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��� عن �عد لتنمية املعاي	� امل�نية رتصو مق��ح ل��نامج تد  التخصصية ملعل"� ر
�ب معل"� اللغة العر%ية ع*( املعاي	� امل�نية (اللغة العر%ية  ع مق��ح لتد رمشر و

  )التخصصية عن �عد

  أما4ي دمحم عمر طھ

@س�ا، <لية ال��بية، جامعة طيبة، اململكة منا78 اللغة العر%ية وطرتخصص  ر تد ق
  .العر%ية السعودية

 sa.edu.taibahu@amotaha: ال��يد Dلك��و4ي

#"! مق�ــــ�ح عـــن �عــــد لتنميــــة : املـــستخلص اســـة ا-,اليــــة لتـــصميم برنــــامج تـــد ر2ــــدفت الد ر
ومن أجل تحقيق 2ذا ال8دف تم تصميم اس<بانة . اللغة العر;يةاملعاي9� امل8نية التخصصية ملعل4! 

ــــل ممــــــا يـــــأHي ــــ! اللغـــــة العر;يــــــة مـــــن املعـــــاي9� امل8نيــــــة : للتعـــــرف مـــــن خالل8ــــــا عLـــــJ Kـ ـــع تمكــــــن معل4ـ واقــ
مة ل8م ST مؤسسات التعليم العام من وج8ـة نظـر مـشرST ومعل4ـ! اللغـة العر;يـة؛  زالتخصصية الال

#\يــة ملعل4ــ! الل غــة العر;يــة TــS املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية مــن وج8ــة نظــر معل4ــ! ر̂حتياجــات التد
#\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية مـن وج8ـة  ̂حتياجات التد راللغة العر;ية؛ 

#\ية . نظر مشرST اللغة العر;ية ̂حتياجات التد روقد تم استخدام Jل من املنbc الوصفي لتحديد 
واملنbc البناhي و2و املنbc العل4! املتبع ST بناء . ر;ية للمرحلت9ن املتوسطة والثانو#ةملعل4! اللغة الع

�نامج ا-iديدالj . ونـة مـنkعينـة عـشوائية م KـLاسـة ع معلـم ومعلمـة لغـة ) 423(رتـم تطبيـق أداة الد
سطة مشرف ومشرفة لغة عر;ية من املرحلت9ن املتو) 30(و. عر;ية من املرحلت9ن املتوسطة والثانو#ة

اسة للنتائج التالية. والثانو#ة جاء تمكن معل4! اللغة العر;ية مـن املعـاي9� امل8نيـة : روقد توصلت الد
جـــــة  مـــــة ل8ـــــم TـــــS مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــام TـــــS د رالتخصــــصية الال ـــساuي ) متوســـــطة(ز و;متوســـــط حــ

#\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصجاءت ). 1.62( ية مـن وج8ـة ر̂حتياجات التد
جـــة احتيــاج نظــر2م #\يــة ملعل4ـــ! ). 2.40(و;متوســـط حــساuي ) عاليــة(ر TــS د ̂حتياجـــات التد رجــاءت 

جـة احتيـاج  راللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية من وج8ة نظـر مـشرST اللغـة العر;يـة TـS د
ــــط حــــــساuي ) عاليـــــة( ــــت ال). 2.65(و;متوسـ اســـــة امليدانيـــــة تمكنــ اســـــةرومـــــن خـــــالل نتــــــائج الد   مــــــنرد

#"! عـن �عــد لتنميــة املعـاي9� امل8نيــة التخصــصية ملعل4ــ!  �نــامج تــدjح ل�رالتوصـل إ{ــK وضــع تـصو مق�ــ ر
#ب. اللغــــــة العر;يــــــة #و2ات التــــــد ــــK ســــــ�نا اســــــة إ{ــ ركمــــــا توصــــــلت الد ر #و : ر #و العــــــادي وســــــ�نا رالــــــس�نا ر

ات معل ال<ــــسر�ع، #\يــــة لتنميــــة م8ــــا ات تد ة التعلــــيم دو ا اســــة أن Hعقــــد و روأوصــــت الد ر ر رر 4ــــ! اللغــــة ز
�بو#ــة والتخصــصية�وأن يــتم تقــو#م أداء معل4ــ! اللغـــة . العر;يــة TــS ضــوء معــاي9� الرخــصة امل8نيــة ال
مة ل8م   . زالعر;ية ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية التخصصية الال

#ب عن �عد، املعاي9� امل8نية التخصصية: الJلمات املفتاحية #"!، التد ربرنامج تد   .ر
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A proposed vision for a distance training program to 
develop specialized professional standards for Arabic 

language teachers 
Amani Mohamed Omar Taha    

Arabic Language Curricula and Teaching Methods, College of 
Education, Taibah University, Saudi Arabia.   

Email: amotaha@taibahu.edu.sa 

Abstract: 

 The current study aimed to design a proposed distance training 
program to develop specialized professional standards for Arabic 
language teachers. In order to achieve this goal, a questionnaire was 
designed to identify all of the following: The reality of Arabic 
language teachers being able to meet specialized professional 
standards witch necessary for them in public education schools from 
the point of view of Arabic language supervisors and teachers; The 
training needs of Arabic language teachers in specialized professional 
standards from the point of view of Arabic language teachers; Training 
needs of Arabic language teachers in specialized professional 
standards from the point of view of Arabic language supervisors. The 
descriptive approach was used to determine the training needs of 
Arabic language teachers for the intermediate and secondary levels. 
And the constructivist approach, which is the scientific method used in 
building the new program. The study's questionnaire was applied to a 
random sample of (423) Arabic language teachers from the 
intermediate and secondary levels. and (30) Arabic language 
supervisors from the intermediate and secondary levels. The study 
reached the following results: The reality of Arabic language teachers 
being able to meet specialized professional standards witch necessary 
for them in public education schools came at a (medium) degree with a 
mean (1.62). The training needs of Arabic language teachers in the 
specialized professional standards, from their point of view, came in a 
(high) degree with a mean (2.40). The training needs of Arabic 
language teachers in specialized professional standards from the point 
of view of Arabic language supervisors came in a (high) degree with a 
mean (2.65). Through the results of the field study, the study was able 
to come up with a proposed vision for a distance training program to 
develop specialized professional standards for Arabic language 
teachers. The study also found training scenarios, the normal scenario 
and the acceleration scenario, and the study recommended that the 
Ministry of Education hold training courses to develop the skills of 
Arabic language teachers in light of the standards of the professional, 
educational and specialized license. And that the performance of 
Arabic language teachers is evaluated in light of the standards of the 
specialized professional license required for them. 

Keywords: training program, distance training, specialized 
professional standards. 
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  :املقدمة

�ًمو امل8مة ال�! تتطلب أن يkو املعلم معدا إعدادا جيدا، ُ�عد Hعلم اللغة العر;ية من  ًً ُ ن ر
بمـــا يؤ2لـــھ و#مكنـــھ مـــن القيـــام بوظيفتـــھ عLـــK الوجـــھ �كمـــل، وذلـــك ملـــا تك<ـــسبھ اللغـــة العر;يـــة مـــن 
قأ2ميـة Jو��ـا وســيلة وأداة Hعاملنـا مــع �خـر#ن TـS ا�iتمــع الـذي �عــ�ش فيـھ، ف�ـ! لــسان �مـة، فــو 

ىتحمل قدسية الـدين وأ2ميتـھ، �مـر الـذي يكـسب Hعلم8ـا أ2ميـة كjـ� و#جعـل أ��ا لغة القرآن ال�! 
ات وكفايــــات Hعليم8ــــا بــــأعKL مــــستو ممكــــن،  ر أن يمتلــــك معل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة م8ــــا ىمــــن الــــضر ري و

ة توافر معاي9� م8نية دقيقة ملعل4! اللغة العر;ية   .ورولذلك يظ8ر ^2تمام الكب9� بضر

�iــــر الزاو#ــــة TــــS العمليــــة التعليميــــة فــــإن معلــــم اللغــــة وإذا Jــــان املعلــــم �ــــشkل عــــام 2ــــو 
ُالعر;ية �عد الرك�9ة �ساسية ST امليدان التعلي4!، وذلك ألنھ �علم اللغة ال�! من خالل8ا يتم Hعليم 

اسية �خر فبدو اتقان لغة الـتعلم لـن يـتمكن املتعلمـ9ن مـن تحقيـق أي تقـدم Hعلي4ـ!  ناملواد الد ى ر
للغـــة العر;يـــة مـــن الkـــوادر الفاعلـــة TـــS العمليـــة التعليميـــة الـــذي يتطلـــب يـــذكر، ولـــذلك �عـــد معلـــم ا

ة ^2تمام بھ من خالل إعداده وتأ2يلھ م8نيا  ًضر   ).2011الرشيد، (ور

روقــد تــأثرت الب�ئــة التعليميــة اليــوم وخاصــة TــS ظــل التطــو التق¢ــ!، حيــث أصــبح التعلــيم 
ُمطالبا ST البحث عن سبل جديدة ونماذج Hعليمية جديدة  ملواج8ة العديد من التحديات وال�! م¥�ا ً

تقاء توقعات املستفيدين من العملية التعليمية �شأن جودة املنظومة  ر#ادة الطلب عKL التعليم وا ز
�س وضــــعف  رالتعليميـــة، مـــع وجـــود �عـــض التحـــديات ال�ـــ! تتعلــــق بـــنقص TـــS الkـــوادر املؤ2لـــة للتـــد

ة ال �ـــسية، �مـــر الـــذي يؤكـــد عLـــK ضــر را-jªــ�ات التد ات املعلمـــ9ن عمومـــا ور تقـــاء بقـــد ^ KـــLتأكيـــد ع
ً

ر ر
#\يـــة عـــن �عـــد Hـــساعده TـــS ثقـــل  رومعل4ـــ! اللغـــة العر;يـــة �ـــشkل خـــاص، مـــن خـــالل اق�ـــ�اح بـــرامج تد

اتھ وتkو#نھ امل¬! واملعرH ST STعليم اللغة العر;ية    ).2019الرحيSL، (رم8ا

Jـان البـد أن يقابل8ـا Hغ9ـ� ًونظرا لتغ9� طبيعة م8ام املعلم ST العملية التعليمية وHعـدد2ا، 
رTـــS محتـــو بـــرامج التنميـــة امل8نيـــة املقدمـــة ملعل4ـــ! اللغـــة العر;يـــة، ممـــا ســـاعد عLـــK ظ8ـــو محـــاوالت  ى
فع كفاي°�م امل8نية،  #�²م، وذلك من أجل تحس9ن أدا±�م و رعديدة لتطو#ر برامج إعداد املعلم9ن وتد ر

تقاء �³م م8نيا، Jو �ساليب التقليدي ^ KLنوالعمل ع ً ة عKL مواكبة التغ9�ات ر رة لم Hعد Jافية وقاد
رال�! طرأت عKL دو املعلم ST العملية التعليمية، �مر الذي أدي إ{K ظ8و اتجا2ات عامليـة جديـدة  ر

ات معلــم اللغـة العر;يــة  عبـدالعاطي، جلــودي، و صــابر، (رTـS العمليــة التعليميـة Hــس°�دف تنميـة م8ــا
2015.(  

ة ال�ـ! تقــدم قيمــة حيـث يقــدم التعلــيم عـن �عــد مجمو رعــة مـن �دوات التعليميــة املتطــو
ا¶ـــµ! املعتـــاد والكتـــاب و�قـــراص  رمـــضافة عLـــK التعلـــيم بـــالطر التقليديـــة و�·ـــS بـــذلك الـــصف الد ق
#ب التقليــدي عــن طر#ــق الكمبيــوتر، حيــث يــتمكن املــتعلم مــن خــالل التعلــيم  راملدمجــة، وح�ــ¸ التــد

ة أكjـــ� TــS الـــتحكم، كمــ رعــن �عــد ا-,ـــصو عLــK قــد ات متنوعــة مـــن ل را يــضمن التعلـــيم عــن �عــد خيـــا
فع ا-iامعات العاملية واملع�ـ�ف �³ـا دوليـا، لتkـو#ن عالقـة  التعليم لطال�³ا، من مناb¹ مستقاة من أ

ً
ر

�س  #ا لتطـــو#ر التـــد رتkامليــة بـــ9ن Hعلـــيم اللغـــة العر;يـــة والتقنيـــات ا-,ديثـــة ال�ـــ! تمثـــل مطلبـــا ضـــر ًر وً
  .(Cabello & Barrios, 2019)ًوداعما لھ 

�اضية �سة ^ف ة إ{K مس9�ة اململكة العر;ية السعودية نحو تب¢! نموذج املد رو#جدر Àشا ر
2ا ا¶µ! . رJانت متم�9ة لkافة أدوا �اµÁ! عKL نطاق واسع منذ بداية العام الد�رفقد نفذ النموذج ^ف

#ة التعليم أثناء جائحة Jوفيد 2021-2022 ̂بداع. 19-ر لضمان استمرا  عJ KLـل واك<µÄ¸ تطبيقھ 
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حيـــــث نجـــــد Åن وعيـــــا أكjـــــ� عـــــن كيفيـــــة دعـــــم وHعز#ـــــز التقنيـــــات . املـــــستو#ات الســـــيما بـــــ9ن املعلمـــــ9ن
ً

ب Hعلــــيم الطــــالب زوuــــشkل عــــام تجــــاو تــــأث9� الــــتعلم عــــن �عــــد أمــــد . رالتعليميــــة لعمــــل املعلــــم ولتجــــا
ي، (ا-iائحة    ).2020ربو�ي، وغر�غو

حقيـــق التنميـــة امل8نيـــة للمعلمـــ9ن وTـــS الواقـــع �عتjـــ� اســـتخدام بـــرامج التعلـــيم عـــن �عـــد لت
ف8ــا التحــاق  ا مناســبا للــتخلص مــن تحــديات بــرامج التنميــة امل8نيــة التقليديــة ال�ــ! Hعرقــل ظر وخيــا

ً ً
ر

املعلمــ9ن بjــ�امج التنميـــة امل8نيــة ال ســـيما تلــك ال�ـــ! تتعلــق بمواعيـــد الjــ�امج والبعـــد املkــا�ي وضـــعف 
�امج jعباء املادية لل�ة عKL تحمل  #\ية التقليدية وغ9�2ارتوافر القد   .رالتد

�و�ــــي بأنــــھ نافــــذة متجـــددة لتقــــديم بــــرامج وأ�ــــشطة �#"! Àلك �نــــامج التـــدjر2ـــذا و�عــــرف ال
ب إ{ـــK جانـــب تطـــو#ر  ب واملتـــد رالتنميـــة امل8نيـــة ذات الكفـــاءة العاليـــة مـــع تحقيـــق التفاعـــل بـــ9ن املـــد ر

#ب باستمرار  رمحتو التد نـھ اسـتخدام التقنيـة بجميـع بأ) 2010(كما �عرفھ املـالح ). �2007ش9�، (ى
ب أو املتعلم بأقـصر وقـت وأقـل ج8ـد وأكjـ� فائـدة وقـد أوÈـ,ت . رأنواع8ا ST إيصال املعلومة للمتد

 KـLعتمد عH ب�ئة محفزة ST س اللغة� ب إصالح Hعليم اللغة، أ2مية إعداد معلم9ن مؤ2ل9ن لتد رتجا ر
ة عKL تحس9ن اس<يعاب الطالب وإ ات العمليـة والتفك9ـ� رمعاي9� التعليم، لد�Éم القد ركسا�³م للم8ـا

ـــــة مــــــن خــــــالل  ات العلميــــــة و;نــــــاء اتجا2ــــــات حديثـ ف وامل8ــــــا ـــــق املعــــــا رالعل4ــــــ!، وتوســــــيع فــــــرص تطبيـ ر
  ).2020سليم، (املسابقات العلمية 

ونــا،  #ب TــS العــالم خاصــة �عــد جائحــة Jو �و�ــي 2ــو مــستقبل التــد�#ب Àلك رو�عتjـ� التــد ر ر
#ب عــــن �عــــد أحــــد أ2ــــم وأبــــ ا�Êم روقــــد أصــــبح التــــد رر الوســــائل ال�ــــ! يiÌــــأ إل�Ëــــا �فــــراد لتطــــو#ر قــــد ز

ا�Êم وTـS ظـل التغ9ـ�ات املرجـوة TـS املنظومـة التعليميـة الـسعودية، البـد مـن �خـذ بمنظومـات . روم8ـا
#ـــــة  #ب عــــن �عـــــد و2ــــذا ينطلـــــق مــــع مــــا جـــــاءت بــــھ ر ؤالتــــد ـــيم وصـــــوال إ{ــــK أعLـــــK 2030ر  لتطــــو#ر التعلـ

ً

جات #ب وذلك من خالل مجموعة من À. رالد 2ا ^2تمام باالس<ثمار ST التعليم والتد رجراءات أبر ز
ات ف وامل8ا رواملعا   . ر

#ب �شط  �و�ي بأنھ نظام تد�#ب Àلك روتقوم فلسفة التد  غ9� تقليدي Active Trainingر
ب وÀفـــادة مـــن العمليــــة  �نــــت لتوصـــيل املعلومـــات للمتــــد�ر�عتمـــد عLـــK اســــتخدام مواقـــع شـــبكة Àن

#\يـــة بkافـــة جوان ;9ن TـــS نفـــس رالتد ب واملتـــد #ب ودو وجـــود املـــد ̂نتقـــال إ{ـــK موقـــع التـــد ر�²ـــا دو  ر نر ن
ب(ا-,�9 املkا�ي مع تحقيق التفاعل ثالÔي ��عاد  ;9ن، املـد #"! الرق4ـ!، املتـد را�,تو التد ر ر ة ) ى روإدا

#\ية بأسرع وقت وأقل تkلفة    ).2012عبد املعطي، (رالعملية التد

Kـــــــ اســــــــات عLـ ــــد أكــــــــدت العديــــــــد مــــــــن الد ـــــــة روقــــ اسـ ـــــــي م¥�ــــــــا د �و�ـ�#ب Àلك ــــد ــــة التــــ ر أ2ميــــ ر
)Robert,2006 (ب عـن �عـد# وتوصـلت إ{ـK أن مقـدار . روال�! 2دفت إ{K تحليل التkلفـة والعائـد للتـد

#ب  #"! يفـــو بمراحـــل مـــا يـــتم اك<ـــسابھ TـــS التـــد ات وكـــم ونـــوع وشـــkل ا�,تـــو التـــد راك<ـــساب امل8ـــا ر قر ى
  .التقليدي باإلضافة إ{K انخفاض الوقت والتkلفة

اســـــة ب� ـــK معرفـــــة العوامـــــل ال�ـــــ! تحـــــد مـــــن فاعليـــــة ) Mantyla,2006(رنمـــــا اســـــ°�دفت د إ{ــ
#\يــة  ة تقــديم ا-iلــسات التد اســة بــضر #\يــة عjــ� الــشبkات، وأوصــت الد رتــصميم ا-iلــسات التد ر ر ور

#"! وتجنب استخدام �سلوب الواحد � من أسلوب تدÚربأك.  

اســـــة  ــــK معرفـــــة ا-ªطـــــوا) Merrill,2005(رTـــــS حـــــ9ن اســـــ°�دفت د #ب إ{ـ ــــة للتـــــد رت التنفيذيـ
#\يــة، وأدوار  رباســتخدام شــبkات ا-,اســب واملتمثلــة TــS تخطــيط وتــصميم ا�,تــو وا-iلــسات التد ى
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#\ية امل��امنة والغ9� م��امنة ;9ن، واختيار أدوات التفاعالت التد ;9ن واملتد راملد ر اسة . ر روتوصلت الد
#"! املناسب 2و القادر عKL اكساب امل8ا رإ{K أن ا�,تو التد مة ST الوقت املالئم لiÌلسات ى زات الال ر

#\ية   .رالتد

�اش دي jاسة ال #"! عن �عد عKL الشبكة العاملية ) 2009(رو2دفت د رإ{K إعداد برنامج تد
)Internet (اس ا-,لقـة الثانيـة #\ية ملعل4! مد ̂حتياجات التد رلتلبية  #"! . ر روتوصـلت إ{ـK برنـامج تـد

#ب عــن �عــد TــS تكنولوجيــا التعلــيم #\يــة للمعلمــ9نرللتــد ̂حتياجــات التد اســة . ر TــS ضــوء  روكــذلك د
#"! قائم عKL املعلومات وتكنولوجيا ) 2008(الدغيم  رال�! 2دفت إ{K التعرف عKL فاعلية برنامج تد

;ط8ا بالتقنية ا-,ديثة. ^تصال À STنماء امل¬! #\ية و روتوصلت إ{K تطو#ر �ساليب التد   .ر

اســـة عبـــد املعطـــي  #ب ال) 2012(رود ر�ـــ! 2ـــدفت إ{ـــK وضـــع تـــصو مق�ـــ�ح لتفعيـــل دو التـــد ر ر
�و�ي ST تحقيق التنمية امل8نيـة للمعلمـ9ن�ة توظيـف تكنولوجيـا املعلومـات . Àلك وروتوصـلت إ{ـK ضـر

#ب #ب امل¬ــ! للمعلمـ9ن بمختلــف مركــز التـد تـصاالت TــS مجـال التــد ر̂و اســة الــش8ومي . ر ) 2020(رود
#"! إ �و�ـي لإلنمـاء امل¬ـ! للمعلمــ9نرال�ـ! 2ـدفت إ{ـK تـصميم برنــامج تـد�اسـة إ{ـK بنــاء . لك روتوصـلت الد

�و�ي لإلنماء امل¬!�#"! إلك �نامج. ربرنامج تدjاسة فاعليھ ال روJان من أبر توصيا�Êا د   . ز

#ب عن �عد للمعلم9ن ب عKL مستو العالم ST التد رو2ناك العديد من التجا ومن ذلك . ىر
ـــي TــــS أملانيــــا ا �و�ـ�#ب Àلك ـــي للمعلمــــ9ن عLــــK نطــــاق رتجر;ــــة التــــد �و�ـ�#ب ^لك رل�ــــ! اســــتخدمت التــــد

�و�ي للمعلمـ9ن إلكـسا�³م خjـ�ات م8نيـة جديـدة، وكـذلك �#ب Àلك رواسع، وكندا ال�! اعتمدت التد
�و�ــــي ملــــساعدة املعلمــــ9ن عLــــK التنميــــة امل8نيــــة، �#ب Àلك رإنجل�ــــ�ا ال�ــــ! صــــممت شــــبكة قوميــــة للتــــد

س #ب .  الذكيـة TـJ Sـل مـا يـرتبط بالعمليـة التعليميـةرومال�9يا ال�! تحولت إ{K نمط املدا رو�عتjـ� التـد
 KـLب ا-,ديثـة ال�ـ! تركـز ع# #ب التفاعSL من أحدث أساليب التد رعن �عد واستخدام تقنيات التد ر

إذا ما . استخدام التقنيات ا-,ديثة ال�! ل8ا إيجابيات وفوائد كب9�ة عKL العملية التعليمية التعلمية
�اتيجيا�Êاأحسن استخدم8ا وتوظ�  .يف اس

�و�ي �#ب ^لك #"! عKL التد �نامج التدjرو�عتمد 2ذا ال #ب عن �عد(ر بkافھ مkوناتـھ ) رالتد
#"!، واسـتمد محتـواه مـن املعـاي9� التخصـصية  �نـامج التـدjبأ2داف ال !"# رحيث أختص املkو التد ر ن

#ب و��ــشطة والوســائل ال�ــ! تتما �اتيجيات التــد�âــµ! مــع املعــاي9� امل8نيــة رملعل4ـ! اللغــة العر;يــة واســ
�نامج j9ن وتقو#م ال; #ب عن �عد، كما اختص املkو التقو#4! بتقو#م أداء املتد رالتخصصية والتد نر
�و�ـــي ضــمن بوابـــة النظـــام �#ب ^لك #"!، و#قـــوم املkــو التكنولـــوSä عLــK البãيـــة التحتيـــة للتــد رالتــد نر

ة رالتعلي4ــ! للمعلمــ9ن، و�عتمــد املkــو Àدار الــذي يـــتم إدا ي #و2ات ن #ب مــن خاللــھ عLــK ســـ�نا ر التــد ر
;9ن مــن الناحيــة التعليميــة  شــادات للمتــد À شــادي بتقــديم À ــوkحــة، و#خــتص امل��#ب املق رالتـد ر ر نر

#ب #ب والفن9ن القائم9ن عKL التد {S التد روال<شغيلية بتحديد مسؤ ر   .و

�بو#ـــة وæـــS مجموعـــة مـــن املبـــادئ واملفـــا�2يم كمـــا �ـــستمد فلـــسفتھ مـــن فلـــسفة املعـــاي9� ال
�µÄ! وHشkل �ساس الفكر لھ #ة املستقبلية للمعلم وأدائھ التد يالرئ�سة ال�! Hعكس محاو الر ر ؤ . ر

وطبيعــة تخــصص اللغــة العر;يــة ومجاال�Êــا ا�ªتلفــة مــن النحــو، الــصرف، �دب، النقــد، البالغــة، 
ض والقافية، Àمالء، علم اللغة، وتمثل املعاي9� امل8نية مرتكزا للعديد من  العر

ً
العمليات امل8مة ST و

#بـــھ،  ات امل8نيـــة، وتقـــو#م �داء امل¬ـــ! للمعلـــم، وتد ̂ختبـــا رمجـــال إعـــداد املعلـــم، وتأ2ليـــھ، وإعـــداد  ر
ـــع مــــــستواه فـــ ـــــ9ن TــــــS اململكــــــة العر;يــــــة . رو ــــة والتخصــــــصية للمعلمـ �بو#ــ�ـــــة ال ـــــاء املعــــــاي9� امل8نيـ ـــــر بنـ ومـ

#ب . الـــسعودية �عــــدة مراحـــل اســـات مــــç,ية ألفــــضل رحيــــث قامـــت 2يئــــة تقــــو#م التعلـــيم والتــــد ربد
ســات TــS مجــال إعــداد املعــاي9� امل8نيــة uــع �ــèç . راملما ت TــS أ رمرتكــزة عLــK أطــر نظر#ــة واجرائيــة طــو ر
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ت الªçãة �و{K عام  ه 1439ه، والرا�عة 1443ه، والثالثة عام 1428ه، والثانية عام 1421رصد
) ،   )2021يالشمر

ــــب التطــــــ ـــ9ن لتواكــ ـــاي9� امل8نيــــــة للمعلمـــ ات املتالحقــــــة والــــــسر�عة ال�ــــــ! وتــــــم تحــــــديث املعـــ رو
#ة  �ك9ـ� 2030ؤHش8د2ا اململكة ST ظل ر��ك9ـ� عل�Ëـا تفر#ـد التعلـيم، ال� ومن أ2م ا-iوانب ال�ـ! تـم ال

ات، تحــس9ن املعرفــة بــالتقو#م، دعــم ثقافــة التعــاو امل¬ــ!، التأســ�س  نعLــK تطبيقــات املعرفــة وامل8ــا ر
 �#ب، (ىألدوار جديدة للمعلم، التدرج ST مستو املعاي9   ).1439ر2يئة تقو#م التعليم والتد

نوتتkــو معـــاي9� املركـــز الـــوط¢! للقيـــاس والتقـــو#م املعــدة ملعلـــم اللغـــة العر;يـــة مـــن جـــزأين 
�ك فيـــھ معلــــم اللغـــة العر;يــــة مـــع جميــــع التخصـــصات �خــــر و2ـــو ا-iــــزء �ىا-iـــزء العــــام الـــذي �ــــش

�كة، وا-iزء ا-ªاص و2و معاي9� تخصصية ت<�لناو ما يãبSê عKL معلـم اللغـة ا-ªاص باملعاي9� املش
ات املرتبطـــة  ف وامل8ـــا �ـــµÄ! و#تــضمن املعـــا ة عLـــK أدائــھ TـــS التخـــصص التد رالعر;يــة معرفتـــھ والقـــد ر ر ر
ض والقافيــة، Àمـالء، علــم اللغــة، ومــا  وبالتخـصص النحــو، الــصرف، �دب، النقـد، البالغــة، العــر

�سية فعالة Hس8م ST نجاح8م ST عمل سات تد ريتصل �³ا من مما �س ر   ).2008النصار، (رية التد

و�Êــــدف املعـــــاي9� امل8نيـــــة للمعلـــــم TـــــS اململكـــــة العر;يــــة الـــــسعودية إ{ـــــK تطـــــو#ر النمـــــو امل¬ـــــ! 
لوملا أث\تھ 2ذا �سلوب من نجـاح TـS الـدو املتقدمـة طبـق TـS العديـد . وتحس9ن نوعية أداء املعلم9ن

ة . (ات ضـمن ثمانيـة مجـاالتمن البلدان العر;ية ففـي مـصر تـم وضـع مجموعـة املعـاي9� واملؤشـر ا رو ز
̂عتمــــاد،  ـــة والتعلــــيم مــــصر، ال8يئـــــة القوميــــة لــــضمان جـــــودة التعلــــيم و �بيـ�ة ) 2009ال ا روقامـــــت و ز

دن بوضــــع معــــاي9� وطنيــــة لتنميــــة املعلــــم م8نيــــا ضــــمن ســــبعة مجــــاالت � SــــT ــيم التعلــ
ً

�بيــــة .(ر�ة ال ا رو ز
دنيـــة،  ��عLـــK للتعلـــيم بقطـــر معـــاي9� م8نيـــة وأعـــدت ال8يئـــة التعليميـــة للمجلـــس) 2006روالتعلـــيم  

ا للتنميـــة امل8نيـــة للمعلـــم  وطنيـــة تـــضمنت أث¢ـــ! عـــشر معيـــا
ً
ا�iلـــس �عLـــK للتعلـــيم TـــS دولـــة قطـــر، (ر

�اليا قائمـة معـاي9� م8نيــة ) 2007�وحـددت بر#طانيـا سـتة معـاي9� لتقـو#م املعلـم، TــS حـ9ن وضـعت أسـ
ــــدف إ{ـــــK تحـــــس9ن ن ـــيا �Êـ ا أساســ تـــــضمنت اث¢ـــــ! عـــــشر معيـــــا

ً ً
ــــة املعلمـــــ9ن وجـــــودة �داء التعلي4ـــــ! ر وعيـ

اسـة أبـو حميـد) �2017ـشوان، ( اسـات م¥�ـا د روقـد أكـدت ذلـك العديـد مـن الد ال�ـ! أكــدت ) 2015(ر
ة  ــ9ن وال�ـــ�خيص للم8نـــة، وأوصـــت إ{ـــK ضــــر ة وضـــع معـــاي9� خاصـــة لjـــ�امج إعــــداد املعلمـ رعLـــK ضـــر ور و

#\ية ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية   .رإعداد برامج تد

اســـة 2ـــا TـــS تطـــو#ر ) 2018( ا-,رuـــي ر ود خـــصة املعلـــم ودو رال�ـــ! 2ـــدفت إ{ـــK إبـــراز أ2ميـــة  ر
روHعز#ز أداء املعلم منذ عملية Àعداد والتأ2يل إ{K عملية التطو#ر أثناء ا-ªدمة وتوصلت إ{K تصو 

خــصة املعلــم الــسعودي ، وعتــوم . رمق�ــ�ح لكيفيــة تحقيــق  اســة الــش8ر ي2ــذا، وأثب<ــت د إ{ــK ) 2018(ر
ة إعــداد بــرامج ىتـد�ي مــستو  �ـµÄ! عنــد معل4ـ! ومعلمــات اللغــة العر;يـة، وأوصــت بـضر ر�داء التد ور

#\يــة للتنميــة امل8نيــة والªëــصية لــدى معل4ــ! ومعلمــات اللغــة العر;يــة ح�ــ¸ يتمكنــوا مــن القيــام  رتد
�سية بنجاح، ومن التعامل والتواصل �شkل مناسب مع Åخر#ن   .ربأعمال8م التد

اســة الــديحا�ي  الــھ م8نــة التعلــيم ) 2019(ركمــا أثب<ــت د خــصة مز  �وأ2ميــة تطبيــق معــاي9 ر
اســـة املط9ـــ� . عLـــK املعلـــم لرفـــع جـــودة العمليـــة التعليميـــة يوتوصـــلت د اء املعلمـــ9ن ) 2017(ر رإ{ـــK أن آ

ــــصة، ملـــــا توقعـــــوه مـــــن فوائـــــد عLـــــK ا-iوانـــــب الªëـــــصية للمعلمـــــ9ن وللعلميـــــة  ع الرخـ وداعمـــــة ملـــــشر
�بو#ة، وملا ل8ـا مـن دو م8ـم TـS تطـو#�اسـة ال8ـادي . ر العمليـة التعليميـةرال عLـK ) 2018(روقـد أكـدت د

سة امل8نة �س شرطا أساسيا وإلزاميا ملما خصة التد  KLرأن أغلب الدو تضع ا-,صو ع ر ر
ً ً ً

ل وأثب<ت . ل
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اسة عبد العز#ـز  إ{ـK أن ال�ـ�خيص �عكـس جـودة �داء امل¬ـ! وفـق املعـاي9� امل8نيـة و#حقـق ) 2020(رد
  .التنمية املستدامة

اسة 2ذا، اسات مثل د ر وقد أكدت العديد من الد  أن 2ناك أسباب أدت (Doig, 2011)ر
ســات  ̂ختالفــات بــ9ن مما  SــT س لــدى �عــض نظــم التعلــيم وتتمثــل تلــك الفجــوة� رإ{ــK فجــوة TــS التــد ر

، مثــل �س TــS الواقـع واملــأمو لالتـد سـ8ا املعلمــو TــS : ر �س ال�ــ! يما نالفجـوة بــ9ن طــر وأسـاليب التــد رق ر
مة لتحقيق أ2داف التعليمالواقع و;9ن م �س الال سات التد زما ر اسـة الغثjـ�. ر ) 2020(ركما 2ـدفت د

إ{K تحديد أ2م معوقات تطبيـق الرخـصة امل8نيـة ملعلـم التعلـيم العـام TـS اململكـة العر;يـة الـسعودية 
�امج التطو#ر امل¬! للمعلمj2ا املعوقات املتعلقة ب اسـة الـوادSí وآل . زومن أبر ر2ذا، وقد توصـلت د

#\يـــة قائمـــة عLـــK معـــاي9� الرخـــصة امل8نيـــة مـــن وج8ـــة نظـــر ) 2021(فران ســـ رإ{ـــK وجـــود احتياجـــات تد
اسة الشمر . املعلم9ن يود جة امـتالك معل4ـ! اللغـة العر;يـة ) 2021(ر رال�! 2دفت إ{K التعرف عKL د

اسة عLـK أن امـتالك معل4ـ!  رباملرحلة الثانو#ة للمعاي9� التخصصية من وج8ة نظر2م، وكشفت الد
ات اللغة ا رللغة العر;ية للمعاي9� التخصصية النحو#ة، والصرفية، والبالغية، و�دبية، ومعيار م8ا

جة مرتفعة لدى معل4! املرحلة الثانو#ة �س8ا بد روطرائق تد   .ر

اسـة  ال�ـ! 2ـدفت إ{ـK تحليـل مجموعـة �دلـة (Arancibia et. al., 2016)  روم¥�ـا كـذلك د
راملوجودة حو أنواع تدخالت التد � فعاليـة للمعلمـ9ن أثنـاء ا-ªدمـة، وHـسلط الـضوء عLـK لÚك�#ب 

#ب املعلمـ9ن، وتوصـلت . الفجوات املعرفية اسـة مجموعـة قياسـية مـن املؤشـرات لتـد �حت الد�رواق ر
�ك�9 عKL تخصص مع9ن��امج البد أن توفر موادا تكميلية مع الjأن ال K}اسة إ ًالد اسـة . ر رو2دفت د

(Staub & Kirkgöz, 2019)تركيا تقي ST لغة أجن\يةJ نجل�9يةÀ برامج إعداد معلم اللغة �. يم معاي9
 ،�;9ن ST برامج إعداد معلم اللغـة Àنجل�9يـة Jلغـة أجن\يـة لتقيـيم املعـاي9 رمن خالل فحص وSí املد
�س  رHـــش9� النتـــائج إ{ـــK أنـــھ عLـــK الـــرغم مـــن املـــستو#ات العاليـــة �ـــس\يا للـــوSí بـــ9ن أعـــضاء 2يئـــة التـــد ً

�Jــي  إال أن 2نــاك القليــل مــن �دلــة ال�ـــ! با-iامعــة با�ملعــاي9� ال�ــ! وضــع8ا مجلــس التعلــيم العــا{S ال
Hش9� إ{K أن العمل باملعاي9� ST العملية التعليمية قائما
ً

.  

اســــة   تقيــــيم معرفــــة املعلمــــ9ن (Shaukat & Chowdhury, 2020)ر2ــــذا و2ــــدفت د
ع Hعز#ــز Hعلــيم املعلمــ9ن TــS باكــست ا�Êم وف8م8ــم ملــشر ووتــصو الــذي تــم تــصميمھ لتطــو#ر ) STEP(ان ر

باســتخدام مــنbc نــوSí �عتمــد عLــK املقــابالت شــبھ املنظمــة، . املعــاي9� امل8نيــة للمعلمــ9ن TــS باكــستان
وكـــشفت النتـــائج أن دمـــج 2ـــذه املعـــاي9� TـــS بـــرامج Hعلـــيم املعلمـــ9ن لـــم يتحقـــق �عـــد، �ـــس\ب تحـــديات 

اســة . التنفيــذ ا�ªتلفــة  إ{ــK التعــرف عLــK فاعليــة برنــامج (Shdaifat et. al., 2020)ركمــا 2ــدفت د
دن � SـT !امل8نيـة الوطنيـة لــدى معل4ـ! التعلـيم الثــانو امل¬ـ �#"! لتنميـة املعرفـة باملعــاي9 رتـد ضــمن . ير

�س، تقيــيم Hعلــم الطــالب، النمــو (ســبعة مجــاالت  �س، تنفيــذ التــد �بيــة، تخطــيط التــد�رفلــسفة ال ر
�أظ8ــــرت نتــــائج وجــــود ) واملعرفــــة التكنولوجيــــة. Jــــادي4!الــــذاHي للمعلــــم، قــــيم وأخالقيــــات امل8نــــة، و

#ب املق�ــ�ح TــS تنميــة املعرفــة حـو معــاي9� التطــو#ر امل¬ــ! الوطنيــة لــدى معل4ــ!  �نــامج التــدjلفاعليـة ل ر
�بية امل8نية، حيث تراوحت 2ذه الفعالية ب9ن �قو جدا(و ) متوسط(ال

ً
اسة ). ي  ,Assalahi)روسعت د

ات معل4ــ! (2021 لاللغــة Àنجل�9يـــة Jلغــة أجن\يــة حـــو تقيــيم احتياجــات التطـــو#ر ر إ{ــK بحــث تـــصو
وأظ8ـرت النتـائج . امل¬! ST ضوء املعاي9� امل8نية ملعل4! اللغة Àنجل�9ية ST اململكة العر;ية الـسعودية
نو#تفـــق املعلمـــو . ًأن املعلمـــ9ن Jـــانوا م8تمـــ9ن جـــدا بأ�ـــشطة التطـــو#ر امل¬ـــ! الرســـمية وغ9ـــ� الرســـمية

ا لتخطــيط التطــو#ر امل¬ــ! ا-ªــاص �³ــم لتحــس9ن �ــشدة عLــK أن  ًراملعــاي9� امل8نيــة للمعلمــ9ن تــوفر إطــا
�س،  ركفـاءا�Êم، وقـد صــنفوا تـصميم املنـاb¹ ثــم إتقـان اللغــة، واملعرفـة النظر#ـة، وعلــم أصـو التــد ل

زوالتطبيق النظر عKL أ��ا أبر الكفاءات املطلو;ة للتطو#ر امل¬! ا-ªاصة �³م   .ي
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اســـة  استكـــشاف ا-,ـــد �د�ـــى مـــن الـــسمات امل8نيـــة (Ghosh, 2022) رTـــS حـــ9ن 2ـــدفت د
�كة ملعل4! الkليات وuعض السمات امل8نية ا�,ددة ملعل4! اللغة Àنجل�9ية�وتحليل ثالثة أطر . املش

�كة مــــن أجــــل اســــتخالص مــــدخالت �ــا لف8ــــم خصائـــص8ا املــــش ًدوليـــة للمعــــاي9� امل8نيــــة املرموقــــة دوليــ

�سللـسياق ال8نـدي الـذي يحتـاج إ اسـة نقديــة . ر{ـK تطـو#ر معـاي9� م8نيـة TـS التـد رعـالوة عLـK إجـراء د
نتقـال الـوظيفي ملعل4ـ! الkليـات �ـشkل عـام ومعل4ـ! اللغـة  �قيـة ̂و�#و ال8نـدي للتوظيـف وال رللس�نا

اســـة بـــأن يقـــوم املعلمـــو بتطـــو#ر معـــاي9� مقننـــة . Àنجل�9يـــة �ـــشkل خـــاص واســـ<يعاب نوتوùـــµ! الد ر
�اسة . �شطة التعليميةتتضمن خمسة مجاالت من   بحث (Alhazmi et. al., 2022)ركما 2دفت د

�بو#ـــة�اســـة املـــنbc . واقـــع بـــرامج التطـــو#ر امل¬ـــ! للمعلمـــ9ن وفـــق الرخـــصة امل8نيـــة ال رواســـتخدمت الد
مة للرخصة امل8نية للتعليم ST اململكة العر;ية الـسعودية سات واملعاي9� الال زالوصفي لتحليل املما . ر

ك ف�Ëا املعلمـو سـا2مت �ـشkل كب9ـ� TـS إكـسا�³م وأظ8رت النتائج ن أن برامج التطو#ر امل¬! ال�! شا ر
ات جــة . راملعرفــة وامل8ــا فعــت وíــS املــشارك9ن إ{ــK د ت النتــائج إ{ــK أن بــرامج التطــو#ر امل¬ــ!  ركمــا أشــا ر ر

سات م8نية  .رمتوسطة ST ثالث مما

خصة املعلم، ال�! يتم وقد ظ8ر Å STونة �خ9�ة املطالبة بتم98ن التعليم وتطبيق   �رمعاي9
ًبناء عل�Ëا مزاولة املعلم مل8نـة التعلـيم وذلـك لرفـع جـودة العمليـة التعليميـة، وذلـك إليجـاد أúـªاص 

ات والتغ9ــــ�ات TــــS العمليــــة التعليميـــة، حيــــث يقــــصد برخــــصة  #ن عLــــK مواكبــــة التطـــو رمـــؤ2ل9ن قــــاد ر
�س ال�ــ! Hعتمــد  عLــK اســ<يفاء املعلــم ملتطلبــات ومعــاي9� راملعلــم التــصر#ح الرســ4! ملزاولــة م8نــة التــد

سمية، وHعتمد عKL معاي9� ا-iودة وترتبط باملعاي9� القومية   )2020عبد الرحمن، . (رتحدد2ا 2يئة 

 ،S}التعلــيم بالبنــك الــدو SــT ســات العامليــة رTــS حــ9ن أوùــµ¸ التقر#ــر الــذي نفــذه قــسم املما
ة  �و�ـي والتعلـيم رتحت إشراف وتãسيق مركز بحوث سياسيات التعلـيم وÀدا�العامـة للتعلـيم Àلك

#ب امل¬ــــ! لÌ,ـــد مــــن حــــاالت  ة التعلــــيم باململكــــة العر;يـــة الــــسعودية باســـ°�داف التــــد ا رعـــن �عــــد بـــو ر ز
ـــة لkــــل . التبــــاين TــــS أداء املعلمــــ9ن ب Hعلــــم ذات جــــودة عاليـ رمــــن أجــــل تخطــــيط فعــــال وتقــــديم تجــــا

ي، . (الطالب   ).2022ربو�ي، وغر�غو

�ة اجتيـــاز اختبـــار الرخـــصة . خيص ملزاولـــة م8نـــة التعلـــيمومـــع بـــدايات التوجـــھ لل�ـــ وروضـــر
uعـــة مــــسميات  �قيـــة وفقـــا للرتــــب TـــS الئحـــة الوظـــائف التعليميــــة ال�ـــ! جـــاءت بأ�رامل8نيـــة للتعيـــ9ن وال

ً

)�س، واملعلم املتقـدم، واملعلـم ا-ªب9ـ ط ) راملعلم املما وممـا يتطلـب للتعيـ9ن عل�Ëـا مجموعـة مـن الـشر
ة التعلــــيم وفقــــا ألحkــــام الالئحــــة تطبيــــق املعــــاي9� امل8نيــــة، . 8نيــــةم¥�ــــا تحقيــــق املعــــاي9� امل ا ـــو{K و وتتـ

ً
ر ز

#ب ة من 2يئة تقو#م التعليم والتد ل��ام بãتائج اختبار الرخصة امل8نية الصاد ر̂و   .ر

و;ــالرغم اجمــاع مــشرST اللغــة العر;يــة عLــK أ2ميــة املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية TــS تجو#ــد 
جـة تمكـن معل4ـ! ي�داء اللغو ملعل4! اللغة ر العر;يـة TـS جميـع مجاال�Êـا إال أن النتـائج أظ8ـرت أن د

جـة )التخصـصية(اللغة العر;ية من معاي9� املركز الوط¢! للقياس والتقو#م  ر، �ـشkل عـام جـاءت بد
ــــعيفة  ــــصار، (ضـــ اســـــــة إســـــــماعيل والز2را�ـــــــي ) 2008النـــ ـــن ) 2021(ركمـــــــا كـــــــشفت د ــــد مــــ عـــــــن العديـــ

#\ية التخصصية  ًوامل8نية ملعل4! اللغة العر;ية، وتأس�سا عKL ذلك، وملا Jان معلم ر̂حتياجات التد

�بو#ــة والتعليميـــة، مــن خـــالل �اللغــة العر;يــة مـــن أ2ــم العوامــل ال�ـــ! يتوقــف عل�Ëــا نجـــاح العمليــة ال
القيــام بمــا 2ــو منــوط بــھ بطر#قــة فعالــة وفــق معــاي9� م8نيــة مقننــة، حيــث شــ8دت الــسنوات �خ9ــ�ة 

ب لتطو#ر العم اسة ا-,الية Hس°�دف رعدة تجا رلية التعليمية عامة وتطو#ر املعلم خاصة، فإن الد
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#"! يــتم تنفيــذه عــن �عــد �ـــس8م TــS تنميــة املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية ملعل4ــ! اللغـــة  ربنــاء برنــامج تــد
  .ST اململكة العر;ية السعودية) الثانو#ة/ املتوسطة (العر;ية للمرحلت9ن 

اسة   :رمشJلة الد

ه عLـK أكمـل وجـھ �ـساعد TـS تحـس9ن جـودة التعلـيم، مما ال شك فيھ أن ر قيام املعلم بدو
2̂تمـــام بــــاملعلم و;ـــرامج التنميــــة امل8نيـــة للمعلــــم،  ة  ة إ{ـــK ضــــر ̂شــــا رن<يجـــة لـــذلك كÚــــ� ا-,ـــديث و ور
�اف بامل8نة، ال سيما �̂ح جة  خصة املعلم لالنتقال باملعلم إ{K د اء إ{K تطبيق  Å من �رواتج8ت كث9 ر ر

ضـ9ن للتنميـة امل8نيـةأن 2نـاك اع اسـة اسـتطالعية قامـت �³ــا . رتقـاد أن كث9ـ� مـن املعلمـ9ن معا روTـS د
 KـــLل8ـــن) 35(الباحثــة ع S}معلمـــة لغــة عر;يـــة، حيـــث تـــم توجيــھ الـــسؤال التـــا : K̂حتيـــاج إ{ـــ جـــة  رمــا د

#"! �Éــدف لتنميــة املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية ملعل4ــ! اللغــة العر;يــة؟ وJــان ســلم Àجابــة  ربرنــامج تــد
 !µجـــــة (خما¶ــــ ـــطة، د جـــــة احتيــــاج متوســ جـــــة احتيـــــاج مرتفعــــة، د جـــــة احتيــــاج مرتفعـــــة جــــدا، د رد ر ر ر

ً

جـــة احتيــاج منخفـــضة جـــدا احتيــاج منخفـــضة، د
ً

 مـــن 2ــذه العينـــة لـــد�Éن )%85.7(وقــد تبـــ9ن أن ) ر
جة احتياج مرتفعة جدا، و  د

ً
جة احتياج مرتفعة) %14.3(ر   .رمن 2ذه العينة لد�Éن د

#\يـــة ملعل4ــــ! اللغـــة العر;يــــة ذات أ2ميـــة كjــــ� كمـــا Hعـــد عمليــــة تحديـــد ^ ىحتياجــــات التد ر
صــــد   Kــــة إ{ــــ,Ìا-,اجــــة امل SــــT اســــة ا-,اليــــة #�²م وعليــــھ تتمثــــل مــــشkلة الد رفم¥�ــــا تنطلــــق بــــرامج تــــد ر ر
مـــة ل8ــــم مــــن وج8ــــة  #\يــــة TــــS ضـــوء املعــــاي9� التخصــــصية الال زاحتياجـــات معل4ــــ! اللغــــة العر;يـــة التد ر

ضـع تــصو ج8ــة نظـر مــشرف�Ëم، و ونظـر2م و #"! عـن �عــد لتنميـة املعــاي9� امل8نيــة و �نـامج تــدjح ل�ر مق�ــ ر
  :وذلك من خالل Àجابة عKL ال<ساؤالت Åتية. التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية

��� املق��ح عن �عـد لتنميـة املعـاي	� امل�نيـة التخصـصية ملعل"ـ� اللغـة  رما ال��نامج التد
  العر%ية؟

  :وتنQثق منھ Nسئلة الفرعية التالية

مــــة ل8ــــم TـــــS مــــ -  ـــاي9� امل8نيــــة التخصــــصية الال زا واقــــع تمكــــن معل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة مــــن املعـ
  مؤسسات التعليم العام من وج8ة نظر مشرST ومعل4! اللغة العر;ية؟

#\يــة ملعل4ــ! اللغــة العر;يــة TـS املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية مــن وج8ــة  -  ̂حتياجــات التد رمـا 
  نظر معل4! اللغة العر;ية؟

̂حتياجــا -  #\يــة ملعل4ــ! اللغــة العر;يــة TـS املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية مــن وج8ــة مـا  رت التد
  نظر مشرST اللغة العر;ية؟

#"! عــن �عــد القـائم لتنميــة املعـاي9� امل8نيــة التخصــصية  -  �نــامج التـدjح لل�رمـا التــصو املق�ـ ر
  ملعل4! اللغة العر;ية؟

اسة   : رأSداف الد

مة ل8م التعرف عKL واقع تمكن معل4! اللغة العر;ية -  ز من املعاي9� امل8نية التخصصية الال
  .ST مؤسسات التعليم العام

#\يـة ملعل4ـ! اللغـة العر;يـة TـS املعـاي9� امل8نيـة التخصــصية  -  ̂حتياجـات التد جـة  رتحديـد د ر
  .من وج8ة نظر2م
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#\يـة ملعل4ـ! اللغـة العر;يـة TـS املعـاي9� امل8نيـة التخصــصية  -  ̂حتياجـات التد جـة  رتحديـد د ر
  .ر مشرST اللغة العر;يةمن وج8ة نظ

#"! مق�ــ�ح عــن �عــد لتنميــة املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية ملعل4ــ! اللغــة  -  رتــصميم برنــامج تــد
  .العر;ية

اسة   :رأSمية الد

اسة فيما يأHي   :رتمثلت أ2مية الد

ات  -  اسـة TـS تنميـة م8ـا #"! الذي توصلت إليھ الد �نامج التدjح لل��رقد �س8م التصو املق ر ر ر
مة ل8ممعل4! اللغة العر;ي   .زة ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية التخصصية الال

�قيات - ��ح ST ال�#"! املق �نامج التدjه ال رقد �ساعد املعلم �عد اجتيا   .ز

#"! املق�ـــــ�ح مـــــن أن يتغلـــــب عLـــــK معظـــــم  -  �نـــــامج التـــــدjه ال رقـــــد �ـــــساعد املعلـــــم �عـــــد اجتيـــــا ز
�س بـــــصفة عامـــــة ـــھ أثنـــــاء مزاولتـــــھ مل8نـــــة التـــــد ات و. راملـــــشكالت ال�ـــــ! تواج8ــ رضـــــعف امل8ـــــا

  .التخصصية بصفة خاصة

 -  �#\يـــة TـــS ضـــوء معــــاي9 �حـــة لjــــ�امج تد�ات مق رقـــد �ـــساعد بـــاحث9ن آخـــر#ن TــــS وضـــع تـــصو ر
�كة، والتخصصية �ªتلف التخصصات العلمية�  .الرخصة امل8نية املش

اسة   :رحدود الد

• TUدود املوضوWXا:S}التا KLاسة ع   :ر تقتصر الد

مـن املعـاي9� ) الثانو#ـة/ املتوسـطة(لعر;يـة TـS املـرحلت9ن التعرف عKL واقع تمكن معل4! اللغـة ا - 
مة ل8م ST مؤسسات التعليم العام   .زامل8نية التخصصية الال

#\ية ملعل4! اللغة العر;ية للمرحلت9ن  -  ̂حتياجات التد جة  رتحديد د TـS ) الثانو#ـة/ املتوسطة(ر
  .املعاي9� امل8نية التخصصية من وج8ة نظر2م

̂حتياجات -  جة  #\ية ملعل4! اللغة العر;ية للمرحلت9ن رتحديد د TـS ) الثانو#ـة/ املتوسطة(ر التد
  .املعاي9� امل8نية التخصصية من وج8ة نظر مشرST اللغة العر;ية

ـــ�ح عــــن �عـــــد لتنميـــــة املعـــــاي9� امل8نيــــة التخصـــــصية ملعل4ـــــ! اللغـــــة  -  #"! مق�ــ ـــامج تـــــد رتــــصميم برنــ
  .العر;ية

اسة ST الفصل الد: اWXد الزما4ي •   .ه1443را¶µ! الثا�ي رتم تطبيق الد
ة : اWXد املJا4ي • ة التعليمية بمنطقة املدينة املنو رÀدا س املتوسطة، والثانو#ة(ر   ).راملدا
اســـة عLــK معل4ــ!، ومـــشرST اللغــة العر;يـــة TــS املـــرحلت9ن : ياWXــد الQــشر • رتـــم تطبيــق أدوات الد

ة) الثانو#ة/ املتوسطة( ة التعليم بمنطقة املدينة املنو رالتا�ع9ن إلدا   . ر

اسة   :رالتعر�فات Dجرائية ملصط]Wات الد

��� #"! بأنـــھ مجموعــة مـــن ��ــشطة املنظمـــة وا�ªططــة ال�ـــ! : رال��نــامج التـــد �نـــامج التــدjرو�عــرف ال
�س ف واتجا2ات املعلم9ن ST التد ر�Êدف إ{K تطو#ر معا ، . (ر ��� ).2015يبكر ر و@عرف ال��نامج التد

املق�ــ�ح عــن �عــد إجرائيــا بأنــھ
ً

ة تلــك Àجــر: "  راءات ا�ªططــة وا-ªطــوات املنظمــة ال�ــ! تــتم TــS صــو
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إجراءات مقننة، وأ�شطة، وم8ام مرتبطـة بحاجـات معل4ـ! اللغـة العر;يـة التخصـصية TـS املـرحلت9ن 
�و�ـي عـن �عـد ). الثانو#ة/ املتوسطة(�#ب Àلك س �شkل منظم من خـالل التـد روال�! تما ال��ام¢ـ!، (ر

ـــ! ــــدف تنميــــــة املعــــــاي9�). وغ9ــــــ� ال��ام¢ـــ ـــــرحلت9ن �³ــ ـــــS املـ ـــة Tـ  امل8نيــــــة التخصــــــصية ملعل4ــــــ! اللغــــــة العر;يـــ
#ـد2م باملعـاي9� واملؤشـرات امل8نيـة التخصـصية). الثانو#ة/ املتوسطة( روذلـك مـن خـالل حـضو . ووتز

#بات امل8نيـــة التخصـــصية ســـة مجموعـــة مـــن ��ـــشطة والتـــد مـــة، ومما #\يـــة الال ات التد رالــدو ر ز ر TـــS . ر
مـ ة ل8ـم بمـا يتماâـµ¸ مـع املتطلبـات الفعليـة للمجتمـع و#تطـابق مـع زضوء معاي9� الرخـصة امل8نيـة الال

منية محددة   ."زنمو2م امل¬! وKT إطار خطة 

ة : املعـاي	� التخصـصية ملعل"ـ� اللغـة العر%يــة رæـS مـا يãبêـS عLـK معلــم اللغـة العر;يـة معرفتـھ والقــد
ا ف وامل8ـــــا ـــا �ـــــسھ، و#تـــــضمن ذلــــك املعــ ـــµÄ! وطـــــر تد �ـ رعLــــK أدائـــــھ TـــــS التخـــــصص التد ر ر ت املرتبطـــــة قر

�س ا-ªاصــة،  �ــسية فاعلــة Hــشمل تطبيــق طــر التــد ســات تد ربالتخــصص، ومــا يتــصل �³ــا مــن مما ر قر
سـتھ وسـلوكھ الـدو  روالتحSL بالسمات والقـيم املتوقعـة مـن املعلـم املتخـصص، بحيـث يمثـل TـS مما ر

رائيا بأbcاوaعرف إج 6) : 2020 :  2–معاي9� معل4! اللغة العر;ية (لاملأمو من معلم اللغة العر;ية 
ً

: 
ـــة العر;يــــة TــــS املـــــرحلت9ن  م امتالك8ــــا والــــتمكن مـــــن مؤشــــرا�Êا ملعل4ــــ! اللغـ زاملعــــاي9� التخصــــصية الــــال

ض : ضمن ا�iاالت التاليـة)  الثانو#ة–املتوسطة ( والنحـو،  الـصرف، �دب والنقـد، البالغـة، العـر
�س ا-ªاصة باللغة  ات اللغو#ة، طر التد روالقافية، علم اللغة، امل8ا   .العر;يةقر

اسة وإجراءاbdا   :رمنfgية الد

اسة   :رمن7g الد

استخدمت الباحثة املنbc الوصفي الذي �س<ند عKL وصف الظا2رة وصفا دقيقا
ً ً

وذلك . 
#\ية ملعل4! اللغة العر;ية للمـرحلت9ن املتوسـطة والثانو#ـة ̂حتياجات التد كمـا اسـتخدمت . رتحديد 

وعليـــھ ف8ـــو املـــنbc املناســـب TـــS بنـــاء . TـــS بنـــاء برنـــامج جديـــداملـــنbc البنـــاhي و2ـــو املـــنbc العل4ـــ! املتبـــع 
�ح عن �عد لتنمية املعاي9� امل8نية التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية�#"! املق �نامج التدjروتصميم ال.  

اسة   :رمجتمع الد

اســـة مــشرST ومعل4ـــ! اللغـــة العر;يــة للمـــرحلت9ن  ) الثانو#ـــة/ املتوســـطة(رشــمل مجتمـــع الد
ة ةرالتا�ع9ن لإلدا � اعـداد2م حـسب إحـصائية ) 1(لوا-iدو . ر التعليمية بمنطقة املدينة املنو يوÈـ

ة  ة العامـــة للتعلـــيم بمنطقـــة املدينـــة املنـــو رÀدا ة التخطـــيط والتطـــو#ر(ر / وحـــدة Àحـــصاءات) / رإدا
ا¶µ! الثالث   .ه1443/ رالفصل الد

  )1(لجدو 

اسة    ر وصف مجتمع الد

  معلمات مشرفات  معلم	ن مشرف	ن املرحلة

 568  693    املرحلة املتوسطة

 471   439  املرحلة الثانو�ة

 1039  22 1132 24 اftموع
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اسة   :رعينة الد

اسة ما �س\تھ  / املتوسطة(من معل4! اللغة العر;ية ST املرحلت9ن %) 20(رشملت عينة الد
ة) الثانو#ة ة التعليم بمنطقة املدينة املنو رالتا�ع9ن إلدا   .  لم ومعلمةمع) 423(والبالغ عدد2م . ر

التـا�ع9ن ) الثانو#ـة/ املتوسـطة(من مشرST اللغـة العر;يـة TـS املـرحلت9ن ) %65(وما �س\تھ 
ة والبــالغ عــدد2م  ة التعلـيم بمنطقــة املدينــة املنــو رإلدا لمــشرفا ومــشرفة، وا-iــدو ) 30(ر

ً
)2 ( � يوÈــ

اسة من املـشرف9ن وفـق املتغ9ـ�ات الديمغرافيـة، وا-iـدو  لوصف عينة الد �) 3(ر  وصـف عينـة يوÈـ
اسة من املعمل9ن وفق املتغ9�ات الديمغرافية   .   رالد

  )2(لجدو 

اسة من املشرف9ن    ر وصف عينة الد

�  الãسبة  التكرار  فئات املتغ9�  املتغ9

 %53.3 16 ذكر

  ا-ãiس %46.7 14  ان�¸

 %100.0 30  ا�iموع

 %30.0 9  أقل من خمس سنوات

 %23.3 7  سنة) 15(إ{K ) 5(من 

� من Ú46.7 14  سنة) 15(أك% 
�ةjª-عدد سنوات ا  

 %100.0 30  ا�iموع

#وس  %53.3 16  ربkالو

� %40.0 12  ماجست9

اه  %6.7 2  ردكتو
  املؤ2ل العل4!

 %100.0 30  ا�iموع

  ): 2(ل من ا-iدو يت��

اســة مــن املــشرف9ن 2ــم مــن (%53.3)أن  -   مــن (%46.7)، وأن )رالــذJو(ر مــن عينــة الد
اسة من ا  ).^ناث(ملشرف9ن 2ن من رعينة الد

�ة (%30.0) وأن  - jم عدد سنوات خ�Éاسة من املشرف9ن لد  5أقل من (ر من عينة الد
اســة مــن املــشرف9ن لــد�Éم عــدد ســنوات خjــ�ة (%23.3)، وأن )سـنوات ر مــن عينــة الد

اسـة مـن املـشرف9ن لـد�Éم عـدد (%46.7)، وأن )سنة) 15(إ{K ) 5(من ( ر مـن عينـة الد
�ة jم(سنوات خ �Úسنة) 15(ن أك .( 



 
يير المهنية تصور مقترح لبرنامج تدريبي عن بعد لتنمية المعا

  أماني دمحم عمر طه/ د  ....التخصصية لمعلمي اللغة العربية 

 

 

44 

ــــــم مــــــــن ذو املؤ2ــــــــل العل4ــــــــ! (%53.3)وأن  -  ـــن املــــــــشرف9ن 2ــ ـــــة مـــــ اســـ ــــة الد ــ ــــن عينــ ي مــــ ر
#وس( اســة مــن املــشرف9ن 2ــم مــن ذو املؤ2ــل (%40.0)، وأن )ربkــالو ي مــن عينــة الد ر

ـــ!  اســـــة مـــــن املـــــشرف9ن 2ـــــم مـــــن ذو (%6.7)، وأن )ماجـــــست9�(العل4ــ ــــن عينـــــة الد ي مـ ر
اه(املؤ2ل العل4!   ). ردكتو

  )3(ل جدو 

اسة من املعلم9ن وصف     رعينة الد

�  الãسبة  التكرار  فئات املتغ9�  املتغ9

 %51.1 216 ذكر

  ا-ãiس %48.9 207  ان�¸

 %100.0 423  ا�iموع

 %34.0 144  أقل من خمس سنوات

 %32.6 138  سنة) 15(إ{K ) 5(من 

� من Ú33.3 141  سنة) 15(أك% 
�ةjª-عدد سنوات ا  

 %100.0 423  ا�iموع

#وس  %88.4 374  ربkالو

� %10.9 46  ماجست9

اه  %7. 3  ردكتو
  العل4!املؤ2ل 

 %100.0 423  ا�iموع

 %57.2 242 املتوسطة

  املرحلة %42.8 181  الثانو#ة

 %100.0 423  ا�iموع

  ): 3(ل من ا-iدو يت��

اســة مـــن املعلمــ9ن 2ـــم مــن (%51.1)أن  -   مـــن (%48.9)، وأن )رالـــذJو(ر مــن عينـــة الد
اس  ).̂ناث(ة من املعلم9ن 2ن من رعينة الد

اسة من املعلم9ن لـد�Éم عـدد سـنوات خjـ�ة (%34.0) وأن  -   5أقـل مـن (ر من عينة الد
اســة مـــن املعلمــ9ن لــد�Éم عــدد ســنوات خjـــ�ة (%32.6)، وأن )ســنوات ر مــن عينــة الد

اسـة مــن املعلمــ9ن لــد�Éم عــدد (%33.3)، وأن )ســنة) 15(إ{ــK ) 5(مـن ( ر مــن عينــة الد
�ة jمن (سنوات خ �Úسنة) 15(أك .( 
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ـــــــــ! (%88.4)وأن  -  ــــــل العل4ــ ـــــن ذو املؤ2ـــــ ــــــــــم مــــــ ـــــــ9ن 2ـ ـــن املعلمــــ ــــــــــة مــــــــ اسـ ــــــــة الد ي مـــــــــــن عينـــ ر
#وس( اســـة مـــن املعلمـــ9ن 2ـــم مـــن ذو املؤ2ـــل (%10.9)، وأن )ربkـــالو ي مـــن عينـــة الد ر

اسة من املعلم9ن 2م من ذو املؤ2ل (%0.7)، وأن )ماجست9�(العل4!  ي من عينة الد ر
اه(العل4!   ). ردكتو

ـــم مـــــن املرحلـــــة (%57.2)أن  -  ــــة مـــــن املعلمـــــ9ن 2ــ اسـ ، وأن )املتوســـــطة(ر مـــــن عينـــــة الد
اسة من املعلم9ن 2ن من املرحلة (42.8%)  ).الثانو#ة(ر من عينة الد

اسة   :رأدوات الد

اسة تم بناء �دوات التالية   :رلتحقيق أ2داف 2ذه الد

أوال
ً

 : )xوN اسة امليدانية   )}سzبانة(رأداة الد

ـــK أدبيــــــات املعــــــاي9� امل8نيــــــة  اســـــ<بانة لإلجابــــــة عــــــن  ــــة وذلــــــك بــــــالرجوع إ{ـــ اســ رHــــــساؤالت الد
لواشــتملت عLـK جــزأين �و يتــضمن معلومـات عــن أفــراد . التخصـصية للغــة العر;يــة بـصفة خاصــة

اسة    :رأما ا-iزء الثا�ي فتضمن ثالثة محاو وJ Sæالتا{S). البيانات �ولية(رالد

لاWtو Nو -  مة ل8م ST  واقع تمكن معل4! اللغة العر;ية:ر ز من املعاي9� امل8نية التخصصية الال
  .مؤسسات التعليم العام

#\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية مـن :راWtو الثا4ي -  ̂حتياجات التد ر 
  .وج8ة نظر2م

#\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية من:راWtو الثالث -  ̂حتياجات التد  ر 
  .وج8ة نظر مشرST اللغة العر;ية

  :وقد اتبعت الباحثة ا�Xطوات التالية ~T بناء }سzبانة

�بو ST مجال الرخصة امل8نية للمعلم9ن - ��دب ال KLي̂طالع ع. 

�كة للمعلم9ن - � .̂طالع عKL املعاي9� العامة املش

 .̂طالع عKL املعاي9� التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية - 

اسات السابقة، وÀفادة م¥�ا ST بناء ^س<بانة̂طالع عKL ال -   .رد

ا±�م J STافة مراحل بنا ^س<بانة -  ̂ختصاص بأخذ آ �ات ذو jر^ستفادة من خ  . ي

 .ولالستجابة عن �داة اعتمدت الباحثة مقياس ليكرت الثالÔي - 

   املعامالت العلمية لالسzبانة 

  :يالصدق الظاSر )1

̂ســــ<بانة عLـــK عــــدد مـــن ا� �س ا�ªتـــص9ن TــــS تـــم عـــرض  ر,كمــــ9ن مـــن أعــــضاء 2يئـــة التــــد
�س اللغـــة العر;يــة، لالطـــالع عل�Ëــا وإبـــداء الــرأي حـــو مــدى صـــالحي°�ا لقيــاس مـــا  لاملنــاb¹ وطـــر تــد رق
دة من  �حات الوا�رصممت ألجلھ، وuعد جمع املالحظات تمت إعادة صياغة �عض الفقرات وفق املق

قم . ا�,كم9ن �Êا ال¥�) 1(رمÌ,ق    .ائيةر̂س<بانة بصو
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 :صدق }aساق الداخ*T لالسzبانة )2

) 20(تــم حــساب صــدق ^Hــساق الــداخSL لالســ<بانة �عــد تطبيق8ــا عLــK عينــة تkونــت مــن 
اسة �ساسية، وذلك) 10(معلمة و   :رمشرفات تر;و#ات من خارج عينة الد

جـة Jــل   )أ  تبــاط ب9�ســو بــ9ن د رباسـتخدام معامــل ا ة(نر جــة الkليــة ) رعبــا ) رللمحــو(روالد
 .يو�È النتائج ا-ªاصة بذلك) 4(ل4! لھ، وا-iدو الذي تãت

ــــل   )ب  ــــة Jـــــ جـــــ ــــــاط ب9�ســـــــــو بـــــــــ9ن د تبـــ ـــــل ا ـــــــتخدام معامــــ رباســ ـــــــة ) رمحـــــــــو(نر ـــــــة الkليــ جــ روالد
 .يو�È النتائج ا-ªاصة بذلك) 5(ل، وا-iدو )لالس<بانة(

  )4(لجدو 

تباط ب9�سو  نمعامل ^ جة Jل ر ة(رب9ن د جة الkلية ) رعبا   الذي تãت4! لھ) رللمحو(روالد

  الرقم
ل,و �و ا� خاص (ر

  )باملعلم9ن واملشرف9ن
خاص (را�,و الثا�ي 

  )باملعلم9ن
خاص (را�,و الثالث 

  )باملشرف9ن

1  .554** .795** .882** 

2  .592** .886** .926** 

3  .550** .912** .816** 

4  .666** .863** .676* 

5  .695** .871** .926** 

6  .700** .880** .926** 

7  .626** .834** .778** 

8  .777** .779** .651* 

9   .817** .926** 

  0.01ىدال إحصائيا عند مستو داللة أقل من ** 

 0.05ىدال إحصائيا عند مستو داللة أقل من * 

�� مـــن ا-iـــدو  جــــة Jـــل ) 4(ليتـــ تبـــاط ب9�ســـو بـــ9ن د رأن معــــامالت ^ ة(نر جــــة ) رعبـــا روالد
الـــــذي تãت4ــــ! لـــــھ، دالــــة احـــــصائيا،) رللمحــــو(الkليــــة 

ً
 ممــــا يــــدل عLـــــK صــــالحي°�ا للتطبيـــــق عLــــK عينـــــة 

اسة   . رالد
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  )5(لجدو 

جة Jل  تباط ب9�سو ب9ن Jل د رمعامل ^ جة الkلية ) رمحو(نر   )لالس<بانة(روالد

تباط  را�,و  الرقم   رمعامل̂ 

لا�,و �و  1  **856.  )خاص باملعلم9ن واملشرف9ن(ر

 **765.  )خاص باملعلم9ن(را�,و الثا�ي  2

 **849.  )خاص باملشرف9ن(ر,و الثالث ا� 3

  0.01ىدال إحصائيا عند مستو داللة أقل من ** 

�� مــن ا-iـدو  تبـاط ب9�ســو بـ9ن ) 5(ليتـ نأن معامــل ^ جــة الkليــة ) رجميــع ا�,ـاو(ر روالد
ر، دالــــة احــــصائيا، ممــــا يـــدل عLــــK تماســــك 2ــــذه ا�,ـــاو وصــــالحي°�ا للتطبيــــق عLــــK عينــــة )لالســـ<بانة(

ً

اسة   . رالد

  :ت }سzبانةثبا )3

ـــا، وا-iــــدو  ـــاخ ألفـ نبـ ـــق مــــن ثبــــات ^ســــ<بانة بمعادلــــة كر لتــــم التحقـ � النتـــــائج ) 6(و يوÈــــ
 . ا-ªاصة بذلك

  )6(لجدو 

;ناخ الفا  ̂س<بانة بمعادلة كر   ومعامل ثبات 

ات  را�,و  الرقم نباخ آلفا  رعدد العبا   وكر

لا�,و �و  1  800. 8  )خاص باملعلم9ن واملشرف9ن(ر

 951. 9  )خاص باملعلم9ن(�ي را�,و الثا 2

 942. 9  )خاص باملشرف9ن(را�,و الثالث   3

  ̂س<بانة كkل 4
ال يمكن حساب الثبات الكSL �س\ب 

 راختالف املستجيب9ن عJ KLل محو

�� مـــــن ا-iـــــدو  نبـــــاخ ألفـــــا -iميـــــع محـــــاو ) 6(ليتـــــ ـــة كر رأن جميـــــع قـــــيم الثبـــــات بمعادلــ و
 �̂س<بانة، مقبولة احصائيا، حيث �ـش9

ً
لأن معامـل الثبـات �عتjـ� مقبـو ) 304،2003و 2اشـم، أبـ(

إحـــصائيا إذا Jانـــت قيمتـــھ أعLـــK مـــن 
ً

̂ســـ<بانة للتطبيـــق عLـــK عينــــة ) 0.70( ممـــا �ـــش9� إ{ـــK صـــالحية 
  .البحث
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)xوN اسة   :رتطبيق أداة الد

ـــــتجابةتـــــــم  ـــــة املتخصـــــــص9ن̂ســ اســـــــة مـــــــن مـــــــشرST اللغـــــــة العر;يــ ــــK أداة الد ــــــة . ر عLـــ والفئــ
jاملــرحلت9ن املــس°�دفة مــن ال SــT ح معل4ـــ! ومعلمــات اللغــة العر;يـــة�#"! املق�ــ / املتوســـطة(ر�نـــامج التــد

  )2(مÌ,ق ). الثانو#ة

ثانيـــــــــا
ً

ـــــــة :  ـــــة الثانيــ اســــ ـــــة (رأداة الد ـــــــاي	� امل�نيــــ ��� عـــــــــن �عـــــــــد لتنميـــــــــة املعــ ـــــــد ــــــامج تــ ـــــاء برنـــ ربنــــ
  )التخصصية ملعل"� اللغة العر%ية

�نامجjبناء ال ST طوات التاليةª-حوقد اتبعت الباحثة ا��  : املق

#\ية عن �عد -  �امج التدjمجال ال ST بو���دب ال KLر̂طالع ع  .ي

�ح - ��نامج املقjبناء ال ST فادة م¥�اÀاسات السابقة، و  .ر̂طالع عKL الد

 - K}و�اسة   .ر̂طالع عKL نتائج أداة الد

 - ��نامج املقjافة مراحل بناء الJ ST ا±�م ̂ختصاص بأخذ آ �ات ذو jر^ستفادة من خ �حي. 

��� املق��ح وفق ا�Xطوات التالية   :روتم بناء ال��نامج التد

أوال
ً

  :، وتتضمن ا�Xطوات التالية)Analysis(مرحلة التحليل : 

 Hـــشمل 2ـــذه ا-ªطـــوة تحديـــد وتوصـــيف خـــصائص :تحديـــد خـــصائص الفئـــة املـــس�bدفة  -أ 
#"! املق�ــــ�ح، تحديــــد خصائــــص8م املعرفيــــة وامل8ا �نــــامج التــــدjر#ــــة رالفئــــة املــــس°�دفة مــــن ال

ـــــة( #ـــ ــــــاي9� امل8نيــــــــة ) رتحليـــــــل ا-ªــــــــصائص املعرفيـــــــة وامل8ا ـــــن املعــ ¥�م مــ ــــــ ــــد مـــــــدى تمكــ وتحديــــ
ا±�م. التخصــصية TــS اللغــة العر;يــة آ ̂ســ<بانة ال�ــ! تــم . رو�خــذ بــ مــن خــالل تحليــل نتــائج 

  .إعداد2ا
�Qية  -ب  #\ية للفئة : رتحديد }حتياجات التد ̂حتياجات التد روHشمل 2ذه ا-ªطوة تحديد 

J حاملــس°�دفة��نـــامج املق�ــjيـــة ل8ــم مـــن وج8ـــھ . أســـاس لبنــاء ال\# ̂حتياجــات التد روحـــصر 
�نــامج املق�ــ�ح. نظــر2م ومــن وج8ــھ نظــر مــشرف�Ëمjبنــاء ال SــT مــن خــالل تحليــل . العتماد2ــا

̂س<بانة ال�! تم إعداد2ا  .نتائج 
ـــع Àمkانــــــات :احتياجـــــات تـــــصميم ال��نـــــامج املق�ــــــ�ح  -ج  اســـــة واقــ ـــوة د ر وHـــــشمل 2ـــــذه ا-ªطـــ

ا #"! املق�ـ�ح عـن �عـد. ت الفنيةروالقد �نامج التـدjمة إلنتاج ال روÀمkانات الال مـن خـالل . ز
�ونية للفئة املس°�دفة��ونية املقدمة من قبل �نظمة Àلك�  .̂طالع عKL ا-ªدمات ^لك

�ب  -د  ـــذه ا-ªطــــوة وفـــــق عمليـــــة : رتحديــــد أســـــلوب التـــــد #ب TـــــS 2ــ رتــــم تحديـــــد أســـــلوب التــــد
�و�ــــي وفقــــا أل�#ب Àلك التـــد

ً
ــا مــــن أنمــــاط تفر#ــــد ر ســــس التعلــــيم املjــــ�مج، والـــذي �عــــد نمطــ

ً

�نــــامج، jب وال #ب عLـــK التفاعــــل بـــ9ن املتـــد #ب، حيـــث Hعتمــــد عمليـــة التـــد رالتعلـــيم والتـــد ر ر
�نــامج املق�ــ�ح مــن خــالل أج8ــزة ا-,واســ�ب، و�ج8ــزة jال KــLب ع ب مــن التــد روتمكـن املتــد ر

  .اللوحية، وال8واتف النقالة

ثانيا
ً

  ):Designing(مرحلة التصميم : 

تحديد :  مرحلة التصميم مجموعة من ا-ªطوات ال�! اتبع°�ا الباحثة وJ Sæالتا{SوHشمل
�نــــامج املق�ـــــ�ح، و�2ــــداف التفــــصيلية، وا-ªاصـــــةj2ــــداف العامــــة لل��نـــــامج، . jـــات إ�ــــشاء ال ومقومـ

�نــامج املق�ــ�ح. ومــصادر بنــاؤه، والفئــات املــس°�دفةjوا�,تــو. وطر#قــة التفاعـــل، ومــدة ال ،!"# ر التـــد ى
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#ب، والــش8ادة ال�ــ! يمنح8ــا ســوم التــد �نــامج املق�ــ�ح، ومـــستو#اتھ، وjال KــLروآليــة التقــديم ع قوطـــر . ر
�نـــامج، jـــشطة وامل8ـــام املـــصاحبة لل���اتيجيات التنفيـــذ، والوســـائل والتقنيـــات املـــستخدمة، و�واســـ

�حــة لتمو#ــل ��نــامج، وج8ــات مقj9ن، وطر#قــة تقــو#م ال; �نــامجروطر#قـة تقــو#م املتــدjوأ2ــم مم9ــ�ات . ال
�ح�#"! املق �نامج التدjرال.  

ثالثا
ً

  ):Development(مرحلة التطو�ر : 

#و2ات . رتــم TـــS مرحلـــة التطـــو#ر ترجمـــة مخرجـــات عمليـــة التـــصميم إ{ـــK مخططـــات وســـ�نا
#"! املق�ــ�ح عــن �عــد  �نــامج التــدjاصــة بالª-ــشطة وامل8ـام ا��روخـالل 2ــذه املرحلــة تــم تطــو#ر جميــع 

�اتيجي�منـة واس �#\يـة، TـS مخطـط شـبkي وتحديـد  #ب، وأدوات التقو#م، وا-iلـسات التد زات التد ر ر
#\يــة ات التد ربدقـھ مــن خــالل تحديــد التقــدير الزم¢ــ! الــدقيق للـدوا ومــن خاللــھ يــتم تنفيــذ وإنتــاج . ر

�ح�#"! املق �نامج التدjرال  .  

ا�عا
ً

  ):D) (Implementationنتاج(مرحلة التنفيذ : ر

TــــS 2ــــذه ا #\يــــة إ{ــــK إجــــراءات تفــــصيلية دقيقــــة، وتحديــــد و#ــــتم  رملرحلــــة ترجمــــة املــــادة التد
ات، وتحديــــد عــــدد الــــشاشات وHسلــــسل8ا،  رالنــــصوص و�شــــkال وموقع8ــــا، وصــــياغة ا-iمــــل والعبــــا
;ـط الــشاشات  ، و�لـوان املناسـبة، و نتقـال مـن عنـصر إ{ـK آخـر، واختيـار الـصو روتحديـد كيفيـة̂  ر

#"! بالوســـــائط املتعـــــددة . تنقـــــل �ـــــس8ولةببعـــــض8ا بحيـــــث ت<ـــــيح للمـــــستخدم ال رودعـــــم ا�,تـــــو التـــــد ى
#\ية   .راملناسبة ودمج8ا مع املادة التد

��� املق��ح ع*( اWtكم	ن   :رعرض ال��نامج التد

تھ �وليـة، تـم عرضـھ عLـK مجموعـة  �ح عن �عد ST صو�#"! املق �نامج التدjر�عد إعداد ال ر
TـــS تنميــــة املعـــاي9� امل8نيــــة مـــن ا�,كمـــ9ن، إلبــــداء الـــرأي TــــS مـــدى مناســــبة ال #"! املق�ــــ�ح  �نـــامج التـــدjر

#\ية و��شطة وامل8ـام لتحقيـق  ات التد رالتخصصية لدى معل4! اللغة العر;ية، ومدى كفاية الدو ر
�نــــامجjب. أ2ـــداف ال# #ب، وإضــــافة مــــا . رومناســـبة الوقــــت ا�ªــــصص للتـــد ضــــوح مــــستو#ات التـــد رو و

�نامجjنھ م8ما إلثراء ال ير
ً

وتم إجراء التعـديالت ال�ـ! أقر2ـا . ن,كمو �عض املالحظاتوقد أبدى ا�. و
تھ ال¥�ائيـــة قـــابال للتطبيـــق عLـــK معل4ـــ! اللغـــة  �نـــامج املق�ـــ�ح TـــS صـــوjوأصـــبح ال ، الـــسادة ا�,كمـــو

ً
ر ن

  .العر;ية

  : Nساليب Dحصائية املستخدمة

اســـة مـــن املــشرف9ن واملعلمـــ9ن وفقـــا للمت -  ات والãـــسب املئو#ـــة لوصــف عينـــة الد رالتكــرا غ9ـــ�ات ر
 . الديمغرافية

لاســتخدمت الباحثـــة مـــع ا�,ـــو �و  -  واقـــع تمكـــن معل4ــ! اللغـــة العر;يـــة مـــن املعـــاي9� امل8نيـــة (ر
مـــة ل8ـــم TــــS مؤســـسات التعلـــيم العـــام ;ـــاSí ) زالتخصـــصية الال جـــة عاليــــة، (رســــلم  رمـــتمكن بد

جـــة منخفـــضة، غ9ـــ� مـــتمكن جـــة متوســـطة، مـــتمكن بد رمـــتمكن بد 
,يح وفـــق ) ر وقـــد تـــم التـــ
جات جة التمكن وفق السلم التا{S) 0، 1، 2، 3( التالية عKL التوا{S رالد  ركما تم تقدير د

 ).0.75 إ{K أقل من 0.0(غ9� متمكن للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •

جة منخفضة للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) 1.50 إ{K أقل من 0.75(رمتمكن بد

جة متوسطة للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) K}2.25 أقل من  إ1.50(رمتمكن بد
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جة عالية للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) 3.00 إ{K 2.25(رمتمكن بد
 

#ن الثــا�ي والثالــث  -  #\يــة(راســتخدمت الباحثــة مــع ا�,ــو جــة (ســلم ثالÔــي ) ر̂حتياجــات التد رد
جـــة احتيــاج منخفــضة جـــة احتيــاج متوســطة، د راحتيــاج عاليــة، د 
,يح وفـــق ) ر وقـــد تــم التــ

جات التالية عKL ال ̂حتياج وفق السلم التا{S) 1، 2، 3(توا{S رالد جة   ركما تم تقدير د

جة احتياج منخفضة للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) 1.67 إ{K أقل من 1.00(رد

جة احتياج متوسطة للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) 2.34 إ{K أقل من 1.67(رد

جة احتياج عالية للمتوسطات ال�! تراوحت ب9ن  •   ) 3.00 إ{K 2.34(رد

تباط ب9�سو -,ساب صدق ^Hساق الداخSL لالس<بانة -  نمعامل ا  .ر

̂س<بانة -  نباخ الفا -,ساب ثبات   . ومعادلة كر

اسة الثالثة -  ̂نحراف املعيار لإلجابة عن أسئلة الد راملتوسط ا-,ساuي و   ي

اسة ومناقش�bا وتفس	�Sا   : رنتائج الد

أوال
ً

مكــــن معل"ــــ� اللغــــة العر%يــــة مــــن مــــا واقــــع ت"الــــذي يــــنص ع*ــــ( : لإجابــــة الــــسؤال Nو: 
مة ل�م ~T مؤسسات التعليم العام؟   "زاملعاي	� امل�نية التخصصية الال

�ت�ــب وتقـــدير �̂نحــراف املعيـــار وال يولإلجابــة عــن 2ـــذا الــسؤال تـــم اســتخدام املتوســط ا-,ـــساuي و
جة التمكن، وا-iدو  لد  .يو�È نتائج ذلك) 7(ر

  )7(لجدو 

̂نحــــراف املع جــــة تمكــــن معل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة مــــن املتوســــط ا-,ــــساuي و �ت�ــــب وتقــــدير د�ريــــار وال ي
مة ل8م ST مؤسسات التعليم العام   زاملعاي9� امل8نية التخصصية الال

�ت�ب ̂نحراف املتوسط املعاي9� م� ال
جة  رد
 التمكن

2  
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

  .الصرف
  متوسطة 1 1.142 1.96

7 
ــاي9� التخصــــص ـــتمكن مـــــن املعـــ ية TـــــS مجـــــال مـ

ات اللغو#ة   .رامل8ا
  متوسطة  2 1.192 1.92

1  
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

  .النحو
  متوسطة 3 1.171 1.87

3 
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

�دب والنقد.  
  متوسطة  4 1.146 1.83

4 
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

  .البالغة
  متوسطة 5 1.160 1.72
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�ت�ب ̂نحراف املتوسط املعاي9� م� ال
جة  رد
 التمكن

5  
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

ض والقافية   .والعر
  منخفضة 6 1.007 1.27

8  
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

�س ا-ªاصة باللغة العر;ية رطر التد   .ق
  منخفضة 7 1.139 1.20

6  
ــاي9� التخصــــصية TـــــS مجـــــال  ـــتمكن مـــــن املعـــ مـ

  .علم اللغة
  منخفضة 8 0.928 1.15

  متوسطة   0.414 1.61  املعاي	� كJل  

�� مــن ا-iــدو  جــة تمكــن معل4ــ! اللغــة العر;يــة مــن املعــاي9� امل8نيــة ) 7(ليتــ روا-ªــاص بد
SLمؤسسات التعليم العام ما ي ST مة ل8م   :زالتخصصية الال

جة تمكن ) 5(إن  -  حيث جاء املتوسط ا-,ساuي ST فئة ) متوسطة(رمن املعاي9� جاءت ST د
مرتبة كما يSL، وSæ )2.25 إ{K أقل من 1.50(التقدير 

ً
ات اللغو#ـة. الـصرف:  . النحـو. رامل8ـا

 .والبالغة. �دب والنقد

جة تمكن ) 3(إن  -  حيـث جـاء املتوسـط ا-,ـساuي TـS فئـة ) ضعيفة(رمن املعاي9� جاءت ST د
، وSæ مرتبة كما يSL)2.25 إ{K أقل من 1.50(التقدير 

ً
ض والقافية:  �س . والعر رطر التد ق

 .اللغةعلم . ا-ªاصة باللغة العر;ية

 -  SــــT مــــة ل8ــــم زلقــــد جــــاء تمكــــن معل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة مــــن املعــــاي9� امل8نيــــة التخصــــصية الال
جة    ).1.62(و;متوسط حساuي ) متوسطة(رمؤسسات التعليم العام ST د

اســـة الــشمر  يوتختلــف نتــائج 2ـــذا الــسؤال مـــع نتــائج د ال�ـــ! أظ8ــرت أن امـــتالك ) 2021(ر
النحو#ـــــة، والـــــصرفية، والبالغيـــــة، و�دبيـــــة، ومعيـــــار معل4ـــــ! اللغـــــة العر;يـــــة للمعـــــاي9� التخصـــــصية 

جـة مرتفعـة لـدى معل4ـ! املرحلـة الثانو#ـة �ـس8ا بد ات اللغـة وطرائـق تد رم8ا ر اسـة . ر رب�نمـا تتفـق مـع د
، وعتــــوم  ـــ! ومعلمــــات اللغــــة ) 2018(يالــــش8ر ـــد معل4ـ �ــــµÄ! عنـ رإ{ــــK أثب<ــــت تــــد�ي مــــستو �داء التد ى

# ة إعــداد بــرامج تد رالعر;يــة، وأوصــت بــضر \يــة للتنميــة امل8نيــة والªëــصية لــدى معل4ــ! ومعلمــات ور
اسة الديحا�ي . اللغة العر;ية خصة ) 2019(ركما اتفقت مع د  �رال�! أكدت عKL أ2مية تطبيق معاي9

الـــھ م8نـــة التعلـــيم عLـــK املعلـــم لرفـــع جــــودة العمليـــة التعليميـــة ت إ{ـــK ضـــعف TـــS جوانــــب . ومز روأشـــا
اســــة. العمليـــة التعليميــــة  أن 2نــــاك أســــباب أدت إ{ــــK فجــــوة TــــS (Doig, 2011) ركمــــا اتفقــــت مــــع د

 SــT س� ســات التــد ̂ختالفــات بــ9ن مما  SــT س لــدى �عــض نظــم التعلــيم وتتمثــل تلــك الفجــوة� رالتــد ر ر
، مثـل ســ8ا املعلمــو TـS الواقــع و;ــ9ن : لالواقـع واملــأمو �س ال�ـ! يما نالفجــوة بــ9ن طـر وأســاليب التــد رق ر

مة ل8م �س الال سات التد زمما ر 2ـا كمـا أثب<ـت . ر ر2ـذه النتـائج أ2ميـة املعـاي9� امل8نيـة التخصـصية ودو
اســة  ال�ــ! 2ــدفت إ{ــK تحــس9ن ) �2017ــشوان، (رTــS التنميــة امل8نيــة للمعلمــ9ن وæــS بــذلك تتفــق مــع د

اســة أبــو حميــد .  نوعيــة املعلمــ9ن وجــودة �داء التعلي4ــ! ة وضــع ) 2015(رود ورال�ــ! أكــدت عLــK ضــر
�امج إعداد املعلم9ن jخاصة ل �#\ية ST معاي9 ة إعداد برامج تد �خيص للم8نة، وأوصت إ{K ضر�روال ور

اســة ا-,رuــي . ضــوء معــاي9� الرخــصة امل8نيــة خــصة املعلــم ) 2018(رود رال�ــ! 2ــدفت إ{ــK إبــراز أ2ميــة 
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2ا ST تطو#ر وHعز#ز أداء املعلـم منـذ عمليـة Àعـداد والتأ2يـل إ{ـK عمليـة التطـو#ر أثنـاء ا-ªدمـة  رودو
�ح�خصة املعلم السعوديروتوصلت إ{K تصو مق اسة الديحا�ي . ر لكيفية تحقيق  وال�! ) 2019(رود

ـــم لرفـــــع جـــــودة العمليــــــة  ــــK املعلــ الـــــھ م8نـــــة التعلـــــيم عLـ خـــــصة مز  �وتوصـــــلت أل2ميـــــة تطبيـــــق معـــــاي9 ر
ـــة ال8ـــــادي . التعليميــــة اسـ لوال�ــــ! أظ8ــــرت نتائج8ـــــا أن أغلــــب الــــدو تـــــضع ا-,ــــصو عLـــــK ) 2018(رود ل

�س شـــرطا أساســـيا وإلز خـــصة التـــد
ً ً

ر 2ا TـــS تجو#ـــد التعلـــيمر ســـة امل8نـــة لـــدو راميـــا ملما ر
ً

اســـة عبـــد .  رود
وال�ــ! أظ8ــرت نتائج8ــا أن ال�ــ�خيص �عكــس جــودة �داء امل¬ــ! وفــق املعــاي9� امل8نيـــة ) 2020(العز#ــز 

  .و#حقق التنمية املستدامة

ثانيــــا
ً

�Qيــــة ملعل"ــــ� اللغــــة "الــــذي يــــنص ع*ــــ( : إجابــــة الــــسؤال الثــــا4ي:  رمــــا }حتياجــــات التد
  "%ية ~T املعاي	� امل�نية التخصصية من وج�ة نظرSم؟العر

�ت�ــب وتقــدير �̂نحــراف املعيــار وال ي ولإلجابــة عــن 2ــذا الــسؤال تــم اســتخدام املتوســط ا-,ــساuي و
̂حتياج، وا-iدو  جة  لد  .يو�È نتائج ذلك) 8(ر

  )8(لجدو 
̂حتياجـات ا جـة  �ت�ـب وتقــدير د�̂نحــراف املعيـار وال راملتوسـط ا-,ـساuي و #\يــة ملعل4ـ! اللغــة ي رلتد

  العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية من وج8ة نظر2م

#"! م �ت�ب ̂نحراف املتوسط ر̂حتياج التد� ال
جة  رد

 ̂حتياج

4 
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

  .البالغة
  عالية 1 0.46 2.70

2  
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

  .الصرف
  عالية  2 0.49 2.61

9 
ـــة  #"! لتنميـــــ ــــد ـــــامج تـــ ــــــود برنــ ــــــة إ{ـــــــK وجــ را-,اجـ

  .املعاي9� التخصصية للغة العر;ية
  عالية  3 0.50 2.57

1  
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

  .النحو
  عالية 4 0.50 2.55

7  
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

ات اللغو#ة   .رامل8ا
  عالية 5 0.50 2.52

8  
#ب امل قعــاي9� التخصــصية TــS مجــال طــر رالتــد

�س ا-ªاصة باللغة العر;ية   .رالتد
  عالية 6 0.50 2.48

5 
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

ض والقافية   .والعر
  عالية 7 0.50 2.45

6  
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية TـــS مجـــال  رالتـــد

  .علم اللغة
  متوسطة 8 1.16 1.91

3  
#ب عLـــK املعـــاي9� التخصـــصية  TـــS مجـــال رالتـــد

�دب والنقد.  
  متوسطة 9 1.13 1.82

  عالية  0.22 2.40  املعاي	� كJل  
  

#\يــة ملعل4ــ! اللغــة العر;يــة TــS املعــاي9� امل8نيــة وا-ªــاص ب) 8(ليتــ�� مــن ا-iــدو  راالحتياجــات التد
  : ما يSLالتخصصية من وج8ة نظر2م
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جــة احتيــاج ) 7(إن  -  #\يـة جــاءت TـS د ̂حتياجــات التد رمـن  يــث جـاء املتوســط ا-,ــساuي ح) عاليـة(ر
، وSæ مرتبة كما يSL)3.00 إ{ST)2.34 K فئة التقدير 

ً
املعـاي9� التخصـصية للغـة . الـصرف. البالغـة: 

ات اللغو#ة. النحو. العر;ية �س ا-ªاصة باللغة العر;ية. رامل8ا رطر التد ض والقافية. ق  .   والعر

جــة احتيــاج ) 2(إن  -  #\يــة TــS د ̂حتياجــات التد رمــن  حيــث جــاء املتوســط ا-,ــساuي TــS ) متوســطة(ر
، وSæ مرتبة كما يSL)2.34 إ{K أقل من 1.67(فئة التقدير 

ً
�دب والنقد. علم اللغة:  . 

#\يـة ملعل4ــ! اللغـة العر;يـة TـS املعــاي9� امل8نيـة التخصـصية مـن وج8ــة  -  ̂حتياجـات التد رلقـد جـاءت 
جة احتياج    ).2.40(و;متوسط حساuي ) عالية(رنظر2م ST د

اســـة الـــوادSí وآل ســـفران وتتفــق  وال�ـــ! توصـــلت ) 2021(رنتـــائج 2ـــذا الـــسؤال مـــع نتـــائج د
#\يـــة قائمـــة عLـــK معـــاي9� الرخـــصة امل8نيـــة مـــن وج8ـــة نظـــر املعلمـــ9ن اســــة . رلوجـــود احتياجـــات تد رود

(Assalahi, 2021) انوا م8تم9ن بأ�شطة التطو#ر امل¬! ال�! تتالئمJ ال�! أظ8رت نتائج8ا أن املعلم9ن 
اسـة الjــ�اش دي . جــا�Êممـع احتيا #"! عــن ) 2009(ركمـا تتفــق مــع د روال�ـ! توصــلت إلعــداد برنـامج تــد

اس ا-,لقـة الثانيـة #\ية ملعل4! مد ̂حتياجات التد ر�عد لتلبية  اسـة .  ر  (Alhazmi et. al., 2022)رود
ك ف�Ëـــا املعلمـــو ســـا2مت �ـــشkل كب9ـــ� Tـــ نوال�ـــ! أظ8ـــرت نتائج8ـــا أن بـــرامج التطـــو#ر امل¬ـــ! ال�ـــ! شـــا S ر

ات جة متوسطة. رإكسا�³م املعرفة وامل8ا فعت من وSí املشارك9ن إ{K د رو اسة الشمر  .ر يود ) 2021(ر
 �ــــة للمعــــــاي9 ــــة الثانو#ــ ـــة امـــــتالك معل4ــــــ! اللغــــــة العر;يــــــة باملرحلــ جـــ رال�ـــــ! 2ــــــدفت إ{ــــــK التعــــــرف عLــــــK د

  .التخصصية من وج8ة نظر2م

ثالثـــا
ً

�Qيـــة ملعل"ـــ� اللغـــة مـــا }حتياجـــات ا" الـــذي يـــنص ع*ـــ(: إجابـــة الـــسؤال الثالـــث:  رلتد
  "العر%ية ~T املعاي	� امل�نية التخصصية من وج�ة نظر ا�tتص	ن ~T اftال؟

�ت�ــب وتقـــدير �̂نحــراف املعيـــار وال يولإلجابــة عــن 2ـــذا الــسؤال تـــم اســتخدام املتوســط ا-,ـــساuي و
̂حتياج، وا-iدو  جة  لد   .يو�È نتائج ذلك) 9(ر

  )9(لجدو 

̂نحــــراف ا جـــة املتوســـط ا-,ـــساuي و �ت�ـــب وتقــــدير د�رملعيـــار وال #\يــــة ملعل4ـــ! اللغــــة ي ر̂حتياجـــات التد
  العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية من وج8ة نظر ا�ªتص9ن ST ا�iال

#"! م �ت�ب ̂نحراف املتوسط ر̂حتياج التد� ال
جة  رد

 ̂حتياج

7 
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

ات اللغو#ة   .رامل8ا
  عالية 1 0.254 2.93

6  
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

  .علم اللغة
  عالية 2 0.379 2.83

5 
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

ض والقافية   .والعر
  عالية 3 0.450 2.73

1  
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

  .النحو
  عالية 4 0.498 2.60
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#"! م �ت�ب ̂نحراف املتوسط ر̂حتياج التد� ال
جة  رد

 ̂حتياج

9  
#"! لتنمية را-,اجة إ{K وجود برنامج تد

  .املعاي9� التخصصية للغة العر;ية
  عالية  4 0.498 2.60

2  
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

  .الصرف
  عالية  5 0.504 2.57

4 
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

  .البالغة
  عالية 6 0.507 2.53

8 
#ب املعاي9� التخصصية ST مجال طر  قالتد ر

�س ا-ªاصة با   .للغة العر;يةرالتد
  عالية 6 0.507 2.53

3  
#ب عKL املعاي9� التخصصية ST مجال  رالتد

�دب والنقد.  
  عالية 7 0.509 2.50

  عالية  0.146 2.65  املعاي	� كJل  

  

#\يـة ملعل4ـ! اللغـة العر;يـة TـS املعـاي9� وا-ªـاص ب) 9(ليت�� مـن ا-iـدو  راالحتياجـات التد
Tالامل8نية التخصصية من وج8ة نظر مشرiا� ST اللغة العر;ية SSLما ي :  

جــة احتيــاج ) جميــع(إن  -  #\يــة جــاءت TــS د ر̂حتياجــات التد حيــث جــاء املتوســط ) عاليــة(ر
، وæـــS مرتبــة كمــا يLــS)3.00 إ{ــK 2.34(ا-,ــساuي TــS فئــة التقــدير 

ً
ات اللغو#ــة:  علـــيم . رامل8ــا

ض والقافيــة. اللغـة . البالغــة. الــصرف. املعــاي9� التخصـصية للغــة العر;يــة. رالنحــو. والعــر
�س ا-ªاصة باللغة العر;ية رطر التد �دب والنقد. ق  . 

#\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املعاي9� امل8نية التخصصية من  -  ̂حتياجات التد رلقد جاءت 
جة احتياج    ).2.65(و;متوسط حساuي ) عالية(روج8ة نظر ا�ªتص9ن ST ا�iال ST د

اسـة بتح #\يـة مـن وج8ـة نظـر مـشرST روا2تمـت الباحثـة TـS 2ـذه الد ̂حتياجـات التد رديـد 
ـــــة، ومـــــــستمرة  #\يـــــــة عمليـــــــة حيو#ــ ̂حتياجــــــات التد ــــار أن تحديـــــــد  ـــة ا�ªتـــــــص9ن باعتبـــ راللغــــــة العر;يــــ

�نـــامجjبنـــاء ال KـــL8ـــود والنفقـــات، و�ـــساعد عi-مـــن ا �ــا يـــوفر الكث9ـــ فاملــــشرف . والتحديـــد الـــدقيق ل8ـ
̂طـالع لkــل جديــد TـS مجــال عملـھ، لديــھ   KــLي نحــو التطـو#ر امل¬ــ! للمعلمــ9ن، حـر#ص عuاتجــاه إيجـا

اســـة – TـــS حـــدود علـــم الباحثـــة –ولـــم تجـــد الباحثـــة . يقـــدم الـــدعم بمـــا يمتلكـــھ لزمالئـــھ املعلمـــ9ن ر د
#\يـــة التخصـــصية للمعلمـــ9ن مـــن وج8ـــة نظـــر مـــشرف�Ëم ̂حتياجـــات التد واتفقـــت . را2تمـــت بتحديـــد 

#\يـة تخصـصية ملعل4ـ! النتائج السابقة مـع نتـائج الـسؤال الثـا�ي ممـا يـدل ع رLـK وجـود احتياجـات تد
  . اللغة العر;ية

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

55 

ا�عا
ً

��� املق��ح عن �عد لتنمية "الذي ينص ع*( : إجابة السؤال الرا�ع: ر رما ال��نامج التد
  "املعاي	� التخصصية ملعل"� اللغة العر%ية؟

اسـة اســة امليدانيـة و;نــاء عLــK إجابـات عينــة الد رمـن خــالل نتـائج الد ا عLــK أداة واســ<ناد. ًر
ً

#"! عــــن �عـــد لتنميــــة  �نــــامج تـــدjح ل�اســـة الثالثـــة أمكــــن الباحثـــة التوصــــل إ{ـــK وضــــع تـــصو مق�ـــ رالد رر
 .املعاي9� التخصصية لدى معل4! اللغة العر;ية ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية

تھ ال¥bائية  :ر   وفيما يأaي ال��نامج املق��ح ~T صو

��� املق��ح   :رخطوات تصميم ال��نامج التد

#\ية القائمة عKL التصميم السليم،  �امج التدjال Sæ ب عن �عد# �امج الفعالة للتدjرإن ال ر
ـــامج بحيـــــث Hعتمــــد Jـــــل خطــــوة مــــن خطواتـــــھ عLــــK مـــــا قبل8ــــا وuعــــد2ا �نـjوصـــــف . صــــمم ال SــــLوفيمـــــا ي

#ب عـــن �عـــد، وقـــد أعـــدت وفـــق معـــاي9� الرخـــصة  #"! املق�ـــ�ح للتـــد �نـــامج التـــدjرإلجـــراءات تـــصميم ال ر
  .وفيما يSL توضيح ذلك. خصصيةامل8نية الت

��� املق��ح   :راملنطلقات العامة لل��نامج التد

1-  SـT امل8نيـة التخصـصية ملعل4ـ! اللغـة العر;يـة �#"! عـن �عـد لتنميـة املعـاي9 روضع برنـامج تـد
  .ضوء معاي9� الرخصة امل8نية التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية

2- # ات التد ر;ط اجتياز معل4! اللغة العر;ية للدو �قيةرر��ح بمعاي9� ال��نامج املقjية لل\.  
ن املوظف9ن -3 ̂بتعاث وشؤ #ب و ة التد والتãسيق ب9ن إدا ر   .   ر
ة  -4 ــــات إدا �اتيجيات وتوج�Ëــ�ـــ ــــط واســـ ــــوء خطــ ـــــب والتطــــــو#ر TــــــS ضــ ــــامج للتجر#ـ �نــjـــة ال رقابليـــ

#ب   .ر̂بتعاث والتد
#ب -5 �نامج مع ^تجا2ات ا-,ديثة ST مجال التدjساق الHرا.  
�نامج بمعاي9 -6jالرخصة امل8نية التخصصية ملعل4! اللغة العر;يةر;ط ال �.  
مـة ملعل4ـ! اللغـة  -7 �بو#ة والتكنولوجية الال�̂حتياجات �Jاديمية ال �نامج وفق jزتصميم ال

  .العر;ية
#ب معل4ــ! اللغــة العر;يــة  -8 �بيــة والتعلــيم ومــا يتطلبــھ مــن تــد�رالتطــو امل<ــسارع TــS مجــال ال ر

وإعداد2م إعدادا متم�9ا
ً ً

.  
لسياسة التعليمية ST اململكة العر;ية السعودية ال�! �Êدف إ{K تحقيق ا-iـودة توج8ات ا -9

#ــة  تقــاء بمــستو#ات املعلمــ9ن وتطــو#ر ثقافــا�Êم العلميــة وامل8نيــة TــS ضــوء ر ؤالــشاملة ̂و ر
ة تحقيق تنمية م8نية مستدامة) 2030(   .ور�مر الذي يتطلب ضر

��� املق��ح   :رال�دف العام لل��نامج التد

#"! عــن �عــد لتنميــة املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية ملعل4ــ! إعــداد تــ �نــامج تــدjح ل�رصو مق�ــ ر
  : و#ندرج ضمنھ عدة أ2داف تفصيلية، وJ Sæالتا{S. اللغة العر;ية ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية

#ب عــن �عــد -  #ب : رتوظيــف التــد #ب عــن �عــد مــن حيــث إمkانيــة تنفيــذ تــد رإيمانــا بأ2ميــة التــد ر
ً

وإيجــاد حــل -,ــاجز . و;تkــاليف إجماليــة أقــل مــن الطر#قــة التقليديــة. اليــةاملعلمــ9ن بجــودة ع
�تبة عKL ذلك�  .زالزمان واملkان وتجاو الصعو;ات والعقبات امل



 
يير المهنية تصور مقترح لبرنامج تدريبي عن بعد لتنمية المعا

  أماني دمحم عمر طه/ د  ....التخصصية لمعلمي اللغة العربية 

 

 

56 

̂جتماعيـــة Àيجابيـــة بـــ9ن معل4ـــ! اللغـــة العر;يـــة -  وذلـــك بتـــوافر ب�ئـــة Hعليميـــة : بنـــاء العالقـــات 
;/تفاعليــــة، وحيو#ــــة مــــن خــــالل Hــــiëيع املعلــــم ـــــة املتــــد ف، رـ �نــــامج عLــــK تبــــادل املعــــاjال SــــT ر9ن

�ات، من خالل قنوات التواصل املتعددةjª-وا. 

#"! املق�ــ�ح، ومــن : اك<ــساب املعــاي9� امل8نيــة التخصــصية -  �نــامج التــدjروذلــك باالســتفادة مــن ال
�نـــت مــن خـــالل توجيــھ املعلـــم�ــــة �عـــد ��ايــة Jـــل /مــصادر املعلومـــات املوجــودة عLـــK شــبكة Àن

#"! إ ـــة باملعيـــــار الرئ�ـــــµÄ!، والعمـــــل عLـــــK تحـــــس9ن املعـــــاي9� ربرنـــــامج تـــــد {ـــــK املـــــصادر ذات العالقــ
 .الفرعية وتنمي°�ا

اجعة الستجابات معل4! اللغة العر;ية -  ;9ن : رتوافر Hغذية  رالتعز#ـز Àيجـاuي السـتجابات املتـد
#ب، كما Hس8م التغذيـة الراجعـة  رحيث يث9� التعز#ز املوجب دافعية لإلنجاز والتقدم ST التد

��شطة وت
,يح8ال ST عملية التعلم، من خالل املشاركة ST يحة,
 .الستجابات غ9� ال

�بــو - �#ب عــن : يمواكبــة التطــو#ر ال ر�عــد 2ــذا ال8ــدف مــن �2ــداف املتقدمــة ال�ــ! يحــد��ا التــد
#ب عـــن �عــــد وتقـــديم �فkــــار  ;9ن وحماســــ8ن TـــS املثــــابرة بالتـــد ر�عـــد مـــن خــــالل دافعيـــة املتـــد ر

 .نة، والتعاو مع �عض8ن البعضÀبداعية التطو#ر#

��� املق��ح  :رSNداف ا�Xاصة لل��نامج التد

S}التاJ Sæامل8نية التخصصية، و �  :تمك9ن معل4! اللغة العر;ية من املعاي9

 - � .�عرف املعلم أقسام الkلمة، وأحوال8ا من حيث Àعراب والبناء، والتعر#ف والتنك9

 .رفع ف�Ëا وأحkام8ا Àعرابية�عرف املعلم �سماء املرفوعة، وعوامل ال - 

 .�عرف املعلم �سماء املنصو;ة والعوامل الناصبة ل8ا، وأحkام8ا - 

ة والعامل ا-iار ل8ل وأحkام8ا -   .ور�عرف املعلم �سماء ا�iر

 .�عرف املعلم أحkام الفعل املضارع وعالمات إعرابھ - 

 .وأحkام8ا�عرف املعلم ا-iمل ال�! ل8ا محل من Àعراب وال�! ل�س ل8ا محل،  - 

ــــم �دوات النحو#ـــــة ومعان�Ëـــــا والعامـــــل م¥�ـــــا وغ9ـــــ� العامـــــل، و�ثـــــر الـــــذي تحدثـــــھ  -  �عـــــرف املعلـ
�لفاظ ST دوات العاملة�. 

ـــاليب النحو#ـــــــة  -  ــــب، التفـــــــضيل، العـــــــدد، النـــــــداء، (�عـــــــرف املعلـــــــم صـــــــياغة �عـــــــض �ســــ التiـــ
̂ختصاص، وصيغ املدح والذم  .وكيفية استخدام8اوأحkام8ا Àعرابية ) التحذير، Àغراء، 

الkلمــــة وتحليل8ـــــا وفقــــا لقواعـــــد بنــــاء الkلمـــــة TـــــS الــــصرف العرuـــــي �عــــرف املعلـــــم املـــــصطÌ,ات  - 
ً

 .والقواعد الصرفية ST وصف البãية

سھ وªúصياتھ -  ه ومدا ر�عرف املعلم فنو �دب وعصو ر  ن

ظيفتھ ومصطÌ,اتھ ومذا2بھ -   .و�عرف املعلم النقد �دuي و

 .البالغة وما يخل �³ما�عرف املعلم مف8ومي الفصاحة و - 

 .وخصائص Jل م¥�ما) ا�iاز، ال<ش\يھ، الكناية(�عرف املعلم �ساليب البيانية  - 

�اكيب وخصائص8ا البالغية وفقا لعلم املعا�ي - ��عرف املعلم دالالت ال
ً

. 
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 .�عرف املعلم ا�,سنات البد�عية وأثر2ا ST بناء النص - 

ــــة وك -  ض والقافيـ ن و�عـــــرف املعلـــــم مـــــصطÌ,ات عل4ــــــ! العـــــر ضـــــية، والــــــو زيفيــــــة الكتابـــــة العر و
 .والتقطيع

2ــا، وعلوم8ــا، وخصائــص8ا، ونظر#ــات اك<ــسا�³ا،  -  ر�عــرف املعلــم مف8ــوم اللغــة، و�ــشأ�Êا، وتطو
س8ا البحثية  .رومدا

�عرف املعلم القواعد Àمالئية، واملصطÌ,ات واملفا2يم املرتبطة بالكتابة، وكيفية استخدام  - 
�قيم� .عالمات ال

ات القـــراءة وفقـــا لطبيعـــة Jـــل مرحلــــة، �عـــرف املعلـــم املـــص -  طÌ,ات واملفـــا2يم القرائيـــة، وم8ـــا
ً

ر
 .و#حلل النص القراhي و#نقده و#قومھ

ن�عــرف املعلــم املــصطÌ,ات املــستخدمة TــS وصــف الفنــو الكتابيــة، و#jــ�ز خــصائص Jــل فــن  - 
 .وأساليبھ

�كيـــــب لiÌمـــــل وال - ��اتيجيات ا-,ديثـــــة TـــــH Sعلـــــيم قواعـــــد ال�ــــ سـ ــــم الطـــــر ̂و بãيـــــة ق�عـــــرف املعلـ
 .الصرفية للمفردات

قيقدر املعلم عKL تحليل النص �دuي واستãباط الفنو البالغية وفـق طـر و -  �اتيجيات(ن�) اسـ
�س  . رالتد

ا�Êا الوظيفية م¥�ا وÀبداعية  -  �اتيجيات Hعليم فنو الكتابة ال
,يحة وم8ا�ر�عرف املعلم اس ن
اسية واملوقف اللغو املناسب ل8ا يوفقا للمرحلة الد ر

ً
. 

ات القرائية�عرف -  �اتيجيات Hعليم امل8ا�ر املعلم طر واس  .ق

، إ{ـK أ2ـداف إجرائيــة )املعـاي9� الرئ�ـسية( يـتم تحليـل �2ـداف العامـة الـسابقة :SNـداف Dجرائيـة
  )معيار فرSí(خاصة بkل 

  :مقومات إ4شاء ال��نامج املق��ح

�نـامjة التعلــيم ضــمن خـدمات املعلــم ال ا رأن يـضم نظــام نـو التــا�ع لـو ز #"! املق�ــ�ح ر رج التــد
وذلـــك لــــس8ولة التعامــــل معـــھ مــــن قبــــل . لتنميـــة املعــــاي9� امل8نيـــة التخصــــصية ملعل4ــــ! اللغـــة العر;يــــة

#ب عـــن �عــــد غ9ـــ� ال��ام¢ـــ!، وال��ام¢ــــ!. املعلمـــ9ن �و�ـــي، وحفــــظ . روإلتاحـــة التــــد��مــــان Àلك �ولتـــوف9
#\يـــة، والعائــــد مــــن ̂حتياجــــات التد ;9ن، راملـــدخالت بدقــــة، إمkانيـــة معرفــــة  #ب، وعــــدد املتــــد ر التـــد ر

;9ن ات وإمkانــــات املتــــد ̂جتيــــاز، وقــــد رو�ــــسبة  ب بالتغذيــــة الراجعــــة بإعــــادة . ر #ــــد املتــــد رإمkانيــــة تز و
̂جتيـاز أقــل مـن  #\يـة إذا Jانــت �ـسبة  ات التد رالـدو ̂جتيــاز % 75ر ب عLـK شـ8ادة  رأو حـصو املتــد ل

�ونيا من موقع نو�رإلك
ً

.  

��� ا   :ملق��حرمصادر بناء ال��نامج التد

�نامج ST ضوء املصادر التاليةjتم بناء ال:  

اسات السابقة ذات الصلة  -  مة ملعل4! اللغة العر;ية، معاي9� (رنتائج الد �س الال ات التد زم8ا ر ر
  ). الرخصة امل8نية التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية
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̂ستطالعية ال�! قامت �³ا الباحثة -  اسة    .رنتائج الد

اسة ا- -  رÀطار النظر للد   .,اليةي

��� املق��ح   :رالفئات املس�bدفة ~T ال��نامج التد

�س -  س9ن مل8نة التد رمعلم9ن ومعلمات اللغة العر;ية املما   .ر

�ب عن �عد   :رآليات التد

#ب عــن �عــد، وطر#قــة التفاعــل  #ب عــن �عــد يتطلــب تحديــد آليــات التــد رإن تــصميم التــد ر
ب، وليـتم مـن خاللـھ تقـديم املـادة العل ب واملتـد رب9ن املـد و;ـذلك تـم . ميـة، وتقـديم التغذيـة الراجعـةر

�ح عKL أسلو;9ن 2ما��نامج املقjاعتماد ال :  

#\يــــــة ) Asynchronous(أســــــلوب التفاعــــــل غ9ــــــ� امل�ــــــ�امن  -  ات تد روالــــــذي يــــــتم عــــــن طر#ــــــق دو ر
مiçلة مسبقا
ً

�و�ي. ��يد Àلكjو#تم التواصل فيھ من خالل حلقات النقاش وال.  

والـــذي يـــتم عـــن طر#ـــق البـــث املباشـــر، وفيـــھ يـــتم ) Synchronous(أســـلوب التفاعـــل امل�ـــ�امن  - 
ب من خالل �دوات املرئية والصوتية ;9ن واملد رالتواصل الثناhي ب9ن املتد  .ر

  :مدة ال��نامج املق��ح

#\ية تضمن ) 26(  ه تد ردو ) املعاي9� امل8نية التخصصية ملعلـم اللغـة العر;يـة(معيار ) 24(ر
�نـــامج ) 88(بواقــع jامـــل الkســـاعة ل KـــLعـــة ع #"!، مو زالتـــد ، و) 44(ر ســـاعة عمLـــS، ) 42(يســـاعة نظـــر

وSæ مقسمة إ{K . ساعة تطبيقية لkامل املعاي9� التخصصية) 2(باإلضافة لالختبار التجر#"! بمعدل 
)8 (S}التاJ مستو#ات:  

�و  -  !"# لاملستو التد   )النحو والصرف(رى

#"! الثا�ي  -  راملستو التد �دب والنقد(ى(  

 - !"# راملستو التد   )البالغة( الثالث ى

#"! الرا�ع  -  راملستو التد ض والقافية(ى   )والعر

#"! ا-ªامس  -  راملستو التد   )علم اللغة(ى

#"! السادس  -  راملستو التد ات اللغو#ة(ى   )رامل8ا

#"! السا�ع  -  راملستو التد �س ا-ªاصة باللغة العر;ية(ى رطر التد   )ق

#"! الثامن  -  راملستو التد   )ية التخصصية للغة العر;ية̂ختبار التجر#"! للمعاي9� امل8ن(ى

��� املق��ح   :ربيانات ال��نامج التد

%	ن -  #ب مـن خـالل نظـام : رعدد املتد ريمكن -iميع املعلم9ن ST اململكة العر;ية السعودية التد
ينو املركز ا-ªاص باملعلم   .ر

%	ن -    : رعدد املد
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ب يــتم ترشــيح8م  • #ب غ9ــ� ال��ام¢ــ! لkــل مــستو مــد ;9ن للتــد رعــدد ثمانيــة مــد ر ىر
ة من مشرST اللغة العر;يـة، أو املعلمـ9ن املتم9ـ�ين عLـK مـستو من ق ا ىبل الو ر ز

 .اململكة العر;ية السعودية ST تخصص اللغة العر;ية

#ب ال��ام¢ــ! يقــدم مــن قبــل املــشرف9ن ا�ªتــص9ن Jــل مــشرف مخــتص 2ــو  • رالتــد
#ب ال��ام¢ــ! عــن طر#ــق التواصــل املباشــر، حلقـــات  ب للمعلــم يقــدم التــد رمــد ر

�و�يالنقاش، الفصو��يد Àلكjاضية، ال�� .ل ^ف

�ب   :رعناصر التد

أوال - 
ً

ب:  #ب : راملــــد ر2ــــو معلــــم أو مــــشرف متخــــصص مــــن مãــــسوuي التعلــــيم يقــــوم �عمليــــة التــــد
;9ن مــــن خـــــالل إملامــــھ بـــــا�,تو  ـــاي9� امل8نيـــــة التخصــــصية لــــدى املتـــــد ـــS تنميـــــة املعـ ىو�ــــسا2م Tـ ر

ه مرشـــد، باحــث، مبتكـــر، م �نــامج ومـــن أ2ــم أدواjلل !"# رالتــد ات ^تـــصال، . خطــطر رلديـــھ م8ــا
ة اسـتخدام  روالتفاعل، والتقو#م، العرض والتقديم، وÀلقاء، وال<ªëيص، واملالحظة، وم8ـا

  .املعينات السمعية والبصر#ة

ب -  رثانيـا املتــد
ً

 : !"# �نــامج التــدjي التعلــيم مؤ2ــل لاللتحـاق بالuـسوãر2ــو معلـم متخــصص مــن م
�ح� .املق

 - ��� رثالثا اWtتو التد ى
ً

#ب عKL اجتياز املستو#ات الثمانية ا�,ددة بحيث  �عتمد : رنظام التد
̂نتقال للمستو الالحق إال باجتياز املستو السابق ىال يتم    . ى

  )اجراءات التقديم( آلية التقديم

ة طلـــــب ^لتحـــــاق :املرحلــــة Nوxـــــ( -  �و�ــــي حيـــــث يقـــــوم املعلـــــم بتعبئــــة اســـــتما�ر ال<ـــــiçيل ^لك
�و�ي ومن ثم تظ8ر لھ صفحة�  .ر جديدة ليتأكد من �,ة بياناتھ عKL نظام نو^لك

�و�ــــي عنــــد قيامــــھ بالتقــــديم ســــ�تم :املرحلـــة الثانيــــة - ��يــــد ^لكjالتحقــــق مــــن ملكيــــة املعلــــم لل 
ر ا-ªاصـــ9ن بـــھ  #ـــة مرفقـــة باســـم املـــستخدم وJلمـــة املـــر �ونيـــة فو�ا برســـالة الك ه فـــو وإشـــعا ر ر

ً
ر

#"! عن �عد �نامج التدjرلاللتحاق بال.  

فع الوثائق عKL املوقع حيث يقوم املعلم برفع وثائقھ من خالل موقعھ عKL :املرحلة الثالثة -  ر 
  .رنظام نو

�داء الــــوظيفي للمعلــــم .  مراجعـــة الطلــــب املقـــدم مــــن املعلـــم:املرحلـــة الرا�عــــة -  KـــLبــــاالطالع ع
سوم #ب دو  رلتحديد قبو املعلم للتد نر #ب. ل مز#ة للتد سوم  رأو فرض  ر   .ر

يمكـــن خــــالل ف�ـــ�ة اعتمـــاد الطلـــب متا�عــــة : لة قبـــو الطلـــب متا�عـــة ن<يجــــ:املرحلـــة ا�Xامـــسة - 
� نظام نوjرن<يجة الطلب ع .  

�ب رسوم التد   :ر

�ب املعلم اWXاصل ع*( أداء وظيفي مرتفع  -  �Qية% 90ريتم تد سوم تد رفما فو دو  ر ن  .ق

@»�ª أقل من  -  �ب املعلم اWXاصل ع*( أداء تد ريتم تد مز�ة% 90ر �Qية  سوم تد رضمن  ر   .ر
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  :نح�ا ال��نامج املق��حالش�ادة ال¬� يم

  .ش8ادة مؤ2ل الختبار املعاي9� امل8نية التخصصية ملعلم اللغة العر;ية - 

��� املق��ح   :رمستو�ات ال��نامج التد

��� Nو  لاملستو التد  )النحو والصرف(رى

�Qية ات التد رالدو �Qية ر ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

 عم*Tينظر  الساعات )النحو والصرف(
  عدد

  Nيام 
  آلية التقديم

متطلبات 
ة   رالدو

  آلية 

التواصل
التJلفة

التعرف ع*( أقسام الJلمة، وأحوال�ا من 
  .حيث Dعراب والبناء، والتعر�ف والتنك	�

التعرف ع*( Nسماء املرفوعة، وعوامل الرفع 
  .ا Dعرابيةف®bا وأحJام�

4  2  2  1    

التعرف ع*( Nسماء املنصو%ة والعوامل 
  .الناصبة ل�ا، وأحJام�ا

ة والعامل اfXار  ورالتعرف ع*( Nسماء اftر
  .ل�ل وأحJام�ا

4 2  2 1    

التعرف ع*( أحJام الفعل املضارع وعالمات 
  .إعرابھ

D مل ال¬� ل�ا محل منfXعراب التعرف ع*( ا
  .وال¬� ل°س ل�ا محل، وأحJام�ا

4 2  2 1    

التعرف ع*( Nدوات النحو�ة ومعان®bا 
والعامل م¥bا وغ	� العامل، وNثر الذي تحدثھ 

  .Nدوات العاملة ~N Tلفاظ

التعرف ع*( صياغة �عض Nساليب النحو�ة 
الت´fب، التفضيل، العدد، النداء، (

ختصاص، وصيغ املدح التحذير، Dغراء، }
وأحJام�ا Dعرابية وكيفية ) والذم

  .استخدام�ا

4 2  2 1    

التعرف ع*( املصط]Wات والقواعد الصرفية 
  ~T وصف ب·ية

 T~ لمةJلمة وتحليل�ا وفقا لقواعد بناء الJال
ً

ي   .الصرف الع̧ر

2  1  1  1    

لاختبار اجتياز املستو Nو للمعاي	�  ى
  التخصصية ~T مجال

  )صرفالنحو وال(

2  1  1  1  

  عن �عد

  حساب املعلم 

  ر~T نظام نو

ال يوجد

  مباشر

  وغ	�

  مباشر
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�Qية للمستو Nو لعدد الساعات التد ى             10  10  20  ر

��� الثا4ي  راملستو التد   )Nدب والنقد(ى

�Qية �Qية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

 عم*T  ينظر  الساعات )Nدب والنقد(
  عدد

  Nيام

  آلية

  التقديم

متطلبات

ة   رالدو

  آلية

التواصل
Jلفةالت

سھ  ه ومدا رالتعرف ع*( فنو Nدب وعصو ر ن
  .و«�صياتھ

4 2  2  1    

ظيفتھ ومصط]Wاتھ  والتعرف ع*( النقد Nد¸ي و
  .ومذاSبھ

4 2  2  1    

 T~ التخصصية �	ىاختبار اجتياز املستو الثا4ي للمعاي
  )Nدب والنقد(  جالم

2  1  1  1  

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
 ��� رالتد

  لNو

  مباشر

  وغ	�

  مباشر
  

�Qية للمستو الثا4ي ىعدد الساعات التد             5  5  10  ر

��� الثالث  راملستو التد   )البالغة(ى

�Qية �Qية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

 عم*T ينظر الساعات )البالغة(
  عدد

  Nيام

  آلية

  التقديم

  متطلبات

ة   رالدو

  آلية

  التواصل
  التJلفة

التعرف ع*( مف�ومي الفصاحة 
  .والبالغة وما يخل ¼bما

التعرف ع*( Nساليب البيانية 
) اftاز، الzشQيھ، الكناية(

  .وخصائص <ل م¥bما

4  2  2  1    

 التعرف ع*( دالالت ال��اكيب
وخصائص�ا البالغية وفقا لعلم 

ً

  املعا4ي

التعرف ع*( اWtسنات 
  البد½عية وأثرSا ~T بناء النص

4  2  2  1    

ىاختبار اجتياز املستو الثالث 
للمعاي	� التخصصية ~T مجال 

  )البالغة(
2  1  1  1  

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
 ��� رالتد

  الثا4ي

  مباشر

  وغ	�

  مباشر

  

�Qية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو الثالث

10  5  5            
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��� راملستو التد ض والقافية( الرا�ع ى   )والعر

�Qية �Qية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

ض والقافية(  عم*T ينظر الساعات )والعر
  عدد

  Nيام

  آلية

  التقديم

  متطلبات

ة   رالدو

  آلية

  التواصل
  التJلفة

التعرف ع*( مصط]Wات عل"� 
ض والقافية وكيفية  والعر

ن  ضية، والو زالكتابة العر و
  .التقطيعو

4  2  2  1    

ىاختبار اجتياز املستو الرا�ع 
للمعاي	� التخصصية ~T مجال 

ض والقافية(   )والعر
2  1  1  1    

�Qية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو الرا�ع

6  3  3    

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
 ��� رالتد

  الثالث

  مباشر

  وغ	�

  مباشر

  مباشر

  مباشر
  

��� ا�Xامس ىاملستو الت   )علم اللغة(رد

#\ية #\ية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

ض والقافية(  عمSL ينظر الساعات )والعر
  عدد

�يام  

  آلية

  التقديم

متطلبات 
ة   رالدو

  آلية

  التواصل
  التkلفة

التعرف عKL مف8وم اللغة، 
2ا، وعلوم8ا،  رو�شأ�Êا، وتطو

�³ا، وخصائص8ا، ونظر#ات اك<سا
س8ا البحثية   .رومدا

4  2  2  1    

ىاختبار اجتياز املستو ا-ªامس 
للمعاي9� التخصصية ST مجال 

  )علم اللغة(
2  1  1  1    

#\ية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو ا-ªامس

6  3  3    

  عن �عد

حساب 
 ST املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
 !"# رالتد

  الرا�ع

  مباشر

�  وغ9

  مباشر

  

�� راملستو التد ات اللغو�ة(� السادس ى   ) رامل�ا

�Qية �Qية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ر
  ىاسم املستو

ات اللغو�ة(  عم*T ينظر الساعات )رامل�ا
  عدد

  Nيام

  آلية

  التقديم

  متطلبات

ة   رالدو

آلية 
  التواصل

  التJلفة

التعرف ع*( القواعد Dمالئية، 
واملصط]Wات واملفاSيم 

 وكيفية املرتبطة بالكتابة،
  .استخدام عالمات ال��قيم

4  2  2  1    

التعرف ع*( املصط]Wات 
ات  رواملفاSيم القرائية، وم�ا

القراءة وفقا لطبيعة <ل 
ً

مرحلة، و�حلل النص القرا¿ي 

4  2  2  1  

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
 ��� رالتد
  ا�Xامس

  مباشر

  وغ	�

  مباشر
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  و�نقده

  .و�قومھ

*( املصط]Wات التعرف ع
ناملستخدمة ~T وصف الفنو 
الكتابية، و���ز خصائص <ل 

  .فن وأساليبھ

4  2  2  1    

ىاختبار اجتياز املستو السادس 
للمعاي	� التخصصية ~T مجال 

  )علم اللغة(
2  1  1  1    

�Qية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو السادس

14  7  7            

  

��� السا�ع  راملستو التد @س (ى رطر التد   )ا�Xاصة باللغة العر%يةق

�Qية �Qية رعدد الساعات التد ة التد ربيانات الدو   ىاسم املستو  ر

@س ا�Xاصة باللغة( رطر التد   ق

 )العر%ية
 عم*T ينظر الساعات

عدد 
  Nيام

آلية 
  التقديم

متطلبات 
ة   رالدو

آلية 
  التواصل

  التJلفة

قالتعرف ع*( الطر 
و}س��اتيجيات اWXديثة ~a Tعليم 

��كيب ل]fمل والب·ية قواعد ال
  .الصرفية للمفردات

4  2  2  1    

التعرف ع*( تحليل النص Nد¸ي 
نواست·باط الفنو البالغية وفق 

@س) اس��اتيجيات(قطر و  .رالتد

  

4  2  2  1    

التعرف ع*( اس��اتيجيات aعليم 
ننو الكتابة الWÁيحة ف

اbdا الوظيفية م¥bا  روم�ا
وDبداعية وفقا للمرحلة 

ً

اسية واملوقف اللغو  يالد ر
  .املناسب ل�ا

4  2  2  1    

قالتعرف ع*( طر واس��اتيجيات 
ات القرائية   .رaعليم امل�ا

4  2  2  1    

ىاختبار اجتياز املستو السا�ع 
للمعاي	� التخصصية ~T مجال 

)�Xس ا@ رطر التد اصة باللغة ق
  )العر%ية

2  1  1  1    

�Qية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو ا�Xامس

18  9  9    

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
���   رالتد

  السادس

  مباشر

  وغ	�

  مباشر
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ــامن  ��� الثــ راملــــستو التــــد ـــة التخصــــصية ملعلـــــم (ى ــاي	� امل�نيـ ــ� للمعــ ــار التجر��ــ }ختبــ
  )اللغة العر%ية

�Qيةعدد الساعات ا �Qية رلتد ة التد ربيانات الدو   ىاسم املستو  ر

}ختبار التجر��� للمعاي	� (
التخصصية ملعلم اللغة 

 )العر%ية
 تطبيقي ينظر الساعات

عدد 
  Nيام

آلية 
  التقديم

متطلبات 
ة   رالدو

آلية 
  التواصل

  التJلفة

}ختبار التجر��� للمعاي	� (
التخصصية ملعلم اللغة 

  )العر%ية
4  2  2  1    

�Qية  رعدد الساعات التد
  ىللمستو ا�Xامس

4  2  2    

  عن �عد

حساب 
 T~ املعلم

  رنظام نو

اجتياز 
ىاملستو 
���   رالتد

  السا�ع

  مباشر

  وغ	�

    باشرم

��� املق��ح   :رتنفيذ ال��نامج التد

#"! خـــــالل مجموعـــــة مـــــن Àجـــــراءات ال�ـــــ! تحـــــدد ا-ªطـــــوات التفـــــصيلية  �نـــــامج التـــــدjريـــــتم تنفيـــــذ ال
�نــامjب لتحقيــق أ2ــداف ال مــة و#وÈــ� الــشkل التــا{S امل8ــام ال�ــ! يقــوم �³ــا املتــد رواملنطقيــة الال ج TــS ز

#ب نة املعتمدة عKL التد رضوء املوا   :وفيما يSL تفصيل ذلك. ز

 : املواد العلمية -1
�بات وأ4ــــشطة وم�ــــام ~ــــT املوضــــوعات  رتتـــضمن املــــواد العلميــــة قــــراءات ومطالعــــات وتــــد

  :Ãتية

̂ســــم مــــن  - الkلمـــة وأقــــسما2ا ومعرفـــة أحوال8ــــا مـــن حيــــث Àعـــراب والبنــــاء وأحـــوال 
� .حيث التعر#ف والتنك9

 .ء املرفوعة وعوامل الرفع ف�Ëا وأحkام8ا Àعرابية�سما -
�سماء املنصو;ة، ومعرفة أحkام8ا -. 
 .الفعل املضارع وعالقتھ بموقعھ والعوامل الداخلة عليھ -
 .التوا�ع واستعماال�Êا ومعرفة أحkام8ا -
التiـــب، والتفـــضيل، والعـــدد، والنـــداء، ( �ســـاليب النحو#ـــة الـــشاhعة ^ســـتعمال  -

Àــــــذير و ــــت�ناء، وصـــــــيغ املــــــــدح والـــــــذموالتحـ ســـ ـــــصاص، ̂و ̂ختـــ ـــــراء، و ـــا ) غــ وأحkام8ـــــ
 .Àعرابية

 .ا-iمل وأشباه ا-iمل وما يتعلق �³ا من أحkام -
املــــصطÌ,ات والقواعــــد الــــصرفية وتحليل8ـــــا وفقــــا لقواعــــد بنـــــاء الkلمــــة TــــS الـــــصرف  -

ً

 .العرuي
ســــ8ا، وªúــــصيا�Êا، ومف8ــــوم النقــــد، ومــــصطÌ,اتھ - ـــة وفنو��ــــا ومدا رالعــــصو �دبيـ ، ر

 .ومذا2بھ
 .مف8ومي Jل من الفصاحة والبالغة وما يخل �³ما -
 .وخصائص Jل م¥�ا) ا�iاز، ال<ش\يھ، الكناية(�ساليب البيانية  -
�اكيب وخصائص8ا البالغية وفقا لعلم املعا�ي -�ال

ً
. 

 .ا�,سنات البد�عية وأثر2ا ST جمال النص -
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ن، والتقطيع - ضية، والو زالكتابة العر  .و
2ا -  .، وعلوم8ا، وخصائص8ا، ونظر#ات اك<سا�³ارعلم اللغة، وتطو
ــــدث  - ـــــتماع والتحـــــــ ــــــــة باالســــــ ــ ـــــــا2يم املرتبطـ ـــــــــصطÌ,ات واملفــــ ــــــشف�!(املــ ـــــــل الـــــ ) التواصــــ

�اتيجيات املناسبة لف8م املسموع والتواصل مع Åخر#ن� .واستعمال Àس
ء وتقو#مھ وف8م املصطÌ,ات املرتبطة بالقراءة -  .وتحليل النص املقر
طــة بالكتابـــة، والقواعــد Àمالئيــة، واســتعمال عالمـــات املــصطÌ,ات واملفــا2يم املرتب -

�قيم، والتمي�9 ب9ن فنو الكتابة� .نال
�سية واستعماال�Êا و��شطة والوسائل املناسبة لتعلـيم اللغـة  - �اتيجيات التد�ر^س

 .العر;ية
�كيب لiÌمل والبãيـة الـصرفية  -��سية ا-,ديثة لتعليم قواعد ال �اتيجيات التد�ر^س

 .للمفردات
�س - �اتيجيات التد� .رتحليل النص �دuي واستãباط ا-iوانب البالغية وفق اس
�اتيجيات Hعلـــــيم  -�ـــ املناســـــبة ) ̂ســـــتماع، التحـــــدث، القـــــراءة، الكتابـــــة(اســــتعمال اســ

اسية واملوقف اللغو يللمرحلة الد  .ر
�ب -2 �وSات التد رس°نا   :ر

̂ختبـار التجر#"ـ! ب  #ب من قسم9ن يبدأ باختبار املتد رو#تألف التد  للمعـاي9� التخصـصية لتحديـد ر
#و املناسب لھ وفقا ملا حققھ ST النتائج الس�نا

ً
  :ر

�و Nو  لالــس°نا ا ) :العــادي(ر #ب املتعــدد �ســاليب، ممــ #ب عLــK التــد ر و�عتمــد 2ــذا النــوع مــن التــد ر
�نـــــامج jب بال ـــھ يلتحـــــق املتـــــد #ب والتkلفـــــة، وتحـــــس9ن �داء،  وفيــ ــــد ر�ـــــساعد عLـــــK خفـــــض وقـــــت التـ ر

#"! ا� #\يــة وامل8ــامرالتــد ات ��ـــشطة التد ر,ــدد وحــضو Jافــھ الــدو ر كتابــة مــذكرات يوميــة تأمليـــة ( ر
ـــد Jـــــل مـــــستو لتحديـــــد نقـــــاط القـــــوة  ات التجر#\يـــــة �عــ ̂ختبـــــا ــــة �داء وتحـــــس�نھ،  ىبقـــــصد مراجعـ ر

ب #بات الفردية وا-iماعية، / روالضعف، املناقشات الثنائية مع املد ;9ن، التد روا-iماعية مع املتد ر
#\يـــة�مثلـــة ا ش التد #بات العمليـــة، الـــو اســـية، التـــد رلعمليـــة، ا-,ـــاالت الد ر وذلـــك  ضـــمن جميــــع ) رر

ات التجر#\يــة ضــمن Jــل مــستو عLــK التــوا{S وضــمن ا-ªطــة الزمنيــة  ه لالختبــا ىاملــستو#ات، واجتيــا ر ز
̂ختبـار  �نامج كkل وحصو عKL ش8ادة مؤ2ل باجتياز jه لل #"!، ثم اجتيا لا�,ددة لkل مستو تد زى ر

#"! املعلمــــ9ن . "ــــ! للمعــــاي9� امل8نيــــة التخصــــصية للغــــة العر;يــــةالتجر# #و التــــد رو#ناســــب 2ــــذا الــــس�نا ر
ف ا-ªاصة، وذو �داء الوظيفي املنخفض ياملستجدين، ومن 2م من ذو الظر   .وي

�و الثـا4ي  ا ):الzـسر@ع(رالـس°نا #ب املتعـدد �سـاليب، ممــ #ب عLـK التــد ر و�عتمــد 2ـذا النـوع مــن التـد ر
#"! �ساعد عKL خفض و �نـامج التـدjب بال #ب والتkلفة، وتحس9ن �داء، يلتحق فيھ املتد رقت التد ر ر

مـــة لـــھ مـــن زا�,ـــدد، وحـــضو ��ـــشطة وامل8ـــام الال كتابـــة مـــذكرات يوميـــة تأمليـــة بقـــصد مراجعـــة : ( ر
ات التجر#\ية �عد Jل مستو لتحديد نقاط القوة والـضعف، املناقـشات  ̂ختبا ى�داء وتحس�نھ،  ر

بالثنائيــــة مــــع  #بات الفرديــــة وا-iماعيــــة، �مثلــــة العمليــــة، / راملــــد ;9ن، التــــد ـــع املتــــد روا-iماعيــــة مـ ر
#\ية ش التد #بات العملية، الو اسية، التد را-,االت الد ر وذلك ضمن املستو#ات ال�! تم تحديد2ا ) رر

ب مــــــن اجتيــــــاز  ــــK ال<ــــــسر�ع و#مكــــــن املتــــــد #و عLــ ـــــد 2ــــــذا الــــــس�نا ب، و�عتمـ ـــات املتــــــد ــــا الحتياجـــ روفقــ ر ر
ً

ىات التجر#\يــــة ضــــمن Jــــل مــــستو̂ختبــــا #"!، ثــــم . ر �نــــامج التــــدjطــــة الزمنيــــة املكثفــــة للª-روضــــمن ا
̂ختبـار التجر#"ـ! للمعـاي9� التخصــصية  �نـامج كkـل وحـصو عLـK شــ8ادة مؤ2ـل باجتيـاز jه لل لاجتيـا ز
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#"! املعلمـــ9ن مـــن ذو ا-jªـــ�ة والكفـــاءة . للغـــة العر;يـــة #و التـــد يو#ناســـب 2ـــذا الـــس�نا ر ، )معلـــم خب9ـــ�(ر
�ح.  �داء الوظيفي املرتفعيوذو�#"! املق �نامج التدjآلية تنفيذ ال S}ل التاkالش �Èرو#و.  
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��� املق��ح   :رأSم مم	Äات ال��نامج التد

#ب عــن �عـد تزامنيــا -  ;9ن بالتـد #ب والــتعلم وHعز#ز2ـا عjــ� قيـام املــد Hـس8يل عمليــة التـد
ً

ر ر وغ9ــ� . ر
 .تزام¢!

;9ن دو قيود الزمان واملkان -  #ب أعداد 2ائلة من املتد نتد ر  .ر

;9ن لتحقيق التعلم الذاHي -  ق الفردية للمتد رمراعاة الفر  .و

#\ية -  ̂حتياجات التد  .رإمkانية تحديد 

#ب -   .رإمkانية تقييم العائد من التد

;9ن -  رإمkانية تحديد مستو املتد  .ى

�ات ب9ن ا�ªتص9ن ST مجال - jª-ات وا  . اللغة العر;يةرتبادل امل8ا

 - !"# رس8ولة وسرعة تحديث البيانات واملعلومات ا-ªاصة با�,تو التد  .ى

;9ن -  ̂طالع عKL النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمتد ي والسر�ع و رالتقييم الفو  .ر

#ب -   .رإمkانية حساب تkلفة التد

ب Åخــ -  طــالع عLـــK تجــا رســ8ولة الوصــو إ{ــK املعلومـــات والبيانــات التعليميــة ̂و �ونيـــا ل�ر#ن إلك
ً

 .لتقليل الوقت، وا-8iد، والتkلفة

;9ن J STل منطقة Hعليمية -  ;9ن، واملد رتقيم أداء املتد   .ر

��� املق��ح رطر واس��اتيجيات تنفيذ ال��نامج التد   :ق

  .ا�,اضرات - 

  .حلقات النقاش وا-,وار - 

�اتيجيات التعلم الذاHي - �  .اس

�اتيجيات التعلم املتمايز - �  .اس

�اتيجيات التعلم - ��و�ياس�  . Àلك

��� املق��ح   :روسائل وتقنيات ال��نامج التد

  .التقنيات التكنولوجية - 

�اضية - �  .لالفصو ^ف

�ونية - ��امج Àلكjال.  

�ع بحثية -    .رمشا

�نت(الشبكة العنكبوتية  - �  ).Àن
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��� املق��ح   :ر4Nشطة ال��بو�ة لل��نامج التد

ش عمل مع ا) حلقات نقاش(عقد ندوات عن �عد مفتوحة  -  �بو#9نورو�ل9ن ال   .وملسؤ

�اء �Jاديمي9ن) حلقات نقاش(عقد ندوات عن �عد مفتوحة  - jª-ش عمل مع ا   .ورو

�بـو#9ن، واملعلمـ9ن ) حلقـات نقـاش(عقد ندوات عن �عد مفتوحة  - �ش عمـل مـع املـشرف9ن ال ورو
  املتم�9ين

ش العمل عن �عد -  �بو#ة و�  .وراملشاغل ال

�ونية ST املراجع ذا - �  .ت العالقةالقراءة الذاتية Àلك

  .إعداد بحوث إجرائية - 

��� املق��ح س	ن ~T ال��نامج التد رتقو�م الدا   :ر

  .بطاقات املالحظة - 

  . تقو#م ذاHي - 

�ونية - �ات الك   .راختبا

#ر ميدانية -    .رتقا

  .ملف Àنجاز - 

  أ�شطة تقو#مية - 

  .م8ام أدائية - 

��� املق��ح   :رتقو�م ال��نامج التد

اء وانطباعات معل4! اللغة -  ات لقياس آ راستما �نامجرjل العر;ية حو ال.  

�نامج ST ميدان العمل - jة متا�عة لقياس فاعلية ال   .راستما

�بو#ـة املتخصـصة  - ��نامج من قبل املؤسسات الjاسات تر;و#ة لتقو#م ال 2يئـة تقـو#م (رإجراء د
#ب ة التعليم) رالتعليم والتد ا رومراكز �بحاث تحت إشراف و   .ز

��� املق��ح   :رتمو�ل ال��نامج التد

ة ا -  ا رو �نامجزjاليف تنفيذ الkافة تJ K}ب بأن تتو# ̂بتعاث والتد ة  رلتعليم متمثلة ST إدا   . ر

�نامج - jاليف تنفيذ الkافة تJ بية بأن يتوليا��ة التعليم باملشاركة مع Jليات ال ا رو  . ز

�نامج - jاليف تنفيذ الkافة تJ دمة املدنية بأن يتوليا معاª-ة ا ا ة التعليم باملشاركة مع و ا و
ً

ر زر  .ز

;9نفرض -  اسية عKL املتد سوم د ر  ر  .ر

��� املق��ح عن �عد مع   اسة رو�تفق Sذا ال��نامج التد وال�! أظ8رت نتائج8ا أن ) Robert,2006(رد
#"! عن �عد يفـو بمراحـل مـا يـتم اك<ـسابھ  ات وكم ونوع وشkل ا�,تو التد قمقدار اك<ساب امل8ا رى ر

#ب التقليــدي اســـة . رTــS التــد ة تقــديم ا-iلـــسات وال�ــ! أظ) Mantyla,2006(رود ور8ــرت نتائج8ـــا بــضر
#"! وتجنـــب اســتخدام �ســـلوب الواحـــد � مـــن أســلوب تـــدÚيــة بـــأك\# رالتد اســـة . ر ) Merrill,2005(رود
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 KـLات ا-,اسب 2و القـادر عkاملناسب باستخدام شب !"# روال�! أظ8رت نتائج8ا إ{K أن ا�,تو التد ى
مــة TــS الوقــت املالئــم لiÌلــسات الت ات الال زاكــساب امل8ــا #\يــةر اســة الjــ�اش دي . رد وال�ـــ! ) 2009(رود

اس ا-,لقـة الثانيـة #\يـة ملعل4ـ! مـد ̂حتياجـات التد #"! عن �عد لتلبية  رتوصلت إلعداد برنامج تد ر .  ر
ــــــة الـــــــدغيم  اسـ ــــــK املعلومــــــــات ) 2008(رود #"! قـــــــائم عLـ ــــامج تـــــــد ــــة برنـــ ـــــا فاعليـــ ــــــرت نتائج8ــ روال�ـــــــ! أظ8ـ

اسـة . وتكنولوجيا ^تصال TـÀ Sنمـاء امل¬ـ! ة توظيـف ) 2012(عبـد املعطـي رود وروال�ـ! توصـلت لـضر
#ب #ب امل¬ـــــ! للمعلمـــــ9ن بمختلـــــف مركـــــز التـــــد تـــــصاالت TـــــS مجـــــال التـــــد رتكنولوجيـــــا املعلومـــــات ̂و  .ر

اسة الش8ومي  �و�ي لإلنماء امل¬!وال�! توصلت) 2020(رود�#"! إلك   . ر لبناء برنامج تد

  : التوصيات

#\يــــة لت -1 ات تد ة التعلــــيم دو ا رأن Hعقــــد و رر TــــS ضــــوء ز ات معل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة  رنميــــة م8ــــا
�بو#ة والتخصصية� .معاي9� الرخصة امل8نية ال

مـــة  -2 زتقـــو#م أداء معل4ـــ! اللغـــة العر;يـــة TـــS ضـــوء معـــاي9� الرخـــصة امل8نيـــة التخصـــصية الال
 .ل8م

�قيــــات  -3�إعــــادة النظــــر TــــS الــــسلم الــــوظيفي ملعل4ــــ! اللغــــة العر;يــــة وافــــساح ا�iــــال ل8ــــم لل
 .امل8نية

�بيــــة ال�ـــ! يتخــــرج م¥�ـــا معل4ــــ! اللغــــة إعـــادة ا -4��ـــسية TــــJ Sليـــات ال رلنظــــر TـــS املــــساقات التد
 .وتطو#ر2ا ST ضوء معاي9� الرخصة امل8نية التخصصية. العر;ية

الـھ  -5 ة تحف�9 معل4! اللغـة العر;يـة ماديـا ومعنو#ـا لـضمان نجـاح نظـام ال�ـ�خيص ملز وضر و
ً ً

ر
�س   .رم8نة التد

  :املق��حات

� J ح لتقـــــــو#م أدا�ـــــ ـــــار مق�ــ ــــــة معيــ ــــصة امل8نيـ ــــ! اللغـــــــة العر;يـــــــة TـــــــS ضـــــــوء معـــــــاي9� الرخـــ ء معل4ـــ
مة ل8م  .زالتخصصية الال

� J  الرخـصة امل8نيــة �#ب امل¬ـ! TـS ضـوء معـاي9 #\يـة ملراكـز التطـو#ر والتــد رتقـو#م الjـ�امج التد ر
 .التخصصية ملعل4! اللغة العر;ية

� J الرخصة امل8نية التخصصية ملعل4! اللغة العر;ي ��ح لتطو#ر معاي9�  .ةرتصو مق
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قية، الز2را�ي، عتيق  ̂حتياجات ) 2021(رإسماعيل،   KLيقوم ع !"# �ح لبناء برنامج تد�رتصو مق ر
ات القر ا-,ادي  #\ية ملعل4! اللغة العر;ية ST املرحلة الثانو#ة ST ضوء م8ا نالتد ر ر

�بو#ة والنفسية . والعشر#ن بمدينة الدمام�. العدد الثا�ي. مجلة املدينة العاملية للعلوم ال
�اير j2021ف.  
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ة اسات العر;ية مصر)رماجست9� غ9� مãشو   .ر، مع8د البحوث والد

�ح لرخصة املعلم بالتعليم الشامل وفق ) 2018(ا-,رuي، أسماء إبرا2يم �#ة رتصو مق . 2030ؤر
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  241-223. 2ع. 20مج 
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402-439.  
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�سية �ة التدjª-التخصصية وعالق°�ا باملؤ2ل العل4! وعدد سنوات ا �مجلة . رللمعاي9

�بية، جامعة كفر الشيخ، العدد�  J)102 (2021 ،1-58لية ال
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�ع: عمان   .زدار الثقافة للãشر والتو
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