
األداء  لتطويــر  مقتــرح  تدريبــي  برنامــج 
التدريســي لمعلمي اللغــة العربية بالمرحلة 

الثانويــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030

د. راشد حممد عبود الروقي

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد 

كلية الرتبية _ جامعة الطائف
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برنامــج تدريبــي مقتــرح لتطويــر األداء التدريســي لمعلمــي 
رؤيــة  ضــوء  فــي  الثانويــة  بالمرحلــة  العربيــة  اللغــة 

2030 المملكــة 

د. راشد حممد عبود الروقي

الملخص:
هتــدف الدراســة احلاليــة إىل إعــداد برنامــج تدريــي مقــرتح؛ لتطويــر األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة، 
باملرحلــة الثانويــة، يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030. ولتحقيــق هــذا اهلــدف مت إعــداد قائمــة باملعايــر املهنيــة 
جلــودة األداء، واشــتملت املعايــر علــى مخســة جمــاالت، ينــدرج حتتهــا )46( مهــارة، كمــا أعــد الباحــث بطاقــة 
مالحظــة، مت تطبيقهــا علــى )40( معلمــاً، وقــد أظهــرت النتائــج أن هنــاك تفاوتــاً يف مســتوى األداء التدريســي 
ملعلمــي اللغــة العربيــة يف املعايــر املهنيــة؛ فقــد تراوحــت بــن )0,35-1,63(، ويف الدرجــة الكليــة جلميــع 
اجملــاالت مبتوســط حســايب بلــغ )1,15(، وهــو مســتوى ضعيــف يف األداء بشــكل عــام، وتوجــد فــروق دالــة 
إحصائيــاً بــن تكــرارات توافــر مســتويات األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة علــى أبعــاد 
بطاقــة مالحظــة معايــر جــودة األداء يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030،كمــا توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود 
فــروق دالــة بــن مســتويات أداء املعلمــن يف جمــاالت املعايــر املهنيــة، تعــزى إىل ســنوات اخلــرة، والنصــاب 
األســبوعي مــن احلصــص، أمــا فيمــا يتعلــق بكثافــة الصــف فتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات 
دالــة يف مجيــع اجملــاالت، ماعــدا جمــال التخطيــط للتدريــس، الــذي جــاء بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة.

ويف ضوء نتائج الدراسة أعد الرنامج التدريي املقرتح، ومت تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات.

الكلمات المفتاحية: برنامج تدريي، األداء التدريسي، معلم اللغة العربية، املعاير املهنية.
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proposed training program for the development of 
the teaching performance of Arabic secondary school 
teachers in light of the vision of the Kingdom 2030

Dr. Rashed M.A. Alrougi
College of Education, Taif University

Abstract: 

The objective of this study is to prepare a proposed training 
program for the development of the teaching performance of 
Arabic secondary school teachers in light of the vision of the 
Kingdom 2030. To achieve this goal, a list of professional standards 
for quality of performance was prepared. The criteria included 
five areas under which (46) Note was applied to (40) teachers, The 
results showed that there was a difference in the level of teaching 
performance of Arabic teachers in professional standards. It ranged 
between 0.35-1.63 and in the total score for all fields with an average 
of 1.15 which is a weak level of performance in general. There 
are statistically significant differences between frequencies The 
availability of teaching performance levels for secondary Arabic 
language teachers on the dimensions of the note card performance 
standards in light of the vision of the Kingdom 2030 The study 
also found that there are no significant differences between teachers 
performance levels in the fields of professional standards, due to 
the years of experience and the quorum of the weekly quota. As 
for the density of the grade, the study concluded that there are no 
differences of function in all fields except the field of planning for 
teaching Differences of statistical significance.
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In light of the results of the study, the proposed training 
program was prepared and some recommendations and proposals 
were presented.

Keywords: training program, teaching performance, Arabic 
language teacher, professional standards



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

68

المقدمة: 
تعــد الرتبيــة عمليــة منــو معقــدة ومســتمرة، وانســجام؛ حيــث يتفاعــل الفــرد مــع البيئــة احمليطــة بــه، وذلــك 
مــن خــالل نقــل الــرتاث الثقــايف مــن جيــل إىل آخــر، وإعــداد الفــرد للحيــاة، فهــي عمليــة تنميــة متكاملــة جلميــع 
جوانــب الشــخصية اإلنســانية )اجلســمية، والعقليــة، واالنفعاليــة، واألخالقيــة، واالجتماعيــة؛ ألن أهدافهــا 

متعــددة، وطرقهــا متنوعــة، ووســائلها شــى.

ويتفــق علمــاء الرتبيــة واملهتمــون بشــئوهنا علــى أمهيــة دور املعلــم وتأثــره يف إجنــاح النظــام التعليمــي؛ إذ 
إن املعلــم هــو الركــن األســاس يف العمليــة التعليميــة، وال ميكــن إحــداث أي تغــرات أو تطــورات يف العمليــة 
التعليميــة إال بتطويــر املعلــم؛ حيــث يعــد تطويــر املعلــم مــن مجيــع اجلوانــب خطــوة أساســية للتقــدم العلمــي، 

والتكنولوجــي، والتطــور.

وهــذا يعــي أن تطــور أي نظــام تعليمــي واالرتقــاء بــه حنــو حتقيــق أهدافــه يتوقــف بالدرجــة األوىل علــى 
كفــاءة املعلــم، وجــودة أدائــه، وإدراكــه ملهامــه وأدواره يف ظــل التغــرات، الــي يشــهدها عــامل اليــوم يف خمتلــف 

جمــاالت احليــاة، وَفرِضهــا مواصفــات جديــدة للطالــب )عيســى،2012م،ص366(.

فاملعلــم حباجــة لتطويــر أدائــه املهــي، مــن خــالل التدريــب املســتمر؛ ملواكبــة التطــورات، وكل مــا هــو 
جديــد؛ حيــث يعــدل األداء، فيحــدث التعلــم بســرعة وكفايــة عاليــة، فيــؤدي إىل تثبيــت املهــارات، الــي يتــم 
اكتســاهبا مــن خاللــه، وللتدريــب مســتويات عــدة، منهــا مــا هــو قبــل العمــل امليــداين، اإلعــداد املبكــر للمهنــة، 

ومنهــا أثنــاء اخلدمــة )أبــو النصــر،2012م،ص78(.

إن برامــج التدريــب إلعــداد املعلــم هــي اخلطــوة األساســية، والعنصــر اجلوهــري؛ حيــث تــؤدي إىل حتقيــق 
األهــداف، ورفــع الكفــاءة، وتطويــر األداء، وفاعليــة وتنشــيط مهاراتــه، الــي ميتلكهــا.

ويف ســبيل العنايــة برامــج إعــداد املعلمــن وجــودة أدائهــم تضــع اليونســكو برامــج إعــداد املعلمــن ضمــن 
قائمــة أولوياهتــا؛ حيــث ينبغــي أن هتــدف إىل تطويــر قدرهتــم علــى تعليــم اآلخريــن، وزيــادة وعيهــم باملبــادئ، 
الــي ترســخ مبــدأ العالقــات اإلنســانية اجليــدة، وكذلــك شــحذ اهلمــم للمشــاركة يف التطــور اجملتمعــي، والثقــايف، 
واالقتصــادي، ويــرى املركــز أن هــذه الرامــج جيــب أن تتضمــن منهجيــات وآليــات لتطويــر كفــاءة وقــدرة كل 
معلــم فيمــا يتعلــق بطــرق التدريــس، وممارســتها، وصقلهــا علــى حنــو ميكنــه مــن مســاعدة الطلبــة علــى حتقيــق 

نتائــج متطــورة )اليونســكو،2015-2020،ص20(.

ولقــد أقيمــت املؤمتــرات الرتبويــة اخلاصــة بإعــداد املعلــم يف اململكــة العربيــة الســعودية، منهــا ملتقــى جســن 
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الثالــث عشــر جبامعــة امللــك ســعود )2006م(، حتــت عنــوان »إعــداد املعلــم وتطويــره يف ضــوء املتغــرات 
املعاصــرة«، واملؤمتــر الــدويل الــذي أقيــم جبامعــة امللــك ســعود )2015م(، بعنــوان »معلــم املســتقبل إعــداده 
وتطويــره«، ومؤمتــر إعــداد املعلــم بكليــة الرتبيــة جامعــة أم القــرى )2016م(، حتــت عنــوان »إعــداد وتدريــب 
املعلــم يف ضــوء مطالــب التنميــة ومســتجدات العصــر«؛ حيــث عرضــت املؤمتــرات حمــاور مهمــة؛ لالرتقــاء بــأداء 
املعلــم؛ ملواكبــة املســتجدات العصريــة، وأوصــت املؤمتــرات بتوصيــات عديــدة، ومقرتحــات، تســهم يف تطويــر 

برامــج إعــداد املعلــم، وتدريبــه.

وألمهيــة برامــج إعــداد املعلمــن أوصــت العديــد مــن الدراســات مبزيــد مــن اجلهــد والعطــاء؛ لدعــم إعــداد 
املعلــم وتدريبــه، مبــا يتــالءم مــع معايــر اجلــودة، وأن تكــون واضحــة ومعروفــة للجميــع، وحمققــة لنتائــج التعليــم، 
الــذي نطمــح لــه يف كل مرحلــة مــن املراحــل التعليميــة، ومقارنتهــا باملعايــر العامليــة، والعمــل علــى تطويــر برامــج 
تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة بالتعليــم العــام، مــن خــالل إقامــة النــدوات والــورش التعليميــة، وتدريبهــم علــى 
أســاليب تنميــة الكفــاءة املهنيــة ذاتيــاً؛ لضمــان حتقيــق اجلــودة، والتمييــز عنــد أدائهــم ملهنــة التدريــس )فضــل اهلل 

وســامل،2004م، بشــرى العنــزي، 2007م، عيســى، 2012م(.

وحيظــى معلــم اللغــة العربيــة مبكانــة متميــزة ومرموقــة يف الفكــر الرتبــوي؛ وذلــك لكونــه معلمــاً يف املقــام 
األول، يضــاف لذلــك مكانتــه اخلاصــة؛ لكونــه معلمــاً للغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــرمي، واللغــة األم للشــعوب 
العربيــة، واللغــة املســتخدمة يف تعلــم باقــي العلــوم وتعلمهــا وإتقاهنــا ضــرورة لتعلــم تلــك العلــوم، ممــا يفــرض 
عليــه أدواراً ومســئوليات إضافيــة إىل جانــب أدواره الرئيســة، فهــو مطالــب بــأداء أدوار لغويــة، تناســب العصــر 
ومتطلباتــه املتجــددة، مــن أجــل ذلــك، بــات مــن الضــروري مراجعــة دور معلــم اللغــة العربيــة، وتقــومي أداءاتــه 
التدريسية بشكل مستمر؛ لضمان تلبية حاجات الفرد واجملتمع من جهة، ومواكبة التطورات الي نعيشها من 
جهة أخرى، مما يتوجب علينا السعي قدماً للوصول إىل تعليم فاعل للغة العربية )الربعي، 2015م، ص20(.

وتــزداد أمهيــة معلــم اللغــة العربيــة، والعنايــة جبــودة أدائــه يف ظــل التحديــات واملشــكالت الــي تواجهــه؛ لــذا 
جيــب أن يكــون علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة والفاعليــة إلتقــان مهــارات اللغــة العربيــة، وهــذا يتطلــب تشــخيص 
قدراتــه الرتبويــة واألكادمييــة، واجتاهاتــه حنــو البيئــة التعليميــة الــي يعمــل هبــا، وذلــك مــن خــالل التدريــب الــكايف، 

الــذي ميكنــه مــن تطويــر مهاراتــه وقدراتــه علــى التدريــس.

ويــرى الباحثــون أن برامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة وتدريبهــم قبــل اخلدمــة ويف أثنائهــا يف العــامل 
العــريب، ينبغــي أن تركــز يف كثــر مــن جوانبهــا علــى إكســاب هــؤالء املعلمــن أكــر قــدر ممكــن مــن اخلصائــص 
املرغوبــة ملعلــم اللغــة الفاعــل بأبعادهــا املختلفــة وفــق مــا توصلــت لــه نتائــج بعــض الدراســات يف هــذا اجملــال. 
وعليــه ينبغــي أن ميتلــك معلــم اللغــة العربيــة خصائــص، تؤهلــه لتدريــس مهــارات اللغــة، وفروعهــا املختلفــة 
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وآخــرون،2012م،ص168(. )خضــر 

وهــذا كلــه يتطلــب أن يـَُعــدَّ معلــم اللغــة العربيــة إعــداداً متكامــاًل؛ أكادمييــاً، ومهنيــاً، وثقافيــاً، ولغويــاً؛ 
مــن خــالل فهمــه الدقيــق ملهــارات اللغــة العربيــة، وقدرتــه علــى تعليمهــا بطريقــة صحيحــة، متكنــه مــن تدريســها 

تدريســاً تكامليــاً؛ وفــق معايــر أدائيــة متميــزة، يتطلبهــا املوقــف التدريســي؛ مبــا حيقــق فاعليــة األداء وجودتــه.

وانطالقــاً مــن تلــك األمهيــة، فقــد اهتمــت اململكــة العربيــة الســعودية بتطويــر برامــج إعــداد املعلــم وتنميتــه، 
كمــا أن مــن وســائل حتقيــق التعليــم وفــق رؤيــة )2030م( الزيــادة يف عــدد املعلمــن املؤهلــن؛ ممــا جيعــل مــن 
تطويــر برامــج إعــداد املعلــم وتنميتــه اخلطــوة األوىل يف تطويــر التعليــم، والتطويــر قضيــة حتميــة، جتعــل الرامــج 
التعليميــة أمــام متطلبــات متجــددة؛ فاملعرفــة تــزداد يوًمــا بعــد يــوم، ومعــدل التقنيــات العلميــة عامــًة والتعليميــة 
خاصــة يتجــدد بصفــة مســتمرة، كمــا يــزداد عــدد الطــالب مــع ازديــاد متطلباهتــم العلميــة واالجتماعيــة والعامليــة 

مــن حوهلــم، وكل هــذه املتطلبــات دواٍع أساســية لتطويــر الرامــج )أمســاء القطيــم،2017م(.

فاملعلــم صاحــب رســالة ومهنــة ال ميكــن أن يســتغي عنهــا كل إنســان علــى مــر الزمــان، ويتضــح دوره 
الفاعــل واملؤثــر يف بنــاء الوطــن، وهــو أحــد األركان املؤثــرة يف حتقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030، الــي 
تتطلــع إىل مســتقبل أكثــر إشــراقاً مــن خــالل ثروهتــا البشــرية والطبيعيــة، والنعــم الــي أنعــم اهلل عليهــا، فاملعلــم 
لديــه الفرصــة واإلمكانيــة يف تطبيــق وجنــاح الرؤيــة، مــن خــالل بنــاء شــخصية األجيــال القادمــة، والعمــل علــى 

تثقيفهــم )أبــو زيــد،2018م(.

فقــد صــرح مســو ويل العهــد األمــر حممــد بــن ســلمان حفظــه اهلل وفــق رؤيــة 2030 بــــــ »تعليــم يســهم 
يف دفــع عجلــة االقتصــاد«؛ حيــث نصــت هــذه الرؤيــة علــى أننــا: »سنســعى إىل ســد الفجــوة بــن خمرجــات 
التعليــم العــايل ومتطلبــات ســوق العمــل، وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــالب حنــو اخليــارات الوظيفيــة 
التعليميــة.  بــن خمتلــف املســارات  التنقــل  واملهنيــة املناســبة، وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم، واملرونــة يف 
ســنهدف إىل أن تصبــح مخــس جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل )200( جامعــة دوليــة حبلــول 
عــام )1452هـــ–2030م(. وســيتمكن طالبنــا مــن إحــراز نتائــج متقّدمــة مقارنــة مبتوســط النتائــج الدوليــة، 
واحلصــول علــى تصنيــف متقــّدم يف املؤشــرات العامليــة للتحصيــل التعليمي.ســنحقق ذلــك مــن خــالل إعــداد 
مناهــج تعليميــة متطــورة، تركــز علــى املهــارات األساســية، باإلضافــة إىل تطويــر املواهــب وبنــاء الشــخصية، 
وســنعزز دور املعّلــم ونرفــع تأهيلــه، وســنتابع مســتوى التقــدم يف هــذا اجلانــب، وننشــر نتائــج املؤشــرات، الــي 
تقيــس مســتوى خمرجــات التعليــم بشــكل ســنوي، كمــا ســنعمل مــع املتخصصــن لضمــان مواءمــة خمرجــات 
التعليــم العــايل مــع متطلبــات ســوق العمــل، وســنعقد الشــراكات مــع اجلهــات، الــي توفــر فــرص التدريــب 
للخرجيــن حمليــاً ودوليــاً، وننشــئ املنصَّــات، الــي تـُْعــَى باملــوارد البشــرية يف القطاعــات املختلفــة؛ مــن أجــل 
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تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل. وســنعمل كذلــك علــى تطويــر املعايــر الوظيفيــة اخلاصــة بــكل مســار تعليمــي. 
ومــن أجــل متابعــة خمرجــات التعليــم وتقوميهــا وحتســينها، ســنقوم بإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة؛ لرصــد املســرة 
الدراســية للطــاّلب، بــدءاً مــن مراحــل التعليــم املبكــرة إىل املراحــل املتقدمــة« )موقــع رؤيــة2030،2017م(.

ووضع برنامج التحول لرؤية اململكة 2030 يف جمال التعليم عدة أهداف اســرتاتيجية، أمهها: حتســن 
اســتقطاب املعلمــن، وإعدادهــم وتأهيلهــم وتطويرهــم، وحتســن البيئــة التعليميــة، احملفــزة لإلبــداع واالبتــكار، 
وتطويــر املناهــج وأســاليب التعليــم والتقــومي، وتنويــع مصــادر متويــل مبتكــرة، ورفــع مشــاركة القطــاع األهلــي 

واخلــاص يف التعليــم )برنامــج التحــول الوطــي2020(.

ونظــراً للتغــرات والتطــورات العديــدة الــي يشــهدها عــامل اليــوم يف العديــد مــن جمــاالت احليــاة، وفرضهــا 
إىل  أدى  ذلــك  أدواره ووظائفــه.كل  وتنوعــت  املعلــم،  مهــام  تعــددت  فقــد  للطالــب،  مواصفــات جديــدة 
تقــوم بإعــداده؛  الــي  الــالزم، وتطويــر برامــج املؤسســات،  املهــي  املعلــم اإلعــداد  بإعــداد  الكبــر  االهتمــام 
لتواكــب املهــام والوظائــف اجلديــدة، وهــذا مــا حــدا بالكثــر مــن مســؤويل الرتبيــة والتعليــم لوضــع معايــر خاصــة 
باملعلــم، يتــم مبوجبهــا التأكــد مــن امتــالك املعلــم هلــذه العناصــر )وزارة الرتبيــة والتعليــم،2008م،ص24(.

لذلــك فقــد اهتمــت عــدة مؤسســات عربيــة بوضــع مســتويات معياريــة للمعلــم ســواء يف مرحلــة اإلعــداد 
للمهنــة، أو مرحلــة الرتخيــص للمهنــة، أو مرحلــة التنميــة املهنيــة؛ وذلــك وفــق معايــر خاصــة بــه حــى يطــور 
مــن أدائــه؛ حيــث حــددت وزارة الرتبيــة والتعليــم يف مصــر )2003م( معايــر املعلــم يف مخســة جمــاالت، انبثــق 
عنهــا مثانيــة عشــر معيــاراً، منهــا؛ حتديــد االحتياجــات التعليميــة، التخطيــط للتدريــس، وتصميــم األنشــطة، 
واإلبداعــي،  الناقــد  والتفكــر  املشــكالت،  حــل  الطلبــة يف  إشــراك  التعليميــة،  واســتخدام االســرتاتيجيات 
وإدارة وقــت التعلــم، والتمكــن مــن بنيــة املــادة العلميــة وفهــم طبيعتهــا، والتقــومي الــذايت، وأخالقيــات املهنــة 

)وزارة الرتبيــة والتعليــم املصريــة،2003م،ص86-74(.

ويف مؤمتــر املعايــر الوطنيــة لتنميــة املعلمــن مهنيًــا الــذي عقدتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم بــاألردن يف عــام 
2006م، مت إقــرار معايــر املعلــم ضمــن ســبعة جمــاالت، تركــزت حــول: النظــام الرتبــوي يف األردن، واملعرفــة 
األكادمييــة، وحتويــل حمتواهــا إىل حمتــوى قابــل للتعلــم، والتخطيــط للتدريــس الفاعــل، وتنفيــذ اخلطــط التدريســية 
بفاعليــة، وتقييــم تعلــم الطلبــة، وتطويــر نفســه مهنيــاً، وإظهــار أخالقيــات مهنــة التدريــس داخــل املدرســة 

وخارجهــا )وزارة الرتبيــة والتعليــم األردنيــة،2006م(.

أربعــة عشــر  املعلــم  أداء  جلــودة  الســعودية )2008م،ص53-25(  والتعليــم  الرتبيــة  وحــددت وزارة 
معيــاراً أساســياً، تركــزت حــول: إملــام املعلــم باملعــارف الالزمــة لتخصصــه، والتخطيــط لدروســه بطريقــة علميــة، 
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توظيــف طرائــق وأســاليب تدريــس متنوعــة، تتوافــق مــع عناصــر عمليــة التعلــم، ومهــارات االتصــال اللفظيــة وغــر 
اللفظيــة، وإشــراك طالبــه يف عمليــة التعلــم باســتخدامه للمهــارات واالســرتاتيجيات، الــي تســاعد علــى إثــارة 
االنتبــاه والدافعيــة، والعمــل علــى ربــط تدريســه خبصائــص اجملتمــع ومبادئــه، وظروفــه وجمريــات أحداثــه، وتقــومي 
تعلــم الطــالب باســتخدام األســاليب واألدوات املناســبة، والتعــاون مــع إدارة املدرســة والزمــالء واملرشــد الطــاليب 

واملشــرف الرتبــوي مبــا حيقــق روح الفريــق، ويعمــل علــى تطويــر نفســه مهنيــاً.

يف حــن حــددت املؤسســات الغربيــة مســتويات معياريــة للمعلــم، ميكــن االســتفادة منهــا يف حتديــد 
 )INTASC) اجلــدد  املعلمــن  وتقييــم  دعــم  احتــاد  معايــر  ذلــك  ومــن  العربيــة؛  اللغــة  معلــم  معايــر 
يف عــام (1992م)، واملعايــر املهنيــة للمعلــم يف واليــة أريزونــا (Arizona)(م1996(، واملعايــر 
نيــو ســوث ويلــز  املعلمــن يف كوينزالنــد (Queensland) (م2006(، ومعايــر  املهنيــة يف كليــة 

(South New Wales) (م2010(.

ومــن خــالل النظــر إىل املعايــر الســابقة يتبــن وجــود اتفــاق بينهــا يف حتديــد املعايــر مــع اختــالف 
الصياغــة، ممــا يؤكــد علــى أمهيــة هــذه املعايــر و توافرهــا يف املعلــم؛ وذلــك جلــودة أدائــه يف مهنــة التدريــس.

وقــد أفــادت قوائــم املعايــر الســابقة الباحــث يف حتديــد املعايــر املهنيــة، الــي ينبغــي توافرهــا لــدى معلــم 
فاعــاًل يف مهنتــه وبــأدواره  اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة؛ لتحقيــق اجلــودة يف أدائــه، وحــى يكــون عنصــراً 
املتطــورة؛ لذلــك جنــد أن رؤيــة اململكــة 2030 ركــزت علــى جانــب برامــج إعــداد املعلــم، وتطويــر أدائــه؛ ألن 

املعلــم لــه دور أســاٌس يف حتســن العمليــة التعليميــة.

وأجريــت العديــد مــن الدراســات حــول أداء املعلــم يف ضــوء معايــر اجلــودة، ومنهــا: دراســة الصائــغ 
)2002م(، والــي ســعت إىل حتليــل نظــام إعــداد املعلــم باململكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث اختيــار الطالــب 
املعلمــن  توظيــف  املعلــم وتدريبــه، وظــروف  إعــداد  وبرامــج  اإلعــداد،  القبــول مبؤسســات  املعلــم، ومعايــر 
ومنوهــم املهي،كمــا عرضــت الدراســة منــاذج مــن اخلــرة والتجــارب العامليــة يف جمــال إعــداد املعلــم، وأســفرت 
نتائــج الدراســة عــن أن برنامــج إعــداد املعلــم يعــاين مــن قصــور وضعــف، وحيتــاج إىل تطويــر؛ ليتناســب مــع 
معطيــات العصــر. ودراســة فضــل اهلل، وســامل )2004م(؛ حيــث هدفــت إىل اقــرتاح معايــر ألداء معلمــي 
اللغــة العربيــة بالتعليــم العــام. وقــد توصلــت النتائــج إىل أربعــة جمــاالت رئيســة ملعايــر جــودة األداء التدريســي، 
متثلــت يف )التخطيــط للتدريــس- البيئــة الصفيــة- التدريــس- املســؤولية املهنيــة(، يتضمــن كل جمــال منهــا مخســة 
مكونــات، بإمجــايل )20( مكونــاً، وأجــرى شــلي )2005م( دراســة هدفــت إىل حتديــد مــدى توافــر املعايــر 
املهنيــة املعاصــرة يف أداء معلمــي الرياضيــات باملرحلــة اإلعداديــة، وعالقتــه باخلــرة الزمنيــة والبعثــات التعليميــة. 
وتوصلــت النتائــج إىل أن غالبيــة املعايــر توافــرت بدرجــات تــرتاوح مــا بــن )قليلــة- متوســطة( لــدى معلمــي 
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الرياضيــات بالعينــة؛ حيــث تراوحــت نســبة توافــر املعايــر بصــورة كبــرة مــا بــن )0%-25%(، باســتثناء املعيــار 
األســاس األخــر، اخلــاص بأخالقيــات معلــم الرياضيــات، كمــا توافــرت املعايــر بنســبة كبــرة )%66,34( 
لــدى معلمــي البعثــات التعليميــة مقارنــة باملعلمــن ذوي اخلــرة الزمنيــة الطويلــة. ودراســة اجلرجــاوي ونشــوان 
)2006م(، والــي هدفــت إىل تقــومي أداء املعلمــن املهــي العاملــن مبــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة بغــزة يف 
ضــوء مؤشــرات اجلــودة الشــاملة. ومت تطبيــق اســتبانة تكونــت مــن )42( فقــرة علــى )25( معلمــاً ومعلمــة. 
وتوصلــت إىل العديــد مــن النتائــج، أمههــا: ضعــف ممارســة املعلمــن يف العمــل البحثــي، وال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن تقــومي أداء املعلمــن املهــي، يرجــع لــكل مــن اجلنــس واخلــرة أو املؤهــل العلمــي للمعلمــن. 
ودراســة رمي العلــي )2007م(، والــي هتــدف إىل حتديــد معايــر جــودة األداء التدريســي ملعلمــات العلــوم 
الشــرعية يف املرحلــة املتوســطة، وتقــومي واقــع األداء التدريســي يف ضــوء املعايــر املقرتحــة جلــودة األداء باختــالف 
التدريــس(، وطبقــت  مــادة  التدريــس،  التدريــس، صــف  الشــخصية )املؤهــل، ســنوات اخلــرة يف  متغراهتــن 
الدراســة علــى عينــة مــن معلمــات العلــوم الشــرعية باملرحلــة املتوســطة، وبلغــت عينــة الدراســة )33( معلمــة. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدمت بطاقــة املالحظــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل: )أن األداء التدريســي 
ملعلمــات العلــوم الشــرعية متوســط يف ضــوء معيــار التمكــن مــن املــادة العلميــة –والكفــاءة يف التدريــس(، 
وجــود فــروق داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,05 يف القــدرة علــى التواصــل االجتماعــي بــن املعلمــات األقــل 
ســنوات خــرة، وجــودة فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى0,05 يف ضــوء معايــر التمكــن مــن املــادة 

العلميــة- الكفــاءة التدريــس بــن املعلمــات األقــل ســنوات خــرة.

أمــا دراســة عمــران )2008م( فقــد هدفــت إىل تقــومي أداء معلمــي الدراســات االجتماعيــة باحللقــة 
اإلعداديــة يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، وأســفرت النتائــج عــن توافــر بعــض معايــر اجلــودة الشــاملة يف أداء 
معلمــي الدراســات االجتماعيــة بدرجــة تــرتاوح مــا بــن )مرتفعة-ومتوســطة(، وهــي املعايــر الفرعيــة املتعلقــة 
باألخالقيات الواجب توافرها يف املعلم، والســلوك العام للمعلم، وبدرجة متوســطة يف معاير تقدير املســئولية 
واالتــزان االنفعــايل واالنضبــاط يف العمــل، يف حــن مل تتوافــر لديهــم أغلــب معايــر اجلــودة يف اجملــاالت التاليــة: 
التخطيــط للتدريــس- ومعايــر تنفيــذ اســرتاتيجيات التدريــس وإدارة الفصــل- ومعايــر املــادة العلميــة- ومعايــر 

أســاليب التقــومي- ومعايــر النمــو املهــي للمعلــم.

أمــا دراســة العايــد )2009م( فقــد هدفــت إىل تقــومي األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة 
املتوســطة يف ضــوء معايــر اجلــودة، وقــد أظهــرت النتائــج وجــود قصــور يف مســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف 
تدريــس القواعــد النحويــة باملرحلــة املتوســطة يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة. ودراســة الغامــدي )2009م(، 
والــي هدفــت إىل أمهيــة معايــر اجلــودة الشــاملة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر 
املختصــن إىل حتديــد أمهيــة معايــر اجلــودة الشــاملة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية ومــن وجهــة نظــر املختصــن 
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النتائــج إىل أن معايــر اجلــودة  املتعلقــة باجلانــب الشــخصي، والعلمــي، واملهــي، واالجتماعــي، وتوصلــت 
الشــاملة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة االبتدائيــة املتعلقــة باجلانــب الشــخصي، والعلمــي، واملهــي، 

واالجتماعــي مــن وجهــة نظــر املختصــن كانــت أمهيتهــا بدرجــة عاليــة.

وهدفــت دراســة الزهــراين )2009م( إىل بنــاء قائمــة باملعايــر املهنيــة ألداء معلمــي الرياضيــات، والتعــرف 
علــى درجــة توفــر هــذه املعايــر، ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروٌق دالــة إحصائيــاً بــن درجــات أداء هــؤالء 
املعلمــن تبعــاً الختــالف بعــض املتغــرات )ســنوات اخلــرة التدريســية، النصــاب األســبوعي مــن احلصــص، 
كثافــة الطــالب يف الفصــل(، والعالقــة االرتباطيــة بــن مســتوى أداء املعلمــن وحتصيــل طالهبــم يف الرياضيــات، 
بنســبة  فقــد حتقــق  املهنيــة كان ضعيفــاً،  للمعايــر  الرياضيــات  معلمــي  أداء  أن مســتوى  النتائــج  وأظهــرت 
)55,38%(، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا تعــزى إىل متغــرات التاليــة: اخلــرة التدريســية، انتصــاب 

األســبوعي مــن احلصــص، كثافــة الطــالب يف الفصــل.

يف حــن أجــرى الســبع وآخــرون )2010م( دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى تقــومي برامــج إعــداد معلــم 
اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة صنعــاء يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة، ومت إعــداد قائمــة مبعايــر اجلــودة 
الشــاملة لرنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة، اشــتملت علــى )152( معيــاراً، موزعــة علــى )12( جمــااًل، ومت 
حتويــل القائمــة إىل مقابلتــن مــع مســؤويل القبــول وقســم اللغــة العربيــة، واســتبانتن مــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطلبــة، وقــد أســفرت النتائــج عــن ضعــف توافــر معايــر جــودة سياســة القبــول مــن وجهــة نظــر مســؤول 
القبــول، وكذلــك ضعــف توافــر معايــر جــودة برنامــج اإلعــداد مــن وجهــة نظــر قســم اللغــة العربيــة والطلبــة، بينمــا 
توافــرت معايــر جــودة برنامــج اإلعــداد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم مبســتوى متوســط. 
ودارســة الزعــي والســالمات )2010م( هدفــت إىل اســتقصاء مــدى امتــالك معلمــي العلــوم للمعايــر األردنيــة 
لتنميــة املعلمــن مهنيــاً مــن وجهــة نظرهــم، ونظــر مديــري املــدارس ومشــريف مــادة العلــوم، وأظهــرت النتائــج أن 
النســبة املئويــة للمتوســط احلســايب إلجابــات املعلمــن علــى اجملــاالت ككل بلغــت )82,60%(، يف حــن 
بلغــت النســبة املئويــة إلجابــات كل مــن مديــري املــدارس ومشــريف العلــوم )71,80%(، و)63,60( علــى 
التوايل،كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى ملتغــر اخلــرة للمعلمــن. ودراســة 
عيســى )2012م(، والــي هدفــت إىل حتديــد مســتوى األداء التدريســي ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة 
الثانوية يف ضوء املعاير املهنية جلودة األداء الالزمة هلم، وأســفرت النتائج أن هناك تفاوتاً يف مســتوى األداء 
التدريســي ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املعايــر املهنيــة؛ فقــد تراوحــت نســب حتققهــا بــن )0,70-0,48(، 
ويف األداء الكلــي بنســبة )0,58(، وهــي تشــر إىل تــدين هــذا األداء وضعفــه بشــكل عــام، كمــا ال توجــد 
فــروق دالــة بــن مســتويات أداء املعلمــن يف جمــاالت املعايــر املهنيــة تُعــزى إىل اخلــرة، أو تُعــزى إىل كثافــة 
الفصــل يف جمــايل )التمكــن مــن مــادة التخصــص(، و)التخطيــط للتدريــس(، يف حــن وجــدت فــروق دالــة يف 
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بقيــة اجملــاالت للمعلمــن ذوي الفصــول )أقــل مــن 30 طالبــاً(، ويف جمــاالت املعايــر املهنيــة، للمعلمــن ذوي 
النصــاب )مــن 20 فأقــل(.

وأجــرت نــورا الزهــراين )2017م( دراســة هدفــت إىل اســتقصاء دور معلمــي ومعلمــات اللغــة اإلجنليزيــة 
يف املــدارس احلكوميــة يف حتقيــق رؤيــة 2030، واملتعلقــة بتطويــر التعليــم يف مــادة اللغــة اإلجنليزيــة، وأظهــرت 
النتائــج أن درجــة االجتــاه حنــو تطويــر األداء املهــي يف تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة لــدى املشــاركن عاليــة جــداً؛ حيــث 
بلغــت النســبة املئويــة )91%(، وعــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن اجتاهــات أفــراد العينــة يف العمــل علــى 
حتقيــق رؤيــة 2030 مــن خــالل حتقيــق التطويــر املهــي، والتواصــل الــدويل مــع معلمــي ومعلمــات اللغــة اإلجنليزيــة 

يف خمتلــف دول العــامل، وال تــزال هنــاك عقبــات معينــة قــد تؤثــر ســلًبا يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030.

ومــن العــرض الســابق لبعــض األدبيــات يتضــح أهنــا أظهــرت جمموعــة مــن معايــر جــودة املعلــم ومنهــا: 
التخطيــط للتدريــس، والبيئــة الصفيــة وإدارهتــا، و اســرتاتيجيات التدريــس، والتمكــن مــن املــادة العلميــة، و 
أســاليب التقــومي، و النمــو املهــي للمعلــم، وقــد أفــاد الباحــث منهــا يف بنــاء قائمــة معايــر معلــم اللغــة العربيــة 

باملرحلــة الثانويــة.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســات الســابقة ضعــف مســتوى املعلمــن ملعايــر جــودة األداء، وأكــدت علــى 
أمهيــة تقــومي أداء املعلمــن يف ضــوء معايــر اجلــودة لتطويــر األداء كدراســة شــلي )2005م(، واجلرجــاوي 
والزهــراين  )2009م(،  والغامــدي  )2009م(،  والعايــد  )2008م(،  وعمــران  )2006م(،  ونشــوان 
)2009م(، والســبع وآخــرون )2010م(، الزعــي والســالمات )2010م(، وعيســى )2012م(، وأظهــرت 
دراســة الصائــغ )2002م( أن برنامــج إعــداد املعلــم يعــاين مــن قصــور وضعــف، وحيتــاج إىل تطويــر ليتناســب 
مــع معطيــات العصــر، وأســفرت نتائــج بعــض الدراســات كدراســة شــلي )2005م(، واجلرجــاوي ونشــوان 
)2006م(، والزعــي والســالمات )2010م(، وعيســى )2012م( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
تُعــزى ملتغــر اخلــرة ألداء املعلمــن، وأظهــرت نتائــج دراســة نــورا الزهــراين )2017م( عــدم وجــود عالقــة دالــة 
إحصائيــاً بــن اجتاهــات أفــراد العينــة يف العمــل علــى حتقيــق رؤيــة 2030 مــن خــالل حتقيــق التطويــر املهــي 

والتواصــل الــدويل مــع معلمــي ومعلمــات اللغــة اإلجنليزيــة.

ومــن خــالل العــرض الســابق وحبســب علــم الباحــث فإنــه مل تقــوم دراســة حديثــة أداء معلمــي اللغــة 
العربية باملرحلة الثانوية وفق معاير األداء، لذا رأى الباحث إجراء الدراســة احلالية لتطوير أدائهم يف اململكة 

العربيــة الســعودية مبــا حيقــق رؤيــة 2030.
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مشكلة الدراسة: 
 إن التحديــات املســتقبلية الــي تواجــه إعــداد املعلــم تتطلــب تغــرات علميــة وتكنولوجيــة، وثقافيــة متكــن 
املعلــم مــن مواجهــة التحديــات، وانطالقــاً مــن الســعي لتطويــر برامــج إعــداد املعلــم يف ضــوء نتائــج البحــوث 
والدراســات، والقضايــا العامليــة املعاصــرة، ورؤيــة اململكــة 2030 حتتــم علــى مؤسســات إعــداد املعلــم أن جتــدد 
يف براجمهــا وتطورهــا، وتأخــذ باالجتاهــات احلديثــة، الــي تزيــد مــن أداء املعلــم ودوره يف اجملتمــع واملدرســة، 

فاإلعــداد الرتبــوي واملهــي يســاعد املعلــم علــى النجــاح يف أداء رســالته يف الرتبيــة والتعليــم.

ومــن خــالل النظــر لرؤيــة اململكــة 2030 نالحــظ أهنــا تركــز علــى العنصــر البشــري، وهــو مــن أهــم 
العناصــر املســامهة يف التنميــة واالزدهــار؛ حيــث إن املعلــم لــه دور كبــر علــى مســتوى املعــارف واملهــارات 
واالجتاهــات، وباعتبــاره حمــوراً أساســاً مــن حمــاور اإلصــالح والتطويــر التعليمــي؛ حيــث أوصــت دراســة جنــاة 
اليازجــي )2009م( بتخطيــط برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة وفــق مســتويات معياريــة حمــددة ومتفــق عليهــا، 
املهــي املســتمر للمعلــم  التطويــر والتدريــب  أفالــوس (Avalos,2011,p.10-20( بضــرورة  ودراســة 

لالرتقــاء بــه، واالهتمــام مبصــادر التطويــر، وأســاليب التعليــم والتعلــم، والتوجــه لالجتــاه التعــاوين.

ويف ضــوء هــذا، ومــا ســبق عرضــه هدفــت الدراســة احلاليــة إىل تعــرف واقــع األداء التدريســي ملعلمــي 
اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة، يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030، مبــا يتفــق وطبيعــة مــادة اللغــة العربيــة وأهدافهــا، 
وأدوار معلميهــا؛ ومــن مث وضــع تصــور لرنامــج تدريــي مقــرتح؛ لتطويــر هــذا األداء يف ضــوء مســتوى ممارســته 

لتلــك املعايــر. وميكــن اإلســهام يف حتقيــق ذلــك مــن خــالل التســاؤل الرئيــس اآليت: 

مــا البرنامــج التدريبــي المقتــرح لتطويــر األداء التدريســي لمعلمــي اللغــة العربيــة بالمرحلــة الثانويــة 
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030؟ 

وتتفرع عن هذا السؤال التساؤالت اآلتية: 

1- ما معاير جودة األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف ضوء رؤية اململكة 2030؟

2- ما مدى توافر هذه املعاير يف األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية؟

3- هــل يوجــد فــروق بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة علــى أبعــاد 
بطاقــة مالحظــة معايــر جــودة األداء وفقــاً الختــالف )ســنوات اخلــرة التدريســية - النصــاب األســبوعي مــن 

احلصــص - كثافــة الطــالب يف الصــف(؟
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4- مــا الرنامــج التدريــي املقــرتح لتطويــر األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة 
اململكــة 2030؟

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدراسة إىل: 

- حتديــد قائمــة مبعايــر جــودة األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 
.2030

- الكشف عن درجة توافر هذه املعاير يف األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية.

- الكشــف عــن داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة علــى أبعــاد 
بطاقــة مالحظــة معايــر جــودة األداء وفقــاً الختــالف )ســنوات اخلــرة التدريســية - النصــاب األســبوعي مــن 

احلصــص - كثافــة الطــالب يف الصــف(.

- بنــاء برنامــج تدريــي مقــرتح لتطويــر األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة 
اململكــة 2030.

أهمية الدراسة: 
ميكن أن تُفيد نتائج الدراسة كالًّ من: 

1- خمططــي برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة وتدريبــه؛ حيــث تقــدم الدراســة قائمــة مبعايــر جــودة األداء 
التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030، مبــا يتفــق وطبيعــة مادهتــم 
وأدوارهــم؛ ميكــن اإلفــادة منهــا يف ختطيــط برامــج إعدادهــم وتدريبهــم، وتقــومي هــذه الرامــج وتطويرهــا؛ وذلــك 

ملواجهــة التحديــات املعاصــرة. 

2- مشــريف الرتبيــة العمليــة واملشــرفن الرتبويــن؛ حيــث تقــدم الدراســة بطاقــة مالحظــة ملعايــر جــودة األداء 
التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030،، ميكــن اإلفــادة منهــا يف متهــن 

املمارســات التدريســية هلــؤالء املعلمــن، ويف تقــومي أداء الطــالب املعلمــن يف أثنــاء الرتبيــة العمليــة. 

3- معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة؛ حيــث تقــدم الدراســة بطاقــة مالحظــة تفيــد يف تقــومي هــؤالء املعلمــن 
ألدائهــم ذاتيــاً، ومــن مث تطويــره، كمــا تُقــدم الدراســة برناجمــاً تدريبيــاً مقرتحــاً يف ضــوء املعايــير املهنيــة الالزمــة هلــم 
مبا حيقق رؤية اململكة 2030، ميكن تنفيذه واإلفادة منه يف تطوير أدائهم التدريسي، قبل اخلدمة ويف أثنائها.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

78

4- البحــث العلمــي يف جمــال تدريــس اللغــة العربيــة وأداء معلميهــا؛ حيــث تقــدم الدراســة بعــض التوصيــات 
واملقرتحــات يف ضــوء نتائــج الدراســة، ميكــن أن تســهم يف تطويــر تدريــس اللغــة العربيــة، واالرتقــاء مبســتوى 

أداء معلميهــا.

حدود الدراسة: 
اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود اآلتية: 

1- معايــر جــودة األداء يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030،، الــي ميكــن مالحظتهــا مــن خــالل األداء التدريســي 
ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة داخــل الفصــل، مــن خــالل بطاقــة املالحظــة بالدراســة احلاليــة. 

األول  الدراســي  الفصــل  الطائــف خــالل  الثانويــة مبحافظــة  باملرحلــة  العربيــة  اللغــة  معلمــي  مــن  عينــة   -2
الباحــث. عمــل  مــكان  حيــث  1438هـــ-1439هــــ؛ 

3- تقــدمي تصــور لرنامــج تدريــي مقــرتح؛ لتطويــر األداء التدريســي معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة، يف 
ضــوء نتائــج الدراســة، بــدون تطبيقــه وجتريبــه.

مصطلحات الدراسة:
املتدربــن  لتزويــد  هلــا  واخلطــط  املنظمــة  اجلهــود  »بأنــه  )2007م(  الطعــاين  عرفــه  التدريــي  الرنامــج 
مبعــارف ومهــارات، وخــرات متجــددة، وتســتهدف إحــداث تغيــرات إجيابيــة مســتمرة يف حياهتــم، واجتاهاهتــم 

وســلكوهم مــن أجــل تطويــر كفايــة أدائهــم« ص14.

يقصــد بالرنامــج التدريــي يف هــذه الدراســة »هــو منظومــة تدريبيــة، تضــم جمموعــة مــن املوضوعــات 
الرتبويــة لبعــض اخلــرات واملعــارف، ومصممــة بشــكل متناســق، وذلــك لتطويــر األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة 
العربيــة، وتنميتهــم مهنيــاً، وإكســاهبم بعــض مهــارات اللغــة العربيــة، وممارســة أدوارهــم بــكل فاعليــة، ويشــتمل 

الرنامــج علــى األهــداف، و احملتــوى، و أســاليب التدريــس، و الوســائل التعليميــة، و أســاليب التقــومي«.

خارجــه  أو  الفصــل  داخــل  ســواء  التدريــس  مواقــف  أثنــاء  املعلــم  ســلوك  هــو  التدريســي:  األداء 
)وهــي،2002م،ص756(.

ويعرف السيد )2006م،ص12( أداء املعلم بأنه: ما يقاس من السلوك.

ويقصــد بــأداء املعلــم يف الدراســة: هــو مــا يقــوم بــه معلــم اللغــة العربيــة مــن املمارســات التدريســية، 
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تتناســب مــع املوقــف التعليمــي جلــودة أداءه، يف معايــر جمــاالت: التمكــن مــن املــادة الدراســية، التخطيــط 
للتدريــس، تنظيــم بيئــة التعلــم والتعليــم وإدارهتــا، تقــومي ومتابعــة التحصيــل الدراســي، تطويــر األداء املهــي، والــي 

تقــاس إجرائيــاً مــن خــالل بطاقــة مالحظــة املعايــر املهنيــة املعــدة لذلــك.

معايــر جــودة األداء التدريســي يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030، يف الدراســة احلاليــة: هــي جمموعــة مــن 
احملــددات واملتطلبــات األساســية، الــي ميكــن يف ضوئهــا احلكــم علــى جــودة وفاعليــة أداء معلمــي اللغــة العربيــة 

باملرحلــة الثانويــة، وحتديــد مســتواهم؛ حبيــث ميكــن بنــاء برامــج لتطويــر أدائهــم لالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة.

رؤيــة اململكــة 2030: هــي خطــة مــا بعــد النفــط للمملكــة العربيــة الســعودية، مت اإلعــالن عنهــا يف 25 
إبريــل 2016م؛ حيــث تضمنــت الرؤيــة ســبل التطويــر التعليمــي مــن حيــث بنــاء فلســفة املناهــج وسياســاهتا، 
وأهدافهــا، وســبل تطويرهــا، وآليــة تفعيلهــا، وربــط ذلــك برامــج إعــداد املعلــم وتطويــره املهــي، واالرتقــاء بطــرق 
التدريــس، الــي جتعــل املتعلــم هــو احملــور وليــس املعلــم، والرتكيــز علــى بنــاء املهــارات، وصقــل الشــخصية، وزرع 
الثقــة، وبنــاء روح اإلبــداع، وبنــاء بيئــة مدرســية حمفــزة، وجاذبــة ومرغبــة للتعلــم، مرتبطــة مبنظومــة خدمــات 

مســاندة ومتكاملــة )وزارة الرتبيــة والتعليــم،2018م(.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى املنهــج الوصفــي؛ ملالءمــة هــذا املنهــج لطبيعــة الدراســة، وحتقيــق أهدافهــا، 
عنــد حتديــد املعايــر املهنيــة، الالزمــة جلــودة أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 باملرحلــة 

الثانوية.

مجتمع الدراسة وعينتها: 
الثانويــة، وعددهــم )200( معلــٍم  العربيــة باملرحلــة  اللغــة  تكــوَّن جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي 
باملــدارس الثانويــة احلكوميــة، مبحافظــة الطائــف، للعــام الدراســي 1438ه-1439ه، وقــد مت اختيــار عينــة 
الدراســة بالطريقــة العشــوائية البســيطة؛ فقــد مت اختيــار )12( مدرســة ثانويــة مــن إمجــايل )53( مدرســة، ومت 
اختيــار)40( معلمــاً، مــن معّلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة، واجلــدول )1( يوضــح توزيــع عينــة الدراســة 

مــن املعلمــن تبعــاً للمتغــرات الــي حددهتــا.
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اجلدول )1(: توزيع عينة الدراسة تبعاً ملتغرات اخلرة، نصاب احلصص، كثافة الطالب

الفئةاملتغر
توزيع عينة الدراسة

النسبة املئويةالتكرار

سنوات اخلرة التدريسية
30%12من )10( سنوات فأقل
70%28أكثر من )10( سنوات

النصاب األسبوعي من 
احلصص

47,5%19من )20( حصة فأقل
52,5%21أكثر من )20( حصة

كثافة الطالب يف الصف
42,5%17أكثر من )30(
57,5%23أقل من )30(

أداة الدراسة:
مت إعــداد أداة الدراســة )بطاقــة مالحظــة معايــر جــودة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030(، وفــق املراحــل 

اآلتيــة: 

1- إعــداد قائمــة مبعايــر جــودة األداء التدريســي ملعلــم اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة، يف ضــوء رؤيــة اململكــة 
العربيــة الســعودية،  2030، وذلــك مــن خــالل: قوائــم باملعايــر املهنيــة، وخاصــة معايــر املعلــم باململكــة 
ودراســة بعــض البحــوث والدراســات الســابقة والكتــب املتخصصــة، الــي اهتمــت باملعايــر املهنيــة جلــودة املعلــم 
بشــكل عــام، ومعلــم اللغــة العربيــة بشــكل خــاص، ودراســات تناولــت خصائــص املعلــم، وطبيعــة اللغــة العربيــة 
وأهدافهــا. وقــد مت عــرض القائمــة علــى )10( حمكمــن؛ للتحقــق مــن كفايــة تلــك املعايــر، وانتمائهــا جملاالهتــا 
الرئيســة، ووضــوح صياغتهــا، ومــدى اتســاقها مــع أهــداف الدراســة، ويف ضــوء آراء احملكمــن مت مراجعــة 
القائمــة, وإجــراء بعــض التعديــالت، وأصبحــت القائمــة يف صورهتــا النهائيــة تشــمل )46( معيــاراً، تنــدرج 

ضمــن مخســة جمــاالت رئيســة.

2- إعــداد بطاقــة املالحظــة؛ وذلــك لتحديــد درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة للمعايــر 
املهنيــة، الالزمــة جلــودة أدائهــم التدريســي يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030. ومت االعتمــاد علــى قائمــة املعايــر 
املهنيــة الســابقة إعدادهــا. حيــث بلــغ عــدد عبــارات البطاقــة )46( عبــارة، متــت صياغتهــا بصــورة إجرائيــة، 
ورتبــت ترتيبــاً منطقيــاً؛ لقيــاس أداء معلمــي اللغــة العربيــة داخــل الصــف الدراســي. ومت حتديــد أربعــة مســتويات 
لأداء لتوافر املعاير املهنية، وهي بدرجة: )كبرة، متوســطة، ضعيفة، غر متوافر(، وهو ما يقابل الدرجات 
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)1،2،3،4( علــى الرتتيــب، وصياغــة بعــض التعليمــات علــى بطاقــة املالحظــة حــى يتــم اســتخدامها بالطريقــة 
الصحيحــة.

صدق األداة: 
اعتمــد الباحــث يف حتديــد الصــدق الظاهــري لبطاقــة املالحظــة علــى رأي احملكمــن؛ حيــث مت عــرض 
البطاقــة علــى )10( حمكمــن؛ للتعــرف علــى آرائهــم يف وضــوح صياغــة العبــارات، ومــدى مالءمــة العبــارة يف 
األداء املــراد مالحظتــه داخــل كل جمــال مــن جمــاالت البطاقــة، ويف ضــوء ذلــك مت إجــراء بعــض التعديــالت، 

وإخراجهــا يف صورهتــا النهائيــة. 

ثبات األداة: 
مت التحقــق مــن ثبــات بطاقــة املالحظــة مــن خــالل تطبيقهــا علــى عينــة مكوَّنــة مــن )15( معلًمــا مــن 
معلمــي اللغــة العربيــة مــن جمتمــع الدراســة ومــن خــارج عينتهــا، مث أعيــد تطبيقهــا بعــد مــرور أســبوعن علــى 
أفــراد العينــة ذاهتــا، وحســبت نســبة االتفــاق بــن املالحظتــن باســتخدام معادلــة كوبــر (Cooper(، الــي 

تنــص علــى: 

100× 
    

نسبة االتفاق )معامل االرتباط( =  

كمــا حســب االتســاق الداخلــي يف كل جمــال مــن جمــاالت أداة الدراســة، مــن خــالل إجيــاد معامــل 
)ألفــا كرونبــاخ( جملــاالت بطاقــة املالحظــة مجيعهــا. وجــدول )2( يظهــر هــذه النتائــج:

ثبات إعادة املالحظةمعامل ألفا كرونباخاجملاالت
0,6010,780التمكن من املادة الدراسية

0,9210,710التخطيط للتدريس
0,8990,700تنظيم بيئة التعلم والتعليم وإدارهتا
0,9240,711تقومي ومتابعة التحصيل الدراسي

0,9120,694تطوير األداء املهي
يتضــح مــن جــدول )2( أن معامــل )ألفــا كرونبــاخ( للمجــاالت مجيعهــا مرتفعــة، وتعــد مناســبة ألغــراض 
الدارســة، كمــا أن معامــل الثبــات باســتخدام إعــادة التطبيــق أيضــاً مرتفــع للمجــاالت مجيعهــا، وهــي قيــم 

مناســبة ألغــراض الدارســة، ممــا يعــي أن أداة الدراســة تتمتــع بدرجــة ثبــات مناســبة.

عدد مرات اإلتفاق
عدد مرات اإلتفاق ÷ عدد مرات اإلختالف
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تطبيق أداة الدراسة: 
مت تطبيــق أداة الدراســة )بطاقــة املالحظــة( علــى عينــة مــن )30( معلمــاً يف الفصــل الدراســي األول 
لعــام )1438ه-1439ه( مبحافظــة الطائــف؛ فقــد قــام الباحــث، وأربعــة مــن املشــرفن الرتبويــن منفرديــن، 
مبالحظــة أداء جمموعــة مــن املعلمــن، بواقــع أربــع حصــص لــكل معلــم، مــن بدايــة احلصــة وحــى النهايــة؛ 

وبذلــك يصبــح لــكل معلــم أربــع مشــاهدات مــن جانــب مالحــظ.

المعالجات اإلحصائية: 
اإلنســانية  للعلــوم  اإلحصائيــة  الــرزم  خــالل  مــن  اإلحصائيــة،  املعاجلــات  مــن  جمموعــة  اســتخدام  مت 
واالجتماعيــة (SPSS(، متثلــت يف: )اختبــار )ت(- واملتوســطات احلســابية- واالحنرافــات املعياريــة ألداء 

أفــراد العينــة(.

عرض نتائج الدراسة، ومناقشتها: 
فيما يأيت عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وفقاً لتسلسل فرضياهتا: 

أواًل: نتائج الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها: 

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول الــذي نــص علــى »مــا معايــر جــودة األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030؟ مت الرجــوع إىل األدب النظــري، والدراســات الســابقة 
املتصلة مبعاير جودة األداء التدريســي، مث مت اختيار معاير جودة األداء التدريس، الي تناســب أداء معلمي 
اللغــة العربيــة باملرحلــة الثانويــة بصــورة أوليــة، ووضعهــا بصــورة قائمــة، مث عرضهــا علــى جمموعــة مــن املختصــن يف 
مناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة؛ إلبــداء رأيهــم فيهــا، وبذلــك أصبحــت القائمــة بصورهتــا النهائيــة تتكــون 

مــن مخســة جمــاالت رئيســة، انــدرج حتتهــا )46( معيــاراً.

ثانياً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:
نــص ســؤال الدراســة الثــاين علــى: »مــا مــدى توافــر هــذه املعايــر يف األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة؟«، لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت تطبيــق بطاقــة املالحظــة )أداة الدراســة(؛ ملالحظــة 
أداء معلمي عينة الدراســة باملرحلة الثانوية، مث حســبت املتوســطات احلســابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات 

كل معيــار، ولــكل جمــال، وميكــن عــرض النتائــج كمــا يــأيت: 
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المجال األول: التمكن من المادة الدراسية

لتحديــد درجــة توافــر هــذا اجملــال ومعايــره يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، مت حســاب 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل معيــار، وكانــت النتائــج كمــا تظهــر يف جــدول )3(.

جــدول )3(: املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، ودرجــة مســتوى األداء، يف جمــال« التمكــن مــن 
املــادة الدراســية«.

التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

1
يربط موضوعات اللغة 
العربية باملواد الدراسية 

األخرى
متوسطة1421502,230,66ت

2

يعرض أفكار موضوع 
التعلم ومفاهيمه بشكل 

مرتابط يرز العالقات 
املنطقية بينها

متوسطة4191071,500,91ت

3
مييز بدقة املفاهيم 

واملصطلحات اللغوية 
الواردة يف موضوع الدرس

متوسطة1,630,70-51520ت

4
يدعم املعرفة باألمثلة 

التطبيقية احلياتية من حياة 
الطالب

كبرة2013432,250,93ت

6

يستخدم األمثلة والراهن 
املناسبة لتوضيح األفكار 

واملفاهيم املطروحة واإلقناع 
هبا

متوسطة4201061,550,87ت

يلتزم دقة الضبط وحسن 7
متوسطة7101941,500,90تاألداء عند القراءة اجلهرية
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التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

يربط بن أجزاء املعلومات 8
كبرة2,280,82----20119تدون تشتيت ذهي لطالبه

9

يطور املنهج بطريقة تشجع 
الطالب على التساؤل 

واالستفسار وفهم أكر 
للمادة اللغوية وإتقاهنا

ضعيفة4111871,300,88ت

يتضــح مــن جــدول )3( أن املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري ملســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة 
باملرحلــة الثانويــة يف املعايــر املهنيــة جملــال التمكــن مــن املــادة الدراســية »جــاءت بتقديــرات متفاوتــة، مابــن 
توافرهــا بدرجــة متوســطة يف املعايــر )1، 2، 3، 6، 7(، وبدرجــة ضعيفــة يف املعيــار )9(، وعــدم توافرهــا يف 

املعيــار رقــم )5( وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة.

وبالنظــر إىل جــدول )3( يتضــح أن أكثــر املعايــر هلــذا اجملــال توافــراً يف أداء املعلمــن، يف املعياريــن 
رقــم)8،4( »يدعــم املعرفــة باألمثلــة التطبيقيــة احلياتيــة مــن حيــاة الطالــب«، »يربــط بــن أجــزاء املعلومــات دون 
تشــتيت ذهــي لطالبــه«؛ وذلــك مبتوســط )2,25(، للمعيــار )4(، ومتوســط )2,28( للمعيــار )8(، ويعــزى 
ذلــك إىل اخلــرة التدريســية لــدى معظــم املعلمــن بدعــم الــدروس باألمثلــة التطبيقيــة ممــا يســهل علــى الطالــب 

بفهــم املوضــوع والتعمــق فيــه، والرابــط بــن املعلومــات املقدمــة هلــم دون تشــتت ذهــي.

كمــا يتضــح مــن جــدول )3( أن أقــل املعايــر توافــراً يف أداء املعلمــن املعيــار )5( »يســتخدم اللغــة 
الفصحــى يف عــرض املوقــف التعليمــي«، مبتوســط )0,40(، ويعــزى ذلــك إىل تركيــز املعلمــن علــى اللغــة 
العاميــة بــداًل مــن الفصحــى أثنــاء عــرض املوقــف التعليمــي، لذلــك جيــب علــى املعلــم استخــــدام لغــة الفصحــى 
الســليمة، واملعــرة، واملناســبة ملســتوى املتعلمــن باســتمرار، بينمــا دراســة الســالمات والشــهري )2016م( 
أظهرت مســتوى أداء املعلمن بالتحدث باللغة العربية الفصحى مبتوســط )3,10(، وهو يشــر إىل مســتوى 
متوســط، ويعــزى ذلــك إىل أن بعــض معلمــي العلــوم دائمــاً مــا مييلــون إىل التحــدث مبرونــة أكــر وباللهجــة الــي 

يفهمهــا الطــالب.
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المجال الثاني: التخطيط للتدريس

لتحديــد درجــة توافــر هــذا اجملــال ومعايــره يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، مت حســاب 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل معيــار، وكانــت النتائــج كمــا يظهــر يف جــدول )4(.

جــدول )4(: املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، ودرجــة مســتوى األداء، يف جمــال »التخطيــط 
للتدريــس«.

التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

2
يصوغ أهداف الدرس 

بطريقة سلوكية قابلة 
للقياس

متوسطة2,050,64---9247ت

3

يضع أهداف 
)معرفية،مهارية،وجدانية( 

شاملة جلميع جوانب 
التعلم

ضعيفة6111941,470,88ت

4
تتنوع األهداف لتشمل 

املستويات العقلية مبا فيها 
املستويات العليا

ضعيفة82751,070,57-ت

يستخرج املفاهيم اللغوية 5
كبرة2,400,67--20164تمن الدرس

6

خيتار الوسائل والتقنيات 
التعليمية احلديثة املناسبة 

ألهداف الدرس 
)احلواسيب اآللية، وأجهزة 

اآليباد(

غر 510250,500,72-ت
متوفرة

يلتزم دقة الضبط وحسن 7
متوسطة7101941,500,90تاألداء عند القراءة اجلهرية
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التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

8

ينوع من اسرتاتيجيات 
التدريس بناء على 

احلاجات الفردية لطالبه 
وخصائص منوهم

ضعيفة372281,120,82ت

9
يوظف أنشطة ووسائط 

التعليم إلثارة دافعية 
املتعلمن وتفكرهم

515200,630,70-ت
غر 
متوفرة

10

يصمم أنشطة إثرائية 
تسهم يف تنمية قدرات 

الطالب لفهم املادة 
التعليمية وتدعيم نقاط 

القوة لديه

400,000,00---ت
غر 
متوفرة

11

يستخدم مداخل 
تدريسية متنوعة 

أثناء الدرس)املدخل 
البنائي،التعلم 
التعاوين،...(

400,000,00---ت
غر 
متوفرة

12

يعطي الطالب الفرصة 
لتنفيذ األنشطة 

التعليمية)الصفية-
والالصفية(

ضعيفة1,320,57---2929ت

يتضــح مــن اجلــدول )4( أن املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســتوى أداء معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف املعايــر املهنيــة جملــال التمكــن مــن املــادة الدراســية »جــاءت بتقديــرات متفاوتــة، 
مابــن توافرهــا بدرجــة متوســطة يف معيــار )2(، وبدرجــة ضعيفــة يف املعايــر )3، 4، 7، 8، 12(، وعــدم 

توافرهــا يف املعايــر رقــم )6، 9، 10، 11(، وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة.
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وبالنظــر إىل اجلــدول )4( يتضــح أن أكثــر املعايــر املهنيــة هلــذا اجملــال توافــراً يف أداء املعلمــن، املعيــاران 
)1، 5(، ويشــمل معيــار رقــم )1( »خيطــط لــدروس اللغــة العربيــة يف ضــوء حتليــل حمتــوى املــادة«، مبتوســط 
)2,32(، ومعيــار رقــم )5( »يســتخرج املفاهيــم اللغويــة مــن الــدرس« مبتوســط )2,40(، ويعــزى ذلــك إىل 
اخلــرة التدريســية، ومتكــن املعلمــن مــن مادهتــم العلميــة ومفاهيمهــا اللغوية،ممــا زاد مــن قدرتــه علــى حتليــل 

احملتــوى، وصياغــة األهــداف الســلوكية املناســبة علــى ضــوء التحليــل.

وكمــا يتضــح مــن اجلــدول )4( أن أقــل املعايــر توافــراً يف أداء املعلمــن املعيــار رقــم )6، 9، 10، 11(، 
وميثــل املعيــار رقــم )6(«خيتــار الوســائل والتقنيــات التعليميــة احلديثــة املناســبة ألهــداف الــدرس )احلواســيب 
التعليــم إلثــارة دافعيــة املتعلمــن وتفكرهــم، يصمــم  اآلليــة، وأجهــزة االيبــاد(«، يوظــف أنشــطة ووســائط 
أنشــطة إثرائيــة تســهم يف تنميــة قــدرات الطــالب لفهــم املــادة التعليميــة وتدعيــم نقــاط القــوة لديــه«، يســتخدم 
مداخــل تدريســية متنوعــة أثنــاء الــدرس )املدخــل البنائــي، التعلــم التعاوين،...(«،ويعــزى ذلــك إىل عــدم توافــر 
الرامــج التدريبيــة املناســبة لتوعيــة املعلمــن بأمهيــة األنشــطة بكافــة أنواعهــا، ويعــزى أيضــاً إىل تركيــز املعلمــن 
علــى الكتــاب املدرســي وعــدم التنويــع مبصــادر املعرفــة، وبالتــايل يــؤدي ذلــك إىل عــدم وجــود أنشــطة إثرائيــة. 
جيــب علــى املعلــم اختيــار الطرق التعليمية املناسبة لأنشطة اإلثرائيــة، واختيــار املصادر واملراجع واملناهج 
الي ختــدم تلــك األنشــطة.ويتفق هــذا مــع دراســة الزهــراين )2009م(، الــي أظهــرت ضعــف أداء معلمــي 
الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة يف تصميــم أنشــطة تعلــم فاعلــة، ودراســة عيســى )2012م( الــي أظهــرت ضعــف 

أداء معلمــي الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة بتصميــم األنشــطة اإلثرائيــة.

المجال الثالث: تنظيم بيئة التعلم والتعليم وإدارتها

لتحديــد درجــة توافــر هــذا اجملــال ومعايــره يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، مت حســاب 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل معيــار، وكانــت النتائــج كمــا تظهــر يف جــدول )5(.
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جــدول )5(: املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، ودرجــة مســتوى األداء، يف جمــال« تنظيــم بيئــة 
التعلــم والتعليــم وإدارهتــا«.

التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

1

ينظم العمل داخل الصف 
بصوره فاعلة مبا يتناسب 

مع أهداف الدرس 
وأنشطته

ضعيفة142151,220,659-ت

2

يطرح أسئلة متنوعة 
)حتليل-تفسر-تصنيف-

مقارنة-تقومي-إبداع-وحل 
املشكالت(؛تسهم يف 
تنمية مهارات التفكر

متوسطة2,100,63---10246ت

3
يوفر فرص التعلم الذايت 

واجلماعي للطالب بشكل 
مستمر

متوسطة1,970,73-101911ت

4

يساعد على تنمية 
االجتاهات اإلجيابية لدى 
الطالب حنو مادة اللغة 

العربية

ضعيفة623110,870,65-ت

5
يشجع الطالب على 

التعلم التعاوين باستخدام 
األنشطة

ضعيفة242590,930,62ت

يوفر مصادر تعلم متنوعة 6
غر 400,000,00---تداخل البيئة الصفية

متوفرة

7
حيرص على االحرتام 

املتبادل بينه وبن طالبه 
وبن الطلبة أنفسهم

متوسطة2,050,60---8266ت
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التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

8
يستخدم األساليب 

الرتبوية يف تقومي سلوكيات 
الطلبة

ضعيفة3101981,200,85ت

ينوع يف التعزيزات 9
ضعيفة1,350,66---4630تالستمرار دافعية املتعلمن

10

ينهي الدرس 
مبلخص)لفظي-ختطيطي(

يوضح أبرز مكوناته 
وعناصره والعالقات بينها

ضعيفة121991,371,14-ت

11
يستخدم اللغة العربية 
الفصحى يف الشرح 

واملناقشات وأثناء الكتابة
غر 400,000,00---ت

متوفرة

توظيف العمل الكتايب 12
ضعيفة342761,100,74تالصفي بشكل فعال

يتضــح مــن جــدول )5( أن املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســتوى أداء معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف املعايــر املهنيــة جملــال التمكــن مــن املــادة الدراســية »جــاءت بتقديــرات متفاوتــة، 
مابن توافرها بدرجة متوسطة يف املعاير )2، 3، 7(، وبدرجة ضعيفة يف املعاير )1،4، 5، 8، 10، 12(، 

وعــدم توافرهــا يف املعياريــن رقــم )6، 11( وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة.

وبالنظــر إىل جــدول )5( يتضــح أن املعيــار رقــم )3( »يوفــر فــرص التعلــم الــذايت واجلماعــي للطــالب 
بشــكل مســتمر« جــاء مبتوســط )1,97(، وقــد يعــزى ذلــك إىل أنــه األســلوب األمثــل يف اكتســاب املعرفــة، 
معرفيًــا، ال  انفجــارًا  يشــهد  عــامل  املهمــة يف  هــذه  يتــوىل  الــذي  احلقيقــي،  املعلــم  هــو  فيــه  املتعلــم  ويكــون 
)حتليــل-  متنوعــة  أســئلة  رقــم )2( »يطــرح  ومعيــار  املســتمر،  الــذايت  بالتعلــم  إال  تطوراتــه  ميكــن مالحقــة 
تفســر-تصنيف- مقارنــة- تقــومي- إبــداع- وحــل املشــكالت(؛ تســهم يف تنميــة مهــارات التفكــر« مبتوســط 
أنفســهم«  الطلبــة  وبــن  وبــن طالبــه  بينــه  املتبــادل  االحــرتام  علــى  رقــم )7( »حيــرص  )2,10(، ومعيــار 
الــي  اللغويــة، وهــي  مبتوســط )2,05(، وركــزت أســئلة بعــض املعلمــن حــول تذكــر املفاهيــم واملعلومــات 
ختاطــب قــدرات عقليــة دنيــا يف التفكــر؛ حبيــث تتطلــب مــن الطالــب اســرتجاع املعلومــات املخزنــة يف الذاكــرة، 
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وتفســرها، وتصنيفهــا مــن خــالل عقــد املقارنــات بــن أفــكار الطلبــة؛ للبحــث عــن نواحــي التشــابه ونواحــي 
االختــالف، أمــا أســئلة اإلبــداع وحــل املشــكالت فقــد جــاءت منخفضــة، ويعــزى ذلــك إىل أهنــا تتطلــب تفكــراً 
ناقــداً وابتــكاراً، حيتــاج إىل اجلهــد والتدريــب، وقــدرة علــى ربــط احلقائــق، والعناصــر، واملفاهيــم؛ لتصــل إىل إنتــاج 
فكــري، يتميــز باإلبــداع، واالبتــكار، وكلهــا تتطلــب أعلــى مســتويات التفكــر العقلــي، ويتفــق هــذا مــع دراســة رمي 
العلــي )2007م(، والــي أظهــرت تــدين معلمــات العلــوم الشــرعية باســتخدام أســئلة املســتويات التفكــر العليــا.

وكمــا يتضــح مــن اجلــدول )5( أن أقــل املعايــر توافــراً يف أداء املعلمــن املعيــار رقــم )6، 10(، ويشــر 
معيــار رقــم )6( إىل أنَّــه »يوفــر مصــادر تعلــم متنوعــة داخــل البيئــة الصفيــة«، »ينهــي الــدرس مبلخص)لفظــي-

ختطيطي(يوضــح أبــرز مكوناتــه وعناصــره والعالقــات بينهــا«، ويعــزى ذلــك إىل عــدم إملــام بعــض املعلمــن 
ومواكبــة  املعرفــة،  مبصــادر  والتنــوع  التعليميــة،  العمليــة  يف  الطالــب  دور  تفعــل  الــي  األنشــطة،  باســتخدام 
كل جديــد يف عصــر االنفجــار املعــريف، ويتفــق هــذا مــع دراســة القحطــاين )2012م(، ودراســة رمي العلــي 
)2007م(، الــي أظهــرت ضعــف مســتوى املعلمــن يف اســتخدام الطــرق والتنــوع يف املصــادر، مثــل املكتبــات 
اإللكرتونيــة، واألقــراص املدجمــة، ويعــزى ذلــك إىل عــدم تــدرب املعلمــات عليهــا، وقلــة إطالعهــن علــى اجلديــد منهــا.

المجال الرابع: تقويم ومتابعة التحصيل الدراسي

لتحديــد درجــة توافــر هــذا اجملــال ومعايــره يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، مت حســاب 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل معيــار، وكانــت النتائــج كمــا يظهــر يف جــدول )6(.

جدول )6(: املتوســط احلســايب، واالحنراف املعياري، ودرجة مســتوى األداء، يف جمال »تقومي ومتابعة 
التحصيل الدراسي«. 

التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

1

يستخدم أساليب وأدوات 
مناسبة جلمع البيانات عن 
أداء املتعلمن يف مهارات 

اللغة العربية

ضعيفة1,370,63--3928ت

2
يستخدم التقومي )القبلي-
البنائي-اخلتامي( يف تقومي 

مستوى الطالب
متوسطة61,800,82-430ت
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التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

يصمم أدوات متنوعة 3
ضعيفة5101961,350,89تومبتكرة لتقييم أداء الطالب

4

يستخدم أدوات قياس ذات 
مصداقية وثبات باستمرار 

ملعرفة مستوى الطالب 
)ملف اإلجناز،اختبارات 

األداء،..(

غر 58270,450,71-ت
متوفرة

5

يقيس التقومي مستويات 
التفكر العليا من(حتليل،تف
سر،تصنيف،مقارنة،تقومي،

إبداع،وحل املشكالت(

ضعيفة102641,450,68-ت

6
يعد خططًا إثرائية عالجية 

مبنية على حتليل نتائج 
تقومي الطلبة

غر 46300,350,66-ت
متوفرة

7

يســتخدم نتائــج 
التقــومي لتحســن أدائــه 

التدريسي،مبناقشــة 
األخطــاء، وتصويبهــا 

وتقــدمي النمــاذج املثاليــة

ضعيفة82751,070,57-ت

يتضــح مــن جــدول )6( أن املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســتوى أداء معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف املعايــر املهنيــة جملــال التمكــن مــن املــادة الدراســية »جــاءت بتقديــرات متفاوتــة، 
مابــن توافرهــا بدرجــة متوســطة يف املعيــار )2(، وبدرجــة ضعيفــة يف املعايــر )1، 3، 5، 7(، وعــدم توافرهــا 

يف املعياريــن رقــم )4، 6(، وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة.
وبالنظر إىل اجلدول )6( يتضح أن أكثر املعاير املهنية هلذا اجملال توافراً يف أداء املعلمن، املعيار )2( 
»يســتخدم التقــومي )القبلــي- البنائــي- اخلتامــي( يف تقــومي مســتوى الطــالب«، مبتوســط )1,80(، ويعــزى 
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ذلــك إىل إملــام املعلمــن باســتخدام هــذه األنــواع، وهــي حتــدد القــدرات واملعــارف، الــي تعــدُّ شــرطاً ضروريــاً 
لتعلــم اخلــرة الدراســية وحتصيلهــا.

 وكمــا يتضــح مــن اجلــدول )6( أن أقــل املعايــر توافــراً يف أداء املعلمــن املعيــار )4( »يســتخدم أدوات 
قيــاس ذات مصداقيــة وثبــات باســتمرار ملعرفــة مســتوى الطــالب )ملــف اإلجنــاز، اختبــارات األداء،...(.«؛ 
مبتوســط )0,45(، ويعــزى ذلــك إىل عــدم كفــاءة املعلمــن، وضعــف إعدادهــم باســتخدام هــذه األســاليب، 
وجــاء معيــار )6( »يعــد خططًــا إثرائيــة عالجيــة مبنيــة علــى حتليــل نتائــج تقــومي الطلبــة«، مبتوســط )0,35(، 
ويعــزى ذلــك إىل ضعــف املعلمــن يف إعــداد خطــة عالجيــة لتطويــر مســتوى الطــالب بنــاءاً علــى نتائــج التقــومي، 
لذلــك البــد مــن إعطــاء املعلــم املزيــد مــن الوقــت حلضــور الــدورات التدريبيــة، وورش العمــل؛ لكيفيــة اســتخدام 
أســاليب وأدوات التقــومي؛ لتطويــر أدائــه املهــي، ورفــع مســتوى حتصيــل الطــالب، ويتفــق هــذا مــع دراســة عيســى 
)2012م(، الــي أظهــرت ضعــف املعلمــن باســتخدام أســاليب التقــومي )ملــف اإلجنــاز، واختبــارات...(، وتتفــق 

مــع دراســة الســالمات والشــهري )2016م(، والــي أظهــرت الضعــف يف تنفيــذ األنشــطة العالجيــة للطــالب.

المجال الخامس: تطوير األداء المهني
لتحديــد درجــة توافــر هــذا اجملــال ومعايــره يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة، مت حســاب 
املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل معيــار، وكانــت النتائــج كمــا يظهــر يف جــدول )7(.

جــدول )7(: املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، ودرجــة مســتوى األداء، يف جمــال »تطويــر 
املهــي«. األداء 

التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

1
يشارك يف األحباث 

والدراسات الرتبوية املرتبطة 
بعمله

غر 400,000,00---ت
متوفرة

2

يستخدم التكنولوجيا 
احلديثة يف التعليم من خالل 
حجرة مصادر التعلم )الالب 

توب، انرتنت، الكتب 
واجملالت العلمية..(؛ لتطوير 

أدائه التدريسي

غر 410260,450,68-ت
متوفرة
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التكراراملعيارم
درجة توافر املعاير يف أداء املعلم

غر ضعيفةمتوسطةكبرة
متوافر

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

4
يسعى للمصادر واملراجع 
الي تعينه على التطوير يف 

مادته فهو معلم ومتعلم
غر 54310,350,70-ت

متوفرة

5

يقيم أفعاله وممارساته 
لالرتقاء بأدائه عن طريق 
)كتابة مالحظات بدفرت 
التحضر على أدائه وأداء 
الطالب، استخدام بطاقة 

تقييم ذايت..(

غر 400,000,00---ت
متوفرة

6

يواكب ما يستجد من 
نظريات وممارسات تربوية 

يف جمال تدريس اللغة 
العربية

غر 400,000,00---ت
متوفرة

يتضــح مــن جــدول )7( أن املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســتوى أداء معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة يف املعايــر املهنيــة جملــال التمكــن مــن املــادة الدراســية« جــاءت بتقديــرات متفاوتــة، 
مابــن توافرهــا بدرجــة ضعيفــة يف املعيــار )3(، وعــدم توافرهــا يف املعايــر رقــم )1، 2، 4، 5، 6(، وهبــذا يتــم 

رفــض الفرضيــة الصفريــة.

ويتضــح مــن اجلــدول )7( أيًضــا أن أقــل املعايــر توافــراً يف أداء املعلمــن املعيــار رقــم )1( »يشــارك يف 
األحبــاث والدراســات الرتبويــة املرتبطــة يف عملــه«، ويعــزى ذلــك إىل انشــغال املعلمــن ببعــض املهــام والتفاعــل 
مــع األنشــطة املدرســية، أوعــدم إملــام بعــض املعلمــن بكيفيــة كتابــة األحبــاث العلميــة. ويشــر معيــار )2( 
»يســتخدم التكنولوجيــا احلديثــة يف التعليــم مــن خــالل حجــرة مصــادر التعلــم )الــالب تــوب، انرتنــت، الكتــب 
واجملــالت العلميــة...(؛ لتطويــر أدائــه التدريســي«، ومعيــار )4( »يســعى للمصــادر واملراجــع الــي تعينــه علــى 
التطويــر يف مادتــه فهــو معلــم ومتعلــم«، مبتوســط )0,35(، ومعيــار )5( »يقيــم أفعالــه وممارســاته لالرتقــاء 
بأدائــه عــن طريــق )كتابــة مالحظــات بدفــرت التحضــر علــى أدائــه وأداء الطالب،اســتخدام بطاقــة تقييــم 
ذايت..(«، ويعــزى ذلــك إىل إعطــاء املعلمــن أكــر قــدر مــن احملتــوى املعــريف للطالــب يف احلصــة الدراســية، 
وحفظــه، دون العمــل علــى تطويــر أدائهــم، وعــدم تدريــب، وممارســة املعلمــن ألســاليب التنميــة املهنيــة، ويتفــق 
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ذلــك مــع دراســة عفيــف )2009م(، ودراســة عيســى )2012م(.

األداء الكلي: مجيع جماالت األداء يف ضوء املعاير املهنية جلودة األداء معلمي اللغة العربية: 

لتحديــد درجــة توافــر جمــاالت أداة الدراســة بشــكلها الكلــي يف أداء معلمــي اللغــة العربيــة للمرحلــة 
الثانويــة، مت حســاب املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري لدرجــات كل جمــال، وكانــت النتائــج كمــا يظهــر 

يف جــدول )8(.

جــدول )8(: املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، ودرجــة مســتوى األداء، يف جمــاالت املعايــر 
املهنيــة جلــودة أداء معلمــي اللغــة العربيــة.

االحنراف املتوسطاجملال
الرتتيبالدرجةاملعياري

1متوسطة1,630,34التمكن من املادة الدراسية
2ضعيفة1,190,17التخطيط للتدريس

3ضعيفة1,180,28تنظيم بيئة التعلم والتعليم وإدارهتا
4ضعيفة1,120,35تقومي ومتابعة التحصيل الدراسي

5غر متوفرة0,350,21تطوير األداء املهي
ضعيفة1,150,16األداء الكلي جلميع اجملاالت

يتضــح مــن جــدول )8( وجــود تفــاوت يف مســتويات األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة 
الثانويــة، يف جمــاالت املعايــر املهنيــة جلــودة األداء؛ وأنَّ متوســطات األداء تراوحــت مــا بــن )1,63-0,35(، 

ويف الدرجــة الكليــة لــأداء )1,15(، وهــو مســتوى ضعيــف.

ويبن جدول )8( أن املتوســط احلســايب ملســتوى أداء معلمي اللغة العربية يف جمال )التمكن من املادة 
الدراســية( قــد بلــغ )1,63(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,34(، وهــذا يشــر إىل مســتوى متوســط مــن 
األداء، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة رمي العلــي )2007م(، والغامــدي )2009م(، وعيســى )2012م(، 

الــي أظهــرت حتســن يف أداء املعلمــن مبــادة الدراســية.

ويبــن جــدول )8( أيًضــا أن املتوســط احلســايب ملســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف جمــال )التخطيــط 
للتدريــس( قــد بلــغ )1,19(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,17(، وهــذا يشــر إىل مســتوى ضعيــف لــأداء، 
ويعــزى ذلــك إىل عــدم اهتمــام املعلمــن جبــودة إعــداد درســه والتخطيــط لــه مســبقاً، وتتفــق هــذه النتيجــة 
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مــع دراســة شــلي )2005م(، ودراســة عمــران )2008م(، ودراســة الزهــراين )2009م(، ودراســة عيســى 
)2012م(، والــي بّينــت ضعــف أداء املعلــم يف جمــال التخطيــط للتدريــس.

وجــاء املســتوى ضعيفــاً يف أداء املعلمــن يف جمــال »تنظيــم بيئــة التعلــم والتعليــم وإدارهتــا« مبتوســط 
حســايب بلــغ )1,18(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,28(، ويعــزى ذلــك إىل عــدم متكنهــم مــن تنظيــم 
بيئــة التعلــم والتعليــم، وعــدم الســيطرة علــى ضبــط الصــف الدراســي، وقلــة املتابعــة ملــا يــدور داخــل الصــف، 
وعــدم اســتخدام أمنــاط التعزيــز املختلفــة، وقلــة الــدورات التدريبيــة للمعلمــن، وهــذا يتفــق مــع دراســة الغامــدي 

القحطــاين )2012م(. )2008م(، ودراســة 

ويتضــح مــن جــدول )8( أيًضــا أن املتوســط احلســايب ملســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف جمــال 
»تقــومي ومتابعــة التحصيــل الدراســي« قــد بلــغ )1,12(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,35(، وهــذا يشــر 
إىل مســتوى ضعيــف، يعــزى ذلــك إىل عــدم متكــن املعلمــن مــن التقــومي واملتابعــة املســتمرة، وإىل أنــه قــد يكــون 
هنــاك ضعــف تأهيلــي ســابق، ونــدرة الــدورات التدريبيــة، الــي قــد تعــاجل هــذا الضعــف يف مســتوى األداء، 
والتقــومي يســتخدم كمعــزز ألداء الفــرد، ويف إجيــاد الدافــع ملزيــد مــن العمــل واإلنتــاج لديهــم، ويتفــق هــذا مــع 
دراســة الزهــراين )2009م(، ودراســة عيســى )2012م(، وختتلــف الدراســة احلاليــة عــن دراســة الســالمات 

والشــهري )2016م(؛ حيــث أظهــرت حتســًنا يف أداء معلمــي العلــوم يف جمــال التقــومي.

ويبــن اجلــدول )8( أيًضــا أن املتوســط احلســايب ملســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف جمــال »تطويــر 
األداء املهــي« قــد بلــغ )0,35(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,21(، وهــذا يشــر إىل مســتوى ضعيــف، 
الفاعلــة،  والتعلــم  التعليــم  بيئــة  وتنظيــم  للتدريــس،  التخطيــط  معايــر  األداء يف  إىل ضعــف  ذلــك  ويعــزى 
والتقــومي واملتابعــة، ال يتــم هــذا إال باإلعــداد و التخطيــط اجليــد، ويتفــق هــذا مــع دراســة اجلرجــاوي والنشــوان 

)2006م(، ودراســة الزهــراين )2008م(، ودراســة عيســى )2012م(.

ويتبــن مــن جــدول)8( أيًضــا أن املتوســط احلســايب ألداء معلمــي اللغــة العربيــة يف مجيــع املعايــر املهنيــة 
قــد بلــغ )1,15(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,16(، وهــي تشــر أن مســتوى األداء ضعيــف بشــكل عــام، 
وتتفــق نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة شــلي )2005م(، ودراســة اجلرجــاوي ونشــوان )2006م(، 
ودراســة عمــران )2008م(، ودراســة الزهــراين )2009م(، ودراســة الزعــي واالســالمات )2010م(، ودراســة 

عيســى )2012م(، والــي أكــدت علــى ضعــف مســتوى أداء املعلمــن يف املعايــر املهنيــة لــأداء.

وترجــع أســباب الضعــف يف مســتوى أداء معلمــي اللغــة العربيــة إىل: ضعــف برامــج إعدادهــم، وعــدم 
االهتمــام باجلوانــب التطبيقيــة املتصلــة بتعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة، وقلــة الــدورات التدريبيــة املتاحــة ملعلمــي اللغــة 
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العربيــة، وكثــرة أعــداد الطلبــة يف الفصــول الدراســية، وزيــادة عــدد احلصــص واملهــام اإلداريــة امللقــاة علــى املعلــم، 
كل ذلــك ينعكــس علــى األداء التدريســي للمعلــم.

ثالثًا- النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: 

 نــص الســؤال الثالــث علــى »هــل يوجــد فــروق بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات األداء التدريســي 
اخلــرة  األداء وفقــاً الختــالف )ســنوات  بطاقــة مالحظــة معايــر جــودة  أبعــاد  العربيــة علــى  اللغــة  ملعلمــي 
التدريســية - النصــاب األســبوعي مــن احلصــص - كثافــة الطــالب يف الصــف(؟«، لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تطبيــق بطاقــة املالحظــة، ومت عــرض النتائــج 

كمــا يــأيت: 

- النتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة التدريسية

مت تقســيم نتائــج بطاقــة املالحظــة إىل جمموعتــن: جمموعــة املعلمــن مــن ذوي اخلــرة )10 ســنوات 
فأقــل(، وجمموعــة املعلمــن مــن ذوي اخلــرة )أكثــر مــن 10 ســنوات(، مث مت إجــراء اختبــار )ت( لفحــص داللــة 

الفــروق بــن املتوســطات احلســابية، فكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول )9(.

جــدول )9(: نتائــج اختبــار)ت( ملعرفــة داللــة الفــرق بــن متوســطات أداء معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة 
الثانويــة يف ضــوء »ســنوات اخلــرة التدريســية«

عدد اجملموعةجماالت معاير األداء
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

التمكن من املادة 
الدراسية

10121,430,30سنوات فأقل
2,579380,014

281,710,33أكثر من 10سنوات

التخطيط للتدريس
10121,100,16سنوات فأقل

2,177380,036
281,230,17أكثر من 10سنوات

تنظيم بيئة التعلم 
والتعليم وإدارهتا

10121,000,18سنوات فأقل
2,876380,007

281,260,29أكثر من 10سنوات

تقومي ومتابعة 
التحصيل الدراسي

10120,870,25سنوات فأقل
3,310380,002

281,230,34أكثر من 10سنوات
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عدد اجملموعةجماالت معاير األداء
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

تطوير األداء املهي
10120,250,17سنوات فأقل

2,095380,043
280,390,21أكثر من 10سنوات

الكلي
10120,990,11سنوات فأقل

5,192380,000
281,220,13أكثر من 10سنوات

يالحظ يف جدول )9( أن قيمة )ت( للفروق بن أداء املعلمن للمعاير املهنية لأداء التدريســي بن 
اجملموعتن )10ســنوات فأقل، أكثر من 10 ســنوات( دالة يف مجيع اجملاالت، مبعى أن املعلمن ذوي اخلرة 
املرتفعــة تتوافــر يف أدائهــم التدريســي معايــر جــودة األداء، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع: دراســة شــلي )2005م(، 
ودراسة رمي العلي )2007م(، ودراسة اجلرجاوي ونشوان )2006م(، ودراسة الزهراين )2009م(، والزعي 
والســالمات )2010م(، وعيســى )2012م(، والــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف أداء املعلمــن 

للمعايــر املهنيــة لــذوي اخلــرة التدريســية. 

- النتائج المتعلقة بمتغير النصاب التدريسي

مت تقســيم نتائــج بطاقــة املالحظــة إىل جمموعتــن: جمموعــة املعلمــن مــن ذوي النصــاب التدريســي 
)20 فأقــل حصــة(، وجمموعــة املعلمــن مــن ذوي النصــاب )أكثــر مــن 20 حصــة(، مث مت إجــراء اختبــار )ت( 

لفحــص داللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية، فكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول )10(.

جــدول )10(: نتائــج اختبــار )ت( ملعرفــة داللــة الفــرق بــن متوســطي أداء جمموعــي معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة »وفقــاً لنصــاب احلصــص«

جماالت معاير 
عدد اجملموعةاألداء

العينة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

التمكن من املادة 
الدراسية

211,510,31أكثر من 20
2,288380,028

191,750,34من 20 فأقل

التخطيط للتدريس
211,150,19أكثر من 20

1,590380,120
191,230,14من 20 فأقل
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جماالت معاير 
عدد اجملموعةاألداء

العينة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

تنظيم بيئة التعلم 
والتعليم وإدارهتا

211,001,67أكثر من 20
5,475380,000

191,380,26من 20 فأقل

تقومي ومتابعة 
التحصيل الدراسي

210,930,25أكثر من 20
4,513380,000

191,340,33من 20 فأقل

تطوير األداء املهي
210,290,19أكثر من 20

2,171380,036
190,420,20من 20 فأقل

الكلي
211,040,12أكثر من 20

7,082380,000
191,280,09من 20 فأقل

يالحــظ يف جــدول )10( أن قيمــة )ت( للفــروق بــن أداء املعلمــن للمعايــر املهنيــة لــأداء التدريســي 
بــن اجملموعتــن )مــن 20 فأقــل، أكثــر مــن 20( دالــة إحصائيــاً يف مجيــع املعايــر، باســتثناء جمــال )التخطيــط 

للتدريــس(. 

ويتضــح أيضــاً أن الفــروق يف اجتــاه املعلــم وفــق النصــاب األقــل، مبعــى أن املعلــم الــذي نصابــه أقــل تتوافــر 
يف أدائــه معايــر جــودة األداء التدريســي أكثــر مــن املعلمــن الذيــن نصاهبــم التدريســي كبــر. باســتثناء معيــار 
التخطيــط الــذي يبــن أن هــذا اجملــال ال ختتلــف نــدرة توافــره بــن ذوي النصــاب الكبــر أو القليــل، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة عيســى )2012م(، بينمــا ختتلــف مــع دراســة الزهــراين )2009(، والــي أظهــرت عــدم 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً، تعــزى إىل نصــاب احلصــص، ويرجــع هــذا االختــالف إىل طبيعــة مــادة الرياضيــات 

ومــادة اللغــة العربيــة وتعــّدد فروعهــا، وطــول موضوعاهتــا، كل ذلــك يــؤدي إىل قصــور أداء املعلــم.

- النتائج المتعلقة بمتغير كثافة الصف

مت تقســيم نتائــج بطاقــة املالحظــة إىل جمموعتــن: جمموعــة املعلمــن مدرســي الصفــوف الذيــن يزيــد عــدد 
طالهبــا علــى )30( طالبــاً، وجمموعــة املعلمــن مدرســي الصفــوف الذيــن يقــل عــدد طالهبــا عــن )30( طالبــاً، 
مث مت إجــراء اختبــار )ت(؛ لفحــص داللــة الفــروق بــن املتوســطات احلســابية، فكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا 

جــدول )11(.
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جــدول )11(: نتائــج اختبــار )ت( ملعرفــة داللــة الفــرق بــن متوســطي أداء جمموعــي معلمــي اللغــة 
العربيــة باملرحلــة الثانويــة »وفقــاً لكثافــة الصــف«

عدد اجملموعةجماالت معاير األداء
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

التمكن من املادة 
الدراسية

171,450,29أكثر من 30
3,047380,004

231,750,32أقل من 30

التخطيط للتدريس
171,110,18أكثر من 30

2,646380,0120
231,250,14أقل من 30

تنظيم بيئة التعلم 
والتعليم وإدارهتا

170,990,18أكثر من 30
4,449380,000

231,320,26أقل من 30

تقومي ومتابعة 
التحصيل الدراسي

170,910,26أكثر من 30
3,817380,000

231,280,33أقل من 30

تطوير األداء املهي
170,240,16أكثر من 30

3,049380,004
230,430,21أقل من 30

الكلي
171,000,11أكثر من 30

8,060380,000
231,260,10أقل من 30

يالحــظ يف جــدول )11( أن قيمــة )ت( للفــروق بــن أداء املعلمــن للمعايــر املهنيــة لــأداء التدريســي 
بــن اجملموعتــن وفقــاً لكثافــة الصــف )أكثــر مــن 30، أقــل مــن 30( دالــة يف مجيــع اجملــاالت.

 وتتفــق هــذه الدراســة احلاليــة مــع دراســة الزهــراين )2008م(، والــي أســفرت عــن عــدم وجــود فــروق 
دالــة يف األداء، تعــزى إىل الكثافــة الطالبيــة يف جمــال التخطيــط للتدريــس، يف حــن يتأثــر األداء التدريســي يف 
باقــي اجملــاالت وفقــاً لكثافــة الطالبيــة، وتتفــق أيضــاً مــع دراســة عيســى )2012م(، والــي أظهــرت الفــروق يف 
أداء املعلمــن جلــودة األداء تعــزى لكثافــة الصــف غــر دالــة يف جمــايل التمكــن مــن املــادة العلميــة، والتخطيــط 

للتدريــس.
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إعداد البرنامج التدريبي المقترح: 
أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة يف معايــر جــودة األداء 
يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 جــاءت ضعيفــة مبتوســط حســايب بلــغ )1,15(، وباحنــراف معيــاري مقــداره 
)0,16(، كمــا أســفرت النتائــج عــن تفــاوت مســتوى األداء يف جمــاالت املعايــر، فقــد جــاءت مبتوســط 
حســايب يف جمــال »التمكــن مــن املــادة الدراســية« )1,63(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,34(، وهــو يشــر 
إىل مســتوى متوســط، ويف جمــال معيــار »التخطيــط للتدريــس«، جــاء مبتوســط حســايب )1,19(، وباحنــراف 
معياري )0,17(، وهو يشــر إىل مســتوى ضعيف، ويف جمال »تنظيم بيئة التعلم والتعليم وإدارهتا« مبتوســط 
)1,18(، وباحنــراف معيــاري مقــداره )0,28(، وهــو يشــر إىل مســتوى ضعيــف، وجمــال »تقــومي ومتابعــة 
التحصيــل الدراســي« جــاء مبتوســط بلــغ )1,12(، وباحنــراف معيــاري بلــغ )0,35(، وهــو مســتوى ضعيــف، 
وجمــال »تطويــر األداء املهــي« مبتوســط )0,35(، وباحنــراف معيــاري بلــغ )0,21(، وهــو مســتوى ضعيــف.

ويف ضــوء هــذه النتائــج وقائمــة معايــر جــودة األداء يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 بالدراســة احلاليــة، 
ودراســة بعــض منــاذج تصميــم الرامــج التدريبيــة، متَّ إعــداد الرنامــج التدريــي املقــرتح. وميكــن حتديــد مراحــل 

الرنامــج التدريــي احلــايل، ومكوناتــه، ومتثيلهــا يف الشــكل اآليت: 

  

شكل )1(: نموذج البرنامج التدريبي المقترح

- حتليل وتقومي أداء املتدرب قبل 
الرنامج.

- تنفيذ الرنامج التدريي.
- حتليل وتقومي أداء املتدرب بعد 

انتهاء الرنامج.
- عرض نتائج التقومي.

-حتديــد األهــداف العامــة 
وأن تكــون شــاملة لأهــداف 
)املعرفية،املهارية،الوجدانيــة(.

- حتديــد األهــداف الســلوكية لــكل 
حماضرة.

- عرض احملتوى.
- حتديد االسرتاتيجيات التدريسية.

- حتديد الوســائل واألنشــطة.
- حتديــد أســاليب التقــومي.

- حتديد مكان تنفيذ الرنامج 
التدريي.

- حتديد الوقت املناسب لتنفيذ 
الرنامج التدريي.

- توفر مستلزمات الرنامج 
التدريي.

التـغذيـــة الـراجـــعة

مرحلة تنفيذ الربنامِجمرحلة اإلعداد لتنفيذ  الربنامِجمرحلة إعداد الربنامِج

مراحل البرنامج التدريبي المقترح
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مــن خــالل الشــكل الســابق تضمنــت مراحــل الرنامــج حتديــد العنــوان، ومقدمــة خمتصــرة عــن تطويــر 
مث  وأمهيتهــا  العربيــة،  اللغــة  تدريــس  يف  احلديثــة  االجتاهــات  لبعــض  وعــرض  العربيــة،  اللغــة  ملعلمــي  األداء 
األهــداف العامــة للرنامــج املقــرتح، وتنــوع األهــداف بــن )معرفيــة- مهاريــة- وجدانيــة(، مث عــرض عــن حمتــوى 
الرنامــج التدريــي وموضوعاتــه، ومت اختيــار موضوعــات الرنامــج يف ضــوء مــا ورد عــن الدراســات واألدبيــات 
الرتبويــة، وظهــور اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة، الــي جيــب أن يتعــرف عليهــا املعلــم، ويتــدرب عليهــا، وذلــك 
لتطويــر أداء املعلــم مــن خــالل رؤيــة اململكــة 2030. وتضمــن الرنامــج التدريــي املقــرتح بوحداتــه ودروســه 

واســرتاتيجياته املقرتحــة، كمــا هــو موضــح يف اجلــدول )12( اآليت: 
جدول )12(: حمتوى الرنامج التدريي املقرتح

اسرتاتيجيات الدروس )املعاير(الوحدات التدريبية
التدريب املستخدمة

عدد 
الدروس

التمكن من املادة 
الدراسية وربط 

موضوعات اللغة العربية 
باملواد الدراسية األخرى

- عرض حمتوى مادة اللغة العربية
- ربط موضوعات اللغة العربية باملواد الدراسية 

األخرى

العصف الذهي،
واملناقشة،

والتعلم الذايت،
والتعلم يف 

جمموعات تعاونية،
التدريس املصغر.

3

التخطيط لتدريس اللغة 
العربية بتنوع األهداف 

وتوظيف أنشطتها.

- حتديد دروس اللغة العربية يف ضوء حتليل 
حمتوى.

- صياغة األهداف يف دروس اللغة العربية.
- حتديد الوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة 

املناسبة لدروس اللغة العربية.
- حيدد اسرتاتيجيات التدريس املناسبة للدرس.

- تصميم أنشطة إثرائية متنوعة.
حتديد أساليب التقومي.

3

تنظيم بيئة التعلم والتعليم 
وإدارهتا بصورة فاعلة.

- تنظيم العمل داخل الصف بصورة فاعلة.
- حتديد األنشطة الي تسهم يف مهارات 

التفكر لديهم.
-توفر مصادر التعلم داخل الصف الدراسي.

3
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اسرتاتيجيات الدروس )املعاير(الوحدات التدريبية
التدريب املستخدمة

عدد 
الدروس

تقومي ومتابعة التحصيل 
الدراسي للطالب و 
االستفادة من نتائج 
التقومي لتحسن أدائه

- استخدام أساليب وأدوات مناسبة جلمع 
البيانات عن أداء املتعلمن.

- استخدام أدوات قياس ذات مصداقية 
وثبات باستمرار ملعرفة مستوى الطالب )ملف 

اإلجناز،اختبارات األداء(.
- يستخدم نتائج التقومي لتحسن أدائه 

التدريسي.

العصف الذهي،
واملناقشة،

والتعلم الذايت،
والتعلم يف 

جمموعات تعاونية،
التدريس املصغر.

3

3أساليب تطوير األداء التدريسي واملهي.تطوير األداء املهي.

التوصيـات: 
يف ضوء نتائج الدراسة، يقدم الباحث التوصيات اآلتية: 

1- االســتفادة مــن قائمــة املعايــر املهنيــة وبطاقــة املالحظــة بالدراســة احلاليــة؛ لتطويــر برامــج إعــداد معلمــي 
اللغــة العربيــة.

2- إجــراء املزيــد مــن الدراســات التقومييــة لواقــع معلمــي اللغــة العربيــة بالتعليــم؛ لتحقيــق جــودة أدائهــم يف ضــوء 
رؤيــة اململكة 2030.

3- االهتمــام بإقامــة بعــض الــدورات التدريبيــة داخــل املدرســة؛ لتحســن أداء املعلــم، وكيفيــة إدارة املوقــف 
التعليمــي.

المقترحات: 
 ويف ضوء نتائج الدراسة يقرتح الباحث ما يأيت: 

1- إعداد برامج تدريبية مماثلة لتحسن األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية يف املراحل التعليمية كلها.

2- حتديد االحتياجات التدريبية يف ضوء املعاير املهنية ملعلمي اللغة العربية.

3- إجراء دراسات هتدف إىل تطوير أداء معلمي اللغة العربية مبا يتوافق مع معاير اجلودة.
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المراجع
أواًل: قائمة املراجع العربية

التدريبيــة. الرامــج  وتقــومي  وتنفيــذ  ختطيــط  التدريبيــة  العمليــة  مدحت.)2012م(.مراحــل  النصــر،  أبــو   -
عمــان. والنشــر:  للتدريــب  العربيــة  ط1.اجملموعــة 

- أبو زيد،أمحد مروك.)2018م(. املعلم ومهنة التعليم يف رؤية 2030.)2018/1/4م(.على الرابط:

 http: //www.nshrs.com/art/s/826/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030

- برنامج التحول الوطي )2020(.برامج رؤية2030،اململكة العربية السعودية.

- اجلرجاوي،زياد؛ونشــوان،مجيل.)2006م(.تقومي أداء املعلمــن املهــي يف مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة يف 
ضوء مؤشرات اجلودة الشاملة.املؤمتر العلمي األول لكلية الرتبية.التجربة الفلسطينية يف إعداد املناهج«الواقع 

والتطلعات«.جامعــة األقصــى: غزة.

- خضــر، رائــد؛ اخلوالــدة، حممــد؛ مقابلــة، نصــر؛ بــي ياســن، حممد.)2012م(.خصائــص معلــم اللغــة 
الرتبوية.جملــد8.)2(.ص ص 181-167. العلــوم  الفعــال: دراســة مقارنة.اجمللــة األردنيــة يف  العربيــة 

- اخلطة االسرتاتيجية العامة للمركز اإلقليمي للجودة والتمييز يف التعليم.)2020م-2015م(.

- الربعي،حممــد عبدالعزيز.)2015م(.العالقــة بــن اجتاهــات معلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة املتوســطة حنــو 
ســعود  بــن  اإلمــام حممــد  الرتبوية.جامعــة  العلــوم  القصيم.جملــة  مبنطقــة  التدريســي  وأدائهــم  التدريــس  مهنــة 

.66-15 ص  اإلســالمية.ع)3(.ص 

- الزعي،طالل؛الســالمات،حممد.)2010م(.امتالك معلمــي العلــوم للمعايــر األردنيــة لتنميــة املعلمــن مهنيــاً 
مــن وجهــة نظرهــم ومــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس ومشــريف مــادة العلوم.جملــة جامعــة الشــارقة للعلــوم 

اإلنســانية واالجتماعية.جملــد7.ص ص 61-31.

- الزهــراين، حممــد مفرح.)2009م(.واقــع أداء معلمــي الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة يف ضــوء املعايــر املهنيــة 
املعاصــرة وعالقــة ذلــك بتحصيــل طالهبم.رســالة ماجســتر غــر منشــورة.كلية الرتبية،جامعــة أم القــرى.
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- الزهراين،نــورا عوضــة.)2017م(.دور معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030: دراســة 
اســتقصائية.جملة العلوم الرتبوية والنفســية.املركز القومي للبحوث.فلســطن.اجمللد األول.)1(.ص ص 111-

.126

- السبع،سعاد؛وغالب،أمحد؛وعبده،مساح.)2010م(.تقومي برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية 
جبامعــة صنعــاء يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة. اجمللــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي.ع)5(.ص 

ص 130-96.

- الســيد،عماد حســن.)2006م(.تصور مقــرتح لتطويــر أداء معلمــي التعليــم الثانــوي الصناعــي يف ضــوء 
املعايــر املهنيــة املعاصرة.رســالة ماجســتر غــر منشــورة.كلية الرتبيــة بشــبن الكوم.جامعــة املنوفيــة.

- الســالمات، حممد؛الشهري،خالد.)2016م(.مســتوى أداء معلمــي العلــوم باملرحلــة االبتدائيــة يف ضــوء 
املعايــر املهنيــة للمعلــم الســعودي.جملة احتــاد اجلامعــات العربيــة للرتبيــة وعلــم النفس.اجمللــد الرابــع)2(.ص ص 

.138-111

- شــلي،أمحد مسر.)2005م(.تقــومي أداء معلمــي الرياضيــات باملرحلــة اإلعداديــة يف ضــوء املعايــر املهنيــة 
املعاصرة.رســالة ماجســتر غــر منشــورة.كلية الرتبية،جامعــة شــبن الكــوم.

- العايد،حممــد ســليمان.)2009م(.تقومي األداء التدريســي ملعلمــي اللغــة العربيــة باملرحلــة املتوســطة يف ضــوء 
معايــر اجلــودة الشاملة.رســالة ماجســتر غــر منشــورة.جامعة امللــك ســعود: الريــاض.

- عبــد الرمحــن، عبــد امللــك طــه، وحســن، حممــد عيــد.)2004م(. معايــر األداء املهــي للطالــب املعلــم 
بكليــات الرتبيــة يف ضــوء مفهــوم اجلــودة واالعتمــاد الرتبوي(املعتقــدات- اآلليات).ورقــة عمــل مقدمــة يف املؤمتــر 
العلمــي التاســع، معايــر ومســتويات التعليــم اجلامعــي يف مصــر، إعــداد املعلــم يف عصــر املعلومــات، كليــة 

الرتبية.جامعــة طنطــا.4-5 مايــو.

- عبيــد، وليم.)2004م(.تعليــم الرياضيــات جلميــع األطفــال يف ضــوء متطلبــات املعايــر وثقافــة التفكــر. 
عمــان: دار املســرة.

- عســاس،فتحية)2007م(.معاير حمتــوى ملــف األعمال)البورتفوليو(لتقــومي جــودة أداء الطالبــات املعلمــات 
يف التدريــس امليداين.دراســات يف املناهــج وطــرق التدريس.اجلمعيــة املصريــة للمناهــج وطــرق التدريس.القاهــرة: 

كليــة الرتبيــة: جامعــة عــن مشــس.ع )22(.ص ص 164-125. 
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- عفيــف، صــاحل أمحــد صــاحل.)2009م(. معوقــات تدريــس مــواد الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة مــن 
وجهــة نظــر مشــرفيها ومعلميهــا مبكــة املكرمــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.

- عمــــران، خالــــد عبــــد اللطيــــف.)2008م(. تقــــومي أداء معلمــــي الدراســــات االجتماعيــــة باحللقة اإلعدادية 
يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة. كليــة الرتبيــة، جامعــة ســوهاج. املـــؤمتر العلمـــي األول تربيـــة املواطنـــة ومنـــاهج 

الدراســـات االجتماعيـــة 19-20 يوليـــو 2008م جامعــة عــن مشــس.

- العلــي، رمي عبــد العزيــز حممــد.)2007م(. تقــومي معلمــات العلــوم الشــرعية يف املرحلــة املتوســطة يف ضــوء 
املعايــر املقرتحــة جلــودة األداء التدريســي. رســالة ماجســتر غــر منشــورة كليــة الرتبيــة، جامعــة امللــك ســعود.

- العنزي،بشــرى خلف.)2007م(.تطويــر كفايــات املعلــم يف ضــوء معايــر اجلــودة يف التعليــم العام.جملــة 
اجلمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية جســن.جامعة امللــك ســعود.اللقاء الســنوي الرابــع عشــر.ص ص 

.176-1

- عيســى،حممد أمحــد.)2012م(. برنامــج تدريــي مقــرتح لتطويــر األداء التدريســي ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية 
باملرحلة الثانوية يف ضوء املعاير املهنية جلودة األداء.جملة العلوم الرتبوية والنفسية.البحرين.جملد 13.)4(.ص 

ص 404-363.

- الغامــدي، عــادل مشــعل.)2009م(.أمهية معايــر اجلــودة الشــاملة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة 
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