
 الرابع البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 9102  -العدد األول   -المجلد السابع عشر . …......................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

701 

 

 الصف معلم برنامج مخرجات في اللغوي اإلعداد جودة معايير توفر مدى
 .أنفسهم الطالب نظر وجهة من السورية التربية كليات في

 
                          * حامت حسني البصيص .د                                               

 الملخص
 إعداد برنامج في فرهاتو  الواجب اللغوي اإلعداد جودة معايير تحديد إلى الدراسة هدفت

 من المعايير هذه توافر درجة وتعّرف السورية، التربية كليات في( الصف معلم) المعلم الطالب
 التي يرالمعاي إلى استنادا   البرنامج مخرجات لتطوير مقترحة إجراءات تقديم ثم الطالب، نظر وجهة

 .تحديدها تمّ 
( 931) شملت اللغوي اإلعداد جودة بمعايير قائمة إعداد تمّ  األهداف، هذه ولتحقيق

 مخرجات استبانة تصميم تمّ  السابقة القائمة إلى واستنادا   رئيسة، معايير ثمانية على توزّعت مؤشرا ،
 من وطالبة طالبا  ( 283) من تكّونت عينة على تطبيقها تمّ  عبارة،( 921) ضّمت اللغوي اإلعداد
 .والبعث دمشق بجامعتي التربية كليات في يدرسون الذين الرابعة السنة طالب

 بدرجة الصف معلم برنامج في إجمال   اللغوي اإلعداد جودة معايير توفر النتائج وأظهرت
 بيرة؛ك توفر بدرجة األولى، المرتبة اللغوية والقيم التجاهات اكتساب معيار حاز وقد متوسطة،

 ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة اللغوي التخطيط مهارات من التمّكن معيار تاله ،%(57.57) ونسبة
 ثم ،%(18.87) ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة اللغوية المقدرة امتالك معيار ثم ،%(11.96)

 من نالتمكّ  معيار تاله ،%(18.87) ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة اللغوية المعرفة من التمّكن معيار
 الثقافة امتالك معيار ثم ،%(12.87) ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة العربية اللغة تدريس مهارات
 اللغوية المهنية المعرفة امتالك معيار ثم ،%(75.13) ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة والمهنية اللغوية
 في للغويا التقويم مهارات من التمّكن معيار وحلّ  ،%(73.32) ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة
  ،%(79.83) ونسبة متوسطة، توفر بدرجة األخيرة المرتبة

 .المعلم الطالب اإلعداد، برنامج مخرجات اللغوي، اإلعداد الجودة، معايير: المفتاحية الكلمات

 .سورية – البعثجامعة  -كلية الرتبية –( اللغة العربية)أستاذ مساعد يف قسم املناهج وطرائق التدريس  *
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  :الدراسة مقدمة .1
املنحى "يف كليات الرتبية السورية ( ختّصص معلم الصف)يّتبع برنامج إعداد الطالب املعلم 

، الذي تتكامل فيه جوانب اإلعداد التخّصصي واملهين والثقايف والرتبية العملية؛ هبدف الوصول "التكاملي
م أطفال احللقة األوىل من التعليم ه-إىل خمرجات بشرية مؤّهلة، تضطلع بتعليم شرحية واسعة من املتعلمني 

تشكيلة متنّوعة من املواد الدراسية؛ وهبذا يكون اهلدف الرئيس من هذا الربنامج تزويد الطالب  -األساسي
ُنوط به تعليمها

َ
 .املعلم مبجموعة من املهارات والكفايات اليت متّكنه من تعليم املواد الدراسية امل

ت اليت تواجه برنامج إعداد معلم الصف تلبية احتياجات ولعّل من أبرز التحديات والصعوبا
اليت تربز جلّية واضحة بعد كّل عملية تعديل أو تطوير ختضع هلا مناهج احللقة األوىل من  املتعلمني املتنامية

ومن اجلدير بالذكر أن اجلمهورية العربية السورية قامت بتطوير مناهج التعليم ما قبل  ،التعليم األساسي
، وهذا يقتضي 7002عي بصفوفها كافة؛ استنادًا إىل املعايري الوطنية جلودة التعليم اليت صدرت عام اجلام

تنسيق اجلهود بني وزارة الرتبية وكليات الرتبية؛ حبيث حتّدد الوزارة متطّلباهتا من الكفايات اليت ينبغي أن 
برنامج اإلعداد ويف املهارات  ، يتّم بعدها إعادة النظر يف(020، 7022سليمان، )ميتلكها املعلم 

 (.ختّصص معلم الصف)والكفايات الالزمة للطالب املعلم 
وهي احللقة األوىل، ألهنا  ؛وتأيت أمهية خمرجات هذا الربنامج من أمهية املرحلة التعليمية املستهدفة

ة ملتابعة دراسته مرحلة أساسية وتأسيسية هتدف إىل تزويد املتعلم مبجموعة من املعارف واملهارات األساسي
يف احللقات التعليمية الالحقة، فإذا حلق بالتلميذ يف هذه املرحلة قصور أو ضعف يف معارفه ومهاراته 
األساسية، محل معه هذا الضعف إىل احللقة الثانية وانعكس على حتصيله سلباً، ال سّيما أّن مناهج التعليم 

 .تعتمد مبدأ التنظيم احللزوين للمعارف واملهارات
ويعّد اكتساب مهارات اللغة العربية من أّول األهداف املنشودة يف احللقة األوىل، نظرًا ألمهيتها يف 
هذه املرحلة وخصوصيتها، ليس كمادة دراسية فحسب؛ بل ألهنا بوابة التعّلم وتلّقي العلوم األخرى على 

 .يباً كبرياً من االهتماماختالفها؛ ولذلك حتتّل مكانة متمّيزة على السّلم التعليمي وتستحوذ نص
، ميّثل "استماعًا وحتدثًا وقراءة وكتابة"إن تزويد تلميذ احللقة األوىل باملهارات اللغوية األساسية 

الغاية احلقيقية من تعليم اللغة العربية يف هذه املرحلة؛ يف ظّل التطورات الكبرية اليت طرأت على علم اللغة 
ي للمؤثرات املختلفة اليت أّدت إىل تفّشي مظاهر الضعف اللغوي املعاصر واجتاهات تعليمها، وللتصدّ 

وعلى هذا فإن تزويد الطالب املعلم باملعارف واملهارات اللغوية  ،املختلفة بني التالميذ وشيوع األخطاء
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ً على برنامج اإلعداد األ كادميي الالزمة له، ومبهارات تدريس اللغة العربية العامة واخلاصة؛ ميّثل مطلباً رئيسا
 .برّمته مراعاته والعمل على تنميته وتطويره يف كليات الرتبية

ومبا أّن اإلعداد اللغوي جزء من اإلعداد األكادميي العام، فإنه ينبغي أن يعكس جوانب اإلعداد 
املة؛ التخّصصي واملهين والثقايف اخلاصة باللغة العربية، وأن يوفّر برنامج اإلعداد عناية متوازنة ومتك: الرئيسة

من خالل تزويد الطالب باملعرفة اللغوية واملهنية الالزمة، ومتكينه من املهارات اللغوية اليت تعينه على 
استخدام اللغة العربية وتوظيفها بكفاءة، باإلضافة إىل تنمية مهارات تدريسها ختطيطًا وتنفيذًا وتقومياً، مبا 

التحدث، والقراءة، والكتابة، والتدريبات اللغوية، االستماع، و "خيدم مهارات اللغة وفروعها املتعددة 
 .، وطرائق تدريس كّل منها، مع تزويده بقدر من الثقافة اللغوية واملهنية املناسبة"والتذّوق األديب

ومع انتشار مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم، أصبح يُنظر إىل إعداد معّلم الصف وتكوينه من 
الضرورة مبكان أن تضع كليات الرتبية جمموعة من املعايري متّثل الشروط منظور هذه املبادئ، وصار من 

والصفات اليت تنشدها يف منتسبيها من الطالب املعلمني، يتّم االستناد إليها يف تقومي خمرجات براجمها 
 .املختلفة، ويف طليعتها برنامج إعداد معلم الصف

د العام كما ذُكر آنفاً، فإّن خمرجاته ستنعكس إجياباً وملّا كان اإلعداد اللغوي جزءاً رئيساً من اإلعدا
أو سلبًا على جودة برنامج اإلعداد برّمته، ومن هنا ظهرت فكرة الدراسة يف ضرورة توفري قائمة مبعايري 

 .  جودة اإلعداد اللغوي، والوقوف على مدى حتّقق هذه املعايري يف خمرجات برنامج إعداد معلم الصف
 :وتحديدها الدراسة مشكلةالشعور ب .2

 يف املعلمون الطالب منه يعاين الذي اللغوي الضعف إىل العربية الدراسات من العديد أشار
 يف وخباصة لتالميذهم، العربية اللغة تعليم يف كفاياهتم مستوى تدينّ  وإىل عموماً، العربية الرتبية كليات

 العربية اللغة معلمي ضعف بيّنت ليتا( 7002) النصار دراسة الدراسات هذه ومن األولية، الصفوف
 كان كما ،"وكتابة قراءة" اللغوي األداء يف فيها، املتخصصني وغري املتخصصني من األولية للصفوف

 املعلم الطالب مستوى تدينّ  أيضاً ( 7020 الشهراين،) دراسة وأظهرت متوسطاً، احملادثة يف اللغوي أداؤهم
 .األساسي األول الصف تالميذ لدى وفهمه املقروء تعّرف تنمية أساليب يف

 ويتدّرب يدرسه فما اللغوية؛ الطفل احتياجات عن بُعده املعلم الطالب إعداد واقع يعكس كما
 ومعلمي الطلبة، من عدد رأي استطالع كشف وقد كافية، بدرجة املدرسي الواقع متطلّبات يلّب  ال عليه،

 تطوير بعد وخباصة العربية، اللغة تدريس تواجه يدةعد صعوبات عن واملوجهني، اخلدمة، أثناء يف الصف
 .التعليم تكنولوجيا وتوظيف العرض وأساليب التدريس طرائق إىل السائدة النظرة غرّيت اليت التعليم مناهج
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 عناية يلمس السورية، الرتبية كليات يف الصف معلم لربنامج الدرسية اخلطة يف املدّقق أن كما
 حيث من أم مقرراته، عدد حيث من سواء اللغوي، اإلعداد حساب لىع األخرى اإلعداد جبوانب

 . الصف معلم برنامج يف اللغوي اإلعداد جودة معايري وضوح عدم إىل هذا يعود وقد العملي، التدريب
 املعلم الطالب لدى اللغوي اإلعداد خمرجات مستوى تدينّ  يف الدراسة مشكلة تتحّدد وهكذا؛ 

 املخرجات، هذه يف توفرها درجة وتعّرف اللغوي، اإلعداد جودة معايري حتديد ىلإ واحلاجة ،(الصف معلم)
 :اآليت الرئيس السؤال عن اإلجابة ينبغي ونتائجها؛ مظاهرها وتبيان املشكلة هذه على وللوقوف

 الرتبية كليات يف الصف معلم برنامج خمرجات يف اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر مدى ما
 أنفسهم؟ الطالب نظر هةوج من السورية

 :اآلتية الفرعية التساؤالت السؤال هذا عن ويتفرّع
 الصف؟ معلم برنامج خمرجات يف توفرها الالزم اللغوي اإلعداد جودة معايري ما. 2. 7
 السورية الرتبية كليات يف الصف معلم برنامج يف اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر درجة ما. 7. 7

 اإلعداد؟ لربنامج كمخرجات أنفسهم الطالب راتتقدي إىل استناداً 
 اللغوي؟ اإلعداد جودة معايري ضوء يف الصف معلم برنامج خمرجات لتطوير املقرتحة اإلجراءات ما. 0. 7
 :الدراسة أهمية .3

 :اآلتية النقاط يف الدراسة أمهية تتحّدد
 وتقدمي الصف، معلم برنامج خمرجات يف توفرها الالزم اللغوي اإلعداد جودة معايري تعّرف. 2. 0

 .عليه تكون أن ينبغي وما املخرجات هذه واقع إىل استناداً  لتطويرها عملية إجراءات
 اللغوية، الربنامج خمرجات واقع عن علمية بدراسة الصف معلم برنامج تطوير عن املسؤولني تزويد. 7. 0

 .الحقاً  وتطويره اإلعداد برنامج تقومي يف تفيد قد اللغوي، اإلعداد جودة مبعايري قائمة وتوفري
 واملهتمني الباحثني نتائج من إليه تصل وما أدوات، من تشمله مبا الدراسة تفيد أن املؤّمل من. 0. 0

 .الدراسات فيه قّلت الذي اجملال هذا لدراسة جديدة آفاق فتح يف الصف ملعلم اللغوي اإلعداد بدراسة
 :الدراسة أهداف .4

 :اآلتية األهداف قيقحت إىل الدراسة تسعى
 .املختلفة جبوانبه الصف معلم برنامج خمرجات يف توافرها الالزم اللغوي اإلعداد جودة معايري ديدحت. 2. 4
 السورية الرتبية كليات يف الصف معلم برنامج يف اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر درجة رصد. 7. 4

 .اإلعداد لربنامج احلقيقية خرجاتامل بوصفهم أنفسهم الطالب تقديرات إىل استناداً 
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 اإلعداد جودة معايري ضوء يف الصف؛ معلم برنامج خمرجات لتطوير عملية إجراءات اقرتاح. 0. 4
 .اللغوي

 :الدراسة حدود .5
 :اآلتية احلدود على الدراسة اقتصرت

 لتشابه والبعث؛ دمشق جامعيت على االقتصار ومتّ  السورية، الرتبية كليات يف الصف معلم برنامج. 2. 2
 .م2111 عام الصادرة املوحدة الداخلية للالئحة وفقاً  الرتبية؛ كليات يف الدرسية واخلطط الربامج

 لربنامج خضعوا ممّن فقط، الرابعة السنة م،7024/7022 للعام الصف معلم طالب من عينة. 7. 2
 املهارات عن واضح تصّور لديهم وأضحى التخرّج، مشارف على وأصبحوا دراسيني، لفصلني العملية الرتبية

 .األوىل للحلقة وتعليمها العربية اللغة تعّلم يف اإلعداد برنامج هبا زّودهم اليت والكفايات
 مثانية على االقتصار ومتّ  الصف، ملعّلم العام اإلعداد من كجزء فقط، اللغوي اإلعداد جودة معايري. 0. 2

 .األساسي التعليم من األوىل احللقة يف تعليمهاو  العربية اللغة تعّلم تناولت رئيسة معايري
 :الدراسة مصطلحات .6

 :اشتملت الدراسة على املصطلحات اآلتية
 :اللغوي اإلعداد جودة معايري. 2. 6

 املعرفية املتطلبات من أدىن مستوى" بأنّه عامة، بصفة اإلعداد جودة منظور من املعيار يُعرَّف
 لكي التعليمية؛ براجمها خالل من حتّققها أن كافة الوطنية التعليمية ساتاملؤس على جيب اليت واملهاراتية،

" العايل للتعليم الوطنية السياسة مع يّتفق مبا واملهارات املعرفة من أدىن حّداً  اكتسب قد اخلريج أن تضمن
 (. 1 ،7020 السورية، العايل التعليم وزارة)

 اليت الالزمة؛ اللغوية واالجتاهات والكفايات هاراتبامل تزويده لغوياً  املعلم الطالب إعداد وميّثل
 .تعليمها من املنشودة األهداف وحتقيق العربية اللغة تعليم من متّكنه

 اللغوية واملخرجات املواصفات جمموعة" بأهنا إجرائياً؛ اللغوي اإلعداد جودة معايري تعريف وميكن
 حتقيق بغية اجلودة؛ من عالية بدرجة أدواره ارسةملم الصف، معلم إعداد برنامج يوفّرها أن ينبغي اليت

 ".األساسي التعليم من األوىل احللقة يف العربية اللغة تعليم من املنشودة األهداف
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 :باآليت إجرائياً  اللغوي اإلعداد جودة معايري وتتمّثل. 2. 2. 6
 اللغوية املعارف من املعلم لبالطا متّكن املعيار هبذا يقصد: اللغوية املعرفة من التمّكن. 2. 2. 2. 6

 . ومساته األطفال وبأدب وخصائصها، بسماهتا واإلملام الوظيفية، العربية اللغة بقواعد املرتبطة
 ميتلكها أن ينبغي اليت اللغوية والقدرات املهارات جمموعة إىل ويشري: اللغوية املقدرة امتالك. 7. 2. 2. 6

 .بكفاءة قواعدها وتطبيق العربية اللغة استخدام على والقدرة وكتابة، ءةوقرا وحتّدثاً  استماعاً  املعلم الطالب
 اللغة مناهج بناء بأسس املرتبطة املعارف جمموعة إىل ويشري: اللغوية املهنية املعرفة امتالك. 0. 2. 2. 6

 .اهب املرتبطة واالحتياجات وتقنياهتا، تعليمها، واجتاهات ونظرياهتا، تدريسها، وأساليب العربية،
 املرتبطة املهارات جمموعة عن املعيار هذا يعربّ : اللغوي التخطيط مهارات من التمّكن. 4. 2. 2. 6

 وأنشطتها تدريسها وطرائق مبخرجاهتا املناسبة الدرسية اخلطة وتصميم العربية، اللغة منهاج بتحليل
 . ذهالتنفي الالزمة الزمنية واملدة تقوميها وأساليب ووسائلها سريها وإجراءات

 مهارات من املعلم الطالب متكني إىل ويشري: العربية اللغة تدريس مهارات من التمّكن. 2. 2. 2. 6
 والتذّوق اللغوية، واألمناط والتدريبات والكتابة، والقراءة، والتحّدث، االستماع،" بفروعها اللغة تدريس

 ".األديب
 القدرة املعلم الطالب إكساب عن املعيار هذا يعرّب : اللغوي التقومي مهارات من التمّكن. 6. 2. 2. 6

 .نتائجها وحتليل استخدامها، على والقدرة بينها، والتمييز وإعدادها، اللغوي، التقومي أدوات اختيار على
 اإلجيابية االجتاهات املعلم الطالب إكساب إىل ويشري: اللغوية والقيم االجتاهات اكتساب. 2. 2. 2. 6

 .املتعلمني لدى هبا املرتبطة والقيم واالجتاهات امليول وتعزيز تعليمها، وأمهية أمهيتها إدراكو  العربية، اللغة حنو
 الثقافة من مناسب بقدر املعلم الطالب تزويد إىل ويشري: واملهنية اللغوية الثقافة امتالك. 8. 2. 2. 6

 .إثرائها وبرامج وتقنيات املختلفة، لفنونوا والعلوم باجملتمع وعالقتها وأدبائها، وأدهبا العربية باللغة املرتبطة
 :الصف معلم برنامج خمرجات. 7. 6

 الفعلي الناتج وهي النظام، حيّققها اليت النهائية والنتائج اإلجنازات تشمل عموماً؛ املخرجات
: النظام هذا خمرجات ومن ووظائفه، النظام هذا أهداف وفق نظام أي خمرجات وتتحّدد للعمليات،

 (. 760 ،7000 والنجار، شحاتة) تأهيلهم أو إعدادهم متّ  الذين باألفراد، متمثلة لبشريةا املخرجات
 املعلم الطالب فيه يتلّقى الرتبية، كليات يف املعلم إعداد برامج أحد فهو الصف، معلم برنامج وأما

 رأسها على- الدراسية داملوا من جمموعة لتدريس تؤّهله سنوات، أربع ملّدة وثقافياً  ومهنياً  ختّصصياً  إعداداً 
 (.السادس حىت األول الصف من) األساسي التعليم من األوىل احللقة لتالميذ -العربية اللغة
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 واالجّتاهات واملهارات املعارف جمموعة" بأهنا إجرائياً  الصف معلم برنامج خمرجات تعريف وميكن
 هبا؛( الصف معّلم) املعلم الطالب تزويد داداإلع برنامج يَنُشد اليت وتعليمها العربية اللغة بتعّلم اخلاّصة

 كلّ  يقّرره ما وفق اللغوي، إعداده جودة تعكس بفاعلية األوىل احللقة يف العربية اللغة تعليم من لتمكينه
 ".الغرض هلذا املعّدة مبجاالهتا اللغوية املخرجات استبانة خالل من نفسه، عن طالب

 :دراسات سابقة .7
 تقوميها وجودة العربية اللغة تدريس جودة معايري حتديد إىل (7001 اجلابري،) دراسة هدفت

 السعودية، يف االبتدائية املرحلة من العليا الصفوف معلمات لدى توافرها مستوى عن والكشف تكاملياً،
 عينة على والتقومي، التنفيذ: حمورين على اشتملت استبانة، تطبيق خالل من الوصفي املنهج اتّباع متّ  وقد

( 26) على مالحظة بطاقة تطبيق ومتّ  تربية، ومشرفة العربية اللغة تدريس طرائق يف خمتصني( 202) لغتب
 أمهية درجة على حصلت تكاملياً  وتقوميها العربية اللغة تنفيذ جودة معايري أن إىل الدراسة وتوصلت معلمة،

 .ةعالي بدرجة املعلمات أداء يف توافرت املعايري هذه وأن ،(جداً  مهمة)
 إعداده، ومتطلبات املستقبل معلم مواصفات على الوقوف إىل (7001 كنعان،) دراسة هدفتو 

 مقياس إعداد متّ  الوصفي، املنهج باتّباع دمشق جبامعة الرتبية كلية يف املعلمني إعداد برامج واقع وتعّرف
 التدريس هيئة أعضاء من عينة آراء إىل واستناداً  العاملية، اجلودة أنظمة متطلبات وفق الربامج هذه لتقومي

 املهين،: املختلفة جبوانبه اإلعداد برنامج حتقيق عدم الدراسة، نتائج أبرز من وكان املعلمني، والطلبة
 من الربنامج، هذا من للمستفيدين واملطلوب الكبري الرضا واألكادميي، والثقايف، الشخصي، واالجتماعي

 .سواء حدّ  على علمنيامل والطلبة التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة
 الرتبية كلية يف العربية اللغة معلم برنامج تقومي إىل (7020 وزميليها، السبع) دراسةوهدفت 

 معلم إعداد لربنامج الشاملة اجلودة مبعايري قائمة إعداد فتمّ . الشاملة اجلودة معايري ضوء يف صنعاء جبامعة
 مع مقابلتني إىل القائمة حتويل ومتّ  جمااًل،( 27) على توّزعت معياراً ( 227) على اشتملت العربية، اللغة

 تسعة من العينة وتكونت. والطلبة التدريس هيئة ألعضاء واستبانتني العربية، اللغة وقسم القبول مسؤويل
 وجهة من القبول سياسة جودة معايري توفر ضعف النتائج وأظهرت طالباً،( 22)و تدريس، هيئة أعضاء

 بينما والطلبة، العربية اللغة قسم نظر وجهة من اإلعداد جودة معايري توافر وضعف القبول، مسؤول نظر
 .متوسط مبستوى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اإلعداد جودة معايري توافرت

 اللغة معلم إعداد لربنامج األكادميي اجلانب تقومي إىل (7022 وزميليها، الزيين) دراسة هدفتو 
 نظر وجهة من الشاملة، اجلودة معايري ضوء يف بورسعيد جامعة الرتبية كلية يف سالميةاإل والرتبية العربية
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 معلم إعداد برنامج يف توفرها ينبغي اليت الشاملة اجلودة مبعايري قائمة إعداد متّ  وقد التدريس، هيئة أعضاء
 جبامعة الرتبية كلية يف سالتدري هيئة أعضاء من عضواً ( 26) على طُّبقت استبانة، تصميم مث العربية، اللغة

 كبرية بدرجة األكادميي اجملال يف الشاملة اجلودة معايري توفر: أبرزها نتائج إىل الدراسة وتوصلت بورسعيد،
 .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من%( 41) وبنسبة

 بيةالرت  بكلية العربية اللغة معلم إعداد برنامج تقومي إىل (7027 وجوهر، احلميدي) دراسة هدفتو 
 العملية، الرتبية وبرنامج واملهين والتخصصي الثقايف: األربعة اإلعداد معايري ضوء يف الكويت يف األساسية

 توصلت وقد العملية، للرتبية مشرفاً ( 40)و طالباً ( 200) على استبانة تطبيق متّ  الوصفي املنهج وباتّباع
 آراء بني فروق وجود وإىل العربية، اللغة معلم إعداد برنامج لفاعلية العينة أفراد تقدير ارتفاع إىل الدراسة

 .العملية والرتبية والتخصصي، الثقايف، اإلعداد: حماور يف والطالبات املشرفني
 معلمي إعداد مناهج يف اجلودة معايري توفر درجة تعّرف إىل (7027 حلتم، أبو) دراسة هدفتو 

 املنهج وباتّباع اجلودة، معايري ضوء يف لتطويره تصّور عووض بفلسطني، الرتبية كليات قي االبتدائية املرحلة
 والرتبية الثقايف، واإلعداد الرتبوي، اإلعداد: مناهج جودة تناولت للمعايري قوائم ثالث إعداد متّ  الوصفي
 الرتبية لطالب مالحظة وبطاقة والثقايف، الرتبوي اإلعداد ملناهج حمتوى حتليل بطاقة إعداد متّ  كما العملية،
 طالباً ( 10) العينة مشلت كما ثقافياً، مقرراً ( 72)و تربوياً  مقرراً ( 47) الدراسة عينة ومشلت العملية،

 إعداد ومتّ  االبتدائية، املرحلة معلمي إعداد مناهج يف اجلودة معايري توفر ضعف النتائج وأظهرت معلماً،
 .اجلودة معايري ضوء يف اإلعداد مناهج لتطوير مقرتح تصور

 إعداد برنامج يف الشاملة اجلودة معايري توفر درجة معرفة إىل (7020 دحالن،) دراسة هدفتو 
 من مكونة استبانة بناء متّ  الوصفي املنهج وباتّباع ،األقصى جبامعة الرتبية كليات يف العربية اللغة معلم

 اإلعداد ودةوج العربية، اللغة معلم إعداد برنامج أهداف جودة: حماور مخسة على وّزعت فقرة( 10)
 تطبيق متّ  وقد. والكلية القسم إدارة وجودة العملية، الرتبية وجودة الرتبوي، اإلعداد وجودة التخصصي،

 الشاملة اجلودة معايري أن إىل الدراسة وتوصلت التدريس، هيئة أعضاء من عضواً ( 60) على االستبانة
 %(.62.8) سبةبن العربية اللغة معلم إعداد برنامج يف كبرية بدرجة متوفرة

 االبتدائية الرتبية معلمي إعداد برنامج فاعلية تقومي إىل (7024 وجنادات، نوافله) دراسة هدفتو 
 فقرة( 26) من تكّونت استبانة إعداد متّ  وقد مهنياً، املعلم لتنمية الوطنية املعايري ضوء يف الريموك جامعة يف

( 721) على تطبيقها متّ  ،7006 مهنياً  املعلم لتنمية نيةاألرد الوطنية للمعايري السبعة اجملاالت على موزعة
 وحلّ  متوسطة، بدرجة جاءت الكلي املقياس على اإلعداد برنامج فاعلية أن النتائج وأظهرت وطالبة، طالباً 
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 مث عالية، بدرجة والبيداغوجية األكادميية املعرفة جمال تاله عالية، وبدرجة أوالً  التعليم مهنة أخالقيات جمال
 الرتبية جمال مث متوسطة، وبدرجة رابعاً  للتدريس التخطيط جمال وجاء عالية، بدرجة التدريس تنفيذ الجم

 يف الذايت التطوير جمال وواقع متوسطة، بدرجة الطلبة تعلم تقييم وجمال متوسطة، بدرجة األردن يف والتعليم
 .متوسطة بدرجة واألخرية السابعة املرتبة

 ومدى القياسية والرتبوية األكادميية املعايري مؤشرات حتديد إىل (7024 غالب،) دراسة هدفتو 
 الوصفي، املنهج وباتّباع بصنعاء، الرتبية كلية يف العربية اللغة معلمي إعداد برنامج متخرجي لدى توفرها

 جماالت توفر إىل النتائج وأشارت متخرجاً،( 40) على طبقت اخلرجيني أداء مالحظة بطاقة تصميم متّ 
 املواد، هبذه املتصلة املهارات وجمال التخّصص، مواد جمال حيث من كبرية، بدرجة كلها املالحظة اقةبط

 توفر درجة وتراوحت الرتبوية، املواد وجمال هبا، املتصلة املهارات وجمال التخصص، ملواد املساندة املواد وجمال
 .واملتوسطة الكبرية بني جمال كل مؤشرات

 إعداد برنامج يف اجلودة ضمان معايري توفر درجة تقدير إىل (7024 محادنه،) دراسة هدفتو 
 الرتاكمي املعدل أثر ومعرفة خترجهم، املتوقع الطلبة نظر وجهة من الريموك جامعة يف االبتدائية الرتبية معلم

 متّ  ،فقرة( 21) من تكّونت استبانة استخدام متّ  املسحي، الوصفي املنهج وباتّباع الدرجة، هذه تعّرف يف
 اجلودة معايري توفر النتائج وأظهرت طالباً،( 21) منهم استجاب وطالبات، طالب( 202) على تطبيقها

 والتجهيزات املرافق جمال تاله األوىل، املرتبة يف العملية الرتبية جمال وحلّ  متوسطة، بدرجة اإلعداد برنامج يف
 خامساً، التدريس طرائق جمال مث رابعاً، املنهاج جمال وجاء ثة،الثال باملرتبة الطلبة تقومي جمال مث الثانية، باملرتبة
 .السادسة املرتبة يف الربنامج أهداف جمال وأخرياً 

 :السابقة الدراسات على التعقيب
 الرغم على العربية، اللغة معلم إعداد برنامج تناول يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة اتّفقت

 أبو ؛7001 اجلابري،) من كل دراسة عدا ما الصف، ومعلم مادة معلم بني اإلعداد نظام اختالف من
 عموماً، االبتدائية املرحلة معلم تناولت اليت( 7024 محادنه، ؛7024 وجنادات، نوافله ؛7027 حلتم،

 عدا ما اخلدمة، قبل املعلم إعداد برنامج جودة معايري وحتديد دراسة يف السابقة الدراسات مع تّتفق كما
 .اخلدمة أثناء يف املعلمات لدى املعايري هذه تناولت اليت( 7001 اجلابري،) اسةدر 

 كدراسة حمّددة أبعاداً  تناول ما فمنها املختلفة، اإلعداد جوانب دراسة يف الدراسات تباينت
 ،(7020 وزميليها، السبع) كدراسة عام بشكل اإلعداد برنامج تناول ما ومنها ،(7001 اجلابري،)

 اإلعداد جوانب تناول ما ومنها ،(7022 وزميليها، الزيين) كدراسة اإلعداد من جانباً  تناول ما ومنها
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 جوانب تناول ما ومنها ،(7027 وجوهر، احلميدي) كدراسة والثقايف، املهين والرتبوي التخّصصي
 الفرعية، ايرياملع من جمموعة تناولت اليت( 7024 وجنادات، نوافله) كدراسة تفصياًل، أكثر بصورة اإلعداد

 وتنفيذاً  ختطيطاً  العامة اللغوي اإلعداد جوانب مبعظم اإلحاطة حاولت أهنا احلالية الدراسة مييز ما ولعلّ 
 .األوىل احللقة يف وفروعها العربية اللغة ملهارات تبعاً  واخلاصة وتقومياً،

 قائمة وإعداد ؤشراهتا،م وبعض الرئيسة املعايري حتديد يف السابقة الدراسات من الدراسة أفادت وقد
 . ملفرداهتا الطالب استجابات تقدير وطريقة( االستبانة) الدراسة أداة بناء ويف املناسبة، املعايري

 :اإلطار النظري. 8
 :الصف معلم برنامج يف اللغوي اإلعداد خمرجات. 2. 8
 والتدريب التعليم" بأنه عموماً  املعلم تكوين أو املعلم إعداد يعّرف :اللغوي اإلعداد مفهوم. 2. 2. 8

 أكثر، أو ختّصصية مادة دراسة املعلم إعداد برامج وتشمل املعلم، الطالب شخصية بناء يف يسهم الذي
 خرباء بإشراف املدارس يف( امليداين التدريب) العملية والرتبية والثقافية الرتبوية املقررات دراسة إىل باإلضافة

 (.22 ،7000 والنجار، شحاتة" )فيه يُعّدون لذيا املعهد أو الكلية ومن املدرسة، يف
 هبا تقوم الرتبوية النظريات وفق ومنظمة خمططة عملية" بأنه املعلم إعداد برنامج يعّرف كما

 املستقبل مدرسي تزويد هبدف والثقافية واملهنية العلمية باخلربات الطلبة لتزويد متخصصة؛ تربوية مؤسسات
 (.472 ،7000 حافظ،" )التعليمية العملية كفاءة زيادة من نهممتكّ  اليت التعليمية بالكفايات

 ويشمل العام، اإلعداد جوانب أحد بأنه الصف، معلم برنامج يف اللغوي اإلعداد تعريف وميكن
 إليها يضاف وعملياً، نظرياً  تدريسها وطرائق العربية اللغة يف وثقافية وتربوية ختصصية مقّررات دراسة

 املعلم الطالب مهارات تنمية هبدف العملية؛ الرتبية يف وفروعها مبهاراهتا العربية للغةا دروس على التدريب
 .األساسي التعليم من األوىل احللقة يف العربية اللغة لتعليم الالزمة بالكفايات وتزويده اللغوية،

 :السورية الرتبية كليات يف الصف معلم إعداد خمرجات .7. 2. 8
 السورية الرتبية لكليات الداخلية الالئحة إىل الرتبية كليات يف الصف معلم إعداد يستند

 ويف وفروعها، أقسامها جبميع الرتبية لكليات العامة األهداف الالئحة هذه حّددت وقد ،(م2111)
 املختلفة، التعليمية املراحل حاجات تلّب  اليت االختصاصات يف تربوياً  وتأهيلهم املعلمني إعداد مقّدمتها

 القسمني على وتوّزعها وتوصيفها، املختلفة املقررات من الدرسية اخلطة مفردات الالئحة هذه دتحدّ  كما
 . ذلك إىل وما األسبوعية الساعات وعدد والعملي، النظري
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 نظاماً  تتّبع السورية العربية اجلمهورية يف الرتبية كليات فإنّ  الصف، معلم إعداد برنامج خيصّ  وفيما
 التخّصصية املقّررات من جمموعة املعلم الطالب فيه يتلّقى الذي التكاملي عداداإل على يقوم موّحداً 

 املقررات تتوزّع حني ويف ،(العملية الرتبية) امليداين والتدريب الرتبوي اإلعداد مع بالتوازي والثقافية
 فصول ثالثة على رتقتص العملية الرتبية فإن دراسية، فصول مثانية مدار على والرتبوية والثقافية التخصصية

 .الرابعة السنة يف وفصالن الثالثة السنة يف فصل فقط،
 مبكّوناته العام الربنامج عن مصّغرة صورة ميّثل فإنّه العام، اإلعداد من جزء اللغوي اإلعداد أنّ  ومبا
 اللغوي اإلعداد وموقع املختلفة اإلعداد جبوانب بيان وفيمايلي العملية، والرتبية والثقافية والرتبوية التخصصية

 :واجلديدة منها القدمية الرتبية لكليات الدرسية اخلطة مفردات وفق منها
 العربية كاللغة خمتلفة، ختّصصية مواد بتدريس معينّ  الصف معلم ألن: التخّصصي اإلعداد. 2. 7. 2. 8

 إعداده يف يتلّقى املعّلم طالبال فإن األوىل، احللقة يف الدينية والرتبية االجتماعية واملواد والعلوم والرياضيات
 إىل إضافة املواد، هذه يف ختّصصية مبعرفة تزويده فيتمّ  متخّصص، بشكل املواد هذه على وتدريباً  تعليماً 
 إذ كافياً؛ يكون ال قد اإلعداد هذا أن من الرغم على العربية، اللغة يف وخباصة مهاراهتا، على تدريبه

 .  الثمانية الفصول على موّزعة رراتمق أربعة على الدرسية اخلطة تشتمل
 املعلم الطالب يدرس وفيه اإلعداد، من األكرب النصيب يستحوذ: واملهين الرتبوي اإلعداد. 7. 7. 2. 8

 النفس وعلم اخلاصة التدريس وطرائق التدريس وأصول الرتبوية كاملناهج الرتبوية، املقررات من جمموعة
 من املهنية التطبيقات إىل إضافة األربع، الدراسة سنوات على موّزعة ا،وغريه اإللكرتوين والتعليم الرتبوي

 اجلانب أنّ  إال هذا من الرغم وعلى األخريتني، السنتني يف دراسية فصول ثالثة ملدة العملية الرتبية خالل
 وقد ربية،الع اللغة تدريس بطرائق االهتمام حيث من كاٍف، غري يزال ال التخّصصية باملواد املرتبط الرتبوي

 .العملية الرتبية ويف املقّرر يف التخّصصي اجلانب مع بسيط جزء له ُخّصص
 واللغات الرتبية كفلسفة الثقافية املقررات بعض املعلم الطالب فيه يدرس: الثقايف اإلعداد. 0. 7. 2. 8

 اللغة أمهية من الرغم وعلى األربع، السنوات على موّزعة وغريها، والرياضية واملوسيقية الفنية والرتبية األجنبية
 اليت املهنية الثقافة حساب على حمدودة جاءت اللغوية الثقافة أنّ  إال العربية، بالثقافة وارتباطها العربية

 .   اإلعداد هذا معظم استحوذت
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 وزيادة اللغوي اإلعداد تطوير ذلك يف مبا الصف، معلم برنامج تطوير حماوالت من الرغم وعلى
 بعض يف العربية اللغة تدريس طرائق مسّمى حتت اللغوية املقررات إىل خاص قسم وإضافة ،به االهتمام

 حباجة زال ال اللغوي اإلعداد واقع أنّ  إال البعث، جبامعة والثانية األوىل الرتبية كليتا ومنها الرتبية، كليات
 .األوىل احللقة يف يةالعرب اللغة تعليم جودة حيّقق مبا خمرجاته؛ لتطوير االهتمام من مزيد إىل

 :معايري جودة اإلعداد اللغوي لربنامج معلم الصف. 7. 8
 ويف منظومة، أو مؤسسة هي حيث من فيها تتوافر أن ضرورة إىل عموماً، الرتبية كلية جودة تشري

 التأهيل من الطلبة احتياجات تلّب  اليت والصفات املعايري وخمرجات، وعمليات مدخالت عناصرها، مجيع
 دليل) أخرى مرغوبة وصفات اخلرجيني املؤهلني من الرتبوي العمل مؤسسات واحتياجات والنفسي بويالرت 

 (.22 ،7022 العربية، اجلامعات يف الرتبية كليات معايري
 نظراً  الرتبية؛ كليات يف أمهية اإلعداد برامج أكثر من األوىل احللقة معّلم إعداد برنامج ويعدّ 

 هي لشرحية املختلفة، الدراسية املواد لتعليم املؤّهلني املعلمني من املتنامية العمل سوق باحتياجات الرتباطه
 .وحدها الرتبية كلية عاتق على كاملة اإلعداد مسؤولية وتقع عموماً، العريب اجملتمع يف األكرب

 ،(النوعي) واخلاص العام اإلعداد: اإلعداد أشكال من أساسيني شكلني يفرز الواقع هذا إن
 واملعرفة الصف، وإدارة والتقومي، والتنفيذ التخطيط حيث من العامة التعليم كفايات بتنمية األول ّثلويتم

 العربية، اللغة مقّدمتها ويف املختلفة، الدراسية املواد بتعليم اخلاصة الكفايات بتنمية الثاين ويتمّثل املهنية،
 .كانت أيّاً  وعلومه معارفه لتلّقي الرئيسة التلميذ بوابة فهي األوىل، احللقة يف متمّيزة مبكانة حتظى اليت

 إعداد يواكب أن لزاماً  صار وتدريبهم؛ املعلمني إعداد يف اجلودة مبادئ بتطبيق االهتمام تزايد ومع
 إال يتحّقق لن وخمرجاهتا، وعملياهتا مبدخالهتا التعليم، منظومة جناح أن والسّيما املبادئ، هذه الصف معلم

 .وثقافياً  وتربوياً  علمياً  جيد حنو على معدّ  معّلم خالل من
 ينبغي اليت السمات حتديد وحاولت العامة، املعّلم جودة معايري تناولت اليت الدراسات كثرت وقد

 واخلربات الرتبوية، واملؤهالت األكادميي، اإلعداد: السمات هذه ومن باجلودة، أداؤه ليّتسم فيه توفرها
 يف املستمرّ  والتطّور التأهيلية، االختبارات واجتياز اللفظية، والقدرة املعريف، وىباحملت واإلملام التدريسية،

. واإلبداع واملرونة الصف، وإدارة التدريس، سلوكيات واكتساب للتعليم، واحلماس التدريس، عملية
(Tucker & Stronge, 2005, 2-3؛022 ،7001 اخلويل، ؛ Georges et. al., 

2010, 5.) 
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 مؤّشرات مشلت رئيسة جماالت خبمسة املعلم جودة معايري املصرية والتعليم الرتبية ةوزار  وحّددت
 وزارة) املعلم ومهنية والتقومي، العلمية، واملادة الفصل، وإدارة التعّلم وإسرتاتيجيات التخطيط،: هي فرعية؛

 بسبعة املعلم جودة عايريم األردنية والتعليم الرتبية وزارة حّددت كما ،(86-24 ،7000 والتعليم، الرتبية
 والتقومي، والتنفيذ، للتدريس، والتخطيط الرتبوية، األكادميية واملعرفة األردن، يف والتعليم الرتبية: معايري

 (.7006 األردنية، والتعليم الرتبية وزارة) التدريس مهنة وأخالقيات الذايت، والتطوير
 التعليم وزارة حّددت فقد السورية، الرتبية كليات يف الصف معلم إعداد معايري خيصّ  فيما وأّما

 معايري أربعة على واشتملت ،NARS" (2011)" الوطنية األكادميية املرجعية املعايري السورية العايل
 الذهنية، واملهارات والفهم، املعرفة: هي املعايري وهذه الفرعية، املؤشرات من جمموعة ضّمت رئيسة

 .للنقل والقابلة العامة ملهاراتوا والعملية، املهنية واملهارات
 معايري من جمموعة(( MoSTEP, 2006 املعلم إعداد لربنامج" ميسوري" معايري وضّمت

 ووحدة الرتبية، وكلية للتعليم، واملرشحني التعليم، تصميم حيث من املهين، اإلعداد برامج يف الالزمة اجلودة
 والكفايات واملهارات املعارف للتعليم املرشح امتالك: بالتعليم اخلاصة األداء معايري وتناولت. التعليم

 كلّ  وضمّ  إلعداده، املهنية والكفايات املعّلم، إلعداد عامة دراسات: جانبني يف تصنيفها ومتّ  الالزمة،
 .والثقايف واملهين التخّصصي اإلعداد جبوانب اخلاصة اجلودة، مؤّشرات من جمموعة منهما

 األجنبية اللغة لتعليم القومي اجمللس حّدد فقد اللغوي، عداداإل جودة مبعايري يتعّلق وفيما
(ACTFL, 2002 )برامج متطلبات األول تناول: بقسمني األجنبية اللغة معلمي إعداد برنامج معايري 

 اللغوية واملكّونات هلا، املستمرّ  والتقومي الشفوية، وخباصة التواصلية كفاءاته تنمية حيث من املعلم إعداد
 يف التقنية واستخدام اخلربات، وجمال األجنبية، اللغات تعليم طرائق ومقّرر واألدبية، والثقافية يةوالصوت

 اللغة" حيث من والدعم احملتوى معايري الثاين وتناول ميدانية، خارجية برامج يف واملشاركة التعليم،
 اكتساب ونظريات والتقاليد، ابواآلد الثقافات ومفاهيم اللغوية، الفروق متييز أو واملقارنات والصوتيات

 ".واملهنية والثقافات، اللغات وتقييم والتعليم، املنهج يف املعايري وتكامل التعليمية، واملمارسات اللغة
 املعايري جمموعة( CalTPE, 2008) التدريسي املعلم ألداء" كاليفورنيا" معايري مشلت كما

 ومن املختلفة، الدراسية واملواد التعليمية املراحل يف مللتعلي إعداده بعد املعلم أداء خمرجات تصف اليت
 وحفزهم تعّلمهم، وتقييم للمتعلمني، مفهوماً  املوضوع حمتوى جعل: اإلنكليزية اللغة بتدريس اخلاصة املعايري

 .املهين والنموّ  للتعّلم، فعالة بيئة وخلق اخلربات، وتصميم التعليم وختطيط التعّلم، على



 البصيص. د................................ ....الصف معلم برنامج مخرجات في اللغوي اإلعداد جودة معايير توفر مدى
 

 

 
710 

 اللغة معايري( NBPTS, 2010) أمريكا يف التعليم مهنة ملعايري وطنيةال اللجنة وحّددت
 شهادة حليازة أساساً  وتُ ّتخذ التدريس، مهنة جوانب تصف معايري، تسعة ومشلت جديدة، كلغة اإلنكليزية

 ع،واجملتم واملدرسة املنزل بني والعالقات والتنوّع، الثقافة ومعرفة الطالب، معرفة: منها الوطنية؛ اللجنة
 كمتعّلم، واملعلم والتقومي، التعليمية، واملمارسة اللغة، اكتساب أساليب ومعرفة اإلنكليزية، اللغة ومعرفة

 .اإلنكليزية اللغة معلم يف املطلوبة باخلصائص حتيط فرعية، معايري ومشلت الصفية، واإلدارة
 اللغوي اإلعداد جودة ايريمع رصد حاولت اليت واألجنبية العربية الدراسات ندرة سبق، ممّا ُيالحظ

 املالمح حتديد يف السابقة الرمسية املعايري وقوائم الدراسات من الباحث أفاد وقد الصف، معلم لربنامج
 واملهين التخصصي: الرئيسة اإلعداد جلوانب تبعاً  وصّنفها الصف، ملعلم اللغوي اإلعداد جودة ملعايري العامة

 .األوىل احللقة يف وتعليمها العربية اللغة تعّلم مهارات تناولت معايري مثانية إىل والثقايف
 :إجراءات الدراسة 9.

اتّبعت الدراسة املنهج الوصفي من خالل وصف معايري جودة برامج إعداد املعلم : منهج الدراسة. 2. 1
اء االستبانة وحتديد مؤشراهتا، ومستوياهتا، وعالقتها باملهارات اللغوية اليت يوفّرها برنامج اإلعداد، مث بن

املناسبة وحتليل نتائجها؛ لتعّرف درجة توفر معايري جودة اإلعداد اللغوي يف خمرجات برنامج معلم الصف، 
 .واقرتاح اإلجراءات العملية املناسبة لتطوير الربنامج استناداً إىل هذه املعايري

بكليات الرتبية يف ( معلم الصف) متّثل جمتمع الدراسة بطالب السنة الرابعة: جمتمع الدراسة وعينتها. 7. 1
م، وقد بلغ جمتمع الدراسة الكلي 7024/7022جامعيت دمشق والبعث، املسجلني للعام اجلامعي 

من اجملتمع %( 70)وباستخدام املعاينة العشوائية البسيطة، مّت سحب نسبة  ،طالبًا وطالبة( 2427)
 .بة من املواظبني على الدراسةطالباً وطال( 780)الكلي، فاقتصرت العينة النهائية على 

 :أدوات الدراسة. 0. 1
هدفت القائمة إىل حتديد معايري جودة اإلعداد اللغوي  :قائمة معايري جودة اإلعداد اللغوي .2. 0. 1

الالزم توفرها يف خمرجات برنامج إعداد معّلم الصف مبا ينسجم مع فلسفة اإلعداد العام يف كليات الرتبية، 
 .ة اللغة العربية واالحتياجات اللغوية لتالميذ احللقة األوىلمع مراعاة طبيع
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 :أبرزها ؛إىل مصادرقائمة معايري جودة اإلعداد اللغوي   يف إعدادمّت االستناد . 2. 2. 0. 1
وقد أمكن حتديدها من خالل : دراسة االحتياجات اللغوية لتالميذ احللقة األوىل. 2. 2. 2. 0. 1

عايري واملخرجات العامة ملنهاج تعليم اللغة العربية يف احللقة األوىل، كما وردت يف مراجعة مواصفات امل
، وقد ُصّنفت إىل معايري االستماع والتعبري (60-22، 7002وزارة الرتبية السورية، )وثيقة املعايري 

ّوق األدب، الشفهي، والقراءة والفهم واحملفوظات، والتعبري الكتايب واخلّط واإلمالء، والقواعد، وتذ
 .واالجتاهات والقيم

من خالل مالحظة الباحث (: معلم الصف)دراسة احلاجات اللغوية للطالب املعلم  .7. 2. 2. 0. 1
من الطالب املعلمني يف برنامج الرتبية العملية؛ حبكم إشرافه على التدريب امليداين وجوالته امليدانية،  اً عدد

ية وحتديد بعض املعايري اليت ينبغي أن يوفّرها برنامج اإلعداد، وقد مّت الوقوف على بعض احلاجات اللغو 
الشفوية منها، والقدرة على استخدام اللغة العربية  السيماومن أبرزها احلاجة إىل امتالك املهارات اللغوية و 

 . يف التدريس، والتمّكن من بعض كفايات تدريس املهارات اللغوية ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً 
من معلمني ذوي خربة وموّجهني : استطالع رأي املعنيني بتعليم اللغة العربية .0. 2. 2. 0. 1

 .برنامج اإلعداد الواجب مراعاهتا يفضوء االستطالع واملقابالت مّت حتديد بعض املعايري  يفاختصاصيني، و 
 . ياً وعربياً وعاملياً مراجعة بعض وثائق وقوائم معايري جودة املعلم جودة برامج إعداده حمل .4. 2. 2. 0. 1
بعض الدراسات والبحوث السابقة، اليت اهتّمت مبعايري جودة إعداد املعلم قبل اخلدمة  .2. 2. 2. 0. 1

 .ويف أثنائها
مؤّشراً، توّزعت على ( 228)اشتملت القائمة يف صورهتا األولية على : صدق القائمة. 7. 2. 0. 1

وللتأّكد من  ،ري اخلاصة بتعّلم اللغة العربية وتعليمها يف احللقة األوىلمثانية معايري رئيسة، اقتصرت على املعاي
ستة من اخلرباء واملختّصني يف تعليم اللغة العربية؛ إلبداء الرأي يف دقّة ( 6)صدق القائمة مّت عرضها على 

 . رهاملعايري وانتماء املؤّشرات الفرعية إىل جماالهتا، ومناسبتها خلصائص الطالب املعلم وأدوا
وقد أشار احملّكمون إىل انتماء املعايري ومؤّشراهتا إىل جماالهتا، مع تعديل بعضها، كما مّت حساب 

%( 24)النسبة املئوية للتكرارات اليت تبنّي درجة اتفاق احملكمني على املؤّشرات؛ وقد تراوحت ما بني 
مؤّشراً؛ لتقتصر ( 21) استبعاد فما فوق الستبقاء املعيار، وعليه متّ %( 80)، ومّت حتديد نسبة %(16)و

 :(2)رقم  مؤّشراً ضمن جماالهتا، كما هو موّضح يف اجلدول( 201)القائمة بصورهتا النهائية على 
 
 



 البصيص. د................................ ....الصف معلم برنامج مخرجات في اللغوي اإلعداد جودة معايير توفر مدى
 

 

 
711 

  2 اجلدول
 تصنيف جماالت اإلعداد ومعايريها ومؤّشراهتا وأوزاهنا النسبية يف القائمة

جوانب 
 اإلعداد

 تصنيف املعايري
 ةمؤّشرات اجلودة يف القائم

 %الوزن اجملموع %النسبة العدد أرقامها

 1.02 20 76-24 امتالك املقدرة اللغوية 28.22 76 1.02 20 20-2 التمّكن من املعرفة اللغوية التخّصصي

 املهين

 26.22 70 41-72 امتالك املعرفة املهنية اللغوية

207 20.08 
 20.02 24 60-20 التمّكن من مهارات التخطيط اللغوي

 02.62 44 202-64 التمّكن من مهارات تدريس اللغة
 2.12 22 228-208 التمّكن من مهارات التقومي اللغوي
 2.21 20 278-221 اكتساب االجتاهات والقيم اللغوية

 2.12 22 2.12 22 201-271 امتالك الثقافة اللغوية واملهنية الثقايف
 200 201 200 201 201-2 اجملموع الكلي

 ألمهيتها تبعاً  املعايري؛ من معيار ولكلّ  اإلعداد، جملاالت النسبية األوزان تباين اجلدول من يّتضح
 ".والثقايف واملهين التخّصصي" اإلعداد جوانب تغّطي وهي التعليمية، واملرحلة املعلم للطالب

 :الصف معلم لربنامج اللغوي اإلعداد خمرجات استبانة. 7. 0. 1
 من الصف معلم برنامج خمرجات يف اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر مدى فتعرّ  إىل هدفت

 سنني عرب هلم اإلعداد برنامج قّدمه ومبا باحتياجاهتم، أدرى فالطالب أنفسهم؛ الطالب نظر وجهة
 .دراستهم

 وقد ،جماالت مثانية على توزيعها متّ  تعليمياً، خمرجاً ( 201) على األولية بصورهتا االستبانة اشتملت
 درجة اختيار خالل من هلا، االستجابة وطريقة وأقسامها، منها، اهلدف تبنّي  مبقّدمة االستبانة تصدير متّ 

 (.2) قليلة بدرجة ،(7) متوسطة بدرجة ،(0) كبرية بدرجة: ثالثي مقياس وفق املخرجات؛ توفر
 وطرائق املناهج يف املختّصني من ستة على بعرضها وذلك: لالستبانة الظاهري الصدق. 2. 7. 0. 1

 أشار وقد اإلعداد، برنامج خمرجات لقياس االستبانة صالحية حول آرائهم لتعّرف العربية؛ اللغة تدريس
 .اللغوية والكفايات للمهارات ومشوليتها املعّلم، للطالب ومناسبتها صياغتها، دقّة إىل احملّكمني معظم

( 02) بلغت استطالعية عينة على االستبانة تطبيق متّ : لالستبانة الداخلي االتساق صدق. 7. 7. 0. 1
للمجال، كما هو مبني يف  الكلية والدرجة جمال كلّ  مفردات بني االرتباط معامالت حساب متّ  مثّ  طالباً؛

 (.7)اجلدول رقم 
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  7 جدول
 إليه تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة جمال كلّ  مفردات بني االرتباط معامالت
 *0.24 220 **0.22 84 **0.82 22 املعرفة املهنية الرقم اللغوية املعرفة الرقم

2 0.84** 72 0.28** 26 0.22* 82 0.60* 224 0.27* 
7 0.21** 78 0.67* 22 0.66** 86 0.20* 222 0.71 
0 0.08 71 0.22* 28 0.62* 82 0.62* 226 0.62* 
4 0.67* 00 0.27** 21 0.22** 88 0.28** 222 0.26* 
2 0.28** 02 0.62** 60 0.02 81 0.64* 228 0.21* 
 اجتاهات وقيم الرقم **0.22 10 **0.62 62 **0.61 07 0.07 6
2 0.80** 00 0.62* 67 0.60* 12 0.24* 221 0.62* 
8 0.40 04 0.66** 60 0.22** 17 0.67* 270 0.22** 
 *0.22 272 *0.24 10 التدريس اللغوي الرقم **0.82 02 **0.21 1

20 0.87** 06 0.21* 64 0.60* 14 0.60* 277 0.24** 
22 0.21* 02 0.28* 62 0.22** 12 0.22* 270 0.61** 
27 0.24* 08 0.08 66 0.62* 16 0.21* 274 0.64* 
20 0.22** 01 0.64** 62 0.60* 12 0.22** 272 0.26* 

 **0.22 276 **0.62 18 **0.27 68 **0.61 40 املقدرة اللغوية الرقم
24 0.22** 42 0.27** 61 0.60* 11 0.28* 272 0.62* 
22 0.22** 47 0.62** 20 0.24* 200 0.27* 278 0.86** 
 الثقافة اللغوية الرقم *0.67 202 *0.60 22 *0.26 40 **0.22 26
22 0.87** 44 0.24* 27 0.22* 207 0.21* 271 0.22** 
28 0.68** 42 0.01 20 0.24** 200 0.64* 200 0.68* 
21 0.20** 46 0.76 24 0.64* 204 0.28* 202 0.20* 
70 0.60* 42 0.22* 22 0.80** 202 0.62* 207 0.62* 
72 0.62** 48 0.27* 26 0.04 206 0.28** 200 0.64* 
77 0.82** 41 0.07 22 0.66* 202 0.27* 204 0.02 
 *0.67 202 التقومي اللغوي الرقم *0.28 28 التخطيط اللغوي الرقم *0.67 70
74 0.28* 20 0.87* 21 0.22* 208 0.64* 206 0.22* 
72 0.67* 22 0.70 80 0.72 201 0.60* 202 0.22** 
76 0.82** 27 0.66** 82 0.60* 220 0.27** 208 0.67* 

 20 0.20** 87 0.22* 222 0.22* 201 0.28** 
 24 0.26* 80 0.26** 227 0.21*  

 (0.02)عند مستوى الداللة  دالة إحصائياً  )**(و ؛(0.02)توى الداللة عند مس دالة إحصائياً )*( 
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 مل مفردة( 20) عدا ما ،)*(إحصائياً  دالة االرتباط معامالت مجيع أن (7)رقم  اجلدول من يّتضح
 االّتساق بصدق االستبانة متّتع لتأكيد املفردات، هذه حذف متّ  وقد دالة، ارتباطها معامالت تكن

 .الداخلي
 حساب ومتّ  طالباً،( 02) االستطالعية العينة على االستبانة تطبيق بعد: االستبانة ثبات. 0. 7. 0. 1

؛ كما النصفية والتجزئة كرونباخ، ألفا: بطريقيت هلا، الكلية وللدرجة جماالهتا، من جمال لكلّ  الثبات معامل
 :(0)هو مبني يف اجلدول رقم 

  0 جدول
 النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا: بطريقيت مبجاالهتا االستبانة ثبات معامل

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ عدد املفردات أرقام املفردات اجمل                     ال
 0.260 0.228 20 20-2 التمّكن من املعرفة اللغوية

 0.217 0.822 20 70-22 امتالك املقدرة اللغوية
 0.867 0.104 21 47-74 امتالك املعرفة املهنية اللغوية

 0.222 0.822 27 24-40 التمّكن من مهارات التخطيط اللغوي
 0.282 0.876 47 16-22 التمّكن من مهارات تدريس اللغة

 0.644 0.601 20 206-12 التمّكن من مهارات التقومي اللغوي
 0.204 0.804 20 226-202 اكتساب االجتاهات والقيم اللغوية

 0.622 0.670 20 276-222 ة واملهنيةامتالك الثقافة اللغوي
 0.808 0.822 276 276-2 االس       تبانة الك               لية

 معامل قيمة بلغت فقد مرتفعة؛ كانت مبجاالهتا االستبانة ثبات معامالت أنّ  اجلدول من يظهر
 ثبات معامل أن إىل يشري وهذا ؛(0.808) النصفية والتجزئة ،(0.822) الكلية لالستبانة" ألفا" ثبات

 امللحق) النهائية بصورهتا للتطبيق جاهزة االستبانة أصبحت وهبذا الدراسة، ألغراض ومقبول جيد االستبانة
 (.2رقم

 :اإلحصائية واملعاجلة الدراسة أداة تطبيق. 0. 0. 1
. م7024/7022 الثاين الفصل هناية قبل طالباً،( 780) الدراسة عينة على االستبانة تطبيق متّ 

 وقد والبيانات، االستجابات واستكمال العينة أفراد جدية من للتحّقق االستبانات تدقيق متّ  التطبيق وبعد
 ،SPSS اإلحصائي الربنامج باستخدام البيانات معاجلة ذلك بعد متّ  مجيعها، االستبانات صالحية تبيّنت

 يف مفردة ولكلّ  جمال لكلّ  ة،املئوي والنسبة املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حساب خالل من
 .النتائج تفسري يف التالية املئوية النسب اعتماد متّ  الثالثي النوع من االستجابات تقدير أن ومبا ،االستبانة
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  4 جدول
 اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر درجة على احلكم معيار

 درجة توفر املعيار مدى النسبة املئوية
 كبرية فأكثر% 22

 متوسطة 24.11% -%  20
 قليلة %20أصغر من 

 :وتفسيرها الدراسة نتائج. 10
 خمرجات يف توفرها الالزم اللغوي اإلعداد جودة معايري ما: ونّصه األول؛ بالتساؤل املتعّلقة النتائج. 2. 20

  الصف؟ معلم برنامج
 املعلم للطالب اللغوي اإلعداد جودة معايري قائمة بناء عند التساؤل هذا عن اإلجابة متّ  وقد

 .املعايري قائمة إعداد بإجراءات اخلاص القسم يف ورد ما وفق وضبطها؛
 برنامج يف اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر درجة ما: ونّصه الثاين؛ بالتساؤل املتعّلقة النتائج. 7. 20

 اإلعداد؟ لربنامج كمخرجات أنفسهم الطالب تقديرات إىل استناداً  السورية الرتبية كليات يف الصف معلم
 لكلّ  التوفر، ودرجة والرتتيب املئوية والنسبة احلسايب املتوسط حساب متّ  التساؤل هذا عن ولإلجابة

 (.2) رقم اجلدول يف موّضح هو كما اللغوي، اإلعداد جودة معايري جماالت من جمال
  2 جدول

 اللغوي اإلعداد دةجو  معايري من معيار لكلّ  والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة املتوسطات
 الرتتيب التوفر درجة املئوية النسبة )*(احلسايب املتوسط املعايري عدد اللغوي اإلعداد جودة معايري الرقم
 4 متوسطة 68.80 70.64 20 اللغوية املعرفة من التمّكن 1
 0 متوسطة 68.82 76.82 20 اللغوية املقدرة امتالك 2
 2 متوسطة 20.07 00.01 21 اللغوية املهنية املعرفة امتالك 3
 7 متوسطة 61.24 74.81 27 اللغوي التخطيط مهارات من التمّكن 4
 2 متوسطة 67.80 21.20 47 اللغة تدريس مهارات من التمّكن 5
 8 متوسطة 22.80 22.22 20 اللغوي التقومي مهارات من التمّكن 6
 2 كبرية 22.20 77.22 20 اللغوية والقيم االجتاهات اكتساب 7
 6 متوسطة 22.10 22.08 20 واملهنية اللغوية الثقافة امتالك 8

 - متوسطة 67.84 702.24 276 الكلي اجملموع 
 0× عدد املعايري الفرعية يف كل جمال = املتوسط احلسايب الكلي )*(
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 متوسطة، جاءت اللغوي اإلعداد جودة معايري توفر لدرجة الطالب تقديرات أن اجلدول من يّتضح
 اللغوي، اإلعداد جودة معايري -ما حدّ  إىل– يراعي الربنامج أن يعين وهذا ؛%(67.84) بلغت سبةوبن

 .اإلعداد جودة تربز كافية بدرجة ليس ولكن

 : أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة
 ؛7024 وجنادات، نوافله ؛7020 وزميليها، السبع) من كل دراسة مع النتيجة هذه تّتفق

 الدراسات مع وختتلف متوسطة، جاءت اإلعداد جودة معايري توفر درجة أن بّينت اليت( 7024 محادنه،
 .كبرية بدرجة املعايري هذه توفر إىل نتائجها أشارت اليت

 واحتلّ  كبرية، توفر درجة( اللغوية والقيم االجتاهات اكتساب) فقط واحد معيار حاز.2 .2 .7. 20
 اليت ،(7024 وجنادات، نوافله) دراسة مع هذا ويّتفق ،%(22.20) قدرها توفر نسبةب األوىل؛ املرتبة

 االجتاهات على اإلعداد برنامج تركيز إىل هذا يعود وقد أواًل؛ جاء التعليم مهنة أخالقيات جمال أن أظهرت
 فعلياً؛ هذا الطالب ملس ورمّبا األخرى، اإلعداد جوانب مع ويتقاطع عام املعيار فهذا اللغوية؛ ومنها والقيم

 .العملية الرتبية يف وخباصة بتعليمها، العناية وأمهية العربية، اللغة أمهية الربنامج تأكيد خالل من
 ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة ثانياً،( اللغوي التخطيط مهارات من التمّكن) معيار جاء. 7. 2. 7. 20

 أن إىل هذا يُعزى أن وميكن ،(7024 دات،وجنا نوافله) دراسة أيضاً  أظهرته ما وهذا ،%(61.24)
 خاصة عناية يُويل ال ولكنه مجيعها، الدراسية املواد يف للدروس العام بالتخطيط يُعىن عموماً  اإلعداد برنامج

 .حدة على مهارة لكلّ  التخطيط وخصوصية ومهاراهتا، اللغة فروع تّشعب يراعي الذي اللغوي بالتخطيط
 بلغت ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة الثالثة املرتبة يف( اللغوية املقدرة امتالك) معيار حلّ . 0. 2. 7. 20

 من مناسب بقدر الطالب يزّود اإلعداد برنامج أن ُتظهر مقبولة، نسبة تكون قد أهنا ومع ،%(68.82)
 ملطلوبة؛ا بالدرجة اإلعداد برنامج يلبّيها ال لغوية احتياجات وجود أيضاً  تعكس أهنا إال اللغوية، القدرات

 إىل هذا يعود وقد ؛"وكتابة وقراءة وحتدثاً  استماعاً " حيتاجها اليت الوظيفية املهارات على الرتكيز قّلة بسبب
 .املقررات هذه تدريس يف املتخّصصني ونقص الطالب يدرسها اليت اللغوية املقّررات ضعف

 بلغت ونسبة متوسطة؛ توفر جةبدر  رابعاً،( اللغوية املعرفة من التمّكن) معيار جاء. 4. 2. 7. 20
 يتلّقاه ما أن يف -النسبتني تقارب من يظهر كما - السابقة النتيجة النسبة هذه وتعّزز ،%(68.80)

 ورمّبا هلا؛ الوظيفي باجلانب العناية دون ،...وبالغة وصرفاً  حنواً  اللغوية املعارف على يقتصر يكاد الطالب
 .لغوية معارف من الطالب حيتاجه عّما واضحة رؤية وجود عدم إىل أيضاً  النتيجة هذه تعود
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 ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة خامساً،( اللغة تدريس مهارات من التمّكن) معيار حلّ . 2. 2. 7. 20
 اللغوي، اإلعداد جوهر ميّثل ألنه أمهية؛ األكثر املعيار أنه من الرغم على متأخرة مرتبة وهي ،%(67.80)

 احتياجات لديه بأن الطالب وعي النتيجة هذه تعكس كما ،(7024 محادنه،) دراسة مع يّتفق ما وهذا
 اليت املقررات قّلة إىل هذا يعود وقد التدريسي؛ أدائه على سلباً  سينعكس وأنه املهّم، اجلانب هذا يف ملّحة

 يستدر  طرائق يف متخّصصني إىل الرتبية كليات حاجة وإىل اللغوية، املهارات تدريس طرائق يف يدرسها
 . العملية الرتبية ويف العملية املقررات يف الصحيحة، العملية التطبيقات نقص إىل إضافة العربية، اللغة

 متوسطة؛ توفر بدرجة السادسة، املرتبة على( واملهنية اللغوية الثقافة امتالك) معيار حصل. 6. 2. 7. 20
 الطالب لدى اللغوي الثقايف عداداإل مستوى تدينّ  تظهر متأخرة مرتبة وهي ،%(22.10) بلغت ونسبة

 شخصيته يف سلباً  يؤثّر قد الذي األمر واملهنية؛ اللغوية الثقافة من مقبوالً  قدراً  بإكسابه يتعّلق فيما املعلم،
 املقررات واقتصار عموماً، اجلانب هبذا االهتمام ضعف إىل هذا يعود وقد العربية؛ للغة كمعلم ومهنته
 بأن اإلعداد، برنامج تنفيذ على القائمني لدى خطأ تصّور وإىل اللغة، سياتأسا على والعملية النظرية

 .الثقافية اجلوانب هذه ملثل له حاجة وال أطفال، مع يتعامل األوىل احللقة معلم
 بلغت ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة سابعاً،( اللغوية املهنية املعرفة امتالك) معيار حلّ . 2. 2. 7. 20

 باملعارف املعلم الطالب بتزويد االهتمام عن اللغوي اإلعداد برنامج بُعد يظهر لذيا األمر ؛%(20.07)
 املهنية املعرفة تتناول اليت النظرية املقررات قّلة إىل النتيجة هذه تعود ورمّبا العربية؛ اللغة لتعليم الالزمة املهنية

 لإلحاطة تكفي وال األربع، راستهد سنوات يف الطالب يدرسها مقررات أربعة على تزيد ال فهي اللغوية،
 .   املعرفة هذه تعزيز على يدرسها اليت املقررات بقية تساعد وال اللغوي، إعداده جبوانب

 ونسبة متوسطة؛ توفر بدرجة أخرياً،( اللغوي التقومي مهارات من التمّكن) معيار جاء. 8. 2. 7. 20
 الطالب كفايات بتنمية الربنامج اهتمام فضع تظهر متدنية؛ أهنا إال متوسطة أهنا ومع ،%(22.80)

 ال التقومي جمال يف الطالب عليه يتدّرب ما أنّ  إىل هذا يعود وقد العربية؛ اللغة تقومي أساليب من ومتكينه
 :اآليت النحو على معيار بكل اخلاصة النتائج توضيح وميكن. وخصوصيتها اللغوية، املهارات طبيعة يراعي

 
 
 
 
 



 البصيص. د................................ ....الصف معلم برنامج مخرجات في اللغوي اإلعداد جودة معايير توفر مدى
 

 

 
711 

 :"اللغوية املعرفة من التمّكن" األول راملعيا. 7. 7. 20
  6 جدول

 اللغوية املعرفة من التمكن ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة احلسابية املتوسطات
 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب مؤشرات التمّكن من املعرفة اللغوية الرقم

 2 متوسطة 20.62 7.27 وصرفياً، وحنوياً، وداللياً معرفة مسات اللغة العربية صوتياً،  2
 2 كبرية 22.00 7.76 .معرفة القواعد اللغوية األساسية الوظيفية 7
 8 متوسطة 61.62 7.01 .تعّرف أساليب تنمية اجلملة باملتّممات والتوابع ووظائفها 0
 4 كبرية 22.00 7.02 .فهم الروابط وسبل توظيفها يف التعبري الشفوي والكتايب 4
 7 كبرية 80.62 7.47 ..."املّد والشدة والتاء"تعّرف خصائص الكتابة العربية  2
 2 كبرية 82.00 7.44 معرفة أنواع اخلّط العريب املناسبة للحلقة األوىل وكتابتها 6
 6 متوسطة 22.00 7.24 .تعّرف عالمات الرتقيم وطريقة توظيفها يف الكتابة 2
 20 قليلة 08.00 2.24 .لشعرية القصرية وطريقة إلقائهامعرفة أوزان البحور ا 8
 1 قليلة 42.00 2.02 .معرفة خصائص أدب األطفال وأبرز قضاياه الفنية 1

 0 كبرية 21.00 7.02 .فهم طرائق البحث واستخدام القواميس واملعاجم العربية 20

 ،%(82.00و% 22.00) بني تراوحت كبرية، بدرجة مؤشرات مخسة توفر اجلدول من يّتضح
 املتوسطة بني تراوحت بدرجة املؤشرات بقية توفرت بينما ،(7 ،4 ،20 ،2 ،6: )التوايل على ترتيبها وجاء

% 61.62) بني تراوحت بنسبة املتوسطة الدرجة على مؤشرات ثالثة حصلت فقد والقليلة،
%( 42 ،%08) بنسبيت القليلة الدرجة على مؤشران وحصل ،(0 ،2 ،2) وترتيبها ،%(22.00و

 (.8 ،1) وترتيبهما
 اآلخر وبعضها جيدة، بدرجة اللغوية املعرفة بعض وفّر اللغوي اإلعداد برنامج أن إىل النتائج تشري

 الوقت يف ولكنه اإلعداد، برنامج وعّززها لغوية، معارف لديه الطالب أنّ  إىل هذا يعود وقد مقبولة؛ بدرجة
 وقد لألطفال، املناسبة واألوزان الشعر وببحور األطفال، أدب خبصائص ترتبط مهّمة معارف أغفل ذاته

 .املعارف هذه مثل إىل يشري ال اللغوية املقررات حمتوى أنّ  إىل هذا يعود
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 :"اللغوية املقدرة امتالك" الثاين املعيار. 0. 7. 20
  2 جدول

 اللغوية قدرةامل ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة املئوية والنسبة احلسابية املتوسطات
 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب مؤشرات امتالك املقدرة اللغوية الرقم

 2 كبرية 22.00 7.07 .االستماع للنصوص املختلفة بفهم ونقدها وتذّوقها 2
 20 متوسطة 27.00 2.26 .استخدام تقنيات التعبري الشفوي يف التواصل والتفسري 7
 1 متوسطة 62.00 2.12 .ال التواصل املختلفة وخباصة الشفوية منهاإتقان أشك 0
 4 كبرية 21.00 7.08 .القراءة اجلهرية السليمة نطقاً ومتييزاً وتعبرياً عن املعىن 4
 0 كبرية 87.00 7.46 .فهم املقروء فهماً جمماًل ومفّصاًل، ونقده، وتقوميه 2
 6 كبرية 22.62 7.72 ".الشعرية والنثرية"األداء اجليد واملعرّب للنصوص األدبية  6
 2 كبرية 22.00 7.76 .تذّوق النصوص األدبية وحتليلها وتفسريها 2
 27 متوسطة 20.00 2.22 .تذّوق موسيقا النصوص الشعرية وإبراز مجاهلا وتأثريها 8
 2 كبرية 82.00 7.22 .الكتابة خبّط جيد يعكس مجال احلرف العريب 1

 8 متوسطة 24.00 7.77 .يب بوضوح ومتاسك وسالمة لغويةالتعبري الكتا 20
 22 متوسطة 22.62 2.22 .تطبيق القواعد الوظيفية وربطها باألساليب 22
 20 قليلة 44.00 2.00 .تكوين الصور والتعبريات الفنية اليت تربز مجال العربية 27
 7 كبرية 80.00 7.41 .اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة تفكري وتواصل وتعليم 20

 وجاء%( 82و% 22.00) بني تراوحت كبرية، بدرجة مؤشرات سبعة توفر اجلدول من يّتضح
 فقد والقليلة، املتوسطة بني تراوحت بدرجة املؤشرات بقية وتوفرت ،(2 ،6 ،2 ،4 ،2 ،20 ،1) ترتيبها

 ترتيبهاو  ،%(24و% 20.00) بني تراوحت بنسبة متوسطة، توفر درجة على مؤشرات مخسة حصلت
 بنسبة قليلة توفر درجة على( 27) رقم واحد مؤشر حصل بينما ،(8 ،22 ،7 ،0 ،20)
(44.00.)% 

 إال اللغوية، الطالب قدرات بعض حتسني على ساعد اللغوي اإلعداد برنامج أن النتائج من يظهر
 منها، شفويال وخباصة التواصل أشكال إتقان على كالقدرة تطوير، إىل حباجة أخرى قدرات هناك أنّ 

 يعود ورمّبا الفنية؛ الصور تكوين على القدرة تنمية ويف الشعر، موسيقا وتذّوق الوظيفية، القواعد وتطبيق
 والكتايب الشفوي التعبري يف الوظيفية التطبيقات وإغفال للغة األساسية املهارات على الرتكيز إىل هذا

 .والفين
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 :"اللغوية املهنية ةاملعرف امتالك" الثالث املعيار. 4. 7. 20
  8 جدول

 اللغوية املهنية املعرفة ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة احلسابية املتوسطات
 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب مؤشرات امتالك املعرفة املهنية اللغوية الرقم

 26 قليلة 44.00 2.00 .تعّرف أساليب االستفادة من خصائص اللغة يف تدريسها 2
 28 قليلة 42.00 2.70 .اإلملام بالتجارب السابقة لتعليم اللغات وخباصة العربية 7
 1 متوسطة 27.00 2.26 .فهم نظريات اكتساب اللغة العربية واجتاهات تعليمها 0
 0 متوسطة 20.62 7.27 .إدراك احتياجات الطفل اللغوية يف احللقة األوىل 4
 8 متوسطة 24.00 2.67 .ت احلديثة لتوظيف تقنيات االتصال اللغويفهم النظريا 2
 20 متوسطة 22.00 2.20 .اإلملام بأسس بناء مناهج اللغة العربية وطريقة تنظيمها 6
 4 متوسطة 64.62 2.14 .فهم أسس حتقيق التكامل بني منهج اللغة واملواد األخرى 2
 2 متوسطة 22.00 2.66 .لغة العربيةمعرفة إجراءات حتقيق التكامل بني فروع ال 8
 2 متوسطة 62.62 2.82 .تعّرف أساليب تنمية مهارات التفكري من خالل اللغة 1

 2 متوسطة 22.00 7.24 .معرفة األهداف العامة لتدريس اللغة يف احللقة األوىل 20
 20 قليلة 42.00 2.02 .تعّرف أساليب بناء االستعداد اللغوي لدى الطفل 22
 27 قليلة 48.00 2.42 .إلحاطة باملهارات العامة والنوعية للغة العربيةا 27
 "2 متوسطة 62.62 2.82 اإلملام بطرائق التدريس املهارات اللغوية وفنّيات توظيفها 20
 22 قليلة 48.62 2.46 .التمييز بني طريقة تعليم القراءة للصف األول وما بعده 24
 22 قليلة 44.62 2.04 .لقراءة والتعبري والتفكريفهم إسرتاتيجيات االستماع وا 22
 "2 متوسطة 22.00 7.24 .تعّرف الصعوبات اللغوية املختلفة وسبل معاجلتها 26
 "20 قليلة 42.00 2.02 .معرفة أساليب حتليل األخطاء الشفوية والكتابية وتقوميها 22
 21 قليلة 40.62 2.77 .معرفة أساليب توظيف النصوص املختلفة لدراسة األدب 28
 22 قليلة 42.62 2.72 .إدراك فنيات استخدام تقنيات التعليم واملخابر اللغوية 21

 املتوسطة الدرجتني بني توّزعت مجيعها اللغوي اإلعداد جودة مؤشرات أن اجلدول من يظهر
 ،26و 20) مؤشراهتا ترتيب وجاء ،%(22.00و% 22) بني املتوسطة الدرجة تراوحت وقد والقليلة،

% 40.62) بني نسبتها تراوحت فقد القليلة الدرجة وأّما ،(6 ،0 ،2 ،8 ،20و 1 ،2 ،4
 (.  28 ،7 ،21 ،2 ،22 ،22و 22 ،27 ،24) ترتيبها وجاء ،%(48.62و

 يوفّر ألن ملّحة حاجة هناك وأن عموماً، اللغوية املهنية املعرفة مؤشرات توفر تدينّ  إىل النتائج تشري
 وفهم العربية للغة والفرعية العامة وباملهارات القراءة، تعليم بطرائق كافية فةمعر  اإلعداد برنامج

 خصائص من واإلفادة والكتابية، الشفوية األخطاء وحتليل اللغوي االستعداد بناء وبأساليب إسرتاتيجياهتا،
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 يف النصوص توظيف أساليب ومعرفة اللغوية، واملخابر التعليم تقنيات استخدام فنيات وإدراك العربية، اللغة
 . املعلم للطالب املقّدمة املهنية املعرفة عمومية إىل النتيجة هذه تُعزى وقد األدب؛ دراسة

 :"اللغوي التخطيط مهارات من التمّكن" الرابع املعيار .2. 7. 20
  1 جدول

 اللغوي التخطيط ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة املئوية والنسبة احلسابية املتوسطات
 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية احلسايب املتوسط مؤشرات التمّكن من مهارات التخطيط اللغوي قمالر 

 2 كبرية 12.00 7.86 .حتليل حمتوى موضوعات اللغة إىل مكّوناهتا املختلفة 2
 8 متوسطة 67.62 2.88 .تقييم إجادة التالميذ للمعارف واملهارات اللغوية السابقة 7
 2 متوسطة 66.00 2.18 . اخلربات اللغوية القدمية واجلديدة بصورة بنائيةالربط بني 0
 22 متوسطة 22.62 2.22 .تصميم أنشطة ومواقف تواصلية تربط االستماع بالتحدث 4

وفق نتاجات التعّلم واملعايري  حمكمة تصميم خطة درسية 2
 .اخلاصة مبناهج اللغة العربية

 0 كبرية 82.62 7.42

 27 قليلة 48.00 2.42 .عملية لتنمية الثروة اللغوية لدى التالميذوضع خطة  6
 4 كبرية 26.00 7.71 .التخطيط لتوفري بيئة صفية تفاعلية وإجيابية ممتعة 2
 20 متوسطة 22.00 2.66 .تصميم أنشطة لغوية حتفز التالميذ على تعّلم اللغة 8
 2 متوسطة 24.62 7.74 .للغةالتخطيط الستخدام وسائل التعليم املناسبة لفروع ا 1

 6 متوسطة 61.00 7.02 .اختيار طرائق تدريس مناسبة للمباحث اللغوية والتالميذ 20
 1 متوسطة 21.62 2.21 .تصميم أساليب التقومي اللغوي املناسبة املهارات اللغوية 22
 7 كبرية 81.00 7.62 .التخطيط إلدارة وقت احلصة وفق إجراءات سري الدرس 27

% 82.62) بني نسبتها تراوحت كبرية، بدرجة مؤشرات أربعة توفر اجلدول من ضحيتّ 
 نسبتها تراوحت متوسطة بدرجة مؤشرات سبعة وتوفرت ،(2 ،2 ،27 ،2) ترتيبها وجاء ،%(12.00و

 واحد مؤشر وحصل ،(4 ،8 ،22 ،7 ،0 ،20 ،1) ترتيبها وجاء ،%(24.62و% 22.62) بني
 %(.48.00) بنسبة قليلة توفر درجة على( 6) رقم فقط

 هناك أن إال اللغوي، التخطيط كفايات ببعض املعلم الطالب زّود اإلعداد برنامج أن النتائج تظهر
 الثروة لتنمية عملية خطة وضع على الطالب تدريب يف وخاصة تطوير، إىل حتتاج مهّمة أخرى كفايات

 اإلعداد جوانب من كثري يف الطالب عليها بيتدرّ  عامة مهارة للتدريس فالتخطيط التالميذ؛ لدى اللغوية
 للتدريب حاجة هناك ولكن اللغوي، التخطيط كفايات بعض حتّسن على ساعد ما وهذا واخلاصة، العامة

 .التخطيط جودة لتحقيق وفروعها مبهاراهتا العربية باللغة اخلاص التخطيط على
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 :"العربية غةالل تدريس مهارات من التمّكن" اخلامس املعيار. 6. 7. 20
  20 جدول

 العربية اللغة تدريس ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة املتوسطات
 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب عدد العبارات التمّكن من مهارات تدريس اللغة العربية الرقم

 6 متوسطة 22.72 6.22 4 االستماع 2
 0 متوسطة 60.12 20.40 2 التحّدث 7
 2 متوسطة 21.12 22.11 20 القراءة 0
 2 متوسطة 68.22 70.42 20 الكتابة والتعبري الكتايب 4
 7 متوسطة 62.70 1.28 2 التدريبات واألمناط اللغوية 2
 4 متوسطة 67.14 22.00 6 التذّوق األديب 6

 - متوسطة 67.80 21.20 47 اجملموع الكلي

% 22.72) بني نسبتها وتراوحت متوسطة، بدرجة توفرت مجيعها املؤشرات أن اجلدول من يظهر
 مث ،(اللغوية واألمناط التدريبات) مث أواًل،( الكتايب والتعبري الكتابة) مؤشر وحلّ  ،%(68.22و
 . واألخرية السادسة املرتبة يف( االستماع) وحلّ  ،(القراءة) مث ،(األديب التذّوق) مث ،(التحّدث)

 اللغة تدريس بكفايات الطالب زّود اللغوي اإلعداد برنامج أن إىل املعيار هلذا العامة النتائج تشري
 تدريس يف وخباصة املنشودة، اللغوي اإلعداد جودة تعكس ال الدرجة هذه لكنّ  مقبولة، بدرجة العربية

 عليها تدريبال مستوى وتدينّ  العملية، التطبيقات قّلة إىل النتيجة هذه تُعزى أن وميكن والقراءة، االستماع
 .متخّصصني مشرفني توفر وعدم العملية، الرتبية برنامج تنفيذ ضعف إىل أو العملية، املقررات يف

 :يتاآل وفق جمال كلّ  يف النوعية املؤشرات توفر درجة بيان ميكن التوضيح من وملزيد
  22 جدول

 وفروعها اللغة مهارات تدريس ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة املئوية والنسبة املتوسطات
 املتوسط مؤشرات تدريس مهارات اللغة وفروعها الرقم

 احلسايب
النسبة 

 املئوية
درجة 

 الرتتيب التوفر

 7 متوسطة 28.00 2.24 .تنمية مهارات التلميذ يف التمييز بني األصوات والكلمات 2
 2 متوسطة 62.00 7.07 .تدريب التلميذ على استماع اجلمل العربية بلغة فصيحة 7
 0 قليلة 40.62 2.77 .هتيئة املواقف التواصلية الوظيفية اليت تساعد على منّو مهارات االستماع لدى التلميذ 0
 4 قليلة 01.00 2.22 تطوير إسرتاتيجيات االستماع لدى التالميذ لفهم املسموع 4

 متوسطة 22.72 6.22 جمموع مؤشرات تدريس االستماع
 2 كبرية 26.62 7.00 .وات نطقاً سليماً ومتييزهاتدريب التلميذ على نطق األص 2
 4 متوسطة 66.00 2.11 .إحاطة التلميذ مببادئ احلوار واحلديث وتبادل اآلراء 6
 7 متوسطة 24.62 7.74 .استغالل املواقف الصفية الطبيعية لتدريب التالميذ على التحّدث حبرية وطالقة 2
 0 متوسطة 20.00 7.70 للغوية يف التعبريتشجيع التلميذ على استخدام مكتسباته ا 8
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 6 متوسطة 27.62 2.28 .تدريب التلميذ على التعبري عن أفكاره باستخدام املعينات السمعية والبصرية 1
 2 قليلة 41.62 2.41 تزويد التلميذ مبصادر استقاء الفكر لتوظيفها يف التحّدث 20
 2 متوسطة 24.00 2.60 .ثاستخدام األنشطة املناسبة للتدريب على التحد 22

 متوسطة 60.12 20.40 جمموع مؤشرات تدريس التحدث
 2 كبرية 21.62 7.01 .تنمية مهارة تعرّف احلروف واألصوات والكلمات ونطقها 27
 7 كبرية 22.62 7.72 .تدريب التلميذ على القراءة اجلهرية بدقة وطالقة وتعبري 20
 8 قليلة 42.00 2.01 .ة يف كل درسضبط عدد املفردات اجلديدة املناسب 24
 20 قليلة 42.62 2.72 .تدريب التلميذ على إسرتاتيجيات فهم املقروء 22
 "2 متوسطة 22.00 2.24 .توظيف موضوعات القراءة يف حّل مشكالت التلميذ 26
 "2 متوسطة 22.00 2.24 .تدريب التلميذ على فهم املقروء فهماً جممالً  22
 2 متوسطة 22.00 2.22 .راءة اجلهرية لتشخيص املشكالت الصوتيةاإلفادة من الق 28
 0 متوسطة 20.62 7.72 .تدريب التلميذ على مناقشة األفكار واستخالصها ونقدها 21
 4 متوسطة 62.00 7.02 .تدريب التلميذ على تذّوق بعض مواطن مجال املقروء 70
 6 متوسطة 26.00 2.68 .األولتوظيف الطريقة التوفيقية يف تعليم القراءة للصف  72

 متوسطة 21.12 22.11 جمموع مؤشرات تدريس القراءة
 7 كبرية 81.00 7.62 تقدمي منوذج حُيتذى للتالميذ يف الكتابة السليمة الواضحة 77
 2 متوسطة 20.62 7.72 .تنمية املهارات األساسية للكتابة العربية لدى التلميذ 70
 0 كبرية 88.62 7.66 .ص الكتابة وقواعد اإلمالءالتدريب على مراعاة خصائ 74
 2 كبرية 10.62 7.27 .التدريب على كتابة احلروف والكلمات خبط واضح 72
 1 قليلة 42.00 2.70 (.البسيطة، واملركبة، واملعقدة)تنمية مهارات التلميذ الكتابية يف استخدام اجلمل  76
 "2 متوسطة 20.62 7.72 .ب الوظيفيةتدريب التلميذ على حماكاة اجلمل والرتاكي 72
 8 قليلة 41.62 2.41 .التدريب على التعبري الوظيفي واإلبداعي املناسب 78
 4 متوسطة 24.62 7.74 .تدريب التلميذ على الكتابة مبرونة وسرعة مناسبة 71
 20 قليلة 06.00 2.01 .توظيف مدخل عمليات الكتابة ومهارات التفكري 00
 2 متوسطة 64.00 2.10 .يذ على كتابة فقرة برتتيب للجمل واألفكارتدريب التلم 02

 متوسطة 68.22 70.42 جمموع مؤشرات تدريس الكتابة والتعبري الكتايب
 4 متوسطة 21.00 2.28 .تدريب التلميذ على ربط القواعد النحوية باألساليب 07
 2 كبرية 21.00 7.08 .التدريب على توظيف الروابط واملتممات يف اجلمل 00
 0 متوسطة 60.00 2.81 .تفعيل جماالت التدريب اللغوي مبا يناسب كّل صفّ  04
 2 قليلة 48.00 2.44 .إشعار التلميذ باحلاجة إىل تعّلم القاعدة النحوية وجدواها 02
 7 كبرية 26.00 7.71 .توظيف الطرائق احلديثة يف تعليم القواعد النحوية 06

 متوسطة 62.70 1.28 دريبات واألمناط اللغويةجمموع مؤشرات تدريس الت
 7 متوسطة 22.00 7.20 .تنمية قدرة التلميذ على متييز النصوص الشعرية والنثرية، وأساليب الكتابة األدبية والعلمية 02
 2 متوسطة 22.00 2.27 .تدريب التلميذ على اختيار املفردات أو الرتاكيب األمجل 08
 2 كبرية 80.00 7.42 .داء رأيه فيما أعجبه من نصوصتشجيع التلميذ على إب 01
 6 متوسطة 20.00 2.22 .تدريب التلميذ على ربط النص بداللته الزمانية واملكانية 40
 4 متوسطة 22,62 2.20 .مساعدة التلميذ على ختّيل األحداث والصور الفنية 42
 0 متوسطة 62.00 2.80 .التشجيع على اإلبداع والتخّيل يف تفسري النصوص 47

 متوسطة 67.14 22.00 جمموع مؤشرات تدريس التذّوق األديب
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 توّزعت كبرية، بدرجة العربية اللغة تدريس جلودة فقط مؤشرات تسعة توفر( 1) اجلدول من يظهر
 البالغة املعيار هذا مؤشرات عدد إمجايل من االستماع، تدريس عدا ما السابقة، التدريس جماالت على

 املؤشرات بقية وأّما مجيعها، اجملاالت على موّزعة متوسطة بدرجة معياراً ( 74) وتوفر ،مؤشراً ( 47)
 .األديب التذّوق جمال عدا ما مجيعها، اجملاالت على وتوّزعت قليلة، بدرجة توفرت فقد ،(1) وعددها

 عربيةال اللغة تدريس كفايات ببعض الطالب زّود اإلعداد برنامج أن إىل السابقة النتائج تشري
 من فيه يتمّ  وما العملية، الرتبية برنامج إىل األحيان معظم يف تعود قد مقبولة؛ وأخرى جيدة بدرجة

 اخلربة ذوي من العملية الرتبية مشريف بعض قبل من املبذولة اجلهود وإىل عملية، وتطبيقات تدريبات
 .امليدانية

 لبعض إغفال هناك إن إذ ي؛اللغو  اإلعداد جودة مستوى إىل ترقى ال الدرجة هذه أن بيد
 مبصادر التالميذ وتزويد االستماع، إسرتاتيجيات وتطوير الوظيفية، التواصلية املواقف كتهيئة املؤشرات؛

 القراءة، دروس من درس كل يف اجلديدة املفردات عدد وضبط وتوظيفها، األفكار الستقاء متعددة
 على والتدريب اجلمل، استخدام يف الكتابية هاراتامل وتنمية املقروء، فهم إسرتاتيجيات على والتدريب

 التلميذ وإشعار التفكري، ومهارات الكتابة عمليات مدخل وتوظيف املناسب، واإلبداعي الوظيفي التعبري
 اللغوية العملية الرتبية لربنامج الدقيق التوصيف غياب إىل النتيجة هذه تعود ورمّبا القاعدة؛ تعّلم إىل باحلاجة

 وعدد التدريب كمّ  أنّ  كما عليها، املعلمني الطالب تدريب الواجب العربية اللغة مهارات دحتدّ  اليت
 الرتبية مشريف بعض مستوى تدينّ  إىل أيضاً  تعود ورمّبا النتيجة، هذه يف حاسم دور له يكون قد اجللسات

 .األوىل احللقة لتالميذ املناسبة تدريسها وطرائق مبهاراهتا درايتهم وقّلة اللغة، تعليم يف خربهتم وفقر العملية،
 :"اللغوي التقومي مهارات من التمّكن"السادس  املعيار. 2. 7. 20

  27 جدول
 اللغوي التقومي ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة املئوية والنسبة احلسابية املتوسطات

 الرتتيب درجة التوفر يةالنسبة املئو  املتوسط احلسايب مؤشرات التمّكن من مهارات التقومي اللغوي الرقم
 4 متوسطة 20.00 2.21 .التمييز بني أساليب قياس املعارف واملهارات اللغوية 2
 2 قليلة 42.00 2.74 .قياس مدى االستعداد اللغوي للتلميذ 7
 7 كبرية 22.00 7.76 اختيار أساليب تقومي املعارف واملهارات اللغوية املناسبة 0
 2 قليلة 42.00 2.47 .تستند إىل جودة األداء اللغويبناء اختبارات معيارية  4
 1 قليلة 40.62 2.77 .تصميم معايري مناسبة لتقومي األداء الشفوي والكتايب 2
 6 قليلة 47.00 2.76 .إعداد اختبارات لتحديد املشكالت الصوتية والكتابية 6
 20 قليلة 01.62 2.21 (.احلقيقي)استخدام أساليب التقومي املستمّر واألصيل  2
 2 كبرية 22.00 7.02 .حتليل نتائج االختبارات اللغوية وتفسريها 8
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 الرتتيب درجة التوفر يةالنسبة املئو  املتوسط احلسايب مؤشرات التمّكن من مهارات التقومي اللغوي الرقم
 "2 قليلة 42.00 2.74 .توظيف نتائج التقومي يف تطوير أساليب التعليم والتقومي 1

 0 متوسطة 60.62 2.87 .توظيف أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تقييم تعّلم اللغة العربية 20

 ،%(22و% 22.00) بني تراوحت وبنسبة كبرية، بدرجة فقط مؤشرين توفر اجلدول من يّتضح
 ،%(60.62و% 20) بني تراوحت ونسبة متوسطة بدرجة مؤشران توفر كما ،(0 ،8) ترتيبهما وجاء
% 01.62) بني نسبتها تراوحت قليلة بدرجة املؤشرات بقية وتوفرت ،(2 ،20) ترتيبهما وجاء

 (.2 ،2 ،1و 7 ،6 ،4) التوايل على وترتيبها%( 42.00و
 الرغم على اللغوي، التقومي مهارات من املعلم الطالب متّكن مستوى تدينّ  إىل النتيجة هذه تشري

 االختبارات بناء يف الضعف هذا مالمح وتتحّدد ومقبولة، جيدة بدرجة لديه املهارات هذه بعض توفر من
 يف التقومي نتائج توظيف ويف اللغوي، االستعداد قياس يفو  التشخيص، اختبارات وإعداد املعيارية، اللغوية

 أساليب واستخدام والكتايب، الشفوي األداء تقومي معايري تصميم ويف والتقومي، التعليم أساليب تطوير
 الرتبية يف وخباصة التقومي، من أكثر بالتعليم اإلعداد برنامج عناية إىل هذا يُعزى وقد األصيل؛ التقومي

 .تقوميها وأساليب مبهاراهتا العربية اللغة خصوصية مراعاة دون العام، التحصيل بتقومي االهتمامو  العملية،
 :"اللغوية والقيم االجتاهات اكتساب" السابع املعيار. 8. 7. 20

  20 جدول
 اللغوية والقيم االجتاهات ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة احلسابية املتوسطات

 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب تساب االجتاهات والقيم اللغويةمؤشرات اك الرقم
 7 كبرية 17.00 7.26 .اإلميان برسالته كمعّلم للغة العربية ولغريها من املواد 2
 0 كبرية 81.00 7.62 .احلرص على استخدام اللغة الفصحى أمام التالميذ 7
 6 متوسطة 22.00 7.20 .داء املهمات اللغويةتقّبل حماوالت التالميذ يف أ 0
 2 متوسطة 24.62 7.74 .إدراك أمهية مهارات اللغة يف التفكري والتعّلم واالّتصال 4
 4 كبرية 86.00 7.21 .ترسيخ القيم الدينية واالجتماعية من خالل النصوص 2
 1 طةمتوس 62.00 2.84 .إدراك أمهية االّطالع حول تعليم اللغة ومشكالهتا 6
 20 متوسطة 20.62 2.62 .التعاون مع أولياء األمور لتطوير تعّلم للغة العربية 2
 2 متوسطة 61.00 7.08 .تنمية امليول واالجتاهات اإلجيابية حنو اللغة العربية 8
 8 متوسطة 66.00 2.18 .إدراك العالقة بني اللغة العربية والثقافة اإلسالمية 1

 2 كبرية 10.62 7.82 .ملهنة كمعلم ملرحلة تأسيسيةااللتزام بأخالقيات ا 20

% 86.00) بني تراوحت وبنسبة كبرية، بدرجة مؤشرات أربعة توفر اجلدول من يّتضح
 متوسطة توفر درجة على املؤشرات بقية حصلت بينما ،(2 ،7 ،2 ،20) ترتيبها وجاء ،%(10.62و

 (.2 ،6 ،1 ،8 ،0 ،4) ترتيبها وجاء ،%(24.62و% 20.62) بني نسبتها تراوحت
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 باالجتاهات والعناية املهنة، بأخالقيات االلتزام اإلعداد برنامج تأكيد إىل عموماً  النتيجة هذه تشري
 واالّطالع بالبحث االهتمام قّلة مالحظة مع ،"األمّ  اللغة" العربية اللغة حنو االجتاهات ومنها العامة، والقيم

 اإلعداد جوانب تناول إىل هذا يعود وقد األمور؛ أولياء عم التعاون وضعف اللغة، تعليم خّيص غيما
 الرتبية جللسات يكون وقد الطالب، لدى موجوداً  كان ما هذا فعّزز والقيم، االجتاهات موضوع األخرى،

 .  هذا يف دور العربية باللغة وااللتزام التالميذ، مبيول االهتمام تؤّكد اليت العملية
 :"واملهنية اللغوية الثقافة امتالك" الثامن املعيار. 1. 7. 20

  24 جدول
 واملهنية اللغوية الثقافة ملؤشرات والرتتيب التوفر ودرجة والنسبة احلسابية املتوسطات

 الرتتيب درجة التوفر النسبة املئوية املتوسط احلسايب مؤشرات امتالك الثقافة اللغوية واملهنية الرقم
 0 متوسطة 62.00 7.07 .اإلنسان العريبتعّرف أثر اللغة العربية يف حياة  2
 2 كبرية 82.00 7.22 .إدراك العالقة بني اللغة العربية وثقافة اجملتمع العريب 7
 4 متوسطة 62.00 2.80 .إدراك العالقة بني اللغة العربية والعلوم األخرى 0
 6 متوسطة 22.00 2.62 .فهم نظريات النمّو اللغوي ومراحل تطّوره 4
 2 متوسطة 26.00 2.61 .العالقة بني األدب والفنون األخرىإدراك  2
 7 كبرية 26.62 7.00 .معرفة أشهر الكّتاب واملفّكرين وأبرز أعماهلم 6
 2 متوسطة 20.00 2.60 .معرفة أبرز الشخصيات تأثرياً يف بناء اللغة العربية 2
 1 لةقلي 47.00 2.76 .اإلملام بفنون أدب األطفال وألوانه املختلفة 8
 20 قليلة 40.00 2.72 .فهم جوانب تأثري أدب الطفل يف ثقافته ومنّوه 1

 8 قليلة 47.00 2.72 .تعّرف التقنيات اليت ميكن توظيفها يف إثراء تعّلم اللغة 20

 ،%(82و% 26.62) بني تراوحت بنسبة كبرية بدرجة فقط مؤشرين توفر اجلدول من يّتضح
 ،%(62.00و% 20.00) بني تراوحت وبنسبة متوسطة بدرجة ؤشراتم مخسة وتوفر ،(6 ،7) وترتيبها

 بني تراوحت وبنسبة قليلة بدرجة مؤشرات ثالثة توفرت كما ،(2 ،4 ،2 ،0 ،2) ترتيبها وجاء
 برنامج مراعاة درجة أن إىل النتائج وتشري ،(20 ،8 ،1) ترتيبها وكان ،%(47.00و% 40.00)

 مهّمة، ثقافية جوانب إمهال أيضاً  تعكس ولكّنها مقبولة، املهنيةو  اللغوية الثقافة جوانب بعض اإلعداد
 ومعرفة ،"واملسرح والشعر القصة" األطفال أدب بفنون واإلملام ومنّوه، ثقافته يف الطفل أدب تأثري كفهم

 التخّصصي اجلانب على الربنامج تركيز إىل تُعزى وقد اللغة، تعّلم إثراء يف توظيفها ميكن اليت التقنيات
 . الثقايف اجلانب وإغفال
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 معلم برنامج خمرجات لتطوير املقرتحة اإلجراءات ما: ونّصه الثالث؛ بالتساؤل املتعّلقة النتائج. 0. 20
 اللغوي؟ اإلعداد جودة معايري ضوء يف الصف

 :اآليت وفق اللغوي اإلعداد خمرجات لتطوير اإلجرائية املالمح حتديد ميكن سبق، ما ضوء يف
 :التخّصصي اللغوي اإلعداد خمرجات تطوير إجراءات .2. 0. 20

 : اآليت النحو على اللغوية املقدرة وتعزيز اللغوية، املعرفة من املعلم الطالب متكني إجراءات وتشمل
 احللقة طبيعة مع ينسجم مبا اللغوية، املعارف من املعلم الطالب احتياجات دراسة. 2. 2. 0. 20

 .الوظيفية األساسية اللغوية والقواعد املعارف تراعي نظرية، اسيةدر  مقررات وتضمينها األوىل،
 الوظيفية القواعد عرض على فيها واالقتصار العربية، اللغة مقّررات يف النظر إعادة. 7. 2. 0. 20

 .حفظها من بدالً  ممارستها على والتدريب وغريها، والبالغية واإلمالئية والصرفية النحوية
 اللغة خبصائص املعلم الطالب تعريف يشمل الدرسية، اخلطة إىل أكثر أو مقّرر إضافة. 0. 2. 0. 20

 ".ومسرح وقصة شعر" من وألوانه وخصائصه األطفال بأدب وتعريفه تعليمها، يف منها اإلفادة وسبل العربية
 ائصخبص التعريف يتضّمن حبيث الدرسية؛ اخلطة يف املوسيقية الرتبية مقرر حمتوى تطوير. 4. 2. 0. 20

 . األوىل احللقة يف التالميذ يتلّقاها اليت واألغاين باألناشيد وربطه الشعرية وأوزانه وموسيقاه األطفال شعر
 الفرصة إلتاحة طالباً؛( 00) على تزيد ال صغرية زمر على املعلمني الطالب توزيع. 2. 2. 0. 20

 .منها الشفوية وخباصة املختلفة، ويةاللغ التواصل مهارات وممارسة اللغوية، مكتسباهتم لتطبيق أمامهم
 الفين مجاهلا تذوق هبدف وحتليلها؛ األدبية النصوص لدراسة املقّررات من جزء ختصيص. 6. 2. 0. 20

 .واملوسيقي
 حيتاجه وما وأدواره األوىل احللقة معّلم خبصائص دراية لديهم متخّصصني مدرسني توفري. 2. 2. 0. 20

 اإلشراف أو املعلمني الطالب لتدريس تؤهلهم اجلدد للمدرسني تدريبية راتدو  وإجراء لغوية، مهارات من
 .عليهم

 :املهين اللغوي اإلعداد خمرجات تطوير إجراءات. 7. 0. 20
 اللغة تدريس مهارات من ومتكينه اللغوية، املهنية املعرفة املعلم الطالب إكساب إجراءات وتشمل

 : اآليت النحو على اللغوية وقيمه اجتاهاته وتعزيز وتقومياً، اً وتنفيذ ختطيطاً  وفروعها بفنوهنا العربية
 باالستعداد التعريف تشمل العربية، اللغة تدريس لطرائق مستقلة مقررات ختصيص. 2. 7. 0. 20

 اللغات تعليم واجّتاهات األوىل، احللقة يف تدريسها وطرائق ومهاراهتا العربية، اللغة منهاج وبأسس اللغوي،
 .املعاصرة
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 كبناء احلديثة، التقومي أساليب على الطالب لتدريب العملية املقررات من جزء ختصيص. 7. 7. 0. 20
 .والكتايب الشفوي األداء تقومي ومعايري اللغوي االستعداد ومقاييس والتشخيصية، املعيارية االختبارات

 على الطالب لتدريب مناسب جزء منها خيّصص حبيث العملية الرتبية خبطة العناية. 0. 7. 0. 20
 اللغوي التقومي أساليب وتصميم اللغوية، األنشطة وتصميم املختلفة، اللغوية املهارات لتدريس التخطيط

 .املناسبة
 .العملية الرتبية مبتابعة خمتّصة جلنة قبل من تنفيذه ومتابعة العملية الرتبية برنامج تطوير. 4. 7. 0. 20
 خطة تنفيذ فنيات وتبيان لشرح العملية الرتبية ملشريف عمل وورش تدريبية دورات إجراء. 2. 7. 0. 20

 .لذلك الالزمة التدريبية املواد وتوفري اللغوية املهارات بتدريس منها يرتبط ما وخباصة العملية، الرتبية
 واستطالع السنوي التقييم نتائج إىل تستند العملية، الرتبية مشريف الختيار معايري وضع. 6. 7. 0. 20
 .الطالب آراء

 .العربية تدريس طرائق يف متخصصني وحماضرين مدرسني توفري. 2. 7. 0. 20
 الرتبية على املشرفني ومتابعة امليداين، والتدريب والعملية النظرية املقّررات بني الربط. 8. 7. 0. 20

 .النظرية املقّررات يف املعلم الطالب يتلّقاه ما إىل استناداً  للتدريب؛ عملي بدليل وتزويدهم العملية
 السنة يف واحد فصل من بدالً  العام مدار على تكون حبيث العملية الرتبية مدة زيادة. 1. 7. 0. 20

 وتنفيذاً  ختطيطاً  العربية اللغة مبهارات حتيط كافية تدريبات ملمارسة الطالب أمام الفرصة إلتاحة الثالثة،
 .وتقومياً 

 :الثقايف اللغوي داداإلع خمرجات تطوير إجراءات. 0. 0. 20
 :اآليت النحو على املناسبة، واملهنية اللغوية الثقافة من قدراً  املعلم الطالب إكساب إجراءات تشمل

 لدى اللغوي النموّ  وتتناول اللغوية، بالثقافة تُعىن مقّررات الدرسية اخلطة تضمني. 2. 0. 0. 20
 والتقنيات العريب، األدب وتاريخ وفنونه، األطفال وأدب واجملتمع، العربية اللغة بني والعالقة األطفال،

 .اللغوية والربجميات
 السابقة املوضوعات تتناول حبثية مشاريع أو حبوث بإجراء املعّلم الطالب تكليف. 7. 0. 0. 20

 .معها وتتكامل
 جلسات يف ومناقشتها إليها، للعودة الطالب وتوجيه املعلومات مصادر من قدر توفري. 0. 0. 0. 20

 .خمصصة
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 :التوصيات والمقترحات. 11
 :اآلتية واملقرتحات التوصيات تقدمي ميكن عرضه سبق ما خالل من

 حبيث اللغوي، اإلعداد جودة معايري إىل استناداً  الصف ملعلم اللغوي اإلعداد برنامج تطوير. 2. 22
 .الثقايف مث اللغوي مث هينامل للجانب األولوية وتُعطى والثقايف، واملهين التخصصي اإلعداد جوانب تراعي

 برنامج خمرجات تطوير يف إليها واالستناد مبؤشراهتا، اللغوي اإلعداد جودة معايري قائمة اعتماد. 7. 22
  .األوىل احللقة يف وتعليمها العربية اللغة تعّلم مهارات امتالكه من للتأّكد وتقوميها؛ الصف معلم

 اللغة مناهج هلا ختضع تطوير عملية كلّ  بعد اللغوي اإلعداد نامجلرب  املستمرّين والتقومي املراجعة. 0. 22
 .التطوير أفرزها اليت اللغوية االحتياجات وتلبية اجلهود وتنسيق التكامل لتحقيق ضماناً  العربية؛

 .املختلفة الدراسية املواد يف الصف؛ ملعلم األخرى اإلعداد جوانب تتناول مماثلة بدراسات لقيام. 4. 22
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 المراجع العربية
 الرتبية كليات يف االبتدائية املرحلة معلمي إعداد مناهج تطوير(. 7027. )مجال شادي حلتم، أبو

 . القاهرة الرتبوية، الدراسات معهد ،(منشورة غري) دكتوراه رسالة. اجلودة معايري ضوء يف بفلسطني
 معلمات لدى تكاملياً  العربية اللغة تدريس جودة عايريم توافر مستوى(. 7001. )عفاف اجلابري،

 .القرى أم جامعة الرتبية، كلية ،(منشورة غري) ماجستري رسالة. االبتدائية املرحلة من العليا الصفوف
 املعلم إعداد لربامج األكادميي االعتماد لنظم مقارنة دراسة(. 7000 مارس 20-27. )هنداوي حافظ،

: عشر احلادي السنوي املؤمتر. العربية مصر مجهورية يف منها االستفادة ومدى ةاألجنبي الدول بعض يف
 .حلوان جامعة الرتبية، كلية ،جديدة أللفية العريب بالوطن املعلم إعداد يف الشاملة اجلودة

 إعداد برنامج يف اجلودة ضمان معايري توافر درجة(. 7024 مايو 2 -أبريل 78. )مسري مهام ،محادنه
 تكامل" الثالث املؤمتر. خترجهم املتوقع الطلبة وجهة من الريموك جامعة يف االبتدائية رتبيةال معلم

 .عّمان التطبيقية، البلقاء جامعة ،"واخلاص العام القطاع يف العمل سوق مع التعليم خمرجات
 االبتدائية املرحلة يف العربية اللغة معلم إعداد برنامج تقومي(. 7027. )سلوى وجوهر، خالد؛ احلميدي،
 .701-217 ،(276) ،واملعرفة القراءة جملة. الكويت بدولة األساسية الرتبية بكلية

 معايري ضوء يف الصناعية الثانوية املدارس معلم أداء ملؤشرات مستقبلية رؤى(. 7001. )عبادة اخلويل،
 الرتبوية، العلوم كلية ،املعريف التدّفق عصر يف املعلم دور جرش جلامعة الثاين العلمي املؤمتر .اجلودة

 .األردن
 يف العربية اللغة معلم إعداد برنامج يف الشاملة اجلودة معايري توافر درجة(. 7020. )علي عمر دحالن،

 .66-02 ،(7)22 األقصى، جامعة جملة األقصى، جبامعة الرتبية كلية
 األكادميي اجلانب جودة معايري توافر مدى(. 7022. )حسن والطحاوي، حممد؛ وسامل، شيماء؛ الزيين،
 نظر وجهة من سعيد بور جامعة الرتبية كلية يف اإلسالمية والرتبية العربية اللغة معلم إعداد برنامج يف

 .480-462 ،7ج(. 1) ،سعيد ببور الرتبية كلية جملة. التدريس هيئة أعضاء
 كلية يف العربية للغةا معلم إعداد برنامج تقومي(. 7020. )مساح وعبده، أمحد وحسان، سعاد السبع،

 0 اجلامعي، التعليم جودة لضمان العربية اجمللة. الشاملة اجلودة معايري ضوء يف صنعاء جبامعة الرتبية
(2)، 16-200. 
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 ختصص -الرتبوي التأهيل دبلوم طلبة لدى املتوافرة التدريسية الكفايات(. 7022. )مجال سليمان،
 وصفية دراسة: نظرهم وجهة من اجلامعي قبل ما العام التعليم ملناهج الوطنية املعايري ضوء يف -تاريخ

 .024-072 ،(4-0)72 دمشق، جامعة جملة. وتشرين دمشق جامعيت يف حتليلية
 املصرية الدار: القاهرة .والنفسية الرتبوية املصطلحات معجم(. 7000) .زينب والنجار، حسن؛ شحاتة،

 .اللبنانية
 مهارات تنمية أساليب من االبتدائي األول الصف معلمي ّكنمت مستوى(. 7020. )خليل الشهراين،

 .القرى أم جامعة الرتبية، كلية ،(منشورة غري) ماجستري رسالة. تالميذهم لدى القراءة
 لدى والرتبوية األكادميية املعايري مؤشرات توافر مدى(. 7024ديسمرب 22-20. )أمحد غالب،

 للمنظة السادس السنوي املؤمتر .صنعاء الرتبية، بكلية ةالعربي اللغة معلمي إعداد برنامج متخرجي
 .عمان سلطنة ،فيها اجلودة على الرفابة ومعايري التعليم أمناط" التعليم يف اجلودة لضمان العربية

 طلبة نظر وجهة من اجلودة معايري وفق وخمرجاهتا املعلمني تربية برامج تقييم(. 7001. )أمحد كنعان،
 (.4+0)72 دمشق، جامعة جملة. التعليمية اهليئة وأعضاء الصف معلم سمق يف الرابعة السنة

. األولية الصفوف يف وغريهم املتخصصني من العربية اللغة معلمي أداء واقع(. 7002. )حممد النصار،
 .سعود امللك جامعة الرتبية، كلية ،(منشورة غري) ماجستري رسالة

 جامعة يف االبتدائية الرتبية معلمي إعداد برنامج فاعلية تقومي(. 7024. )أمحد وجنادات، وليد نوافله،
 لألحباث النجاح جامعة جملة. الطلبة نظر وجهة من مهنياً  املعلم لتنمية الوطنية املعايري ضوء يف الريموك

 .016-022 ،(7)78 ،(اإلنسانية العلوم)
 .مصر القاهرة،. األول جمللدا. مصر يف للتعليم القومية املعايري(. 7000. )والتعليم الرتبية وزارة
 .األردن عمان،. مهنياً  املعلمني لتنمية الوطنية املعايري(. ٦٠٠٢. )والتعليم الرتبية وزارة
. السورية العربية اجلمهورية يف اجلامعي قبل ما العام التعليم ملناهج الوطنية املعايري(. 7002. )الرتبية وزارة

 .سورية دمشق، ،الرتبية وزارة منشورات الثاين، اجمللد
 السورية العربية اجلمهورية جامعات يف الرتبية لكليات الداخلية الالئحة(. 2111. )العايل التعليم وزارة

 .سورية دمشق، /.62/ رقم اجلمهوري باملرسوم الصادرة
 .دمشق. الرتبوية العلوم لقطاع الوطنية األكادميية املرجعية املعايري(. 7020. )العايل التعليم وزارة
 املرجعية املعايري بناء ومناهجه، العايل التعليم برامج لتطوير الوطنية اخلطة(. 7022. )العايل التعليم وزارة

 .دمشق. الرتبوية العلوم قطاع( NARS) الوطنية األكادميية
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