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فعالية برنامج تدريبي في تنمية معايير األداء المهني واألكاديمي لدى معممي المغة العربية 
 بالمرحمة االبتدائية

 د/ فتحي مبروك البحراوي
 مدرس المناىج وطرق التدريس بكمية التربية جامعة السادات

 ممخص البحث
ىدف البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية معايير األداء الميني واألكاديمي لدى   

معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية، من خبلل توجيو وارشاد المشرفين التربويين، و استند 
ي تم التوصل إلييا الباحث في بناء البرنامج إلى قائمة معايير األداء الميني و األكاديمي الت

من خبلل األدبيات التربوية والبحوث السابقة، كما تم تحديد أىداف البرنامج و أساليب تقديمو 
( مشرفين من ثبلث محافظات مختمفة  6و تقويمو، ولمتأكد من فعاليتو استعان الباحث بعدد )

اجتمع بيم عمى ممن يقومون باإلشراف عمى المعممين في المرحمة االبتدائية ،وذلك بعد أن 
مدار ثبلثة أسابيع لشرح و توضيح أىداف و إجراءات البرنامج  حتى يصبحوا قادرين عمى 
تنفيذه عمى عدد من المعممين الذين يقومون باإلشراف عمييم بواقع ثبلثة معممين لكل مشرف 

( معمًما من مكاتب التربية والتعميم بمحافظات 56تربوي ، ويذلك بمغت عينة الدراسة )
النبيانية وعقمة الصقور والفوارة( بمنطقة القصيم، وتوصمت الدراسة لمعديد من النتائج أىميا: )

فاعمية البرنامج المقدم في تنمية األداء الميني واألكاديمي لمعممي المغة العربية بالمرحمة 
ى االبتدائية )أفراد الدراسة(؛ وأن "معايير األداء الميني واألكاديمي" كانت )ضعيفة( لد

المعممين أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبمي ألداة التقويم، بينما ارتفعت "معايير األداء 
الميني واألكاديمي"  إلى درجة )عالية( لدى المعممين أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي 

ج الباحث ألداة التقويم، ووجود تفات بين الميارات البينية و خاصة الميارات األكاديمية .وخر 
بالعديد من التوصيات أىميا ضرورة تطبيق البرنامج المقترح والمتابعة والتقويم ألداء المعممين 
من قبل المشرفين واإلدارة المدرسية من أجل التزام المعممين باتباع استراتيجيات التدريس 

 العممية الحديثة لتنمية مستوياتيم المينية واألكاديمية.
 

  برنامج مقترح. -األداء الميني  –األداء األكاديمي الكممات المفتاحية: 
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Abstract:  
   The current research aimed at measuring the effectiveness of a 
proposed training program developed for educational supervisors that 
is expected ,in turn,  to contribute to the development of professional 
and academic performance standards of Arabic language teachers in 
the stages of general education. The study sample consisted of 90 
teachers drawn from the education offices of  Nabhaniya, Uqlat 
Assuqour and Al-Fawara Governorates. The researcher built the 
evaluation tool and the training program as tools for the study and 
relied on the descriptive approach as the study methodology. The study 
reached many results, the most important of which are: The program 
provided for the development of professional and academic 
performance of Arabic language teachers in the stages of public 
education in the Governorates  of Nabhaniya, Uqlat Assuqour and Al-
Fawara proved effective. The “professional and academic performance 
standards” were (weak) among the teachers of the study sample in the 
pre-application of the evaluation tool, while they rose to a (high) 
degree among the teachers of the study sample in the post application 
of the evaluation tool. The researcher recommended many 
recommendations, the most important of which is the necessity of 
implementing the proposed program, following-up and evaluating the 
teachers' performance by supervisors and school administration to 
guarantee that the teachers adhere to applying modern scientific 
teaching strategies to develop their professional and academic levels.  
Key words: academic performance - professional performance - 
proposed program  
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 المقدمة
فمم تعد المغة معزولة عن الحياة، أو أداة  مما ال شك فيو أن تعميم المغة تطور تطوًرا ممحوًظا،

ترف فكري يتجمى في حفظ عربيتيا، واستظيار قواعدىا، بل أصبحت لصيقة بالمجتمع، 
وأصبحت غايتيا االتصال والتواصل بين أفراده، ونقل األفكار، والتعبير عن النفس، وتوظيفيا 

فية اكتسابيا، بشكل ينسجم مع في الحياة؛ ولذا فقد بدأ التركيز في تعميميا منصبًا عمى كي
خصائصيا التي توصمت ليا النظريات الحديثة في تعميم المغات، ولعل أبرزىا تدريسيا كوحدة 
واحدة، وليست فروعًا متناثرة، مراعيًا التكامل بين فروعيا المختمفة، موظفًا استراتيجيات 

: ص. 6107م )الجعافرة، التدريس الحديثة بشكل يتناسب مع ميول ورغبات الطمبة واىتماماتي
66:.) 

لقد زادت التطورات في العصر الحالي وشممت جميع جوانب الحياة ومنيا الجانب التربوي لما 
لو من دور ميم في تخريج جيل واع ومدرك لما يواجيو من صعوبات وىو ما يترتب عميو 

عممي المغة ضرورة إكساب المعممين لمعايير األداء الميني واألكاديمي البلزمة؛ خاصة م
 العربية.

ونظرًا ألن تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمطبلب يأتي عمى رأس أولويات أي نظام 
تعميمي، فيجب االىتمام بالعمل عمى الرفع من مستوى األداء الميني واألكاديمي لممعممين؛ 

عميمي وذلك ألنو من خبلل رفع مستوى األداء الميني واألكاديمي لممعممين، يصبح النظام الت
عدادىم لحياتيم المستقبمية  أكثر قدرة عمى تحسين مستوى األداء في التعمم لدى الطبلب وا 

(. فعممية تنمية األداء الميني لممعممين Christensen, 2013: 35-36عمى نحو أفضل )
أصبحت حاجة ممحة، خاصة في ظل التحوالت والتغيرات المتبلحقة التي يشيدىا العالم اليوم، 

ود عمى المعممين بعديد من الفوائد ، مما يستوجب ضرورة تحقيق عممية التنمية، كونيا تع
وذلك حتى يتحقق التطوير والتحسين المرغوب فيو بالنسبة لممعمم، ثم المدرسة ومن ثم 

: 6106الوصول إلى األىداف التربوية المرجوة من العممية التعميمية التربوية )مصطفى، 
 (. 58ص. 

كفء ىو ركيزة أساسية لتطوير العممية التعميمية، وأداة التقدم الحضاري في حيث إن المعمم ال
المجتمع، ولذا فإن إعداد الكوادر المتميزة من المعممين يمثل األولوية في المجتمعات 
المتقدمة، وقضية إعداد المعمم لمينة التدريس وتدريبو في أثناء الخدمة لو أىمية كبرى، 

لعشرين الذي لم يعد دور المعمم فيو يقتصر عمى نقل المعمومات وخاصة في القرن الحادي وا
نما تجاوزىا إلى أدوار حيوية إلعداد األجيال القادرة عمى التعمم والتفكير والبحث  والتمقين، وا 

تقانيا )موسى والسعيد،   (.017: ص 6105وامتبلك الميارات وا 
المينية التعميمية التي يقدميا ويعتبر التوجيو التربوي و األكاديمي واحدًا من الخدمات 

المسئولون التربويين في المدارس المختمفة، حيث ييدف التوجيو التربوي إلى مساعدة المعممين 
كسابيم القدرة عمى تحسين تنفيذ المنيج، وتوفير البيئة التعميمية الخصبة، مما يساعد عمى  وا 

( ؛ ويقوم التوجيو التربوي 506: ص 6101تفعيل العممية التعميمية داخل المدارس )عباس، 
بدور رائد في تييئة المدرسة لمواكبة عصر المتغيرات واستكمال مقومات التميز، ولذلك فان 
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تطوير األداء المدرسي واالستمرار في التطوير مرتبط بشكل كبير بوجود توجيو محترف 
 (.504: ص 6101)أحمد، 

ن المواد التعميمية كما يعمل عمى ويعمل الموجو التربوي عمى تحديد مصادر المعمومات ع
عرض وتنفيذ مواد تعميمية واستراتيجيات جديدة في التعميم ويتابع النشاطات المتعمقة بمبحثو؛ 
ويقوم أيًضا بإعداد خطة إشرافية متكاممة لعممو بالتعاون مع المعممين، ويساعد المعممين، 

ار الموجو التربوي ىو الدور والطبلب المعممين في إعداد خططيم المدرسية، ومن أىم أدو 
الذي يتعمق بالنمو الميني، حيث يطمع الموجو الطبلب المعممين عمى أحدث المعمومات 

: ص 6106بأساليب اإلشراف المختمفة، ويعمل عمى تبادل الخبرات المينية بينيم )صطيفي، 
6:4 .) 

واالقتصادي لفيم ويتطمب ذلك مزيدًا من المعرفة وفيما أعمق لمسياق التاريخي والسياسي 
النظام التعميمي وقد ال يظير ذلك بالضرورة بطريقة يمكن مبلحظتيا وتقييميا عمى الفور إذ 
تعد برامج إعداد الطالب المعمم وتطوير أدائو الميني ومياراتو من القضايا التربوية التي يولي 

لتعميمي وذلك من ليا البحث العممي األىمية الكبرى لما يترتب عمييا من جودة في األداء ا
خبلل اكتساب خريجي كميات إعداد المعمم المعايير المينية البلزمة لمواءمة تكيفيم الميني 
عند التحاقيم في مجال العمل، حيث تعد ىذه المرحمة من المراحل الميمة في إعداد جيل 

الواقعية، قادر عمى تغيير واقعو؛ قادر عمى إعداد أجيال واعية قادرة عمى التعامل مع الحياة 
 (.558: ص 6106ومواجية صعوباتيا )البحراوي، 

ويقوم الموجو التربوي بأدوار تدريبية تيدف إلى المساىمة في تنمية وتطوير معايير األداء 
الميني لدى المعممين من خبلل القيام بتعريف المعممين بمتطمبات النجاح في تيسيير المادة 

ية والعقمية واالجتماعية واالنفعالية وغيرىا(، الدراسية، ومعرفة خصائص الطبلب )الجسم
وتبصير المعممين بطرق التدريس واألساليب التي تيسر توصيل محتوى المادة الدراسية 
لمطبلب، ومساعدتيم عمى اإللمام باألسس النفسية والفمسفية واالجتماعية لممناىج الدراسية، 

: ص 6101لوجية في التدريس. )أحمد، واالستفادة من المستكشفات الحديثة والتقنيات التكنو 
545) 

لذا يؤكد الباحث عمى أن الجيود الضرورية لتحسين مستوى أداء المعممين ال تقتصر عمى 
توفير الموجيين )المشرفين( لمتدريب الكافي لممعممين، بل إنو من الضروري أن يقوموا أيضًا 

كاديمي لممعممين؛ وتكمن أىمية باإلسيامات التي تستيدف تحسين معايير األداء الميني واأل
ىذه المعايير في أنو يتم وفقًا ليا تحديد أطر تدريب وتأىيل المعممين الطبلب وتحديد مقاييس 

 التقييم التي يتم وفقًا ليا تقييم أدائيم الميني عند انتقاليم إلى الممارسة التربوية العممية.
 اإلحساس بالمشكمة: 

وعمى الرغم من أىمية الميارات التعميمية في التعميم وتحسين ميارات التدريس وأساليب 
التقويم، إال إن الواقع يشير إلى ضعف توظيف مثل ىذه الميارات بصورة مرضية وصحيحة 
وفاعمة في تعميم المغة العربية بالصفوف المدرسية، مما يجعل المعممين يعتمدون عمى تمقين 

بالطريقة التقميدية، فيؤدي إلى نتائج سمبية عديدة، قد ينعكس أثرىا عمى المادة لمطبلب 
بقائيا مجردة أو  اكتساب المغة العربية، وتعطيل قدرات التبلميذ عن فيم معاني االلفاظ وا 
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مشوشة، فتؤدي إلى ضعف الميارات، أو نقص الميارات التي يتم نقميا لمتبلميذ، وحرمانيم 
 (.::4: ص. 6108المعمم من معمومات )التميمي،  من االستفادة بما يدلي بو

ويحتاج العاممون في كل مجال من مجاالت الحياة إلى من يرشدىم، ويوجييم ويشرف عمييم، 
حتى تتطور أعماليم من حسن إلى أحسن، وحتى يرتفع مستوى الخدمة التي يؤدونيا وحتى 

رشده ويشرف عميو، حتى يتقن يتزايد إنتاجيم وتعمو قيمتو، وكذلك المعمم يحتاج إلى من ي
أساليب التعامل مع طبلبو وتزداد خبرتو بمينة التدريس، وحتى يستطيع أن يحقق األىداف 
عدادىم لمحياة في  التعميمية التي تعمل المدرسة عمى بموغيا، بتكوين شخصية الطبلب وا 

 (.479: ص. 6105مجتمع زاخر بالصعاب ومميء بالمشكبلت )آل درعان، 
معمم المغة العربية إلى اإللمام بالميارات التخصصية والثقافية والتربوية ــــ أكثر من  لذلك يحتاج

معممي المواد األخرى ــــ إلى الميارات الثقافية بالدرجة األولى. وأن االحتياجات التدريبية 
ل األكثر أىمية بالنسبة لمعمم المغة العربية في الحمقة األولى من التعميم األساسي دارت حو 

تعرف منيج المغة العربية، وأىدافو ومحتواه وتحديد األىداف العامة لمخطة الفصمية، واختيار 
طرق التدريس والوسائل واألنشطة التربوية، وأساليب التقويم المناسبة، وتحميل المغة العربية 

 (.661: ص. 6106والتخطيط لمرحبلت والدراسات الميدانية )الفرا، 
( إلى أن معايير األداء الميني الواجب توفرىا لدى المعممين 6106) وتوصمت دراسة البحراوي

جاءت بدرجة متوسطة كما أشارت العديد من نتائج الدراسات السابقة منيا نتيجة دراسة عبد 
( عمى 6104(، ودراسة الجمل وجعمود )6108( ، ودراسة الفريحات والقضاة )6109الجميل )

في عممية التنمية المينية وتطوير األداء الميني لدى  وجود قصور في دور اإلشراف التربوي
المعممين، وأن دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني لممعممين أفراد عينة 

 الدراسة كان متوسطًا.
 ,Marks( ، ودراسة ماركس )Killian, 2010وفي ذات السياق أكدت دراسة كيميان )

بين تصورات كل من المعممين والقيادات التربوية حول  ( أن ىناك اختبلفًا كبيراً 2016
تقييمات األداء الميني لممعممين، مما يجعل من الصعب وضع معايير لؤلداء الميني 
ن كانت تصورات المعممين حول معايير  واألكاديمي لممعممين تتمتع باإلجماع العام؛ حتى وا 

لك ال يساىم في تعزيز فاعمية الذات لدى األداء الميني واألكاديمي لممعممين إيجابية، فإن ذ
المعمم في عدد من الجوانب، مثل فاعمية الذات في تطبيق اإلستراتيجيات التعميمية المتبعة 
وفاعمية الذات في إدارة الفصل الدراسي؛ ولذا يسعى الباحث في البحث الحالي لتصميم 

يير األداء الميني واألكاديمي برنامج يتفق عميو أغمب معممي المغة العربية لتحديد أىم معا
 البلزمة ليم من وجية نظرىم أنفسيم.

كما تبدت ىذه المشكمة لمباحث من خبلل الزيارات الميدانية في العديد من المدارس 
والمحافظات حيث لوحظ أن مستويات األداء الميني واألكاديمي لمعممي المغة العربية ضعيفة 

اء التي يقع فييا المعممون؛ باإلضافة إلى شكوى بعض إلى حد ما وأن ىناك الكثير من األخط
 مدراء المدارس من تدني مستوى المعممين في التخصص والنواحي التدريسية .
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عداد معممي ما قبل الخدمة لتمبية  لذا يدعو الباحث إلى تطوير برامج لتعميم المعمم وا 
أثناء الخدمة من خبلل البرامج احتياجات المتعممين المتنوعين، وتقويم األداء المستمر ليم في 

 التدريبية والتوجييية المناسبة لتحقيق األىداف المنشودة. 
 تحديد المشكمة : 

تتحدد مشكمة ىذه الدراسة في ضعف توافر المعايير المينية واألكاديمية لدى معممي المغة 
ة التعميمية، العربية بالمرحمة االبتدائية؛ مما ينعكس بدوره عمى أداء المعممين في العممي

 ولمتصدي ليذه المشكمة تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية:
ما مدى امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمعايير األداء الميني الخاصة 

الحوسبة  -التعاون والعمل في فريق  -اإلبداع واالبتكار  -بــ)بالتفكير الناقد وحل المشكبلت 
 التعمم المعتمد عمى الذات(؟ -مومات ونقل المع

ما مدى امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمعايير األداء األكاديمي الخاصة 
 بــ)فنون المغة العربية استماعا وكبلما وقراءة وكتابة( ؟

مينية ما البرنامج التدريبي البلزم لتعزيز قدرة المشرفين التربويين عمى اكساب الميارات ال
 واألكاديمية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية؟ 

ما فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى تدريب المشرفين التربويين في إكساب الميارات المينية 
 واألكاديمية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية؟

 أهداف البحث: 
 التالية:تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األىداف 

التعرف عمى مدى امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمعايير األداء الميني 
 -التعاون والعمل في فريق  -اإلبداع واالبتكار  -الخاصة بــ)بالتفكير الناقد وحل المشكبلت 

 التعمم المعتمد عمى الذات(. -الحوسبة ونقل المعمومات 
ممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لمعايير األداء األكاديمي التعرف عمى مدى امتبلك مع

 الخاصة بــ)بفنون المغة العربية استماعا وكبلما وقراءة وكتابة(.
تصميم برنامج تدريبي لتعزيز قدرة المشرفين التربويين عمى إكساب الميارات المينية 

 بتدائية.واألكاديمية البلزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمة اال
الكشف عن مدي فاعمية البرنامج التدريبي لممشرفين التربويين في إكساب معممي المغة العربية 

 بالمرحمة االبتدائية الميارات المينية واألكاديمية.
 مصطمحات الدراسة:
 البرنامج التدريبي:

( بأنو برنامج مخطط ومنظم مقصود يبني عمى 057، 6105ُتعرفو عبير حسنين )
االحتياجات التدريبية الفعمية لممعممين وييدف إلى تنمية كفاياتيم التدريسية وتحسين أدائيم 
كسابيم المعارف والميارات البلزمة لمتدريس ُوقدم في صورة موضوعات دراسية لتحقيق  وا 

 أىداف محددة يتفاعل معيا المعمم والمتعمم وتوفر لو التغذية الراجعة حسب  استجابتو.
برنامج التدريبي عمى أنو مجموعة من السياسات واإلجراءات المصممة إلكساب و ُيعرف ال

المعممين المعرفة والمواقف والسموكيات والميارات المطموبة لتمكينيم من أداء ميام عمميم 
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 ,Al-Mekhlafiكمعممين عمى نحو فعال في الصفوف الدراسية والمدرسة والمجتمع المحيط )
2011: 22.) 

إجرائيًا بأنو البرنامج الذي يتم تصميمو بغرض تعزيز وتنمية الكفايات المينية  ويعرفو الباحث
واألكاديمية لدى معممي المغة العربية بمراحل التعميم العام وذلك من خبلل وضع خطة لمتنمية 
المينية بعد تحديد متطمبات واحتياجات المعممين في ضوء التغييرات المحمية والعالمية 

ة؛ بيدف تنمية الميارات والسموكيات الضرورية لمنجاح بصورة فعالة في المحيطة بالمدرس
 تمبية احتياجات الطبلب.

 (Occupational Performanceاألداء الميني )
ُيعرف األداء الميني عمى أنو "سموك وظيفي محدد اليدف يقوم بو األفراد إلشباع الحاجات 

يق األىداف التي وضعتيا المؤسسة أو وانجاز األعمال المكمفين بيا بفاعمية، بيدف تحق
 (.:06: ص. 6101المنظمة" )ياسين وآخرون، 

كما يعرف األداء الميني عمى إنو "مستوى األداء لمواجبات التي تتطمبيا المينة والتي تتناسب 
مع احتياجات سوق العمل، وتتأسس ىذه الواجبات عمى جوانب معرفية وميارات واتجاىات 

 (.49: ص. 6104وسى، نحو العمل" )محمد وم
ويعرفو الباحث إجرائيًا: بأنو قيام المعمم والطالب المعمم بفعل أو إنجاز نشاط محدد، وذلك 

 كنتيجة لمتفاعل الديناميكي بين المعمم والبيئة المدرسية، والنشاط الذي يقوم بو.
 (Academic Performanceاألداء األكاديمي: )

ما ينتج عن العوامل المختمفة والمعقدة التي يوجدىا المعمم  ُيعرف األداء األكاديمي بأنو مجموع
وتؤثر في المتعممين أو الطبلب والتي يتم تمثيميا في صورة قيم منسوبة إلى مستوى أداء 

 (. Arias Macías et al., 2014: 120الطبلب في الميام الدراسية )
عممية التعميمية، وىو يتضمن كما ُيعرف األداء األكاديمي عمى أنو المخرجات الناتجة عن ال

ما يحققو كل من المعمم، والطالب، والمؤسسة التعميمية لتحقيق أىداف العممية التعميمية 
(Mishra; Garg & Nagpal , 2016: 2.) 

ويعرفو الباحث إجرائيًا لمدراسة الحالية بأنو: مجموعة القواعد المغوية المتعمقة بفنون المغة 
وقراءة وكتابة الموجودة بمحتوى كتب المغة العربية في صفوف كل العربية استماعا وكبلما 

 مرحمة تعميمية(.
 (Superintendentsالمشرفين )/الموجيين

ُيعرف الموجو أو المشرف عمى إنو "الشخص الذي يقوم من التأكد أن ميمة التدريس تحقق 
ف يعممون األىداف الموضوعة، ويعمل عمى تعميم المعممين )أو الطبلب المعممين( كي

)ويتضمن ذلك العمل مع المعممين كأشخاص(، ويقوم الموجو أيضًا بالقيادة المينية إلعادة 
صياغة النظام التربوي، وبتحديد المناىج الدراسية وعممية التدريس واألشكال والصيغ التربوية" 

 (.481: ص 6105)آل درعان، 
أنو المسئول التنفيذي الرئيسي في وعمى نحو مماثل، يمكن تعريف الموجو التربوي أيضًا عمى 

المنطقة التعميمية، والذي يتم تعيينو من قبل مجمس لؤلمناء ويتم إعطاؤه صبلحيات قانونية 
دارية إلدارة العمميات اليومية في المنطقة التعميمية، وىو مسئول عن اإلشراف عمى العاممين  وا 
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المدرسي التابع لممنطقة التعميمية  التربويين وغير التربويين ويخضع لمتقييم من قبل المجمس
(Sandoval, 2012: 10.) 

ويعرفو الباحث بأنو المسئول التنفيذي الرئيسي في المنطقة التعميمية، ويتم تعيينو من قبل 
مكتب التعميم بالمنطقة التعميمية، واليدف الرئيسي من عممو ىو توجيو وارشاد المعممين 

 ف عمييا في المنطقة التعميمية.التابعين لممدارس التي يقوم باإلشرا
 حدود الدراسة: 

 أقتصرت حدود ىذه الدراسة عمى:
عينة من الموجيين والمعممين بالمرحمة االبتدائية بمحافظات )عقمة الصقور والنبيانية  -

والفوارة التابعة لمنطقة القصيم بالمممكة العربية السعودية( عمى أن يقوم كل مكتب بترشيح 
 –موجيا أو مشرفا( لتعريفيم  06خمسة من المشرفين التربويين من كل مرحمة تعميمية ) أي 

بالبرنامج وأىدافو و محتواه وطريقة تقديمو و أساليب التقويم، ثم يقوم كل  -الباحث من قبل 
موجو أو مشرف بتطبيق البرنامج عمى ثبلثة من المعممين الذين يقوم باإلشراف عمييم ) 

 معمما (.  56لتصبح عينة الدراسة 
السابقة في ىذا  المعايير المينية واألكاديمية التي سوف يتم الخروج بيا من الدراسات -

 المجال.
 م :6109/610العام الدراسي  -

 أهمية الدراسة:
 تبرز أىمية الدراسة الحالية مما سوف تسيم بو لدى كل من :

الموجيين والمشرفين: قد يساىم البحث الحالي في مساعدة الموجيين والمشرفين لتقويم أداء 
 دمو الباحث.معممي المغة العربية باتباع البرنامج المقترح الذي يق

معممي المغة العربية: قد يساىم البحث الحالي في تنمية الكفايات المينية واألكاديمية لمعممي 
المغة العربية وتحسين مستوياتيم المعرفية؛ وزيادة ثقتيم بقدراتيم ورفع روحيم المعنوية 

وتحقيق أىداف وتييئتيم لبلرتقاء الوظيفي الذي من شأنو أن يعود بالفائدة عمى أداء المعمم، 
 العممية التعميمية.

مخططي البرامج: قد يساىم البحث الحالي في لفت انتباه مخططي البرامج )واضعي مناىج 
المغة العربية بالمرحمة االبتدائية( نحو إدراج األنشطة والمواضيع التي تزيد من قدرة المعممين 

 طبلب.عمى تنمية كفاياتيم المينية وتحسين المستويات التحصيمية لم
التبلميذ: قد يساىم البحث الحالي في زيادة المستويات التحصيمية لدى تبلميذ المرحمة 
االبتدائية فيما يتعمق بمقررات المغة العربية نتيجة لتحسن مستويات األداء الميني واألكاديمي 

 لممعممين بعد تطبيق البرنامج المقترح.
النيوض بالعممية التعميمية وتطويرىا من خبلل العممية التعميمية: قد يساىم البحث الحالي في 

تدعيم عنصرىا األساسي وىو المعمم مينًيا وأكاديمًيا مما ُيبشر بتحسن المستويات لدى 
 التبلميذ وتحسين مخرجات العممية التعميمية.
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 اإلطار النظري لمبحث: 
ينيم من تنمية إن تدريب المشرفين التربويين وخاصة مشرفي  المغة العربية ميم جدا لتمك

قدرات المعممين، وأن يكونوا قدوة ليم، وتشجيع الثقة بالنفس واإلبداع؛ وينبغي أن يتناول 
التحرك الناجح تجاه تنمية المعمم األمور السياقية من أجل ابتكار ظروف تساعد عمى التعمم؛ 

ممعممين الجدد، وقد نمت أىمية التعميم في أثناء الخدمة فيما يتعمق بالتدريب ما قبل الخدمة ل
وينبغي أن تخطط ورش العمل لتوسيع استيعاب المعممين لممعضبلت التعميمية، فيي مسئولية 

 أخبلقية لممعمم لتنمية كفاءتو المينية باستمرار.
حيث ُينظر إلى تنمية معايير األداء الميني واألكاديمي لدى المعممين عمى أنيا جميع الجيود 

ير كفاياتيم ومياراتيم المعرفية واألدائية والوجدانية من أجل التي يبذليا المعممون في تطو 
مواكبة جميع التطورات التربوية والمستحدثات التكنولوجية في مجال العمل، وتمثل تنمية 
معايير األداء الميني مدخبًل أساسيًا من مدخبلت العممية التعميمية، إذ تعني تحسين أداء 

لقيام بأدوارىم ومتطمبات عمميم بكفاءة وفعالية كبيرة المعممين مما يجعميم قادرين عمى ا
 (.086: ص. 6107)السعود وحسنين، 

وتيدف عممية تنمية األداء الميني واألكاديمي لممشرفين التربويين إلى رفع مستوى أداء المعمم 
عن طريق اكتساب الميارات المعرفية والجديد في حقل العمل، وزيادة قدرتو عمى التفكير 

والخبلق بما يمكنو من القيام باألدوار التربوية، وتنمية قدرتو عمى التخطيط اليومي  المبدع
وتقويم وتقيم الطبلب، وتنمية مياراتو في اإلدارة الصفية التي تنمي التعمم الفعال واإلبداعي، 
وتشجيع الطبلب المعممين عمى اتخاذ موقف ناقد، وتزويدىم بمعايير التقويم الذاتي وأدوات 

وب التقويم الذاتي، وتشجيعيم عمى اكتساب المزيد من الفيم لممراحل اإلنمائية )أبو وأسم
 (.50: ص. 6100شندي، 

ويرى الباحث أنو في التعميم يوجد نوعان من وجيات النظر في التنمية المينية المتواصمة؛ 
من أجل تعتبرىا وجية النظر المحدودة تعمم)كسب( مجموعة معينة من الميارات أو)المعرفة( 

التعامل مع متطمبات جديدة معينة؛ أما وجية النظر الواسعة تعتبرىا عممية أعمق أوسع 
وأطول في المدى الزمني يطور فييا المعممون المينيون باستمرار، معرفتيم ومياراتيم، 
باإلضافة إلى تفكيرىم واستيعابيم؛ و ينمو المعممون كمينيين وكأشخاص وال يقتصر نموىم 

 م العممية بل يمتد أيضا إلى أدوارىم ومسئولياتيم الجديدة.عمى أدوارى
 معايير األداء الميني واألكاديمي 

في األساس تجد بعض المعايير الضرورية لممعممين في عممية التعميم؛ ويكمن أىميا في 
الكفاءات التعميمية العامة، ومعرفة موضوع النقاش، والتنمية الشخصية والمينية، والقيم 

والعالمية، فيذه ىي السمات األساسية التي تفرق بين المعممين والطبلب؛ ويجب أن  الوطنية
تشتمل المينة عمى األبعاد التالية: الخبرة بموضوع النقاش، والتحفيز، وتنوع المعممين، 
والتخطيط التعميمي، واالستراتيجيات التعممية، وبيئة التعمم، والتواصل، والتقييم؛ وتوجد عناصر 

 شاد الطبلب وتوفير القدوة ليم باإلضافة إلى شخصية المعمم.أخرى كإر 
وحتى تحقق عممية تنمية معايير األداء الميني لممعممين أىدافيا، فبلبد من مراعاة بعض 
المعايير، ومنيا: توفير الدعم المالي البلزم لتدعيم برامج التنمية المينية التي تمد المعممين 
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مجال التعميم، وتوفير الوقت البلزم لتدعيم برامج التنمية المينية  بالخبرات الحقيقية العالمية في
وأن تكون جزًءا من الحياة اليومية لتحقيق النمو الميني المستمر، وبناء نظام لمحوافز 
والمحاسبة لتحسين ميارات المعممين والتي تؤكد عمى ضرورة توفير مناخ تعاوني في 

من السمطة حتى يؤدون عمميم بكفاءة، باإلضافة إلى المدرسة، وأىمية تفويض المعممين جزءا 
: 6107توفير الموارد البلزمة لتنفيذ برامج تنمية األداء الميني لممعممين )السعود وحسنين، 

 (.  611ص. 
ومن معايير تنمية األداء الميني أن تكون عممية التنمية مقصودة تتم من خبلل خطوات 

رجوة من عممية التنمية بوضوح، والتأكد من أن عممية أساسية تتمثل في: تحديد األىداف الم
التنمية ذات قيمة لممعممين، وتحديد الطرق التي يمكن بيا تحقيق ىذه األىداف مع األخذ في 
االعتبار التغيرات المحيطة المتوقعة؛ وأن تكون عممية التنمية مستمرة، فالتنمية ال يمكن 

مرة تستمر خبلل الحياة المينية لممعمم؛ وأن تكون تحقيقيا في فترة وجيزة، ولكنيا عممية مست
عممية منيجية، فالتنمية تتم من خبلل أنشطة وعمميات منظمة، وبدون المدخل المنيجي فإن 

 (.84-86: ص. 6106التغييرات التنظيمية سوف تعوق نجاح عممية التنمية )مصطفى، 
لميني دراسة وتحديد الحاجات كذلك من المعايير التي يجب أن تتبع من أجل تنمية األداء ا

المينية لممعممين، ووضع برنامج لمنمو الميني في ضوء الحاجات واإلمكانات المتوافرة، والقيام 
بدراسات وأبحاث إجرائية موجية نحو تحسين العمل وممارسات المعممين أو توظيف أبحاث 

لتي يعدىا المعممون، أخرى منتمية، ودراسة وتحميل خطط المواد الدراسية ومذكرات الدروس ا
وتزويدىم بالتغذية الراجعة اليادفة البلزمة، وتوظيف أساليب وأدوات التدريب والنمو الميني 
يجاد نظام لمتقييم المستمر لعمل المعممين )النجار،  المتاحة في إطار اإلمكانيات القائمة، وا 

 (.71: ص. 6107
ل أنشطة وعمميات منظمة لضمان وأيضا من معايير تنمية األداء الميني أن تتم من خبل

تحقيق التحسين المستمر في ميارات وكفايات ومعمومات المعمم، وأن يتم وضع خطة لمتنمية 
المينية بعد تحديد متطمبات واحتياجات المعممين وفي ضوء التغييرات المحمية والعالمية 

لممعمم وأن تستمر  المحيطة بالمدرسة، وأن تكون التنمية المينية جزءًا من الحياة اليومية
باستمرار حياتو المينية، باإلضافة إلى أن تركز برامج التنمية المينية عمى إحداث تغييرات في 

 (.667: ص. 6107اتجاىات وميارات المعممين )السعود وحسنين، 
 أىمية تنمية األداء الميني واألكاديمي: 

األىداف التي تحققيا عممية التنمية، تنبع أىمية تنمية األداء الميني واألكاديمي من أىمية 
والدور الذي تقوم بو في حياة المعممين المينية، كما تظير أىمية عممية التنمية في ارتباطيا 
بالكفاءة اإلنتاجية لممعممين، والتنظيم وسد العجز في الكفاءة عن طريق تنمية وتطوير ميارات 

: 6100جاىاتيم بشكل إيجابي. )أبو شندي، المعممين وقدراتيم ومعارفيم وتغيير سموكياتيم وات
 (.48ص. 

كما تبرز أىمية تطوير األداء الميني واألكاديمي بسبب النمو المعرفي اليائل الذي يتطمب 
ضرورة متابعة الجديد في الميدان، ومواجية حداثة الخبرة لعدد من المعممين فيما يتعمق بالنمو 

مم الذي أدى إلى تغيرات كبيرة عمى متطمبات الميني بشكل عام، وتعدد وتنوع مصادر التع
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الموقف التعميمي، والتطور التقني المتسارع وانعكاسو عمى العممية التعميمية، والتحديات التي 
تواجو العممية التعميمية، مما أدى إلى ضرورة تنمية األداء الميني لممعمم لمواجية تمك 

 (.6: ص. 6106يم والزىراني، التحديات، وتحقيق أىداف العممية التعميمية )غان
ومن أىمية تنمية األداء الميني واألكاديمي أنيا خيار استراتيجي لمدارس المستقبل، وليا 
اىتمامات كبيرة من قبل المؤسسات التربوية محمًيا وعالمًيا، سعًيا لمتجديد واالبتكار في 

نظام متابعة تقويم  الممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تربوية وتعميمية، وذلك من خبلل
برامج عممية تنمية األداء الميني وتطويرىا، وتتمثل أىمية تنمية األداء الميني لممعممين في 
اكتساب المعارف والميارات واالتجاىات، واكتساب المرونة والقدرة عمى التكيف في العمل، 

  (.456: ص. 6105وتحسين األداء الحالي وفق مبدأ التعميم المستمر )شاىين، 
كما أن عممية تنمية األداء الميني واألكاديمي في غاية األىمية نظًرا لمتقدم العممي الكبير 
الذي يؤكد الحاجة إلى تمكين المعممين من مواكبة ىذا التقدم وتمكينيم من مواجية الثورة 

المعرفة التكنولوجية والمعرفية بشتى الوسائل والتقنيات الممكنة، باإلضافة إلى تقدم وسائل 
األمر الذي استدعى أن يتقن المعمم توظيفيا في عممو التربوي، لذلك كان البد من إعداد 
وتنمية المعمم لمتعامل مع ىذه الوسائل، وتنبع أىمية تنمية األداء الميني لممعمم بسبب تغير 

لميني أدوار المعمم مما كان ضروريًا أن تقوم المؤسسات التربوية بالعمل عمى تنمية األداء ا
 (.06:7: ص. 6108لممعممين )مزرارة ؛ شعباني؛ سيد ، 

وتعد عممية تنمية األداء الميني واألكاديمي ذات أىمية بالغة لممشرف ولممعمم ولممدرسة، 
 (:84: ص. 6106ويعود ذلك لؤلسباب التالية )إبراىيم، 

والتربوية، وتوضيح أنيا تعمل عمى تزويد المعممين بالمعرفة عن المبادئ واألساليب اإلدارية 
 دورىم في تحقيق أىداف المدرسة.

كما تعمل عمى تدريب المعممين عمى زيادة مياراتيم وتنمية قدراتيم في مجال استخدام 
 األساليب التعميمية الفنية الحديثة إلدخال التطوير والتحسين في مياراتيم.

 نمية السموك لدى المعممين. باإلضافة إلى تنمية المعرفة والمعمومات والميارات والقدرات وت
ويتطمب ذلك مزيًدا من المعرفة وفيًما أعمق لمسياق التاريخي والسياسي واالقتصادي لفيم 
النظام التعميمي وقد ال يظير ذلك بالضرورة بطريقة يمكن مبلحظتيا وتقييميا عمى الفور إذ 

لقضايا التربوية التي يولي تعد برامج إعداد الطالب المعمم وتطوير أدائو الميني ومياراتو من ا
ليا البحث العممي األىمية الكبرى لما يترتب عمييا من جودة في األداء التعميمي وذلك من 
خبلل اكتساب خريجي كميات إعداد المعمم المعايير المينية البلزمة لمواءمة تكيفيم الميني 

مة في إعداد جيل عند التحاقيم في مجال العمل، حيث تعد ىذه المرحمة من المراحل المي
قادر عمى تغيير واقعو؛ قادر عمى إعداد أجيال واعية قادرة عمى التعامل مع الحياة الواقعية، 

 (.558: ص. 6106ومواجية صعوباتيا )البحراوي، 
 أساليب تنمية معايير األداء الميني واألكاديمي:

س ىناك أسموب ما إن أساليب تنمية األداء الميني واألكاديمي لدى متعددة ومتنوعة، ولي
نما تختمف أساليب التدريب باختبلف الظروف والمواقف  يصمح استخدامو بصفة عامة، وا 
القائمة، فاختبلف مستوى المتدرب ُيحتم اختبلف طريقة التدريب المستخدمة، فالطريقة التي 
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تستخدم إلكساب الفرد ميارات ألداء عممو بكفاءة تختمف عن تمك التي تستخدم إلكساب 
ات مرتبطة بالسموك وأنماط الشخصية والتفكير، ومن األساليب المستخدمة في عممية ميار 

تنمية معايير األداء الميني األساليب الفردية، والجماعية، والعصف الذىني، وتمثيل األدوار، 
 (.   615: ص. 6107والتعمم الذاتي )السعود وحسنين، 

مي من خبلل استخدام العديد من األساليب ويتم تحقيق عممية تنمية األداء الميني واألكادي
عمى مستوى المؤسسات التدريبية سواء كان ىذا التدريب قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، 
ومن األساليب التدريبية: أسموب العصف الذىني، ويعتمد ىذا األسموب عمى العرض السريع 

شجعيم عمى المشاركة؛ وأسموب لآلراء واألفكار مما يؤدي إلى  تحرير المعممين من الجمود وي
تدريب الحساسية الذي يستخدم لتنمية الميارات السموكية اإلنسانية؛ وأسموب تمثيل األدوار 
حيث يعد أسموبًا فعااًل يحمل فيو المعممون ىوية مختمفة تختمف عن ىويتيم بما يتماشى مع 

 (.  96-85: ص. 6106مشاكل افتراضية )مصطفى، 
األداء الميني واألكاديمي ، ومنيا: أسموب المحاضرة الذي يتم عن وتتعدد أساليب تنمية 

طريق نقل المعمومات والمعارف لممعممين، وأسموب حمقات المناقشة وىو أسموب يقوم فيو 
المعممون بتبادل المعمومات واألداء في مجموعات صغيرة ليم أىداف واحدة حول موضوع 

سين وتعميق الفيم من قبل المتدرب، كما معين، وأسموب المشاىدة الذي يستخدم في تح
يستخدم في مراجعة األفراد في مواقف عممية معينة، باإلضافة إلى أسموب الورش التعميمية أو 
الدراسية الذي يقوم عمى أساس توزيع موضوعات الدراسة بحيث يستيدف تطبيق االتجاىات 

 (.058-056 : ص.6106الحديثة في حل المشكبلت التعميمية )المصري ومحمد، 
لذا يتكون ممف التنمية المينية لمطبلب المعممين من ثبلثة أقسام رئيسية وىي، المراجعة 
الذاتية التي تتضمن تحديد مواطن القوة واالىتمامات بخصوص معرفة واستيعاب المواضيع، 

لفردي والنظريات والمبادئ التعميمية، والميارات التدريسية، والتقييم التعميمي؛ وخطط التعمم ا
التي تتضمن وضع األىداف في ضوء االىتمامات المعرفة في المراجعة الذاتية، وتحديد 
استراتيجيات تحقيق األىداف، وأسباب اختيار االستراتيجيات، وتحديد العوائق المحتممة في 
تنفيذ االستراتيجية؛ وقسم التأمبلت ونقاط التصرف الذي يتضمن التأمبلت ونقاط التصرف 

 المنتظمة
                     (Mahmood; Kalsoom; Dilshad & Butt, 2014: 64.) 

ومن أساليب تنمية األداء الميني، العمل عمى رفع كفاية المعممين المعرفية عن طريق الندوات 
التربوية، واالجتماعات الفردية والجمعية، والنشرات التربوية، وذلك بقصد تزويد المعمين 

يادة ثقافتيم المينية المتصمة بتطوير فيم لمجوانب المختمفة في عمميم بالمعمومات البلزمة لز 
المدرسي، ومن األساليب المتبعة في ذلك حث المعممين عمى المطالعة المينية، ومن أساليب 
رفع الكفاءة من الناحية السموكية الزيارات الصفية، واالجتماعات الفردية، والورش التربوية، 

 (.:6: ص. 6107لدروس التوضيحية )النجار، والنشرات التربوية، وا
وكذلك من أساليب تنمية األداء الميني واألكاديمي: أسموب سمة المعامبلت التي يعتمد عمى 
إعداد ممفات فييا مجموعة من المعامبلت شبيية بالواقعية، وتقدم لممتدربين ويطمب منيم أن 

رية، ويستخدم ىذا األسموب لمتدريب يحدد انسب إجراء لكل معاممة، وأسموب المباريات اإلدا
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عمى حل المشكبلت واتخاذ القرارات، ويقوم عمى تقديم حقائق كافية عن موضوع أو مشكمة 
معينة لمجموعة من المتدربين، ثم يطمب منيا تقديم حمول ليذه المشكمة، باإلضافة إلى أسموب 

لؤلساليب التدريبية  المؤتمرات، وىو من األساليب الميمة التي تعالج العيوب الموجية
المختمفة، والتي تعاني من انعدام أو انخفاض النقاش والحوار ذي األثر اإليجابي )أبو شندي، 

 (.69: ص. 6100
ويمكن تنمية األداء الميني واألكاديمي من خبلل: األسموب الفردي لمتنمية الذي يشمل الدراسة 

في ورش عمل خاصة، والمحاكة، كما  بالمراسمة، والتدريب أثناء الخدمة، وتدريب المعممين
يمكن االعتماد عمى أساليب التدريب الجماعي التي تشمل المحاضرات، والنقاش في شكل 
ندوات، أو مؤتمرات، أو لقاءات، أو مجموعات نقاش صغيرة، وتمثيل األدوار، والحاالت 

عممين في مختمف اإلدارية، والتدريب عمى الحساسية، وتيدف ىذه األساليب إلى رفع كفاءة الم
الجوانب، واالرتقاء بمياراتيم وقدراتيم، من أجل تحقيق األىداف التعميمة والتربوية المختمفة 

 (.89: ص. 6106)إبراىيم، 
ويرى الباحث أن توقعات أدوار المعممين المستقبميين تتغير فالمجتمعات تضع توقعات عالية 

لي عمى معرفة كبيرة بمينتيم، وأن يحافظوا لممعممين، ومن المتوقع أن يكون معممو الزمن الحا
عمى المعايير األكاديمية، ويعمموا كل أنماط المتعممين من خبلل عدة استراتيجيات تدريسية، 
وأن يتحمموا مسئولية التقدم األكاديمي لمطبلب؛ ويحتاج المعممون إلى المعرفة الشاممة 

ا لتزايد مطالبات شروط المعممين، بمجاالتيم الخاصة والمحتوى الذي يشمل مواضيعيا؛ ونظر 
 ينادي الكثيرون بإصبلح التنمية المينية كمقدمة لئلصبلح التعميمي.

 بعض التجارب الدولية لتنمية معايير األداء الميني لممعممين:
يشيد العالم اليوم سمسمة من المتغيرات والتطورات المعرفية والتكنولوجية، التي أثرت عمى 

ل التعميم بشكل عام، وعمى المعمم بشكل خاص، حيث إنيا أضافت جميع العاممين في حق
مسؤوليات وواجبات جديدة عمى الدور التعميمي الذي يقوم بو المعمم، ومن ىنا بزغت أىمية 
أعداد وتأىيل وتنمية األداء الميني لممعمم في العديد من الدول المتقدمة والعربية والتي منيا 

 (.014: ص. 6105ذبياني، المممكة العربية السعودية )ال
وتأثر النظام التربوي كثيًرا خبلل الفترة الماضية ومن أبرز ىذه التأثيرات ظيور عدد من 
المشكبلت التي يعاني منيا التعميم العام في أغمب دول العالم، وعمى رأسيا مشكمة ضعف 

ممية التعميمية مخرجات التعميم العام، وعدم كفاءة المعممين، مما استدعى القائمين عمى الع
التربوية في العديد من الدول إلى التوجو إلى تنمية األداء الميني لممعممين، بيدف رفع 
كفاءاتيم ومياراتيم وقدراتيم، من أجل التغمب عمى التحديات والمشكبلت التي تحدث في 

دة في ىذه العممية التعميمية وتحاول المممكة العربية السعودية االستفادة من تجارب الدول الرائ
 المجال قدر المستطاع. 

 أواًل: تجربة تنمية معايير األداء الميني لممعممين بماليزيا: 
تسير عممية إعداد المعمم في ماليزيا من خبلل كميات تدريب المعممين من خبلل نمطين ىما: 
ن النمط التكاممي والنمط التتابعي، وتختمف مدة الدراسة في عمميات إعداد وتدريب المعممي

حسب نوع البرامج التي تقدميا، وتعتمد استراتيجيات التدريس في عمميات التدريب عمى العديد 
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من األساليب مثل أسموب حل المشكبلت والتعمم الذاتي واالعتماد عمى أسموب المناقشة 
والعصف الذىني والتعمم باالكتشاف واستخدام تكنولوجيا المعمومات وخاصة البصرية 

ميارات الدراسة والتفكير وتكنولوجيا المعمومات وميارات االتصال )الذبياني،  والسمعية، وتنمية
 (. 055:ص.6105

ويتم إعداد تدريب المعممين بعد قضائيم خمس سنوات في مينة التدريس لتمبية المتطمبات 
الجديدة والحديثة من أساليب التدريس والمعارف الجديدة وتدريبيم عمى تقنيات التعميم في أثناء 
الخدمة عمى تمويل البحوث والدراسات من وزارة التربية والتعميم والتقنية )التكنولوجيا( بدعم 
مالي كبير من الشركات والمصانع فضبًل عن االىتمام باإلبداع في تدريس الرياضيات والعموم 
ضمن الوحدات الميمة في مجال التقنيات ووحدة البحوث والتقويم )إسماعيل؛ أبوزيد ؛ عفيفي 

 (. 98: ص. 6107 ،
وتطبق وزارة التربية والتعميم في ماليزيا "الدبمومة التربوية المينية في اإلدارة المدرسية" برنامجًا 
تدريبيًا لمدة عام ميبلدي كامل يؤىل المعممين، وقد بدأت وزارة التربية والتعميم الماليزية في 

ين الدين باقي لئلدارة التربوية"، م بالتعاون مع "معيد أم:::0تنفيذ ىذه الدبمومة منذ عام 
مدادىم بالميارات المناسبة )حسب النبي،  وتيدف ىذه الدورة إلى أعداد المعممين مينيًا وا 

 (. 076: ص. 6108
 ثانيًا: تجربة تنمية معايير األداء الميني لممعممين باليابان: 

وق ويعتبر من أصحاب لممعممين مكانة عالية في مجتمع اليابان، ومازال المعمم في وضع مرم
المين المحترمة جدًا، كما ىو الحال في بقية دول العالم، كان معممو المدارس االبتدائية قبل 

م يدربون في صفوف خاصة، مدة الدراسة فييا سنتان وكان يطمق عمييا اسم 0:56عام 
لحاصمين مدارس المعممين االبتدائية واألولية، ويشترط االنتساب فييا أن يكون الطبلب من ا

عمى شيادة البكالوريا الثانية، كما أن مدارس المعممين األولية تقوم بإعداد المعممين لمؤسسات 
: 6108الحضانة ورياض األطفال إلى جانب المدارس األولية )عثمان ؛ عمي ؛ سنادة ، 

 (.66ص. 
، ويتخذ التعميم المستمر في أثناء الخدمة يعكس التزام اليابان الثقافي نحو تحسين الذات

التدريب في الخدمة عدة أشكال ومنيا: التدريب داخل المدرسة حيث تقوم تدريبات دورية في 
المدارس عمى أيدي خبراء واختصاصي المناىج والموجيين وفي أثناء التدريب يقوم المعممون 
المتدربون بالتدريس لفصول من الطبلب أمام زمبلء المينة، وبحضور الخبير أو المدرب؛ 

افة إلى التدريب غير الرسمي الذي يقوم بو المعممون أنفسيم في مجموعات دراسية وفي باإلض
ىذا التدريب يعمل المعممون مع بعضيم لتحسين مياراتيم وزيادة خبراتيم، حيث تقدم برامج 

 (.99: ص. 6107تدريبية متنوعة تغطي مختمف التخصصات واالحتياجات )إسماعيل، 
ون يتعمق بالتدريب لمن ىم في بداية القيام بالتعميم يتم تنفيذه تم إصدار قان 0:99وفي سنة 

داخل المدرسة لمدة عام، يمتزم بموجبو من سيقوم بالتدريس في المرحمة االبتدائية والثانوية 
بالحضور يومين في األسبوع، ويقوم عمى تنفيذه المعممون األوائل بالتعاون مع معممين من 

دارة )احمد وبن ذوي الخبرة ويغطي محتواه كل  ما يتعمق بالعمل المدرسي تخطيطًا وتعميمًا وا 
 (.560: ص. 6106زاف، 
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: 6106ومن معايير األداء الميني لممعممين في اليابان ما يمي )بن ىوميل والعنادي،     
 (:49-48ص. 

أن يكون المعمم خريج مؤسسة تعميمية معتمدة ومعترف بيا من قبل وزارة التربية والثقافة 
 والرياضة والعموم والتكنولوجيا.

حضور التدريب الميداني )التربية العممية(، بالنسبة لمعممي التعميم االبتدائي يشترط أربع 
ساعات معتمدة من التدريب الميداني أسبوعيًا، وبالنسبة لمعممي المدارس المتوسطة والثانوية 

 يشترط ساعتان معتمدة من التدريب الميداني أسبوعيًا.
الذي تعقده  Qualification Examination Teacherجتاز اختبار تأىيل المعممين أن ي

 الوالية.
 ثالثًا: تجربة تنمية معايير األداء الميني لممعممين بالمممكة العربية السعودية: 

اتبعت المممكة العربية السعودية مجموعة من المعايير بيدف تنمية األداء الميني لممعممين، 
مممكة منيجًا عمميًا في أعداد المعمم من خبلل سياسات رشيدة استيدفت توفير فقد اتبعت ال

المعممين لممراحل التعميمية  بالكم والكيف، وضرورة تحديث وتطوير دوره لمواكبة التحديات 
التربوية المعاصرة، واستخدام تقنيات التعميم الحديثة، ولقد تضمنت سياسة التعميم في المممكة 

ادئ والمعايير واألسس التي يرتكز عمى أساسيا المعمم حيث حددت البنود أرقام عددًا من المب
من "وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية" األحكام العامة لبرامج  074-086

 (. 066: ص. 6105إعداد المعمم )الذبياني، 
ة عمى مبدأين أساسيين، وتقوم عممية تنمية األداء الميني واألكاديمي لممعممين في المممك

األول ىو أن  التدريب نشاط أساسي وميم لعمميات النمو الميني لممعممين، ومن ثم فيو 
نشاط مستمر، حيث يعتبر حمقة حيوية ضمن منظومة التنمية المينية لممعمم؛ واآلخر أن 

د ما سبق التدريب نظام متكامل، لو صفة التكامل والترابط في مداخبلتو وأنشطتو ونتائجو؛ ويع
أساس لفمسفة عممية تنمية األداء الميني لممعممين في المممكة بصفة عامة، وتعمل المممكة 
عمى رفع مستوى أداء المعمم عن طريق اكتساب الميارات المعرفية والميدانية المستخدمة في 

 (.::6: ص. 6107مجال العمل )نصار؛ نتو ؛ عبد الشافي، 
التنسيق والتكامل بين كميات التربية وبرامجيا في كافة كما تعمل المممكة عمى تحقيق 

الجامعات، وتوفير األعداد البلزمة من أعضاء ىيئة التدريس في التخصصات المختمفة، وذلك 
من أجل تطوير وتنمية األداء الميني لممعمم السعودي؛ كما تعمل وزارة التعميم السعودية عمى 

مسؤولية تنمية وتدعيم برامج إعداد المعممين، إنشاء مؤسسة قومية تحت إشرافيا تتولي 
باإلضافة إلى قيام الوزارة بتطوير تمك المؤسسة وتنظيميا وتقييم التطبيقات التي تيدف إلى 
تنمية األداء الميني لممعمم؛ كما تتبني الوزارة إعداد برنامج إلعداد المعمم ييدف إلى إكسابو 

 (.:6-69: ص. 6106ن التخصص )أبو حميد، الخبرات التعميمية ويتيح لممعمم مزيدًا م
: 6107ومن معايير األداء الميني لممعممين في المممكة العربية السعودية ما يمي )الخيبري، 

 (:580ص. 
مجال القيم المينية ومسؤوليات المعممين: وتتضمن معيارين؛ تجسيد نموذج القيم اإلسبلمية 

 بويين والمجتمع.والثقافية السعودية، التفاعل الميني مع التر 
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مجال المعرفة المينية لممعممين: ويتضمن ثبلثة معايير؛ معرفة الطبلب وكيفية تعميميم، 
 ومعرفة محتوى التخصص والمنيج، ومعرفة طرق التدريس.

مجال الممارسة المينية لممعممين: ويتضمن ثبلثة معايير؛ تخطيط وحدات التعمم والتعميم 
يجاد بيئات تعمم ت  فاعمية والمحافظة عمييا، وتقويم الطبلب وتعمميم. وتطبيقيا، وا 

وفيما يمي عرض ألىم األبحاث والدراسات التي اعتمدت عمييا الدراسة الحالية في تأطيرىا 
 لمجانب النظري وبناء البرنامج التدريبي:

( التعرف عمى فعالية برامج اإلعداد التربوي واألكاديمي التي 6110استقصت دراسة )كامل، 
جامعة الممك سعود بأبيا في إكسابيم ميارات  –ىا الطبلب المعممون في كمية التربية يتمقا

األداء التدريسي الفعال )تنفيذ الدرس وبناء واستخدام االختبارات التحصيمية ( لممواد 
االجتماعية؛ وقد اشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع طبلب المستوى الثامن في كمية التربية 

( 017بأبيا في المممكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من ) جامعة الممك سعود
طبلب؛ وقد استخدم الباحث بطاقة تقدير مستوى ميارات األداء لمطبلب المعممين كأداة 
لمدراسة، واستعان بالمنيج شبة التجريبي كمنيج لمدراسة؛ وقد توصمت الدراسة لمعديد من 

عداد التربوي واألكاديمي في اكساب الطبلب المعممين النتائج أىميا: أن مستوى برامج اإل
ميارات األداء التدريسي لممواد االجتماعية قد جاء بدرجة )متوسطة( لدى أفراد عينة الدراسة، 
وعدم وجود ارتباط دال بين معدل التراكمي لمطبلب المعممين ومستوى تمكنيم من ميارات 

 األداء التدريسي.
( إلى قياس تصورات المديرين والمعممين بوالية Killian, 2010وىدفت دراسة كيميان )

ميزوري األمريكية حول تقييم األداء الميني لممعممين ونموذج ميزوري لتقييم المعممين القائم 
( معممًا في 086( مدير مدرسة و)017عمى األداء الميني؛ واشتممت عينة الدراسة عمى )

كية؛ واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي المرحمة الثانوية بوالية ميزوري األمري
القائم عمى االستبانة؛ وأظيرت الدراسة العديد من النتائج، كان أىميا أنو توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بين مديري المدارس والمعممين من حيث مدى إيجابية تقييمات النموذج محل 

 الدراسة، وذلك لصالح المديرين.
( معرفة درجة تقدير أفراد العينة )المشرفين والمعممين( لدور 6106أبو الكاس ) وتناولت دراسة

اإلشراف التربوي في تنمية أداء المرحمة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة؛ وتكونت 
( مشرفًا من الجنسين؛ واعتمدت الدراسة عمى المنيج 46( معممًا و)801عينة الدراسة من )

راسة إلى عدة نتائج وكان من أىميا أن الدرجة الكمية لدور اإلشراف الوصفي؛ وتوصمت الد
%( من وجية نظر المشرفين، 88.0المتنوع في تنمية أداء المعممين جدية وبوزن نسبي )

 %( من وجية نظر المعممين.86و)
( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى دور اإلشراف التربوي المقيم 6104وأجرى الجمل وجعمود )   

في رفع كفاءة المعممين في مدارس محافظة الخميل كما يراىا مدراء المدارس؛ وتكونت  ونمطو
( مديرًا ومديرة؛ واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي؛ 491عينة الدراسة من )

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، وكان من أىميا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 في رفع كفاية المعممين من وجية نظر أفراد العينة. دور اإلشراف المقيم



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى  

564 

( التعرف عمى درجة امتبلك الطبلب المعممين لممعايير 6106واستقصت دراسة البحراوي )
المينية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، الكشف عن وجود فروق ذات داللة 

البحث حول واقع امتبلك  ( بين استجابات أفراد عينة1.16إحصائية عند مستوى الدالة )
الطبلب المعممين لممعايير المينية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين وفقًا لمتغيرات 

التخصص(، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طبلب وطالبات  -المستوى الدراسي -)الجنس
( :08اسة عمى )قسم التعميم األساسي بشعبتيو المغة العربية والدراسات القرآنية، واشتممت الدر 

طالبًا وطالبو، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة، واستعانت 
باالستبانة كأداة لمدراسة، وقد توصمت الدراسة لمعديد من النتائج أىميا: أن معايير األداء 

شرين الميني المطموب توافرىا لدى الطبلب المعممين في ضوء ميارات القرن الحادي والع
التعاون والعمل في  -اإلبداع واالبتكار -المتعمقة بكل من )التفكير الناقد وحل المشكبلت

التعمم المعتمد عمى الذات( جاءت جميعيا بدرجة عالية من وجية نظر أفراد عينة  -فريق
الدراسة، وأن معايير األداء الميني الواجب توفرىا لدى الطبلب المعممين في ضوء ميارات 

 لحادي والعشرين المتعمقة بالحوسبة ونقل المعمومات جاءت بدرجة متوسطة. القرن ا
( دراسة بيدف استكشاف الترابطات بين فاعمية الذات لدى Marks, 2016وأجرى ماركس )

المعمم وتصورات المعممين حول عممية تقييم األداء الميني لممعممين في والية إلينوي 
( معممًا في المرحمة االبتدائية والمتوسطة بوالية 009مى )األمريكية؛ واشتممت عينة الدراسة ع

إلينوي األمريكية؛ واعتمدت الباحثة عمى المنيج االرتباطي الكمي القائم عمى االستبانة؛ 
وأظيرت الدراسة العديد من النتائج، كان أىميا وجود عبلقة إيجابية بين مستوى جودة 

 ت لدى المعممين.إجراءات تقييم األداء الميني وفاعمية الذا
( معرفة دور اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني 6107وتناولت دراسة الماخذي )

( 41لممعمم بالجميورية اليمنية من وجية نظر المشرفين أنفسيم؛ وتكونت عينة الدراسة من )
ن من مشرفًا تربويًا؛ واستخدم الباحث المنيج الوصفي؛ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، وكا

أىميا وجود ضعف في دور اإلشراف التربوي كمنظومة في تطوير األداء الميني لدى 
 المعممين أفراد العينة بدرجة عالية.

( التعرف عمى ميارات التعميم مدى الحياة وعبلقتيا باداءات 6108وتناولت دراسة )حافظ، 
ي المرحمة الثانوية؛ وقد معمم الرياضيات التدريسية ومعتقداتو عن المجتمع التعميم الميني ف

اشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع معممي الرياضيات لمصف األول الثانوي ، وتكونت عينة 
( معمم؛ وقد استخدم الباحث بطاقة مبلحظات، واالستبانة، واختبار تحصيمي 69الدراسة من )

قد توصمت في الرياضيات  كأدوات لمدراسة، واستعانت بالمنيج التجريبي كمنيج لمدراسة؛ و 
الدراسة لمعديد من النتائج أىميا: وجد فروق دال إحصائيا بين متوسطي درجات معممي 
الرياضيات في تنمية أداءىم التدريسي قبل التدريب عمى البرنامج وبعده، وجد فروق دال 
إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية لطبلب الصف األول الثانوي 

 رياضيات لصالح المجموعة التجريبية.في اختبار ال
( معرفة دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير 6108واستقصت دراسة الفريحات والقضاة )

األداء الميني لممعممين في المدارس الثانوية في محافظة جرش من وجية نظر المعممين فييا؛ 
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عمى المنيج الوصفي  ( معمما ومعممة؛ واعتمدت الدراسة0:7وتكونت عينة الدراسة من )
التحميمي؛ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج وكان من أىميا أن دور أساليب اإلشراف التربوي 
في تطوير األداء الميني لممعممين أفراد عينة الدراسة كان متوسطًا، وذلك من وجية نظر 

 المعممين. 
لمعمم في ضوء ( إلى الوصول إلى واقع تطوير أداء ا6109وىدفت دراسة عبد الجميل )

( مشرفًا 60اإلشراف التربوي المتنوع بمرحمة التعميم األساسي؛ وتكونت عينة الدراسة من )
تربويًا؛ واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي؛ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، وكان من 

يني أىميا وجود قصور في دور اإلشراف التربوي في عممية التنمية المينية وتطوير األداء الم
لدى المعممين، وذلك لوجود معوقات تواجو المشرفين التربويين في القيام بدورىم في عممية 

 التطوير الميني ترجع إلى المشرفين أنفسيم أو المعممين بدرجات متفاوتة.
 بناء البرنامج وتطبيقو:

نفيذه، وىذا يستمزم تحديد أىداف البرنامج ،و محتوه وأساليب التدريب و التقويم و ضبطو و ت
 وفيما يمي توضيح ذلك:

 أوال: تحديد أىداف البرنامج والتي تمثمت في :
 تنمية األداء الميني لممعممين.

 تنمية األداء األكاديمي لممعممين.
 تطوير المعايير المينية لدى المعممين.
 تحسين وتطوير عمميتي التعميم والتعمم.

 تنفيذ اإلرشاد التربوي بناء عمى أسس عممية.
 مساعدة مشرفي وموجيي المغة العربية في كيفية متابعة األداء األكاديمي لدى المعممين.
 مساعدة مشرفي وموجيي المغة العربية في كيفية متابعة األداء الميني لدى المعممين.

 تطوير األساليب اإلشرافية التربوية لدى موجيي ومشرفي المغة العربية.
ضوء ما تم الخروج بو من االطار النظري والدراسات السابقة ثانيا: تحديد محتوى البرنامج في 

من معايير األداء الميني واالكاديمي واالستبانة النيائية التي خرج بيا بحث )البحراوي، 
 -( وقد اشتممت معايير األداء الميني عمى )معايير التفكير الناقد وحل المشكبلت 6106

معايير الحوسبة ونقل  -اون والعمل في فريق معايير التع -معايير اإلبداع واالبتكار 
معايير التعمم المعتمد عمى الذات، بينما اشتممت معايير األداء األكاديمي عمى  -المعمومات 

معايير فن الكتابة( والتي  -معايير فن القراءة  -معايير فن الكبلم  -)معايير فن االستماع 
تم الخروج بيا من دراسة مجموعة المعايير سيتم تطبيقيا من خبلل استمارة المبلحظة التي 

المينية واألكاديمية والدراسات السابقة في ىذا المجال عمى المعممين في بداية الفصل الدراسي 
 الثاني .

 ثالثا: األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج: 
ت العممية التدريسية يعتمد نجاح التنمية المينية لممعممين عمى التوازن بين النظريات والتطبيقا

المقدمة في برامج تعميم المعمم، ولتحقيق ىذا التوازن تستخدم اثنتين من االستراتيجيات التعممية 
العامة لتنمية القدرات التدريسية وىما البحث العممي ودورة التعمم؛ فيستخدم المعمم منيج البحث 
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رفة التدريسية في المجال العممي في الصف، حيث تساعده دورة التعمم عمى استخدام المع
العقمي، وتساعد الطالب المعمم عمى استيعاب المفاىيم العممية عن كثب بأنشطة عممية موثوقة 

(Corlu & Corlu, 2012: 514.) 
وىناك خطوط عريضة وقواسم مشتركة متفق عمييا في العممية التعميمية أىميا: تحسين 

والعمل عمى تطويرىا، والتأكيد عمى تدريب العممية التربوية والتعميمية بكافة عناصرىا، 
المعممين، وتطوير ميارتيم، باعتبارىم ركيزة أساسية في العممية التربوية، إذ بنجاحيم تنجح 
العممية التعميمية، وبالتالي يرتفع المستوى التعميمي لدى التبلميذ، كما أن نجاح العممية 

الدقيق، والتنفيذ السميم، والمتابعة المستمرة، اإلشرافية مرىون بقيام المشرف التربوي بالتخطيط 
ومن ثم القيام بعممية التقويم من أجل تقديم تغذية راجعة ىدفيا األساسي التحسين والتطوير 

 (.01: ص.6107لمعممية التربوية من جميع جوانبيا)الكمباني، 
في عممية  ولمعمل عمى تحسين األداء الميني واألكاديمي لممعممين البد من إعادة النظر

اإلشراف التربوي وأساليبو، حيث يجب توطيد العبلقة بين المشرف/ الموجو التربوي وبين 
المعمم، كما يجب أن يدرك الطالب المعمم أىمية دور المشرف/ الموجو التربوي في مساعدتو 

 عمى تطوير أدائو الميني، وأنو ىو موجيو الحقيقي في النيوض بمستواه التربوي.
يدف الرئيس ليذا البرنامج ىو تنمية معايير األداء الميني واألكاديمي لدى معممي لذلك كان ال

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية عن طريق المشرفين والموجيين التربويين أمبل منو أن يكون 
ىذا البرنامج عونا ليم، وسراجا ينير ليم طريقيم. وفيما يمي عرض ألىم األساليب المستخدمة 

 نامج والتي تم الخروج بيا من االطار النظري والدراسات السابقة وىي :في البر 
 العصف الذىني.

 المحاضرة.
 التدريس المصغر.
 الشرح والتوجيو .

 المناقشة. 
 رابعا: آلية التقييم والمتابعة:

تم بناء بطاقة مبلحظة لممعايير المينية واالكاديمية من خبلل مطالعة الدراسات السابقة 
 النظري لمبحث، وتم استخداميا عمى النحو التالي:واالطار 

تقويم قبمي؛ وذلك من خبلل تطبيق بطاقة المبلحظة قبميا عمى عينة الدراسة قبل تطبيق 
( معمما 56البرنامج عمييم لتحديد مستوياتيم وكفاياتيم المينية واألكاديمية و قد اشتممت عمى)

مسة دروس لكل معمم منيم الستيفاء كافة قام كل موجو بمبلحظة عدد ثبلثة معممين لعدد خ
 بنود ومحاور بطاقة المبلحظة عمى مدار ثبلثة أسابيع في بداية الفصل الدراسي.

تقويم مرحمي أثناء الجمسات؛ ويكون ذلك خبلل إجراء التدريب والجمسات وقياس مدى تطور 
 مستوياتيم وكفاياتيم المينية واألكاديمية.

من المعممين الذين تم تطبيق بطاقة  -ق البرنامج عمى العينة نفسياتقويم نيائي ،وتم بعد تطبي
في نياية الفصل الدراسي من خبلل  -المبلحظة عمييم قبميا وتمقوا التدريب عمى البرنامج

 تطبيق بطاقة المبلحظة بعديا.
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خامسا: ضبط البرنامج و قد تم ذلك عن طريق عرضو عمى مجموعة من الخبراء في مجال 
لمغة العربية حيث أكدوا مناسبة البرنامج من حيث األىداف والتدريب و التقويم إال التربية وا

 بعض العبارات القميمة التي تم حذفيا بناء عمى إجماع معظميم و موافقة الباحث.
سادسًا: تطبيق البرنامج من خبلل المشرفين التربويين الذين تم ترشيحيم من قبل مكاتب 

عقمة الصقور( بمنطقة القصيم بالمممكة  –النبيانية  –) الفوارة  التعميم بالمحافظات الثبلث
مشرفا بواقع خمسة مشرفين من كل محافظة، حيث قام  06العربية السعودية و كان عددىم 

الباحث بعقد لقاءات مكثفة معيم من خبلل عقد لقاءات من قبل الباحث وعمل ورش تدريبية 
ممين في مكاتب االشراف. وتم توضيح كافة ما يمزم عن لممشرفين التربويين الذين يتابعون المع

البرنامج )أىدافا، وطريقة، وتقويما،...  وطمب من كل موجو تطبيق البرنامج عمى عدد ثبلثة 
( معمما، وقد 56من المعممين عمى األقل في مدارس مختمفة وبذلك بمغت العينة األساسية )

دقيقة تم  71وجمسة ختامية، مدة كل جمسة تكون البرنامج من تسع جمسات + جمسة تمييدية 
توزيعيم عمى مدار الفصل الدراسي من األسبوع الرابع حتى األسبوع الثالث عشر حيث يقوم 
المشرف بتقديم الجمسة لممعممين في وقت مخصص يحدده معيم في بداية األسبوع ثم يطمب 

حد الدروس خبلل االسبوع منيم أن يقوموا بتطبيق الميارات التي تعمموىا في كل جمسة في أ
نفسو. عمى أن يحضر معو المشرف لكي يبلحظ تنفيذ المعمم ليذه الميارات في البنود 
الخاصة بيا في بطاقة المبلحظة       ) تطبيقا بعديا( وىكذا حتى األسبوع الثالث عشر؛ 

مبل ضمن ويوضح الجدول التالي المدة الزمنية لتطبيق البرنامج. ) ممحوظة البرنامج مدرج كا
 مبلحق ىذه الدراسة(

 ( الجدول الزمني لمبرنامج0جدول رقم )
 الجدول الزمني لمبرنامج

الزمن  الزمن موضوع الجمسة الجمسة األسبوع
 الكمي

 71 دقيقة 71 جمسة تمييدية
 دقيقة

 األولى الرابع
التعرف عمى معايير األداء 

 71 دقيقة 56 الميني لممعممين
 دقيقة 06 (0نشاط ) دقيقة

 الثانية الخامس
أىمية دور كل من المشرف 

 71 دقيقة 56 والموجو التربوي لممعمم
 دقيقة 06 (6نشاط ) دقيقة

 
 السادس

 
 الثالثة

اإلجراءات الواجب تنفيذىا 
 71 دقيقة 56 قبل الزيارة الصفية

 دقيقة 06 (4نشاط ) دقيقة
 71 دقيقة 56اإلجراءات الواجب تنفيذىا  الرابعة الثامن
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 دقيقة أثناء الزيارة الصفية
 دقيقة 06 (5نشاط )

 الخامسة التاسع
اإلجراءات الواجب تنفيذىا 

 71 دقيقة 56 بعد الزيارة الصفية
 دقيقة 06 (6نشاط ) دقيقة

 71 دقيقة 56 األساليب اإلشرافية التربوية السادسة العاشر
 دقيقة 06 (7نشاط ) دقيقة

الحادي 
 السابعة عشر

اإلجراءات الواجب تنفيذىا 
 71 دقيقة 56 قبل تنفيذ األسموب اإلشرافي

 دقيقة 06 (8نشاط ) دقيقة
الثاني 
 الثامنة عشر

اإلجراءات الواجب تنفيذىا 
 71 دقيقة 56 أثناء تنفيذ األسموب اإلشرافي

 دقيقة 06 (9نشاط ) دقيقة
الثالث 
 التاسعة عشر

تنفيذىا اإلجراءات الواجب 
 71 دقيقة 56 بعد تنفيذ األسموب اإلشرافي

 دقيقة 06 (:نشاط ) دقيقة
 البرنامج التدريبي لتنمية معايير األداء الميني واألكاديمي لدى المعممين

 التقوين أهدافها الجلسة م

1 

اٌزؼشف 
ػٍٝ ِؼب١٠ش 

األداء 
إٌّٟٙ 

ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 
ثّٙبساد 
اٌزفى١ش 

إٌبلذ ٚؽً 
 اٌّشىالد

 يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : القدرة على

  رمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ِزعبسثخ إلصبسح االؽغبط
 .ثبٌّشىٍخ ٌذٜ اٌطالة

  ُفٟ اٌذسط ألفىبس ٚا٢ساء اٌّخزٍفخارم١١. 
  اعزٕجبغ إٌزبئظ اٌّّٙخ ِٓ ث١ٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئظ

 .اٌّمزشؽخ
  اٌصؾ١ؾخ ث١ٓ اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌؼاللخ

 .فشظ١بد ؽً اٌّشىالد اٌّمزشؽخ
  اعزخذاَ أعب١ٌت غ١ش رم١ٍذ٠خ فٟ ؽً اٌّشىالد

 .ٗا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رٛاعٙ

ط: ثؼذ ِؼشفزه 
ٌّؼب١٠ش األداء إٌّٟٙ 

ٌّؼٍّٟ  ٚاألوبد٠ّٟ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ؛ ؽذد أُ٘ 

٘زٖ اٌّؼب١٠ش ِٓ 
ٚعٙخ ٔظشن. ِغ روش 

 اٌغجت.

2 

اٌزؼشف 
ػٍٝ ِؼب١٠ش 

األداء 
 إٌّٟٙ

ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 
ثّٙبساد 
اإلثذاع 
 ٚاالثزىبس

 يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : القدرة على

  اعزخذَ ئعشاءاد فؼبٌخ العزضبسح دافؼ١خ اٌطالة
 .ٌإلثذاع

 ِغ ِب ٠ؾذس ِٓ ِزغ١شاد اإل٠غبثٟزفبػً ٌا. 
 ثطش٠مخ ٚالؼ١خ  األ٘ذافٌزؾم١ك  اٌزخط١ػ

 .ِٚزٛاصٔخ ثبعزّشاس
 اإلِىبٔبد ٚاٌظشٚف اٌّزبؽخ اٌزٟ رغبػذ  ر١ٙئخ

 .اٌطالة ػٍٝ اإلثذاع
  ؽٛي ِٛظٛع اٌذسط.فىبس ػذد ِٓ األغشػ 
 رطٍت األِش ؽزٝ ٚئْ  اٌّّٙخ َ ثأغبصازضٌاال

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء إٌّٟٙ 

ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌخبصخ 
ثّٙبساد اإلثذاع 

ثاػذاد ٚاالثزىبس؛ لُ 
اؽذ اٌذسٚط فٟ 

ِغبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ  
ػٍٝ أْ ٠زُ دِظ 
ِٙبساد االثذاع 

ٚاالثزىبس فٟ األٔشطخ 
اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠زعّٕٙب 

 اٌذسط .
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 .بئظبف١ ا عٙذ
  ٟزفى١شاٌاٌّشٚٔخ ف. 

3 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

إٌّٟٙ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 
ثّٙبساد 
اٌزؼبْٚ 

ٚاٌؼًّ فٟ 
 فش٠ك
 

 القدرة يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : على

  ص١بغخ اٌخطػ اٌزشث٠ٛخ ثٕبء ػٍٝ سؤ٠خ عّبػ١خ ِغ
 ٗ.صِالئ

  اٌزفبػً اٌغّبػٟ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ
  .إٌّشٛدح

 ٕثبعزّشاس ٗٚث١ٓ صِالئ ٗفزؼ لٕٛاد ارصبي ث١. 
  آ١ٌبد اٌؼًّ اٌغّبػٟ داخً اٌّذسعخ ٌزٍج١خ ِشاػبح

 .اؽز١بعبد اٌطالة
  ٍٝرطج١ك اٌؼًّ رفؼ١ً اٌٍٛائؼ ٚاألٔظّخ اٌّغبػذح ػ

 .اٌغّبػٟ
 ُٙرمجً الزشاؽبد ا٢خش٠ٓ ٚأزمبدار. 

 

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء إٌّٟٙ 
اٌخبصخ ثّٙبساد 
اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ فٟ 

؛ لُ ثاػذاد اؽذ فش٠ك
اٌذسٚط فٟ ِغبي 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زُ دِظ  ٘زٖ 

اٌّٙبساد فٟ األٔشطخ 
اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠زعّٕٙب 

 .اٌذسط 

4 

ف ػٍٝ اٌزؼش
ِؼب١٠ش األداء 

إٌّٟٙ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 
ثّٙبساد 
اٌؾٛعجخ 

ٚٔمً 
 اٌّؼٍِٛبد

القدرة  يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : على

 اعزخذاَ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ. 
 اعزؼّبي اٌّإصشاد اٌغّؼ١خ فٟ  اعزخذاَ ِٙبسح

 .اٌزذس٠ظ ؽغت اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ
  اٌّصبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ٚرمذ٠ّٙب ٌٍطالةئػذاد. 
 ٟاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي اٌؾٛعجخ  اٌّشبسوخ ف

 .ا١ٌّٕٙخ اٌّٙبسادعزّشاس ر١ّٕخ ال
 َثزم٠ُٛ ع١ّغ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ  اال٘زّب

ّٕبعت ِٕٙب ٌزؾم١ك اٌثصٛسح ِغزّشح العزجؼبد غ١ش 
 .األ٘ذاف اٌّشعٛح

 اٌّشبسوبد اٌفؼبٌخ ٚاٌّغزّشح ِٓ اٌطالة رٛظ١ف 
 .أصٕبء ػشض اٌذسط فٟ

  

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء إٌّٟٙ 
اٌخبصخ ثّٙبساد 
اٌؾٛعجخ ٚرؾذ٠ذ 

اٌّؼٍِٛبد ؛ لُ ثاػذاد 
اؽذ اٌذسٚط فٟ ِغبي 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زُ دِظ ٘زٖ اٌّٙبساد 
فٟ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 

 اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌذسط .

5 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

إٌّٟٙ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 
ثّٙبساد 

اٌزؼٍُ اٌّؼزّذ 
 ػٍٝ اٌزاد

القدرة  يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : على

  ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ.اٌزؾذٞ ٚص٠بدح اٌّؼشفخ ثش سٚػ 
 أِضٍخ ِٕز١ّخ ٌٍّفَٙٛ غ١ش اٌّزوٛسح فٟ  ئػطبء

 اٌذسط.
 اٌزؼٍُ اٌٙبدف اعزخذاَاٌطالة ػٍٝ  رشغ١غ.  
 اٌطالة ػٍٝ رى٠ٛٓ سأٞ وبًِ ػٓ  رشغ١غ

 .اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾىُ ػٍٝ صؾزٙب ِٚصذال١زٙب
  اٌز٠ٕٛغ فٟ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزار١خ ٌٍطالة ثصفخ

 .دٚس٠خ
 ششػ اٌذسط اٌغبثمخ فٟ ٗرٛظ١ف خجشار. 
 ٗاٌّجبدسح فٟ ئٔغبص ٔشبغبد رزغبٚص ِزطٍجبد  ٌذ٠

 .اٌذسط

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء إٌّٟٙ 

اٌخبصخ ثّٙبساد اٌزؼٍُ 
اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌزاد ؛ لُ 
ثاػذاد اؽذ اٌذسٚط فٟ 
ِغبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ  
ػٍٝ أْ ٠زُ دِظ ٘زٖ 
اٌّٙبساد فٟ األٔشطخ 
اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠زعّٕٙب 

 اٌذسط .

6 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

األوبد٠ّٟ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 

ثّٙبساد فٓ 
 االعزّبع

 ي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى:يتوقع ه
  .ٍُ٠ؼشف غشض اٌّزى 
  .ٍُ٠زؼبغف ِغ اٌّزى 
  .٠غزخشط األفىبس اٌشئ١غ١خ 

 .ً٠غزّغ ٌٍزفبص١ 
 .١ّ٠ض اٌؾم١مخ ِٓ اٌخ١بي 
  .٠غزّغ فٟ ظٛء خجشارٗ اٌغبثمخ 

  .٠غزّغ ثززٚق ٚاثزىبس 
 

 

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
 األوبد٠ّٟ ِؼب١٠ش األداء

اٌخبصخ ثّٙبساد فٓ 
؛ لُ ثاػذاد  االعزّبع

أؽذ اٌذسٚط فٟ ِغبي 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زعّٓ ٘زٖ اٌّٙبساد 
فٟ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 

 ثبٌذسط.
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7 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

األوبد٠ّٟ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 

ثّٙبساد فٓ 
 اٌىالَ

القدرة  يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه
 : على

  اخز١بس ٚرٕظ١ُ األفىبس فٟ اٌّٛالف اٌزٟ ٠زؾذس
 .ػٕٙب

 .ٓدفغ اٌزال١ِز ٌٍؾذ٠ش دْٚ اٌزم١ذ ثّٛظٛع ِؼ١ 
 .اِزالن لذس ِٕبعت ِٓ اٌىٍّبد ٚاخز١بس أعٛد٘ب 
 .اٌمذسح ػٍٝ اٌزذ١ًٌ ٚاالعزشٙبد ػٍٝ ِب ٠مٛي 
  ًاعزخذاَ صٛرٗ ثؾ١ش ٠زغ١ش ٠ٚزؼذي ٠ٚزٍْٛ ثشى

 . ِٕبعت ٌٕمً اٌّشبػش ٚاٌؼٛاغف
  اٌىالَ ثصٛد ِٕبعت ِضً اٌصٛد اٌذافئ ٚاٌجؼذ

ػٓ األصٛاد اٌخبفزخ ٚ اٌؾبدح ٚاٌصذس٠خ ٚاألٔف١خ ٚ 
 اٌّزؾششعخ ٚ اٌشر١جخ ٚ.... 

  ٓاعزخذاَ اٌزؼج١ش اٌٍّّؾٟ إٌّبعت ثبٌٛعٗ ٚا١ٌذ٠
 . ١٘ٚئخ اٌغغُ

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء األوبد٠ّٟ 
اٌخبصخ ثّٙبساد فٓ 

د أؽذ اٌىالَ ؛ لُ ثاػذا
اٌذسٚط فٟ ِغبي اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زعّٓ ٘زٖ اٌّٙبساد 
فٟ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 
 اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌذسط.

8 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

األوبد٠ّٟ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 

ثّٙبساد فٓ 
 اٌمشاءح

 يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى:
 ٠زؼشف ػٍٝ  ) اٌشِٛص اٌٍغ٠ٛخ ( اٌؾشٚف ٚاٌىٍّبد 

. 
  ٠زشعُ ) فه اٌشفشح( أٞ ٠ٕطك ٘زٖ اٌشِض ٔطمب

 صؾ١ؾب.
  ٠مشأ فٟ ٚؽذح فىش٠خ ٚثصٛد ٚاظؼ، ٚثاخشاط

 .اٌؾشٚف ِٓ ِخبسعٙب اٌصؾ١ؾخ
  ِؼبٔٝ اٌىٍّبد غ١ش اٌّأٌٛفخ ِٓ  -ثذلخ  -٠ؾذد

 اٌٍغٛٞ.اٌغ١بق 
  ٠غزخذَ اٌّؼبعُ ثأٔٛاػٙب ٌزؾذ٠ذ ِؼبٔٝ اٌىٍّبد غ١ش

 د اٌّصبدساٌّأٌٛفخ ٚظجػ ث١ٕخ اٌىٍّخ ٠ٚؾذ
  ٠غزخذَ فٙبسط اٌّىزجبد ثىفبءح؛ ٌزؾذ٠ذ ِصبدس

 .اٌّؼٍِٛبد، أٚ اٌزأوذ ِٓ صؾخ اٌّؼٍِٛبد
 ٚغ١ش اٌّشرجطخ  ،١ّ٠ض ث١ٓ األفىبس اٌّشرجطخ ثبٌٕص

 .ثٗ
 ٠ٚٛظؼ أصش٘ب فٟ  ، ٠فغش اٌزؼج١شاد اٌّغبص٠خ

 .إٌص
  ٠زّضً اٌّؼبٟٔ أصٕبء اٌمشاءح اٌغٙش٠خ ػٓ غش٠ك

 .ِشاػبح ػالِبد اٌزشل١ُ

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء األوبد٠ّٟ 
اٌخبصخ ثّٙبساد فٓ 

اٌمشاءح ؛ لُ ثاػذاد أؽذ 
اٌذسٚط فٟ ِغبي اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زعّٓ ٘زٖ اٌّٙبساد 
فٟ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 
 اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌذسط.

9 

اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء 

األوبد٠ّٟ 
ٌٍّؼ١ٍّٓ 
اٌخبصخ 

ثّٙبساد فٓ 
 اٌىزبثخ

يتوقع هي الوتدرب في ًهاية الجلسة أى تكوى لديه القدرة 
 على:
  ٍُِغبػذح اٌز١ٍّز ٚرذس٠جٗ ػٍٝ اإلِغبن ثبٌم

ٚرؾش٠ىٗ ػٍٝ اٌٛسق ِٓ ا١ّ١ٌٓ ٚا١ٌغبس ١ٌشعُ 
اٌؾشٚف ٚاٌىٍّبد ٚاٌغًّ سعّب ٠زطبثك ِغ لٛاػذ 
وزبثخ اٌٍغخ ِٓ ؽ١ش صؾخ اٌشىً ٚعّبٌٗ ٚلٍخ 

 .اٌٛلذ اٌّغزغشق فٟ رٌه
  اٌزال١ِز ػٍٝ وزبثخ اٌؾشٚف فٟ أٚي اٌىٍّخ رذس٠ت

 .ٚفٟ ٚعطٙب ٚفٟ ٔٙب٠زٙب
  ٟئػطبء ا٘زّبَ ٚرشو١ض ٌجؼط اٌزفبص١ً اٌف١ٕخ ف

 .سعُ اٌؾشٚف ٌٍزفش٠ك ث١ٓ أشىبٌٙب اٌّزمبسثخ
  ئػطبء ا٘زّبَ شذ٠ذ ٌزصؾ١ؼ وزبثبد اٌزال١ِز

 .ٚئصبثزُٙ ػٍٝ عٛدح اٌخػ
 ػٍٝ اٌغشػخ فٟ اٌىزبثخ اٌزال١ِز رذس٠ت. 
 س٠ت ػٍٝ أٌٛاْ اإلِالء اٌّخزٍفخ ثصٛسح اٌزذ

 .رذس٠غ١خ ِزٕب١ِخ
  ٗرّى١ٓ اٌّزؼٍُ ِٓ اإلفصبػ ػٓ ِشبػشٖ ٚػٛاغف

ٚرشعّخ ئؽغبعبرٗ ٚخجشارٗ اٌزار١خ فٟ عٍّخ ِٕزمبح  
اٌٍفع ، ِٛؽ١خ اٌّفشداد ث١ٍغخ اٌص١بغخ ، ع١ٍّخ 

 .ٌغ٠ٛب ، صؾ١ؾخ ٔؾ٠ٛب
  رذس٠ت اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ أغبص ِٛالف االرصبي

ط: ثؼذ اٌزؼشف ػٍٝ 
ِؼب١٠ش األداء األوبد٠ّٟ 
اٌخبصخ ثّٙبساد فٓ 
اٌىزبثخ ؛ لُ ثاػذاد أؽذ 
اٌذسٚط فٟ ِغبي اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ  ػٍٝ أْ 
٠زعّٓ ٘زٖ اٌّٙبساد 
فٟ األٔشطخ اٌٍغ٠ٛخ 
 اٌزٟ ٠زعّٕٙب اٌذسط.
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ر١خ ِضً اٌشعبئً ، ٚاٌجشل١بد ، ٚاٌالفزبد ، اٌؾ١ب
ٚاٌطٍجبد ، ٚاالعزّبساد ، ٚاإل٠صبالد ٚاٌؼمٛد 
ٚاالرفبلبد ، ِٚؾبظش اٌغٍغبد ، ٚاٌغغالد ، 
ٚاٌّزوشاد اٌشع١ّخ ، ٚاٌّمبالد اٌؼبِخ ، ٚػشض 
اٌّشىالد ، ٚاٌٍّخصبد ، ٚاٌزؼ١ٍمبد ، 
ٚاٌزٛع١ٙبد ، ٚاٌزؼ١ّّبد ، ٚاٌذػٛاد ٚاٌجطبلبد ، 

 ٌزٙبٟٔ ، ٚاالػززاساد ِغزخذِب اٌٛسلخ ٚا
ٚاٌمٍُ ػٍٝ اٌّٙبساد اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ وزبثخ ، 
ٚاٌزؼج١ش ػٓ اٌصٛسح ٚاٌشعَٛ ، ٚغ١ش٘ب ِّب ٠إدٞ 
اٌٝ  ارصبي إٌبط ثؼعُٙ ثجؼط ٚلعبء اٌؾٛائظ 

 ٚرغ١١ش أِٛس اٌؾ١بح.
  رؼ٠ٛذُ٘ االعزشٙبد ٚاٌجشٕ٘خ ٚاٌزذ١ًٌ ٚظشة

زجْٛ ، ٚرؼ٠ٛذُ٘ اٌغشػخ األِضٍخ ٌالسرمبء ثم١ّخ ِب ٠ى
 .فٟ اٌزفى١ش

  ِٓ رذس٠ظ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ فٟ ظالي اٌٍغخ ٚاألدة
 .خالي ػجبساد ل١ّخ فٟ ِٛظٛػبد اٌذسط

 

سادسا: التقويم البعدي؛ و يتم ذلك بأن يحضر المشرف التربوي مع المعمم نفسو في أثناء 
الذي سوف يطبق من خبللو المعايير التي تم تدريبو عمييا في بداية األسبوع  -تنفيذ الدرس

المعمم عمى تنفيذ تمك الميارات في لكي يبلحظ المشرف مدى قدرة  -من ِقبل المشرف التربوي
 بطاقة المبلحظة ) تطبيقا بعديا(.

وقد تم عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي في مدى مناسبة أىدافو  
%( من المحكمين عمى مناسبة 9:ومحتواه و طرق التدريب وأساليب التقويم ،و قد اجمع )

لك مناسبة طرق التدريب واساليب التقويم ،وابدى البرنامج لميدف الذي وضع من أجمو وكذ
%( منيم اعتراضيم عمى بعض الميارات الفرعية األكاديمية ألنيا فوق مستوى تبلميذ 6)

المرحمة االبتدائية، إال أن الباحث ابقى عمى ىذه الميارات لضرورتيا ولكي يكشف التطبيق 
نظر عن مدي قدرة تبلميذ ىذه الفعمي عن مستوى اداء المعممين ليذه الميارات بغض ال

 المرحمة عمى اكتساب كافة ىذه الميارات.  
 سابعا: تفسير النتائج وتقديم التوصيات؛ وفيما يمي توضيح ذلك:

نتائج التطبيق القبمي، والذي تم في بداية الفصل الدراسي من خبلل تطبيق بطاقة المبلحظة 
لتدريس لمتبلميذ داخل الفصل في حصص عمى المعممين ) عينة الدراسة( في أثناء قياميم با

 مختمفة لمغة العربية عن طريق المشرفين و الجدول التالي يوضح ذلك:
 (6جدول رقم )

يوضح نتائج التطبيق القبمي عمى  معممي المغة العربية بالنسبة لمعايير األداء الميني ومعايير 
 األداء األكاديمي

المتوسط  المجاور و المعايير م
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

ترتيب 
 البعد

درجة 
 االستجابة

 المحور األول: معايير األداء الميني 
 ضعيفة 5 545. 2.21 معايير التفكير الناقد وحل المشكبلت 0
 ضعيفة 2 414. 2.42 معايير اإلبداع واالبتكار 6
 ضعيفة 3 393. 2.41 معايير التعاون والعمل في فريق 4
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 ضعيفة 1 397. 2.76 المعموماتمعايير الحوسبة ونقل  5
 ضعيفة 4 710. 2.36 معايير التعمم المعتمد عمى الذات 6

 ضعيفة --- 230. 2.45 الدرجة الكمية لممحور األول 
 المحور الثاني: معايير األداء األكاديمي

 ضعيفة 2 685. 2.44 معايير فن االستماع 0
 ضعيفة 3 710. 2.36 معايير فن الكبلم 6
 ضعيفة 1 542. 2.57 معايير فن القراءة 4
 ضعيفة 4 503. 2.34 معايير فن الكتابة 5

الدرجة الكمية لممحور الثاني معايير األداء 
 األكاديمي 

 ضعيفة --- 299. 2.42
( أن "معايير األداء الميني" جاءت بدرجة )ضعيفة( لدى معممي 6يتبين من الجدول رقم )
( بانحراف 2.45الدراسة، حيث جاء المتوسط العام لممحور األول )المغة العربية أفراد عينة 

( 710.-393.(؛ وبمغت االنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول بين )230.معياري بمغ )
 وىي قيم منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة حول تمك األبعاد.

لمعمومات" بمتوسط حسابي بمغ وجاء في الترتيب األول بعد: "معايير الحوسبة ونقل ا
(، يميو في الترتيب الثاني بعد: "معايير اإلبداع 397.(، وانحراف معياري بمغ )2.76)

(، يميو في الترتيب 414.(، وانحراف معياري بمغ )2.42واالبتكار" بمتوسط حسابي بمغ )
نحراف معياري (، وا2.41الثالث بعد: "معايير التعاون والعمل في فريق" بمتوسط حسابي بمغ )

(،يميو في الترتيب الرابع بعد: "معايير التعمم المعتمد عمى الذات" بمتوسط حسابي 393.بمغ )
(؛ بينما جاء في الترتيب األخير بعد: "معايير 710.(، وانحراف معياري بمغ )2.36بمغ )

 (.545.(، وانحراف معياري بمغ )2.21التفكير الناقد وحل المشكبلت" بمتوسط حسابي بمغ )
ويرى الباحث أن تمك النتيجة ربما ترجع إلى وجود العديد من المعوقات من أىميا عدم توافر 
الوسائل التعميمية المناسبة بمدارس التعميم العام التابعة لممناطق التعميمية محل الدراسة 
لتطبيق توجييات المشرفين فيما يتعمق بالجوانب التدريسية؛ وربما يرجع ذلك السبب إلى 
ضعف اىتمام إدارات مدارس مراحل التعميم العام بالمحافظات محل الدراسة بتوفير بيئة صفية 
وتعميمية مناسبة تساعد المعمم عمى تطبيق توجييات المشرف واتباعيا؛ وربما كان السبب في 
ذلك أيضا ضعف عدد المشرفين مما يتسبب في قمة التوجييات المقدمة لمعممي المغة العربية 

ن تمك المحافظات محل الدراسة بيا العديد من المناطق النائية التي تضيع وقت بيا وكو 
المعممين يوميًا لموصول لممدرسة مما يحول دون قدرتيم عمى تجييز البيئة الصفية بشكل 

 مناسب لمتدريس.
( التي توصمت إلى أن 6106وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة البحراوي )

 ألداء الميني الواجب توفرىا لدى المعممين جاءت بدرجة ليس بعالية بل متوسطة.معايير ا
( التي توصمت إلى 6107كما تتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة الماخذي )

وجود ضعف في دور اإلشراف التربوي كمنظومة في تطوير األداء الميني لدى المعممين أفراد 
 العينة بدرجة عالية.
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( أن "معايير األداء األكاديمي" جاءت بدرجة )ضعيفة( لدى 6كما يتبين من الجدول رقم )
( بانحراف معياري بمغ 2.42أفراد عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العام لممحور الثاني )

( وىي قيم 710.-503.(؛ وبمغت االنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الثاني بين )299.)
 ضح تجانس آراء أفراد العينة حول تمك األبعاد.منخفضة؛ مما يو 

(، وانحراف 2.57وجاء في الترتيب األول بعد: "معايير فن القراءة" بمتوسط حسابي بمغ )
(، يميو في الترتيب الثاني بعد: "معايير فن االستماع" بمتوسط حسابي بمغ 542.معياري بمغ )

تيب الثالث بعد: "معايير فن الكبلم" (، يميو في التر 685.(، وانحراف معياري بمغ )2.44)
(، بينما جاء في الترتيب األخير 710.(، وانحراف معياري بمغ )2.36بمتوسط حسابي بمغ )

 (.503.(، وانحراف معياري بمغ )2.34بعد: "معايير فن الكتابة" بمتوسط حسابي بمغ )
عدم توافر الكوادر  ويرى الباحث أن تمك النتيجة ربما ترجع إلى العديد من األسباب أىميا

المؤىمة لمتدريس بشكل كاف في مدارس التعميم العام بالمحافظات محل الدراسة وزيادة 
االعتماد عمى المعممين المتدربين الذين تنقصيم الخبرة االكاديمية والتربوية، وربما كان السبب 

ب في إضاعة في ذلك قمة الرقابة والتوجيو من مديري المدارس ومكتب االشراف والتي تتسب
وقت الحصص وانصراف المعممين مباشرة بعد انتياء اليوم الدراسي؛ وقد يرجع السبب في 
ذلك أيضًا إلى عدم توافر الميزانية المناسبة لسد احتياجات المعممين من وسائل تعميمية 

 ومعينات مناسبة لتحسين مستوياتيم األكاديمية والمينية.
( التي أكدت عمى 6109يو نتيجة دراسة عبد الجميل )وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إل

وجود قصور في دور اإلشراف التربوي في عممية التنمية المينية وتطوير األداء الميني لدى 
 المعممين.

نتائج التطبيق البعدي، الذي تم من خبلل تطبيق بطاقة المبلحظة عمى ىؤالء المعممين ــــ 
ــــ في أثناء قياميم بالتدريس داخل الفصل في حصص  الذين طبق عمييم المشرفون البرنامج

مختمفة لمغة العربية حيث قام المشرفون أنفسيم بتطبيق االستبانة عمى المعممين و الجدول 
 التالي يوضح ذلك:

 (6جدول رقم )
يوضح نتائج التطبيق البعدي عمى  معممي المغة العربية بالنسبة لمعايير األداء الميني 

 ء األكاديميومعايير األدا
المتوسط  المجاور و المعايير م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 البعد

درجة 
 االستجابة

 المحور األول: معايير األداء الميني 
معايير التفكير الناقد وحل  0

 المشكبلت
 عالية 3 1.05 4.16

 عالية جدا 2 604. 4.24 معايير اإلبداع واالبتكار 6
 عالية 4 852. 4.02 والعمل في فريقمعايير التعاون  4
 عالية 5 876. 3.81 معايير الحوسبة ونقل المعمومات 5
 عالية جدا 1 602. 4.24معايير التعمم المعتمد عمى  6
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 الذات
 عالية --- 483. 4.09 الدرجة الكمية لممحور األول 

 المحور الثاني: معايير األداء األكاديمي
 عالية 3 575. 3.43 معايير فن االستماع 0
 متوسطة 4 663. 3.18 معايير فن الكبلم 6
 عالية 2 648. 3.60 معايير فن القراءة 4
 عالية 1 741. 3.68 معايير فن الكتابة 5

الدرجة الكمية لممحور الثاني معايير األداء 
 األكاديمي 

 عالية --- 421. 3.49
جاءت بدرجة )عالية( لدى معممي أفراد ( أن "معايير األداء الميني" 6يتبين من الجدول رقم )

( بانحراف معياري بمغ 4.09عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العام لممحور األول )
( وىي قيم 876.-602.(؛ وبمغت االنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول بين )483.)

 منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة حول تمك األبعاد.
( وىي قيمة 1.05االنحراف المعياري لبعد معايير التفكير الناقد وحل المشكبلت ) بينما بمغ

 مرتفعة؛ مما يوضح تباين آراء أفراد العينة حول ىذا البعد.
وجاء في الترتيب األول بعد: "معايير التعمم المعتمد عمى الذات" بمتوسط حسابي بمغ 

تيب الثاني بعد: "معايير اإلبداع (، يميو في التر 602.(، وانحراف معياري بمغ )4.24)
(، يميو في الترتيب 604.(، وانحراف معياري بمغ )4.24واالبتكار" بمتوسط حسابي بمغ )

(، وانحراف 4.16الثالث بعد: "معايير التفكير الناقد وحل المشكبلت" بمتوسط حسابي بمغ )
والعمل في فريق" بمتوسط (، يميو في الترتيب الرابع بعد: "معايير التعاون 1.05معياري بمغ )
(؛ بينما جاء في الترتيب األخير بعد: 852.(، وانحراف معياري بمغ )4.02حسابي بمغ )

(، وانحراف معياري بمغ 3.81"معايير الحوسبة ونقل المعمومات" بمتوسط حسابي بمغ )
(.876.) 

تفعة( من ( أن "معايير األداء األكاديمي" جاءت بدرجة )مر 6كما يتبين من الجدول رقم )
وجية نظر معممي المغة العربية أفراد عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العام لممحور الثاني 

(؛ وبمغت االنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الثاني 421.( بانحراف معياري بمغ )3.49)
( وىي قيم منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة حول تمك 741.-575.بين )
 .األبعاد

(، وانحراف 3.68وجاء في الترتيب األول بعد: "معايير فن الكتابة" بمتوسط حسابي بمغ )
(، يميو في الترتيب الثاني بعد: "معايير فن القراءة" بمتوسط حسابي بمغ 741.معياري بمغ )

(، يميو في الترتيب الثالث بعد: "معايير فن االستماع" 648.(، وانحراف معياري بمغ )3.60)
(، بينما جاء في الترتيب األخير 575.(، وانحراف معياري بمغ )3.43حسابي بمغ ) بمتوسط

 (.663.(، وانحراف معياري بمغ )3.18بعد: " معايير فن الكبلم" بمتوسط حسابي بمغ )
ويرى الباحث أن تمك النتيجة ربما ترجع إلى فاعمية البرنامج المقدم لتنمية األداء الميني 

مغة العربية في مراحل التعميم العام بمكاتب االشراف محل الدراسة والذي واألكاديمي لمعممي ال
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ساعدىم في تحسين كفاياتيم المينية والعمل عمى صقميا بالشكل المناسب من خبلل 
استفادتيم من الجمسات التي قدميا ليم البرنامج إلى حد كبير وبالتالي زاد من مستوياتيم 

 األدائية واألكاديمية بشكل ممحوظ.
(  التي 6108وتختمف تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة الفريحات والقضاة )

توصمت إلى أن دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني لممعممين أفراد عينة 
 الدراسة كان متوسطًا.
 ممخص نتائج البحث

ينة الدراسة في التطبيق القبمي أن "معايير األداء الميني" جاءت بدرجة )ضعيفة( لدى أفراد ع
 لبطاقة المبلحظة.

أن "معايير األداء األكاديمي" جاءت بدرجة )ضعيفة( لدى أفراد عينة الدراسة في التطبيق 
 القبمي لبطاقة المبلحظة.

أن "معايير األداء الميني" جاءت بدرجة )عالية( لدى أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي 
 لبطاقة المبلحظة.

أن "معايير األداء األكاديمي" جاءت بدرجة )عالية( لدى عينة الدراسة في التطبيق البعدي 
 لبطاقة المبلحظة.

فاعمية البرنامج المقدم بالدراسة الحالية لتنمية األداء الميني واألكاديمي لمعممي المغة العربية 
 ة( عينة الدراسة.في مراحل التعميم العام بمحافظات )النبيانية وعقمة الصقور والفوار 

 توصيات البحث:
ضرورة تعزيز التوجيو واإلرشاد في مجال الحوسبة واستخدام التقنيات في تنمية كفايات 

 المعممين المينية عمى نحو أفضل.
ضرورة اىتمام الموجيين بعممية تدريب المعممين عمى استخدام وسائل وطرائق التدريس 

 المتنوعة.
الموجيين )المشرفين( لدرجة التزام المعممين باتباع استراتيجيات ضرورة المتابعة والتقويم من 

 التدريس العممية الحديثة لمعرفة كيفية تنمية مستوياتيم المينية واألكاديمية.
ضرورة توفير الدورات التدريبية وورش العامل التي تساىم في رفع مستويات المعممين المينية 

 التدريسية بصفة دورية وتعزيزىا.واألكاديمية وتزيد من مياراتيم 
 ضرورة توفير بيئة صفية مناسبة تساعد المعممين عمى تحسين أدائيم الميني واألكاديمي.

 الدراسات المستقبمية والمقترحة:
إجراء المزيد من الدراسات التي تيدف إلى التعرف عمى معوقات مساىمة الموجيين 

 واألكاديمي لدى الطبلب المعممين. )المشرفين( في تنمية معايير األداء الميني 
إجراء المزيد من الدراسات التي تيدف إلى التعرف عمى أساليب التغمب عمى معوقات مساىمة 
الموجيين )المشرفين( في تنمية معايير األداء الميني األكاديمي لدى الطبلب المعممين؛ مع 

 متغيرات غير متغيرات الدراسة الحالية
رشادية لمطبلب المعممين إجراء المزيد من الدرا سات التي تيدف إلى تصميم برامج تدريبية وا 

  من أجل تعزيز معايير األداء الميني واألكاديمي لدييم.
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية

، دار 0(. تدريب وتنمية الموارد البشرية بالمكتبات ومرافق المعمومات، ط6106إبراىيم، السعيد مبروك )
 دنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.الوفاء ل

(. دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معممي المرحمة األساسية الدنيا 6106أبو الكاس، فاتن عبد الرازق )
من وجية نظر المشرفين والمعممين في مدارس محافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، 

 جامعة األزىر في غزة، فمسطين.
(. تطوير إعداد المعمم في المممكة العربية السعودية في ضوء تجارب عالمية 6106و حميد، رنا عمي )أب

 .48-0(: 66)07رائدة، عالم التربية، مصر، 
(. تدريب المعمم كأحد متطمبات اإلصبلح التربوي، بحث مقدم إلى 6106احمد، فريحة؛ بن زاف، جميمة )

-:54(: 4ت األساسية لتفعيل اإلصبلح التربوي في الجزائر"، الجزائر، )"أعمال الممتقى الثالث حول: الرىانا
566 . 

(. برنامج مقترح لمتنمية 6107إسماعيل، مجدي رجب؛ أبوزيد، انعام عبد الوكيل؛ عفيفي، أميمة محمد )
التربوية، المينية لمعممي العموم بمصر في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة لتنمية األداء التدريسي، العموم 

 .606-80(: 4)4السعودية، 
 –إجراءات  –ميارات  –(. اإلدارة المدرسية الفاعمة )تأصيل 6105آل درعان، عمي بن محمد سالم )

 ، خوارزم العممية لمنشر والتوزيع، جدة.6اتجاىات جديدة(، ط
وء ميارات القرن (. معايير األداء الميني البلزمة لمطبلب المعممين في ض6106البحراوي، فتحي مبروك )

 .595 -546(: 74) 6الحادي والعشرين، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 
(. تطوير نظام أعداد المعمم في المممكة العربية 6106بن ىوميل، ابتسام ناصر؛ العنادي، عبير مبارك )

 .61-46(: 6)5السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنمندا، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، 
(. الميارات التعميمية البلزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية من 6108التميمي، رائد حسين )

 . 506 -4:6(: 4) 6وجية نظر المعممين أنفسيم، المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، 
العربية ومعمماتيا لبلتجاىات الحديثة في  (. درجة ممارسة معممي المغة6107الجعافرة، عبد السبلم فالح )

 5تعميم المغة العربية من وجية نظرىم، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 
(04 :)666- 695. 

(. دور اإلشراف التربوي المقيم في رفع كفايات المعممين 6104الجمل، سمير سميمان؛ جعمود، مروان سعيد )
دارس مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من وجية نظر مدراء المدارس، مجمة األكاديمية في م

 . 016-98(: :)5األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا )أماراباك(، الواليات المتحدة األمريكية، 
ى الحياة في تحسين (. " فعالية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم مد6108حافظ، أمل الشحات )

األداءات التدريسية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية وتقدير مجتمع التعميم الميني ليم وأثره عمى تحصيل 
 .018-:6(، :) 61طبلبيم وميارات التعميم مدى الحياة ليم، مجمة تربويات الرياضيات، 

اليزيا واإلفادة منيا في مصر، العموم (. التعميم والتنافسية في م6108حسب النبي، احمد محمد نبوي )
 .:60-060(: 0)0التربوية، السعودية، 

(. برنامج تدريبي مقترح لمعممي االجتماع قائم عمى توظيف شبكة 6105حسنين، عبير عبد المنعم فيصل )
ية، جامعة اإلنترنت لتنمية كفاياتيم التدريسية وميارات استخداميا، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماع

 .0:6-044(: 76مصر، ) –عين شمس 
(. تطوير نظام إعداد المعمم والمشرف التربوي في المممكة العربية السعودية 6107الخيبري، ابتسام ياسف )

(: 080)5في ضوء تجربة الواليات المتحدة األمريكية، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، 
561-58:. 
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مكانية اإلفادة منيا في 6105منى سميمان )الذبياني،  (. تجارب بعض الدول في إعداد المعمم وتنميتو مينيًا وا 
-014(: 96)6المممكة العربية السعودية، دراسات تربوية ونفسية )مجمة كمية التربية بالزقازيق(، مصر، 

06:. 
يادات اإلدارية التربوية "اتجاىات (. التنمية المينية لمق6107السعود، راتب سبلمة؛ حسنين، إبراىيم عمي )

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان.0معاصرة"، ط
(. مطالب التنمية المينية المتوقعة من المشرفين التربويين من وجية 6105شاىين، عبد الرحمن بن يوسف )

(: 068)6 نظر المعممين ومديري المدارس، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، مصر،
444-485. 

(. تصور مقترح لدور اإلشراف التربوي المتنوع في تطوير أداء المعمم في 6109عبد الجميل، رباح رمزي )
 .461-655: 60ضوء خبرات بعض الدول، المجمة التربوية، مصر، 

مية (. الرؤية العم6108عثمان، إبراىيم عثمان حسن؛ عمي، عبد الغفار محمد؛ سنادة، محمد حسن احمد )
-0(: 0لكميات التربية في تدريب المعممين، بحث مقدم إلى "مؤتمر كمية التربية جامعة الخرطوم"، السودان، )

67. 
(. تطوير األداء الميني لمعمم المعمم 6106غانيم، ميني محمد إبراىيم؛ الزىراني، عبد اهلل بن محمد عمي )

 . :0-6(: 49بحوث التربية النوعية، مصر، )بكميات التربية )مؤشر لضمان الجودة واالعتماد(، مجمة 
(. االحتياجات المينية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في فمسطين، 6106الفرا، ميسون نصر )

 .687 -:64(: 075مجمة القراءة والمعرفة، )
التربوي في تطوير (. دور أساليب اإلشراف 6108الفريحات، ىناء محمود؛ القضاة عمرو عبد الرحمن احمد )

كمية التربية  –األداء الميني لممعممين في المدارس من وجية نظر المعممين فييا، المجمة الميبية العالية 
 .67-0(: 66جامعة بنغازي، ليبيا، ) –بالمرج 

(. فعالية برامج اإلعداد التربوي واألكاديمي في أكساب الطبلب المعممين 6110كامل، مصطفي محمد )
بأنيا، مجمة الدراسات  –ألداء التدريسي لممواد االجتماعية دراسة عمى عينة من طبلب كمية التربية ميارات ا

 600-087(، 79في المناىج وطرق التدريس، )
(. مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط اإلشراف 6107الكمباني، يونس بن حمدان بن عبداهلل)
محافظة الوسطى بسمطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربوي في مدارس التعميم األساسي ب

 العموم واآلداب، جامعة نزوي.
(. دور اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني لممعمم بالجميورية 6107الماخذي، محمد ىاشم عمي )

 العموم اإلسبلمية، السودان.اليمنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة القرآن الكريم و 
(. بناء مقياس ألداء الميني لممدرب الرياضي، 6104محمد، احمد نبيو إبراىيم؛ موسى، جمال رمضان )

 . 007-44(: 78المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، مصر، )
ية قبل االلتحاق بالخدمة (. برنامج أعداد معمم المغة العرب6108مزرارة، نعيمة؛ شعباني، مميكة؛ سيد، نوال )

في المدارس العميا لؤلساتذة بالجزائر في ضوء متطمبات التنمية المينية لممعممين: دراسة تقويمية من وجية 
 7نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة المعممين، بحث مقدم إلى "المؤتمر الدولي الثالث لكمية التربية جامعة 

العرب بعنوان: مستقبل أعداد المعمم وتنميتو في الوطن العربي"، مصر،  أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين
7(4 :)069:-0707. 

(. الكفايات المينية والميارات التدريبية 6106المصري، إيياب عبد الرحمن؛ محمد طارق عبد الرؤوف )
 ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة.0والتدريب، ط

، المجموعة 0لتنمية المينية لمديري مدارس التعميم قبل الجامعي، ط(. آليات ا6106مصطفى، عزة جبلل )
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