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تطوير األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية 
باملرحلة الثانوية يف ضوء مدخل التدريس 

 االسرتاتيجي
 *زيد بن مهلهل الشمري 

 

  

ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية في ضوء مدخل التدريس االستراتيجي. وقد اعتمد على  هدف البحث الحالي إلى تطوير األداء التدريس ى -امللخص

( 6نت من )املنهج الوصفى التحليلى في تحقيق أهدافه، حيث تم بناء قائمة بمعايير األداء التدريس ى فى ضوء أسس ومبادئ التدريس االستراتيجي؛ وتكو 

االستراتيجيات التعليمية(،  -األهداف -املحتوى  -)خصائص املتعلم تيجي، مراعاة متغيرات التدريس األساسيةمعايير هى: التخطيط للتدريس اإلسترا

االندماج(، التدريس الصريح لالستراتيجيات واألنماط  -التطبيق -عرض وتقديم املحتوى  -مراعاة مراحل التدريس اإلستراتيجي )التهيئة للتعلم

االستقاللي للطالب، تقويم ومتابعة نتائج تعلم الطالب. كما تم بناء قائمة بمؤشرات األداء للتدريس اإلستراتيجي،  التنظيمية، السعي لتحقيق التعلم

 للقياس، وفى ضوئها تم إعداد بطاقة مالحظة لألداء التدريس ى ملعلمى اللغة العربية. وتم تطبيقها على )51تكونت من )
ً
( معلم بمدينة 45( مؤشر قابال

جاء مستوى األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية  - املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ومنها:حائل متنوعي 

 في جميع معايير األداء التدريس ي.
ً
 بين متوسطى درجات أداء معلمى اللغة العربية باملرحلة الثانوية تعزي  - ضعيفا

ً
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا

يتطلب تطوير األداء  - .ملتغيري )املؤهل الدراس ي، عدد سنوات الخبرة( فى بطاقة مالحظة األداء التدريس ى فى ضوء مؤشرات األداء للتدريس اإلستراتيجي

العملية التدريسية، التدريس ى ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية فى ضوء مؤشرات أداء التدريس اإلستراتيجي: تدريب املعلمين على توظيفه في 

ميه، تضمين برامج إعداد املعلمين قبل الخدمة بكيفية تخطيط التدريس االستراتيجي واستخدام االستراتيجيات واألنماط التنظيمية وتنفيذه وتقي

 وإعداد دليل متكامل يوضيح كيفية توظيف التدريس االستراتيجي في تخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس.

 .التدريس اإلستراتيجي ،مدخل ،األداء التدريس ي -طوير: تالكلمات املفتاحية
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 مدخل ضوء في الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء تطوير 

 االستراتيجي التدريس
 املقدمة .1

 -على اختالف مستوياتها-شهدت اآلونة األخيرة محاوالت عديد من الدول       

إلصالح نظمها التعليمية من خالل إجراء سلسلة اإلصالحات التربوية التى 

املدرس ي، وقد شملت تلك اإلصالحات جميع  تهدف إلى تحقيق جودة التعليم

عناصر املنظومة املدرسية بما تتضمنه من طالب، ومعلم، ومنهج، ووسائل 

وتقنيات تعليمية، وهذا يستوجب عدم االقتصار على الطرائق التقليدية في 

التعليم، بل البد من توظيف التطورات الحديثة واستخدامها لتوفير نمط 

ومناهجه للمتعلمين بسهولة ويسر وفي أي وقت وفي  من التعليم تصل موارده

 أي مكان.

 على املتخصصين في مجال التعليم        
ً
باإلضافة لذلك، فقد أصبح لزاما

ضرورة إيجاد طرق حديثة ومتنوعة لضمان جودة املخرجات التعليمية، 

، إعادة النظر في األساليب التربوية والتعليمية التي تناسب هذا الواقع الجديد

والعمل على تغيير فلسفة وطبيعة التعليم من تعليم تقليدي يتمركز حول 

الكتاب املدرس ي املقرر الذي يتطلب الحفظ واالستظهار إلى تعلم نشط 

 من التفكير والتأمل، كما تؤكد العديد 
ً
يتمركز حول املتعلم، ويتطلب مزيدا

لتعليم من االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية استخدام أساليب ا

والتعلم التي تؤكد على إيجابية املتعلم ونشاطه أثناء العملية التعليمية، وعلى 

 
ً
ضرورة تهيئة الظروف املالئمة لجعل املتعلم يكتشف املعلومات بنفسه بدال

من الحصول عليها جاهزة، وعلى أن يتحول دور املعلم من تلقين املعلومات إلى 

 [.1] توجيه املتعلم وإرشاده

لعل ظهور مفهوم التدريس االستراتيجي في امليدان التربوي والتعليمي، و       

ودوره الكبير في االرتقاء بقدرات الطالب داخل حجرات الدراسة، يفرض على 

 من الجهد لتطوير قدراتهم، وبناء مهاراتهم، حيث يؤكد وليام 
ً
املعلمين مزيدا

يحتاج إلى وقت وجهد  Strategic Teaching[ على أن التدريس االستراتيجي 2]

كبيرين ليتمكن املعلمون من استخدام وتطوير وتوظيف استراتيجيات 

مختلفة ومتنوعة حسب تنوع دروس املحتوى العلمي، والتنوع في طبيعة 

 .
ً
 الطالب وقدراتهم املعرفية وتنوع ذكائهم أيضا

ويساعد التدريس االستراتيجي في توجيه املتعلمين وإرشادهم بحيث      

، ويعتمد هذا املدخل على التعلم يصب
ً
حوا قادرين على اكتساب املعرفة ذاتيا

البنائي الذي يؤكد في افتراضاته أن التدريس عنلية دعم ملا يتوصل إليه 

. وبالتالي فإن التدريس االستراتيجي يستلزم من املعلم 
ً
املتعلم ويستقصيه ذاتيا

 [.3شكالت ]توفير بيئات تعلمية نشطة وداعمة لالستقصاء وحل امل

وعلى ذلك فإن معلم اللغة العربية يحتاج للتزود باستراتيجيات التدريس        

الحديثة، وتطبيقها أثناء ممارساته التدريسية، وهذا يمثل نقلة نوعية في 

مجال التدريس، ويعد إحدى جوانب التطوير التعليمي التربوي التي ينادي بها 

 تربوية في شتى بلدان العالم.التربويون في العديد من األنظمة ال

ويتوقف تطوير أي نظام تعليمي واالرتقاء به نحو تحقيق أهدافه بدرجة       

كبيرة على كفاءة املعلم وجودة ممارساته التدريسية، وإدراكه ملهامه وأدواره في 

ظل التغيرات التي يشهدها عالم اليوم في مختلف مجاالت الحياة، والتى 

[. كما يتطلب تطوير 4] ات جديدة للمتعلم عيس ىأفرزت بدورها مواصف

األداء التدريس ي للمعلم الوقوف على واقع أدائه وتشخيصه وتقويمه، حيث 

يؤثر تقويم األداء التدريس ي للمعلم على كافة جوانب العملية التعليمية، 

ويسهم في االرتقاء بمستوى أداء املعلم، وتطوير املناهج الدراسية، وتحسين 

يس، ومساعدة املعلم في التعرف على مستوى طالبه، مما يكسبه طرق التدر 

القدرة على مراعاة الفروق الفردية بينهم، ومعرفة ميولهم واستعداداتهم، 

مما يسهم في توجيه املتعلمين وفق قدراتهم، كما يساعد املعلم في تشخيص 

ائج ما يواجه الطالب من مشكالت، وما يواجه املعلم من صعوبات بناء على نت

 [.5التقويم السابقة للوصول إلى أفضل أداء ممكن ]

باإلضافة لذلك، تسهم عملية تقويم األداء التدريس ي للمعلم في تحديد       

مدى قدرة املعلم على تحقيق أهداف العملية التعليمية في املتعلمين، ومدى 

رته كفاءته في القيام بأدوار ومهام عملية التدريس على النحو املطلوب، وقد

على امتالك املهارات والكفايات املهنية والتعليمية والثقافية واالجتماعية 

الالزمة لنجاح عملية التدريس، وتحديد مستوى تفاعله مع الطالب داخل 

الفصل، ومدى تفاعلهم معه، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء املعلم 

 لتعديل مساره إلى االتجاه الصحيح، وتطوير وتحس
ً
ين التعلم الصفي، تمهيدا

وزيادة مستوى الصدق واملصداقية في عملية انتقاء املعلمين ملهنة التدريس، 

ودعم القرارات املتعلقة بعمليات اإلبقاء على املعلم املتمكن، أو نقل املعلم 

 [.6غير الجيد ملدرسة أخرى، أو فصله من املهنة ]

دت في مجملها على وقد انشغلت بعض البحوث والدراسات والكتابات التي أك 

أهمية توظيف االستراتيجيات واملداخل التدريسية الحديثة ومنها التدريس 

[ إلى تحديد أهم املمارسات 3االستراتيجي، حيث هدفت دراسة بني يونس ]

التدريسية لدى معلمات الرياضيات في املرحلة األساسية في ضوء متطلبات 

املعلمات لهذه املتطلبات،  التدريس االستراتيجي، والكشف عن درجة تنفيذ

وعالقتها ببعض املمارسات ذات الصلة بمتطلبات التدريس االستراتيجي، 

وتوصلت إلى ضعف املمارسات املرتبطة بمتطلبات التدريس االستراتيجي، 

وأظهرت عدم وجود عالقة بينها وبين بعض املتغيرات كالخبرة التدريسية، 

 ة.ومشاركة املعلمات في الدورات التدريبي

[ إلى إعداد برنامج تدريب معلمي علوم 7] وقد هدفت دراسة الزعانين      

املرحلة اإلعدادية على عناصر االستقصاء الشبكي في ضوء مبادئ التدريس 

االستراتيجي، والكشف عن ماهيه اسهام البرنامج املقترح فى تنمية مهارات 

رحلة االعدادية استخدام عناصر االستقصاء الشبكى لدى معلمى العلوم بامل

بغزة، وأهميته فى تنمية مهاراتهم، وتوصلت إلى أهمية التنمية املهنية 

املستدامة وتطوير مهارات املعلمين على توظيف مدخل التدريس االستراتيجي 

 في العملية التعليمية.

كما أكدت بعض الدراسات على تدني األداء التدريس للمعلمين وحاجته      

[ على أن مستوى أداء معلمي العلوم 8] أشارت دراسة محمدللتطوير، حيث 

باملرحلة اإلعدادية في ضوء مؤشرات األداء الدولية املعاصرة دون حد التمكن 

٪(، كما أوضحت عدم وجود فروق في مستوى أداء 80املحدد بالدراسة )

معلمي العلوم تعزى لنوع املؤهل أو عدد سنوات الخبرة في ضوء مؤشرات 

 لدولية املعاصرة.األداء ا
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[ تقويم األداء التدريس ي ملعلمي علم النفس 9] وتناولت دراسة جمعة     

واالجتماع في ضوء معايير ومؤشرات الجودة الشاملة، وتوصلت إلى انخفاض 

قلة االهتمام مستوى األداء التدريس ي ملعلمي علم النفس واالجتماع يرجع إلى 

ام الوسائل التعليمية وعدم توفرها بالتخطيط لعملية التدريس، قلة استخد

في املدارس، وقلة استخدام استراتيجيات وطرق تدريس حديثة لقلة معرفتهم 

بها وضعف مستوى التمكن من املادة العلمية، وقلة االهتمام بالتقويم 

 ومتابعة النتائج.

باإلضافة لذلك، فإن املتأمل في امليدان التربوي يالحظ أن معظم املعلمين       

في التعليم العام ال يهتمون باستراتيجيات التدريس الحديثة، إما لعدم 

 في ضياع الخطة الدراسية 
ً
قناعتهم بها، أو لشعورهم بأنها قد تكون سببا

املطالبين بتنفيذها، أو لعدم تدريبهم عليها، بل يكتفون بإتباع استراتيجيات 

ن قبل املتعلمين، تدريس تقليدية تعتمد على التلقين واالسترجاع والحفظ م

 [.10] ويقتصر دورهم على نقل املعلومات للطلبة وتبسيطها لهم

 عن ذلك فقد شهدت السنوات األخيرة حدوث تطور ملموس في       
ً
فضال

األساليب واالستراتيجيات التي يمكن توظيفها في تدريس اللغة العربية، 

حو االهتمام ويمكن للمتتبع التجاهات التدريس يجد أنها اتجهت بسرعة ن

بالطالب على أنه فًعال ونشط ومشارك في العملية التعليمية، وهذا لن يأتي 

إال بتشجيع الطالب على حل املشكالت، وإثارة التساؤالت التي تدفعهم 

للتفكير من أجل اكتشاف حل للمشكالت، وتطبيق ما تعلموه في مواقف 

 جديدة. 

تدريس اللغة العربية ال تتحقق وفي ضوء ما سبق، يرى الباحث أن أهداف       

باستخدام طرق وأساليب تدريس تعتمد على اإللقاء والتلقين والحفظ، بل 

لكي تحقق هذه األهداف البد من االعتماد في تدريس املادة على مداخل 

وأساليب تساعد على تحقيقها من خالل إتاحة الفرصة للطالب بأن يكون 

قي، ذلك ألن االقتصار في تدريس اللغة املسؤول في املوقف التعليمي ال املتل

العربية على السرد والتلقين ال يؤدي إلى مساعدة الطالب على بلوغ أهداف 

تدريس هذه املادة، وخاصة القدرة على إصدار األحكام والتمييز بين الصواب 

والخطأ، وتعديل التصورات الخاطئة لديهم. ومن هنا يأتي هذا البحث 

داء معلم اللغة العربية، وتحديد مدى امتالكه كمحاولة لتشخيص واقع أ

ملهارات التدريس االستراتيجي، ومن ثم العمل على االرتقاء بمستوى أدائه 

 التدريس ي مما يسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية.

 البحث مشكلة. 2

لم تعد األساليب التقليدية في التدريس التي تركز على دور املعلم في       

، يقتصر على مجرد استقبال 
ً
املوقف التعليمي، وتجعل دور املتعلم سلبيا

املعلومات وحفظها واسترجاعها، صالحة في مجتمع القرن الحادي والعشرين، 

ائل في شتى الذي يتسم بعاملية املعرفة، والتطور العلمي والتكنولوجي اله

مجاالت الحياة، حيث تؤكد االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية 

استخدام اساليب التعليم والتعلم التي تركز على دور املتعلم في عمليتي 

التعليم والتعلم، وإيجابيته في املوقف التعليمي، مما يجعله يشارك بفاعلية، 

، ويقترح الحلول ويعمل، ويفكر فيما يعمله، ويتحمل مسئولية تعلمه

للمشكالت التي تواجهه في حياته اليومية، ويتخذ القرارات املناسبة بشأنها، 

ويتحمل مسئوليتها، ويكتسب املهارات الضرورية، واستجابة للتطورات 

املعرفية بدأت األنظمة التربوية تهتم بتطوير استراتيجيات التعلم والتعلم 

 [.11] تيجيات التعلم النشطاملرتكزة على الطالب وفي مقدمتها استرا

[ أن خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية 12] ويرى التريكي     

هـ( فيما يخص استراتيجية التعليم العام، كان من ضمن 1436 -1431)

أهدافها االستمرار في تطبيق مشروع تطوير استراتيجيات التدريس وتحديثه 

ق التدريس، وبناًء عليه اهتمت وزارة من أجل رفع كفاءة املعلمين في طر 

التعليم بإقامة دورات تدريبية في استراتيجيات التدريس الحديثة بمراكز 

التدريب التي تستهدف التخلص من الطرق التقليدية التي تجعل التفكير في 

أدنى مستوياته العقلية، والتأكيد على ضرورة توظيف املعلمين 

ة التي تؤكد على املشاركة الفعالة للطالب في االستراتيجيات التدريسية الحديث

 عملية التعلم.

 لهذا التوجه، اصبحت املسؤولية امللقاة على عاتق الطالب كبيرة     
ً
ووفقا

حيث يعتمد تقدمهم وتعلمهم على املجهود الذاتي الذي يبذلونه لتطوير 

علمية معارفهم ومهاراتهم، كما أن طبيعة التعليم الثانوي تفرض عليهم أعباء 

 كثيرة يجب عليهم إنجازها، وهذا األمر يتطلب تطوير األداء التدريس ي للمعلم.

وفي هذا السياق أكدت نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة      

؛ وسعيد [4] [ ؛ وعيس ى13] [؛ والحازمي وآخران8ومنها: دراسة محمد ]

في أداء املعلمين [ وجود قصور 16] ؛ الشيخ[15] ؛ العردان[14] والحربى

التدريس ي وفق املعايير العاملية؛ وكذلك انخفاض مستوى األداء التدريس ي 

للمعلمين في ضوء املعايير املهنية لجودة األداء، مما يتطلب ضرورة تقويم أداء 

املعلمين في ضوء هذه املعايير للوقوف على الوضع الحالي من أجل تحسينه 

  وتطويره.

 ألن تطوي      
ً
ر أداء املعلم بشكل عام ومعلم اللغة العربية بشكل خاص ونظرا

في ضوء مبادئ ومعايير وممارسات التدريس االستراتيجي من أهم املؤشرات 

على كفاءته وجودة تدريسه، كما تعد العامل الرئيس في إحداث تغيرات 

تربوية، نستطيع من خاللها استخراج الكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية 

تنهض بمسيرة التنمية وترتقي بمخرجات الوطن؛ فقد كان من الضروري  والتي

 العمل على تطوير األداء التدريس ي للمعلمين.

ومن هنا تنطلق مشكلة الدراسة الحالية من حقيقة مؤداها أن تدريس        

عن تلبية املتوقع منه، وهو واقع يعتمد على  -إلى حد كبير -اللغة العربية ينأى 

تقليدية، تركز على ذاكرة املتعلم دون التركيز على عقله  طرق تدريس

 ذا 
ً
ووجدانه، وتنمية مهاراته، مما أفقد تعلم اللغة العربية، أن يكون تعلما

 كل البعد عن التعلم الفعال، مما أدى إلى 
ً
 بعيدا

ً
معنى، وعلى هذا فهو تعلما

 لذلك، ي
ً
حاول البحث ضعف الطلبة في املهارات واملفاهيم اللغوية. وتجسيدا

الحالي تطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية من خالل 

 استخدام مدخل التدريس االستراتيجي وفنياته. 

 البحث أ. أسئلة

 يحاول البحث أن يجيب عن التساؤل الرئيس ي التالي:

باملرحلة الثانوية في كيف يمكن تطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية 

 ضوء معايير ومؤشرات التدريس االستراتيجي؟

 ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية: 

ما معايير ومؤشرات األداء التدريس ي الالزم توافرها لدى معلمي اللغة  -1

 العربية باملرحلة الثانوية بمدينة حائل في ضوء التدريس االستراتيجي؟

افر معايير ومؤشرات التدريس االستراتيجي في األداء التدريس ي ما درجة تو  -2

 ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية بمدينة حائل؟
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 في متوسطات درجة توافر معايير ومؤشرات  -3
ً
هل توجد فروق دالة احصائيا

التدريس االستراتيجي في األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية 

 الخبرة(؟ -مدينة حائل تعزى ملتغير )املؤهلب

ما متطلبات تطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية  -4

 بمدينة حائل ضوء مدخل التدريس االستراتيجي؟

 البحثأهداف ب. 

يهدف البحث الحالي إلى توضيح كيفية تطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة 

رحلة الثانوية في ضوء معايير ومؤشرات التدريس االستراتيجي العربية بامل

 وذلك من خالل:

 التعرف على اإلطار املفاهيمي للتدريس االستراتيجي ومراحل تطبيقه. -1

إعداد قائمة بمعايير ومؤشرات األداء التدريس ي الالزم توافرها لدى معلمي  -2

 وء التدريس االستراتيجي.اللغة العربية باملرحلة الثانوية بمدينة حائل في ض

الكشف عن درجة توافر معايير ومؤشرات التدريس االستراتيجي في األداء  -3

 التدريس ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية بمدينة حائل.

 في متوسطات درجة توافر  -4
ً
التحقق من مدى وجود فروق دالة احصائيا

االستراتيجي في األداء التدريس ي ملعلمي اللغة معايير ومؤشرات التدريس 

 الخبرة(. -العربية باملرحلة الثانوية بمدينة حائل تعزى ملتغير )املؤهل

تحديد متطلبات تطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة  -5

 الثانوية بمدينة حائل ضوء مدخل التدريس االستراتيجي.

  البحثأهمية د. 

تنبع أهمية البحث الحالي من تناوله ألحد املوضوعات الحديثة في مجال      

املناهج وطرق التدريس وهو التدريس االستراتيجي كأحد مداخل التعليم 

املنظم ذاتيا، والذي يقوم على مشاركة الطالب واندماجهم وتفاعلهم 

ميته في ودافعيتهم للتعلم وتأثير هذه العوامل علي الفهم العميق. كما ترجع أه

أن يكون تقييم األداء في ضوء مبادئ التدريس االستراتيجي إلى أن طالب 

املرحلة الثانوية لهم الصوت األعلى في اتخاذ قرارات بشأن اختيار 

 استراتيجيات التعلم التي يعتقدون أنها األفضل واألسرع في تعلمهم.

 باإلضافة لذلك، تتمثل أهمية البحث في:

إعداد معلمي اللغة العربية بضرورة تدريبهم على  توجيه القائمين على •

استخدام التدريس االستراتيجي وأهميته في تحقيق أهداف تدريس اللغة 

 العربية.

مساعدة املشرفين التربويين في تقييم أداء معلمي اللغة العربية أثناء الخدمة  •

 في مجال استخدام مبادئ التدريس االستراتيجي في التعليم من خالل ما

 يقدمه البحث الحالي من أدوات. 

إمكانية سد النقص في ميدان البحث العلمي في مجال تطوير األداء  •

التدريس ي ملعلمي اللغة العربية في ضوء مدخل التدريس االستراتيجي. لذا 

يؤمل أن تسهم النتائج التي قد يتوصل إليها البحث في إثراء املكتبة التربوية 

ق أمام الباحثين واملختصين في القيام بدراسات العربية، وأن تفتح الطري

 وبحوث تقويمية مستقبلية في هذا السياق.

مواكبة البحث الحالي لتوجهات واهتمامات املسؤولين بوزارة التعليم  •

بمشروع التطوير الشامل للمناهج الدراسية وإعداد املعلم بهدف املساهمة 

ؤشرات التعليمية لبرنامج الفعالة في تحقيق األهداف االستراتيجية وامل

 م.2020التحول الوطني 

إمكانية استفادة املشرفين التربويين من نتائج الدراسة في توجيه معلميهم  •

نحو األداء التدريس ي املناسب، وفي تحديد مواصفات املعلم االستراتيجي في 

ضوء مدخل التدريس االستراتيجي، مما يحفزهم على العمل على تطوير أداء 

 مين.املعل

 البحثمصطلحات ه. 

 يعتمد اليحث الحالي على عدة مصطلحات هي:

 األداء التدريس ي:  -1

[ األداء بأنه كل ما يصدر عن الفرد من سلوك 17] يعرف اللقاني والجمل    

لفظي، أو مهاري، وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية معينة، وهذا 

درته أو عدم قدرته على أداء األداء يكون على مستوى معين، ويظهر منه ق

 عمل ما.

كما يعرف األداء التدريس ي بأنه :"السلوكيات التدريسية التى تصدر عن     

املعلم في املواقف التعليمي، وأن هذه السلوكيات التدريسية يمكن مالحظتها 

وقياسها، ألنها املكون الرئيس للمهارة، ومن ثم ال يمكن قياس املهارة إال من 

 [.13األداءات السلوكية ]خالل تلك 

ويعبر األداء التدريس ي عن: التمكن من املعرفة باملحتوى العلمي، واملعرفة        

باملتعلمين، وتحديد نواتج التعلم، وأساليب التقويم، وضبط وإدارة الفصل، 

والتسجيل والتوثيق، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس، واستخدام 

 [.18مختبرات اللغة، وبناء االختبارات املوضوعية ]

ويشير األداء التدريس ي إلى كل ما يصدر عن املعلم من أداءات سلوكية        

وممارسات تدريسية ترتبط بمهارات التدريس واملطلوب تنفيذها داخل 

الفصل الدراس ى بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، ويمكن مالحظتها 

معايير وقياسها من خالل استخدام املالحظة املنظمة واملقننة وفق ضوابط و 

محددة. مع األخذ فى االعتبار خصائص األداءات التدريسية التى تختلف 

 حسب طبيعة املادة الدراسية واملرحلة التعليمية وقدرات املعلم الشخصية

[16.] 

وتمتاز األداءات التدريسية بعدد من الخصائص التى يجب أن يكون        

تحدد هذه الخصائص املعلم على درجة من الوعى بطبيعتها وخصائصها، وت

في: العمومية، وعدم الثبات، وانه سلوك معقد وكركب أنماطه متداخله 

لتعدد مهارات التدريس، وإختالف شخصية وسلوك كل معلم وطريقته 

املتفردة فى إدارة املواقف التعليمية، ويرتبط اكتساب املعلم للمهارات 

 [.8] التدريسية بتوافر السمات والقدرات العقلية لديه

 بأنه كل ما يصدر عن معلم اللغة العربية 
ً
ويعرف األداء التدريس ي إجرائيا

باملرحلة الثانوية من أداءات سلوكية وممارسات تدريسية ترتبط بممارسات 

ومبادئ التدريس االستراتيجي املطلوبة منه بهدف تحقيق أهداف العملية 

 التعليمية.

 سين القصور في األداء تطوير األداء التدريس ي: يعرف بأنه عالج وتح -2

التدريس ي ملعلمي اللغة العربية، وتنمية هذا األداء في ضوء مدخل التدريس 

 االستراتيجي، وذلك من خالل توافر بعض املقومات ومنها:

 الفهم التام والوعي بالطرق املختلفة التى يتعلم بها الطالب. -

وتقويم الطلبة من  اكتساب املعرفة واملهارات واالتجاهات املرتبطة لتقدير -

 أجل مساعدتهم على التعلم.

االلتزام بروح التلمذة فى الحقل التعليمي، ومعرفة التطورات الحادثة فى  -

 مجال التدريس.
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الوعى بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات فى املجال التعليمي، سواء بالنسبة إلى  -

 التدريس. املواد واملوارد على مستوى العالم، أو بالنسبة لتكنولوجيا

اإلملام بالتطورات واالتجاهات الحديثة فى طرق التدريس والتعلم، بما فى  -

 ذلك التعلم النشط، والتعلم التفاعلى، والتعلم باملواجهة.

اإلملام بالتوجهات املعاصرة فى مجال إعداد وتصميم وتطوير املقررات  -

 والبرامج الدراسية، وربطها باملتغيرات العاملية الحالية.

امتالك القدرة على التدريس لنطاق متباين من الطلبة ذوى الخلفيات  -

 واملعارف املختلفة.

 القدرة على تنمية استراتيجيات التعامل الشخص ى املنهى. -

 التدريس االستراتيجي:  -3

يعرف التدريس االستراتيجي بأنه "طريقة تدريس تعتمد على استخدام 

دي إلى تحقق أهداف التدريس بأقل استراتيجيات محددة قصيرة وواضحة تؤ 

 [.18جهد وأفضل نتائج، وبمشاركة ودور تفاعلي متبادل بين املعلم واملتعلم"]

كما يعرف التدريس االستراتيجي بأنه "التدريس الذي من خالله يستخدم       

املعلم مجموعة من االستراتيجيات املناسبة لتحقيق أهداف موضوع الدرس، 

تلك االستراتيجيات من الوصول إلى الكيفية التي لتمكين الطلبة وفق 

 [.19] يتعلمون بها، ويفكرون بها النجاز ما يكلفن به من مهام بنجاح"

 بأنه إجراءات وممارسات 
ً
ومن هنا يمكن يعرف التدريس االستراتيجي إجرائيا

معلم اللغة العربية باملرحلة الثانوية املخططة واملتسلسلة أثناء تدريسه، 

 للقيام بها من قبل 
ً
ويتضمن مجموعة من الخطوات املتتابعة واملحددة سلفا

 املعلم والطالب؛ بغية تحقيق األهداف التدريسية املرجوة".

 حدود البحث: اقتصرت حدود البحث على:

معلم اللغة العربية بالصف األول الثانوية متنوعي املؤهل والخبرة بمدينة  -

 حائل.

س ي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية في ضوء معايير تقويم األداء التدري -

 ومؤشرات التدريس االستراتيجي.

توظيف بطاقة مالحظة بغرض تقويم أداء املعلم في ضوء معايير ومؤشرات  -

 التدريس االستراتيجي.

الحد الزمني لهذه الدراسة هو الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  -

 هـ.1439-ه1438

ــــات أدب  البحثيـــ

: ماهية تقويم األداء التدريس ي: 
ً
 أوال

يعد تقويم األداء التدريس ي للمعلم واحًدا من أهم االستراتيجيات التربوية  

التي تعمل ليس فقط على تزويد املؤسسات التربوية بالدعم الكافي الذي 

ن، واإلقالة, إال أنها يستخدم في قرارات التطوير، واملكافأت، والعقاب، والتعيي

على الجانب األخر تعمل على توفير معيارية للحكم على أداء املعلم, ومن ثم 

توفير أنسب البرامج التدريبية، مما يسهم في تحسين مستوى الفاعلية 

  .[20] التدريسية

 ويمكن تناول ماهية تقويم األداء التدريس ي على النحو اآلتي:

 يس ي:مفهوم تقويم األداء التدر  -1

ـــويم األداء التدريس ي للمعلم بكثير من محاوالت واجتهادات الباحثين  حظي تقـ

لدراسته محاولين التأطير الفكري لهذا املفهوم معتمدين مداخل، وأساليب، 

 ونماذج مختلفة للتقويم، وفيما يلى عرض لبعض هذه التعريفات:

ات والفعاليات يعرف تقويم األداء التدريس ي بأنه مستوى تحقق كل املمارس

التي يقوم بها الطلبة املطبقون في برنامج التربية داخل الصف، والقابلة 

 لبطاقة املالحظة خالل مرحلة التدريب والتطبيق 
ً
للمالحظة والقياس، وفقا

 [.21العملي ]

كما يعرف تقويم األداء التدريس ي بأنه ذلك النوع من التقويم الذي يستهدف 

ن, والسلوكيات الوظيفية الخاص بهم, بقصد تحديد مستوى أداء املعلمي

جمع معلومات عن مدى الجودة الوظيفية الخاصة باملعلم, وعادة ما يتم ذلك 

النوع من التقويم من خالل املشرفين, أو جماعات األقران, أو من خالل 

 [.20الطالب ]

وتقويم األداء التدريس ي هو مجموعة من العمليات التشخيصية والعالجية 

ئية التي تفيد املقوم فى إصدار حكم على عضو هيئة التدريس من حيث والوقا

 [.22] أدائه، وطرق وأساليب تدريسه

ومن هنا يمكن تعريف تقويم األداء التدريس ي بأنه إصدار حكم عن مستوى 

تحقق كل مبادئ وممارسات التدريس االستراتيجي التي يقوم بها معلم اللغة 

 لبطاقة املالحظة العربية باملرحلة الثانوية، و 
ً
القابلة للمالحظة والقياس، وفقا

 التي أعدها الباحث لهذا الغرض. 

ويتحدد نوع التقويم لألداء التدريس ي حسب غرض إجرائه، وتقويم التدريس 

 :Lomas & Nicholls[ 23يتكون من أحد نوعين أو كليهما هما ]

التقويم يهدف إلى : وهذا النوع من Formative Evaluationالتقويم التكويني  •

تزويد املعلم بمعلومات تشخيصية مفصلة عن فعالية تدريسه أو عن املقرر 

 الذي يدرسه بغرض تحسين األداء التدريس ي ورفع كفايته.

: وهذا النوع من التقويم يهدف إلى Summative Evaluationالتقويم النهائي  •

وعية أداء املعلم تزويد متخذي القرارات اإلدارية بصورة كلية عن قيمة ون

  لترقيته، أو مكافأته، أو تثبيته، أو نقله، أو إلغاء خدمته.

يجب أن تتوافر لنجاح عملية  وهناك مجموعة من الخصائص التى        

تقويم األداء التدريس ي للمعلم ذاتها لكي تنجح عملية تقويم األداء التدريس ى 

لعل من أبرزها: أن تتم عملية األداء التدريس ي في إطار األهداف املهنية 

للتعليم، وفى ضوء مؤشرات الجودة التعليمية املنوط بها تخريج فئات عامة 

قويم األداءات التدريسية للمعلم في إطار العمل املنهي للمجتمع، وتتم عملية ت

واإلجراءات الفنية التى يقوم بها املعلم وفق املهن التى يتخصص فيها الطالب 

؛ Singer-Gabella & Wallace [24]ويعملون بها في أسواق العمل بعد ذلك 

رات [. األمر الذي يتطلب من املعلمين إظهار املها16] ؛ الشيخ[15] العردان

 [.24واملعارف التي يتمتعون بها والتي تعد ذات أهمية في عملية التقويم ]

 أهداف تقويم األداء التدريس ي:  -2

يحقق تقويم األداء التدريس ي للمعلم مجموعة من األهداف يمكن أن       

يستفاد منها في تطوير أداء املعلم وهي: إصدار أحكام موضوعية على األداء 

 عن االنط
ً
باعات الشخصية، وتحسين نوعية التعليم املقدم للطالب بعيدا

باعتبارهم أحد مكونات العملية التعليمية، وتشخيص االحتياجات الفردية 

لهم، وتعديل وتطوير وتحسين األساليب التدريسية املستخدمة في عملية 

التعليم والتعلم داخل الفصل، وتقديم تغذية رجعية للمعلم بمقدار 

 [. 25أ على أدائه ]التحسن الذي يطر 
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[ فترى أن لتقويم األداء التدريس ي للمعلم أهمية كبيرة تتمثل 26] أما القطيم 

 في:

توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن أداء املعلم، ومقارنتها في ضوء معايير  -

 تحدد عليها مستويات مقبولة من األداء التدريس ي املرغوب.

مساعدة املعلم على تطوير ذاته من خالل مراجعة األداءات الوظيفية التي  -

 يقوم بها.

التعرف على مدى نجاح املعلم في تحقيق األهداف التعليمية التي يجب أن  -

 يحققها.

تحديد مدى امتالك املعلم للمهارات والكفايات الالزمة لنجاح عملية  -

 التدريس.

 تزويد املعلمين واملشرفين بط -
ً
ريقة تسمح لهم، وتساعدهم على العمل معا

 لتعزيز وتطوير التطبيقات التربوية والتدريسية.

 إعداد برامج تدريبية موجهة باألداء لتنمية قدرات املعلمين منخفض ي األداء. -

الطالب من املعلمين غير األكفاء، وحماية املعلمين من املديرين غير  حماية -

 املتخصصين.

املساعدة في وضع قواعد سليمة من أجل التخطيط والتطوير املنهي  -

 للمعلمين.

ولتحقيق أهداف تقويم األداء التدريس ي بأعلى درجة من الفعالية، يجب      

ي والنهائي، ألن كليهما يحقق في أن يحتوي نظام التقويم على التقويم البنائ

 وهو تحسين عملية التعليم والتعلم، فالتقويم 
ً
 واحدا

ً
 مهما

ً
النهاية هدفا

البنائي يحسن التدريس من خالل التغذية الراجعة التشجيعية، والتقويم 

 النهائي يحسن التدريس من خالل تقديم أو حجب املكافآت التحفيزية.

 ي:أدوات تقويم األداء التدريس  -3

توجد مجموعة من األدوات واألساليب التي يمكن استخدامها لتقويم األداء 

التدريس ي للمعلم داخل الصف الدراس ي منها: االستبانة، تقدير املعلم 

للطالب، تقويم املوجه الفني، التسجيالت الصوتية واملرئية، ملفات اإلنجاز 

 .[15,16,27,28] الورقية واإللكترونية، التقويم الذاتي للمعلم

 في تقويم األداء التدريس ي      
ً
وتعد بطاقة املالحظة من أكثر األدوات استخداما

للمعلم ألنه يمكن الوصول إلى نتائج أكثر دقة وأقرب إلى وصف الواقع 

وتشخيص لتقويم سلوك املعلمين، وما يقوم به من أنشطة، ومن ذلك كفاءة 

م. ويحتاج ذلك إلى مراقبة املعلم في التدريس والتفاعل بين الطلبة واملعل

سلوك املعلم في الفصل وتدوين املالحظات في بطاقة املالحظة التي تم 

 [.29] تصميمها

ويعتمد البحث الحالي على بطاقة املالحظة في رصد وتشخيص أداء لبمعلم      

وسلوكياته في الفصل وفق إجراءات دقيقة منضبطة، وذلك في ضوء مجاالت 

الباحث بوضع تقديراتها في معايير متعددة تتمثل في:  ومعايير ومؤشرات قام

التخطيط للتدريس االستراتيجي، مراعاة متغيرات التدريس األساسية 

االستراتيجيات التعليمية(، مراعاة  -األهداف -املحتوى  -)خصائص املتعلم

 -عرض وتقديم املحتوى  -مراحل التدريس االستراتيجي )التهيئة للتعلم

اج(، التدريس الصريح لالستراتيجيات واألنماط التنظيمية، االندم -التطبيق

 السعي لتحقيق التعلم االستقاللي للطالب، تقويم ومتابعة نتائج تعلم الطالب 

: اإلطار املفاهيمي للتدريس االستراتيجي: 
ً
 ثانيا

يمثل التدريس االستراتيجي مدخال جديدا لدراسة الخبرات املعرفية حيث      

ة ابتداء الطالب وتعديله واستمراره في ممارسة التعلم وفي يركز علي كيفي

سياقات محدد، ومساعدته علي أن يشارك في التخطيط لتعلمه )التخطيط( 

ويختار وينفذ ويتدرب علي استراتيجيات التعلم )املراقبة( والتقويم الذاتي 

لخطط تعلمة )التقويم) وبذلك يصبح متعلما منظما ذاتيا للمعرفة يقوم 

  .[30] از مهامه مدفوعا برغبته الذاتيةجبإن

 ويمكن تناول اإلطار املفاهيمي للتدريس االستراتيجي على التحو اآلتي:

 مفهوم التدريس االستراتيجي: -1

 الختالف       
ً
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التدريس االستراتيجي نظرا

لتدريس ي، حيث يعرف توجهات الباحثين وتنظيراتهم في تأصيل هذا املدخل ا

[31 ]Chan  التدريس االستراتيجي بأنه التدريس القائم على تنوع

 في أدائه، ويركز 
ً
 وفعاال

ً
االستراتيجيات التدريسية، والذي يجعل املتعلم نشطا

، ألنه يسعى ملساعدة املتعلم على Learning centeredعلى عملية التعلم 

ا ظهر مصطلح نموذج التعلم توظيف ما تعلمه في حياته اليومية، ومن هن

، حيث يراعي Student- centered Learning Modelاملتمركز على الطالب 

 أفكار الطلبة، وتحملهم املسؤولية الذاتية للتعلم.

كما يعرف التدريس االستراتيجي بأنه: طريقة تعليمية تهدف لتزويد بعض      

هم في تطوير الطلبة الذين لديهم مشكالت في التعلم وذلك بسبب فشل

م ومذاكرة تناسبهم، لذلك كان ال بد من تزويد هؤالء الطلبة 
ّ
استراتيجيات تعل

م واملذاكرة لكي تساعدهم على فهم واستذكار املفاهيم 
ّ
بالطرق وأساليب التعل

واملهارات الجديدة وربطها باملعرفة املوجودة لديهم من قبل بطريقة تمكّنهم 

 [. 32ومواقف مختلفة ] في سياقات من استرجاع املعلومات

[ فتشير إلى التدريس االستراتيجي بأنه "التدريس الذي 3] أما بني يونس      

يستخدم من خالله املعلم استراتيجية أو أكثر لتحقيق أهداف الدرس، 

ويقوم باختيارها بناًء على متغيرات محددة، لتمكين الطلبة من فهم املفاهيم 

ائية، والقدرة على حل املشكالت، وربط اللغوية، وتحقيق الطالقة اإلجر 

 املعرفة الجديدة باملعرفة السابقة.

ويشير التدريس االستراتيجي إلى فلسفة تعليمية تجعل من املتعلم محورا       

لعملية التعلم، وهو مدخل لتحسين فاعلية التعلم وكفايته يقوم علي 

التحكم في العوامل الشخصية والبيئية التي تؤثر في التعلم بما فيها التنظيم 

 -ثل)التخطيطالذاتي، ويراعي فيها الجوانب املحيطة بالعملية التعليمية م

التقويم( ويتحقق ذلك من خالل إحدي استراتيجيات ما وراء  -التنظيم

 [. 33املعرفة أو التنظيم الذاتي ]

مية منظمة       
ّ
كما يعرف التدريس االستراتيجي: بأنه عملية تعليمية تعل

مين وأنماط 
ّ
تنسجم فيها املادة التعليمية وطريقة التدريس مع خصائص املتعل

مهم، و 
ّ
يتم فيها تدريس الطلبة كيف يتعلمون وكيف يربطون املعلومات تعل

 [. 7] وكيف يسترجعونها

وهناك من ينظر إلى التدريس االستراتيجي على أنه ذلك النوع من التدريس     

الذي تستخدم من خالله املعلم استراتيجية أو أكثر لتحقيق أهداف الدرس، 

 [. 5] وتقوم باختيارها بناء على متغيرات محددة

[ أن التدريس االستراتيجي هو ذلك 34ويرى كل من ريتشارد وسكمديت ] 

م لكي يكون التدريس متوافق 
ّ
التدريس الذي يعتمد على إستراتيجيات التعل

م بها الطلبة.
ّ
 مع الطريقة التي يتعل

 Strategicويختلف التدريس االستراتيجي عن التعلم االستراتيجي     

Learning في أن التعلم االستراتيجي يمنح للطالب بتحمل بعض املسؤولية ،

الخاصة بخبراتهم التعليمية، وهذا العلم الجديد يتمح باملشاركة التطبيقية 
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عاملية، في مواقف مماثلة ملواقف الحيا، اليومية، وبناء مجتمعات محلية و 

 [.35واألهم من ذلك توفير فرص للطالب لكي يتعلموا داخل وخارج الفصول ]

[ أن الفرق بين التدريس االستراتيجي والتعلم االستراتيجي 18] ويرى السيد     

يكمن في أن الجهد في التدريس يقع على املعلم، فهو من يقدم املعرفة 

تعلم فيقع فيه الجهد على ويفسرها ويشرحها، ويناقش الطالب فيها، أما ال

 املتعلم، حيث يقوم بالبحث عن املعرفة في مصادرها املختلفة، ويتعلم بذاته.

[ أن االختالف بين املفهومين 36] وفي الصدد نفسه يرى الزعبي وبني خلف      

يكمن في أن التعلم االستراتيجي يشمل تريف الطلبة باالستراتيجيات التي 

عرفة تقريرية(، وكيف يطبقونها )معرفة إجرائية(، يجب عليهم استخدامها )م

ومتى وأين يستخدمونها )مهرفة شرطية(، وتتضمن ماحل التعلم االستراتيجي: 

 التهيئة للتعلم، تقديم أو عرض املحتوى املراد تعلمه، والتطبيق واإلدماج.

مما سبق يتضح أن التدريس االستراتيجي يعتمد على استخدام املعلم      

تيجيات تدريس مختلفة تناسب املوقف التعليمي، وفعالية دور املتعلم السترا

في عملية التعليم والتعلم، حيث يتم نقل خبرات االستراتيجيات التي تعلم بها 

ليعلم بها ذاته في مواقف أخرى، بينما يعبر التعلم االستراتيجي االستخدام 

، وتوفر وسيلة الهادف لتقنيات الدراسة )التنبؤ، املراجعة، والتلخيص(

الحدوث، كما يعتمد غلى السيطرة املعرفية، ومعالجة املعلومات بشكل 

 فعال، وتحقيق التعلم ذي املعنى.

 اهداف التدريس االستراتيجي وأهميته: -2

 يهدف التدريس االستراتيجي إلى تحقيق مجموعة من األهداف ومنها السيد

[37]: 

 االستراتيجيات التدريسية.تعليم الطلبة متى وكيف يمكنهم استخدام  •

مساعدة الطلبة على تحديد االستراتيجيات التدريسية الفعالة وتشجيعهم  •

 على تطبيقها.

 إكساب الطلبة القدرة على تطبيق ما تعلموه من خبرات سابقة. •

تحسين كفاءة الطلبة على الربط بين ما يتعلمونه وما لديهم من معلومات  •

 ومعارف سابقة.

لبة القدرة على مواجهة العديد من احتياجاتهم التعليمية إكساب الط •

 وتلبيتها سواء داخل املدرسة أم بعد تخرجهم منها.

 اتيجيين في ممارساتهم تعزيز قدرة املعلمين على التحول إلى معلمين استر  •

 التدريسية.

 [:19] أما بالنسبة ألهمية التدريس االستراتيجي فتتمثل في عساس

بيئات تعلمية تدعم الطالب، وتعزز تعلمه، وتمده بالخبرات التعليمية تهيئة  -

 املتنوعة.

 من التكامل في تعلم الطالب، لكون التدريس االستراتيجي يركز  -
ً
تحقيق نوعا

 على املتعلم ليتعلم املحتوى الدراس ي.

 تمكين املعلم من إدراك االستراتيجيات التدريسية املناسبة لطالبه. -

 ملعلم على استخدام األنواع املختلفة من التغذية الراجعة.مساعدة ا -

ستثارة دافعيتهم إكساب املعلم القدرة على إدارة تمايز التعلم بين الطلبة وا -

 للتعلم.

وعند تدريس معلم اللغة العربية في ضوء مبادئ ومعايير التدريس 

 .[19,38,39] اإلستراتيجي، فإنه يحقق الكثير من الفوائد منها

ييهئ بيئة تعلم تمد وتدعم خبرة الطالب لتحقيق أعلى فائدة من الوقت الذي  -

يمضونه بالفصل، ليس لتدريسهم االستراتيجيات فقط، بل لتدعيمهم عند 

بناء وفحص مدى فهمهم واستيعابهم للتدريس االستراتيجي من خالل السياق 

 العام، واالعتماد على خبرة املعلم املعرفية والتطبيقية.

قق التكامل مع التدريس داخل حجرة الدراسة، لكون املحتوى املقدم من يح -

خالل التدريس االستراتيجي ال يعتبر مادة إضافية، ولكنه يتكامل مع محتوى 

 املادة الدراسية.

يقدم للمعلمين املزيد من استراتيجيات التدريس والتعلم، لتمكينهم من  -

 اختيار االستراتيجيات التي تدعم جهودهم.

يمكن املعلم من إدارة تمايز التعلم، ويستثير دافعية الطالب من خالل  -

مخاطبة أنماط تعلمهم املفضلة، ويجعل تعليم الطالب على نحو متمايز أمرأ 

.
ً
 عمليا وممكنا

يساعد املعلمين على استخدام أنواع متعددة من التغذية الراجعة التي  -

ية، ويساعد الطالب على إتقان قاموا بجمعها لتعديل وتحسين املادة الدراس

 املتعلقة بنظام املعلم التدريس. نظام من األفكار املفتاحية واملهارات

 مبادي التدريس االستراتيجي وأسسه: -3

يستند التدريس االستراتيجي على توظيف استراتيجيات تعليمية تتمركز         

إشراف معلم اللغة حول الطالب وتفعيل دوره في العملية التعليمية تحت 

العربية وتوجيهه، والتفاعل اإليجابي بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبين 

الطلبة واملعلم من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في 

النقاشات ذات الصلة باألسئلة والقضايا النقاشية، وتوفير مصادر تعلمية 

مية العالقات من خالل للبحث واالستقصاء، ودعم التعاون بين الطلبة وتن

االحترام املتبادل، مع التركيز على تجنيب الطلبة مواقف تعلمية تقوم على 

 الحفظ واالستظهار، وتكليفهم بأعمال تعاونية وفردية.

 ويقوم التدريس اإلستراتيجي على مجموعة من األسس واملبادئ تتمثل في 

[40,41.] 

جميع الطالب لديهم العديد من إستراتيجيات التعلم التي تتوافق مع ميولهم  -

وإستعدادتهم ويستطيعون من خاللها تحقيق النجاح األكاديمي، ولديهم 

القدرة على تحقيق ذواتهم من خالل توافر بيئة مالئمة لتنمية ودعم 

 شخصياتهم

خالل تشجيع  يؤكد التدريس اإلستراتيجي على التعلم وليس التعليم من -

 استقاللية وحب استطالع الطالب وتشجيع البحث واالستقصاء لديهم.

 وأن يشارك الطالب بمسئولية والتزام في  -
ً
ضرورة أن يكون التعلم موجه ذاتيا

عملية التعلم، مع إعطائه حرية تقرير ما يريد أن يتعلمه حتى يصل ملستوى 

كان هذا الش يء يحقق  تحقيق الذات، فمن الصعوبة تعلم ش يء ما إال إذا

 حاجة أو رغبة أو فضول املعلم.

يعتمد نجاح الطالب إلى حد كبير على كفاءتهم في التدريس معتمدين على  -

أنفسهم وأن يراقبوا تعلمهم ويجب تعليم الطالب إستراتيجيات التعلم 

املتنوعة ومتى يستخدمونها على وجه مناسب بدأ من الصفوف األولى 

 ية وأن تستمر خالل املرحلة الثانوية.باملدارس االبتدائ

تدعيم االستخدام املستقل لألنشطة املعرفية لتنظيم الذات وتنمية  -

 املعرفة واملعتقدات التي تدعم العملية التعليمية.

ويستلزم تنفيذ متطلبات التدريس االستراتيجي تغيير االتجاهات السلبية  

ات وأساليب تدريس تقلل من نحو اللغة العربية من خالل اعتماد استراتيجي

ردود الفعل السلبية لألخطاء )كاستخدام النماذج، استخدام أسلوب األسئلة 

االستراتيجية التي تنمي املعرفة لدى الطلبة، استخدام املعلم لرد الفعل 
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املناسب، ومناقشة األخطاء الشائعة وتعليم الطالب كيفية تجاوزها(. 

 لطلبة للمشاركة من خالل التعلم التشاركي باإلضافة إلى إتاحة الفرصة أمام ا

[24] hared Learning 

كما يقوم التدريس االستراتيجي يقوم على عدة مبادئ منها: فهم املتعلم       

للعمليات املفاهيمية الداخلية التي تحدث داخل البنية املعرفية له، من 

، وتعد خالل إحداث الفهم مع املعرفة، وليس تغيير السلوكيات الظاهرة

املعرفة شبكة من األبنية املفاهيمية، ولهذا يصعب نقلها باستخدام الكلمات 

ألنها يجب أن تكزن مبنية داخل البنى العقلية للمتعلم، باإلضافة إلى النظر 

 [.2ة ينوي املعلم أن يؤثر فيهم ]إلى التعلم نشاط اجتماعي يتضمن طلب

 عناصر التدريس االستراتيجي: -4

  :[37] االستراتيجي بعض العناصر ومنها السيد يتضمن التدريس

: ويتم هذا التخطيط قبل وأثناء Purposeful Planningالتخطيط الهادف  •

 على 
ً
وبعد بناء الروابط والعالقات من خالل اختيار االستراتيجيات اعتمادا

 هدف الدرس، احتياجات الطلبة، وطبيعة املادة الدراسية املقررة عليهم.

: حيث يتم تطبيق Multiple Strategiesيجيات املتعددة االسترات •

 االستراتيجيات التي تدعم أساليب التعلم والتفضيالت املختلفة للطلبة.

: ويتم توظيفها قبل واثناء Connected Strategiesاالستراتيجيات املترابطة  •

وبعد استراتيجيات القراءة التي تشمل مجموعة من استراتيجيات تعلم 

 ة والكتابة.القراء

: وتهدف إلى تعظيم الفهم التام Explicit Instructionالتعليمات الواضحة  •

للمحتوى العلمي من خالل التوضيح والتفسير املباشر، النمذجة، املمارسة 

، والتطبيق املستقل )أنا افعل، نحن نفعل، وأنت Directed Practiceاملوجهة 

 تفعل(.

 خطوات التدريس االستراتيجي:  -5

تمر عملية التدريس االستراتيجي بعدة مراحل تبدأ بتحديد متغيرات        

العملّية التعليمية وتنتهي بالتفكير في تطوير التدريس لالستفادة من ذلك في 

[ أن خطوات ومراحل التدريس 37] دروس أخرى، وفي هذا الصدد أكد السيد

بناء واختيار استراتيجية التدريس، وصف  االستراتيجي تتمثل في:

االستراتيجية، تقديم بيان عملي لالستراتيجية، املمارسة التشاركية بين املعلم 

والطلبة، التغذية الراجعة من املعلم للطلبة، املمارسة املستقلة من الطلبة، 

 ثم تعميم ونقل الخبرة باالستراتيجية إلى مواقف تعليمية أخرى.

[ خطوات ومراحل 7] ؛ الزعانينLori Breslow[ 43] وقد حدد كل من

 التدريس االستراتيجي على النحو اآلتي:

الخطوة األولى: تحليل العناصر األساسية في البيئة التعليمية وهي:األهداف  -

التعليمية، خصائص املتعلمين، واملعلم، وأن هذه العناصر الثالث تتفاعل 

 مع بعضها البعض وتؤثر على بعضها.

الخطوة الثانية: عندما تقوم بتحليل العناصر األساسية للمنهاج أو أي  -

عنصر من العناصر الثالث يجب أن تأخذ في الحسبان أنه سوف يتأثر 

 
ً
بمجموعة من القيود )املحددات(: على سبيل املثال: إذا لم تجد شخصا

لتدريس الطلبة مهارات العمل الفريقي فإنه يجب عليك أن تتخلى عن ذلك 

لهدف التعليمي(، أو كمثال أخر فإنك ستحدد طريقة أخرى أفضل لتقييم )ا

الطلبة وهي إعطائهم اختبار شفوي لكن الوقت الذي ستحتاجه سيكون 

.
ً
 مستحيال

الخطوة الثالثة: اإلجابات لهذه األسئلة حول الطلبة، واملعلم، واألهداف  -

إلى سلسلة من تتأثر بعدة حقائق أو عن طريق املعيقات وبذلك سوف تقودك 

القرارات األساسية حول: التنظيم ومحتوى املنهاج، مجموعة من الطرق 

 التربوية يمكن استخدامها، نوع املواد والوسائل التكنولوجية التي ستوظفها.

الخطوة الرابعة: في عملية التحليل اإلستراتيجي للتعرف على عمليات  -

راجعة: كيف ستحصل التقويم التي ستستخدمها للحصول على التغذية ال

على التغذية الراجعة على تدريسك ومحتوى املنهاج والتنظيم؟ وكيف 

 ستحدد إذا حصل الطلبة على املعرفة واملهارات التي نريدهم أن يحققوها.

ي الخطوة الخامسة: كيف ستستخدم هذه األنواع من التغذية الراجعة الت -

 جمعتها لتحسين املنهج.

: دور املعلم في ا
ً
 لتدريس االستراتيجي:ثالثا

 في بناء االستراتيجيات املناسبة التي تساعد في إكساب 
ً
 فاعال

ً
يؤدي املعلم دورا

املفاهيم وتعلمها بسهولة ويسر، باإلضافة إلى مساهمته في تنفيذ متطلبات 

التدريس االستراتيجي، وتفعيل مشاركة الطلبة في عمليتي التعليم والتعلم، 

[ 7ول محورين هما الزعانين ]ويتمحور دور املعلم في التدريس االستراتيجي ح

 في: 

ر جو من االنضباط والوعي تجاه  •
ّ
تعزيز السلوك اإلستراتيجي الذي يوف

م. 
ّ
مية مما يساعد على تعزيز التعل

ّ
 العملية التعليمية التعل

 من  •
ً
التدريس اإلستراتيجي، وفي هذا الدور يكون املعلم في هذه املرحلة: باحثا

يه استقصاء ومعرفة خصائص الدرجة األولى حيث يتوجب عل

املتعلمين،وضع أهدافه الخاصة، ومن ثم يبدأ املعلم باتخاذ قرارات مهمة 

مه؟ 
ّ
وإستراتيجية بالفعل ليقرر التالي: ماذا سيدّرس؟ )املحتوى(، كيف سينظ

)تنظيم موضوعات املحتوى(، ما هي طرق التدريس التي سيستخدمها التي 

ي األنشطة الصفية املناسبة للمحتوى تتناسب مع خصائص املتعلمين؟، ما ه

وتتناسب مع خصائص املتعلمين وأهداف التعليم؟، ما هي الوسائل 

التعليمية األنسب؟، ما هي الطرق املناسبة لتزويد الطلبة بالتغذية 

الراجعة؟، ما هي الطرق واألساليب املناسبة لهذا املحتوى، لهؤالء الطلبة، 

 ولطريقة التدريس تلك؟.

لكي يكون  Strategic Teacher[ أن املعلم االستراتيجي 19] رى عساسوت       

 يجب أن تتوافر بعض املتطلبات ومنها: امتالك املعارف واملفاهيم 
ً
استراتيجيا

واملهارات املرتبطة باملبادئ األساسية لنظرية التعلم، وخصائص املتعلمين، 

اء التدريس ببعض وطرق التدريس االزمة للتدريس االستراتيجي، والقيام أثن

التدخالت كإضافة األدوات املناسبة التي تحقق األهداف التعليمية، 

وتصحيح األفكار الخاطئة لدى الطلبة من خالل توجيههم للتفكير السليم، 

واستخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة ومتكاملة من خالل املمارسات 

 Strategicن التدريسية ملساعدتهم لكي يصبحوا متعلمين استراتيجيي

Learners. 

ويشغل الطالب في التدريس اإلستراتيجي املرتبة األولى في االهتمام وذلك       

 حول الطالب لكن دور  ألن التدريس اإلستراتيجي
ً
هو عملية تتمحور أساسا

م تتناسب مع 
ّ
الطالب الرئيس ي يكون في اكتشاف أو اختراع استراتيجيات تعل

قدراته ونمط تّعلمه، وبالتالي فإن للطالب دور مهم إلنجاح تطبيق التدريس 

 [: 41,44اإلستراتيجي في العملية التعليمية يتمثل فيما يلي ]

 ويختار اإلستراتيجية املناسبة أن يشخص املوقف ا -
ً
 دقيقا

ً
لتعليمي تشخيصا

ملعالجته وأن يراقب ويقيم فعالية هذه اإلستراتيجية ويطورها بصورة 
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مستقلة حتى يتحسن أداءه املرتبط بإستخدامها مما يؤدي إلى زيادة شعوره 

بضبط التعلم وزيادة فعاليته الذاتية ودافعيته ليندمج في موقف التعلم حتى 

 ته.نهاي

يقوم بتحليل املهمة ثم وضع االهداف وإختيار اإلستراتيجية ثم تعديل  -

وإبتكار إستراتيجية ثم تجريب اإلستراتيجية من مدى فعاليتها ومراقبة التقدم 

 من التطبيق اآللي إلستراتيجيات مالئمة محددة للمهمة في سياقات 
ً
بدال

 مألوفة.

يستطيع تطبيقها إلنجاز املهام  أن يمتلك مجموعة من اإلستراتيجيات التي  -

خالل مجاالت املحتوى مع العمل على زيادة مجال معرفته باملزيد من 

 اإلستراتيجيات وتعميم إستخدامها.

يكون قادر على تحمل مسئولية تعلمه والتعامل مع زمالءه أثناء التعلم  -

 على التنظيم الذاتي من أجل إختيار وإستخدام اإلستراتيجيات ا
ً
ملالئمة وقادرا

 عن
ً
 تقيمم نجاحهم املرتبط بأفعالهم. فضال

ويستطيع معلم اللغة العربية تحقيق متطلبات التدريس االستراتيجي من 

خالل تدريبه على تطوير استراتيجيات مناسبة للدرس في ضوء مجموعة من 

املتغيرات بناء على طبيعة الدرس وتتمثل في: أن تناسب االستراتيجية أهداف 

.التدريس سو 
ً
 أم معرفيا

ً
 أم مهاريا

ً
 اء أكان قيميا

 أن تناسب االستراتيجية موضوع الدرس. -

أن تناسب االستراتيجية عدد الطلبة وتوزيعهم وتنظيمهم في  -

 الفصل.

 أن تراعي االستراتيجية أساليب التعلم والقدرات املختلفة للطلبة. -

أن تراعي االستراتيجية ارتباط الطالب باملادة الدراسية، أي  -

 اهاته وميوله نحو املادة.اتج

أن تالءم االستراتيجية إمكانيات واستعدادات املعلم واهتماماته  -

وإملامه باملادة الدراسية، وخبراته لتوظيف واستخدام 

 االستراتيجية.

 أن تناسب االستراتيجية جعل الطالب محو التعلم والتعليم  -

 الصفي. -

املتوفرة، وذلك  أن تالءم االستراتيجية املوارد املادية والبشرية -

الختالف متطلبات االستراتيجيات التي تحتاج إلى األدوات 

 واإلمكانيات املتوفرة في املدرسة.

أن تراعي االستراتيجية مهمة إثراء خبرة املتعلم، بحيث تثير  -

 بصفة مستمرة.
ً
 الدافعية الداخلية للطالب، وجعله مبادرا

باعتبارهما عاملين من أن تالءم االستراتيجية الزمان واملكان  -

 عوامل املوقف التعليمي والظروف الصفية.

أن تدعم االستراتيجية االتجاهات الديمقراطية والتعاون  -

 واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة.

أن تستند االستراتيجية إلى نظريات التعلم وقوانينها وتطبيقاتها  -

 الصفية، وتفعيل دور كل من املعلم والطالب.

بد للمعلم من امتالك مجموعة من املهارات التدريسية لكي يتمكن من وال        

تطبيق مدخل التدريس االستراتيجي ومنها: مهارة تحديد املفاهيم اللغوية، 

ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وأنماطهم، تحديد التعميمات املستهدف 

د طرق تقويم الوصول إليها، تهيئة بيئة تعليمية تنمي دافعية الطلبة، تحدي

الطلبة، واختيار استراتيجيات تتناسب مع انماط الطلبة، تحفيز الطلبة على 

استخدام خبراتهم السابقة وربطها بموضوع الدرس، وتوفير تغذية راجعة 

 للطلبة واالستفادة منها في تحسين العملية التدريسية.

 الدراسات السابقة. 3

ويمكن تقسيم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث الحالي على 

 النحو اآلتي:

: دراسات تناولت تطوير األداء التدريس للمعلم وتقويمه: وتتضمن:
ً
 أوال

[ إلى تحسين األداء التدريس ي ملعلمي اللغة العربية 45] هدفت دراسة السيد -

ئم على التوجهات املستقبلية باملرحلة اإلعدادية من خالل إعداد برنامج قا

لبحوث تدريس اللغة العربية، وتوصلت إلى وجود أثر للبرنامج التدريبيفي 

تنمية مهارات تخطيط الدرس في ضوء التوجهات املستقبلية لبحوث تدريس 

اللغة العربية، ووجود أثر للبرنامج التدريبي في تنمية مهارات تنفيذ الدرس 

ستقبلية لبحوث تدريس اللغة العربية، وأكدت وتقويمه في ضوء التوجهات امل

أن هناك بعض املهارات التدريسية التي تحتاج إلى وقت لتنميتها لدى معلمي 

 اللغة العربية.

[ تقييم األداء التدريس ي ملعلمي مقرر لغتي 46] هدفت دراسة الجميل -

بالصفوف األولية في ضوء املهارات املستهدفة وعالقته بإتقان الطلبة لها، 

وتوصلت إلى أن جميع املهارات التدريسية قد توفرت بدرجة كبيرة في األداء 

التدريس ي ملعلمي الصفوف األولية عدا األداءات التدريسية الخاصة بمهارة 

ة. وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية ودالة وهذا يعني أنه كلما زاد توفر الكتاب

 املهارات اللغوية في أداء املعلمين زاد مستوى اتقان الطلبة لتلك املهارات.

[ وضع تصور مقترح لتطوير األداء التدريس ي 16] حاولت دراسة الشيخ -

ومؤشرات األداء ملعلمي العلوم باملرحلة اإلعدادية فى ضوء قائمة معايير 

، وفى ضوء االحتياجات التدريبية التي تم تحديدها والتعرف STEM لتوجه

 عليها. 

[ إلى تقييم األداء التدريس ي ملعلمي مقرر لغتي 15] هدفت دراسة العردان -

الجميلة بالصفوف األولية بمنطقة حائل في ضوء ممارسات التدريس 

ات التدريس البنائي الالزم البنائي، وقام الباحث بإعداد قائمة بممارس

( معايير، 5توافرها ملعلم مقرر لغتي الجميلة للصفوف األولية تكونت من )

( ممارسة للتدريس البنائي، وتوصلت إلى أن مستوى األداء التدريس ي 59و)

للطالب املعلمين جاء بدرجة )متوسطة( في جميع ممارسات التدريس البنائي، 

ئية في األداء التدريس ي ملعلمي مقرر لغتي عدم وجود فروق ذات داللة إحصا

 ملتغير 
ً
الجميلة بالصفوف األولية في ضوء ممارسات التدريس البنائي، وفقا

 الدورات التدريبية ومتغير الخبرة.

[ إلى بناء معايير مقترحة لجودة األداء 47] هدفت دراسة الحميدان -

درجة امتالك  التدريس ي في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة، والتعرف على

معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية والوطنية لها، وتوصلت إلى توافر 

معايير جودة األداء لدى املعلمين بدرجات متفاوتة، كما أظهرت وجود فروق 

ذات داللة إحصائية في استجابات املعلمين حول درجة امتالك معلمي 

النوع لصالح اإلناث، ومعلمات الدراسات االجتماعية والوطنية تعزي ملتغير 

 ومتغير التخصص لصالح الذكور. 

[ إلى بناء قائمة بمعايير الجودة الشاملة ألداء 29] هدف دراسة املالكي -

معلمي التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية، والتعرف على درجة توفر هذه 

بناء تصور املعايير في أداء معلمي التربية اإلسالمية باملرحلة الثانوية، ومن ثم 

مقترح لتطوير األداء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسالمية في ضوء معايير 



812019 

36 

الجودة الشاملة، واعتمدت على املنهج الوصفي املسحي في تحقيق ذلك، 

وتوصلت إلى أن املستوى اإلجمالي لواقع األداء التدريس ي معلمي التربية 

املادة العلمية واإلملام بها اإلسالمية في املرحلة الثانوية في مجال التمكن من 

كان بدرجة متوسطة، بينما جاء ملجال التخطيط للتدريس وتنفيذ الدرس 

، كما اظهرت أن املستوى اإلجمالي لألداء في جميع املجاالت التدريسية 
ً
ضعيفا

كان بدرجة متوسطة، وأكدت على أهمية تبني معايير الجودة الشاملة في 

 سالمية بمؤسسات اإلعداد.برامج إعداد معلمي التربية اإل 

: دراسات تناولت التدريس االستراتيجي: ويمكن استعراضها على النحو 
ً
ثانيا

 اآلتي:

[ إلى تقديم نموذج للتدريس االستراتيجي قابل 18] هدفت دراسة السيد -

للتنفيذ ينمي األداء التدريس ي ملعلمى اللغة العربية من خالل تدريبهم على 

وتكون النموذج من ثالث مراحل هي: التشخيص، التدريس االستراتيجي، 

 تتضمن أربع 
ً
اإلعداد للتدريب، وتنفيذ التدريب، وقدمت الدراسة نموذجا

خطوات هي: التخطيط االستراتيجي للتدريس، وتحديد استراتيجيات تنفيذ 

التدريس، والتقويم االستراتيجي للتدريس، وتطوير األداء التدريس ى ومراعاة 

ير ألي تدريس جديد، وتم اإلستفادة من هذه الدراسات في نتائج هذا التطو 

وضع معايير ومؤشرات التدريس اإلستراتيجي، باإلضافة لكتابة اإلطار 

 النظري، واإلحساس باملشكلة وتفسير النتائج.

[ إلى استقصاء أساليب معلمي العلوم 36] هدفت دراسة الزعبي وبني خلف -

علمية لدى طلبة املرحلة األساسية، في معالجة صعوبات تعلم املفاهيم ال

ونسبة توافقها مع مبادئ التدريس االستراتيجي، وأظهرت النتائج أن املشاركين 

يميلون إلى استخدام أساليب التدريس التي تتمحور حول دور املعلم، والتي 

تتوافق بدرجة كبيرة مع املستوى السطحي من مبادئ التدريس االستراتيجي، 

نخفضة مع املستوى العميق منها، وأوصت بإجراء املزيد وبدرجة متوسطة وم

من الدراسات التقييمية الشاملة ملستويات خبرة معلمي العلوم في التدريس 

االستراتيجي، ودراسة التحديات التي تواجههم في ممارسة التدريس 

 االستراتيجي. 

يجي بناء نموذج للتدريس االسترات Wiles & Lengacher [48] حاولت دراسة -

الناجح، وتوضيح دوره في تحفيز الطلبة وتحسين مستوى التحصيل 

األكاديمي لديهم، واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن 

تطبيق نموذج التدريس االستراتيجي الجديد يتطلب تحول املتعلمين من الدور 

توظيف التقليدي كمستقبل إلى متعلمين فعاليين ونشطين، كما يحتاج إلى 

 استراتيجيات تدريسية متنوعة من قبل املعلمين.

[ إلى التحقق من مدى توافر متطلبات التدريس 19] هدفت دراسة عساس -

االستراتيجي في املمارسات التدريسية ملعلمات املرحلة الثانوية من وجهة 

نظرهن، وتوصلت إلى توافر بعض املتطلبات بدرجة كبيرة في املمارسات 

معلمات منها: صياغة أهداف تحدد بوضوح ما تتعلمه الطالبات التدريسية لل

خالل الدرس، تحفيز الطالبات على استخدام خبراتهن السابقة املرتبطة 

بموضوع الدرس، مراقبة الطالبات أثناء أداء مهامهن ملساعدتهن على إتمامها، 

  توافر معظم املتطلبات بدرجة متوسطة في املمارسات التدريسية للمعلمات.

إلى توضيح األطر النظرية للتدريس  Spanbroek [49] هدفت دراسة -

االستراتيجي، ومدى تأكيده على الدور الفاعل للطلبة في عملية التعلم، 

واعتمدت على املنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، وتوصلت غلى أن التدريس 

االستراتيجي يسهم في جعل الطلبة مفكرين تحليليين يتعلمون من خبراتهم 

ا تعلموه، كما أنه يدعم مهارات التفكير السابقة، ويحاولون تطبيق م

 االبتكاري لديهم. 

[ التعرف على أثر مهارات التدريس االستراتيجي على 50حاولت دراسة زانج ] -

تعلم قراءة اللغة اإلنجليزية، وأظهرت النتائج أن االستراتيجية التي استخدمها 

يدمج بها  املعلمون، والتي اعتمدت على تدخالت املعلم في األنشطة التي

الطالب، كان لها أثر كبير في إجراء التغييرات في تعلم مهارات القراءة، والفهم 

 ائي لدى أفراد العينة التجريبية.القر 

وبعد استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها أكدت على أهمية تطوير       

 األداء التدريس ي للمعلمين، والتحول نحو تطبيق مدخل التدريس االستراتيجي

ملا له من دور مهم في االرتقاء بأداء املعلمين، وعلى الرغم من ذلك فقد تالحظ 

عدم وجود دراسة ربطت بين األداء التدريس ملعلمي اللغة العربية وكيفية 

تطويره باستخدام مدخل التدريس االستراتيجي، وقد استفاد البحث الحالي 

فق عليها بين معظم نماذج من الدراسات السابقة في التوصل ألهم املعايير املت

تقويم أداء املعلم الدولية واإلقليمية، باإلضافة لتحديد مستوى األداء الذي 

 يجب أن يصل إليه معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية، وتفسير النتائج.

 جراءاتال و  الطريقة. 4

 البحثمنهج أ. 

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي بغرض إعداد قائمة املعايير وقائمة        

مؤشرات األداء فى ضوء التدريس االستراتيجي، وكذلك فى إعداد بطاقة 

مالحظة األداء التدريس ى ملعلمى اللغة العربية. كما وظف بغرض تحديد 

 مستوى األداء التدريس ى، وإجراء املقارنات البينية. 

 عينتهو  البحثمجتمع  ب.

تكون مجتمع البحث من جميع معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية        

ه، 1440-1439 بمدينة حائل، في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي

( معلم، 45(، وقد تم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها )422والبالغ عددهم )

: للمؤه
ً
 ل، والخبرة.والجدول التالي يوضح العينة طبقا

 1جدول 

 توزيع أفراد عينة البحث على حسب املؤهل والخبرة

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغير

 %66.67 30 بكالوريوس توزيع العينة حسب املؤهل 

 %33.33 15 ماجستير

 %13.34 6 سنوات 5اقل من  توزيع العينة حسب سنوات الخبرة 

 %42.22 19 سنوات 10 – 5من 

 %4.444 20  10أكثر من 

 %100 45 املجموع الكلى
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 البحث تأدوا ج.

ـــــة إعــــــداد على البحث اعتمد       ـــــايير قائمـ  التدريس ومؤشرات معـ

ـــختها في اشتقاقها تم والتي االستراتيجي، ـــة نسـ  الســــابقة الدراســــات مــــن األوليـ

ـــياغة وتم البحث، بموضوع الصــــلة ذات ــــذه صـــ ــــة هـ ــــين، في القائمـ ــا و أداتـ ــ  همــ

 هذه توافر مدى عـــن واملعلمـــات املعلمــــين آراء الســـــتطالع االســـــتبانة أداة

 املعلمين أداء لرصد املالحظـــة بطاقـــة وأداة التدريس ي، أدائهم في املعايير

 الخـــبراء قبـــل مـــن األداتـــين تحكـــيم جـــرى  وقـــد سلوكياتهم، وتشخيص

  التحقـــق وتم واملختصـــين
ً
 وثباتهما صدقهما من إحصائيا

 : اآلتي النحو على البحث أدوات إعداد خطوات توضيح ويمكن 

 عملية مرت وقد: اإلستراتيجي التدريس ومؤشرات ومبادئ بمعايير قائمة -أ

 :التالية بالخطوات إعدادها

 املصادر من عدد من القائمة اشتقاق تم األولية، صورتها في القائمة بناء -

 واملهارات التقويم، في املتخصصة السابقة والبحوث والدراسات الكتابات

 وخصائص الثانوية املرحلة طبيعة اإلستراتيجي، والتدريس للمعلم التدريسية

 والقوائم النماذج بعض تحليل املرحلة، هذه في للمتعلم العقلي النمو

 الدراسية املراحل بجميع للمعلمين التدريس ى األداء تقويم ملعايير املعاصرة

 .العاملى أو اإلقليمى املستوى  على سواء

 من عدد علي تحتوي  مبدئية قائمة إلي التوصل تم: للقائمة املبدئية الصورة -

 اللغة ملعلمي التدريس ي االداء في توافرها الواجب اإلستراتيجي التدريس معايير

 كل واحتوى  رئيسية معايير ثمانية من وتكونت الثانوية، باملرحلة العربية

 (. 64) بلغ املؤشرات من عدد على معيار

 من عدد علي األولية صورتها في القائمة عرض تم: القائمة ضبط -

 وفي الالزمة، التعديالت وإجراء القائمة ضبط بهدف وذلك املتخصصين،

 إبداعية أنشطة استخدام معيار دمج تم واملتخصصين املحكمين أراء ضوء

 لالستراتيجيات الصريح التدريس معيار مع اإلستراتيجي التدريس عملية إلثراء

 . للقائمة بعضها وحذف املؤشرات بعض إضافة تم كما التنظيمية، واألنماط

 رئيس ي معيار( 6) من النهائي بشكلها القائمة تكونت: للقائمة النهائية الصورة -

 (.1) ملحق أداء،( 51) عددها بلغ املؤشرات من عدد معيار كل وأمام

 األول  بالصف العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء مالحظة بطاقة( ب)

 :الثانوي 

 البيانات لجمع كأداة الدروس مالحظة بطاقة على الحالي البحث اعتمد

 باملرحلة العربية اللغة معلمي لدى الدروس بتنفيذ املتعلقة واملعلومات

 تحديد وتم الفصل، داخل املعلم أداء رصد كذلك حائل، بمدينة الثانوية

، األداء ومؤشرات معايير
ً
 تصف سلوكية عبارات شكل على وصياغتها مسبقا

 عن عبارة كل تعبر أن شريطة به، القيام املعلم من املتوقع التدريس ي السلوك

 حدوثه عند قياسه املراد السلوك تسجيل إلى باإلضافة فقط، واحد أداء

  املعلم أداء ملالحظة بطاقة بناء تم وقد. مباشرة
ً
 :اآلتية للخطوات وفقا

 للصف العربية اللغة معلمي أداء تقويم هو: املالحظة بطاقة من الهدف -

 ضوء في الفصل في للتدريس الفعلية ممارسته خالل من وذلك الثانوي، األول 

 . اإلستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير

  بناءً  املالحظة بطاقة بناء تم: املالحظة بطاقة أبعاد تحديد -
ً
 قائمة إلى استنادا

 احتوت وقد إليها، التوصل تم والتى اإلستراتيجي، التدريس ومؤشرات معايير

  معيار كل وتضمن أساسية، معايير( 6) على املالحظة بطاقة
ً
 من عددا

 وبلغ الفصل، داخل املعلم أداء في ومالحظتها قياسها يمكن والتي املؤشرات،

 الجدول  يوضحها كما الست املجاالت على موزعه مهارة( 51) الكلي العدد

 :التالي

 2 جدول 

 النهائية صورتها في والفرعية الرئيسية املهارات قائمة

 عدد املؤشرات  املعيار م

 9 للتدريس اإلستراتيجيالتخطيط  1

 9 االستراتيجيات التعليمية( -األهداف -املحتوي  -)خصائص املتعلم مراعاة متغيرات التدريس األساسية 2

 8 االندماج( -التطبيق -عرض وتقديم املحتوى  -)التهيئة للتعلم مراعاة مراحل التدريس اإلستراتيجي 3

 7 التدريس الصريح لالستراتيجيات واألنماط التنظيمية 4

 9 السعي لتحقيق التعلم االستقاللي للطلبة 5

 9 تقويم ومتابعة نتائج تعلم الطالب 6

 51 ست معايير مجموع

 على املالحظة بطاقة من األعلى الجزء يحتوي : املالحظة بطاقة شكل -

 والجزء ،(الخبرة -التدريبية الدورات -املدرسة -االسم) األساسية البيانات

 مالحظتها املطلوب التدريسية املؤشرات على يحتوى  البطاقة من الثاني

 .بترتيبها االحتفاظ مع متتالية بصورة

 مستوياته أو التدريس ي األداء درجة تحديد تم: املعلم ألداء الكمي التقدير -

 هو كما Likert-type scale التقدير لدرجات الثالثي" ليكرت" لنمط وفقا

 :التالي بالجدول  موضح

 3 جدول 

  املمارسة درجات يوضح
 
 الثالثي ليكرت ملقياس وفقا

 )األداء( درجة املمارسة

 عالي متوسط ضعيف

1 2 3 

1- 1,80 1,81- 2,60 2,61- 3,40 

 درجة،( 153) املالحظة لبطاقة العظمى الدرجة بلغت التدرج ذلك ضوء وفى

 .درجة( 51) للبطاقة الدنيا الدرجة بلغت حين فى

 :بحساب الباحث قام البطاقة صدق من للتحقق: البطاقة صدق -ه
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 :التالي الجدول  يوضحها كما للبطاقة، الكلية والدرجة محور  كل درجات بين بيرسون  ارتباط معامل حساب خالل من وذلك: الداخلي االتساق صدق -

 4 جدول 

 إليها ينتمي التي للبطاقة الكلية والدرجة املحور  درجة بين االرتباط معامل قيم

ــــور  ــ ــــور  معامل االرتباط املحـــ ــ  معامل االرتباط املحـــ

 **969. الرابع **891. األول 

 **991. الخامس **801. الثاني

 **765. السادس **845. الثالث

 الست للمحاور  االرتباط معامالت قيم أّن  السابق الجدول  من يتبين      

  دالة جميعها وكانت مرتفعة قيم جاءت للبطاقة الكلي واملجموع
ً
 عند إحصائيا

 بما الداخلي االتساق من عالية درجة وجود يعني مما ،(0.01) داللة مستوى 

 .اإلستبانة لفقرات الصدق من عالية درجة يعكس

 الخــــبراء مـــن عــــدد علـــى املالحظة بطاقة عرض تم حيث: الظاهري  الصدق -

 مــــدى عــــن آرائهــــم الســــتطالع التــــدريس وطــــرق  املنــــاهج مجال في واملتخصصـــين

 علـــى اإلجابـــة علـــى وقـــدرتها الدراســـة، أهـــداف لتحقيـــق الفقـــرات مناســـبة

 ومناســـبة اللغويـــة، صـــياغتها وســـالمة محتواهـــا، وتنـــوع وشموليتهـــا، تســـاؤالتها

لـــب وقـــد لهـــا، اإلخـــراج
ُ
ــتي املالحظــــات إبـــداء املحكمـــين أولئـــك مـــن ط  يرونها الــ

 ضوء وفي. الحــــذف أو اإلضــــافة، أو بالتعــــديل، يتعلــــق فيمــــا مناســــبة

 التعديالت إجراء تم كما عليها، اتفق التي على اإلبقاء تم مقترحاتهم

 .النهائية صورتها في وإخراجها املناسبة، واملقترحات

 من استطالعية عينة اختيار تم: املالحظة لبطاقة االستطالعية التجربة -و

 بتدريب الباحث قام وقد معلما،( 15) عددها بلغ وقد العربية، اللغة معلمى

 وكيفية املالحظة بطاقة تطبيق طريقة على العربية اللغة معلمى من اثنين

 تطبيق تم ثم الثالثي، التدريج وفق التدريس ى األداء تحقق مدى درجة رصد

 ذات فى واملعلمين الباحث قبل من االستطالعية العينة على املالحظة بطاقة

 وعليه مالحظات؛ الثالث فى التدريس ى األداء تحقق درجة رصد تم ثم الوقت،

"  معادلة باستخدام باملالحظة القائمين الثالثة بين االتفاق نسبة حساب تم

 املالحظة بطاقة ثبات إلى يشير مما ؛(0,88) االتفاق نسبة بلغت وقد ،"كوبر

 من التأكد كما. األساسية البحث عينة على والتطبيق لالستخدام وصالحيتها

 ويوضح ،(Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا معادلة باستخدام البطاقة ثبات

 :الثبات معامالت اآلتى الجدول 

 3 جدول 

 املالحظة بطاقة ألبعاد الثبات معامالت نتائج 

 البطاقة ككل السادس الخامس الرابع الثالث الثانى األول  معادلة

 0,79 0,84 0,91 0,88 0,90 0,86 0,83 ألفا كرونباخ

 (0,01) مستوى  عند دالة* 

 دالة املالحظة بطاقة ثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول  من يتضح 

 االعتماد وإمكانية للتطبيق وصالحيتها البطاقة ثبات على يدل مما إحصائيا،

 .نتائجها على

 على املالحظة بطاقة عرض بعد: املالحظة لبطاقة النهائية الصورة إعداد -ي

 فى املالحظة بطاقة أصبحت وثباتها، صدقها من والتأكد املحكمين السادة

 ملحق معايير،( 6) على موزعة مفردة( 51) من تتكون  بحيث النهائية؛ صورتها

(2.) 

 ومناقشتها نتائج. ال6

 : اآلتي النحو على وتفسيراتها البحث نتائج عرض ويمكن

 ومؤشرات معايير ما: "على ينص والذي: األول  بالسؤال املتعلقة النتائج -1

 الثانوية باملرحلة العربية اللغة معلمى لدى توافرها الالزم التدريس ى األداء

 ".االستراتيجي؟ التدريس ضوء في حائل بمدينة

 ومؤشرات بمعايير قائمة إلى الباحث توصل السؤال هذا عن لإلجابة 

 باملرحلة العربية اللغة معلمى أداء في توافرها الالزم االستراتيجي التدريس

،( 51) بلغ املؤشرات من وعدد معايير ست من تكونت الثانوية،
ً
  مؤشرا

 :اآلتي بالجدول  املوضح اآلتي النحو على وذلك

 6 جدول 

 االستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  قائمة 

 مؤشرات األداء املعيار
 
 
 

 التخطيط للتدريس االستراتيجي

 يجهز نفسه لعملية التدريس بشكل جيد
 العلمية للمحتوى يعتمد على قاعدة واسعة من املعرفة 

 لألهداف) املعرفية واملهارية والوجدانية( يحدد املستويات املتنوعة
 يمتلك عدد كبير من االستراتيجيات واألساليب التدريسية

 يخطط للتعامل مع القيود التي تفرضها بيئة التعلم وظروفه
 يمتلك مجموعة واسعة من اإلجراءات واألنماط التنظيمية

 بيئة تعليمية تحفز الطالب على بذل الجهد لتحقيق التعلم االستراتيجيييهئ 
 يحدد أساليب وأدوات التقويم املناسبة للدرس

 تشتمل خطة الدرس على العناصر والبيانات األساسية
 
 

 -األهداف -املحتوي  -مراعاة متغيرات التدريس األساسية)خصائص املتعلم
 التعليمية(االستراتيجيات 

 يقيم معرفة الطالب القبلية ومهارتهم الخاصة باملحتوى املراد تدريسه
 األساسية عناصرها إلى التعليمية للمادة املعرفية البنية يحلل

 يحدد االستراتيجيات التي تحقق أهداف التعلم بوعي ويراقب استخدامها
 وطبيعة املادة التي يقدمها العلمي التفكير بين يربط
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 مؤشرات األداء املعيار
 العالقات بينها

ً
 يعرض موضوعات املادة العلمية بشكل مترابط موضحا

 يربط املعرفة الجديدة باملعرفة القبلية للطالب
 يقدم معلومات إضافية تخدم موضوع الدرس واملادة

 يربط الدرس بحياة الطالب وواقعهم
 يعزز املحتوى اللفظي بصور وأشكال تخطيطية وبيانية) في صورة بنائية(

 
 -عرض وتقديم املحتوى  -مراعاة مراحل التدريس االستراتيجي) التهيئة للتعلم

 االندماج( -التطبيق
 
 
 

 ينفذ أنشطة تعليمية ذات طبيعة تقويمية ملعرفة الطلبة
 األفكار ويكون معنى للمحتوى  يعرض ويوضح

 ينشط املعرفة القبلية للطلبة ويقيمها ويبدأ بها
 يحث الطلبة للتفكير فيما لديهم من املعرفة ويقودهم إلى إعادة صياغتها

 يقود الطلبة إلى تطبيق املعرفة في مواقف جديدة
 الطالب.ينوع في أساليب التهيئة ملوضوع الدرس بما يحفز دافعية 

ييهئ أساليب الحوار الجيدة واملناقشات املفتوحة بينه وبين الطالب من جهة وبين الطالب 
 من جهة أخري 

ً
 بعضهم بعضا

 يوضح للطالب خطوات االستراتيجية والطريقة التي يتم إتباعها في الدرس
 
 

 التدريس الصريح لالستراتيجيات واألنماط التنظيمية

 كيفية تطبيق االستراتيجيات واألنماط التنظيميةيوضح للطلبة 
 يقدم االستراتيجيات واألنماط التنظيمية املقترحة للطلبة وتفسيرها

 يعطي فرصة ممارسة االستراتيجيات واألنماط التنظيمية ويدعم استخدامها
 يراقب ويضبط نتائج استخدام الطلبة لالستراتيجيات

 االستراتيجيات واألنماط التنظيمية التي يمتلكها الطلبةيقيم 
 للعملية التعليمية)العصف الذهني

ً
 -يستخدم استراتيجيات تدريسية تجعل الطالب محورا

 حل املشكالت...إلخ( -التعلم البنائي
 لتشجيع الطالب على التعلم الذاتي في مجال موضوع الدرس

ً
 يوفر فرصا

 يعطى فرصة للطلبة ليتعلموا لوحدهم دون مساندة كبيرة التعلم االستقاللي للطلبةالسعي لتحقيق 
 يستخدم التحفيز لتركيز انتباه الطلبة واملحافظة على استمراريتهم في التعلم

 تطور مهارات البحث العلمي في مواقف تتطلب االستقصاء كاالكتشاف العالقات واألنماط
 يطور قدرة الطلبة على تنظيم تعلمهم ومراقبة السيطرة عليه

 يطور قدرة الطلبة على التساؤل 
 يستخدم وسائل االتصال )اللفظي وغير اللفظي( بصورة فعالة

 آرائهم املختلفةيشجع الطالب على التعبير عن 
 يستمع إلى جميع الطالب ويناقش أفكارهم ومقترحاتهم بموضوعية

مراجع  -مجالت علمية إلكترونية -يوجه الطالب الستخدام مصادر متنوعة مثل)انترنت
 إلكترونية( لتعميق معلوماتهم وفهمهم ملوضوع الدرس

 
 
 
 

 تقويم ومتابعة نتائج تعلم الطالب
 
 

 يطرح أسئلة متعددة األنماط تثير تفكير الطالب
 ُيًقوم الجوانب املعرفية والوجدانية واملهارية بشكل متوازن 

يستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب مثل:)ملف اإلنجاز، املالحظة، املقابلة، اختبارات 
 خرائط املفاهيم...إلخ( -األداء

 بنائي، نهائي(يستخدم التقويم بأنواعه )قبلي، 
يساعد الطلبة على إيجاد إجابات لتساؤالتهم إما بشكل مباشر أو من خالل طرح األسئلة 

 االستراتيجية املناسبة
 على أنفسهم

ً
 يقدم إجابات نموذجية تساعد الطالب على تصحيح أخطائهم اعتمادا

 يقيس التقويم مستويات التفكير العليا(
 ونواحي الضعف لدي الطالب أثناء التعلم يشخص نقاط القوه

 أبحاث( -تقرير -تقديم -يكلف الطالب بنشاطات ذاتية ) قراءات

 معايير توافر درجة ما: "على ينص والذي: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج -2

 العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء في االستراتيجي التدريس ومؤشرات

 "حائل؟ بمدينة الثانوية باملرحلة

, املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة 

  مؤشرات من يحتويه وما معيار، لكل املئوية والنسب والتكرارات

 : يلي كما أداء،

 التدريس ي األداء مستوي  على للتعرف: االستراتيجي للتدريس التخطيط -أ

 ومؤشرات معايير ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى

 لتقدير واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم اإلستراتيجي التدريس

 : اآلتي الجدول  يبّينها كما األول  املعيار مؤشرات على العينة أفراد أداء

 7 جدول 

 للتدريس التخطيط ملعيار  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  الحسابية املتوسطات

 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 6 ضعيف 1.78 لعملية التدريس بشكل جيد يجهز نفسه 1

 7 ضعيف 1.72 يعتمد على قاعدة واسعة من املعرفة العلمية للمحتوى  2

 4 متوسط 1.84 يحدد املستويات املتنوعة لألهداف) املعرفية واملهارية والوجدانية( 3

 2 متوسط 1.89 يمتلك عدد كبير من االستراتيجيات واألساليب التدريسية 4
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 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 8 ضعيف 1.51 يخطط للتعامل مع القيود التى تفرضها بيئة التعلم وظروفه 5

 5 ضعيف 1.79 يمتلك مجموعة واسعة من اإلجراءات واألنماط التنظيمية 6

 9 ضعيف 1.50 يهيئة بيئة تعليمية تحفز الطالب على بذل الجهد لتحقيق التعلم اإلستراتيجي 7

 3 متوسط 1.80 املناسبة للدرسيحدد أساليب وأدوات التقويم  8

 1 متوسط 2.04 تشتمل خطة الدرس على العناصر والبيانات األساسية 9

 ضعيف 1.77 املتوسط العام

 البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين       

 للتدريس التخطيط" االستراتيجي للتدريس األول  املعيار مؤشرات ضوء في

 للمجموع الحسابي املتوسط كان حيث ،(ضعيف) بدرجة جاء" اإلستراتيجي

 لألداءات التفصيلية التقديرات في تفاوت هناك كان بينما ،(1,77) الكلي

 الحسابية املتوسطات تراوح حيث األول، املعيار مؤشرات ضوء في التدريسية

 بمستوى  مؤشرات أربع جاءات حيث ،(1,50-2,04) بين ما للعبارات

 ذلك الباحث ويرجع(. ضعيف) بمستوي  مؤشرات خمس حين في ،(متوسط)

 الحديثة االستراتيجيات توظيف على للمعلمين املهنية التنمية في القصور  إلى

 مع يتوافق بما الدراسية لخططهم تطويرهم وعدم التدريس، مجال في

 .املعاصرة االتجاهات

 أكدت والتي[ 3] يونس بني دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق       

 التدريس بتنفيذ املحكم التخطيط عملية إجراء على التركيز ضعف

  املعلمون  يظهر لم حيث االستراتيجي،
ً
 املعارف استكشاف في أكبر تميزا

 التربوية التوجهات مع ذلك ويتنافى. بالدرس البدء قبل السابقة والخبرات

 وما الطالب اكتسبها التي السابقة املعرف بين العالقة تؤكد التي الحديثة

 .حالية معارف من يكتسبه

 التدريس ي األداء مستوي  على للتعرف: األساسية التدريس متغيرات مراعاة -ب

 ومؤشرات معايير ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى

 لتقدير واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم اإلستراتيجي التدريس

 : اآلتي الجدول  يبّينها كما الثاني املعيار مؤشرات على العينة أفراد أداء

 8 جدول 

 التدريس متغيرات مراعاة ملعيار  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  الحسابية املتوسطات

 األساسية

 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 6 ضعيف 1.72 يقيم معرفة الطالب القبلية ومهارتهم الخاصة باملحتوى املراد تدريسه 1

 2 متوسط 1.83 البنية املعرفية للمادة التعليمية إلى عناصرها األساسية يحلل 2

 5 ضعيف 1.75 يحدد االستراتيجيات التي تحقق أهداف التعلم بوعي ويراقب استخدامها 3

 4 ضعيف 1.79 يربط بين التفكير العلمي وطبيعة املادة التى يقدمها 4

 العالقات بينها يعرض موضوعات املادة 5
ً
 3 متوسط 1.81 العلمية بشكل مترابط موضحا

 7 ضعيف 1.69 يربط املعرفة الجديدة باملعرفة القبلية للطالب 6

 9 ضعيف 1.20 يقدم معلومات إضافية تخدم موضوع الدرس واملادة 7

 1 متوسط 1.89 يربط الدرس بحياة الطالب وواقعهم 8

 8 ضعيف 1.64 يعزز املحتوى اللفظي بصور وأشكال تخطيطية وبيانية)في صورة بنائية( 9

 ضعيف 1.55 املتوسط العام

 البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين        

 متغيرات مراعاة" االستراتيجي للتدريس الثاني املعيار مؤشرات ضوء في

 الحسابي املتوسط كان حيث ،(ضعيف) بدرجة جاء" األساسية التدريس

 التفصيلية التقديرات في تفاوت هناك كان بينما ،(1,55) الكلي للمجموع

 املتوسطات تراوح حيث الثاني، املعيار مؤشرات ضوء في التدريسية لألداءات

 بمستوى  مؤشرات ثالث جاء حيث ،(1,20-1,89) بين ما للعبارات الحسابية

 (.ضعيف) بمستوى  أداءات سبع كان بينما ،(متوسط)

 أكدت والتي[ 29] املالكي دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق       

 بمتغيرات التام إملامه ضعف إلى يعود للمعلم التدريس ي األداء انخفاض أن

 للمادة املعرفية البنية تحليل على للقدرة وافتقاده األساسية، التدريس

 التي لالستراتيجيات تحليله عدم وكذلك األساسية، عناصرها إلى التعليمية

 باألنشطة اهتمامه قلة غلى باإلضافة التعليمية، األهداف تحقيق في تسهم

 .للمنهج املصاحبة

 وتقديم عرض -للتعلم التهيئة) اإلستراتيجي التدريس مراحل مراعاة -جـ

 ملعلمى التدريس ي األداء مستوي  على للتعرف: (اإلندماج -التطبيق -املحتوى 

 التدريس ومؤشرات معايير ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة

 أفراد أداء لتقدير واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم اإلستراتيجي

 : اآلتي الجدول  يبّينها كما األول  املعيار مؤشرات على العينة

 مراعاة ملعيار  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  الحسابية املتوسطات 9 جدول 

 الستراتيجي التدريس مراحل

 الترتيب مستوي األداء املتوسط املؤشرات م

 7 ضعيف 1.36 ينفذ أنشطة تعليمية ذات طبيعة تقويمية ملعرفة الطلبة 1

 5 ضعيف 1.78 يعرض ويوضح األفكار ويكون معنى للمحتوى. 2
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 الترتيب مستوي األداء املتوسط املؤشرات م

 3 متوسط 1.84 ينشط املعرفة القبلية للطلبة ويقيمها ويبدأ بها. 3

 4 ضعيف 1.79 يحث الطلبة للتفكير فيما لديهم من املعرفة ويقودهم إلى إعادة صياغتها. 4

 8 ضعيف 1.61 يقود الطلبة إلى تطبيق املعرفة في مواقف جديدة. 5

 2 متوسط 1.89 .ينوع في أساليب التهيئة ملوضوع الدرس بما يحفز دافعية الطالب 6

 من جهة أخري ييهئ أساليب الحوار الجيدة  7
ً
 1 متوسط 2.12 واملناقشات املفتوحة بينه وبين الطالب من جهة وبين الطالب بعضهم بعضا

 6 ضعيف 1.73 يوضح للطالب خطوات االستراتيجية والطريقة التي يتم إتباعها في الدرس 8

 ضعيف 1.74 املتوسط العام

 البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين       

 مراحل مراعاة" االستراتيجي للتدريس الثالث املعيار مؤشرات ضوء في

 الحسابي املتوسط كان حيث ،(ضعيفه) بدرجة جاءت" اإلستراتيجي التدريس

 التفصيلية التقديرات في تفاوت هناك كان بينما ،(1,74) الكلي للمجموع

 املتوسطات تراوح حيث الثالث، املعيار مؤشرات ضوء في التدريسية لألداءات

 بمستوى  مؤشرات ثالث جاءا حيث ،(1,36-2,12) بين ما للعبارات الحسابية

 (.ضعيف) بمستوي  أداءات خمس جاء حين في ،(متوسط)

  ودراسة[ 29] املالكي دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق       

 الفعال العرض على املعلمين بعض قدرة ضعف أكدتا واللتين[ 36] الزعبي

 األداء وفق للدرس التخطيط إلى وميلهم مترابط، بشكل العلمية املادة ملحتوى 

 ألساليب تنويعهم وقلة التقليدية، الطريقة على القائم للدرس التنفيذي

 .الطلبة دافعية وتحسين الدرس، ملوضوع التهيئة

 على للتعرف: التنظيمية واألنماط لالستراتيجيات الصريح التدريس -د

 حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء مستوي 

 املتوسطات حساب تم اإلستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير ضوء

 األول  املعيار مؤشرات على العينة أفراد أداء لتقدير واالنحرافات الحسابية

 : اآلتي الجدول  يبّينها كما

 10 جدول 

 الصريح التدريس ملعيار  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  الحسابية املتوسطات

 التنظيمية واألنماط لالستراتيجيات

 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 7 ضعيف 1.11 يوضح للطلبة كيفية تطبيق االستراتيجيات واألنماط التنظيمية 1

 4 ضعيف 1.72 يقدم االستراتيجيات واألنماط التنظيمية املقترحة للطلبة وتفسيرها 2

 5 ضعيف 1.67 واألنماط التنظيمية ويدعم استخدامهايعطي فرصة ممارسة االستراتيجيات  3

 3 ضعيف 1.79 يراقب ويضبط نتائج استخدام الطلبة لالستراتيجيات 4

 6 ضعيف 1.61 يقيم االستراتيجيات واألنماط التنظيمية التي يمتلكها الطلبة 5

 للعملية  6
ً
حل  -التعلم البنائي -التعليمية)العصف الذهنييستخدم استراتيجيات تدريسية تجعل الطالب محورا

 املشكالت...إلخ(.

 2 متوسط 1.89

 لتشجيع الطالب على التعلم الذاتي في مجال موضوع الدرس 7
ً
 1 متوسط 2.20 يوفر فرصا

 ضعيف 1.66 املتوسط العام

 في البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين     

 الصريح التدريس" االستراتيجي للتدريس الرابع املعيار مؤشرات ضوء

 كان حيث ،(ضعيف) بدرجة جاءت" التنظيمية واألنماط لالستراتيجيات

 في تفاوت هناك كان بينما ،(1,66) الكلي للمجموع الحسابي املتوسط

 الثالث، املعيار مؤشرات ضوء في ةالتدريسي لألداءات التفصيلية التقديرات

 جاءا حيث ،(1,11-2,20) بين ما للعبارات الحسابية املتوسطات تراوح حيث

 حسابي بمتوسط أداءات خمس جاء حين في ،(متوسط) بمستوى  مؤشرين

 املعلمين بعض افتقاد إلى ذلك الباحث ويرجع(. ضعيف) بمستوي ( 1,11)

 التدريس عليها يقوم التي التدريسية االستراتيجيات جميع توظيف على للقدرة

 .لها استخدامها لقلة وذلك االستراتيجي،

 األداء مستوي  على للتعرف: للطلبة االستقاللي التعلم لتحقيق السعي -هـ

 التدريس مؤشرات ضوء الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي

 أفراد أداء لتقدير واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم اإلستراتيجي

 : اآلتي الجدول  يبّينها كما األول  املعيار مؤشرات على العينة

 11 جدول 

 التدريس ومؤشرات معايير  ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  للمتوسطات املئوية والنسب الحسابية املتوسطات

 للطلبة االستقاللي التعلم لتحقيق السعي الستراتيجي

 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 1 متوسط 1.10 يعطى فرصة للطلبة ليتعلموا لوحدهم دون مساندة كبيرة 1

 3 متوسط 1.84 واملحافظة على استمراريتهم في التعلميستخدم التحفيز لتركيز انتباه الطلبة  2

 4 متوسط 1.81 تطور مهارات البحث العلمي في مواقف تتطلب االستقصاء كاالكتشاف العالقات واألنماط 3

 6 ضعيف 1.68 يطور قدرة الطلبة على تنظيم تعلمهم ومراقبة السيطرة عليه 4

 8 ضعيف 1.63 يطور قدرة الطلبة على التساؤل  5
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 الترتيب مستوي األداء  املتوسط املؤشرات م

 2 متوسط 1.89 يستخدم وسائل االتصال )اللفظي وغير اللفظي( بصورة فعالة 6

 5 ضعيف 1.70 يشجع الطالب على التعبير عن آرائهم املختلفة 7

 9 ضعيف 1.62 يستمع إلى جميع الطالب ويناقش أفكارهم ومقترحاتهم بموضوعية 8

مراجع إلكترونية( لتعميق معلوماتهم  -مجالت علمية إلكترونية -يوجه الطالب الستخدام مصادر متنوعة مثل)انترنت 9

 وفهمهم ملوضوع الدرس

 7 ضعيف 1.64

 متوسط 1.87 املتوسط العام

 البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين       

 لتحقيق السعي" االستراتيجي للتدريس الخامس املعيار مؤشرات ضوء في

 املتوسط كان حيث ،(متوسطة) بدرجة جاءت" للطلبة االستقاللي التعلم

 التقديرات في تفاوت هناك كان بينما(. 1,87) الكلي للمجموع الحسابي

 حيث الخامس، املعيار مؤشرات ضوء في التدريسية لألداءات التفصيلية

 ثالث جاءات حيث ،(1,62-2,10) بين ما للعبارات الحسابية املتوسطات تراوح

 ،(ضعيف) بمستوى  أداءات ست كان بينما ،(متوسط) بمستوى  مؤشرات

 (.ضعيف) بمستوى ( 1,61) حسابي بمتوسط

 والتي Spanbroek[ 49] دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق        

 تدريب فرص يقلل مما املعرفية الجوانب على املعلمين بعض تركيز أكدت

 طرح على وتشجيعهم أنفسهم، على واعتمادهم الذاتي التعلم على الطلبة

 السيطرة ومراقبة تعلمهم وتنظيم واملعلم، أقرانهم مع ومناقشتها أفكارهم

 املداخل استخدام على الكافي التدريب إلى املعلمين حاجة على يدل مما عليه،

 .للطالب الفعالة املشاركة على املرتكزة الحديثة التدريسية واألساليب

 التدريس ي األداء مستوى  على للتعرف: الطالب تعلم نتائج ومتابعة تقويم -و

 ومؤشرات معايير ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى

 لتقدير واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم يجياإلسترات التدريس

 (: 11) الجدول  يبّينها كما األول  املعيار مؤشرات على العينة أفراد أداء

 12 جدول 

 نتائج ومتابعة تقويم ملعيار  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي األداء ملستوى  الحسابية املتوسطات

 الطالب تعلم

 الترتيب مستوي األداء املتوسط املؤشرات م

 3 متوسط 1.88 يطرح أسئلة متعددة األنماط تثير تفكير الطالب 1

 6 ضعيف 1.72 ُيًقوم الجوانب املعرفية والوجدانية واملهارية بشكل متوازن  2

خرائط  -املقابلة، اختبارات األداء يستخدم أساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب مثل:)ملف اإلنجاز، املالحظة، 3

 املفاهيم...إلخ(

 8 ضعيف 1.51

 4 ضعيف 1.79 يستخدم التقويم بأنواعه )قبلي، بنائي، نهائي( 4

 7 ضعيف 1.65 من خالل طرح األسئلة االستراتيجية املناسبةيساعد الطلبة على إيجاد إجابات لتساؤالتهم إما بشكل مباشر أو  5

 على أنفسهم 6
ً
 1 متوسط 1.91 يقدم إجابات نموذجية تساعد الطالب على تصحيح أخطائهم اعتمادا

 9 ضعيف 1.50 اإلبداع( -االبتكاريقيس التقويم مستويات التفكير العليا ) 7

 5 ضعيف 1.73 ونواحي الضعف لدي الطالب أثناء التعلم يشخص نقاط القوه 8

 2 متوسط 1.89 )أبحاث -تقرير -تقديم -يكلف الطالب بنشاطات ذاتية ) قراءات 9

 ضعيف 1.71 املتوسط العام

 في البحث عينة لدى التدريس ي األداء مستوى  أن السابق الجدول  من يتبين     

 نتائج ومتابعة تقويم" االستراتيجي للتدريس السادس املعيار مؤشرات ضوء

 الحسابي املتوسط كان حيث ،(ضعيف) بدرجة جاءت" الطالب تعلم

 التفصيلية التقديرات في تفاوت هناك كان بينما ،(1,71) الكلي للمجموع

 تراوح حيث السادس، املعيار مؤشرات ضوء في التدريسية لألداءات

 ثالث جاءت حيث ،(1,50-1,91) بين ما للعبارات الحسابية املتوسطات

 (.ضعيف) بمستوى  أداءات، ست جاءت بينما ،(متوسط) بمستوى  مؤشرات

 الطلبة تقويم عملية في التقليدية األساليب شيوع إلى ذلك الباحث ويرجع        

  ذلك يكون  قد وربما فيها، املستخدمة لألدوات املعلمين تنويع وعدم
ً
 عن ناجما

 .التقويم أساليب على مهاراتهم لتنمية للمعلمين املقدمة التدريبية البرامج قلة

 الزعانين ودراسة[ 3] يونس بني دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 في الحديثة واالتجاهات باألسس املعلمين بعض إملام ضعف أكدتا واللتين[ 7]

 للوقوف التقويم نتائج بمراجعة يقومون  بال حيث التربوي، التقويم مجال

 راجعة تغذية بتقديم يقومون  ال انهم كما إصالحه، على والعمل الخلل على

 .التقويم نتائج عن

 دالة فروق توجد هل: "على ينص الذي:  الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج -3

 
ً
 الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ى األداء مستوى  بين احصائيا

 -للمؤهل تعزى  اإلستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير ضوء حائل بمدينة

 الخبرة؟

( ت)اختبار استخدام تم باملؤهل يتعلق فيما السؤال هذا على لإلجابة 

 عينة إجابات في( Indepenedent Samples T-Test) مستقلتين لعينتين

 : التالي النحو على البحث،
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 13 جدول 

 تعزى  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ى األداء مستوى  في الفروق لداللة مستقلتين لعينتين" ت" اختبار نتائج

 (45 ن) للمؤهل

 قيمة االنحراف املعياري  املتوسط العدد الجنس املعيار

 ت""

 الداللة الحصائية درجات الحرية

 غير دالة 43 261. 2.79 19.23 30 بكلوريوس للتدريس اإلستراتيجيالتخطيط 

 2.62 20.19 15 ماجستير

 غير دالة 43 89. 3.49 18.33 30 بكلوريوس مراعاة متغيرات التدريس األساسية

 2.12 18.26 15 ماجستير

 غير دالة 43 98 . 3.32 18.65 30 بكالوريوس مراعاة مراحل التدريس االستراتيجي

 3.12 18.79 15 ماجستير

 غير دالة 43 97 . 3.49 17.53 30 بكالوريوس التدريس الصريح لالستراتيجيات واألنماط التنظيمية

 2.42 17.69 15 ماجستير

 غير دالة 43 061. 2.39 20.13 30 بكلوريوس االستقاللي للطلبةالسعي لتحقيق التعلم 

 2.02 20.28 15 ماجستير

 غير دالة 43 72. 3.44 19.93 30 بكلوريوس تقويم ومتابعة نتائج تعلم الطالب

 2.52 20.09 15 ماجستير

 غير دالة 43 99. 18.94 113.8 30 بكلوريوس بطاقة املالحظة ككل

 18.18 115.3 15 ماجستير

 مستوى  عند إحصائيا دالة فروق وجود عدم( 12) الجدول  نتائج تبين       

  العربية اللغة معلمى درجات متوسطى بين( ≤0.05) داللة
ً
 املؤهل ملتغير وفقا

 األداء بمستوى  يتعلق فيما ككل التدريس ى األداء مالحظة بطاقة فى العلمي

 معايير ضوء حائل بمدينة الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ى

 املعلمين وعي قلة إلى ذلك الباحث ويرجع. االستراتيجي التدريس ومؤشرات

 . االستراتيجي التدريس ومعايير بمتطلبات

 ONE-WAY) األحادي التباين تحليل استخدام تم بالخبرة يتعلق وفيما 

ANOVA )التالي الجدول  يعرضها كما الفروق، لداللة: 

 14 جدول 

 تعزى  الستراتيجي التدريس ومؤشرات معايير  ضوء الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ى األداء مستوى  في الفروق لداللة مستقلتين لعينتين" ت" اختبار نتائج

 (45ن) للخبرة

 مستوى الداللة قيمة" ف" متوسط املربعات مجموع املربعات درجات الحرية مصدر التباين

 0.217 1.461 424.04 48.08 2 بين املجموعات

 290.22 289.12 42 داخل املجموعات

   237.20 44 املجموع

     

 مستوى  عند إحصائيا دالة فروق وجود عدم السابقة الجدول  نتائج تبين

  العربية اللغة معلمى درجات متوسطى بين( ≤0.05) داللة
ً
 الخبرة ملتغير وفقا

 التدريس ي األداء بمستوى  يتعلق فيما ككل، التدريس ى األداء مالحظة بطاقة فى

 التدريس ومؤشرات معايير ضوء الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمي

 تلقى من بالرغم أنه ضوء في النتيجة هذه وتفسر. للخبرة تعزى  االستراتيجي

 أكثر وبرامج مقررات املاجستير درجة على الحاصلين العربية اللغة معلمى

 إال فقط؛ البكالوريوس درجة الحاصلين من األكاديمي إعدادهم برامج ضمن

 فى النظرى  التدريب على أساس ى بشكل تعتمد ألنها فاعلية، تحقق لم أنها

 دورات تلقوا خبرة األكثر العربية اللغة معلمى أن كما محاضرات، صورة

 الجانب عليها يغلب البرامج وهذه املهنية األكاديمية برامج ضمن كثيرة تدريبية

 التدريس ومعايير فنيات عن البعد كل بعيدة وهى التطبيقى وليس النظرى 

 العربية اللغة حصص داخل الروتينى األداء إلى يلون يم أنهم كما االستراتيجي،

  واالبتكار؛ التجديد فى رغبة لديهم وليس
ً
 .واحدة تعليمية بيئة في لعملهم نظرا

[ 15] العردان ودراسة ،[3] يونس بني دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق       

 تشابه نتيجة املعلمين، أداء على التدريسية الخبرة تأثير ضعف أكدتا واللتين

 االستراتيجي التدريس مدخل تطبيق فعالية على تؤثر التي التعلم بيئة

 بهذه املعلمين استقاللية وكذلك الحديثة، التدريسية واالستراتيجيات

 . زمالئهم مع تشاركها وعدم االستراتيجيات

 األداء تطوير متطلبات ما" على ينص الذي: الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج -4

 التدريس مدخل ضوء في الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى التدريس ي

  اإلستراتيجي؟

 مدخل توظيف أهمية -واإلجرائي النظري  بشقيها– الدراسة أكدت      

 جودة تحقيق لضمان العربية اللغة معلمي قبل من االستراتيجي التدريس

 عام، بوجه التعليمية الخدمة مستوى  على باإليجاب ينعكس مما األداء،

 التدريس ي األداء تطوير ويتطلب. خاص بوجه للطلبة األكاديمي والتحصيل

 اإلستراتيجي التدريس مدخل ضوء في الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمى

 :ومنها املتطلبات من مجموعة توافر
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 وتنفيذ تخطيط خالل االستراتيجيات استخدام كيفية عن أدلة إعداد •

 واملعلمات املعلمين جميع على وتوزيعها الدروس، موضوعات وتقويم

 .التدريسية االستراتيجيات استخدام خالل بها لالسترشاد

 بعض تضمينها يتم بحيث الطلبة تقويم وآليات نظم في النظر إعادة •

 إلى تحولهم في يساعد مما تعلموه، ما تطبيق بكيفية املرتبطة التكليفات

 .استراتيجيين متعلمين

 بالجامعات التربية بكليات العربية اللغة معلم إعداد برامج مراجعة •

 التدريس وأساسيات التدريس ي األداء ومؤشرات معايير وتضمين السعودية

، لتطويرهم املعلمين، وتدريب إعداد برامج في االستراتيجي
ً
 وتحسين مهنيا

 .التدريسية ممارساتهم

 في متنوعة تدريس استراتيجيات وتوظيف استخدام على املعلمين تحفيز •

 ملواجهة بنفسه وثقته املتعلم دافعية أثارة أجل من العام؛ التعليم مدارس

 .اآلخرين مع والتعاون  التعامل وعلى القرار اتخاذ على والقدرة املشكالت،

 اكتساب طريق عن أدائه مستوى  ورفع العربية اللغة معلم كفاءة زيادة •

 طريق عن وذلك والثقافية، والشخصية واملهنية الفنية والخبرات املهارات

 .لها مخطط معايير وفق التدريب

 والثقافية واملهنية األكاديمية إلمكانياته إدراكه على املعلم مساعدة •

 جهوده، وتنظيم ومواجهتها تحليلها على وقدرته بحاجاته ووعيه والشخصية،

 .القصور  لجوانب مناسبة حلول  إلى الوصول  أجل من

 التدريسية الكفايات تنمية في العربية اللغة ملوجهي اإلشرافية األدوار تفعيل •

 .وفنياته االستراتيجي التدريس أساسيات على وتدريبهم املعلمين لدى

 مهاراتهم وتنمية العربية، اللغة ملعلمي املهنية بالكفايات االرتقاء •

 .استراتيجيين معلمين إلى التحول  على يساعدهم مما االستراتيجية

 الالزمة املساندة واملواد التعليمية بالوسائل وتجهيزها الصفية بيئة تحسين •

 ومادية معنوية حوافز وتخصيص االستراتيجي، التدريس مدخل لتطبيق

 .التدريسية العملية في توظيفه على املعلمين لتشجيع

 بممارساتهم ترتبط بحيث العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء تقويم •

 القدرات تقويم وكذلك إنجازها، وإمكانية املدرسية الفصول  داخل الفعلية

 محددة، ضوابط وفق لديهم والتربوية الفنية واملهارات التخصصية املعرفية

 املرتبطة واملهارات للمعارف املعلمين امتالك مدى حول  تقريرا وتقديم

 .التدريسية بأداءاتهم

 الخدمة أثناء للمعلمين املهنية التنمية في العاملية االتجاهات من االستفادة •

 االستراتيجي، التدريس وفنيات أساسيات على العربية اللغة معلمي تدريب في

)  الحديثة التدريس استراتيجيات باستخدام دروس إعداد على وتدريبهم

 التعلم -التعاوني التعلم -النشط التعلم -الذهني العصف -البنائي التعلم

 (.التعلم دورة -التبادلي التدريس -الذاتي

 مدخل مع التعامل من تمكنه التي للمعلم التدريسية الكفايات تنمية •

 التكامل تحقيق على وتشجيعهم عالية، بتقنية وفنياته االستراتيجي التدريس

 مقررات محتوى  تنفيذ في املتطورة التعلم وأساليب االستراتيجي التدريس بين

 .العربية اللغة

 متنوعة، تقويم أساليب استخدام على العربية اللغة معلمي تدريب •

-Standards املعايير على املرتكز والتقويم البديل التقويم بمفاهيم وتوعيتهم

based Evaluation، تقديم في التقويم نتائج من االستفادة إلى باإلضافة 

 في السابقة األخطاء تجنب على يساعدهم مما للطلبة، الراجعة التغذية

 مستوى  تدني إلى تؤدي قد التي القصور  جوانب ومعالجة املستقبل،

 .لديهم التحصيل

 املجاالت تنمية على تساعدهم حديثة تدريسية باستراتجيات املعلمين تزويد •

 بحيث وأصيلة، متنوعة معارف إلنتاج للطلبة واملهارية والوجدانية العقلية

 .التدريسية املواقف في أفكارهم تطبيق إلى تقودهم

 : البحــث مقترحـــات 

 :والدراسات البحوث من عدد إجراء الباحث يقترح

 العربية اللغة معلمي التدريس ي األداء لتطوير مقترح تدريبي برنامج فاعلية -1

 .االستراتيجي التدريس أداء جودة ومؤشرات معايير ضوء في الثانوية باملرحلة

 في ذلك وأثر االستراتيجي التدريس على القائم التعلم تتناول  دراسة إجراء -2

 .الثانوية املرحلة طالب لدى لإلنجاز والدافعية الذاتي التعلم مهارات تنمية

 اللغة ملعلمي التدريبية والحاجات املهنية الكفايات حول  مسحية دراسة -3

 . الثانوية باملرحلة العربية

 معايير ضوء في الثانوية باملحلة العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء تقويم -4

 .أنفسهم الطالب نظر وجهة من االستراتيجي التدريس

 راجعامل

  العربية املراجع أ.

 التعلم استراتيجيات بعض استخدام فاعلية(: م2012) داليا الشربيني،[ 1]

 مجلة االجتماعية، الدراسات مادة في التالميذ تحصيل زيادة في النشط

 التربية، كلية ،(2) العدد ،(22) املجلد باإلسكندرية، التربية كلية

 .اإلسكندرية جامعة

م(: املمارسات التدريسية لدى معلمات 2015بني يونس، الزهراء خليفة ) [3]

الرياضيات في املرحلة االساسية في ضوء متطلبات التدريس 

االستراتيجي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 

 اليرموك، األردن.

 األداء لتطوير مقترح تدريبي برنامج(: 2012)أحمد محمد عيس ى،[ 4] 

 املعايير ضوء فى الثانوية باملرحلة اإلسالمية التربية ملعلمي التدريس ي

 ،(4)ع ،(13)مج والنفسية، التربوية العلوم مجلة األداء، لجودة املهنية

 .البحرين جامعة التربية، كلية

 التربية مقررات ملعلمي التدريس ي األداء تقويم(: 2015) علي البركاتي،[ 5]

 باملرحلة املناهج لتطوير الشامل املشروع ضمن املطورة اإلسالمية

 منشورة، غير ماجستير رسالة السعودية، العربية اململكة في املتوسطة

 .السعودية العربية اململكة القرى، أم جامعة التربية، كلية

 في الرياضيات ملعلمي التدريس ي األداء تقويم(: 2015) زاهر البارقي،[ 6]

 رسالة ،NCTM معايير ضوء في الرياض بمدينة االبتدائية املرحلة

 محمد اإلمام جامعة جتماعية،اال  العلوم كلية منشورة، غير ماجستير

 .السعودية العربية اململكة اإلسالمية، سعود بن

 على اإلعدادية املرحلة علوم معلمي تدريب(: 2014) حسين رائد الزعانين،[ 7]

 االستراتيجي، التدريس مبادئ ضوء في الشبكي االستقصاء عناصر

 .طنطا التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة

 ملعلمى التدريس ى األداء تقويم(: 2011) الدين زين باهلل املعتز محمد،[ 8]

. املعاصرة الدولية املعايير بعض ضوء فى اإلعدادية باملرحلة العلوم

, 14 املجلد, العلمية للتربية املصرية الجمعية, العلمية التربية مجلة

 .254-213, يوليو, 3 العدد
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 النفس علم ملعلمي التدريس ي األداء تقويم(: 2009) محمد آمال جمعة،[ 9]

 القراءة مجلة الشاملة، الجودة ومؤشرات معايير ضوء في واالجتماع

 .مصر ،(88)ع, واملعرفة

 التدريس استراتيجيات تطبيق معوقات(: م2018) صالح املقاطي،[ 10]

 لنظام الثانوية املرحلة في الشريعة العلوم مقررات تدريس في الحديثة

 واإلدارية، اإلنسانية العلوم مجلة املعلمين، نظر وجهة من املقررات

 .أبريل املجمعة، جامعة والترجمة، النشر مركز

 استراتيجيات بعض استخدام أثر(: م2006) رجاء وعيد، عاطف سعيد،[ 11]

 وتنمية التحصيل على االجتماعية الدراسات تدريس في النشط التعلم

 في دراسات اإلعدادية، املرحلة تالميذ لدى املشكالت حل مهارات

 للمناهج املصرية الجمعية ،(111) العدد التدريس، وطرق  املناهج

 .فبراير القاهرة، التدريس، وطرق 

 الشرعية العلوم معلمي ممارسة واقع(: م2013) منصور  التريكي،[ 12]

 الرياض بمدينة النشط التعلم الستراتيجيات املتوسطة للمرحلة

 العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة لها، املصاحبة واملعوقات

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة االجتماعية،

 هشام وخليفه، جمال شعيب وصالح، محمد أسامة الحازمي،[ 13]

 طيبة بجامعة التربية كلية لطالب التدريس ي األداء تقويم(: 2012)أنوار

, النفس وعلم التربية في عربية دراسات املعلم، إعداد معايير ضوء في

 .مصر ،(3) ج(,28)ع

 ملعلمى التدريس ى األداء تقييم(. 2013) حمد والحربى، محمد سعيد،[ 14]

 ضوء فى الرس بمحافظة االبتدائية املرحلة من العليا للصفوف العلوم

 املناهج فى دراسات مجلة الحديثة، العلوم مناهج تدريس متطلبات

 .37-15,أكتوبر ،(199) ع التدريس، وطرق 

 ملعلمي التدريس ي األداء تقييم(: 2016) عبدهللا بن سلطان العردان،[ 15]

 ممارسات ضوء في حائل بمنطقة األولية بالصفوف الجميلة لغتي مقرر 

 .الشيخ كفر جامعة ،،(2)ع التربية، كلية مجلة البنائي، التدريس

 التدريس ى األداء لتطوير مقترح تصور (: 2017) محمد مصطفي الشيخ،[ 16]

 املجلة ،STEMتوجه معايير ضوء فى اإلعدادية باملرحلة العلوم ملعلمى

 .مصر يوليو، ،(4) ،ع(20) مج العلمية، للتربية املصرية

 التربوية املصطلحات معجم(: م2003) علي والجمل، أحمد اللقاني،[ 17]

 .القاهرة الكتب، عالم التدريس، وطرق  املناهج في املعرفة

 العربية اللغة ملعلمي املهنية التنمية(: 2016) مصطفي محمود السيد،[ 18]

 املعلم" الدولي املؤتمر ،(مقترح نموذج) االستراتيجي التدريس خالل من

 اململكة خالد، امللك جامعة والتحديات، الفرص: املعرفة وعصر

 .نوفمبر 30-29 السعودية، العربية

 التدريس متطلبات توافر مدى(: 2011) معتوق  فتحية عساس،[ 19]

 وجهة من الثانوية املرحلة ملعلمات التدريسية املمارسات في االستراتيجي

 ،(3)مج القري، أم جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة نظرهن،

 .السعودية ،(2)ع

 املعلمين للطلبة التدريس ي األداء تقويم(: 2009) أحمد صالح الناقة،[ 21]

 مجلة غزة، جنوب بمحافظة اإلسالمية، الجامعة في التربية بكلية

 السابع املجلد ،(اإلنسانیة الدراسات سلسلة) اإلسالمیة الجامعة

 . 384 -349 یونیو، ،(2)ع عشر،

 هيئة عضو ألداء شامل تقويم لنظام مقترح تصور : إلهام فاروق،[ 22]

 املؤتمر الدول، بعض خبرات ضوء في املصرية بالجامعات التدريس

 في التعليم تطوير في معاصرة اتجاهات" عشر الثامن السنوي  العلمي

 .2010 مصر، ،(2) املجلد ،"العربي الوطن

 املعايير ضوء في املدرسية اإلدارة تقويم(: 2007) سميحة محمد،[ 25]

 ،(7) ع الفيوم، جامعة التربية، كلية مجلة املصري، للتعليم القومية

315-339. 

م(: تقويم األداء التدريس ي ملعلمات 2014القطيم، أسماء محمد )[ 26]

ملجمعة في ضوء متطلبات للمرحلة الثانوية بمحافظة ا  األحياء

االقتصاد املعرفي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 

 .15-14املجمعة، اململكة العربية السعودية، ص ص

 التربوي، التقويم(: 2008) كامل محب والرافعي، إسماعيل ماهر صبري،[ 27]

 .الرياض الرشد، مكتبة وإجراءاته، أسسه

م(: تقويم األداء التدريس ي للطالب 2014طه، محمود عبدالعزيز )[ 28]

املعلمين ببرنامج دبلوم التربية العام بجامعة كفر الشيخ في ضوء 

عربية في التربية وعلم النفس،  معايير جودة األداء. مجلة دراسات

 (، رابطة التربويين العرب، مصر.3(، الجزء )46العدد )

 التربية ملعلمي التدريس ي لألداء تقويمية دراسة(: م2012)مسفر املالكي،[ 29]

 رسالة الشاملة، الجودة معايير ضوء في الثانوية للمرحلة اإلسالمية

 .القرى  أم جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراة

 لالنجاز والدافعية العميق الفهم تنمية(: 2012) محمد فطومي أحمد،[ 33]

 التعليم باستخدام االعداداى األول  الصف تالميذ لدى العلوم مادة في

 (.4)ع ،(15)مج العلمية، التربية مجلة االستراتيجي،

 يس ي سعد وذكي، الصبور  عبد منى ومحمد، محمد زينب محمدين،[ 35]

 في االستراتيجي التعلم استخدام فعالية(: 2012) علي حياة ورمضان،

 البحث مجلة الثانوية، املرحلة طالب لدى لإلنجاز الدافعية تنمية

 .1655 -1641 ،(3) الجزء ،(13) العدد التربية، في العلمي

 في العلوم معلمي أساليب(: م2016) محمود خلف، وبني طارق  الزعبي،[ 36]

 األساسية املرحلة طلبة لدى العلمية املفاهيم تعلم صعوبات معالجة

 اإلسالمية الجامعة مجلة االستراتيجي، التدريس مبادئ ضوء في

 .غزة اإلسالمية، الجامعة والنفسية، التربوية للدراات

 لذوي  االستراتيجي التدريس(: م2017) مصطفى محمود السيد،[ 37]

 والتوزيع، للنشر صفاء دار والتطبيق، النظرية:  التعلم صعوبات

 .األردن

 اختيار: االستراتيجي املعلم(: م2009) وآخرون سسلفر هارفي،[ 38]

  درس لكل املناسبة االستراتيجية
ً
 مكتب العلمي، البحث إلى استنادا

 .الرياض الخليج، لدول  العربي التربية

 تدريس ي نموذج(: 2014) هاشم رشاد ومحمد، سمير إيمان أحمد،[ 41]

 التحصل تنمية في وفاعليته اإلستراتيجي التعلم على قائم مقترح

 الثانوي، األول  الصف طالب لدى الرياض ي الذاتي التنظيم ومهارات
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 علي قائم تدريبي برنامج فعالية(: م2018) عبدالوهاب أحمد السيد،[ 45]

 األداء تحسين في العربية اللغة تدريس لبحوث املستقبلية التوجهات
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ABSTRACT_ The current research aimed at clarifying how to develop the teaching performance of the Arabic 

language teachers in the secondary schools in light of strategic teaching approach. It depended on the 

Analytical Descriptive Method to achieve its objectives as the researcher made a list of six teaching 

performance standards in light of the basics of strategic teaching, including; planning for strategic teaching, 

taking into account the basic teaching variables (learner characteristics, content, goals, and educational 

strategies). Considering the stages of strategic teaching (preparation for learning - presentation and 

introduction of content - application - integration), explicit teaching of strategies and organizational patterns, 

the attempt to achieve independent learning for students, evaluation and follow-up the results of students’ 

learning. In addition, a list of performance indicators of strategic teaching was prepared, consisting (51) 

measurable indicators, in light of which an observation card was applied to monitor the teaching performance 

of the Arabic language teachers in Hail secondary schools. The very fact is that the research reached the 

following results:  - The level of teaching performance of teachers of Arabic language reflected a low level in 

all educational performance standards . - There are no statistically significant differences among the mean 

scores of teachers of Arabic language in the secondary schools due to the variables of study qualification (BA-

MA) and years of experience in the performance observation list in the light of performance indicators of 

strategic teaching  - Developing the Teaching Performance of the Arabic Language Teachers in Secondary 

Schools in light of the Standards and Indicators of Strategic Teaching requires; training Arabic language 

teachers on applying the strategic teaching techniques, implying it in teacher preparation programs, and 

preparing an integrative guide that clarify how to use strategic teaching in planning, carrying out and 

assessing the lessons. 
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