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لغير برنامج تدريبي للتنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية   
   الناطقين بها

 إعــــداد
 د/ أمين محمد محمد محمود1

 الملخص: 
رفع الكفايات فاعلية برنامج تدريبي للتنمية المهنية في هدفت الدراسة لبيان 

راسة، تم ولتحقيق أغراض الدغير الناطقين بها , التدريسية لمعلمي اللغة العربية ل
إعداد و تصميم البرنامج من خالل معرفة الكفايات التدريسية المناسبة إلعداد 

مجموعة من معلمي المستخدم , وطبقت هذه الدراسة على  التدريبي البرنامج
أظهرت الدراسة فاعلية البرنامج , و بعد وقد  , اللغة العربية لغير الناطقين بها

 شتها، تم تقديم مجموعة من التوصياتاستعراض نتائج هذه الدراسة و مناق
 .والمقترحات

 : برنامج تدريبي , التنمية المهنية , التدريس المصغر الكلمات المفتاحية

 
باحث تربوي حاصل على درجة دكتوراه  الفلسفة في التربية  تخصص مناهج و  1

 .طرق تدريس اللغة العربية كلية التربية جامعة عين شمس
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Abstract 

The objective of the study is to demonstrate the effectiveness 

of a training program for professional development in raising 

the teaching competencies of the teachers of Arabic language 

for non-native speakers. To achieve the objectives of the 

study, the program was designed and defined by the teaching 

competencies suitable for the preparation of the training 

program used and applied to a group of Arabic language 

teachers the study showed the effectiveness of the program. 

After reviewing and discussing the results of this study, a set 

of recommendations and suggestions were presented. 
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لغير برنامج تدريبي للتنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية   
   الناطقين بها

 إعــــداد
 د/ أمين محمد محمد محمود

 اواًل: المقدمة:
تعد اللغة وسيلة التفاهم  بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة. وقد    

ما بينهم ؛ قال تعالى : َوِمْن آَياِتِه اقتدت حكمة هللا ان يختلف الناس ويتباينون في
َمَواِت َواألْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن  َخْلُق السَّ

( ، فقد استطاع 31(, و قال ايضا : "َوَعلََّم َآَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها")البقرة:22)الروم:
السالم أن ينطق األسماء على المسميات بما أتاه هللا من علم  دم عليهآسيدنا 

دم لبنيه ، وتبعا لذلك يستطيع االنسان تحدث آوهذا استعداد جبلي موروث من 
أي لغة بشرية لو توفر له االستعداد لذلك والرغبة باإلضافة الى البرنامج 

 المناسب لذلك.
ام باللغة العربية وتعلمها مما ومن المالحظ في عصرنا الحالي ازدياد االهتم    

ادى الى اعداد برامج ومؤلفات عدة لتلبية هذا المطلب وبالرغم من هذه الجهود 
الحثيثة اال أن مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مازال بحاجة الى 

في طبيعة العصر والنظريات  برامج ومؤلفات جديدة تواكب التجدد المستمر
 عليم. الحديثة في الت

تنمية  التدريب أثناء الخدمة لرفع مستوى المعرفة و  والتطوير المهني  ديعو     
عمليتي لتحسين  مهمةعلى نطاق واسع وسيلة  المهارات التربوية للمعلمين

التدريب الميداني من  كما يعد (,Darling-Hammond,2008) تعلم الو  التعليم
وتعمل برامج  (2017عبد الرحيم, الركائز األساسية ألي برنامج تعليمي )نورا

بقدر ما قد يأمل  تليس وقد تكون هذه الزيادة لمعلم لزيادة المعرفة التدريب على 
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جزئيا نتيجة لعدم كفاية  تغيرا يكون   قدو ، , او حتى المعلم نفسه صناع القرار
 . (Garet, Michael S, 2008) . ات التدريبية تلك الممارسل المناسبة تدابيرال

فـي سـتينيات القـرن الماضـي كان بداية استخدام مفهـوم الكفايـة ، حيث و    
ظهرت ُأولى برامج تدريب المعلمين علـى أسـاس الكفاية في الواليات المتحدة ، 
وذلك بوضع  أهداف دقيقة لتدريب المعلمـين، ويكـون القـائمون بتـدريبهم مسـئولين 

وتحـدد الكفايـات , لتلـك البـرامج عـن التأكـد مـن تحقيق األهداف المحددة 
المطلوبـة بشـكل واضـح ثـم تلـزم المعلمـين بالمسـؤولية عـن بلـوغ هـذه المسـتويات , 
وقد أصبح التدريس المصغر إجراء  لتدريب المعلمين في العديد من الجامعات 

 تيعمليالتعليمية , ويهدف هذا اإلجراء التدريبي إلى تبسيط تعقيدات  المؤسساتو 
التعليم والتعلم العادية. حيث يتم تقليص حجم الصف، والوقت، والمهمة، 

 والمحتوى , لتوفير بيئات التدريب األمثل. 
 ثانيًا: االحساس بالمشكلة:

انخفاض المهارات التدريسية لدى فئة من معلمي اللغة العربية  من المالحظ     
من  المعلم  الكافي الذي يمكنللناطقين بغيرها، وذلك لعدم تلقى التدريب النوعي 

تطوير مهاراته فالمعلم  البد له من تحقيق مستوى معين من القدرة على التدريس 
 , كما ان هناك فئة كذلك امتالك المهارات التدريسية المطلوبة للموقف التعليمي

 من المعلمين تعتمد على االجتهادات الشخصية. 
اهتمت بتدريس اللغة العربية لغير واكد ذلك الدراسات واالدبيات التي      

( )هند 2016( )هدى أبو العز,2017الناطقين بها والتي منها )أحمد معوض, 
( كذلك الدراسات التي اهتمت بالتنمية 2015( )محمد بيومي ,2016شعبان,

( )عبير 2016( )منال عزام ,2017المهنية و منها دراسة )إيمان األلفي,
على حد علم  , و( 2017( )آمال سالم,  2017( )ريهام حجاج ,2014صالح,

الباحث هناك قلة في الدراسات العربية التي اهتمت بتدريب معلمي اللغة العربية 
 لغير الناطقين بها مهنيا. 
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ومن خالل االستبانة التي قدمت لمجموعة الدراسة  لتعرف آرائهم  حول       
من خمسة اسئلة هي:  هل  واقع تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها وتكونت
لناطقين بها احتياجاتك غير اتلبى البرامج التدريبية  إلعداد معلم اللغة العربية ل

 هالناطقين بغير االمهنية؟ ,:حسبما ترى كيف يمكن اختيار معلمي اللغة العربية ل
؟ , :ما اوجه االستفادة من حلقات التدريس المصغر لتنمية مهاراتك التدريسية؟ , 

لطرق  التي تراها مناسبة لتطوير مهاراتك التدريسية ؟ :ما التحديات :ما ا
التدريسية التي تواجه إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى حسب 

 تقديرك؟
 أشار خمسة عشر معلما إلى أن برامج التدريب ال تلبى حاجات الدارسين.  - 
ول لمعلمي العربية للناطقين وقد رأى اكثر من عشرين معلما أن إجراءات القب -

بغيرها  البد ان تتم وفق نظام وقواعد ونظم البد ان يجتازها من اراد ان يتقدم 
 لهذه المهنة. 

على صقل الخبرات ويجعل  يعملالتدريس المصغر  انأجمع المعلمون على  -
 المعلم اقدر على تنمية مهاراته.

ه االحتكاك المباشر أجمع المعلمون على تطوير مهارات التدريس يلزم -
 والتدريب العملي. 

اكد المعلمون ان التحديات التدريسية التي تواجه إعداد معلم اللغة العربية كما  -
تتطور المجال بسرعة كبيرة  تلك التحديات للناطقين بلغات أخرى كثيرة ومن

 الى برامج تواكب هذا التطور. الحاجةو 
امج للتنمية المهنية  يعمل على نر كل ما سبق يؤكد الحاجة إلى بناء ب      

لناطقين لامداد المعلم بالكفايات التدريسية التي يحتاجها لتدريس اللغة العربية 
؛ بحيث ينطلق محتوى هذا البرنامج و أساليب تدريسه والتقويم المستخدم  بغيرها

 للناطقينفيه ؛ من اهداف تعليم اللغة العربية عامة واهداف تعليم اللغة العربية 
بصفة خاصة  و تطوير أساليب التدريس و االستراتيجيات و األنشطة  بغيرها
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أدوات التقويم الالزمة للحكم على مدى اكتساب تلك  كذلك تقنينالتعليمية ، 
 الكفايات.

 ثالثا: تحديد المشكلة:  
تتحدد مشكلة الدراسة في ضعف الكفايات التدريسية لدى بعض معلمي اللغة     

وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية بها,  نالناطقيلغير   العربية
 اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

مقترح لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي اللغة  تدريبي كيف يمكن اعداد برنامج
 ؟لغير الناطقين بهاالعربية 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 
الناطقين  غيرلالمناسبة إلعداد معلمي اللغة العربية  يةيات التدريسكفاال: ما 1
 ها؟ب
لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي اللغة العربية تدريبي : ما أسس بناء برنامج 2

 لغير الناطقين بها ؟
معلمي اللغة العربية لالمقترح لتنمية الكفايات التدريسية التدريبي : ما البرنامج 3

 ن بها ؟لغير الناطقي
المقترح  لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي اللغة التدريبي :ما فاعلية البرنامج 4

 العربية لغير الناطقين بها؟
 رابعًا تحديد المصطلحات :

 :برنامج تدريبي -1
  في ضوء االحتياجات والمشاكل الفعلية التي تواجه العمل علم لملعملية تغيير  

وأساليب االداء االمثل ، وصقل المهارات  المعلومات والمعارف  هإكساب, و 
من اجل التحسين والتطوير في  تطوير اساليب االداءو والقدرات التي يتمتع بها 

  .العمل و الوصول إلى اكتساب الفاعلية والكفاءة 
 المهنية: التنمية -2
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  ينمدروســــة لالرتقـــــاء بمســــتوى اداء المعلـمــــ , و عمليــــة تحســـــين مســــتمرة منظمـــــة  
تربويــة واداريــة وشخصــية ، لتحقيــق غــرض أســمى وهــو تحســين   مهــارات م واكســابه

 .قدراتهم التعليمية , وبالتالي زيادة التحصيل الكمي والنوعي لهم 
 التدريس المصغر: -3

هو موقف تدريسي مصغر يشبه الموقف التدريسي الحقيقي وذلك في فترة زمنية 
  10-5دقيقة ، لعدد من الطالب يتراوح عددهم من  20-10تتراوح  بين 

طالب , يركز على هدف أو مهارة واحدة ثم يتبع بتغذية راجعة من قبل 
 المتعلمين و المشرف لما قدم من شرح للوقوف على جوانب القوة والضعف.

 خامسا  حدود الدراسة :
  تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:     

بكلية التربية ن بدبلوم تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها  يالمعلم -1
, وذلك النهم 2017-2016في العام الدراسي  جامعة عين شمس

  يمارسون تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.
بعض الكفايات التدريسية الخاصة بالتدريس المصغر وذلك من خالل   -2

 الدراسات المتخصصة في هذا المجال.
ة باستخدام برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض الكفايات التدريسي -3

 بالتدريس المصغر.
 منهج الدراسة: -سادساً 

لتحقيق أهداف , والمنهج الوصفي التجريبي  ين: المنهجاستخدم الباحث المنهج  
 .الدراسة
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 أدوات الدراسة وموادها: -سابعًا 
لمعلمي اللغة العربية لغير  المناسبةقائمة ببعض الكفايات التدريسية  -1

لدراسات المتخصصة في هذا المجال: )إعداد وذلك من خالل ا الناطقين بها
 الباحث(

بالتدريس  باستخدام تنمية بعض الكفايات التدريسية تدريبي لبرنامج   -2
المصغر التي يثبت حاجة مجموعة الدراسة اليها وذلك من خالل الدراسات 

 المتخصصة في هذا المجال: )إعداد الباحث(
 العربية لغير الناطقين بها:بطاقة مالحظة االداء التدريسي لمعلمي اللغة  -3

 (الباحث إعداد)
 ثامنًا اهداف الدراسة:

لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  المناسبةتحديد الكفايات التدريسية  .1
 في تنمية مهاراتهم التدريسية.

تدريبي للتنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية للناطقين اعداد برنامج  .2
 بغيرها.

البرنامج التدريبي للتنمية المهنية لمعلمي اللغة التعرف على فعالية  .3
 العربية للناطقين بغيرها في تنمية مهاراتهم التدريسية.

 تاسعًا: فرض الدراسة
" توجد فروق تم صياغة الفرض الخاص بالدراسة على النحو التالي:

ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيقين 
ي( لبطاقة المالحظة المرتبطة بمستوى الكفايات التدريسية لصالح )القبلي/ البعد

 .التطبيق البعدي
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      :عاشرًا اهمية الدراسة
 قد تفيد الدراسة الحالية كال من :

مخططي المناهج و مطوريها :  في بناء مناهج تعليم اللغة العربية  -1
لم حسب مستواه للناطقين بغيرها من خالل التحديد الدقيق لما يحتاجه المتع

 وخلفياته , وغرضه من دراستها.
المعلمين : حث المعلمين على  تنمية مهارتهم التدريسية و المعرفة  -2

  العلمية المتطورة لمواجه تحديات العصر ومتغيراته المتسارعة.
الباحثين : فتح المجال لدراسات أخرى تتناول بناء برامج للتنمية المهنية  -4

 حل التعليمية المختلفة .و التدريسية للمرا
 االطار النظري والدراسات السابقة:

مناسبة باستخدام لتحديد أسس البرنامج المقترح لتنمية الكفايات التدريسية ال
التدريس المصغر للغة العربية للناطقين بغيرها التي يثبت حاجة مجموعة الدراسة 

 :اآلتييناليها تم عرض المحورين 
لغة العربية للناطقين بغيرها و الصعوبات تعليم ال :المحور االول -

 المصاحبة لتلك العملية.
الكفايات التدريسية لمعلم اللغة العربية للناطقين    –المحور الثاني  -

 بغيرها في ضوء البرنامج المقترح.
المحور االول: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها و الصعوبات المصاحبة -

 لتلك العملية.
جانبين االقتصادي والسياسي في القرن الماضي بعد اكتشاف قد كان لل  

الثورة النفطية في الخليج العربي كذلك األحداث الجارية في الشرق األوسط 
، ادت لإلقبال الكبير على تعلّم العربية، وتجلت مظاهر هذا اإلقبال بافتتاح 

البعثات  رسالا, والعربية و  أقسام لتعليم اللغة العربية ، في الجامعات الغربية
وليد العناتي )الدراسية إلى العالم العربي، وعقد اتفاقيات التبادل الثقافي 
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من الطرائق التي تستخدم لتعلم  اللغة العربية  عدد( وهناك 112, 2009,
 ومن اهمها: لغير اهلها كلغة أجنبية

من أقدم الطرق التي استخدمت في تعليم  تعد  :طريقة القواعد والترجمة  -1
لغات األجنبية، ويتم تعليم اللغة عن طريق الترجمة بين اللغتين: األم ال

واألجنبية، وتهتم هذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة والكتابة في اللغة األجنبية, 
  .و تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة االجنبية

يها بالربط المباشر بين الكلمات األجنبية يتم التعلم ف :الطريقة المباشرة -2
والعبارات واألشياء واألحداث التي تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من 
جانب المدرس أو من جانب الطلبة.) فتحي يونس, ومحمد عبد 

( وانشاء ارتباط بين األلفاظ ودالالتها، و تحتل مهارة الكالم  72, 2003الرؤوف,
على حساب المهارات األخرى كالقراءة والكتابة حيث ان هذه  صدارة األولويات

يجعل المتعلم محصورا في مفردات  الطريقة تعمل على تجنب الترجمة؛ ما
وعبارات وتراكيب محدودة ومحسوسة يتعداها إلى مفردات وعبارات ذات مفاهيم 

 مجردة
 إلى إتقان مهاراتهذه الطريقة تهدف  :الطريقة السمعية الشفهية -3 

أواًل كأساس إلتقان مهارات القراءة و الكتابة حيث تجمع  التحدثاالستماع و 
بين االستماع إلى اللغة أوال، ثم إعطاء الرد الشفوي وقد أدخل العنصر البصرى  
نظرا لالعتماد عادة على وجود عنصر مرئي، مثل الصورة لمساعدة المتعلم 

التى تجرى تعلمها, ويكتفى  على تكوين صورة واقعية عن معنى الصيغة اللغوية
بقدر يسير من المفردات التي تمكن الطالب من ممارسة مهارة التحدث بشكل 
تلقائي، كما تستخدم الترجمة إلزالة الصعوبات فيما يعرض على الطالب من 

( و التي اجريت على اثنين 2016مواد مسموعة, وترى دراسة )هدى ابو العز ,
ات متنوعة من دارسي اللغة العربية الناطقين وثالثين دارسا ودارسة من جنسي

بغيرها الوافدين إلى جامعة المنصورة في المستوى المتوسط ، انه يمكن تنمية 
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مهارات االستماع والتحدث باستخدام الوسائط المتعددة باإلضافة الى المواقف 
  الحياتية.

ن استخدام تهدف هذه الطريقة الى ان يتمكن المتعلم م :التواصليةالطريقة  -4
اللغة األجنبية كوسيلة اتصال لتحقيق أغراضه المختلفة، وفى دراسة)أحمد 

اب المعلم متطلبات ( التي استخدمت المدخل التواصلي في إكس2017معوض,
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حيث يتعامل الدارس مع اللغة  كوسيلة 

والقوالب الجامدة, وتعتمد هذه  للتعبير عما يريد  وليست مجموعة من التراكيب
الطريقة على خلق مواقف واقعية حقيقية الستعمال اللغة مثل: توجيه األسئلة 
وتبادل المعلومات واألفكار وتسجيل المعلومات واستعادتها لحل المشكالت عن 

 طريق المناقشة والمشاركة في عملّية اّتصال بين جانبين, مرسل ومستقبل.
ال تلزم هذه الطريقة المدرس او المتعلم بطريقة محددة  :الطريقة االنتقائية -4

بل لهم الحرية المطلقة في اختيار األسلوب المتبع  لتعليم اللغة األجنبية ما 
دام يحقق الغايات المرجوة، فللمعلم أن يتخير من الطرق ما يظنه مالئما 

و للموقف التعليمي, حيث ترى هذه الطريقة أن ال توجد طريقة مثالية تخل
من القصور، وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، وليس هناك 
طريقة تناسب جميع الطالب والمدرسين والبرامج, فالمعلم قد يختار عنصرا 
من طريقة ما ليستفيد به في تدريس إحدى المهارات اللغوية , فمقصد كل 

 الالئق.طريقة في نهاية المطاف هو تعليم اللغة األجنبية على الوجه 
 الصعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:

لغة أجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة التي يعيش إي تختلف صعوبة تعلم      
فيها أثناء تعلمه للغة، و حسب طبيعتها من حيث مشابهتها أو اختالفها في 

ت العامة التي تواجه الصوت أو الكتابة للغة الدارس األصلية , و من المشكال
 اللغة العربية لغير الناطقين بها : تعليم 

 مشكالت ترتبط بالدارسين: -1
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 انتماء الطالب إلى خلفيات لغوية وثقافية متعددة. -أ
 اختالف مستوى الطالب اللغوي في الصف الواحد. -ب
 عدم وجود كتب ومواد تعليمية مناسبة لكافة الطالب. -ت
 األم. خلفية الدارسين اللغوية بمعنى لغتهم  -ث
 اختالف دوافع الدارسين وأهدافهم من تعلم العربية -ج

 المشكالت التي تواجه المعلمين:  -2
لغير الناطقين عدد غير قليل من  القائمين على تدريس اللغة العربية  -أ

 غير مؤهلين عمليًا وتربويًا ولغويًا.  بها
 قلة الدورات التدريبية التي تقام لرفع كفاءة المعلمين.  -ب
هادات الشخصية والخبرات الفردية بالرغم من توافر العمل باالجت -ت

المعينات التعليمية و الوسائل التكنولوجية المختلفة في مراكز تعليم 
 اللغة. 

  :تعليم النحـو والصرف -3
في ذاته، وانَّما الهدف الحقيقي من تْدريسه هو  اً تدريس النَّحو ليس هدف       

ذا كان البد من تدريب الدارس على ؛ لهتقويم اللسان من اللَّحن واالنحراف 
انه ال توجد طريقة و  االستخدام االمثل للجمل والكلمات التي يريد استخدامها,

تدريس منصوص عليها لتدريس التراكيب الّنحوّية. )بشير العبيدي 
 (2015وآخرين,
  :العامية والفصحىالتباين بين  -4
 بوجود ( زدواجية اللغويةاال , او ) التباين بين العامية والفصحى تمثلي      

قالبين: قالًبا فصيًحا يستخدم في التدريس و المجال الرسمي كالخطب الرسمية، 
و لغة المثقفين، وقالًبا عامًيا يستخدم في المجال غير الرسمي يجده بين 

وترى دراسة ,  األصدقاء يتحدث بها زمالؤه العرب ، و الباعة في الخارج
استخدام مدخل التحليل اللغوي عند تدريس فنون (  2015)شيماء عبدالرحمن ,
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اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ وادراك أهمية التنوع في طرق التدريس إلثراء 
 .حصيلة طالبهم المعرفية و المهارية

 
في  لغير الناطقين بهاالكفايات المهنية لمعلم اللغة العربية : المحور الثاني

 ضوء البرنامج المقترح:
وتأهيل المعلم لتنمية المهنية للمعلم من أساسيات تحسين التعليم ، تعد ا    

المهارات المهنية واألكاديمية ، سواء عن طريق األنشطة تأهيال يمكنه من 
الفيديو التعليمي والذى يعد من  المباشرة في برامج التدريب ، أو باستخدام 

بد ان يتم وال, (Santagata, R,2009)  للمتعلمين أساليب التعلم الذاتي
التدريب عن طريق اهل التخصص من أساتذة جامعات ومعلمين وغيرهم من 

و البد من أن تتضافر اجل تحقيق التحسن المرغوب فيه لألداء التدريسي , 
الجهود البشرية واإلمكانات المادية، ، لتنمية معارف المعلم بكل ما هو جديد في 

اته على إدارة الفصل بأسلوب مجال تخصصه، وتنمية مهاراته التدريسية وقدر 
 تربـوي مناسب، وغير ذلك من فعاليات مرتبطة بطبيعة عمله

 أهداف التنمية المهنية للمعلمين -1
ــي: ــا يلـ ــين فيمـ ــة للمعلمـ ــة المهنيـ ــداف التنميـ ــل أهـ ــرؤف ) تتمثـ ــد الـ ــارق عبـ طـ

تنميــــة ,  ( تنميـــة وعــــي المعلــــم محليــــا وعالميـــا بــــالمتغيرات التربويــــة48,  2012,
تحســـــين وتحـــــديث معـــــارفهم , لـــــم وتوظيفهـــــا لخدمـــــة البيئــــة التعليميـــــةمهــــارات المع

 األكاديمية و التدريسية.
مادية , ومعنوية ( فالمدخالت  )بشرية , مدخالت ثالثةوللتنمية المهنية      

, اما المدخالت المادية االموال  (البشرية تشمل المدربين ,المتدربين الفنيين
..الخ اما المدخالت المعنوية تشمل النظريات والمعدات , االجهزة , المباني .

التي يعتمد عليها القائمون بالتخطيط والتدريب , حيث تعمل على تنميته عدة 
 المعلم ومنها: فيجوانب 
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تنمية افكار واتجاهات وقيم وعادات  يتم مجال الثقافة العامة :وفى هذا المجال  -
 المتعلم 

 لتخصص االكاديمي للمعلم المجال االكاديمي التخصصي : وهو مرتبط با -
المجال التربوي : ويكون مرتبط بالمهام الضرورية لمهنة المعلم ) تخطيط ,  -

 (اساليب تدريس , نظريات تعلم , اساليب تقويم 
 لغير الناطقين بها: اعداد معلم اللغة العربية  -2

بها اسس منها: االساس  لناطقينلغير ايتطلب اعداد معلم اللغة العربية      
وترى  خصصي , االساس المهني , االساس الثقافي , واالساس الشخصي الت

(  والتي اجريت على  عشرة من  معلمي اللغة 2003دراسة ) إيمان هريدي ,
العربية لألطفال من غير الناطقين بها انه البد من تنمية الكفايات المهنية و 

وتقديم القيم والعادات  الثقافية التي يهتم بها المتعلم للغة من غير الناطقين بها 
بطريقة محببة والتنويع في اساليب تقديم الجوانب الثقافية, وترى دراسة )محمد 

( التي هدفت إلى تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير 2015بيومى,
الناطقين بها ان إعداد برامج معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها البد ان 

يير اللغوية الالزمة للمتعلم و عدم االعتماد على كتب تعليم يكون فى ضوء المعا
 اللغة للناطقين بها وحدها. 

ويرتبط بتحقيق وترجمة الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم اللغة العربية ان       
محمد ) تصمم البرامج التدريبية فى ضوء احتياجاتهم المهنية واألكاديمية والثقافية

خدام اسلوب للتدريب على هذه المهارات, هذا االسلوب ( وقد است2013شيخ ,
هو ما تعارف عليه بـ"التدريس المصغر" ويطبق بوجه خاص في اعداد المعلمين 
قبل الخدمة , وتدريبهم اثناء الخدمة ,كما انه يلعب دورا مهما فى مساعدة 
الطالب على فهم عملية التدريس ,وما تتضمنه من مهارات مما يعاونهم فى 

, (48-45, 2005ين وجهة نظر تجاه العمل التدريسي )مصطفى رسالن, تكو 
 التدريس المصغر: عليها  التي يستند األساسيةومن المبادئ 
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 تبسيط عملية التدريس المعقدة فيقلص حجم ومحتوى الدرس ومدته  -أ
 يعد تدريسا حقيقا بالرغم ان الموقف مصنوع بين المتدربين -ب
 ة. التدريب المركز وفق اهداف محدد -ت
تعزيز االداء التعليمي عن طريق استخدام البطاقات كذلك تسجيل  -ث

 الموقف التعليمي
التحكم فى مدة المحاضرة واختيار االستراتيجية مع امكانية  -ج

 المتعلمين من انتقاد بعضهم البعض.  
 :لغير الناطقين بها لمعلم اللغة العربية تحديد االحتياجات التدريبية -3

ات التدريبية مجموعة التغيرات المطلوب  إحداثها  في  لما كانت االحتياج     
معلومات  ومهارات وخبرات العاملين والتي يجب أن يتضمنها برنامج التدريب 

( فان 1999المقدم لهم لرفع وتطوير مستوى أدائهم ) خميس عبد الحميد, 
التّعرف على االحتياجات التدريبية يعتبر العنصر الرئيسي في التدريب ، من 

جل تحقيق األهداف المرجوة ، ويمكن أن يؤدى أي خلل في تقدير هذه أ
االحتياجات بجميع الجهود التي تبذلها أية منظمة من أجل االرتقاء بمستوى 
مهارة وكفاءة العاملين بها. وذلك نتيجة ما يتوقع أن يكتسبه األفراد نتيجة 

  ( .Taibot J، 1995التدريب من المهارات والمعارف المتجددة والمستمرة )
وأداء اختصاصات ، وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية. )حسن الطحاني, 

2002      ) 
هناك عدة طرق   (2010:  ) أحمد عبدالرزاق,طرق تحديد الحاجات التدريبية

 لتحديد الحاجات التدريبية ومنها:
 عبارة عن مجموعة من األسئلة التي تتطلب اإلجابة عنها.االستبانات:  -
 .رؤية و حوار بين مسئول التدريب وبين المتدربينالمقابالت:  -
 وتستخدم لتحديد االحتياجات التدريبية ، ولتقويم العملية التدريبية.االختبارات:  -
 وهي تبين نقاط الضعف التي يمكن عالجها بالتدريب. التقارير والسجالت: -
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ب مالحظة سلوك المتدرب و مختلف المواقف التي تصاح المالحظة:  -
 السلوك.

تجريها المنظمات أو الجامعات أو المعاهد  الدراسات والبحوث العملية:  -
والمؤسسات على وظائفها بغرض تحليل هذه الوظائف أو تقويمها أو تحديد 

 االحتياجات التدريبية لها.
 الدراسة الميدانية

مــن خــالل هــذا المحــور يــتم عــرض منهجيــة الدراســة واإلجــراءات التــي تتضــمنها, 
ضـــافة إلـــى اختيـــار عينـــة الدراســـة ووصـــفها ومكـــان إجـــراء الدراســـة والخطـــوات باإل

 التي تمت إلجراء الدراسة وفيما يلي عرض لما سبق ذكره:
 إجراءات الدراسة: -اوالً 

 سارت إجراءات هذه الدراسة وفق الخطوات التالية:  
 :  لغير الناطقين بهاإعداد قائمة الكفايات التدريسية لمعلم العربية  -1

تحديد و تحليلها لذلك من خالل جمع المعلومات الخاصة بالدارسين  وتم
وذلك  مشاكل األداء للمعلمينو  موضع الدراسة, لمعلمينل ةالتدريبي اتاالحتياج

  من خالل:
دراسة طبيعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من حيث األهمية -أ

 واألهداف والمحتوى.
 ة العربية من غير الناطقين بها.دراسة طبيعة الدارسين للغ -ب

الدراسات واالدبيات العربية واألجنبية السابقة في مجال تدريس اللغات  -جـ 
مهارات التدريس عامة الدراسات المرتبطة باالجنبية لغير الناطقين بها كذلك 

 ومهارات تدريس اللغة لغير الناطقين بها خاصة.
عرفة  أهم الصعوبات التي للمعلمين موضع الدراسة لم استطالع رائ -د

تواجههم في مجال تدريس اللغة لغير الناطقين بها كذلك اهم تصوراتهم لتحسين 
 ادائهم.
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فى صورتها المبدئية تحديد قائمة الكفايات التدريسية  للمعلم موضع الدراسة  -هـ
 المهارات تناولت التي والدراسات والبحوث األدبيات مراجعة منمن خالل 

 تم   وقد,  خاص بشكل بها الناطقين لغير العربية وتدريس عام كلبش التدريسية
 في بها الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي  الالزمة التدريسية المهارات تحديد

 الدرس تخطيط)  هي رئيسة,  محاور لثالثة تنتمى عبارة،( 37) االولية صورتها
المحكمين  السادة على عرضها وتم (.1 ملحق( )الدرس تقويم ,  الدرس تنفيذ, 

 العربية اللغة معلمي من الى عشرة  والبالغ عددهم سبعة محكمين باإلضافة 
 لمعلمي  الالزمة التدريسية المهارات إلى التوصل وقد تم  .بها الناطقين لغير
 و أصبحت ، المحكمين السادة آراء ضوء في  بها الناطقين لغير العربية اللغة

 بعد التدريسية للكفايات النهائي العدد بلغ حيث النهائية صورتها في القائمة
 (2 الملحق) مهارة ( ٣5) التعديالت

 تصميم البرنامج التدريبي وأدواته: -2
  أهداف البرنامج التدريبي: -أ
اللغــة العربيــة لغيــر  التدريســية الالزمــة لمعلــم  المهــارات تنميــة إلــى البرنــامج يهــدف

 إلى:ولتحقيق ذلك هدف البرنامج الناطقين بها 
 مهارات تدريسية تثري الموقف التعليمي. المعلم  إكساب  -
 المعاصرة. التدريسببعض استراتيجيات   المعلم تعريف -
 تنمية الكفايات التدريسية  لدى معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها -
تزويد المعلم  بالجديد في طرائق وأساليب تدريس العربية لغير  -

 الناطقين بها. 
اء معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها حسب المهام رفع مستوى أد -

 التي يناط بهم تنفيذها.
 الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي الميداني -

 : التدريبي البرنامج محتوى   -ب
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حدد الباحث محتوى البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات التربوية والتدريسية 
الناطقين بها، والتدريب عليها ليكونوا قادرين  اللغة العربية لغير لمعلميالالزمة 

على إتقان هذه الكفايات ومواكبة المستجدات العلمية , و تقديم أنشطة وخبرات 
ووسائل وقراءات تعليمية مختلفة ومناسبة, تتسم بالتوازن بين األنشطة النظرية 

 علية.والتطبيقية العملية بشكل متكامل وشامل , مناسبة لحاجات المتدربين الف
 : هي أجزاء ثالثة من التدريبي البرنامج يتكون 
مهارة    -حتوي على معلومات عن )مهارة التخطيط للتدريس ي : و النظري  الجزء  -

 إدارة مهارة    –  التقويم  مهارة   -الصفية  األسئلة  صياغة مهارة    –الدرس  تنفيذ  
 (    التفاعل  وأساليب  الصف 

 ساليب التدريس  أ وفق    النموذجية  الدروس   عض ب  -
ــدريب   لممارســـة   العمـــل  ورش    - ــدريس   مهـــارات   علـــى   التـ    مـــن    والتفـــاعالت   التـ

ــل   خــــالل  ــي   العمــ ــات   فــ ــغر    غيرة صــــ   مجموعــ ــدريس المصــ ــلوب التــ ــاع اســ , واتبــ
 لتحقيق اهداف البرنامج. 

 :مجموعة الدراسة  -جـ
تعلـــيم اللغــــة دبلوم بـــ  ت مجموعـــة الدراســــة مـــن المعلمـــين الملتحقــــينتكونـــ 

ــــــــةالترب بكليـــــــةالعربيـــــــة للنـــــــاطقين بغيرهـــــــا  جامعـــــــة عـــــــين شـــــــمس فـــــــي العــــــــام  ـي
ــارة عــــن م ( 2017-2016)الجــــامعي ــا 31 ) وهــــم عبــ ــتبعاد ) تــــم ( معلمــ  (3 اســ
   .من العينة لكثرة تغيبهم وعدم حصولهم على التدريب الكافي معلمين
 : البرنامج تقويم -د
مــن خــالل تطبيــق بطاقــة المالحظــة  البرنــامج:التــدريب علــى  بــلق تقــويم  إجــراء −

ــة  ــى عيـن اللغــة  التدريســية التــي يحتاجهــا معلــم  مهــاراتللتعــرف علــى ال ةالدراســ عـل
  العربية لغير الناطقين بها.

  معلـــــم الالتـــــدريب علـــــى البرنـــــامج : مـــــن خـــــالل تقـــــويم أداء  نـــــاءأث تقـــــويم إجـــــراء -
بطاقــة  طبيــقالتــدريب علــى البرنــامج : مــن خــالل ت بعد تقويم  إجراء –    وتوجيهه
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 صــياغةتمــت  وبــذلك . لبرنــامجتــدريبهم علــى اتــم  الــذين المعلمــينالمالحظــة علــى 
 في صورته النهائية.التدريبي  البرنامج

 بطاقة المالحظة تم عمل التالي: وإلعداد : )بطاقة المالحظة( -3
  :أهداف البطاقة  -أ 
للتعـــــرف علـــــى مـــــدى تـــــوافر    معلـــــم موضـــــع الدراســـــة الوضـــــع الحـــــالي لل   تقيـــــيم  -

 . وى البرنامج المالئم المهـارات التدريسية لديهم وبالتالي تحديد محت 
ــدى   التعـــرف  - ــادث لـ ــو الحـ ــى مـــدى النمـ ــي  ال   علـ ــة فـ ــة للخبـــرات المقدمـ ــم نتيجـ معلـ

 . البرنامج 
 

 : مصادر بناء البطاقة -ب 
 :ذلك من خاللوتم  

ـــارات  مراجعـــــة - ــ البحـــــوث والدراســـــات الســـــابقة التـــــي اهتمـــــت بتحديـــــد المـه
مــت بدعــداد التــي اهت, و التدريسـية الالزمــة لعمليــة التــدريس بصــفة عامــة 

 بها ناللغة العربية لغير الناطقي معلميوتدريب 
 . لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقينالميدانية  خبرة الاالستفادة من  -
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 البطاقة فى صورتها المبدئية : -جـ
 قــد الالزمة, والتــي التدريسية المهارات من اليه  التوصل تم  تقدم  ما خالل من
ــم  ــنيفها, تـ ــة فـــي تصـ ــية مجـــاالت ثالثـ ــذ التخطـــيط وهـــي رئيسـ ــويم  والتنفيـ  ، والتقـ

 مجــاالت على موزعة ، الفرعية المهارات من مجموعة منها كل تحت ويندرج
 تــم  وقــد الكفايات، جوانب لتغطي ( عبارة سلوكية ،37تحتوى على ) رئيسة و
 عنــد الباحــث راعــى وقــد (3 ملحــق,)  المبدئيــة صــورتها فــى البطاقــة صــياغة
ــياغة ــود صـ ــة بنـ ــةالمال بطاقـ ــا يلـــ  حظـ ــوي  أن:  يمـ ــى تحتـ ــلوكي األداء علـ  السـ

 األداء علــى للحكــم  تفســير مــن أكثــر العبــارة  تحتمــل ال أن,  مالحظتــه المــراد
 مالحظته. المطلوب

 : صدق البطاقة -د 
لبيان صدق بطاقة قياس الكفايات في هذه الدراسة اتبع الباحث أسلوبين  

 هما على النحو التالي: 
الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عرض أ: الصدق الظاهري: وهو 

أداة الدراسة على عدد من المختصين في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية 
، والمتخصصين في مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، تم 
تعديل الصياغة اللغوية لبعض عبارات بطاقة المالحظة المبدئية حسب 

المالحظة  بطاقة قد بلغ العدد النهائي لعباراتو  رؤية المحكمين المختصين,
 , رئيسة هي ) تخطيطمحاور  تنتمى لثالثة( عبارة، ٣5بعد التعديالت )

 .الدرس( الدرس , تقويم  الدرس , تنفيذ
لحساب االتساق الداخلي  ب: صدق االتساق الداخلي لفقرات بطاقة المالحظة:

ن درجة كل عبارة والدرجة الكلية العالقة االرتباطية بي  تم حسابألداة الدراسة 
تم التأكد من ثبات البطاقة  وذلك من خالل  وقد للمحور الذي تنتمي إليه,

( مما يدل 0 ,75حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمة المعامل ) 
 البطاقة . على وجدود ثبات مقبول لفقرات
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 ثبات البطاقة: -ه
مالحظة للسلوك التدريسي لنفس المعلم مع تم حساب الثبات عن طريق اعادة ال 

التقييم وحساب نسبة االتفاق بين المالحظتين عن طريق المعادلة  بطاقةاستخدام 
 :االتية

 x     100   عدد مرات االتفاق                       نسبة االتفاق =    
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                  

 
  :الكفايات  التدريسية بطاقةمعامالت ثبات  (1جدول )
 المتوسط التقويم التنفيذ التخطيط

0.87 0.83 0.79 0.83 
 (4ملحق ) ها النهائيشكلفى البطاقة  اصبحتوبذلك  

 :التقدير الكمي لمستوى األداء تحديد -ز
فــي  البمســتوى أداء الطــ  تقــديرأسلوب التقدير الكمي بالــدرجات ل استخدام  تم  

بـــه فــدذا قـــام  يقــوم رعيـــة بحيــث توضـــع اإلشــارة  أمــام األداء الـــذي كــل مهمــة ف
بـــاألداء بدرجـــة  قـــام  واذاالمعلـــم ثـــالث درجـــات،  يعطـــىبـــاألداء بدرجـــة مرتفعـــة 

درجـــة  تعطـــىبـــاألداء بدرجـــة ضـــعيفة  قـــام إذا  أمـــادرجتـــان ،  يعطـــىمتوســـطة 
 . درجة صفر يعطىباألداء  يقم واحدة ، لم 

 :ايات التدريسكفالقبلي لبطاقة  تطبيق ال -ه
كال على  مجموعة الدراسة على افراد  التدريس كفايات بطاقة  تطبيق تم 

 :حدا في موقف تدريسي فعلي مع مراعاة ما يأتي
 يقوم المعلم بالتدريس. -
يقوم المشرف و باقي مجموعة الدراسة بتسجيل المالحظات حول اداء  -

 التقييم المعدة لذلك. بطاقة المعلم مستخدمين 
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لبيانات الخاصة بكل معلم وجدولتها  واعطاء المعلم متوسط تفريغ ا -
 :.ومن ثم تحليـل نتائج  , درجة المالحظة

 :التدريبيبرنامج التطبيق  -ك
التدريس المصغر المعد من قبل التدريبي القائم على استخدام برنامج التم تطبيق 

  وذلك من خالل:الباحث على افراد مجموعة الدراسة 
المراد تدريسها من قبل المعلم وقد يحددها المشرف حسبما  اختيار المهارة -

 يقتضى االمر.
 عرض نموذج االداء من قبل المعلم.  -
 اداء التدريس المصغر والخاص بهذه المهارة مع تسجيل الجلسة التدريسية. -
 النقد الذاتي.  -
 اعادة الدرس بعد تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات واالستجابة للنقد. -
 د الذاتي والخارجي.اعادة النق -

 
المالحظة  لبطاقةم التطبيق البعدي تالتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة :  -ل

التدريس المصغر على افراد مجموعة التدريبي القائم على  برنامج البعد تطبيق 
الدراسة تم استخدام بطاقة مالحظة مهارات التدريس المراد تنميتها , تفريغ 

 .الدرجات لمعالجتها احصائياالبيانات المسجلة وتجميع 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة : -:ثانياً 
اعتمد الباحث في تحليل البيانات على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم  -

(SPSS وذلك لتحليل البيانات التي جمعت من خالل تطبيق بطاقة )
 المالحظة على عينة الدراسة، بعد استشارة مختص في اإلحصاء. 

ئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، لتحقيق النسب الم -
 ( لحساب متوسطات استجابات المعلمين.T-Test) ,حساب واختبار

 : تحليل النتائج وتفسيرهاثالثاً 
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يهدف هذا المحور إلى عرض أهــم النتــائج التــي توصــلت اليهــا الدراســة الحاليــة    
ذا الهــــدف تــــم عــــرض محــــورين ، و مناقشــــتها  و تفســــير نتائجهــــا ؛ و لتحقيــــق هــــ 

األول : نتــائج الدراســة ، و الثــاني: مناقشــة النتــائج و تفســيرها  و فيمــا يلــي بيــان 
 ذلك تفصيال :

 المحور األول : نتائج الدراسة:
فاعليــة برنــامج للتنميــة المهنيــة قيــاس الدراســة الحاليــة  كان الغــرض مــنلما 

عرضــها للنتــائج بم الدراســة الحاليــة لــذا تلتــز  لمعلــم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا
 إلجابة عن األسئلة التي طرحتها.لالتي تم التوصل اليها 

 لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو: 
 ؟  لغيــر النــاطقين بهــا ما كفايات التــدريس المناســبة إلعــداد معلمــي اللغــة العربيــة: 

مــين موضــع الدراســة , حيــث فقــد تمــت بعــرض الكفايــات التدريســية  المناســبة للمعل
ــد  ــين لتحديـــ ــها علـــــى المحكمـــ ــية  ، وعرضـــ ــة  بالكفايـــــات التدريســـ ــد قائمـــ ــم تحديـــ تـــ

ــينالمناســـب لل ــة للقائمـــة، وهـــي الـــى  معلمـ موضـــع الدراســـة ووضـــع الصـــورة النهائيـ
% فـــــــأكثر مـــــــن آراء 80تضـــــــمنت الكفايـــــــات التدريســـــــية  التـــــــي حصـــــــلت علـــــــى 

 المحكمين.  
: ما اني , و الثالث من أسئلة الدراسة ، وهما كما أن اإلجابة عن السؤال الث  

أسس بناء برنامج تدريبي لتنمية الكفايات التدريسية لمعلمي اللغة العربية لغير 
ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية الكفايات التدريسية و :  الناطقين بها ؟ 

النظري(. ر االطاقد تمت من خالل )  لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ؟ 
حيث قام الباحث بدعداد برنامج مقترح  لتنمية الكفايات التدريسية  المناسبة 

موضع الدراسة ، مع مراعاة األسس التالية عند بناء البرنامج المقترح:  معلمينلل
دراسة طبيعة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من حيث األهمية واألهداف )

 , الدارسين للغة العربية من غير الناطقين بهادراسة طبيعة  , والمحتوى 
الدراسات واالدبيات العربية واألجنبية السابقة في مجال تدريس اللغات االجنبية 
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لغير الناطقين بها كذلك بمهارات التدريس عامة ومهارات تدريس اللغة العربية  
 ( .وتم ذلك من خالل:لغير الناطقين بها

 بهــا النــاطقين لغيــرسية لمعلمي اللغــة العربيــة تحديد قائمة الكفايات التدري -1
 و هي القائمة التي توصل اليها الباحث في دراسته.  

 اختيار محتوى البرنامج .   -2
وضــع اســتراتيجية شــاملة تقــوم علــى تعــدد االســتراتيجيات المســتخدمة لتمكــين  -3

 المعلمين من تحقيق المستويات المطلوبة.
ــة ال -4 ــيم ) بطاقــ ــاء أده التقيــ ــة بنــ ــة العربيــ ــي اللغــ ــية لمعلمــ ــات التدريســ ــركفايــ  لغيــ

 ( لقياس مدى تمكن المعلمين منها.بها الناطقين
 بها. الناطقين لغيروضع قواعد التقدير  لمعلمي اللغة العربية  -5

وقد تم عرض عناصر البرنامج المقترح  وخطوات بنائه على عــدد مــن المحكمــين 
وتـــدريس اللغـــة العربيـــة لغيـــر  المتخصصـــين فـــي المنـــاهج وطـــرق التـــدريس عامـــة،

النــاطقين بهــا خاصــة وبهــذا توصــل الباحــث إلــى إجابــة الســؤال الثــاني والثالــث مــن 
 أسئلة الدراسة.  

مــا فاعليــة البرنــامج التــدريبي المقتــرح  امــا الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة وهــو: 
و لإلجابــة  لتنميــة الكفايــات التدريســية لمعلمــي اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا؟ 

" توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية  :التــالي علــى هــذا الســؤال تــم صــياغة الفــرض
 لبطاقــةبــين متوســطي درجــات مجموعــة الدراســة فــي التطبيقــين )القبلــي/ البعــدي( 

ــدي". ــالح التطبيـــــق البعـــ ــية لصـــ ــتوى الكفايـــــات التدريســـ ــة بمســـ ــة المرتبطـــ  المالحظـــ
ــابية  قــــام الباحــــث بحســــابوللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــرض  المتوســــطات الحســ

ــة األداء  ــى بطاقــــة مالحظــ ــدرجات المعلمــــين علــ ــات المعياريــــة لــ للمعلــــم واالنحرافــ
ــة ــع الدراسـ ــدريبي وبعـــده،  موضـ ــق البرنـــامج التـ ــل تطبيـ ــة الفـــرق قبـ ــن داللـ للتأكـــد مـ

ــرق  ــة الفـ ــن داللـ ــد مـ ــة )ت( للتأكـ ــبت قيمـ ــد وحسـ ــة)عنـ ــتوى داللـ اســـتخدم (0.05مسـ
 كالتالي: ة ، وكانت النتائجالباحث اختبار )ت( لمجموعة الدراس
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قيمة )ت( وداللتها للفروق بين متوسطات درجات مجموعة  ) 2رقم ) جدول
    الدراسة المرتبطة بمستوى الكفايات التدريسية

  ةالكفاي
القياس القبلي  

 ( 31)ن=
القياس البعدي 

م  ( 31)ن=
 للفروق 

ع 
 للفروق 

 الداللة  ت
 ع م ع م

تخطيط 
 الدرس 

1.514 0.507 0.764 0.412 0.749 0.111 6.744 0.01 

تنفيذ 
 الدرس 

1.914 0.284 1.426 0.478 0.487 0.094 5.128 0.01 

تقويم 
 0.01 7.483 0.116 0.871 0.476 0.500 0.490 1.371 الدرس 

 درجــات  متوســطي   بــين   إحصــائية  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  يتضــح   الســابق  الجــدول  مــن 
 وجــود يعنــي ممــا  ، ل ككــ  التدريســية  للمهــارات  عــدي الب  األداء  فــي  الدراســة  ة مجموعــ  أداء 

ــة فـــروق  ــائًيا دالـ ــين إحصـ ــة مجموعـــة درجـــات متوســـطات بـ ــالح الدراسـ ــاس لصـ  القيـ
 داللــة ذات فــروق  فرض الدراسة , والــذى نصــه توجــد صحة يحقق ما وهو البعدي

( البعــدي /القبلــي) التطبيقــين فــي الدراســة مجموعة درجات متوسطي بين احصائية
 ".البعدي التطبيق لصالح التدريسية الكفايات بمستوى  المرتبطة حظةالمال لبطاقة
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 نتائج الدراسة:المحور الثاني:  التعليق على 
لقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين    

اداء مجموعة الدراسة لصالح التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة االداء مستوى 
 يث اظهرت النتائج االتي:ح، التدريسي 

توجد فروق دالــة إحصــائًيا بــين متوســطات درجــات مجموعــة الدراســة لصــالح   -
 الــــدرس , تقــــويم  تنفيــــذ ,تخطــــيط الــــدرسككــــل ,  الكفايــــات لبطاقــــةالقيــــاس البعــــدي 

تنميـــة أثـــر علـــى  الهـــ  حلقـــات التـــدريس المصـــغروقـــد أظهـــرت النتـــائج أن  :الـــدرس
ــينمســــتوى  ــار ، ويرجــــع ال اداء المعلمــ ــذه النتيجــــة التــــي تتفــــق مــــع اإلطــ باحــــث هــ

 أهميــة كبيــرة فــي تكــوين اتجــاه  التــدريب المهنــي للمعلــم لــهأن  الــى النظــري للدراســة
المعلــم نحو ذاته ، وان هذه االتجاهات لها تأثير كبيــر علــى دافعيــة  لمعلم ل إيجابي

ســنا قــد تحســن تح معلــم أن أداء ال النتــائج  كمــا أوضــحتالمهنيــة ,  لتنميــة قدراتــه
ــا ذهبـــت إليـــه دراســـاتملحوظـــا  ــذه النتيجـــة مـ ــا أيـــدت هـ ــا : , كمـ )أمـــل  ســـابقة منهـ

)رشــا ,  (2012)رشــا حســن عــواض الســيد,  , (2012عبــدهللا محمــد الخضــير , 
)محمــد جــابر ســيد حســونة , (2014)محمد توفيــق احمــد , ,  (2015احمد على ,

طــالب بــدون .حيث تخطى التدريس المصغر عقبــة الرهبــة فــي مواجهــة ال(2014,
يســــتطيع أن يتفاعـــل مــــع مــــن خـــالل التــــدريس المصـــغر  المعلم فـــ تـــدريب مســــبق 
، والمشـــاركة اكثــر فاعليــة للتـــدرب علــى مهــارات التــدريس المختلفــةزمالئــه بشــكل 

أكدت نتائج الدراسة تفوق مجموعــة اداء مجموعــة كما  الدراسة الفعالة داخل حجرة 
دل على ان لبرنامج التــدريس المصــغر الدراسة  في الكفايات التدريسية ككل مما ي

 ايجابية في تنمية الكفايات التدريسية وقد يعزى ذلك الى:
 تبسيط عملية التدريس المعقدة وتقليص حجم ومحتوى الدرس ومدته  -
 التدريب المركز وفق اهداف محددة.  -
تعزيز االداء التعليمي عن طريق استخدام البطاقات كذلك تسجيل الموقف  -

 التعليمي
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مدة التدريس واختيار االستراتيجية مع امكانية المتعلمين من انتقاد  فيحكم الت -
 بعضهم البعض.  

 التوصيات والمقترحات 
 توصيات الدراسة :

 ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية على كافة المستجدات في الحقل التربوي. -
كانات لمعلمين واالستفادة من كافة االملاالهتمام ببرامج التدريس المصغر  -

 المتاحة.
 .المعلم توفير الوسائل التعليمية التعلُّمية المختلفة ، والخاصة بتدريب  -

 بحوث مقترحة :
دور مراكز التدريب في تطوير مهارات الخريجين لمواجهة متطلبات سوق  -

 العمل
تفعيل دور كليات التربية فى تنمية بعض المهارات المواكبة للتحول فى سوق  -

 العمل التعليمي
برامج التنمية البشرية للمعلمين وعالقتها بادرة المهارات الحياتية لطالب  تفعيل -

 المعلمين.
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 المراجع
 اوال المراجع العربية: 
( : برنامج تدريبي إلعداد الطالبة المعلمة بكلية  2017أحمد محمد معوض ) . 1

واصلي , دكتوراه , البنات لتعليم اللغـة العـربيــة لغيـر النـاطقيـن بـهـا فى ضوء المدخل الت
 جامعة عين شمس. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم المناهج وطرق التدريس.

فاعلية برنامج إلكتروني عن بعد لتنمية أداء   : ( 2010) أحمد محمد عبد الرزاق  .2
 اليمنية في ضوء احتياجاتهم المهنية، معلمي العلوم واتجاهاتهم نحوه في الجمهورية

 .القاهرة جامعة التربوية، الدراسات معهد توراه،دك رسالة
(: برنامج مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية دافعية  2017آمال محمد سالم)  .3

اإلنجاز و الكفاءة الذاتية والمهنية للطالبات المعلمات  دكتوراه, جامعة عين شمس.  
 دريس. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم المناهج وطرق الت

(: أثر برنامج باستخدام اللوحة التفاعلية  2012 )أمل عبدهللا محمد الخضير.    4
على التحصيل بمادة العلوم في مراكز تعليم الكبار بالمملكة العربية السعودية , 

 .قسم تكنولوجيا التعليم, معهد الدراسات و البحوث التربوية  ,جامعة القاهرة  ,ماجستير
(: برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين 2003) .إيمان أحمد هريدي5

بغيرها من األطفال في مصر في ضوء الكفايات الالزمة لهم ، دكتوراه, معهد الدراسات 
 التربوية، قسم المناهج وطرق التدريس جامعة القاهرة.

ى تنمية تطلبات تفعيل دور كليات التربية فم(: 2017) األلفي.إيمان محمد عبدالحليم 6
بعض المهارات المواكبة للتحول فى سوق العمل التعليمي, , ماجستير , جامعة 

 المنصورة. كلية التربية. قسم أصول التربية.
(: تجارب تعليم اللغة  العربّية في أوروبا، مركز الملك 2015.بشير العبيدي وآخرين)7

 ضعبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربّية، الريا
بناء البرامج التدريبية  –(: التدريب مفهومه وفعاليته 2002.حسن أحمد الطحاني )8

 وتقويمها، عمان: دار الشروق، . 
(: تقويم برامج معلمي المواد االجتماعية بالمرحلة  1999خميس محمد عبد الحميد ).9

كندرية، الثانوية في ضوء احتياجاتهم التدريبية، ماجستير ، كلية التربية، جامعة اإلس
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 . 59ص
(: فاعلية برنامج قائم على التعلم الذاتى فى تنمية الوعى  2015) رشا احمد على  .10

جامعة عين شمس. معهد  ,ماجستير  ,لدى طالب الجامعات  بالتشريعات البيئية
 .الدراسات والبحوث البيئية. قسم العلوم التربوية واالعالم البيئي

ر استخدام التقييم أثناء التدريس المصغر (: أث2012) رشا حسن عواض السيد .  11
على رفع الكفاءة فى التدريس واتجاه الطالبات المعلمات نحو تدريس مادة االقتصاد  

  المنزلي قسم االقتصاد  , المنزلياالقتصاد  كلية , جامعة حلوان ,ماجستيرالمنزلي, 
 . التربوي 

للمعلمين وعالقتها بادرة  (: تفعيل برامج التنمية البشرية2017.ريهام جالل حجاج )12
المهارات الحياتية لطالب التعليم األساسي , ماجستير , جامعة المنوفية. كلية االقتصاد  

 المنزلي. قسم ادارة المنزل والمؤسسات.
(: استراتيجية مقترحة قائمة على مدخل  2015.شيماء عبدالرحمن إبراهيم محمد )13

شفهي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين  التحليل اللغوي لتنمية مهارات التواصل ال
جامعة القاهرة. كلية الدراسات العليا   -بغيرها في المستوى المبتدئ , ماجستير( 

 للتربية. قسم المناهج وطرق التدريس.
(: النمو والتنمية المهنية للمعلم ،القاهرة،  2012طارق عبد الرؤف عامر )   .14

 .1مؤسسة طبية للنشر والتوزيع،ط
(: مناهج تعليم اللغة العربّية بين النظريات المتطّورة 2015عبد الملك الزوم)  . 15

تعليم اللغة العربّية في أوربا، تحرير، د.  -والتقليدّية: التجربة الفرنسّية، كتاب تجارب 
 . بدر ناصر الجبر، مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربّية

(: فاعلية برنامج إرشادي بلغة الجسد في تحسين 2014.عبير صالح عبد هللا )16
التواصل االجتماعي والكفاءة المهنية لدى عينة من الطالب المستجدين بأكاديمية سعد 
العبد هللا للعلوم األمنية ,دكتوراه, جامعة عين شمس. كلية التربية. قسم الصحة النفسية  

 واإلرشاد النفسي. 
(: المرجع فى تعليم اللغة  2003ف الشيح) فتحى علي يونس ومحمد عبد الرؤو .17

 القاهرة، مكتبة وهبة,العربية لألجانب " من النظرية إلى التطبيق" 
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ودة,  دكتوراه , جامعة القاهرة , معهد الدراسات التربوية. قسم تكنولوجيا معايير الج
 التعليم.

( : تأثير استخدام التدريس المصغر على تعلم مهارة 2014 )محمد توفيق احمد . 19
جامعة  ,ماجستير,  األساسيدفع الجلة لتالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 

 ضية .قسم المناهج وطرق التدريس.المنصورة. كلية التربية الريا
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(: المعلم والوسائل التعليمية، اإلسكندرية: المكتب 2005الباقي ) .محمد عبد 21
 الجامعي الحديث،  

(: تقويم برنامج إعداد معلمى اللغة العربية لغير 2015.محمد على بيومى محمد  )22
الناطقين بها بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة فى ضوء المعايير اللغوية ماجستير, جامعة 

 اسات العليا للتربية. قسم التعليم العالى والتعليم المستمر.القاهرة. كلية الدر 
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وتحقيق جودة األداء المهني لمشرفي التدريب الميداني ,ماجستير, جامعة أسيوط, كلية  

 جتماعية.الخدمة اال
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