم الفعــال.
• توفــر املعلومــات التــي تــؤدي 	

مســؤوليات  تعديــل  أو  تطويــر  إىل 

التعليمــي.  أدائــه  وحتســن  املعلــم 
.)119-117  :2005 )عزيــز، 

 االرشاف الرتبــوي وتقييــم اداء 	
املعلــم العراقــي:

ــل  ــن العم ــو ف ــوي ه    اإلرشاف الرتب
مــع جمموعــة مــن املعلمــن يــارس 
املــرشف عليهــم ســلطته بطريقــة حتقــق 
أقــى فاعليــة يف أداء العمــل. ويتحقــق 
اإلرشاف عــى أكمــل وجــه يف جــو 
ــاد  ــاون اجل ــة والتع ــا الطيب ــؤه النواي متل
مــن جانــب األفــراد املشــرتكن بــا 
ــون  ــد يك ــع. وق ــرشف بالطب ــم امل فيه
اإلرشاف مــن أصعــب الفنــون ألنــه 
حيتــاج إىل اســتخدام مبــادئ العاقــات 
صحتهــا  تثبــت  التــي   اإلنســانية 

وبطريقــة ناجحــة وفطريــة.
معايــر  الرتبيــة  وزارة  وتعتمــد 
اجلــودة التــي اعدهتــا بالتعــاون مــع 
ــاس  ــاين يف قي ــايف الربيط ــس الثق املجل
اداء املعلمــن، واســتنادا اىل جمــاالت 
حمــددة وهــي املجــال املعــريف واملجــال 
املهــاري وجمــال القيــم واالجتاهــات 
لأهــداف  بلــوم  لتصنيــف  وفقــا 
املــدارس  يف  املعايــر  هــذه  وتطبــق 
أداء  تقويــم  عمليــة  ومتثــل  مجيعهــا، 
املعلــم، وســيلة للتعــرف عــى جوانــب 
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ــة،  ــاته املهني ــف يف ممارس ــوة والضع الق
ومناقشــة املعلــم فيهــا وتعزيــز جوانــب 
طــرق  واقــرتاح  والضعــف  القــوة 
ــف،  ــب الضع ــب جلوان ــاج املناس الع
يســهم  ممــا  أدائــه،  حتســن  هبــدف 
وبنــاء  التعليمــي  املنــاخ  حتســن  يف 
العاقــات بــن املعلــم واملتعلمــن عــى 
ــر،  ــادل )الصغ ــرتام املتب ــاس االح أس
االداء  تقييــم  وعمليــة   ،)68  :2009
ــن  ــن م ــة، يمك ــة تطويري ــة تربوي عملي
االداء  واقــع  الوقــوف عــى  خاهلــا 
الصــف  داخــل  للمعلــم  التعليمــي 
رضوريــة  عمليــة  وهــي  وخارجــه، 
التعلــم،  عمليــة  وامتــام  لتيســر 
واملرجــع الرئيــس لبنــاء وتنفيــذ برامــج 
ــا  ــر، وكل ــل والتطوي ــداد والتأهي اإلع
كانــت  وموضوعيــة  دقيقــة  كانــت 
مــؤرشًا قويــا عــى مــدى فاعليــة النظــام 

)60 الرتبوي)محــادة،2015: 
 اساليب تقييم اداء  املعلم:	

ــي  ــاليب الت ــرز األدوات واألس ــل أب لع
يمكــن مــن خاهلــا تقييــم أداء املعلمــن 

مــا يــأيت:
هــي عمليــة  الصفيــة:  املالحظــة   .1
هادفــة يقــوم هبــا املــرشف الرتبــوي 
ــى أداء  ــرف ع ــة التع ــاة بغي ــرب وأن بص

ــة  ــح املاحظ ــف، إذ تتي ــم يف الص املعل
عــى  قــرب  عــن  للتعــرف  فرصــة 
والتاميــذ  املعلــم  بــن  التفاعــل 
والتفاعــل بــن التاميــذ أنفســهم إذ 
يســتطيع املاحــظ أن يشــاهد كيفيــة 
تنظيــم املعلــم للبيئــة الفيزيقيــة وكيــف 
يشــغل تاميــذه يف التعلــم، وكيــف 
يرســخ قواعــد الســلوك وحيافــظ عليــه 
ــة  ــارة رضوري ــة  مه ــة الصفي فاملاحظ
ــة  ــة رؤي ــل تنمي ــن أج ــوي م ــكل ترب ل
واضحــة تســاعده عــى اختــاذ قــرارات 
ــدر، 2004: 22( ــة )حي ــة صائب تربوي
2. التقويــم الــذايت: هــو أســلوب يقــوم 
فيــه املعلــم بتقويــم أدائــه بنفســه، بعــد 
ــة  ــي طريق ــر األداء، وه ــه بمعاي معرفت
تســاعد املعلــم عــى التعــرف عــى 
جوانــب القــوة والضعــف يف أدائــه 
ــذا  ــال ه ــن خ ــم م ــص املعل إذ يفح
األســلوب طرقــه يف التعليــم ونشــاطاته 
املهنيــة ســواء  املختلفــة، وممارســاته 
داخــل الصــف أو خارجــه )عزيــز، 

  .)141  :2005
ــد  ــد اح ــي: يع ــاز املهن ــف االنج 3. مل
مداخــل التقويــم األصيــل يف جمتمعــات 
أداء  تقويــم  يف  ويســتعمل  التعلــم، 
املعلــم لكونــه يتضمــن مــدى مــا احرزه 
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املعلــم مــن إنجــازات، ومــا حققــه مــن 
ــق  ــال وثائ ــن خ ــك م ــات وذل خمرج
وادلــة مكتوبــة ومســجلة ومصــورة 
عــن التعلــم واســاليبه، وعــن اخلــربات 
واملشــاركات  واملهــارات  واألنشــطة 
التاميــذ،  ادارتــه لســلوك  وكذلــك 
وادارتــه لإلجــراءات الصعبــة وغرهــا، 
ــد  ــي اح ــاز املهن ــف االنج ــل مل ويمث
اهــم الطــرق التــي يمكــن االعتــاد 
ــم  ــة املعل ــدى أهلي ــد م ــا يف حتدي عليه
 Costantino & DelorenzoK( وفاعليتــه 

 )14  :2015،

ــات  ــمل املنتج ــة: تش ــات الصفي املنتج
ــواد  ــن م ــم م ــده املعل ــا يع ــة م الصفي
توضيحيــة ومــن خطــط للوحــدات 
ــي  ــات الت ــوع الواجب ــدروس، ون او ال
ــطة  ــك األنش ــذ، وكذل ــا للتامي يعطيه
يف  التاميــذ  يشــغل  التــي  واملهــام 
التــي  التقويــم  ومداخــل  إنجازهــا، 
ــون  ــن ان تك ــي يمك ــتخدمها، والت يس
أداء  تقويــم  عــى  يســاعد  مدخــا 
)506 )الــدورسي،2000:  املعلــم. 

5. التقاريــر: يقــوم املــرشف بعــد زيــارة 
ــف،  ــه يف الص ــة أدائ ــم، وماحظ املعل
واالطــاع عــى اســهاماته يف املدرســة، 
بصــورة  ماحظاتــه  ورشح  بكتابــة 

تقريــر، يــدور حــول أداء املعلــم بشــكل 
عــام. ويســتعن املقيــم بقائمــة تتضمــن 
ــة  ــارات ذات الصل ــن العب ــة م جمموع
ــد  ــها، وق ــراد قياس ــم امل ــأداءات املعل ب
يســجل املقيــم نقــاط ترتبط بمارســات 
او خارجــه،  الصــف  املعلــم داخــل 
لتذكــره الحقــا بجوانــب القــوة يف 
اجلوانــب  املعلــم كذلــك  ممارســات 
التي حتتــاج اىل تعزيز)الصغــر ،2009: 

 .)376
الربنامــج  بنــاء  خطــوات  رابعــًا:  
ــم  ــر تقيي ــى معاي ــم ع ــي القائ التدريب

املعلــم:  اداء 
ــج  ــاء الربنام ــوات بن ــف خط      ال ختتل
ــة  ــة احلالي ــاص بالدراس ــي اخل التدريب
عليــه  اتفقــت  عــا  كبــر  بشــكل 
خطــوات  مــن  االدبيــات  اغلــب 
ــى  ــم ع ــي القائ ــج التدريب ــاء الربنام بن
الكفايــات، وبعــد االطــاع عــى عــدد 
ــة  مــن الدراســات الســابقة ذات العاق
ــان  ــدد الباحث ــة، ح ــوع الدراس بموض
التدريبــي  الربنامــج  بنــاء  خطــوات 

بــااليت:
1. حتديــد  املعايــر مــؤرشات االداء 

ــار. ــكل معي ــاص ب اخل
2. حتديــد االحتياجــات التدريبيــة يف 
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ــر   ــك املعاي ــوء تل ض
ــة  ــة واخلاص ــداف العام ــد االه 3. حتدي
االحتياجــات  ضــوء  يف  للربنامــج 

التدريبيــة 
4.  اختيــار املحتــوى العلمــي للربنامــج 
وتصميــم املــادة التدريبيةوالتحقــق مــن 

صاحيتهــا.
التدريبــي  املحتــوى  إعــداد   .6

. ين و لكــرت ال ا
للتنفيــذ  الــازم  الوقــت  حتديــد   .5
)بدايــة وهنايــة الربنامــج واملواءمــة بــن 
ــج ككل  ــذ للربنام ــاعات التنفي ــدد س ع

ــة( ــة تدريبي ــت كل جلس ووق
6.  اعــداد االنشــطة التدريبيــة املصاحبة 

ــادر التعلم. ومص
7. حتديد اساليب تقويم الربنامج.

التدريــب  اســاليب  حتديــد   .8
والتقنيــات والوســائط الازمــة  لتنفيــذ 

التدريبيــة. العمليــة 
9. هتيئــة املتطلبــات املاديــة الازمــة 

لتنفيــذ الربنامــج. 
10.  حتديــد مــكان تنفيــذ التدريــب 
عــن  الكــرتوين  تقليــدي،  )واقعــي 
بعــد( وجتهيــز متطلبــات العمــل الــازم 
ــات  ــب احتياج ــج حس ــذ الربنام لتنفي

ــوع. كل ن

ــب  ــات التدري ــع جه ــيق م 11. التنس
واملدربــن.

12. ضبــط الربنامــج وعرضــه عــى 
جمموعــة مــن املتخصصــن للتأكــد مــن 
ــه عــى حتقيــق  حمتــوى الربنامــج وقدرت

ــة  ــداف املطلوب األه
الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته
 Approach of البحــث  منهــج 

research
ــج  ــث )برنام ــداف البح ــى اه ــاًء ع بن
تدريبــي مقــرتح ملعلمــي اللغــة العربيــة 
ــن  ــم االداء م ــر تقيي ــق معاي ــى وف ع
الباحثــان  قبــل املرشفــن( اســتعمل 
معايــر  لتحديــد  الوصفــي  املنهــج 
ــة  ــات التدريبي ــم األداء واالحتياج تقيي
ملعلمــي اللغــة العربيــة يف ضــوء معايــر 
قبــل  مــن  التعليمــي  االداء  تقييــم 
املرشفــن، ومــن ثــم التخطيــط لوضــع 
برنامــج التدريبــي مقــرتح لتنميــة األداء 
التعليمــي ملعلمــي اللغــة العربيــة يف 

املرحلــة االبتدائيــة.
 Population of  جمتمــع البحــث  

:research
عــى  البحــث  جمتمــع  اشــتمل       
ــا، يف  ــة ومعلاهت ــة العربي ــي اللغ معلم



376

برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي اللغة العربية على وفق معايري تقييم االداء من قبل املشرفني

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

حمافظــة بغــداد/ الرصافــة الثانيــة للعــام 
والبالــغ  2020-2021م،  الــدرايس 
ومعلمــة  معلــا   )1503( عددهــم 
بواقــع )1101( معلمــة و)402( معلــا 
ــة.  ــة ابتدائي ــون يف )138( مدرس يعمل
طبــق الباحثــان اداة البحــث املتمثلــة 
باســتبانة حتديــد االحتياجــات عــى 
ــملت  ــيل ش ــع االص ــن املجتم ــة م عين
بلــغ  تربويــن  ومرشفــن  معلمــن 
ــع  ــا بواق ــا ومرشف ــم )50( معل عدده
)35( معلــا ومعلمــة ختصــص لغــة 

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

     اعتمــد الباحثــان االســتبانة كأداة 
ــيل  ــا ي ــي وفي ــج التدريب ــاء الربنام لبن
واجــراءات  الدراســة  ألداة  رشح 

: تطبيقهــا
االحتياجــات  حتديــد  اســتبانة  اوال: 
ــر  ــوء معاي ــن يف ض ــة للمعلم التدريبي

االداء:  تقييــم 
ــر  ــتارة معاي ــان اس ــد الباحث       اعتم
تقييــم اداء املعلمــن )ملحــق/1( يف 
هــذه  متثــل  اذ  احتياجاهتــم،  حتديــد 
ــم  ــة يف تقيي ــتارة أداة وزارة الرتبي االس
املرشفــن،  قبــل  مــن  املعلمــن  اداء 
صنفــت  معيــارا   )14( وتضمنــت 
عــى جمالــن مهــا )املجــال املعــريف، 
واملهــاري( ووضعــت هــذه املعايــر 
املتوقعــة  األداء  مســتويات  لتبــن 
واملتحققــة،)وزارة الرتبيــة،2012: 3(، 
وصمــم الباحثــان االســتبانة بوضــع 
البديــل االول  بدائــل اعطــي  ثاثــة 
)احتاجــه كثــرا(، ثــاث درجــات، 
ــاين )احتاجــه اىل حــد مــا(  والبديــل الث
درجتــان، والبديــل الثالــث )ال احتاجه( 
درجــة واحدة،واجلــدول)14( يوضــح 

جمــاالت التقييــم ومعايرهــا: 

                                    جدول  رقم )14(    بنود استارة التقييم ومعايرها

عدد المعايير المجال المعايير ت

6 المـــــــــــــــــــــــــــــــــعرفي اوال

8 المهـــــــــــــــــــــــــــــــــاري تانيا

14 المجموع
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وتــم تطبيقهــا عــى عينــة مــن املجتمــع 
ــن  ــن ومرشف ــملت معلم ــيل ش االص
بلــغ عددهــم )50(  معلــا ومرشفــا 
ــة، و)15(  ــا ومعلم ــع )35( معل بواق

ــا ــا تربوي مرشف
-اجراءات البحث 

يف ضــوء االطــار النظــري والدراســات 
ــاء الربنامــج  ــة بن الســابقة، مــرت عملي
رئيســة  مراحــل  بثــاث  التدريبــي 
ــي  ــج التدريب ــط للربنام ــي: )التخطي ه
وكل  وتقويمــه(  وتنفيــذه،  املقــرتح، 
مرحلــة تتضمــن عــددًا مــن اخلطــوات 

ــيل: ــا ي ــا ك ــم تفصيله ت
املرحلــة األوىل: بنــاء الربنامــج التدريبي 

عــى وفــق معيــار تقييــم املرشفن.
الدراســات  الباحثــان مــن  افــاد       
ــة  ــث كيفي ــن حي ــوث م ــابقة والبح الس
بنــاء الربامــج التدريبيــة واهــم خطوات 
واســس بنــاء برامــج تدريــب املعلمــن 
يف اثنــاء اخلدمــة كــا تــم عرضــه خــال 
بالبحــث  اخلــاص  النظــري  االطــار 
ــراد  ــة امل ــدف الدراس ــا هل ــايل، وتبع احل
ــن  ــي )ع ــج التدريب ــم الربنام ــه تقدي من
بعــد( وبعــد اطــاع الباحثــن عــى 
مراحــل تصميــم التعليــم عــن بعــد 
 )4( رقــم  الشــكل  يف  موضــح  كــا 

ووفــق مــا اتفــق عليــه االدب الرتبــوي 
بــان عمليــة ختطيــط الربامــج التدريبيــة 
وبناءهــا جيــب ان متــر باملراحــل اآلتيــة: 

1.حتديد حاجات املتدربن.
ــي  ــج التدريب ــداف الربنام ــد أه 2.حتدي
عــى  املوضوعــات  قــدرة  ومعرفــة 

حتقيــق األهــداف.  
3.حتديــد حمتــوى الربنامــج، وتصميمــه 

بصيغتــه النهائيــة. 
البرنامــج  تقويــم  4.مرحلــة 
ومتابعتــه )عبــد الوهــاب، 1986: 

. )6 7 -6 6
تــم بنــاء الربنامــج عــى وفــق عــدد مــن 

اخلطــوات هــي: 
األداء  تقييــم  معايــر  حتديــد  اوال: 

 : لتعليمــي ا
التــي  املعايــر  الباحثــان  اعتمــد 
ــم اداء املعلمــن  تضمنتهــا اســتارة تقيي
املرشفن)ملحــق/1(،  قبــل  مــن 
املعتمــدة مــن قبــل وزارة الرتبيــة  يف بناء 
الربنامــج التدريبــي اخلــاص بالدراســة 
معايــر  عــى  واقتــرت  احلاليــة، 
املجالــن املعــريف واملهــاري والبالــغ 
اآلتيــة:  ولأســباب   )14( عددهــن 
املجالــن  الرتبيــة  وزارة  حــددت   .1
)املعــريف واملهــاري( بعمليــة التقييــم 
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بأســلوب املشــاهدة الصفيــة داخــل 
الصــف.

املرشفــن  الرتبيــة  وزارة  حــددت   .2
باســتعال اســتارة تقييــم األداء حــرا  
ضمــن  لــأداء  التقييــم  عمليــة  يف 
)وزارة  واملهــارات(  )املعــريف،  جمــايل 

  .)13 الرتبيــة،2012: 
فضــا عــن كــون املعايــر يف جمــال 
ــاليب  ــب أس ــات تتطل ــم واالجتاه القي
ارشافيــة حددهتــا وزارة الرتبيــة يصعــب 
ــاء  ــل: لق ــا مث ــام هب ــن القي ــى الباحث ع
ــف، أو االطــاع  ــارج الص ــن خ املعلم
الصفيــة،  الزيــارة  ســجات  عــى 
للمعلمــن  الســابقة  والتقييــات 
ونحوهــا  املــدارس  بــإدارة  اخلاصــة 

.)13 الرتبيــة،2012:  )وزارة 
ثانيــا: حتديــد احتياجــات معلمــي اللغــة 
العربيــة ومعلاهتــا يف ضــوء معايــر 

ــي: ــم االداء التعليم تقيي

لتعــرف  )اســتبانة(  الباحثــان  أعــّد 
ــي  ــة ملعلم ــة احلقيقي ــات التدريبي احلاج
اللغــة العربيــة مــن معايــر اســتارة 
البحــث  يف  املعتمــدة  األداء  تقييــم 
ــارًا،  ــا )14( معي ــغ عدده ــايل والبال احل
لكــي يكــون الربنامــج صادقــا، ومبنيــا 
ــة  ــي اللغ ــات معلم ــق احتياج ــى وف ع
بتوزيــع  الباحثــان  وقــام  العربيــة، 
االســتبانة )ملحــق/2( عــى عينــة مــن 
املجتمــع االصــيل شــملت معلمــن 
عددهــم  بلــغ  تربويــن  ومرشفــن 
 )35( بواقــع  ومرشفــا  معلــا   )50(
ــة،  ــة عربي ــص لغ ــة ختص ــا ومعلم معل
ان  وبعــد  تربويــا،  مرشفــا  و)15( 
مل  التــي  املعايــر  الباحثــان  اســتبعد 
ــة حصلــت عــى  متثــل حاجــات تدريبي
عــرشة معايــر مثلــت حاجــات تدريبيــة 
حقيقيــة بالنســبة ملعلمــي اللغــة العربيــة 

وكــا موضحــة يف اجلــدول اآليت:     
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جدول )7(  االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية

  االحتياجات )الموضوعات(ت

  يعرف ويفهم كيفية عرض موضوع الدرس للتالميذ1

يعرف ويفهم اساليب التقييم واالختبار والتقويم2

 يستطيع استعمال طرائق تدريس حديثة تمكن التالميذ من المشاركة وتطوير3
  مهارات التعلم بشكل فعال

يستطيع ان يحفز التالميذ على التعلم4

  يستطيع ان يضع خطة مناسبة النشطة التعلم التالميذ5

 يستطيع تقويم اداء التالميذ بكفاءة ودقة ويستخدم نتائج التقويم لتعزيز اداء6
 التالميذ

  يستطيع ادارة الصف بشكل فعال7

يستطيع ان يتواصل ويتفاعل بشكل فعال مع التالميذ8

يستطيع ان يشرح الموضوع بشكل واضح ويجعله ممتعا للتالميذ9

 يستطيع ان يمكن التالميذ من التعلم بشكل فعال اخذًا بنظر االعتبار10
 الفروق الفردية بينهم

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
)10(

ثالثا: حتديد األهداف: 
الربنامــج  اهــداف  الباحثــان  حــدد 

عــى:  اعتــادًا 
ــت  ــي مثل ــم االداء والت ــر تقيي 1. معاي
ملعلمــي  التدريبيــة(  )االحتياجــات 

ــة. ــة العربي اللغ
االدبيــات  عــى  االطــاع   .2
الصلــة  ذات  الســابقة  والدراســات 
الدراســة احلاليــة وعليــه  بموضــوع 

متثلــت اهــداف الربنامــج التدريبــي 
بــااليت: 

أ. اهلدف العام:
ملعلمــي  التعليمــي  االداء  تطويــر 
ــم  ــر تقيي ــوء معاي ــة يف ض ــة العربي اللغ
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــن معلم االداء لتمك
ومعلاهتــا مــن حتقيــق املعايــر االدائيــة 
نظــام  فاعليــة  ومعرفــة  املطلوبــة 
ــداف  ــق اه ــد يف حتقي ــن بع ــب ع التدري
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الربنامــج التدريبــي املقــرتح.
ب. االهداف اخلاصة: 

ــم االداء التعليمــي  1. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
عــرض  كيفيــة  ويفهــم  )يعــرف 

للتاميــذ(. الــدرس  موضــوع 
ــم االداء التعليمــي  2. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
التقييــم  اســاليب  ويفهــم  )يعــرف 

والتقويــم(  واالختبــار 
ــم االداء التعليمــي  3. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
ــكل  ــوع بش ــرشح املوض ــتطيع ان ي )يس

واضح وجيعله ممتعا للتاميذ(.  
ــم االداء التعليمــي  4. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
مناســبة  خطــة  يضــع  ان  )يســتطيع 

ألنشطة التعلم للطلبة(.   
ــم االداء التعليمــي  5. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
)يســتطيع ان يتواصــل ويتفاعــل بشــكل 

فعال مع التاميذ(.  
ــم االداء التعليمــي  6. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
عــى  التاميــذ  حيفــز  ان  )يســتطيع 

التعلم(.  

ــم االداء التعليمــي  7. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
بشــكل  الصــف  ادارة  )يســتطيع 

فعال(.  
ــم االداء التعليمــي  8. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
)يســتطيع اســتعال طرائــق تدريــس 
ــاركة  ــن املش ــذ م ــن التامي ــة متك حديث
بشــكل  التعلــم  مهــارات  وتطويــر 

فعال(.   
ــم االداء التعليمــي  9. رفــع درجــة تقيي
املعيــار  يف  العربيــة  اللغــة  ملعلمــي 
)يســتطيع تقويــم اداء التاميــذ بكفــاءة 
التقويــم  نتائــج  ويســتخدم  ودقــة 

التاميــذ(. اداء  لتعزيــز 
االداء  تقييــم  درجــة  رفــع   .10
التعليمــي ملعلمــي اللغــة العربيــة يف 
ــذ  ــن التامي ــتطيع ان يمك ــار )يس املعي
مــن التعلــم بشــكل فعــال اخــذًا بنظــر 
االعتبــار الفــروق الفرديــة بينهــم(.

ج. االهداف السلوكية االدائية: 
يمثــل املعيــار املحــك الــذي حيــدد 
تصــاغ  معيــار  ولــكل  االداء  جــودة 
عــددا مــن مــؤرشات االداء التــي تــدل 
والصفــات،  الكفايــات،  اهــم  عــى 
واملهــارات،  واملهــام،  واخلصائــص، 
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ــن  ــي يمك ــكل ادائ ــس بش ــي تنعك الت
مــن طريقهــا التحقــق ممــا اذا تــم حتقيــق 
املعيــار ام ال، وتبعــا للمعايــر التــي 
وهــي  تدريبيــة  احتياجــات  مثلــت 
ــؤرشا  ــت )29( م ــر تضمن )10( معاي
ــا  ــب م ــلوكيا( بحس ــا س ــا أدائي )هدف
االداء  تقييــم  معايــر  دليــل  جــاء يف 
ــة، 2012: 3-6(، والتــي  )وزارة الرتبي
مثلــت متطلبــات اداء يســتوجب متكــن 
ــوا  ــا ليكون ــة منه ــة العربي ــي اللغ معلم
قادريــن عــى حتقيــق املعايــر املطلوبــة.

املرحلــة الثانيــة: التنفيــذ: تتضمــن هــذه 
املرحلــة االيت: 

ــي  ــج التدريب ــوى الربنام ــد حمت 1 . حتدي
ــه:   وتنظيم
أ حتديد املحتوى:	.

    تعــد عمليــة حتديــد موضوعــات 
وحمتــوى الربنامــج التدريبــي مــن اهــم 
التدريبيــة،  الربامــج  بنــاء  خطــوات 
ــة  ــات التدريبي ــد املوضوع ــم حتدي ويت
يف ضــوء االهــداف اخلاصــة بالربنامــج 
احتياجــا  بدورهــا  مثلــت  والتــي 
تدريبيــا ملعلمــي اللغــة العربيــة واهدافــًا 
رئيســة، وبــا ان لــكل معيــار عــدد 
تصــف  التــي  االداء  مــؤرشات  مــن 
مــن  املــراد  االدائيــة  الســلوكيات 

معلمــي اللغــة العربيــة عكســها داخــل 
الصــف للتأكــد مــن قدراتــه عــى حتقيق 
املعيــار مــن عدمــه، حيــث مثلــت هــذه 
املــؤرشات اهــداف فرعيــة تضمنــت 
اهــم الكفيــات والصفــات املــراد متكــن 
ــاءت  ــا وج ــة منه ــة العربي ــي اللغ معلم
مصوغــة بشــكل هــدف ســلوكي ادائــي 
ــق،  ــكل دقي ــددة بش ــارة حم ــاغ بعب مص
وعليــه عمــل الباحثــان عــى حتليــل 
اخلاصــة  االداء  ومــؤرشات  املعايــر 
بــكل معيــار اىل اهــم الكفــاءات االدائية 
ــا  ــن منه ــن املعلم ــراد متك ــام امل وامله
ــي  ــدف ادائ ــت ب )29( ه ــي متثل والت
ــة  ــادة صياغ ــى اع ــان ع ــل الباحث وعم
كل هــدف مــن صيغتــه املحــددة اىل 
عبــارة عامــة، ليمثــل كل معيــار رئيــس  
ســلوكي  هــدف  وكل  )موضوعــا( 
ــق/6(،  ــا( )ملح ــاقا تدريب ــي )مس ادائ
املوضوعــات  الباحثــان  ثــم عــرض 
عــى عــدد مــن املحكمــن مــن مــرشيف 
ــال  ــن يف جم ــة ومتخصص ــة العربي اللغ
ــق/  ــس )ملح ــق التدري ــج وطرائ املناه
ــم املوضوعــات مــن حيــث  5(، لتحكي
متثيلهــا لأهــداف) املعايــر (، ومــن 
العبــارات  صياغــة  ســامة  حيــث 
مناســبة  ومــدى   ، موضــوع  لــكل 
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للموضوعــات،  التدريبيــة  املســاقات 
ــاق%80  ــبة اتف ــان نس ــد الباحث واعتم
آلراء اخلــرباء العتــاد املوضوعــات، 
ــد  ــن حتدي ــان م ــن الباحث ــك متك وبذل

املوضوعــات.
ب. تنظيم املحتوى:

املحتــوى  تنظيــم  عمليــة  تعــرف     
العلمــي بأهنــا تلــك الطريقــة التــي تتبــع 
ــي  ــوى التعليم ــزاء املحت ــع اج يف جتمي
وتركيبهــا عــى وفــق عــدد مــن املعايــر 
ــق  ــى وف ــم ع ــا ان ينظ ــرشوط منه وال
نســق معــن، وبيــان العاقــة الداخليــة 
ــة  ــه، والعاق ــط بــن اجزائ ــي ترب الت
ــات  ــه باملوضوع ــي تربط ــة الت اخلارجي
ــق  ــؤدي اىل حتقي ــو ي ــى نح ــرى ع األخ
ــب  ــن الرتتي ــوة ويضم ــداف املرج األه
ــاك  ــه وهن ــي ملفردات ــيل والتتابع التسلس
ــم  ــدة لتنظي ــل املعتم ــن املداخ ــدد م ع
 ،)45  :2020 )مرشقــي،  املحتــوى 
ونظــرا لكــون االســلوب املعتمــد يف 
ــن  ــب ع ــو التدري ــج ه ــم الربنام تقدي
ــكل  ــات بش ــم املوضوع ــم تنظي ــد ت بع
ــدأ  ــى مب ــة ع ــة قائم ــدات تدريبي وح
التصميــم  باعتــاد  الــذايت  التعلــم 
  )  Modal( الـــ  نمــوذج  التعليمــي 
ــم  ــذايت، وتنظي ــم ال ــى التعل ــم ع القائ

ــع  ــد( بواق ــن بع ــة )ع ــاءات تدريبي لق
ــبوع   ــة  يف االس ــاءات تدريب ــاث لق ث
ــاعات ،  ــاء )3( س ــدة كل لق ــد م الواح
ــج  ــاعات الربنام ــدد س ــغ ع ــك بل وبذل
التدريبــي املقــرتح )42( ســاعة تدريبيــة 
والرتحيــب  االفتتاحيــة  مضمنهــا 
اراء  اســتبانة  وتطبيــق  واخلتاميــة 
ــب  ــة التدري ــج والي ــن بالربنام املتدرب

ــد . ــن بع ع
الربنامــج  تقويــم  الثالثــة:  املرحلــة 

املقــرتح:  التدريبــي 
الربنامــج يف مرحلتــي  تقويــم  تــم    
التخطيــط والتنفيــذ مــن اجــل الوقــوف 

ــى:  ع
املصاغــة 	  األهــداف  ســامة 

لــكل  وشــموهلا  حتقيقهــا  وإمكانيــة 
 . رص لعنــا ا

مائمــة أســاليب التدريــس لتحقيــق 	 
أهــداف الربنامــج التدريبــي املقــرتح . 

مائمة املحتوى لأهداف. 	 
والوســائل 	  األنشــطة  مناســبة 

 . حــة ملقرت ا
ــات 	  ــدد اجللس ــوى لع ــة املحت مائم

ــة. ــكل جلس ــص ل ــت املخص والوق
الفنيــة 	  التدريــب  متطلبــات 

. يــة ر ا د ال ا و
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مناسبة أدوات التقويم.	 
عــى  الباحثــان  حصــل  وبذلــك 
ــة  ــه النهائي ــي بصيغت ــج التدريب الربنام

الفصل الرابع
ــات  ــان إىل االحتياج ــل الباحث      توص
معايــر  مــن  للمعلمــن  احلقيقيــة 
اســتارة التقييــم وســيخصص هــذا 
الفصــل ملناقشــة اســتبانة االحتياجــات، 
فبعــد حتليــل االســتبيان واســتخراج 
املرجــح  والوســط  املئــوي  الــوزن 
العتــاد املعايــر التــي تعــد احتياجــات 
احتياجــا  األقــل  وابعــاد  حقيقيــة 
ــن  ــددا م ــل ع ــة التحلي ــت عملي وتطلب

اخلطــوات هــي:
	 اعتمــد الباحثــان معادلة الوســط

املرجــح لتحديــد )املعيــار( الــذي حقــق 
الــذي  و)املعيــار(  تدريبيــة   حاجــة 

ــن معايــر  مل يمثــل حاجــة تدريبــة م
ــل االول  ــي البدي ــد اعط ــتبانة فق االس
)احتاجــه كثــرا( ، ثــاث درجــات، 
حــد  اىل  )احتاجــه  الثــاين  والبديــل 
مــا( درجتــان، والبديــل الثالــث )ال 

ــدة. ــة واح ــه( درج احتاج
	 درجــات متوســط  اعتمــد 

ــن  ــل ب ــكًا *للفص ــي حم ــاس الثاث املقي
ــة، اذ  ــر املتحقق ــة وغ ــرات املتحقق الفق
تعــد الفقــرة التــي حصلــت عــى وســط 
مرجــح )2( فــا فــوق فقــرة متحققة، يف 
حــن تعــد التــي حصلــت عــى وســط 
ــة.  ــر متحقق ــن )2( غ ــل ع ــح يق مرج
ترتيــب  يبــن   )5( رقــم  واجلــدول 
ــث  ــن حي ــا م ــب أمهيته ــر بحس املعاي

ــوي.      ــوزن املئ ــح وال ــط املرج الوس
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جدول )5(
ترتيب معاير املجال املعريف بحسب الوسط املرجح والوزن املئوي

 الوزنالمجال المعرفي      التسلسل حسب
المئوي

 الوسط
المرجح االهميةاالستمارة

 يعرف ويفهم كيفية عرض113
682.56% موضوع الدرس للتالميذ

 اساليب التقييم واالختبار225
642.48%والتقويم

 علم طرائق التدريس336
241.64%الحديثة

 متطلبات المنهج الدراسي442
201،52%للموضوع الذي يدرسه

161.56% كيف يتعلم ويتطور تالميذه554

81،36%المواضيع التي يدرسها661

ان  نجــد  اعــاه  اجلــدول  ووفــق 
اللغــة  ملعلمــي  التدريبــي  االحتيــاج 
ــم  ــر تقيي ــن معاي ــا م ــة ومعلاهت العربي
مرجــح  وســط  بــن  تــرتاوح  االداء 
مقــداره  مئــوي  وبــوزن   )2.56(
)68%(          والــذي مثــل اعــى احتيــاج 
مقــداره  مئــوي  وبــوزن  و)1.36( 
احتيــاج  اقــل  مثــل  والــذي   )%8(
تدريبــي، وقــد أمهــل الباحثــان املعايــر 
التــي مل متثــل احتياجــات فيــا علقــا 

بــاآليت: االحتياجــات  عــى 
املعيــار  ان  املعــريف  املجــال  يف  نجــد 
عــرض  كيفيــة  ويفهــم  )يعــرف 
ــل  ــذ(، حص ــدرس للتامي ــوع ال موض
ــر  ــن معاي ــن ب ــب االول م ــى  الرتتي ع
املجــال املعــريف، اذ كان وســطه املرجــح 
 ,)%68( املئــوي  ووزنــه   )2.56(
ــة بالنســبة ملعلمــي  وبذلــك شــكل أمهي
اللغــة العربيــة كونــه مــن املهــارات 
ــاء  ــم يف اثن ــا املعل ــي حيتاجه ــة الت املهم
تنفيــذ الــدرس، والذي يمكــن ماحظة 
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كفــاءة اداء املعلــم من طريقــه باملاحظة 
املبــارشة داخــل الصــف، يف حــن نجــد 
ان املعيــار )يعــرف ويفهــم اســاليب 
التقييــم واالختبــار والتقويــم( جــاء 
ــح  ــط مرج ــة بوس ــة الثاني ــل املرتب ليحت

ملــا   ،)%64( مئــوي  ووزن   )2.48(
ــق  ــة يف حتقي ــن امهي ــم م ــة التقوي لعملي
العمليــة  يف  فاعــل  ودور  االهــداف 

التعليميــة. 

جدول )6(
       ترتيب معاير املجال املهاري بحسب الوسط املرجح والوزن املئوي

 التسلسل

 حسب

 االستمارة

 تسلسل

 حسب

االهمية

مجال المهارات

 يستطيع ان
الوزن المئوي

 الوزن

المرجح

16

 يستخدم طرائق تدريس حديثة تمكن 

التالميذ من المشاركة وتطوير مهارات 

التعلم بشكل فعال   

%78 2.68 

 2.58 74%يحفز التالميذ على التعلم   24

 2.58 68% ادارة الصف بشكل فعال   55

32
 يضع خطة مناسبة ألنشطة التعلم

التالميذ
%66 2.46 

47
تقويم اداء التالميذ بكفاءة ودقة ويستخدم 

نتائج التقويم لتعزيز اداء الطلبة  
%64 2.46 

63
 يتواصل ويتفاعل بشكل فعال مع
 التالميذ يعرف ويفهم كيف يتعلم

ويتطور تالميذه
%62 2.46 

واضــح 71 بشــكل  الموضــوع  يشــرح 
ويجعله ممتعا للتالميذ   

%60 2.44 

يمكن التالميذ من التعلم بشكل 88
فعال اخذًا بنظر االعتبار الفروق 

الفردية بينهم   

%56 2.26 
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ان  نجــد  الســابق  اجلــدول  ووفــق 
اللغــة  ملعلمــي  التدريبــي  االحتيــاج 
ــم  ــر تقيي ــن معاي ــا م ــة ومعلاهت العربي
مرجــح  وســط  بــن  تــرتاوح  االداء 
مقــداره  مئــوي  وبــوزن   )2.68(
)78%( والــذي مثــل اعــى احتيــاج 
مقــداره  مئــوي  وبــوزن  و)1.74( 
احتيــاج  اقــل  مثــل  والــذي   )%30(
تدريبــي، وقــد أمهــل الباحثــان املعايــر 
املتبقيــة، فيــا يعلــق الباحثــان عــى 

بــاآليت: االحتياجــات 
اســتخدام  )يســتطيع  املعيــار  نجــد   
طرائــق تدريــس حديثــة متكــن التاميــذ 
مــن املشــاركة وتطويــر مهــارات التعلــم 
بشــكل فعــال( قــد حقــق املرتبــة األوىل 
اللغــة  ملعلمــي  رضوري  كاحتيــاج 
العربيــة، اذ حصــل عــى وســط مرجــح 
قيمتــه  مــا  مئــوي  ووزن   )2.68(
ذلــك  ان  الباحثــان  وتــرى   ،)78(
التدريــس يف  دور طرائــق  اىل  يرجــع 
ــق التعلــم الفعــال يف حــن مل يقــل  حتقي
املعيــار )يســتطيع ان حيفــز التاميــذ عى 
ــل  ــابقه اذ حص ــن س ــة ع ــم( امهي التعل
عــى وســط مرجــح )2.58( ووزن 
مئــوي )74%(، واحتل املعيار)يســتطيع 

ادارة الصــف بشــكل فعــال( املرتبــة 
الثالثــة نظــرا ألمهيــة البيئــة الصفيــة 
الســليمة يف حتقيــق اهــداف الــدرس 
بوســط مرجــح )2.58(، ووزن مئــوي 
ان  املعيار)يســتطيع  وجــاء   ،)%68(
ــم  ــطة التعل ــبة ألنش ــة مناس ــع خط يض
ــط  ــة، بوس ــة الرابع ــذ( يف املرتب التامي
ــوي )%66(  مرجــح )2.46( ووزن مئ
ــل  ــن دور فاع ــط م ــة التخطي ــا لعملي مل
ــتطيع  ــار )يس ــاء املعي ــس، وج يف التدري
التاميــذ بكفــاءة ودقــة  اداء  تقويــم 
ــز اداء  ــم لتعزي ــج التقوي ــتخدم نتائ ويس
الطلبــة(، كحاجــة مهمــة اخــذت املرتبة 
املهــاري،  املجــال  ضمــن  اخلامســة 
ــس،  ــل يف التدري ــم الفاع ــدور التقوي ل
فحصــل عــى )2.46( وســط مرجــح 
ــار  ــل املعي ــوي، واحت و)64%( وزن مئ
)يســتطيع ان يتواصــل ويتفاعــل بشــكل 
فعــال مــع التاميــذ يعــرف ويفهــم 
كيــف يتعلــم ويتطــور تاميــذه( املرتبــة 
 )2.46( مرجــح  بوســط  السادســة 
يمثلــه  ملــا   ،)%62( مئــوي  ووزن 
ــة  ــة وحاج ــن امهي ــي م ــال الصف االتص
ملحــة ملعلمــي اللغــة العربيــة ومعلاهتــا 
ضمــن معايــر املجــال املهــاري، واخــذ 
املعيار)يســتطيع ان يــرشح املوضــوع 
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بشــكل واضــح وجيعلــه ممتعــا للتاميذ( 
تدريبيــة  كحاجــة  الســابعة  املرتبــة 
ــح )2.44(  ــط مرج ــة وكان بوس الزم
ووزن مئــوي)60%(،  وجــاء املعيــار 
يســتطيع ان يمكــن التاميــذ مــن التعلم 
بشــكل فعــال اخــذًا بنظــر االعتبــار 
الفــروق الفرديــة بينهــم بوســط مرجــح 
ــوي،)56%( وبذلك  )2.26( ووزن مئ

ــرة.  ــة االخ ــًا يف املرتب ــل احتياج مث

املصادر واملراجع
ــع  ــد 1986م : جمم ــارس ، امح ــن ف اب  .1
عبــد  زهــر  وختصيــص  دراســة   ، اللغــة 
ــالة،  ــة الرس ــلطان ، ط2، مؤسس ــن س املحس

بــروت. 
فورســت،  وســتانفورد،  باركــي   .2  
ــتقبلك  ــس مس ــن التدري ــريل، 2005م، ف وبيف
ــاب  ــورات دار الكت ــس، منش ــة التدري يف مهن
اجلامعــي، غــزة، فلســطن، توزيــع دار الكتاب 
اجلامعــي، العــن، اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
والقيــي،  والتكريتــي  اجلعفــري   .3  
ماهــر إســاعيل، وحســن رحيــم، وماهــر 
فاضــل، 1993م، فلســفة الرتبيــة، دار ابــن 
ــة  ــع، جامع ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع االث

العــراق. املوصــل، 
2015م،  سوســن،  محــادة،   .4  
والتطويــر  للتدريــس  احلديثــة  االجتاهــات 

ــع،  ــرش والتوزي ــد للن ــم، دار أجم ــي للمعل املهن
األردن.  عــان، 

تصميــم  1990م،   ،________  .5  
وتنفيــذ برامــج التدريــب، دار الرتبيــة احلديثــة 

األردن. عــان،  والتوزيــع،  للنــرش 
محــود، رفيقــة، 1988م، تكامــل   .6  
ــل  ــن قب ــب املعلم ــج تدري ــات وبرام سياس
ــة  ــم والتنمي ــلة التعلي ــا،  سلس ــة وأثنائه اخلدم
اليونســكو  مكتــب  العــريب،  الوطــن  يف 
ــدد  ــة، الع ــدول العربي ــة يف ال ــي للرتبي اإلقليم

االردن.   ،27
حيــدر، عبــد اللطيــف، 2004م،   .7  
املعلــم  إعــداد  جمــال  يف  العامليــة  املعايــر 
للعلــوم  )ورقــة عمــل(، جامعــة عجــان 
والعلــوم  الرتبيــة  كليــة  والتكنولوجيــا، 

عــان. آيــار،   18 األساســية، 
عــواد،  دخيــل  عــواد  الدخيــل،   .8  
تنميــة  يف  تدريبــي  برنامــج  أثــر  2007م، 
ــة  ــي اللغ ــدى معلم ــراءة ل ــم الق ــوم تعلي مفه
)رســالة  االبتدائيــة  الرحلــة  يف  العــريب 
ماجســتر غــر منشــورة(، جامعــة امللــك 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  ســعود، 
مبــارك،  ابراهيــم  الــدورسي،   .9  
2000م، االطــار املرجعــي للتقويــم الرتبــوي 
،ط2، الريــاض، مكتــب الرتبيــة العــريب لدول 

اخلليــج.
العزيــز،  عبــد  حممــد  الربعــي،   .10  
معلمــي  اجتاهــات  بــن  العاقــة  2015م، 
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نحــو  املتوســطة  باملرحلــة  العربيــة  اللغــة 
ــة  ــي بمنطق ــم التدري ــس وادائه ــة التدري مهن
القصيــم، جملــة العلــوم الرتبويــة ، جامعــة 
ــن ســعود االســامية، العــدد  االمــام حممــد ب

  .)3 (
ــان  ــيل، وإي ــعد ع ــز ، س ــر وعاي زاي  .11  
إســاعيل، 2011م، مناهــج اللغــة العربيــة 
ــى  ــر مرت ــة م ــها، مؤسس ــق تدريس وطرائ

للكتــاب العراقــي، بغــداد، العــراق.
زايــر وداخــل، ســعد عــيل، وســاء   .12  
تركــي داخــل، 2015م، اجتاهــات حديثــة 
ــة  ــدار املنهجي ــة، ال ــة العربي ــس اللغ يف تدري

للنــرش والتوزيــع، عــان، األردن.
ســليان، ممــدوح، 1991م، دراســة   .13  
ــدول  ــف ب ــم الص ــام معل ــول نظ ــاملة ح ش
اخلليــج العــريب )رســالة ماجســتر منشــورة(، 
مكتــب الرتبيــة بــدول اخلليــج، الريــاض، 

الســعودية. 
ــن، 2009م،  ــد حس ــر، أمح الصغ  .14  
جمتمعــات التعلــم نمــوذج لتحســن املهــارات 
ــع،  ــراء للنــرش والتوزي ــدارس، إث ــة يف امل املهني
األردن. مكتبــة اجلامعــة، الشــارقة، اإلمــارات 

ــدة. ــة املتح العربي
حممــد،  عــيل  الوهــاب،  عبــد   .15  
ــد االدارة  ــر، معه ــب والتطوي 1986م، التدري

الســعودية. الريــاض،  العامــة، 
ــر  ــدي، 2005م، التفك ــز، جم عزي  .16  
مــن منظــور تربــوي، القاهــرة ، عــامل الكتــب. 

الرمحــن،  عبــد  فهــد  عليــان،   .17  
املهنــي  للتطويــر  مقــرتح  2010م، تصــور 
املرحلــة  يف  الرياضيــات  ملعلمــي  الــذايت 
املختصــن  نظــر  وجهــة  مــن  املتوســطة 
ــة أم  ــوراه(، جامع ــة دكت ــن )أطروح واملارس

الســعودية.  القــرى، 
2008م،  خمتــار،  امحــد  عمــر،   .18  
عــامل  املعــارصة،  العربيــة   اللغــة  معجــم  
الكتــب للنــرش والتوزيــع والطباعــة، القاهــرة. 
ــح، 2004م،  ــاعيل صال ــرا، اس الف  .19  
الصفــي  اللفظــي  التدريــي  األداء  تقويــم 
ملعلــم مرحلــة التعليــم األســاس )وثيقــة عمل 
ــي  ــم اجلامع ــة يف التعلي ــر النوعي ــة ملؤمت مقدم

ــطن. ــدس، فلس ــة الق ــطيني، جامع الفلس
مــاري،  انســتاس  الكرمــيل،   .20  
احلريــة  دار  املســاعد،  املعجــم  1976م، 
ــراق.  ــداد، الع ــام، بغ ــة، وزارة االع للطباع
تــاورضس،  عايــدة  مرشقــي،   .21  
والتصميــم  التعليميــة  الوســائل  2020م، 
ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــة طيب ــي، مؤسس التعليم

مــر.  القاهــرة، 
مصطفــى والنابــه، صــاح عبــد   .22  
احلميــد، ونجــاة عبــد اهلل، 1986م، اإلدارة 
الرتبويــة مفهومهــا- نظرياهتــا- وســائلها، 
ــارات  ــع، ديب، اإلم ــرش والتوزي ــم للن دار القل

العربيــة املتحــدة.
وآخــرون،  إبراهيــم،  مصطفــى،   .23  
اللغــة  جممــع  الوســيط،  املعجــم  1989م، 
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والتوزيــع،  للنــرش  الدعــوة  دار  العربيــة، 
تركيــا. اســطنبول، 

املوســوي، حممــد عــيل حبيــب،   .24  
الدراســية،  املناهــج  يف  بحــوث  2012م، 
ومكتبــة  دار  العراقــي،   العلمــي  املركــز 

لبنــان. بــروت،  البصائــر، 
دليــل  الرتبيــة،2012م,  وزارة   .25  
املعلمــن واملــدراء واملرشفــن اخلــاص بتطبيــق 
معايــر املعلمــن واملــدراء، مــرشوع دعــم 

ــس  ــراق املجل ــم يف الع ــاءة التعلي ــر كف وتطوي
الربيطــاين. الثقــايف 

املعلــم  1985م،  الرتبيــة،  وزارة   .26  
ــة وزارة  ــاين – آب، مطبع ــدد الث ــد، الع اجلدي

العــراق. بغــداد،  الرتبيــة، 

 Costantino M, Patricia & De.27

 Lorenzo Marie, 2015, N:University of

 .Maryland College park
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ملحق رقم )2(
               البدائــلالموضوعاتت

جهــا  يحتا
ا كثيــر

 يحتاجها الى
حد ما

ال يحتاجها

المجال المعرفي: يعرف ويفهماوال

 المواضيع التي يدرسها1

 متطلبــات المنهــج الدراســي للموضــوع2
ــه ــذي يدرس  ال

كيفية عرض موضوع الدرس 3
للطالب   

يعرف ويفهم كيف يتعلم ويتطور 4
طالبه  

التدريــس5 علــم طرائــق  ويفهــم   يعــرف 
  الحديثة 

ــار6 ــم واالختب  يعــرف ويفهــم اســاليب التقيي
ــم  والتقوي

المجال المهاري: يستطيع أن     ثانيا

واضــح 1 بشــكل  الموضــوع  يشــرح 
للطــالب   ممتعــا  ويجعلــه 

ــم2 ــطة التعل ــبة النش ــة مناس ــع خط  يض
  التالميذ

ــع 3 ــال م ــكل فع ــل بش ــل ويتفاع يتواص
التالميــذ 

علــى 4 التالميــذ  يحفــز  ان  يســتطيع 
التعلم   

يستطيع ادارة الصف بشكل 5
فعال   

تمكــن 6 حديثــة  تدريــس  طرائــق  اســتخدام 
التالميــذ مــن المشــاركة وتطويــر مهــارات 
التعلم بشكل فعال   

تقويم اداء التالميذ بكفاءة ودقة ويستخدم 7
نتائج التقويم لتعزيزاداء الطلبة

 يمكــن التالميــذ مــن التعلــم بشــكل فعــال8
 اخــذًا باالعتبــار الفــروق الفرديــة بينهــم
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abstract

     The research aims to )build a program 

based on the criteria of evaluating supervisors 

to train Arabic language teachers remotely 

and measure its impact in educational 

performance(, the researchers adopted the 

methodology of descriptive and experimental 

research to achieve the research objectives, 

and represents the descriptive approach of 

building the training program, the program 

tool was represented by )performance 

evaluation form( a ready tool approved by 

the Ministry of Education in evaluating 

the performance of Arabic teachers by 

supervisors and limited the research 

boundaries to the criteria identified by a 

sample of the original research community 

as training needs and number )10( criteria. 

The objectives of the program and the 

researcher identified a list of performance 

requirements necessary for Arabic language 

teachers to achieve standards and develop 

the educational performance represented by 

the 28 performance indicators, and in light of 

the objectives of the program, the researcher 

identified the topics of the program and its 

training courses                                                    


