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البحث مدعوم من عامدة البحث العلمي بجامعة نجران حتت رقمNo.NU/SHED14/146 :
قدمت للنرش يف 2018/9 / 1

قبلت للنرش يف  10أكتوبر 2018

ملخص :هدف البحث احلايل إىل حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة العربية
2املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني ،وقد استخدم الباحث يف
هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل دراسة الظاهرة يف الواقع ،ووصفها ،وحتليلها،
والتعبري عنها كميا ،وكيفا ؛ ولتحقيق ذلك تم إعداد أداة البحث ،ومتثلت يف استطالع آراء املعلمني
حول االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة املطور باملرحلة املتوسطة ،ثم كان اختيار
عينة البحث من معلمي اللغة العربية باملرحلة املتوسطة من حمافظة رشورة بمنطقة نجران باململكة
العربية السعودية يف العام الدرايس  1439-1438هـ .وأسفرت نتائج البحث عن درجة احتياج عالية
جدا جلميع املجاالت الواردة يف االستبانة ،ومل تظهر النتائج وجود فروق يف استجابات أفراد العينة
حسب متغريي (املسار ،واخلربة) ،غري أن هناك فرقا يف استجابات أفراد العينة حسب متغري (اجلنس)
لصالح اإلناث .ويف ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج أوىص بتوصيات عدة منها :إعادة النظر يف

 يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لعامدة البحث العلمي بجامعة نجران لدعمها هذا املرشوع البحثي ضمن مشاربع املرحلة السادسة حتت رقم:
NU/SHED14/146.
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برامج اإلعداد قبل اخلدمة يف ضوء االحتياجات التدريبية املحددة يف البحث ،وختطيط وتنفيذ برامج
تدريبية متنوعة وفق احلاجات املحددة يف هذا البحث ،وتقويم برامج التدريب القائمة.
الكلامت الداللية :االحتياجات التدريبية -تطوير املناهج -املعلمون – املرحلة املتوسطة.
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Abstract: The objective of the current research is to identify the training needs which
needed to teach the Arabic language curriculum developed in the middle stage in the
Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of the teachers. The researcher used
in this research the analytical descriptive method which depends on the study of the
phenomenon in reality, describing, analyzing, quantifying, In order to achieve this,
the research tool was prepared and consisted of a survey of teachers' views on the
training needs needed to teach the developed language curriculum in the intermediate
stage, the research sample was selected from the teachers of the Arabic language in
the middle stage of Sharurah Najran Governorate, Saudi Arabia in the academic year
1438-1439 AH. The following research tools have been developed: Prepare a survey
of teachers' views on the training needs needed to teach the developed language
curriculum in the intermediate stage. The results of the study revealed a very high
degree of need for all the areas mentioned in the questionnaire. The results did not
show differences in the responses of the sample according to the variables (path and
experience). However, there are differences in the responses of the sample by gender
The results of the research recommended a number of recommendations, including:
Review of pre-service preparation programs in light of the specific training needs in
the research, planning and implementation of various training programs according to
the needs identified in this, and Evaluation of existing training programs.
Keywords: Training Needs - Curriculum Development - Teachers - Intermediate Stage.
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Summary:
The problem of research was identified by the need for Arabic language
teachers in Saudi Arabia to train in the teaching of the developed curriculum for the
Arabic language; the training programs used did not achieve their objectives due to
their weakness and lack of careful consideration of the needs of teachers; During a
questionnaire prepared for this purpose.
The research problem summarized the following questions:
Question 1: What training needs are needed to teach Arabic language curriculum
developed in the intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia from the point of
view of teachers.
Question 2: Do teachers' responses differ on the degree of training needs required to
teach the Arabic language curriculum developed in the intermediate stage in Saudi
Arabia according to the variables (gender, track, experience?
Research Objectives: The aim of the research to know:
-

The degree of training needs required to teach the Arabic language
curriculum developed in the intermediate stage.

-

The effect of variables (gender - track - experience) on the degree of training
needs required to teach the curriculum of the language of the developer in the
intermediate stage.

Search procedures:
-

The method used by the researcher in this research is determined in the
analytical descriptive approach, which is based on studying the phenomenon
in reality, describing it, analyzing it, expressing it quantitatively and
quantitatively by applying a questionnaire prepared by the researcher for this
purpose.

-

In order to achieve the objectives of the research, the researcher prepared the
research tool - the preparation of the definition of the training needs to teach
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.6
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the curriculum of the Arabic language developed in the intermediate stage,
and the total words (51) distributed over (5) areas: (awareness of the
philosophical, linguistic and educational premises to build Curriculum of the
two languages of the developer - A good knowledge of the content of the
curriculum of the developer languages - Planning lessons of the curriculum
of the languages of the developer - Implementation of the lessons of the
curriculum of the languages of the developer - Evaluate the curriculum of the
language of the developer)
-

The statistical processing of the research tool was done. The tool's credibility
was calculated: To verify the validity of the research tools, it was presented
in its preliminary form to a group of arbitrators in the field of specialization
(measurement and evaluation, educational administration, curriculum
methods and educational psychology). Their opinions and suggestions in
terms of language, and the relevance of the paragraphs to the content of the
subject of the research, and the proportion of agreement to paragraphs
acceptable ranging from (80% to 100%) on all paragraphs, and the work of
the observations proposed.
To verify the stability of the search tools, the Kronbach Alpha coefficient was

used to calculate the stability of the search tool. The stability coefficient value for the
training needs as a whole was.972. These values indicate that the study instrument has
stable consistency, allowing it to be applied to the research sample.
-

The research community was selected from the teachers of the Arabic
language and its teachers for the intermediate stage in Sharoura governorate
in the second semester of the academic year (2017/2018). The sample
included (59) male and female teachers: 28 males and 31 females. Apply the
search to all teachers in the governorate
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Research results:
-

The answer to the first question was: "What is the degree of training needs
required to teach the developer curriculum of the language in the
intermediate stage in Saudi Arabia?". The mathematical averages and
standard deviations were calculated to the degree of training needs required
to teach the curriculum of the intermediate language in the Kingdom of Saudi
Arabia Awareness of the philosophical, linguistic and educational principles
of building the curriculum of the two languages of the developer - the
scientific ability of the content of the language of the developer - planning to
teach the curriculum of the languages of the developer - the implementation
of teaching the curriculum of the languages of the developer - the evaluation
of teaching the curriculum of the languages of the developer) Represent
training needs necessary for a teacher curriculum developer timeless my
middle school province Sharoura Kingdom of Saudi Arabia.

-

The answer to the second question was: "Do teachers' responses differ on the
degree of training needs required to teach the developer curriculum of the
language in the intermediate stage according to the variables (gender, track,
experience)?" To teach the language of the developer according to the
variables of research. , And it was found that there is apparent discrepancy in
the arithmetical averages and standard deviations to the degree of training
needs required to teach the curriculum of the developed languages in the
intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia according to the variables
of the study. To illustrate the significance of the statistical differences
between the arithmetic averages, the analysis of variance was used. = α)
between the arithmetic mean in the degree of training needs required to teach
the curriculum of the languages of the developer in the intermediate stage in
the Kingdom of Saudi Arabia by gender variable for females, the value of P
calculated respectively (6.909) : (0.011), which is less than α = 0.05. The
researcher attributed the result to the fact that the teachers are often more
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.6
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cautious about taking all the reasons for sustainable development in the field
of professional work.
The results indicated that there were no statistically significant differences at
the level of α = 0.05 between the arithmetic mean in the degree of training needs
required to teach the curriculum of the intermediate languages in the intermediate
stage in the Kingdom of Saudi Arabia according to the variables (path, experience) )
And (2.334) and the significance level respectively: (0.873) and (0.107), all of which
are greater than the level of (0.05 = α); the researcher attributed the result that there
are no differences with respect to the variable (experience) Arabic language from the
point of view of teachers.
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مقدمة البحث والشعور بمشكلته
إن تطوير املناهج واخلطط الدراسية مطلب تربوي ال يمكن جتاهله ،ومدعاة حضارية أظهرهتا
احلاجات املتغرية ،وطبيعة احلياة املتجددة؛ السيام وأننا نعيش عرصا من االنفتاح العلمي والتقني
الذي يفرض عىل اجلميع خوض غامره ،متحلني بروح احلامسة ،ومتسلحني بسالح العلم؛ بغية
الوصول بالعملية التعليمية إىل الصورة املثىل ،وبام حيقق الغايات والطموحات.
هذا وقد وضعت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية موضوع تطوير املناهج
بصفة عامة ،ومناهج اللغة العربية بصفة خاصة ـــــ أحد األهداف االسرتاتيجية املهمة لعملها .وقد
مرت خطة التطوير بست مراحل أساسية للمرشوع الشامل لتطوير املناهج ،بدأت بدراسة الواقع،
والتهيئة ،واإلعداد ،والتخطيط للمرشوع الشامل ،وبدأت من عام

1419

هـ حتى عام

1422

هـ،

وانتهت بالتعميم الشامل ،والتقويم ،والتطوير ملنتجات املرشوع الشامل لتطوير املناهج ،الذي بدأ من
عام  1434هـ.
وتتلخص رؤية مرشوع التطوير الشامل ملناهج اللغة العربية باملرحلة املتوسطة يف توفري مناهج
تربوية تعليمية متكاملة ،ومتوازنة ،ومرنة ،ومتطورة ،تلبي حاجات الطالب الالزمة للحياة والتعلم،
وحتقق متطلبات خطط التنمية الوطنية ،وتستوعب املتغريات املحلية والعاملية ،وترسخ القيم واملبادئ
اإلسالمية السامية ،وروح الوالء للوطن ،وتؤكد عىل الوسطية واالعتدال ـ ولتحقيق ذلك؛ اعتمدت
أربعة مبادئ تربوية هي :مبدأ الوحدات؛ بتقسيم كتاب لغتي إىل عدد من الوحدات ،كل وحدة تضم
موضوعات مرتابطة .ومبدأ التكامل؛ حيث ترتبط مكونات الوحدة الدراسية ومعارفها كافة باملحور
وجماله وجوه العام ،مع اختاذ النص القرائي يف العموم منطلقا لتدريس مهارات اللغة األربع
(االستامع ،والقراءة ،والتحدث ،والكتابة) ،والدروس اللغوية (الصنف اللغوي ،والوظيفة النحوية،
واألسلوب اللغوي ،والرسم اإلمالئي ،والرسم الكتايب) .ومبدأ التعلم الذايت ،ويتجىل يف السعي
لتمكني التالميذ من استعامل مصادر املعرفة املتنوعة ،واستثامرها استثامرا إجيابيا ،واالستقالل بأنفسهم
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يف البحث والدراسة والتحصيل .وختاما املبدأ االتصايل ،الذي يقوم عىل التعامل مع اللغة عىل أهنا
عادات سلوكية اجتامعية تتطور وتنمو يف ظل املجتمع وأفراده.
ومن البدهيي أن ترافق عمليات تطوير املناهج والكتب املدرسية عمليات أخر مواكبة منها:
هتيئة املعلمني واملتعلمني لتنفيذ هذه املناهج ،وتطبيق تلك الكتب حتى يكونوا عىل دراية هبا ،قادرين
عىل التعامل معها (أبو العال.)62 ،2008،
فاملعلم يمثل أحد أهم أركان العملية التعليمية ،كام يعد مهندسا لعملية التعليم؛ فهو خيطط
للدرس ،ويصمم بيئة التعلم ،ويوفر مصادر متعددة ،وينوع يف طرائق تدريسه؛ بقصد أن يتعلم
التالميذ تعلام متميزا( .عبيد ،)277 ،2010 ،كام أن التحدي األكرب للمعلم يف أثناء اخلدمة يتمثل يف
قدرته عىل مواكبة املتغريات يف عرص يتميز بتسارع اخلطى يف شتى املجاالت ،التي بدورها تغري الكثري
من أنامط احلياة ؛ مما يظهر احلاجة لد املعلم إىل اكتساب مهارات جديدة ملالحقة هذه التغريات
 )2012( Bishop, Berryman, Wearmout., Peter, Clapham؛ لذا حيتل تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة
موقعا حموريا يف أولويات السياسات التعليمية؛ ملواجهة التحديات الناشئة عن التغريات والتطورات
املعرفية ،والعلمية ،والتكنولوجية (مجعة.)47 ،2010 ،
هذا ،ويؤكد سالم (" )226 ،2007أن املعلم بحاجة دائمة إىل تتبع ممارساته التدريسية
وصقلها ،وتعميق فهمه ملادة ختصصه ،زيادة عىل معرفته بأكثر األدوات واملصادر املعارصة التي تعينه
يف مساعدة الطالب عىل التعلم ،وحتى يكون املعلم قادرا عىل أداء رسالته يف إطار من تكامل الرؤية
ووضوحها ،وقوة الدافعية؛ عليه أن يعمل باستمرار عىل تقييم معرفته ،وأدائه املهني.
ويؤكد ( شويطر )40 ،2009 ،أمهية االرتقاء بتدريب املعلم؛ مربزا ما ذهب إليه اخلرباء يف
الواليات املتحدة األمريكية من أنه "ال يمكن ملعاهد إعداد املعلمني أن تعد املعلم احلقيقي  -حتى لو
قاربت فرتة اإلعداد اخلمس سنوات؛ ألن املعلم احلقيقي هو متعلم طوال حياته ،ويؤمن بصدق
وإخالص أنه تعلم ليعلم ،ويتعلم ،وأنه بحاجة إىل التدريب ،وقد بدأت بعض الواليات تشرتط
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انخراط املعلم يف نشاطات تدريبية؛ لتجدد إجازته ملزاولة املهنة ،كام دعت أجهزة احلكم يف الواليات
املتحدة إىل إعداد برامج تدريبية لتدريب املعلمني بالتعاون مع الكليات واجلامعات" .
والتدريب يف أثناء اخلدمة برنامج منظم وخمطط يمكن املعلمني من النمو يف املهنة التعليمية
باحلصول عىل املزيد من اخلربات الثقافية واملسلكية ،وكل ما من شأنه أن يرفع من مستو عملية
التعليم والتعلم ،ويزيد من طاقات املعلمني اإلنتاجية (سنقر.)20 ،1994،
"وبرامج تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة ـــ هبذا املعنى ــ جتدد معلومات املعلم ،وتعرفه
باالجتاهات احلديثة يف الرتبية وطرائق التدريس ،وتكسبه مهارات تطبيقها ،كام حتيطه بالتطورات
املستجدة يف نظم التعليم واإلدارة ،وغري ذلك من حماور العمل املدرس :احتياجاته داخل قاعة
الدرس وخارجها ،وداخل املدرسة وخارجها" (فضل اهلل)366 ،1999 ،
وير اخلليفة ( )2004أنه انطالقا من أمهية الرسالة التي يقوم هبا معلم اللغة العربية؛ فإنه من
غري املقبول أن يوكل أمر تبليغها إىل عنارص ليست معدة بالصورة التي متكنها من إنجاز األهداف
املنوطة هبا؛ ومن هنا تربز القضية املحورية املتعلقة بمد فاعلية برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف
الوفاء بتوفري املعلمني األكفاء لتدريس اللغة العربية بكفاءة ونجاح؛ األمر الذي يعني رضورة إعداد
عنارص راغبة وقادرة عىل ممارسة هذه املهنة بكل ما حتمله من مشاق ،وما تتطلبه من قدرات
ومهارات ،ولن يتأتى ذلك إال من خالل تدريبه املستمر؛ حتى يؤدي رسالته ،ويساير روح العرص،
ويواكب رياح التجديد.
ويذكر (شحاتة ،1992 ،ص  )67أن "أدوار املعلمني األكفاء أضحت تأخذ شكال تقدميا
حياول حتقيق التكامل بني النظر والعمل يف مقابل الصيغ التقليدية؛ فهي أدوار تعليمية موجهة للرتبية
اللغوية عىل أساس خريطة من املهارات اللغوية املتدرجة ،ال عىل أساس التحصيل اللغوي الضيق
الذي يقترص عىل مستويي :التذكر ،والفهم؛ ولذا أصبح من الرضوري أن يكرس املعلمون قدرا أكرب
من وقتهم يف تفاعل لغوي مع الطالب؛ حتى يتعلم الطالب اللغة العربية الفصيحة بمامرستها ،ال أن
يتعلموا عنها ...كام هو سائد يف الربامج التقليدية" ؛ فإعداد معلم اللغة العربية خيتلف عن إعداد أي
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متخصص أو باحث فيها؛ وذلك الختالف اهلدف والوظيفة؛ إذ يتعامل معلم اللغة العربية مع اللغة
عىل أهنا وسيلة اتصال يعرب هبا الفرد عن حاجاته ورغباته ،ويتعامل هبا مع أعضاء املجتمع الذي يعيش
فيه ،وهو إذ يعلمها تالميذه يعلمهم عملية االتصال ومهاراهتا من :استامع ،وقراءة ،وحتدث ،وكتابة،
كام أنه يعلمهم كيف ينظمون فكرهم ،وكيف يعربون عن هذا الفكر مع مراعاة مقتىض احلال وفق
ظروف تالميذه ،واملوقف التعليمي" (سعد ،2002 ،ص .)687
واالحتياجات مدخل لتصميم وتنفيذ برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،يضمن معه تفاعل
املعلمني مع هذه الربامج ،وتأثرهم هبا ،ومن ثم رضاهم عنها باعتبار أن هذه االحتياجات متثل
جمموعة التغريات التي يرغبون يف حدوثها بمعلوماهتم وخرباهتم؛ "فمعرفة االحتياجات التدريبية من
أهم األمور التي تدفع النشاط التدريبي إىل حتقيق أهدافه ؛ فكلام أمكن التعرف عليها وحتديدها أد
ذلك إىل رفع كفاءة أداء املتدربني (املعييل)1 ،2007 ،
وعىل الرغم من كثرة احلديث عن االحتياجات التدريبية؛ فإن ذلك مل يقابله لألسف القدر
الذي تستحقه من االهتامم واجلدية يف التنفيذ؛ فعندما سئل كل من "بالك وموتن"

Blake & Mouton

عن أهم القضايا اخلالفية يف جمال تنمية املوارد البرشية ؛ أجابا بأن االستجابة إىل االحتياجات عىل
أساس جمرد اإلحساس والشعور ،وليس عىل أساس االحتياجات الفعلية ــ هي املشكلة األوىل التي
تواجه املتخصصني يف جمال التدريب والتطوير (يونس .)3 ،2006 ،ويؤكد (رشف وعيسى،1983 ،
 )283عىل أن "أي برنامج تدريبي ال يؤسس عىل قياس علمي لالحتياجات التدريبية ال يؤدي دوره
بشكل مناسب".
وتؤكد معظم الدراسات التي تناولت تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة هذا الواقع .ومن هذه
الدراسات دراسة العاجز ،اللوح ،األشقر ( )2010التي أظهرت نتائجها حاجة برامج التدريب
للتخطيط ،ودراسة بخش ( )2009التي أظهرت نتائجها وجود بعض السلبيات يف منظومة برامج
تدريب معلمي الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية منها ضعف دراسة االحتياجات التدريبية،
وعدم وضع أولوية ألهداف تدريب املعلمني منها ،ودراسة هاشم ( )2007التي توصلت إىل أن هناك
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قصورا كبريا فيام يتعلق بالتأهيل الرتبوي ملعلمي املرحلة الثانوية يف السودان ،ودراسة سيار ()2004
والتي أظهرت نتائجها أن من املشكالت التي تواجه تدريب معلمي الرتبية الرياضية يف أثناء اخلدمة
بالبحرين شملت جماالت التخطيط واملحتو

والكفايات التعليمية والتقويم ،ودراسة اخلطيب

( )2002التي توصلت إىل أن الدورات التدريبية ال تلبي حاجات معلمي العلوم باملرحلة األساسية يف
حمافظة اخلليل بشكل كامل ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف االحتياجات التدريبية تعز
ملتغريات اجلنس ،واملؤهل ،وسنوات اخلربة.
وهناك دراسات تناولت مشكالت تتعلق بتقييم الربامج التدريبية منها دراسة األنصاري
( )2004التي أظهرت نتائجها إن هناك تدنيا يف الفرص التدريبية املتاحة للمعلمني يف أثناء اخلدمة يف
اململكة العربية السعودية ،وأن نمط التدريب املتبع هو نمط املحارضة ،وغياب مشاركة املعلمني يف
تصميم الربامج التدريبية.
يتبني مما سبق أمهية حتديد االحتياجات التدريبية باعتبارها مدخال علميا للتدريب الناجح،
وهو ما تؤكده املؤمترات العلمية املرتبطة؛ فقد أكدت ورقة العمل البحثية املقدمة للقاء قادة العمل
الرتبوي ـ املنعقدة بجازان من ( ) 301حمرم  1424هـ ـ عىل أمهية االهتامم بإعداد املعلمني ،وتأهيلهم،
وتدريبهم قبل اخلدمة وبعدها ويف أثنائها؛ ويعد هذا االهتامم توجها عامليا مطبقا يف معظم دول العامل،
كام أكدت الورقة أن االهتامم بالتدريب ال بد أن يكون نابعا من واقع االحتياجات التدريبية للطالب
وللمعلمني ؛ ألن التدريب يقع يف جمال االستثامر ،وليس يف جمال االستهالك؛ األمر الذي دعا كثريا
من الدول املتقدمة إىل التنافس يف زيادة خمصصات التدريب يف ميزانياهتا (اإلدارة العامة للتدريب
الرتبوي واالبتعاث 1424 ،ه)2 ،
كام أوصت دراسة (هجران )1 ،2006 ،بتدريب املعلمني والطالب املعلمني تبعا حلاجاهتم
التدريبية ،ورضورة إعادة النظر يف حمتو الربامج التدريبية القائمة حاليا ،واملنفذة لتدريب من
سيقومون بالتدريس من الطالب املعلمني ،أو ممن هم قائمون عليه من املعلمني؛ وذلك لتلبي
احتياجاهتم ،بدون أن تكون ممثلة لتوقعات املرشفني ووجهات نظرهم فقط.
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وحيث إن منهج اللغة العربية باملدارس املتوسطة جديد ،ويتبنى مبادئ تربوية حديثة (مبدأ
الوحدات الدراسية ،مبدأ التكامل ،مدخل التعلم الذايت ،واملدخل االتصايل)  -وهو ما يمثل بدوره
ثورة تربوية تتطلب توافر مدرسني مهيئني لتدريس هذا املنهج  -فإن واقع تدريس هذا املنهج يتم من
قبل معلمني يعانون قصورا يف تدريسه وفق مبادئ واجتاهات تعلم اللغات احلديثة ؛ وهو ما تؤكده
الدراسات السابقة مثل دراسة شميدت  ) 1985 ( Schmidt,؛ التي أثبتت نتائجها أنه يف حني يفضل
املعلمون عموما إحداث التكامل يف تعليم فنون اللغة ،فإن قدر قليل فقط من التكامل حيدث بالفعل
يف فصوهلم ،ودراسة بارنيز  )1995( Barnessالتي أكدت أن املامرسة الفصلية ملدرس اللغة ال تتفق مع
إرشادات منهج التكامل الذي قررته الوالية.
ويؤكد ( الرشبيني ،2001 ،ص ص  220ـ " )229أن هناك نقصا يف الكادر التدرييس املدرب
عىل مثل هذا املنهج؛ ففلسفة التدريس من أجل املعرفة ال زالت هي السائدة يف املدارس يف مقابل
فلسفة التدريس من أجل التفكري ،واألوىل هي ما تعود عليها املعلمون؛ حيث تعودوا تلقني
املعلومات ،وتعود الطالب عىل حفظ هذه املعلومات واستظهارها"؛ فقد تتوافر االجتاهات اإلجيابية
لدهيم نحو استخدام طرائق التدريس الكلية والقائمة عىل مبادئ التكامل ،إال أهنم قد ال يمتلكون
القدرة عىل ترمجتها إىل ممارسات وتطبيقات عملية يف مواقف التدريس ...ويعز هذا إىل النقص إىل
الكفاءة الداخلية لربامج اإلعداد والتكوين يف املعاهد واجلامعات؛ الذي يتمثل يف إمهال التطبيقات
العملية يف مقابل االهتامم باملعلومات النظرية" (نرص ،2003 ،ص )103
وهو ما أكدته دراسة الباحث ( )2016التي أثبتت أن معلمي منهج لغتي اخلالدة باململكة
العربية السعودية يعانون مشكالت كثرية يف أثناء تدريسه ،تتعلق بعنارص هذا املنهج ،وعنارص
التدريس .وهو ما الحظه الباحث يف أثناء زياراته امليدانية من خالل تدريسه ملقرر الرتبية امليدانية
للطالب املعلمني ختصص اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب برشورة.
تأسيسا عىل ما تقدم فقد رأ الباحث أن هناك حاجة ملحة لدراسة االحتياجات التدريبية
الالزمة لتدريس تلك املناهج يف املرحلة املتوسطة  -من وجهة نظر املعلمني أنفسهم؛ لكوهنم أكثر
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احتكاكا باملنهج :ختطيطا ،وتنفيذا ،وتقويام .هذا وقد اتضح من خالل عمل مسح للدراسات السابقة
 أنه مل تقم دراسة علمية تناولت تلك املرحلة باململكة العربية السعودية ؛ لكل ما تقدم تظهر احلاجةلدراسة االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية الالزمة لتدريس منهج اللغة العربية املطور
باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية.

مشكلة البحث
متثلت مشكلة البحث احلايل يف حاجة مدريس اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية
للتدريب عىل تدريس املنهج املطور للغة العربية؛ وأن برامج التدريب املستخدمة ال حتقق أهدفها؛
نتيجة لضعفها وعدم قيامها عىل دراسة دقيقة الحتياجات املعلمني ،وهو ما أقرته نتائج الدراسات
(اهلاشمي  2003م ،وصالح & التوجيري  2015م ،والنمريي  1428ه)؛ مما جعل احلاجة ملحة لتحديد
احتياجاهتم التدريبية من وجهة نظرهم ،واستطالع آرائهم من خالل استبيان معد هلذا الغرض.

وتلخصت مشكلة البحث يف السؤالني اآلتيني:
السؤال األول :ما االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة
باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟
السؤال الثاين :هل ختتلف استجابات املعلمني حول درجات االحتياجات التدريبية الالزمـة لتـدريس
منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية ــــ تبعـا ملتغرياات (انرينس -
املسار  -اخلربة)؟
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أهداف البحث
هدف البحث إىل تعرف
أ -حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة.
ب -أثر املتغريات (اجلنس  -املسار  -اخلربة) عىل درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس
منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة.

أمهية البحث
يمكن للبحث احلايل أن يفيد يف املجاالت اآلتية:
أ -البحث العلمي :فتح املجال لدراسات علمية تتناول مناهج اللغة العربية املطورة يف املراحل
األخر  ،ويف جمال تدريب املعلمني عىل تنفيذها.
ب -ختطيط املناهج وبنائها :يمكن خلرباء املناهج اإلفادة من نتائج الدراسة يف حتسني وتطوير املناهج
املطورة.
ج -تنفيذ املناهج :تقديم تغذية راجعة للمعنيني بتنفيذ املنهج املطور من  :معلمني ،ومرشفني؛ ؛ مما
يتيرس معه تبني حماوالت اإلصالح.
د -القياس والتقويم :تقديم نموذج ألداة قياس علمية يف هذا املجال هي :استطالع رأي املعلمني
حول احتياجاهتم التدريبية الالزمة لتدريس املناهج املطورة.
ه -التدريب واملتابعة :يمكن أن يفيد القائمون عىل تدريب املعلمني يف امليدان يف ضوء نتائج البحث
احلايل ـ يف حتديد حمتو الربامج التدريبية الالزمة لتنفيذ تلك املناهج.
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مصطلحات البحث اإلجرائية


منهج اللغة العربية املطور
عرف القويعي ( )171 ،2017منهج لغتي اجلميلة بأنه "منهج اللغة العربية املطور للصفوف العليا

( الصف الرابع ،والصف اخلامس ،والصف السادس) من املرحلة االبتدائية ،الذي بدأ إقراراه يف العام
الدرايس 1432 – 1431ه ضمن املرشوع الشامل لتطوير التعليم باململكة العربية السعودية.
ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه "منهج لغتي اخلالدة املقرر عىل طالب املرحلة املتوسطة الذي
أقرته وزارة التعليم باململكة العربية السعودية للعام الدرايس  1439 / 1438ه ،وما يشمله من عنارص:
األهداف ،واملحتو  ،واسرتاتيجيات التدريس ،ووسائله ،وأنشطته ،وأساليب التقويم".


االحتياجات التدريبية لتدريس منهج اللغة العربية املطور
عرف ( اللقاين ،واجلمل  ) 9 ،1996االحتياجات التدريبية بأهنا "جمموعة التغريات

والتطورات التي جيب إحداثها يف معلومات املعلمني ومهاراهتم واجتاهاهتم؛ جلعلهم قادرين عىل أداء
اعامهلم الرتبوية ،وحتسني أدائهم الوظيفي ،الذي يسهم بدوره يف حتسني نوعية التعليم"
وعرفها

القويعي ( )171 ،2017إجرائيا بأهنا "جمموعة من املعارف ،واملعلومات

واالجتاهات ،واملهارات التي يمكن تزويد معلم اللغة العربية هبا أو تكملتها لديه؛ ليتمكن من حتقيق
أهداف تدريس منهج لغتي اجلميلة "
ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا "املعارف واملهارات املرتبطة بمنهج لغتي اخلالدة ومنطلقاته
الفلسفية واللغوية والرتبوية ،وباإلملام اجليد بمحتواه ،وبتخطيط دروسه ،وتنفيذها ،وتقويمها لد
معلمي اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بإدارة رشورة التعليمية .وتتحدد من خالل استجابات
املعلمني (عينة البحث) عىل استطالع الرأي املعد هلذا الغرض (من إعداد الباحث) ".
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حدود البحث
اقترصت حدود البحث عىل:
احلدود املوضوعية :االحتياجات التدريبية ملعلمي منهج لغتي اخلالدة يف حمافظة رشورة  -منطقة نجران.
احلدود الزمانية :نفذ هذا البحث خالل الفصل الدرايس الثاين للعام  1439 - 1438ه.
احلدود املكانية :اقترص هذا البحث عىل حمافظة رشورة.
منهج البحث
املنهج الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحلييل ،والذي يعتمد عىل
دراسة الظاهرة يف الواقع ،ووصفها ،وحتليلها ،والتعبري عنها كميا ،وكيفا (عبيدات وآخرون :2001 ،
ص  ، )192وذلك عن طريق تطبيق استبيان معد من قبل الباحث هلذا الغرض.
جمتمع وعينة البحث
تكون جمتمع البحث من معلمي اللغة العربية ومعلامهتا للمرحلة املتوسطة بمحافظة رشورة يف
الفصل الثاين من العام الدرايس ( ،)2018/2017وشملت عينة البحث ( )59معلام ومعلمة :منهم 28

ذكورا ،و  31إناثا ؛ حيث تم تطبيق البحث عىل مجيع املعلمني باملحافظة .واجلدول رقم ( )1يوضح
توزيع جمتمع البحث وعينته حسب متغرياهتا.
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جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغريات الدراسة.

الفئات

التكرار

النسبة املئوية

املتغا

تربوي

48

81.4

غري تربوي

11

18.6

ذكر

28

47.5

أنثى

31

52.5

أقل من  5سنوات

29

49.2

من  5إىل 10

13

22

أكثر من 10

17

28.8

املجموع الكيل

59

100%

املسار

اجلنس

اخلربة

أدوات البحث وخصائصها السيكومرتية
من أجل حتقيق أهداف البحث قام الباحث بإعداد أداة البحث  -من إعداده – وهي
" استبانة حتديد االحتياجات التدريبية لتدريس منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة ،وبلغ
جمموع عباراهتا ( )51موزعة عىل ( )5جماالت هي( :الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية
لبناء منهج لغتي املطور – اإلملام اجليد بمحتو منهج لغتي املطور – ختطيط دروس منهج لغتي املطور
– تنفيذ دروس منهج لغتي املطور – تقويم دروس منهج لغتي املطور) .وتم بناء أدوات البحث من
خالل مصادر متنوعة منها األدبيات املتعلقة هبذا املوضوع ،.والدراسات السابقة واإلطار النظري،
واالستعانة بذوي االختصاص ،واخلربة يف هذا املجال.
صدق األداة :للتحقق من صدق أدوات البحث ،تم عرضها بصورهتا األولية عىل جمموعة من
املحكمني يف جمال االختصاص (القياس والتقويم ،واإلدارة الرتبوية ،واملناهج وطرائق التدريس،
وعلم النفس الرتبوي) ،وطلب منهم إبداء رأهيم واقرتاح مالحظاهتم من حيث الصياغة اللغوية،
ومناسبة الفقرات ملحتو

موضوع البحث ،وكانت نسبة االتفاق للفقرات املقبولة ترتاوح ما بني (80

 %إىل  )%100عىل مجيع الفقرات ،وتم العمل باملالحظات املقرتحة.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.6
251
International Journal of Research in Educational Sciences

د /محادة خليفة فهمي خليفة
املجلد ( )2العدد (2019 )2م

ثبات األداة :للتحقق من ثبات أدوات البحث ،تم استخدام معامل كرونباخ ألفا كام هو موضح يف
اجلدول اآليت:
جدول ( )2قيم معامل ثبات كرونباخ ألفا للمجاالت وللدرجة الكلية.

م

املجاالت

معامل الثبات

املجال األول

الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية لبناء منهج لغتي املطور

0.891

املجال الثاين

التمكن العلمي من حمتو منهج لغتي املطور

0.909

املجال الثالث

ختطيط دروس منهج لغتي املطور

0.899

املجال الرابع

تنفيذ دروس منهج لغتي املطور

0.884

املجال اخلامس

تقويم دروس منهج لغتي املطور

0.918

املجال السادس

االحتياجات التدريبية ككل

0.972

وقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا حلساب ثبات أداة البحث ،وبلغت قيمة معامل
الثبات لالحتياجات التدريبية ككل ( ) 972.وهذه القيم تدل عىل أن أداة الدراسة تتمتع بثبات
مقبول؛ مما يتيح تطبيقه عىل عينة البحث.
نتائج البحث ومناقشتها
السؤال األول  -ما درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة
باململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
عىل مجيع املجاالت ،كام يف اجلداول اآلتية:
املجال األول  -الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية لبناء منهج لغتي املطور:
جدول ( )3درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يف جمال الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية ملنهج لغتي املطور
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الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية

املتوسط

االنحراف

درجة

لبناء منهج لغتي املطور

احلسايب

املعياري

االحتياج

الوعي بدواعي تطوير منهج اللغة العربية.

4.86

0.434

كبرية جدا

4.71

0.767

كبرية جدا

4.71

0.589

كبرية جدا

4.88

0.419

كبرية جدا

4.8

0.518

كبرية جدا

4.9

0.357

كبرية جدا

0.724

كبرية جدا
كبرية جدا

الرتبة

م

3

1

5

2

5

3

الوعي بالتحوالت األلسنية والرتبوية احلديثة.

2

4

الوعي بأسس بناء املنهج املطور وتطبيقاهتا الرتبوية

4

5

1

6

الوعي باملداخل الرتبوية واللغوية لتعليم املنهج املطور

6

7

الوعي بمهارات التفكري املضمنة يف املنهج املطور

4.58

9

8

الوعي هبيكلية الوحدات الدراسية يف منهج لغتي املطور.

4.49

0.774

8

9

الوعي بتصميامت الدرس اللغوي يف املنهج املطور

4.51

0.751

كبرية جدا

7

10

4.54

0.816

كبرية جدا

4.7

0.452

كبرية جدا

الوعي بأهداف منهج لغتي املطور الواردة يف وثيقة
سياسة التعليم يف اململكة

الوعي بوظائف اللغة والكفايات اللغوية املنبثقة يف
منهج لغتي املطور.

الوعي بخريطة املد والتتابع ملهارات اللغة وكفاياهتا

املجال ككل

يف منهج لغتي املطور.
الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية لبناء
منهج لغتي املطور

يتضح من نتائج اجلدول رقم ( )3أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا؛ حيث
تراوحت بني ( )4.90-4.49؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية ملعلم منهج لغتي اخلالدة ؛ مما
يدل عىل أمهية جمال الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية لبناء منهج لغتي املطور؛ إذ متثل
تلك املنطلقات ثورة فكرية وعملية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها ختتلف عام درسه هؤالء
املعلمون يف معاهد وكليات اإلعداد حول تدريس اللغة ودراستها؛ حيث الدراسة املنصبة عىل املعرفة
عن اللغة ،وليس معرفة اللغة نفسها واستخدامها استخداما وظيفيا.
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املجال الثاين  -التمكن العلمي من حمتوى منهج لغتي املطور
جدول ( )4درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يف جمال التمكن العلمي من حمتو منهج لغتي املطور

التمكن العلمي من حمتوى منهج لغتي املطور

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

4.78

0.618

كبرية جدا

4.78

0.527

كبرية جدا

4.76

0.468

كبرية جدا

4.71

0.671

كبرية جدا

4.69

0.701

كبرية جدا

0.392

كبرية جدا
كبرية جدا

الرتبة

م

4

1

4

2

االستخدام اجليد لألساليب اللغوية يف منهج لغتي املطور

5

3

االستخدام اجليد لألصناف اللغوية يف منهج لغتي املطور.

7

4

8

5

االستخدام اجليد ملهارات االستامع يف منهج لغتي املطور.

1

6

االستخدام اجليد ملهارات التحدث يف منهج لغتي املطور.

4.86

2

7

االستخدام اجليد ملهارات القراءة يف منهج لغتي املطور.

4.81

0.434

3

8

االستخدام اجليد ملهارات الكتابة يف منهج لغتي املطور.

4.8

0.55

كبرية جدا

6

9

املعلومات املختلفة.

4.73

0.52

كبرية جدا

التمكن العلمي من حمتو منهج لغتي املطور

4.77

0.42

كبرية جدا

االستخدام اجليد للوظائف النحوية املتضمنة يف منهج
لغتي املطور.

االستخدام اجليد ملهارات التحليل األديب لنصوص
منهج لغتي املطور.

االستخدام اجليد السرتاتيجيات البحث يف مصادر

املجال ككل

يتضح من نتائج اجلدول رقم ( )4أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا حيث تراوحت
بني ( )4.86-4.69؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية ملعلم منهج لغتي اخلالدة ؛ مما يدل عىل
أمهية جمال التمكن العلمي من حمتو

منهج لغتي املطور .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

شنطاوي ( ،)1999ودراسة اهلاشمي ( ،)2003ودراسة محادنة (.)2007
ويعز هذا إىل وعي املعلمني بالتحول الذي تناول طبيعة اللغة العربية وطبيعة عمليتي
تعليمها وتعلمها يف ضوء االجتاهات احلديثة التي يقوم عليها املنهج املطور؛ إذ تنقسم إىل فروع عدة
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ومهارات متنوعة يتم اجلمع بينهام يف مواقف تواصل لغوي اشبه بمواقف التواصل احلقيقي ؛ وهو ما
يعد جديدا عىل معلمني خترجوا يف اجلامعة وتعلموا اللغة العربية يف ظل االجتاه القديم الذي يعلمهم
عن اللغة وال يعلمهم اللغة ذاهتا ،وكذلك فيام يتعلق بمداخل تدريسها؛ وعليه يرون احلاجة ملحة
للتدريب عىل إتقان هذا املنهج والتمكن منه.
املجال الثالث  -ختطيط دروس منهج لغتي املطور
جدول ( )5درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يف جمال ختطيط دروس منهج لغتي املطور

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

.558

كبرية جدا
كبرية جدا

الرتبة

م

ختطيط دروس منهج لغتي املطور

5

1

حتليل وصياغة حمتو دروس منهج لعتي املطور حتليال دقيقا

4.61

0

2

حتديد وصياغة األهداف السلوكية لدروس منهج لغتي املطور

4.66

.633

2

3

4.71

.527

كبرية جدا

7

4

4.58

.814

كبرية جدا

8

5

4.46

1.006

كبرية جدا

2

6

4.71

.589

كبرية جدا

1

7

4.75

.575

كبرية جدا

6

8

4.61

.810

كبرية جدا

5

9

4.61

.788

كبرية جدا

اقرتاح مداخل مناسبة للتمهيد لتهيئة التالميذ لدروس
املنهج لغتي املطور.
توصيف استخدام اسرتاتيجيات تعليمية تعلمية مناسبة
لتقديم دروس منهج لغتي املطور.
اقرتاح أنشطة تعليمية تعلمية مناسبة منهج لغتي املطور
اقرتاح الوسائل واألدوات والتجهيزات التي تسهم يف
حتقيق أهداف دروس .منهج لغتي املطور.
اقرتاح أساليب تقويم متنوعة وشاملة ألهداف دروس
منهج لغتي املطور.
اقرتاح صور متنوعة للواجب املنزيل لتعميق الفهم
وتدعيم املهارات املتضمنة يف منهج لغتي املطور
حتديد الزمن الالزم لتحقيق األهداف السلوكية املستهدفة.
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الرتبة

م

3

10

6

11

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

4.68

.655

كبرية جدا

وضع سيناريو أو خمطط لدروس منهج لغتي املطور.

4.59

.790

كبرية جدا

ختطيط دروس منهج لغتي املطور

4.63

0.506

كبرية جدا

ختطيط دروس منهج لغتي املطور
حتديد املراجع الالزمة لتعميق الفهم واملامرسة للمهارات

املجال ككل

واملعارف التي يقدمه منهج لغتي املطور.

يتضح من نتائج اجلدول رقم( )5أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا ؛ حيث
تراوحت بني ( )4.75-4.46؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية ملعلم منهج لغتي اخلالدة ؛ مما
يدل عىل أمهية جمال التخطيط لتدريس منهج لغتي اخلالدة للمعلمني ورضورة تدريبهم عليه؛ إذ يعي
املعلمون أ ن أمهية التخطيط هنا تظهر يف ظل املنهج املطور بشكل ملح وفائق عام كانت عليه مع
املناهج التقليدية؛ حيث الثورة التي حدثت يف جمال أهداف هذا املنهج ،وحمتواه ،وأنشطة للتعليم
والتعلم ،واسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم ؛ لكون التخطيط هو املوجه لكل تلك املجاالت
والعنارص؛ مما يتطلب هتيئة هؤالء املعلمني للتعامل مع تلك املستجدات واملستحدثات.
وتتفق الدراسة يف ذلك مع دراسات كثرية مرتبطة منها ،الزهراين ( ،(1425والنمري
(  ،) 1428والعصيمي ) ،)1433ومجعة ( ،)1993وشنطاوي ( ،)1999ونرص ( ،)1999والكوري
) ،)2006والقويعي ( )2017م
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املجال الرابع  -تنفيذ دروس منهج لغتي املطور
جدول ( )6درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يف جمال تنفيذ دروس منهج لغتي املطور

الرتبة

م

3

1

5

2

4

3

2

4

11

5

9

6

8

7

1

8

6

9

10

10

تنفيذ دروس منهج لغتي املطور

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

4.83

0.53

كبرية جدا

4.78

0.494

كبرية جدا

4.8

0.518

كبرية جدا

4.88

0.375

كبرية جدا

4.68

0.6

كبرية جدا

التمهيد لدروس منهج لغتي املطور باستخدام مداخل
مناسبة لتهيئة التالميذ وتشويقهم ألنشطة الدرس
حتديد إجراءات تنفيذ الدرس بشكل متسلسل يوافق
كل إجراء.
تنويع أنشطة دروس منهج لغتي املطور ملراعاة الفروق
الفردية بني التالميذ.
ربط دروس منهج لغتي املطور بمواقف من حياة
التالميذ ودوافعهم.
استخدام وسائل وتقنيات التعليمي املناسبة لتحقيق
أهداف املنهج
استخدام اسرتاتيجية التدريس احلديثة املناسبة ملنهج
لغتي املطور (النمذجة واملحاكاة  -التمثيل ولعب
الدور  -التعلم التعاوين  -التعلم الذايت  -حل املشكلة

4.71

0.589

كبرية جدا

 املناقشة واحلوار )حتقيق التكامل بني فروع املادة وغريها من املواد األخر
إدارة الصف عىل أسس تربوية.

4.73

0.552

كبرية جدا

4.95

0.222

كبرية جدا

4.76

0.652

كبرية جدا

4.69

0.595

كبرية جدا

تدريب التالميذ عىل استخدام االسرتاتيجيات القرائية
املختلفة (القراءة املتعمقة) ....
تدريب التالميذ عىل استخدام اسرتاتيجيات بناء املكتوب
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الرتبة

م

7

11

4

12

7

13

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

4.76

0.468

كبرية جدا

4.8

0.55

كبرية جدا

استخدام أساليب غلق الدرس بطريقة مناسبة.

4.75

0.575

كبرية جدا

تنفيذ دروس منهج لغتي املطور

4.78

0.341

كبرية جدا

تنفيذ دروس منهج لغتي املطور
تدريب التالميذ عىل استخدام اسرتاتيجيات البحث
والتقيص
تدريب التالميذ عىل استخدام مهارات التفكري وأنامط

املجال ككل

الذكاء املتعدد

يتضح من نتائج اجلدول رقم( )6أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا حيث تراوحت
بني ( )4.75-4.46؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية ملعلم منهج لغتي اخلالدة ؛ مما يدل عىل
أمهية جمال تنفيذ التدريس ملنهج لغتي اخلالدة للمعلمني ورضورة تدريبهم عليه .وتتفق الدراسة يف
ذلك مع دراسات كثرية مرتبط منها الزهراين  ،1425والنمري  ،1428والعصيمي  ،1433والكوري
 2006م ،والقويعي  2017م.
وقد يرجع ذلك إىل نقص كفاياهتم وخرباهتم يف تدريس موضوعات املنهج املطور الذي
يقوم عىل ممارسة أساليب واسرتاتيجيات تدريس حديثة ،تؤكد عىل ممارسة مهارات التفكري ،وحل
املشكالت ،والتعلم الذايت ،إضافة إىل ضعف الربامج التدريبية املقدمة التي قد ال تلبي كثريا من
حاجاهتم التدريبية الفعلية.
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املجال اخلامس  -تقويم دروس منهج لغتي املطور
جدول ( )7درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يف جمال تقويم دروس منهج

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

0.434

كبرية جدا
كبرية جدا

الرتبة

م

تقويم دروس منهج لغتي املطور

3

1

ربط أسئلة التقويم بأهداف دروس منهج لغتي املطور

4.86

4

2

توزيع األسئلة التقويمية عىل التالميذ بصورة متكافئة.

4.78

0.589

10

3

املحافظة عىل استمرارية تقويم أداء التالميذ يف الدرس.

4.59

0.912

كبرية جدا

6

4

تقديم التغذية الراجعة بأسلوب تربوي مناسب.

4.71

0.744

كبرية جدا

8

5

استخدام أدوات تقويم دروس منهج لغتي املطور املتنوعة

4.69

0.623

كبرية جدا

9

6

4.63

0.807

كبرية جدا

5

7

تشجيع التالميذ عىل استخدام أساليب التقويم الذايت

4.76

0.468

كبرية جدا

2

8

متابعة الواجبات املنزلية مع التالميذ باستمرار.

4.88

0.494

كبرية جدا

7

9

حتليل نتائج االختبارات وتفسريها.

4.68

0.706

كبرية جدا

1

10

4.9

0.305

كبرية جدا

4.75

0.48

كبرية جدا

استخدام "ملف اإلنجاز" كأداة من أدوات التقويم
املستمر لدروس منهج لغتي املطور.

استخدام اخلطط العالجية لعالج نقاط الضعف لد

املجال ككل

التالميذ الضعاف.
تقويم دروس منهج لغتي املطور

يتضح من نتائج اجلدول رقم ( )7أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا ؛ حيث
تراوحت بني ( )4.88-4.59؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية ملعلم منهج لغتي اخلالدة؛ مما
يدل عىل أمهية جمال التقويم يف منهج لغتي اخلالدة للمعلمني ورضورة تدريبهم عليه؛ ويعز هذا إىل
حداثة أساليب التقويم املستخدمة يف منهج لغتي املطور الذي يقوم عىل أساليب التقويم البنائي،
والتقويم الشامل الذي يعاين املعلمون قصورا يف استخدامه؛ العتامدهم واعتيادهم األساليب
التقليدية .وتتفق الدراسة يف ذلك مع دراسات كثرية مرتبطة منها ،الزهراين ( ،)1425والنمري
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( ،)1428والعصيمي ( ،)1433ومجعة ( ،)1993وشنطاوي ( ،)1999ونرص ( ،)1999والكوري
( ،)2006ومحادنة ( ،)2007والقويعي ( .)2017
جماالت االستبيان ككل  -االحتياجات التدريبية يف جمموع جماالهتا
جدول ( )8درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
للمجاالت ولألداة ككل

املجاالت

املتوسط

االنحراف

درجة

احلسايب

املعياري

االحتياج

4.7

0.452

كبرية جدا

4.77

0.42

كبرية جدا

0.506

كبرية جدا
كبرية جدا

الرتبة

م

4

1

2

2

التمكن العلمي من حمتو منهج لغتي املطور

5

3

ختطيط دروس منهج لغتي املطور

4.63

1

4

تنفيذ دروس منهج لغتي املطور

4.78

0.341

3

5

تقويم دروس منهج لغتي املطور

4.75

0.48

كبرية جدا

االحتياجات التدريبية ككل

4.73

0.392

كبرية جدا

الوعي باملنطلقات الفلسفية واللغوية والرتبوية

الكيل

لبناء منهج لغتي املطور

يتضح من نتائج اجلدول رقم ( )8أن املتوسطات احلسابية جاءت عالية جدا؛ حيث تراوحت
بني ( )4.78-4.63؛ وهذا يعني أهنا متثل احتياجات تدريبية حقيقية وملحة ملعلم منهج لغتي اخلالدة؛ ؛
ويعز هذا إىل حداثة من هج لغتي املطور الذي يقوم عىل منطلقات فلسفية وتربوية ولغوية حديثة
ينبغي التدريب عليه يف كل ما يتعلق بمكوناته أو عنارصه .وتتفق الدراسة يف ذلك مع دراسات كثرية
مرتبط منها ،الزهراين ( ،)1425والنمري ( ،)1428والعصيمي ( ،)1433ومجعة ( ،)1993وشنطاوي
( ،)1999ونرص ( ،)1999والكوري ( ،)2006ومحادنة ( ،)2007والقويعي ( .) 2017
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السؤال الثاين :هل ختتلف استجابات املعلمني حول درجات االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس
منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة ريريريري تبعا ملتغاات (اننس  -املسار  -اخلربة)؟
لإلجابة عىل هذا السؤال؛ تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية يف درجة
االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور حسب متغريات البحث.
جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية يف درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور
باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية حسب متغريات البحث

املتغا
املسار

اجلنس

اخلربة

الفئات

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

تربوي

4.73

0.386

غري تربوي

4.72

0.437

ذكر

4.61

0.407

أنثى

4.83

0.351

أقل من  5سنوات

4.66

0.504

من  5إىل 10

4.86

0.171

أكثر من 10

4.74

0.258

بني اجلدول ( )9أن هناك تباينا ظاهريا يف املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
حسب متغريات الدراسة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية تم استخدام
حتليل التباين كام يف جدول (.)9
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جدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين الثالثي املعيارية لدرجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة املتوسطة
باململكة العربية السعودية حسب متغريات الدراسة.
درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مصدر التباين

جمموع املربعات

0.004

0.026

0.873

املسار

0.004

1

6.909

0.011

اجلنس

0.98

1

0.98

2.334

0.107

اخلربة

0.662

2

0.331

اخلطأ

7.517

54

0.142

املجموع

1326.605

59

يالحظ من اجلدول رقم( )10وجود فروق دالة إحصائيا عند مستو ( )α =0.05بني
املتوسطات احلسابية يف درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة
املتوسطة باململكة العربية السعودية حسب متغري اجلنس لصالح اإلناث ؛ فقد بلغت قيمة (ف)
املحسوبة عىل التوايل ( )6.909ومستو داللتها ،) 0.011( :وهي أقل من مستو ( ،)α =0.05ويعزو
الباحث النتيجة إىل أن املعلامت غالبا ما يكن أكثر حرصا جتاه األخذ بكل أسباب التنمية املستدامة يف
جمال العمل املهني وبخاصة جمال التدريس.
يف حني أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق داله إحصائيا عند مستو  )α =0.05بني
املتوسطات احلسابية يف درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج لغتي املطور باملرحلة
املتوسطة باململكة العربية السعودية حسب متغريي (املسار ،اخلربة) فقد بلغت قيمة ف املحسوبة عىل
التوايل( ) 0.026و ( )2.334ومستو داللتها عىل التوايل ) 0.873( :و ( ) 0.107وهي مجيعها أكرب من
مستو ( )α =0.05وهو ما يتفق مع نتائج دراسة كل من ا اهلباش ( ،)1432والقويعي (،)1433
والفامهي ( ،)2000والعنزي ( ،)2015وصالح والتوجيري ( .)2015يف حني ختتلف بعض البحوث
مع هذه النتيجة مثل دراسة القحطاين ( )2009التي أثبتت وجود أثر للخربة التدريسية يف ممارسة
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مبادئ التدريس الفعال ،واملالكي ( )2012التي أثبتت وجود فرق يف استخدام اسرتاتيجيات تدريس
املنهج املطور لصالح من حيملون مؤهالت أعىل عن غريهم ممن حيملون مؤهالت أقل ،ودراسة
اهلباش ( )1432التي أثبتت عدم وجود فروق يف درجة االحتياجات التدريبية ملعلامت اللغة العربية
تعز (للمسار) وكذلك (لسنوات اخلربة).
ويعزو الباحث النتيجة بعدم وجود فروق فيام يتعلق بمتغري (اخلربة) إىل أن مناهج لغتي
املطورة مثلت ثورة عىل توجهات تدريس اللغة العربية من وجهة نظر املعلمني؛ ومل يتلقوا برامج
تدريبية عىل اختالف خرباهتم عىل تلك التوجهات .وفيام يتعلق بمتغري (املسار)؛ فقد يكون لبعد
برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف كليات اإلعداد عن التوجهات احلديثة سواء أكان ذلك خلرجيي
كليات الرتبية املتخصصة أم لكليات اإلعداد األخر التي ال تقدم مقررات تربوية؛ مما ساو بني
استجابة املعلمني يف املسارين الرتبوي وغري الرتبوي.
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التوصيات
من خالل النتائج السابقة ،تقرتح التوصيات اآلتية:
-1

توصيات للمعلمني:

-

تطوير مقررات إعداد معلمي اللغة العربية ،وبخاصة مقررات طرق التدريس.

-

تقليل النصاب التدرييس للمعلمني حتى يستطيعوا األداء بشكل أفضل.

-

رضورة أن يقترص تدريس املناهج املطورة عىل معلمني متدربني.

-

تطوير أدلة تدريس املنهج املطور لتقدم حلوال ونامذج ألنشطة التعليم والتعلم املتضمنة.

-2

توصيات للقائمني عىل برامج التدريب:

-

االهتامم بتوفري التقنيات والوسائل والتجهيزات الالزمة لتدريس املناهج املطورة.

-

العمل عىل متابعة املعلمني وحرص االحتياجات الفعلية للمعلمني ،وتقديم الدعم الالزم.

-

تفعيل الزيارات الصفية التبادلية بني املعلمني لتبادل اخلربات.

-

توفري مرشف تربوي للقياس والتقويم ملساعدة املعلمني يف تقويم برامج التدريب.

املقرتحات
من خالل النتائج والتوصيات تقرتح البحوث املستقبلية اآلتية:
-

إجراء دراسة مماثلة عىل معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية.

-

تقييم واقع تدريب معلمي اللغة العربية عىل تدريس املنهج املطور.

-

تصميم برنامج لتدريب معلمي اللغة العربية عىل تدريس مناهج لغتي املطورة.

-

تطوير مقررات املناهج وطرق التدريس ضمن برامج كليات الرتبية وبخاصة يف أقسام اللغة
العربية لتساير مستحدثات العرص.
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التعليم األسايس ،جملة البحث الرتبوي ،املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية،
القاهرة )2 ( ،1 ،يوليو .ص ص .693 - 676
 .8سالم ،عيل عبد العظيم (" )2007التقييم الذايت لطالب السنة الرابعة يف قسم اللغة العربية
بكليات الرتبية يف ضوء معايري أداء املعلم املبتدئ" ،جملة دراسات يف املناهج وطرق
التدريس ) ،)121فرباير .ص ص .268 – 221
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 .9شحاتة ،حسن سيد ( :) 1992تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :الدار املرصية
اللبنانية.
 .10الرشبينى فوزي ،الطناو وعفت ( :)2001مداخل عاملية يف تطوير املناهج التعليمية عىل
ضوء حتديات القرن احلادي والعرشين ،القاهرة ،األنجلو املرصية.
 .11شنطاوي ،سامل عواد عيل قاسم ( .)1999االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلامت اللغة
العربية بمحافظة إربد ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك.
األردن.
 .12شويطر ،عيسى حممد .)2009( .إعداد وتدريب املعلمني .األردن  :دار ابن اجلوزي.
 .13صالح ،هد حممد إمام ،التوجيري ،أمحد بن حممد ( .)2015تقويم برامج تدريب معلمي
اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ىف ضوء االحتياجات التدريسية الالزمة لتدريس
املناهج املطورة باململكة العربية السعودية .جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس –
مرص ،)207( ،ص ص .227 – 160
 .14العاجز ،فؤاد عيل & اللوح ،عصام حسن & األشقر ،يارس حسن ( .)2010واقع تدريب
معلمي ومعلامت املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة بمحافظات غزة ،جملة اجلامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية)  (2) 18يونيو ص ص .59 -1
 .15عبيدات  ،ذوقان وآخرون ( .)2001البحث العلمي مفهومة و أدواته و أساليبه .عامن  :دار
الفكر للنرش والتوزيع.
 .16العصيمي ،نجالء مبارك ( .)1433االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلامت اللغة العربية
باملرحلة االبتدائية يف ضوء املدخل التكاميل ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة أم القر  .مكة املكرمة.
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 .17العنزي ،سامل بن مزلوه مطر ( .)2015درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لالسرتاتيجيات
التدريسية الالزمة لتنفيذ املناهج املطورة ىف املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض ،جملة
القراءة واملعرفة –مرص ،ع ( ،)169ص ص .96-49
 .18غانم ،رشيف وعيسى ،حنان ( 1434هـ) .االجتاهات املعارة يف التدريب أثناء اخلدمة
التعليمية ،الرياض ،دار العلوم.
 .19الفامهي ،حسن بن أحم بن حسن ( .)2000احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف
الصفوف الثالثة األوىل باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر عينتي الدراسة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القر  .مكة املكرمة.
 .20فضل اهلل ،حممد رجب (" .)1999االحتياجات التدريبية مدخل لتصميم برامج تدريب
معلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة" "ندوة املعلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
حتديات الواقع ورؤ املستقبل ،العني ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة :كلية الرتبية-
االنتساب املوجه ،ص ـ ص  363ـ .400
 .21القحطاين ،عثامن عيل ( .)2009مد ممارسة التدريس الفعال يف ضوء معايري املجلس القومي
ملعلمي الرياضيات ) (NCTMومتطلبات املناهج املطورة من وجهة نظر املعلمني
واملرشفني الرتبويني باملرحلة االبتدائية بمنطقة تبوك التعليمية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة
الفيوم.315 -10 ،)246( ،
 .22القويعي ،ماجد بن عبد العزيز بن عيل ( .)2017االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي منهج
لغتي اجلميلة يف منطقة القصيم  :جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،املركز القومي للبحوث،
فلسطني (3 ) 1 ،ص ص .187-169
 .23كامل ،يونس (" .)2006حتديد االحتياجات التدريبية ،ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العربية
األول للتدريب وتنمية املوارد البرشية ـ رؤية مستقبلية ،املركز الثقايف امللكي ،عامن،
األردن من  301مجاد اآلخرة.
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 .24الكوري ،عبد اهلل عيل ( (. 2006االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمو املهني ملعلمي
اللغة العربية باملرحلة الثانوية ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،مرص (
(110ص ص .135-164
 .25لقاء قادة العمل الرتبوي من  1.3حمرم 1434 /ه ،اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث
بوزارة املعارف ،جازان.
 .26اللقاين ،أمحد حسني ،و اجلمل عيل أمحد ( :)1999معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف
املناهج وطرق التدريس ،الطبعة الثانية ،القاهرة :عامل الكتب.
 .27املالكي ،عبد الرمحن عبد اهلل ( .)2012االسرتاتيجيات الالزمة لتوظيف املكتبات املدرسية
ومصادر التعلم واإلنرتنت يف تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية ،جملة جامعة
أم القر للعلوم الرتبوية والنفسية ،جامعة أم القر .196 – 120 ،)2( 4 ،
 .28حممد ،بثينة حممود وأمحد ،سناء عيل ( .)2012تطوير برامج تدريب معلمي املرحلة املتوسطة
باململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة .املجلة العربية للدراسات
الرتبوية واالجتامعية – السعودية .)1(.ص ص .65- 29
 .29حممد ،هجران أمحد ( .)2002دراسة وفية لتحديد احلاجات التدريبية للمعلمني ـ مدخل لبناء
برنامج تدريبي مقرتح من وجهة نظر القادة الرتبويني واملختصني واملرشفني الرتبويني "
جملة جامعة أم القر للعلوم الرتبوية واالجتامعية واإلنسانية ،مج  ،14ع .1
 .30النجار ،لطيفة . )2008 ( .تأهيل معلمي اللغة العريب  :الواقع والطموح .مؤمتر اللغة العربية
والتعليم  :رؤية مستقبلية للتطوير .اإلمارات.
 .31نرص ،محدان عيل ( :)2003اجتاهات معلمي اللغة العربية يف سلطنة عامن نحو استخدام املنحى
التكاميل يف التدريس وعالقة ذلك بعدد من املتغريات ذات الصلة ،املجلة العلمية ،كلية
الرتبية ،جامعة الريموك ،العدد األول ،1 ،19 ،ص ـ ص  70ـ .115
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 .32النمري ،حنان رسحان .)1428( .االحتياجات التدريبية املهنية الالزمة ملعلامت اللغة العربية
يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف ضوء متغريات العرص ومستجداته يف اململكة العربية
السعودية .جملة القراءة واملعرفة .مرص .العدد  ،74ص .258 - 230
 .33اهلاشمي ،رمحة عبد اهلل ( .)2003االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية باملرحلة
الثانوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السلطان قابوس.
 .34اهلباش ،أريج بنت عطية عبد اهلل ( .)1423احلاجات التدريبية الالزمة ملعلامت اللغة العربية يف
جمال اكتشاف التلميذات املوهوبات لغويا ورعايتهن بالعاصمة املقدسة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القر  .مكة املكرمة.
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