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 جبامعت األوليت الصفوف معلماث الطالباث أداء تقويم
 العربيت اللغت تدريس اسرتاتيجياث مقرر يف نورة األمرية

 الشاملت اجلودة معايري ضوء يف

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األداء التدريسي  :الممخص
لمطالبات معممات الصفكؼ األكلية في قسـ المناىج كطرؽ التدريس، 
كذلؾ مف خالؿ الدركس التي يقمف بأدائيا كتطبيقات عممية لمقرر 

الباحثة المنيج كقد استخدمت  استراتيجيات تدريس المغة العربية،
الدراسة، كما تمثمت أداة الدراسة  الكصفي التحميمي لإلجابة عف أسئمة

كقد كشفت الدراسة عف كجكد ضعؼ في  في بطاقة مالحظة األداء،
مستكل تمكف الطالبات معممات الصفكؼ األكلية مف كثير مف 
الميارات التدريسية كالمغكية، كقد أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات 

مف شأنيا أف تحسف مف أداء الطالبات المعممات، كتساىـ في  التي
تطكير برنامج إعداد معممة الصؼ في كمية التربية في جامعة األميرة 

 .نكرة
: معمـ الصؼ، الميارات التدريسية، الميارات الكممات المفتاحية

 .المغكية
 . المقدمة1

 تكاجو المؤسسات التعميمية بكافة عناصرىا عددان مف      
التحديات نتيجة لمتطكرات العالمية كالمحمية، كلما كاف المعمـ 
أىـ عناصر المنظكمة التعميمية كاف مف الضركرم رفع مستكل 
أدائو كاالرتقاء بو، كذلؾ ألنو ىك العنصر األساسي كالحاكـ في 
ا لعممية التعميمية، كلو الدكر الفاعؿ كالمؤثر في تحديد جكدة 

عمى أحد المكانة الكبرل التي تحتميا مخرجات التعميـ كال يخفى 
المغة العربية في حياة المسمميف فيي لغة البياف كاإلعجاز، كىي 
كسيمة االتصاؿ التي مف خالليا يتمكف الفرد مف تبادؿ األفكار 

 .مع اآلخريف كالتكاصؿ معيـ
كرغـ األىمية البالغة كالمكانة الكبرل لمغة العربية لممسمميف      

بصفة عامة كلمعرب بصفة خاصة، إال أف األداء التدريسي ليا 
ال يرقى إلى المستكل المطمكب فقد أثبتت كثير مف الدراسات 

الميدانية التي أنجزت في مجاؿ تقكيـ أداء معممي المغة العربية 
عمميف في جميع فركع المغة الضعؼ العاـ لدل كثير مف الم

العربية كنتيجة لذلؾ ظيرت أصكات تنادم بإصالحات تربكية 
تعميمية مثؿ تطبيؽ الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية 

 .لمتابعة عمميات التطكير كالتحديث داخؿ المجتمعات
كمفيـك الجكدة ليس تعبيران جديدان فقد حث ديننا اإلسالمي 

تقانو، قاؿ تعالىالحنيؼ عمى إجادة العم ليبمككـ أيكـ ) ؿ كا 
 (.2أحسف عمال( )الممؾ:

كتعتبر الجكدة مف أىـ الكسائؿ التي تحسف عممية التعميـ      
كترتقي بمستكاه حيث عممية التعميـ ضركرة ممحة تفرضيا الحياة 
المعاصرة، كيكاجو المعمـ في جميع التخصصات تحديات كبرل 

يث يجب عميو أف يحسف في ظؿ ىذه التغيرات كالتطكرات ح
أداءه كيعمؿ عمى تحقيؽ الجكدة حتى يتمكف مف تحقيؽ 

 [1]. األىداؼ التعميمية المأمكلة
كتعد معايير الجكدة الشاممة أساسان ينطمؽ منو إصالح      

التعميـ، حيث ترتبط ارتباطان كثيقان بنكاتج كمخرجات التعمـ 
الجكدة  كالتعميـ، كقد أكصت بعض الدراسات بضركرة تفعيؿ

 كمحاكلة إعادة النظر في برامج إعداد المعمميف في ضكئيا
.[2,3,4] 

في  1430كقد أطمقت كزارة التربية كالتعميـ في عاـ      
المممكة العربية السعكدية مشركعا باسـ )حسف( كىك برنامج يقـك 

التعميـ في المرحمة االبتدائية مف خالؿ التحسيف  عمى تجكيد
شرفك التعميـ األساسي بإجراء تقييـ طالب المستمر حيث يقـك م

 المرحمة االبتدائية في الميارات التي يتـ تدريسيا مف قبؿ معممي
 :المكاد التالية 
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، الرياضيات)  (القرآف الكريـ، لغتي، العمـك
كيستفاد مف تحميؿ النتائج بعد عمميات التقكيـ في تخطيط 

كمف أبرز أىداؼ  البرامج الصعبة المساندة كاإلثرائية كتنفيذىا،
 :ىذا المشركع

إمداد القائميف عمى العممية التعميمة بالمعمكمات الالزمة لرفع  -
كفاية المعمميف في تكظيؼ استراتيجيات التدريس لتحسيف 

 .مستكل التعمـ كالتعميـ
اكتشاؼ مكاطف الضعؼ عند المعمميف في تدريس العمـك  -

المناسبة الحتياجاتيـ كالمعارؼ كالميارات لرسـ البرامج التدريبية 
 [5]. في ضكئيا

كقد أكصت المؤتمرات كالدكرات التدريبية كالندكات العممية التي 
تيتـ بمبدأ الجكدة باألخذ بيذا المبدأ لما لو مف نتائج إيجابية في 

  [6,7,8].تحسيف كتجكيد عممية التعميـ مثؿ
كانطالقا مف خبرة الباحثة في مجاؿ اإلشراؼ عمى طالبات      

كمية التربية في تخصص طرؽ تدريس المغة العربية في جميع 
االبتدائي، كالمتكسط، كالثانكم( فإنيا قد الحظت ) مراحؿ التعميـ

كرصدت قصكرا في كثير مف جكانب تدريس ىذه المغة، خاصة 
عند طالبات قسـ المناىج كطرؽ التدريس كالالتي تخصصف في 

تدريس جميع مكاد مسار معممة الصفكؼ األكلية حيث يطالبف ب
الصفكؼ األكلية ػػ مف السنة األكلى إلى السنة الثالثة االبتدائيةػػ 
كبالتالي فإف إعدادىف في قسـ المناىج كطرؽ التدريس ال يركز 
عمى تخصص بعينو ألف معممة الصفكؼ األكلية ستدرس جميع 
المقررات في الصفكؼ الثالثة األكلى، كبالتالي فيف يدرسف عددان 

ررات التربكية عمى مدل سبعة مستكيات باإلضافة إلى مف المق
كفي المستكل الثامف  التدرب عمى التدريس في كؿ مستكل،

 .يتفرغف لمتدريس في المدارس بصفة مستمرة
كبما أف الطالبة معممة الصفكؼ األكلية ال تدرس إال مقرران      

استراتيجيات تدريس ) كاحدان متخصصان في المغة العربية كىك
 (.مغة العربية كطرؽ تقكيمياال

 فإف ىذا ساىـ مساىمة شديدة في ضعؼ مستكاىف في التدريس، 
 ركعػػػػػػػػػألف مقرران كاحدان ال يمكف أف يؤىؿ المعممة لتدريس جميع ف

المغة العربية كالتي تضمنتيا الكتب الدراسية تحت مسمى 
  (.)لغتي

 مشكمة الدراسة. 2
األكلية عممية ميمة تحتاج إلى إف إعداد معممة الصفكؼ      

جيكد متكاتفة مف كؿ الجيات المعنية، كقد أكدت نتائج عدد مف 
الدراسات عمى ضركرة االىتماـ بمعمـ الصؼ، كتزكيده 
بالميارات الالزمة لنمكه الميني كما أشارت إلى أف ىناؾ قصكرا 
في أداء معممي الصفكؼ األكلية في كثير مف الميارات 

كىذا ما دفع الباحثة ليذه ، ]1,3,7,8غكية، ]التدريسية كالم
 :كتتحدد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية الدراسة،

  أ. أسئمة الدراسة
ما الميارات التدريسية العامة التي يجب أف تتمكف منيا  -

الطالبات معممات الصفكؼ األكلية في ضكء معايير الجكدة 
 الشاممة؟

الصفكؼ األكلية مف ىذه ما مدل تمكف الطالبات معممات  -
 الميارات؟

ما الميارات المغكية التي يجب أف تتمكف منيا الطالبات  -
 معممات الصفكؼ األكلية في ضكء معايير الجكدة الشاممة؟

ما مدل تمكف الطالبات معممات الصفكؼ األكلية مف ىذه  -
 الميارات؟

يسية ما العناصر الرئيسة لبرنامج مقترح لتنمية الميارات التدر  -
 كالميارات المغكية في ضكء معايير الجكدة الشاممة؟

 ةالدراسأهمية ب. 
 ىذه الدراسة أىمية كبيرة ألنيا: تكتسب 

 .تيتـ بالميارات التدريسية كالميارات المغكية جبنان إلى جنب -
تقدـ بطاقة مالحظة تشتمؿ عمى عدد مف الميارات التدريسية  -

 .كالمغكية
الشاممة كتقييـ الطالبات معممات تيتـ بمعايير الجكدة  -

 .الصفكؼ األكلية في ضكئيا
 تقدـ برنامجان مقترحان لتنمية بعض الميارات التدريسية كبعض -

 .الميارات المغكية لدل الطالبات معممات الصفكؼ األكلية
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 حدود الدراسةج. 
 تقتصر الدراسة عمى الحدكد التالية: 

الميارات التدريسية  بعض الميارات التدريسية العامة كبعض -1
 .الخاصة التي يجب أف تتقنيا الطالبة معممة الصفكؼ األكلية

عينة عشكائية مف طالبات المستكل السادس بقسـ المناىج  -2
كطرؽ التدريس مسار معممة الصفكؼ األكلية حيث أف مقرر 
)استراتيجيات تدريس المغة العربية كطرؽ تقكيميا( يقرر عمى 

 .ىذا المستكل
تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ تـ  -3

 .ىػ1434-1433الجامعي 
تـ تنفيذ الدركس مف قبؿ الطالبات المتدربات أثناء دراسة  -4

 .المقرر
جميع الدركس التي تدربت عمييا الطالبات مف كتب )لغتي(  -5

 .لمصفكؼ الثالثة األكلى
الميارات التي تمت مالحظتيا مف قبؿ الباحثة ىي تمؾ  - 6

 .الميارات التي حددت مسبقان في بطاقة المالحظة
 ةالدراسمنهج د. 

إف طبيعة مشكمة الدراسة كتساؤالتيا تجعؿ المنيج الكصفي 
 .التحميمي ىك أنسب المناىج كأقر بيا ليذه الدراسة

البيانات ال يقتصر عمى جمع ) كمف صفات ىذا المنيج أنو
نما يتعدل إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ ألنو يتضمف قدران  كتبكيبيا كا 

 ]).9مف التفسير ليذه البيانات ]
 أهداف الدراسةه. 

 :ىدفت الدراسة الحالية إلى
تحديد الميارات التدريسية كالميارات المغكية التي تحتاجيا  -

 .الطالبة معممة الصفكؼ األكلية
معممة الصفكؼ األكلية مف بعض قياس مدل تمكف الطالبة  -

 .الميارات التدريسية، كبعض الميارات المغكية

تقديـ تصكر مقترح لبرنامج ينمي الميارات التدريسية  -
كالميارات المغكية لمطالبة معممة الصفكؼ األكلية في ضكء 

 .معايير الجكدة الشاممة
 : الدراسةخطكات 

منيا الطالبة معممة  إعداد قائمة بالميارات التي ينبغي أف تتمكف
 .الصفكؼ األكلية

صياغة ىذه الميارات صياغة سمككية بسيطة تترجـ إلى  -
 .عبارات يمكف االستعانة بيا عمى مالحظة أداء الطالبة كقياسو

عرض البطاقة في صكرتيا األكلى عمى عدد مف المحكميف  -
 .لتحديد أكثر الميارات أىمية كمناسبة لغرض الدراسة

ة المالحظة استطالعيان لتحديد المشكالت التي قد تجربة بطاق -
 .تحدث أثناء التطبيؽ الفعمي ليا

 .تطبيؽ البطاقة فعميا عمى عينة الدراسة -
 .تحديد مستكيات الطالبات -
 .إجراء العمميات اإلحصائية المناسبة -
 .اقتراح برنامج لتنمية الميارات المختارة -

  .التكصيات
 صدؽ األداة: 

مف صدؽ بطاقة المالحظة بعرضيا عمى عدد مف تـ التأكد 
الزميالت مف أستاذات المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية 

 .كالالتي قمف مشككرات بتحكيميا
 ثبات األداة: 

تأكدت الباحثة مف ثبات أداة الدراسة عف طريؽ مالحظتيا       
طالبات( مع إحدل  5لعدد مف الطالبات المتدربات )كعددىف 

المتعاكنات. كبعد حساب نسبة االتفاؽ بيف الباحثة  المعممات
 .كالمعممة اطمأنت الباحثة إلى تطبيؽ األداة عمى بقية العينة

كقد كانت نسبة االتفاؽ بيف مالحظة الباحثة كمالحظة الزميمة 
 :كما يمي
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 1جدول 
 نسبة االتفاق رقم الطالبة

1 84.2% 
2 84.6% 
3 85.2% 
4 86.3% 
5 90.6% 

 %86.4 متكسط ثبات البطاقة =
 :مستكل الثبات بداللة نسبة االتفاؽ كالتالي [10] كقد حدد ككبر

 .% انخفاض ثبات البطاقة70أقؿ مف 
 .فأكثر ارتفاع ثبات البطاقة 85%

 :كبتطبيؽ المعادلة التالية
 100 ×             االتفاؽعدد مرات 

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ
 .كىي نسبة مرتفعة كمطمئنة 86.4كانت النتيجة ك 

 مصطمحات الدراسةو. 
التقكيـ: في المغة مأخكذ مف تقكيـ الشيء إذا تبينت قيمتو كتعدؿ 

 ].11كاستكل ]
[ بأنو مجمكعة إجراءات يتـ بكاسطتيا جمع 12] كقد عرفو

بيانات خاصة بفرد أك مشركع أك دراسة بأساليب عممية لمتأكد 
مف مدل تحقيؽ أىداؼ محددة سمفا مف أجؿ اتخاذ قرارات 

 .معينة
 كيعرؼ تقكيـ األداء بأنو: ػ

عممية جميع بيانات كمعمكمات، كمحاكلة كضعيا في شكؿ معيف 
 ].13كذلؾ بيدؼ اتخاذ قرار معيف ]
 :ائيان بأنوكتعرؼ الباحثة تقكيـ األداء إجر 

إصدار األحكاـ عمى أداء الطالبات معممات الصفكؼ األكلية 
أثناء تدريسيف لمقررات )لغتي( خالؿ فترة تدريبيف عمى ميارات 
التدريس في الجانب العممي لمقرر )استراتيجيات تدريس المغة 

 ).العربية كطرؽ تقكيميا
القصكر كذلؾ بيدؼ تعزيز األداء المتقف، ك العمؿ عمى عالج 

 .في األداء غير المتقف
الطالب المعمـ: ىك الطالب الذم تعده كمية التربية ليككف معممان 

 ].14فيما بعد ]

 :كتعرؼ الباحثة الطالبة المعممة إجرائيان 
بأنيا الطالبة المنتظمة في قسـ المناىج كطرؽ التدريس )مسار 

استراتيجيات ) معممة الصفكؼ األكلية( كالمسجمة في مقرر
 ).ريس المغة العربية كطرؽ تقكيمياتد
[ بأنيا مجمكعة مف 15معايير الجكدة الشاممة يعرفيا ]- 

المعايير التعميمية كالتربكية اليادفة إلى تطكير برامج إعداد 
المعمـ كتطكير األىداؼ كنظاـ أعضاء ىيئة التدريس كرفع 

 .مستكل جكدة التعميـ كمخرجاتو كتطكيره كتحسينو
 إجرائيان بأنيا:  تعرفيا الباحثةك 

المغكية بط الخاصة بالميارات التدريسية ك مجمكعة مف الضكا
كالتي تيدؼ إلى تحسيف كتجكيد أداء الطالبة معممة الصفكؼ 

 .األكلية بكمية التربية بجامعة األميرة نكرة
 اإلطار النظري والدراسات السابقة .3

  :تقكيـ أداء الطالب المعمـ
األساسي في النظاـ التربكم حيث يقع عمى يمثؿ المعمـ المحكر 

 .عاتقو العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ التربكية
[ المتطمبات المينية المعاصرة الخاصة بالجكانب 16كيحدد ]

 األكاديمية كالتربكية كالثقافية لممعمـ في ضكء الجكدة الشاممة في: 
امتالؾ المعرفة بصفة عامة، كامتالؾ قاعدة عميقة مف  -1

 .المعرفة في مجاؿ التخصص
االىتماـ بالدراسات التي تربط بيف أكثر مف تخصص في  -2

 .آف كاحد
صدار األحكاـ في  -3  القدرة عمى اختيار البديؿ المناسب، كا 

 .ظؿ تنكع المعارؼ
 .القدرة عمى التكجيو كاإلرشاد -4
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اإللماـ بقدر مناسب مف الثقافة المعمكماتية كتقنية  -5
 .المعمكمات

 .استخداـ ميارات الحاسب في التعميـ كالتكاصؿ مع الطالب -6
[ أف استخداـ معايير لقياس األداء ىك صمب 17كيرل ] 

مكضكع الجكدة مف خالؿ كضع مؤشرات لتمؾ الجكدة في 
 .عناصر العممية التعميمية مثؿ التنمية الميينة لممعمـ

 :كمف الدراسات التي اىتمت بيذا المحكر
[ ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث عف 18د ]دراسة أبك زي      

مدل تحقؽ معايير الجكدة في برنامج التربية العممية مف كجية 
نظر الطالبات معممات االقتصاد المنزلي، ككضع تصكر مقترح 
لتطكير ذلؾ البرنامج كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، 
 كالحظت أداء الطالبات كأسفرت النتائج عف كجكد قصكر شديد

[ 19في برنامج التربية العممية.، كما ىدفت دراسة عبدالفتاح ]
إلى تقكيـ أداء الطالبة المعممة في جامعة الممؾ فيصؿ في ضكء 

الشاممة، كانعكاس ىذا األداء عمى االتجاه نحك  معايير الجكدة
مينة التدريس، كقد استخدمت الباحثة ) الستبياف كاستمارة تقكيـ 

س االتجاه نحك مينة التدريس( كقد الطالبة المعممة كمقيا
تكصمت الباحثة إلى عدـ كجكد الرغبة في التدريس عند 
الطالبات المعممات، كالقصكر في أدائيف في غالبية محاكر 

 .البطاقة
[ إلى التعرؼ عمى كاقع برنامج 20كىدفت دراسة مكسى ]       

كمدل التربية العممية القائـ بكميات التربية بالجامعات المصرية 
باإلضافة إلى التعرؼ عمى أداء  تحقيقو لمعايير الجكدة الشاممة،

طالب كميات التربية في الجامعات المصرية كاتجاىاتيـ نحك 
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،  مينة التدريس،

ككانت أدكات ىذه الدراسة عبارة عف: )استبانة لمتعرؼ عمى كاقع 
لمتعرؼ عمى أداء الطالب المعمميف،  البرنامج، بطاقة مالحظة

مقياس االتجاه نحك المينة( كقد تكصؿ الباحث إلى أف األداء 
التدريسي ألفراد العينة ضعيؼ، كما أف االتجاه لمينة التدريس 

[، بتحديد معاير الجكدة التي 21كما قاـ بريكيت ] كاف سمبيا،
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالتربيينبغي تحقيقيا عند الطالب معممي المغة العربية بكمية 

  .بجامعة طيبة
( طالبان 30أثناء تدريس مادة القراءة كقد تككنت العينة مف )  -

معممان خضعكا لبطاقة المالحظة التي أعدىا الباحث لتقكيـ 
كقد تكصمت الدراسة إلى أف أداء الطالب  أداءىـ التدريسي.

   .المعمميف كاف ضعيفا إلى حد ما في جميع المحاكر
 :معمـ الصؼ 

ال يخفى عمى أحد أىمية مرحمة التعميـ األساسي، حيث أنو      
ييدؼ إلى إعداد الطفؿ الكتساب مجمكعة مف المعارؼ 
كالميارات كالقيـ، مما يساعده عمى معرفة عالمو المحيط بو 

[ كال يمكف أف يتحقؽ ىذا 22كالتفاعؿ معو بشكؿ إيجابي ]
ب لفترات طكيمة كيالحظو اليدؼ بدكف كجكد معمـ يالـز الطال

كيتابعو مما أدل إلى ظيكر فكرة )معمـ الصؼ( كبالتالي فإنو 
في ضكء ىذا اليدؼ تقع عمى عاتقو مسئكليات تدريس جميع 
المكاد الدراسية، لذلؾ تسعى برامج إعداد المعمميف في كميات 
التربية إلى تزكيد طمبتيا بالكفايات العامة كالخاصة لتدريس 

[ كلذلؾ يشكؿ معممك الصفكؼ 23سية المختمفة ]المكاد الدرا
الثالثة األكلى ركنا ميما مف أركاف بناء شخصية التالميذ، كعميو 
فإف معرفة المعمـ لمضاميف الكتب التي يدرسيا يعد مف أبجديات 
دكره كمعمـ إذ أف الكتاب يمثؿ بالنسبة لو الحد األدنى مف 

 سعي لمتمكف كاإلتقاف.المعرفة كبالتالي فإف عميو تطكير نفسو كال
 :كمف الدراسات التي اىتمت بيذا المحكر

 ]24دراسة أبك لطيفة ] 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة اكتساب طمبة      

معمـ الصؼ لمكفايات التعميمية بفركع التربية اإلسالمية، كما 
ىدفت إلى اكتشاؼ الفركؽ في درجة االكتساب فيما يتعمؽ 

( طالبا 157كالجامعة كتككنت الدراسة مف ) بمتغيرم الجنس
كقد أظيرت  األردنية، كطالبة في عدد مف جامعات المممكة

النتائج أف درجة اكتساب الطمبة لمكفايات مرتفعة كما أظيرت 
غيث  عدـ كجكد فركؽ تبعان لممتغيريف. كىدفت دراسة

في  إلى التعرؼ عمى تصكرات الطمبة المعمميف  [25]كالشكارب
معمـ الصؼ( نحك التعمـ كالتعميـ في عدد مف تخصص )
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الجامعات األردنية كمعرفة مدل تطكر ىذه التصكرات لدييـ كقد 
( طالبان كطالبة، كاستخدمت 447تككنت عينة الدراسة مف )

االستبانة لجمع المعمكمات كقد أظيرت نتائج الدراسة امتالؾ 
دية حكؿ الطالب المعمميف مزيجا مف التصكرات البنائية كالتقمي

كما أظيرت النتائج أف ىناؾ تغيرات في بعض  التعميـ كالتعمـ،
 [26]الدراسي، كىدفت دراسة الصقرات  التصكرات تبعان لمتقدـ

إلى تقكيـ أداء الطالبات المعممات تخصص معمـ صؼ في 
ضكء الكفايات التعميمية الالزمة لمتدريس كقد تكصؿ الباحث إلى 
أف جميع الكفايات الكاردة في بطاقة المالحظة قد حصمت عمى 

  .تقديرات مرتفعة
 :الجكدة الشاممة كعممية التعميـ

ت سريعة لقد شيد العالـ في السنكات األخيرة تطكرا     
كمتالحقة في مختمؼ النكاحي كالمجاالت كلعؿ المجاؿ التعميمي 
التربكم مف أىـ تمؾ المجاالت التي حدثت فييا تغيرات كحركات 
إصالحية كاف مف أبرزىا الجكدة الشاممة التي ظيرت كتكجو 

 .جديد سعت كافة المؤسسات التعميمية إلى األخذ بيا
 .أساسيان إلصالح التعميـ كتعد معايير الجكدة الشاممة منطمقا

 :[ بأف مفيـك الجكدة الشاممة يقـك عمى21كيرل ]
 .إيجاد بيئة تعميمية فعالة بيف مككنات المنظكمة التعميمية -
 .إيجاد فرص تعاكنية مثمرة كبناءة في البيئة التعميمية -
 .تحسيف جكدة األداء بأسرع كقت كأقؿ جيد -

لجكدة الشاممة في األداء كقد اشتقت الباحثة معايير كمؤشرات ا
 :التدريسي مف المصادر التالية

 .الدراسات السابقة -
 .بعض المؤلفات النظرية -
 .المستكيات المعيارية لكزارة التعميـ العالي -

 :كاقتصرت الباحثة في الدراسة الحالية عمى
 .المعيار األكؿ: اخالقيات المينة -
 .المعيار الثاني: إدارة الفصؿ -
 .الثالث: التمكف مف المادة المعيار -
 .المعيار الرابع: استخداـ الكسائؿ التعميمية كتقنيات التعميـ -

 .المعيار الخامس: التقكيـ -
 :كمف الدراسات التي اىتمت بمكضكع الجكدة الشاممة في التعميـ

دفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ األداء التي ى ]27دراسة العايد ] -
العربية بالمرحمة المتكسطة في ضكء التدريسي لمعممي المغة 

عداد قائمة بالمعايير الالـز تكافرىا في  معايير الجكدة الشاممة كا 
المعمميف كالكشؼ عف نكاحي القكة الضعؼ في أداء اتيـ 

 .التدريسية
( معممان كاستخدمت بطاقة 30كقد أجريت الدراسة عمى )

قصكران  المالحظة كأداة لمتقكيـ كقد تكصؿ الباحث إلى أف ىناؾ
 .في أداء المعمميف في كثير مف الجكانب

إلى تنمية كفاءات التدريس  ]28] كما ىدفت دراسة عطا اهلل 
كتحقيؽ متطمبات الجكدة لدل معمـ المغة العربية بالمرحمة 

( 16اإلعدادية مف خالؿ برنامج تدريبي، كقد تككنت العينة مف )
كقد أعد الباحث معمما كمعممة بإدارة شماؿ السكيس التعميمية، 

بطاقة قياس أداء الكفاءات التدريسية، كما أعد اختبارا لممكاقؼ 
 .التدريسية كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي

إلى التعرؼ عمى مستكل  [29]كما ىدفت دراسة الركقي      
تمكف الطالب المعمميف مف ميارات تدريس القراءة في الصفكؼ 

مف المرحمة االبتدائية، كقد استخدـ الباحث بطاقة الثالثة العميا 
( طالبا معمما 58مالحظة األداء، كتككنت عينة الدراسة مف )

في محافظة الطائؼ، كقد أسفرت النتائج عف تمكف العينة مف 
ميارتي اإلعداد كالتقكيـ، بينما انخفضت درجات الطالب في 

 .ميارة التنفيذ
السابقة نالحظ بعض  كبالنظر إلى نتائج الدراسات     

االختالفات، حيث اتفؽ معظميا عمى انخفاض مستكل أداء 
في حيف خالفتيا نتائج دراستي  [،21,20,19,18] العينة

كما  حيث أشارتا إلى ارتفاع مستكل العينة في األداء، [24,26]
يالحظ عمى بعض الدراسات اتفاقيا في البحث كاالىتماـ بطالب 

الكشؼ  كأف بعضا منيا حاكؿ [،28,2921,27] المغة العربية
 ].19,2] عف اتجاه الطالبة المعممة نحك مينة التدريس
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 . الطريقة واالجراءات4
 دراسةالعينة أ. 

( طالبة مف طالبات المستكل 15تككنت العينة المفحكصة مف )
السادس في قسـ المناىج كطرؽ التدريس مسار معممة الصفكؼ 

-1433 مف العاـ الجامعياألكلية لمفصؿ الدراسي الثاني 
 (. 6R 1) ىػ الشعبة1434

 دراسةالأداة ب. 
تمثمت أداة البحث في بطاقة مالحظة مف إعداد الباحثة كتضـ 

 .عددان مف الميارات التدريسية كعددان مف الميارات المغكية
 :خطكات إعداد بطاقة المالحظة

 :.لقد مر إعداد بطاقة المالحظة بثالث خطكات رئيسية
 :تحديد الميارات: كذلؾ عف طريؽأكالن: 

 .أ ( مراجعة الكتب الخاصة بالمناىج كطرؽ التدريس
ب( االطالع عمى عدد مف البحكث كالرسائؿ العممية 

 .المتخصصة
ج( االستماع إلى آراء الزميالت كمالحظاتيف عمى الطالبات 
معممات الصفكؼ األكلية كاقتراحاتيف لتحسيف كتجكيد عممية 

 .ء الطالباتالتدريس لدل ىؤال
 ثانيان: كضع بطاقة المالحظة في صكرتيا المبدئية: ػ

بعد أف حددت الباحثة عددا مف الميارات التدريسية الالزمة 
لمطالبة معممة الصفكؼ األكلية قامت بإعداد بطاقة المالحظة ػ 

 :كقسمتيا إلى
 .أ ( ميارات التمكف الميني
 .ب( ميارات التمكف المغكم

 :أماـ كؿ ميارة مجاليفكقد كضعت الباحثة 
 أ ( مستكل األىمية

 ب( المجاؿ المناسب لمميارة
 :ثالثان: كضع بطاقة المالحظة في صكرتيا النيائية
 :قامت الباحثة في ىذه المرحمة بخطكتيف ميمتيف

 :قياس صدؽ البطاقة -1
قامت الباحثة بعرض البطاقة عمى عدد مف       
 ـػػػػػػػمشككريف بالتحكي ـقياميصصيف، كمف ذكم الخبرة كبعد المتخ

قامت الباحثة بالتعديؿ عمى البطاقة في ضكء آرائيـ فأصبحت  
البطاقة في صكرتيا النيائية تضـ تسعان كثالثيف ميارة منيا أربع 
عشرة ميارة تندرج تحت التمكف المغكم كخمس كعشركف ميارة 
تندرج تحت ميارات التمكف الميني، كقد كضعت الباحثة سممان 

أم أف لكؿ ميارة ثالث درجات  3-رقميان متدرجان مف صفر
إلتقانيا ثـ درجتيف، ثـ، درجة كاحدة، ثـ صفر في حاؿ عدـ 

 .القياـ بيا أصالن 
 :ثانيان: ثبات بطاقة المالحظة

لقد استخدمت الباحثة لقياس ثبات البطاقة طريقة اتفاؽ 
المالحظيف أم أنيا قامت بمالحظة أداء عدد مف الطالبات 

عممات الصفكؼ األكلية مع إحدل المعممات المتعاكنات بعد أف م
شرحت ليا الباحثة بنكد البطاقة كبعد ىذه المشاىدات قامت 

 :الباحثة بتطبيؽ المعادلة التالية
 100 ×             عدد مرات االتفاؽ         نسبة االتفاؽ =
 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ             

 .كبالتالي اطمأنت الباحثة إلى ثبات بطاقة المالحظة
 :اختيار عينة البحث

لقد تـ اختيار عينة البحث مف طالبات المستكل السادس      
في قسـ المناىج كطرؽ التدريس، الالتي سيدرسف مقرر 
)استراتيجيات تدريس لمغة العربية كطرؽ تقكيميا(، كقد كانت 

درس ىذا المقرر عند الباحثة، ىي الشعبة التي ست( 6r 1شعبة )
طالبة يمثمف  48طالبة مف بيف  15كقد كقع االختيار عمى 

 .كامؿ الشعبة
 3كقد كانت جميع التطبيقات خالؿ ساعات المقرر البالغة      

ساعات ككانت الباحثة تقسميا إلى ساعة كنصؼ لممادة 
المقرر  النظرية، كساعة كنصؼ لمتطبيقات العممية التي يتطمبيا

 كقد كانت جميع المكضكعات التي شرحت مف كتب )لغتي(
 .المقررة عمى الصفكؼ األكؿ، الثاني، الثالث، االبتدائي

حيث كانت الطالبة المعممة تختار أحد الدركس مف أحد       
المقررات كتقـك بشرحو أماـ الباحثة، كأماـ زميالتيا الطالبات 
كتطبيؽ لما درستو في المادة النظرية كقد تمت التطبيقات مف 
أفراد العينة في األسابيع الستة األخيرة مف الفصؿ الدراسي، 
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عددان مف مفردات  –نظريان  –كذلؾ بعد أف درست الطالبات 
المقرر باإلضافة إلى خضكعيف لممشاىدات الميدانية طكاؿ 

 .دراستيف في المستكيات السابقة
كبعد االنتياء مف مالحظة الطالبات )عينة البحث( تـ تفريغ  

كحساب الدرجات التي حصمت عمييا كؿ طالبة، كذلؾ تمييدان 
اإلحصائية لرصد النتائج النيائية، كذلؾ بعد إجراء العمميات 

 :المناسبة مثؿ
  المتكسط الحسابي -1
     النسبة المئكية -2
  االنحراؼ المعيارم -3
 %80تحديد مستكل الباحثة مستكل التمكف بالنسبة المئكية  -4

سكاء في مجمكع درجات كؿ ميارة، أك في مجمكع درجات 
 الميارات الخاصة، أك في مجمكع درجات الميارات العامة، أك 

 .الدرجات الكمي لمميارات بنكعييا في مجمكع
 

 نتائج ومناقشتها.ال5
 نتائج السؤاؿ األكؿ:

ما الميارات  :لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كالذم نص عمى     
التدريسية العامة التي يجب أف تتمكف منيا الطالبات معممات 

 الصفكؼ األكلية في ضكء معايير الجكدة الشاممة؟
بالميارات التدريسية العامة التي يجب تكصمت الباحثة إلى قائمة 

أف تتمكف منيا الطالبات معممات الصفكؼ األكلية في ضكء 
معايير الجكدة الشاممة كذلؾ بمراجعة األدبيات التربكية 

 .كالدراسات السابقة
 نتائج السؤاؿ الثاني:

ما مدل تمكف  :لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني الذم نص عمى
التدريسية  األكلية مف المياراتالطالبات معممات الصفكؼ 

 :كالميارات المغكية العامة
تـ إيجاد المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم لدرجات  -1

 :الطالبات الكمية كما في الجدكؿ التالي
 2جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالبات
15 64.15 10.02 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف تمكف الطالبات مف       
الميارات التدريسية كالميارات المغكية بصفة عامة دكف المستكل 

(، كما بمغ 64.15المطمكب، حيث بمغ المتكسط الحسابي )
( كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف 10.02االنحراؼ المعيارم )

عمى الجانب النظرم بشكؿ أكبر مف الجانب الطالبة تعتمد 
ساعات لممقرر لفصؿ كاحد فقط  3العممي، كربما أف تحديد 

يجعؿ الطالبة غير ميتمة بو، أك لعدـ اىتماميا إلرشادات 
المشرفة، أك ألف اإلرشاد مف قبؿ المشرفة يككف بشكؿ شفكم أك 

 نظرم دكف مساعدة الطالبة المعممة في الناحية التطبيقية أك 

 .العممية
كدراسة  [18] كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تشير إليو دراسة أبكزيد

 بينما جاءت مخالفة لنتائج دراسة أبك لطيفة] 19] عبدالفتاح
[ التي أشارت إلى ارتفاع في مستكل 26] كدراسة الصقرات [24]

 .المعمميف في الكفايات التدريسية
الميارات التدريسية أما بالنسبة لتمكف الطالبات المعممات مف 

العامة فقط. فقد تـ إيجاد المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 
كما في  لدرجات الطالبات في الميارات التدريسية العامة.

 :الجدكؿ التالي
 3جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالبات

15 40.90 6.07 

 :العامة كما في الجدكؿ التالي كما تـ إيجاد النسب المئكية لمطالبات في الميارات التدريسية 
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 4جدول 
 النسب المئوية لمطالبات في المهارات التدريسية العامة

 النسبة المئوية رقم الطالبة
1 54.66 
2 53.33 
3 49.33 
4 46.66 
5 52.00 
6 57.33 
7 54.66 
8 58.66 
9 46.66 
10 52.00 
11 46.66 
12 64.00 
13 36.00 
14 36.00 
15 73.33 

 دكف الطالبات جميع أف السابقيف الجدكليف مف يتضح      
 بمغ كما ،(40.90) الحسابي المتكسط بمغ حيث التمكف مستكل

 مئكية نسبة أعمى بمغت كما( 6.07) المعيارم االنحراؼ
 ميارات في الطالبات ضعؼ عمى يدؿ كىذا( 73.33%)

  تفسير كيمكف .العامة التدريس
 تطبيؽ عند متعددة صعكبات تكاجو المعممة الطالبة بأف ذلؾ 

 التربية برنامج أف حيث النظرم الجانب مع العممية النكاحي
 كبير بشكؿ النظرية الجكانب عمى يركز الجامعة في العممية
 قسـ خطة في تدرس التي المقررات عمى يالحظ ما كىذا

 كدراسة[ 20] مكسى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ. المناىج
 ].18] أبكزيد كدراسة [19] عبدالفتاح

 :الثالث السؤاؿ نتائج

 الميارات ما  :عمى صػػػن الذم الثالث السؤاؿ عمى لإلجابة 
 الصفكؼ معممات الطالبات منيا تتمكف أف يجب التي المغكية
 الشاممة؟ الجكدة معايير ضكء في األكلية
 أف يجب التي المغكية بالميارات قائمة إلى الباحثة تكصمت     
 معايير ضكء في األكلية الصفكؼ معممات الطالبات منيا تتمكف
 كالدراسات التربكية األدبيات بمراجعة كذلؾ الشاممة الجكدة
 .السابقة
 :عمى نص الذم الرابع السؤاؿ عمى لإلجابة :الرابع السؤاؿ نتائج
 الميارات مف األكلية الصفكؼ معممات الطالبات تمكف مدل ما

 العربية؟ بالمغة الخاصة التدريسية
 لدرجات المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط حساب تـ

 العربية بالمغة الخاصة التدريسية الميارات في الطالبات
 5 جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالبات

15 22.24 4.75 

 :العربية بالمغة الخاصة التدريسية  الميارات في الطالبات لدرجات المئكية النسب حساب تـ كـ
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 6 جدول
 النسبة المئوية رقم الطالبة

1 54.70 
2 52.38 
3 50.00 
4 33.33 
5 50.00 
6 47.61 
7 64.20 
8 67.61 
9 45.23 
10 50.00 
11 45.23 
12 57.14 
13 30.95 
14 52.38 
15 78.57 

الجدكليف السابقيف أف الطالبات دكف مستكل التمكف. يتضح مف 
(، كما بمغ االنحراؼ 22.24حيث بمغ المتكسط الحسابي )

( %78.57) (، كما بمغت أعمى نسبة مئكية4.75المعيارم )
%. كيمكف تفسير ىذه النتيجة 30.95بينما بمغت أدنى نسبة 

عمى بأف الطالبات ال يدرسف مقررات في المغة العربية تساعدىف 
التمكف مف بعض الميارات المغكية المطمكبة، كما قد يرجع ذلؾ 
إلى عدـ قدرة المتعممات عمى االستفادة مف تطبيؽ ما تعممنو 

كدراسة  [27] كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العايد بشكؿ فعمي.
 ].28] كدراسة عطا اهلل [29] [ كدراسة الركقي21] بريكيت

 نتائج السؤاؿ الخامس: 
ما العناصر  :عمى السؤاؿ الخامس الذم نص عمى لإلجابة

الرئيسة لبرنامج مقترح لتنمية الميارات التدريسية كالميارات 
 المغكية في ضكء معايير الجكدة الشاممة؟

تكصمت الباحثة إلى العناصر الرئيسة لمبرنامج المقترح، كذلؾ 
 :بمراجعة األدبيات التربكية كالدراسات السابقة كما يمي

المقترح لبرنامج ينمي الميارات التدريسية كالميارات التصكر 
المغكية لمطالبة المعممة الصفكؼ األكلية في ضكء معايير الجكدة 

 :الشاممة
 اغػػػػػػػػػػػػػػػػأف تحدد الميارات التدريسية العامة كالخاصة كأف تص -1

 .بطاقة مالحظة الطالبة المعممة بناء عمى ىذا الميارات
د الميارات عمى شكؿ سمككي يمكف مالحظتو أف يككف تحدي -2

كقياسو حتى يسيؿ عمى الطالبة المعممة محاكلة اإلتقاف 
 .كالتمكف

أف يككف في البرنامج المقترح نماذج لتدريس مقرر )لغتي(  -3
نما يككف خاصان بيذا المقرر  .بحيث ال يككف عامان كا 

أف يككف في البرنامج المقترح تصميـ ألنشطة مصاحبة  -4
سائؿ معينة تطمع عمييا الطالبة المعممة كتتعرؼ عمى كيفية كك 

الحصكؿ عمييا كاستخداميا أثناء التدريس بشرط أف تككف 
 .مناسبة لممحتكل كألعمار التمميذات الصغيرات

أف يحتكم البرنامج المقترح عمى أساليب التقكيـ المختمفة  -5
 مثؿ: 

نفسيا كىذا لو دكر أ( التقكيـ الذاتي بحيث تقيـ الطالبة المعممة 
 .كبير في تحسيف مستكاىا

 :ب( تقكيـ الطالبة المعممة لتمميذاتيا
كىذا النكع يجب أف تدرب عميو بجميع أنكاعو )المرحمي، 

 (.المبدئي، الختامي
 ج( تقكيـ الطالبة المعممة مف قبؿ أساتذتيا كمشرفاتيا بحيث

بداء الرأم كمحاكلة إصالح بع  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتعكد عمى تقبؿ النقد كا 



 
 

96 

 .القصكر لدييا 
 :أف يحتكم البرنامج المقترح عمى تدريبات مكثفة متنكعة مثؿ

 .تدريبات عمى القراءة الجيرية كمياراتيا -
 .تدريبات عمى التحدث كمياراتو -
 .تدريبات عمى االستماع كمياراتو -
 .تدريبات عمى الكتابة كمياراتيا -
 .المعاجـتدريبات عمى استخداـ  -
 .تدريبات عمى ميارات التمخيص -
 .تدريبات عمى أنكاع التعزيز -
 .تدريبات عمى ممارسة أنكاع مف طرائؽ التدريس -
 .تدريبات عمى تكجيو أنكاع مف األسئمة -
 .تدريبات عمى التكجيو كاإلرشاد الديني كاالجتماعي -
تدريبات عمى إلقاء اآليات الكريمة كاألحاديث النبكية  -

 .الشعريةكبعض األبيات 
 توصيات. ال6

عادة  - العناية بمقرر )استراتيجيات تدريس المغة العربية (كا 
 .النظر فيو بحيث يحتكم عمى تدريبات عممية لمطالبة المعممة

عدـ االكتفاء بمقرر دراسي كاحد ييتـ بتدريس المغة العربية  -
في خطة قسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية التربية جامعة 

 .نكرةاألميرة 
الربط بيف اإلعداد النظرم كاإلعداد التطبيقي العممي لمطالبة  -

 .المعممة
عدـ االكتفاء ببطاقة مالحظة كاحدة مف إعداد قسـ المناىج  -

كطرؽ التدريس لمالحظة أداء الطالبات المعممات في جميع 
المكاد ألف فييا إىماالن لكثير مف الميارات الخاصة بالمغة 

 .العربية
 .طاقة مالحظة خاصة بمادة )لغتي( لمصفكؼ األكليةبناء ب -
إدراج مكضكع الجكدة الشاممة في برامج إعداد معممة  -

 .الصفكؼ األكلية
 تقديـ برامج إثرائية لمقائمات عمى تدريب الطالبات معممات -

 .الصفكؼ األكلية

 .االستفادة مف البرنامج المقترح المتضمف في ىذه الدراسة -
بيف كمية التربية ككزارة التربية كالتعميـ حيث  إزالة الحكاجز -

يستمر التعاكف كتبادؿ الخبرات بينيما كاإلفادة مف إمكانات كؿ 
 .منيما

 :المقترحات: تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية -
استراتيجيات تدريس المغة العربية( ) دراسة تيدؼ إلى تقكيـ مقرر

معممة الصفكؼ األكلية في بقسـ المناىج كطرؽ التدريس مسار 
 .ضكء معايير الجكدة الشاممة

دراسة تيدؼ إلى بناء برنامج لتطكير أداء الطالبات معممات  -
الصفكؼ األكلية بقسـ المناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية 
جامعة األميرة نكرة في الميارات التدريسية كالميارات المغكية في 

 .ضكء معايير الجكدة الشاممة
اسة تيدؼ إلى إجراء دراسة مقارنة بيف برنامج إعداد معممة در  -

الصفكؼ األكلية بكمية التربية / جامعة األميرة نكرة، كبيف برامج 
 .بعض الجامعات األخرل

 المراجع
 أ. المراجع العربية

( 2007أحمد عبداهلل ) عبدالمطيؼ عبداهلل كقراف، العارفة،[1] 
معكقات تطبيؽ الجكدة في التعميـ العاـ مف كجية نظر 
المسئكليف كالمشرفيف التربكييف كمديرم المدارس في منطقة 

بحث مقدـ لمقاء السنكم الرابع عشر الباحة التعميمية: 
لمجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية: الجكدة في 

 .عكد، القصيـجامعة الممؾ س – التعميـ العاـ

( نمكذج مقترح لتضميف بعض 2002مازف، حساـ محمد )[2] 
الميارات الحياتية في منظكمة المنيج التعميمي في إطار 

المؤتمر  –رؤية مستقبمية  –مفاىيـ األداء كالجكدة الشاممة 
 العممي الرابع عشر: مناىج التعميـ في ضكء مفيـك األداء

 .جامعة عبد شمس القاىرة –

طرائؽ التدريس (: 2002يمة، محمد محمكد )الح[3] 
 .، العيف، دار الكتاب الجامعي2، طكاستراتيجياتو
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قياس معايير ( 2008زينب ) محمد كغريب، عبدالمنعـ، [4]
الجكدة في التدريس لدل معمـ المرحمة الثانكية بمحافظة 
األحساء مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كمقترحاتيـ 

 .ة القراءة كالمعرفةلمتنمية المينية مجم

كتيب تعريفي )ميارات  ،(1430) كزارة التربية كالتعميـ [5]
 .حسف(

تككيف المعمـ في بعنكاف: ( 2005)المؤتمر العممي الثالث  [6] 
جامعة  – ضكء معايير الجكدة الشاممة بكميات التربية

 .أبريؿ 14-13لتربية في الفترة مف كمية ا –جنكب الكادم 

 السنكم الرابع عشر لمركز تطكير التعميـ الجامعيالمؤتمر [7] 
آفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي، دار بعنكاف: (. 2007)

 26-25جامعة عيف شمس في الفترة مف  – الضيافة
 .نكفمبر

بعنكاف:  ).2007) الدكلي األكؿ –المؤتمر العممي الرابع [8]  
بقنا ، كمية التربية جكدة كميات التربية كاإلصالح المدرسي

  .أبريؿ 5-4جامعة جنكب الكادم في الفترة مف  –

مناىج البحث في  (.1992) جابر ككاظـ، أحمد عبدالحميد،[9] 
 .لعربيةالقاىرة، دار النيضة ا – التربية كعمـ النفس

القياس كالتقكيـ في العمـك (: 2000خطاب، عمي ماىر )[10] 
نجمك األ، القاىرة، مكتبة كاالجتماعية النفسية كالتربكية

 .المصرية

، دار الفكر، المعجـ الكسيط)د ت(  مجمع المغة العربية[11] 
 .القاىرة

تدريس المغة ( 2002محمد السيد ) طعيمو، رشدم كمناع،[12] 
، القاىرة: دار العربية في التعميـ العاـ نظريات كتجارب

 .1ط الفكر العربي،

 ، داركالتقكيـالفركؽ الفردية  (2003) قاسـ، محمد أحمد[13] 

 .الفكر، عماف، األردف

تحديد حاجات األداء التعميمي  (1417) بادم، غساف خالد[14] 
ندكة التربية الميدانية  لمطالب المعمـ في التربية الميدانية،

 .كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد ،كالمأمكؿبيف الكاقع 

( رؤل مستقبمية لتطكير أداء 2007نصر، محمد عمي )[15] 
المعمـ في ضكء المستكيات المعيارية لتحقيؽ الجكدة 

المؤتمر العممي السابع عشر: تطكير مناىج  ،الشاممة
 .، المجمد األكؿالتعميـ في ضكء معايير الجكدة

الجكدة كاالعتماد ( 2008عبدالمعطي، أحمد حسيف )[16] 
 .، القاىرة: دار السحاببالتعميـ

معايير الجكدة في  ( مدل تحقؽ2007) أبك زيد، لمياء[18] 
برنامج التربية الميدانية القائـ كانعكاس ذلؾ عمى األداء 
التدريسي كاالتجاه نحك المينة لدل الطالبات المعممات 

المؤتمر العممي التاسع عشر لتطكير  بمنطقة القصيـ،
، جامعة عيف مناىج التعميـ في ضكء معايير الجكدة

 .المجمد الرابع شمس،

(: تقكيـ أداء طالبات 2010ناىد محمد ) عبدالفتاح، [19]
التربية العممية لألقساـ العممية، جامعة الممؾ فيصؿ في 
ضكء معايير الجكدة الشاممة كفي ضكء المعايير العالمية 

مجمة  –كانعكاس ذلؾ عمى االتجاه نحك مينة التدريس 
 .يكليك-13، المجمد التربية العممية

مقترح لتطكير  ( تصكر2011مكسى، عقيمي محمد )[20] 
برنامج التربية الميدانية القائـ في ضكء معايير الجكدة 
كقياس أثره عمى تنمية األداء التدريسي كاالتجاه نحك المينة 
لدل الطالب المعمميف شعبة المغة العربية في كمية التربية 

 –المؤتمر السنكم )العربي السادس  –النكعية بالمنصكرة 
ج التعميـ العالي النكعي في الدكلي الثالث( تطكير برام

       مصر كالكطف العربي في ضكء متطمبات عصر المعرفة
 (.2011أبريؿ ) 14-13في الفترة مف 
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تقكيـ األداء التدريسي  (.2011) بريكيت، أكـر بف محمد[21] 
لدل الطالب معممي المغة العربية بكمية التربية جامعة طيبة 

مجمة  الجكدة الشاممة،في مادة القراءة في ضكء معايير 
 .122 ػ مصر ، ع. القراءة كالمعرفة

( درجة اكتساب معمـ 2012أبك لطيفة، رائد فخرم )[24] 
الصؼ لمكفايات التعميمية الخاصة بفركع التربية اإلسالمية، 

الجزء  -26المجمد  -104الككيت، ع  – المجمة التربكية
 .الثاني سبتمبر

تطكر  (.2009) أسيؿ أكـر غيث، إيماف محمد كالشكارب،[25] 
تصكرات الطمبة المعمميف في تخصص معمـ الصؼ حكؿ 

المجمد  ،مجمة العمـك التربكية كالنفسية التعميـ كالتعمـ،
  .ديسمبر ، العدد الرابع،العاشر

خمؼ عمي: تقكيـ أداء الطالبات المعممات  الصقرات، [26]
تخصص معمـ صؼ في ضكء الكفايات التعميمية الالزمة 
لمتدريس كبناء برنامج تدريبي مقترح كقياس فاعميتو في 

جمة اتحاد الجامعات العربية األردف، ـ –جامعة مؤتة 
 -المجمد الخامس، العدد الثاني ،لمتربية كعمـ النفس

(2007.) 

 

تقكيـ األداء التدريسي  (1430العايد، محمد سميماف ) [27]
ضكء معايير لمعممي المغة العربية بالمرحمة المتكسطة في 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجكدة الشاممة
 .الممؾ سعكد

( فعالية برنامج تدريبي 2006عطا اهلل، عبدالحميد زىرم ) [28]
لتنمية كفاءات التدريس كتحقيؽ متطمبات الجكدة لدل معمـ 

ع  ،مجمة القراءة كالمعرفةالمغة العربية بالمرحمة اإلعدادية، 
54. 

مستكل تمكف الطالب  (ق1429) ، راشد محمدالركقي [29]
المعمميف مف ميارات تدريس القراءة في الصفكؼ الثالثة 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، العميا مف المرحمة االبتدائية
 .جامعة أـ القرل

 المراجع األجنبيةب. 
[17] Harrys. Hertz (2001) Baldrigenational 

Quality program national. www. @uality. 

Nist- govl nstitate of andte chnology, web 

site. 

[22] Cole, P. and chan, L (1994) Teaching 

Principles and practice edition. New york: 

prentice hall. 

 [23] Culling ford, c.(1995) The effective 

teacher. London: castell Education. 
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EVALUATING STUDENTS PERFORMANCE  

IN ARABIC LANGUAGE TEACHING 

STRATEGIES COURSE IN LIGHT OF 

OVERALL QUALITY STANDARDS AT 

DEPARTMENT OF CURRICULUM AND 

INSTRUCTION OF PRINCESS NORA BINT 

ABDUL RAHMAN UNIVERSITY IN RIYADH 

IQBAL AL-GHOSON 

Princess Nora bint Abdul Rahman University, KSA 

ABSTRACT_ This study aims to evaluate the teaching performance of students, who study the 

course of “Arabic Language Teaching Strategies in Primary Grades” at the Department of 

Curriculum and Instruction of Princess Nora bint Abdul Rahman University in Riyadh. That’s 

through the lessons they perform as practical applications of the Arabic Language Teaching 

Strategies Course.  

     The researcher follows the descriptive analytical approach to answer the questions of this 

study. The researcher uses a note card as a tool for evaluating the performance of students. The 

results show that there is a weakness in the level of the students mastering to a lot of teaching and 

language skills. 

     This study provides a number of recommendations that can improve the students’ performance, 

and contribute to the development of preparing classroom teacher program in the College of 

Education at Princess Nora bint Abdul Rahman University in Riyadh. 

KEY WORDS: classroom teacher, teaching skills, language skills.  

  

 

 

 

 

 


