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 اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم
 املستخدمة يف برنامج إعداد معلم اللغة العربية
 يف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية:

 دراسة حتليلية
 ملخص الدراسة

الرتبية امليدانية يف اسرتاتيجيات التدريس اهلدف الرئيس هلذه الدراسة هو حتليل مرئيات طالب 
واألساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية 
السعودية. واستخدمت أدااتن جلمع بياانت الدراسة، األداة األوىل السرتاتيجيات التدريس، والثانية 

نتائج الدراسة فيما يتصل ابسرتاتيجيات التدريس أن طالب الرتبية امليدانية  ألساليب التقومي. وأظهرت
(، وأهنم يرون أن أعضاء هيئة ايرون أن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اسرتاتيجية احملاضرة بدرجة )دائم  

بوهنم يف ، ويدر نظري   ايعرضون أثناء تدريسهم اسرتاتيجيات التدريس عرض   –( اوبدرجة )غالب   –التدريس 
مقرر طرق التدريس على استخدام أساليب التقومي املتنوعة. كما أن طالب الرتبية امليدانية يرون أن 

يستخدمون اسرتاتيجية التعلم التعاوين، واسرتاتيجية خرائط  –( اأعضاء هيئة التدريس ولدرجة )اندر  
طة أبساليب التقومي أن طالب الرتبية املفاهيم، والتقنيات احلديثة أثناء تدريسهم. وبينت النتائج املرتب

امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أسلوب االختبارات املقالية، وأسلوب االختبارات 
( وبدرجة )أحياان   –أن أعضاء هيئة التدريس  كما يرى طالب الرتبية امليدانية(. ااملوضوعية بدرجة )غالب  

أو البحوث يف تقومي طالهبم، ويوظفون نتائج التقومي يف تطوير يستخدمون أسلوب إعداد التقارير  –
أدائهم التدريسي، ويوظفون نتائج التقومي يف معاجلة ضعف حتصيل الطالب، ويستخدمون أسلوب 

( من حيث ااالختبارات القصرية يف تقومي طالهبم. أما أساليب التقومي احلديثة فقد جاءت يف درجة )اندر  
هيئة التدريس، مثل اختبارات تقيس املهارات، وأسلوب نقد املقاالت، وأسلوب االستخدام من أعضاء 

 التقومي املستمر، وأسلوب بطاقة املالحظة، وأسلوب االختبارات الشفوية.
 : اسرتاتيجيات التدريس، أساليب التقومي، برامج إعداد معلم اللغة العربية.الكلمات املفتاحية
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Teaching Strategies and Assessment Styles Used in Arabic Teacher 

Education Programs in Teachers' Colleges in Saudi Arabia:  

An Analytic Study 

Abstract: This study aims at analyzing student teachers’ opinions 

regarding teaching strategies and assessment styles utilized in Arabic 

teacher education programs in teachers' colleges in Saudi Arabia. Two 

questionnaires were used to collect the data: one for teaching strategies, 

and the other was for assessment styles. 

In teaching strategies, the analysis of the data show that participants 

believe that faculty members use (always) lecture strategy, (almost 

always) explain teaching strategies theoretically, and train students on 

using different assessment styles. In addition, student teachers said that 

faculty members (rarely) use modern teaching strategies such as 

cooperative leaning, concept- mapping, and instructional technology. 

Concerning assessment styles, results indicate that faculty members use 

essay testing and objective testing (almost always). They utilize

 (sometimes) writing reports/ research 

style in assessing their students and use assessment results to improve 

their teaching performance and their students achievements as well. The 

findings also show that short testing styles are used (sometimes). 

However, student teachers state that faculty members at these colleges 

(rarely) use modern assessment styles such as skills- based testing, 

articles' criticism, continuous assessment, observation card, and oral 

testing styles. 

Key Words: Teaching Strategies, Assessment Styles, and Arabic Teacher 

Education. 
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لتقويم  املستخدمة يف  برنامج اسرتاتيجيات التدريس وأساليب ا
إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية 

 السعودية
 مقدمة الدراسة وخلفيتها

أتيت أمهية دراسة برامج إعداد املعلم وتطويرها من أن التعليم النوعي اجليد يتطلب معلمني أكفاء 
علمي املستقبل  أ  أن نوعية املعلم تعتمد على نوعية قادرين على أداء الوظائف واألدوار اجلديدة مل

إعدادهم  على إعداده وأتهيله، كما تتوقف فاعلية التعليم بشكل كبري على فاعلية املعلمني، ومن مث
( Higginson,1996(. ويف هذا اإلطار يشدد هاجنسون )2991  ومحود، 1002)الكندر  وفرج 

يرتقي أعلى من مستوى املعلمني فيه. ولذلك فإن االهتمام يتزايد على أنه ال ميكن أل  نظام تعليمي أن 
يف الوقت املعاصر بتقومي برامج إعداد املعلم وتطوير خططها ومكوانهتا وبنيتها وأهدافها، وجعلها  اعاملي  

تصايل مواكبة للتطورات السريعة واملتالحقة اليت مير هبا العامل اليوم يف جماالت الفكر الرتبو  والتقين واال
حنو حتسني مستوى كفاءة هذه الربامج وفعاليتها يف أتهيل معلمني متميزين  ولذلك فال غرابة أن  اسعي  

حتظى برامج إعداد املعلم ابلبحث والدرس يف كثري من الدراسات واملؤمترات والندوات على املستوى 
 (.1002الوطين واإلقليمي والدويل )العقيلي، 
ة اليونسكو على اعتبار قضية إعداد املعلم مبثابة إسرتاتيجية ملواجهة ويف هذا السياق تؤكد منظم

من النواحي األكادميية واملهنية  اجيد   اأزمة التعليم يف العامل املعاصر. ولكي يكون إعداد املعلم إعداد  
ا  لكل ما هو جديد يف جم اعلى تنمية املعلم وجتديد معلوماته بصفة مستمرة ومتابع   اوالثقافية قادر  

ختصصه فقد أصبح من الضرور  االهتمام بربامج إعداده وأتهيله وتدريبه. وقد دعا تقرير أمريكي اشرتك 
–من رؤساء اجلامعات األمريكية وبعض املختصني يف شؤون الرتبية يف أمريكا  افيه ستة وثالثون عضو  

 :To Touch the Futureبعنوان )من أجل مالمسة املستقبل: تغيري األسلوب الذ  نعد به املعلمني 

Transforming the way Teachers are taught حيث أكد على أن نوعية املعلم هي ،)
ض النظر عن حالة املدارس، وأعداد التالميذ، وطبيعة البيئة احمليطة، أو أ  غمفتاح حتسني أداء الطالب ب

ر األمريكي كليات إعداد املعلم يف عامل من العوامل احمليطة ابلتالميذ يف بيئة التعلم. كما انشد التقري
أمريكا ضرورة مراجعة براجمها مرتني: مراجعة داخلية، وأخرى خارجية تقوم هبا جلان من خارج الكلية، 
وينتقد التقرير بشدة كليات الرتبية يف اجلامعات الكربى ملا خترجه من معلمني مل يتلقوا مقررات عملية 

(. وإذا كان ما Cooper, 1999يف أسلوب اإلعداد املتبع ) صارمة األمر الذ  يتطلب إعادة النظر
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سبق يرسم صورة مأساوية عن بعض برامج إعداد املعلم يف أمريكا، وهي على ما يعرف اجلميع من تطور 
 وتقدم، فماذا عساان أن نقو  عن برامج إعداد املعلم يف عاملنا العريب؟! 

ندوات، واملؤمترات جوانب القصور يف برامج لقد أظهرت العديد من الدراسات اليت قدمت يف ال
( إىل أن 1000إعداد املعلم يف الدو  العربية عامة والسعودية خاصة، فعلى املستوى العريب يشري )أمحد، 

املعلمني الذين يتخرجون من مؤسسات اإلعداد احلالية مل يعودوا صاحلني للقيام ابملهارات اجلديدة اليت 
، وأساليب واجتاهات واسرتاتيجياتيف حاجة ماسة إىل مهارات  ملعصر   ألهنجيب أن يقوم هبا املعلم ا

معاصرة. وعلى املستوى السعود  أكد اللقاء السنو  الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية 
 -بعنوان )إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة( 1002والنفسية )جسنت( والذ  عقد عام 

لالجتاهات والنماذج احلديثة يف هيكلة الربانمج، وتطوير  امهية تطوير برامج إعداد املعلم وفق  على أ
 التدريس وأساليب التقومي.  اسرتاتيجيات

ومعلم اللغة  االتدريس وأساليب التقومي من أهم مكوانت برانمج إعداد املعلم عموم   واسرتاتيجيات 
طون بني التدريس والتقومي ابعتبارمها بعدين متصلني من أبعاد   بل إن بعض الباحثني يرباالعربية خصوص  

(. ولذا فقد Mirtagh & Wabster, 2010عملية التعلم، ال ميكن أن يوجد إحدامها دون اآلخر )
واألساليب وحماولة تطويرها  االسرتاتيجياتعنيت الدراسات واألحباث العربية واألجنبية بفحص تلك 

 برامج من املعايري العاملية املعاصرة يف جما  بناء االعصرنة والتحديث  بل إن كثري  ونقلها من التقليدية إىل 
( اهتمت بوضع معايري NCATEإعداد املعلم وتطويرها )مثل اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم 

ا سبق يشري مل االتدريس وأساليب التقومي. وأتييد   اسرتاتيجياتلقياس اإلعداد الرتبو ، ويف مقدمتها 
(Holm & Horn, 2003 إىل أن معايري اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم )NCATE 

يف بناء هياكل براجمها من خال :  انوعي   اتطالب املؤسسات الرتبوية وبرامج إعداد املعلمني أبن تظهر متيز  
( 1واألفكار اجلديدة، و) للنظريت واملعارف ا( حتديث اإلعداد العلمي واملهين الرتبو  وفق  2)

( 4، و)learning styles( أساليب التعلم 3، و)teaching strategiesالتدريس  اسرتاتيجيات
 .student diversityمراعاة التنوع يف خلفيات التالميذ 

( أن هناك منوذجني يف بناء برامج إعداد Valli & Rennert- Ariew, 2002ويرى )
 competency- based teacherنهما هو النموذج القائم على الكفايت املعلمني وتطويرها، األو  م

education  يف كثري من املؤسسات الرتبوية يف أمريكا خال   ا، وهو منوذج قدمي حيث كان سائد
السبعينات والثمانينات امليالدية. أما النموذج الثاين فهو قائم على معايري األداء أو اإلجناز 

performance standards-  based teacher education وهو منوذج حديث ومعاصر، ويعد ،
 عن النموذج األو  )الكفايت(.  بديال  
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( إىل أن األساس الفلسفي النظر  هلذين النموذجني خمتلف  shepard, 2000ويشري شربد )
ترى أن ، اليت Behaviorismفالنموذج التقليد  القائم على الكفايت مبين على النظرية السلوكية 

لسلسلة هرمية متعاقبة من  ادث عن طريق تراكم جمموعة من املعارف املنفصلة، كما أنه يتم وفق  حيالتعليم 
املهارات أو األهداف اليت جيب على الطالب إتقاهنا. ابإلضافة إىل ذلك هتتم هذه النظرية ابالختبارات 

املقدمة هلم، ومبفاهيم الدافعية اخلارجية  لتقومي أداء الطالب للهدف أو املهارة االدورية بوصفها مصدر  
والتعزيز اإلجيايب ملا يتعلمه الطالب، أما النموذج احلديث املتمركز على معايري األداء أو اإلجناز فهو مبين 

، حيث ينظر إىل التعلم بوصفه Constructivismوالبنائية  Cognitivismعلى النظريتني املعرفية 
وبناء صور ذهنية للظواهر واملفاهيم، مع اهتمام كبري مبفاهيم اخلربات السابقة عمليات نشطة لفهم املعىن، 

prior knowledge  للطالب، وأثرها يف إكساب املفاهيم واملهارات اجلدية، ابإلضافة إىل تدريب
ابلوقت، والكيفية  awarenessوالوعي  self-monitoringاملراقبة الذاتية  اسرتاتيجياتالطالب على 

ة لتوظيف تبلك املفاهيم واملهارات  مما مينحهم القدرة على تطوير أساليب متماسكة يف التفكري الالزم
 وليس جمرد تراكم حشد من املعلومات واملعارف.

 يكون ( أن اهلدف األساسي للتقومي جيب أنWolf et al, 1991ويضيف وولف وآخرون )
على معايري األداء(، وليس امتالك املعلومات  )النموذج املتمركز thinkingعلى تقومي التفكري  امنصب  

possession of information   يف  )النموذج القائم على الكفايت(. وهذا األمر يتطلب حتوال
النظرة إىل التقومي من الرتكيز على االختبارات فقط إىل استخدام أنواع متعددة من أساليب التقومي، واليت 

ت التفكري، وحتديد املشكالت وحلها، والقدرة على النقد والتحليل، وهذا لقياس مهارا اواسع   تتيح جماال  
 ,Darling-Hammond et al, 1995, Valliما يقوم عليه النموذج املتمركز على معايري األداء )

2000.) 
وينتقد النموذج القائم على الكفايت أبنه يعتمد على اآللية وامليكانيكية يف النظرة إىل العملية 

يمية والرتبوية، حيث يهمل السياق االجتماعي الذ  حتدث فيه عملية التدريس، ويهتم ابلكفايت التعل
، مما يؤد  إىل إمها  السياق الرتبو ، Direct Teachingاليت تتحقق من خال  التدريس املباشر 

 ,Richardson, 1990, Goodمن اجلودة ) وأهداف املتعلمني وقيمهم، والرتكيز على التكرار بدال  

1996) 
 Public Educationوقد أعدت شبكة التعليم العام يف الواليت املتحدة األمريكية )

Network, PEN,2003راء بعض املعلمني يف مدى جودة برامج إعدادهم  حيث ( دراسة فحصت آ
 أشاروا إىل أهنم يشعرون أبهنم مل يعدوا بشكل جيد يف القضاي التالية: اسرتاتيجيات تدريس اللغة

اإلجنليزية، والتفاعل مع حاجات املتعلمني، والعمل مع املنز  )العائلة(، وتطوير منهج متكامل، وحتديد 
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( فأشارت إىل أن Adams & Krockover, 1997أدوارهم القيادية داخل املدرسة. أما دراسة )
دهم على تنظيم املقررات الدراسية يف برانمج إعداد املعلم زودت املعلمني إبطار مرجعي متماسك، ساع

 ممارساهتم وخربات التدريسية داخل غرفة الصف، وفهمها ومراجعتها ونقدها.  
حو  اإلصالحات اليت أجريت على  1000وقدم تقرير سنو  إىل مكتب التعليم األمريكي عام 

برانمج إعداد معلمي الغد الستخدام التقنية يف التدريس، وأشار إىل أن أهم أهداف الربانمج: تقوية 
على استخدام التكنولوجيا ألغراض تعليمية، وزيدة كفاءة  انوعي   ابرامج إعداد املعلمني لكي تقدم تدريب  

املعلمني اجلدد ومهاراهتم  لتحسني التعلم الصفي، وإجياد تغيري مؤسسي يف إعداد معلمي املستقبل من  
قط من الطلبة املشاركني يف ( ف%21أجل استخدام التقنية يف التعليم، وكان من نتائج التقرير أن )

( من برامج %21( من برامج إعداد املعلمني أظهروا كفاءة يف استخدام التقنية. كما أظهر )22%)
( من أعضاء هيئة التدريس كانوا قادرين على استخدام التقنية يف التدريس، %22إعداد املعلمني  أن )

ز هلم، مثل زيدة فرص النمو املهين والتدريب. وللتغلب على عقبة إدخا  التقنية يف التعليم قدمت حواف
(WWW.ed.gov.) 

التدريس وأساليب التقومي يف برامج  السرتاتيجياتوهناك عدد من الدراسات العربية اليت تطرقت 
حرين، وذلك عن طريق ( اليت تناولت إعداد املعلمني يف الب2991دراسة )محود،  إعداد املعلم، منها مثال  

( يتضمن جمموعة من األسئلة عن طرائق اعضو   32تصميم استبيان ألعضاء هيئة التدريس ابلكلية )
التدريس وأساليبه وتكنولوجيا التعليم اليت يستخدموهنا يف كل مقرر، ومدى استخدام كل أسلوب وتقنية، 

اليت مينحوهنا لكل أسلوب من اجملموع الكلي  إضافة إىل أساليب التقومي اليت يستخدموهنا، والنسبة املئوية
( من %14مها األسلوب املستخدم يف ) اللدرجة. وتوصلت الدراسة إىل أن احملاضرة واملناقشة مع  

 اسرتاتيجيات(. كما أوصت دراسة أخرى بتطوير %21املقررات، يلي ذلك التطبيقات العملية يف )
تدريس مسيطرة،  سرتاتيجيةإكيز على احملاضرة بوصفها التدريس يف برامج إعداد املعلم لتتجاوز الرت 
(. وهناك 2919  نقي، 2993يف التقومي )املسيلم،  اشائع   واالمتحاانت التحريرية املقالية بوصفها أسلواب  

يف  اعام   ادراسات فحصت مستوى خرجيي برامج إعداد معلم اللغة العربية، وبينت أن هناك ضعف  
داء من حيث متكنهم من الكفايت الالزمة لتدريس اللغة العربية، وأن هذه إعدادهم، وأهنم متوسطو األ

، وأمحد، 2999، ومراد، 2994الربامج تغفل اجلانب التطبيقي يف تدريس املهارات اللغوية )الكندر ، 
1000.) 

خصص وكليات املعلمني املؤسسة الرتبوية الوحيدة يف اململكة العربية السعودية اليت تعد املعلم املت
يف التدريس يف املرحلة االبتدائية، ومن هنا فإن احلاجة ماسة أكثر من أ  وقت مضى لتقومي براجمها من 
حيث خططها ومكوانهتا وهياكلها  هبدف تطويرها وجتويد خمرجاهتا. ويعد برانمج إعداد معلم اللغة 
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التدريس  اسرتاتيجياتاسة العربية أحد الربامج اليت تقدمها هذه الكليات، وهذه الدراسة حماولة لدر 
 وأساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج.

له، فإن هناك جمموعة من األسباب اليت انبثقت منها فكرة هذه  املا سبق وتعميق   اوتلخيص  
 الدراسة ودفعت الباحث حنو إجرائها، ومن أمهها: 

، حيث مضى وقت تقادم برانمج بكالوريوس إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني .2
هـ ليمنح درجة البكالوريوس يف تعليم العربية يف املرحلة 2409طويل على تطبيقه، إذ أنه طور عام 

االبتدائية، ومل يتم إجراء دراسة حتليلية إلسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج، 
 على حد علم الباحث.

ة النقد ألداء خمرجاته )معلمي اللغة العربية( يف املدارس من واقع الربانمج احلايل، وتعايل حرك .1
التدريس  اسرتاتيجيات ميذ، وخاصة ضعفهم العام يف توظيفقبل املشرفني الرتبويني وأولياء أمور التال

 وأساليب التقومي احلديثة.

واالتصا   التدريس وأساليب التقومي والتقنية اسرتاتيجياتاملتغريات العاملية املتسارعة يف حقل  .3
وعلم تعليم اللغة ونظريت التحليل اللغو  املعاصرة، وأثر كل ذلك يف برامج إعداد معلم اللغة العربية يف 

 الكليات، ومدى توظيفه ملعطيات هذه العلوم واملنجزات العصرية. 

ذا تزايد أعداد امللتحقني بربانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني، وما يستلزمه ه .4
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف  سرتاتيجياتالتوسع من إجراء فحص علمي ومراجعة جادة ال

 الربانمج.

تعاظم الدور اجلوهر  الذ  يؤديه املعلم يف أ  نظام تعليمي، وخاصة معلم اللغة، ذلك أن  .2
ى  بل يف حياهتم العملية، جناحه يف تعليم التالميذ املهارات اللغوية شرط أساس لتفوقهم يف املواد األخر 

وجعلهم أكثر قدرة على التفكري املنهجي السليم، فاللغة والتفكري مرتابطان. ومن مث، فإن معلم اللغة لن 
التدريس  اسرتاتيجياتيتمكن من ذلك، مات مل يتوافر له برانمج إعداد مميز يف كافة مكوانته، وخاصة 

 وأساليب التقومي.

 مشكلة الدراسة:

التدريس  سرتاتيجياتما تقدم يف مقدمة الدراسة وخلفيتها من أمهية كبرية  العلى  اعطف  
 اوأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية بوصفها من مكوانته الرئيسة، ونظر  
ة ملا تشري إليه بعض الدراسات )اليت أشري إليها يف الصفحات السابقة( من سيطرة للنمطية والتقليدي

التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية، وندرة  اسرتاتيجياتعلى 
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد  اسرتاتيجياتبدراسة  االدراسات املتعلقة حتديد  
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فإن مشكلة الدراسة ترتكز  بناء على كل ذلك، –معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف السعودية 
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج وحتليلها. وميكن حتديد  اسرتاتيجياتيف فحص 

التدريس وأساليب  اسرتاتيجياتاملشكلة بشكل تفصيلي من خال  السؤالني التاليني املوزعني على 
 التقومي، بوصفها حمورين أساسيني للدراسة:

التدريس   املستخدمة يف برانمج إعداد معلم  اسرتاتيجياترتبية امليدانية يف ما مرئيات طالب ال .2
 اللغة العربية يف كليات املعلمني؟

ما مرئيات طالب الرتبية امليدانية يف أساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة  .1
 العربية يف كليات املعلمني؟

 هدف الدراسة:

التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف  اسرتاتيجياتحص وحتليل اهلدف املركز  للدراسة ف
برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية للوقوف على جوانب 

 القدرة وتعزيزها ومواطن الضعف فيها وعالجها، وذلك من خال  حتليل مرئيات طالب الرتبية امليدانية.
 راسة:أمهية الد

 الدراسة مما يلي: أهيمهتتبع 
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف  سرتاتيجياتأهنا من أوائل الدراسات التحليلية ال .2

للبحوث  اموسع   اى الباحث مسح  لعربية يف كليات املعلمني، حيث أجر برانمج إعداد معلم اللغة ا
ب التقومي التدريس وأسالي سرتاتيجياتال والدراسات يف هذا اجملا ، ومل جيد دراسة علمية حتليلية

يف كليات املعلمني كان يدرس برانمج إعداد املعلم    اللغة العربية، ومعظم ما وجدوهاملستخدمة يف برانمج 
 و العلوم الشرعية.و تقومي برانمج معلم العلوم، أبشكل عام، أ

ة نقله نوعية يف سبيل أ ن هذه الدراسة أتيت يف وقت تشهد فيه كليات املعلمني يف السعودي .1
تطوير برامج إعداد املعلم فيها، خاصة بعد نقل مسؤولية اإلشراف عليها من وزارة الرتبية والتعليم إىل 

التدريس وأساليب  سرتاتيجياتوزارة التعليم العايل، ومن مث فرمبا تفيد نتائج هذه الدراسة التحليلية ال
 غة العربية  صناع القرار والقائمني على إعادة تطوير الكليات.التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم الل

التدريس وأساليب التقومي وحتليلها  مما مينحها  اسرتاتيجياتأن الدراسة جتمع بني فحص  .3
، وذلك ابلنظر للعالقة الوطيدة بني التدريس والتقومي يف العملية التعليمية امفاهيمي وتكامال   نظري   امتاسك  

من التقومي يتفق معها وما تتطلبه  أسلواب التدريس املستخدمة تفرضا سرتاتيجيةإفات احلديثة  لألدبي اوفق  
 (.Murtagh & Webster, 2010من مستويت يف التفكري والتحليل. )

 حدود الدراسة:

 ميكن أتطري هذه الدراسة ابحلدود التالية:



 يب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العريب يف كليات اسرتاتيجيات التدريس وأسال
 املعلمني يف اململكة العربية السعودية: دراسة حتليلية

-101- 

رحلة االبتدائية يف كليات أهنا تقتصر على دراسة برانمج إعداد معلم اللغة العربية للم .2
يف الدراسة ألنه برانمج خاص إلعداد  املعلمني، أما ما يعرف بـ )برانمج مسار اللغة العربية( فليس داخال  

 معلم اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية.
 أهنا تقتصر على دراسة مكونني اثنني من مكوانت برانمج إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة .1

 التدريس وأساليب التقومي. اسرتاتيجياتاالبتدائية يف كليات املعلمني، ومها: 

هـ، وهو الفصل الذ  مجعت فيه عينة 2419/2430ابلفصل األو  لعام  اأهنا حتد زمني   .3
 الدراسة وبياانهتا.

 مصطلحات الدراسة:

ة واملنظمة وفق برانمج إعداد معلم اللغة العربية: برانمج إعداد املعلم هي الربامج املخطط .2
النظريت الرتبوية والنفسية، اليت تقوم هبا مؤسسات تربوية متخصصة، لتزويد الطالب ابخلربات العلمية 
واملهنية والثقافية  هبدف تزويد معلمي املستقبل ابلكفايت التعليمية اليت متكنهم  من النمو املهين، وزيدة 

رانمج إعداد معلم اللغة العربية يف هذه الدراسة إىل اخلطة (. ويشري ب2919إنتاجيتهم التعليمية )البزاز، 
 اسرتاتيجياتواملكوانت املتناسقة اليت يقوم عليها الربانمج واليت تشمل جمموعة من اللوائح التنظيمية، 

التدريس وأساليب التقومي، واملقررات الدراسية يف اإلعداد العام/ الثقايف والتخصصي/العلمي واملهين 
 هبدف إعداد معلم متميز للغة العربية. /الرتبو  
هي خطة تتضمن جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت  سرتاتيجيةإلاالتدريس:  سرتاتيجيةإ .1

التدريس أبهنا  سرتاتيجيةإ( 1003(. ويعرف زيتون )1002تؤد  إىل حتقيق هدف حمدد )مكسي، 
الدراسي )أو خارجه( لتدريس حمتوى  "طريقة التعليم والتعلم املخطط أن يتبعها املعلم داخل الفصل

، وينضو  هذا األسلوب على جمموعة من املراحل اموضوع دراسي معني بغية حتقيق أهداف حمددة سلف  
)اخلطوات/اإلجراءات( املتتابعة واملتناسقة فيما بينها واملنوط ابملعلم والطالب القيام هبا يف أثناء السري يف 

التدريس يف هذه الدراسة هو أهنا جمموعة  سرتاتيجيةإلهوم اإلجرائي . واملف2-2تدريس ذلك احملتوى" ص
ط فيها املعلم واملتعلم إلجناز أهداف ومهمات من اإلجراءات والعمليات واألنشطة املنظمة اليت ينخر 

 ساب حمتوى ومهارات معينة.تكحمددة  ال 

ليت يلجأ إليها املعلم نه "العملية ا( التقومي أب2992اللقاين واجلمل )أسلوب التقومي: يعرف  .3
خمتلفة من األدوات اليت مت حتديد نوعها يف ضوء  اأنواع   املعرفة مدى جناحه يف حتقيق أهدافه، مستخدم  

". واملفهوم اإلجرائي ألسلوب التقومي يف هذه الدراسة هو عملية تتضمن 11اهلدف املراد قياسه "ص 
ألهداف  ادة حتصيل الطالب وأدائه، وفق  من األساليب اليت هتدف إىل احلكم على مدى جو  اعدد  

 حمددة.
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كليات املعلمني: وهي كليات تربوية تعين ابلدرجة األوىل إبعداد معلمي املرحلة االبتدائية يف  .4
من وزارة الرتبية والتعليم إىل  االتخصصات العلمية واألدبية ومتنحهم درجة البكالوريوس، وقد نقلت مؤخر  

( كلية. وقد وزعت على اجلامعات 22ملكة العربية السعودية، وعددها )وزارة التعليم العايل يف امل
 احلكومية.

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

يعرض هذا القسم من الدراسة نبذة موجزة عن اخلطة الدراسية العامة لربانمج  إعداد معلم اللغة 
اسات واألحباث العربية واألجنبية اليت تناولت  العربية يف كليات املعلمني، ابإلضافة إىل جمموعة من الدر 

وبناؤها يف ضوء املعايري العاملية  وتطويرها معايري ومفاهيم يف برامج إعداد املعلمني من حيث تقوميها
التدريس وأساليب التقومي، يلي ذلك الدراسات السابقة  سرتاتيجياتاملعاصرة، وخاصة فيما يتصل اب

 العربية مث األجنبية.
 الدراسية لربنامج اللغة العربية يف كليات املعلمني: اخلطة

مت البدء يف تطبيق اخلطة الدراسية اليت يتم مبوجبها منح درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي من 
هـ، وهي موزعة على ثالثة مكوانت كما يلي: )أ( املكون األو : اإلعداد 2409/2420العام الدراسي 

حماضرة للعلمي، وعدد الوحدات الدراسية لألقسام  22حماضرة لألديب، و 22 العام وجمموع حماضراته
وحدة دراسية تغطي املقررات الدراسية يف جماالت الثقافة العامة واألساسيات يف  22العلمية واألدبية 

بو  الدين واللغة واالجتماع والتاريخ واجلغرافيا والعلوم والريضيات، )ب( املكون الثاين: اإلعداد الرت 
وحدة دراسية تغطي املقررات الرتبوية يف الرتبية وأصوهلا  44ساعة، وعدد وحداته  42وجمموع حماضراته 

ونظمها واملناهج وأنواعها وطرائق التدريس العامة واخلاصة )طرق تدريس اللغة العربية(، )ج( املكون 
ي تغطي املقررات الدراسية يف ، وه40الثالث: اإلعداد التخصصي،  وجمموع حماضراته ووحداته الدراسية 

ختصص اللغة العربية مثل النحو والصرف واألدب والنقد والبالغة وفقه اللغة )التقرير الواثئقي لكليات 
 (.2410املعلمني، 

 معايري ومفاهيم معاصرة يف تطوير برامج إعداد املعلمني
 National Council forيعد اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلمني ومؤسساهتا 

Accresitation of Teacher Education, NCATE  يف الواليت املتحدة األمريكية من أهم
 2924املنظمات املهتمة ابعتماد برامج إعداد املعلمني وكليات الرتبية، وقد أنشئ هذا اجمللس عام 

( مجعية ومنظمة وطنية 30من اخلرباء من أكثر من ) اومعرتف به من وزارة الرتبية األمريكية، ويضم عدد  
 اواعرتاف   اومهنية. وقد طور هذا اجمللس ستة معايري يتم يف ضوئها منح مؤسسات إعداد املعلم اعتماد  

 (، وهذه املعايري الستة هي:Bullough et al, 2003هبا ) اأكادميي  
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 Candidate Knowledge, skills andمعارف املرشح ومهارته، وميوله واجتاهاته  .2

dispositions جيب أن يعد املرشحون ملهنة التدريس للعمل يف املدارس بوصفهم معلمني قادرين على :
متثل معارفهم العلمية وإظهارها يف ختصصاهتم، ومعارفهم البيداغوجية واملهنية، ابإلضافة إىل متكنهم من 

قومي أن حيقق املرشحون املهارات وامليو  والتوجهات الضرورية ملساعدة التالميذ على التعلم. ويتطلب الت
 للتدريس ما تتضمنه املعايري املهنية للمؤسسة التعليمية أو الوالية.

جيب أن  assessment system and unit evaluationنظام التقومي ووحدة القياس  .1
( على نظام للقياس والتقومي يساعد على مجع املعلومات والبياانت وحتليلها تشتمل الوحدة )الكلية مثال  

ما يتعلق مبؤهالت العاملني يف املؤسسة التعليمية، واملتقدمني للعمل فيها، ابإلضافة إىل فحص في
 مستويت خرجييها وأدائهم. كما أن هذه الوحدة )الكلية( تعمل على تقومي براجمها وتطويرها.

: field experiences and clinical practiceالتجارب العملية والرتبية امليدانية  .3
الوحدة )الكلية( واملدارس املشاركة هلا أن تصمم وتطبق وتقوم جتارهبا امليدانية، وذلك من أجل  جيب على

مساعدة املرشحني للتدريس على تطوير مهاراهتم ومعارفهم وميوهلم املهمة يف مساعدة مجيع التالميذ على 
 التعلم.

ربات التعليمية : ينبغي على الوحدة )الكلية( أن تصمم املناهج واخلdiversityالتنوع  .4
وتطبقها وتقومها، وذلك من أجل إكساب املرشحني للتدريس املعارف والتوجهات واملهارات الالزمة 

 ملساعدة التالميذ على التعلم، مع التمكن من تطبيق ما درسوه يف الربانمج.

 ,faculty qualificationsمؤهالت أعضاء هيئة التدريس وأداؤهم وتطورهم  .2

performance, and development ،جيب أن يكون أعضاء هيئة التدريس مؤهلني بشكل جيد :
يف ممارساهتم املهنية، وينبغي على الوحدة )الكلية( أن تقوم بشكل علمي  امؤثر   احبيث يصبحون منوذج  

 أداء أعضاء  التدريس وتساعدهم على التطور املهين.

جيب أن متتلك هذه  :unit governance and resourcesوحدة احلوكمة واملصادر  .2
الوحدة )الكلية( القيادة، والسلطة، والصالحيات، وامليزانية، واإلمكاانت املادية والبشرية، والتسهيالت، 
واملصادر الكاملة اليت متكن الوحدة أو الكلية من الوصو  مبخرجاهتا إىل املعايري اليت حتددها املؤسسة 

 التعليمية أو الوالية.

إىل أن املعايري الستة السابقة تتضمن جمموعة من املواصفات اليت توضح  (1002ويشري العقيلي )
العناصر واملكوانت اليت يشتمل عليها كل معيار، وذلك من خال  وضع ثالثة مستويت ملدى كفاءة كل 

 . وهذه املستويت الثالثة، هي:proficiency levelsمعيار 

 .unacceptableغري مقبو   .2
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 .acceptableمقبو   .1

 .targetستهدف امل  -ج

وإذا حاولنا تطبيق هذه املستويت الثالثة على املعيار األو  والذ  يعين بـ )معارف املرشح 
 (:1002للتدريس ومهاراته وميوله( فإهنا تطبق على النحو اآليت )العقيلي، 

غري مقبو : وذلك إذا كانت معارف املرشح للتدريس فقرية وغري كافية للتعامل مع ختصصه أو  .أ
وضوعات اليت سوف يدرسها، كما أن املرشح غري قادر على إعطاء أمثلة ملبادئ ومفاهيم مهمة امل

 وأساسية حتتويها املعايري العلمية للوالية أو للمؤسسة التعليمية.
مقبو : وذلك إذا كان املرشح للتدريس يعرف املوضوعات املتعلقة بتخصصه ويستطيع أن خيطط  .ب

رح املبادئ واملفاهيم األساسية واملهمة اليت تتضمنها معايري الوالية أو لتدريسها، كما أنه يتمكن من ش
 املؤسسة التعليمية.

 in-depthاملستهدف: إذا كان املرشح للتدريس ميتلك معرفة عميقة يف جما  ختصصه  .ت

Knowledge ويستطيع تدريسه كما هو موصوف يف معايري الوالية أو املؤسسة التعليمية، وكذلك ،
رة على إظهار متييزه املعريف من خال  التساؤ  واالستقصاء، والتحليل النقد ، وسرب أغوار لديه القد

 (.Bullough et al, 2003املوضوع املدروس من كل جانب )

( على أن التميز الذ  وصل إليه برانمج إعداد املعلمني يف جامعة Conn, 1999ويؤكد كون )
اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد  Standardsفيها معايري  )تنسي( يف مارتن عندما تبنت كلية الرتبية

الذ  حيققه  Performance( مستوى األداء أو اإلجناز 2واليت تركز على جانبني: ) NCATEاملعلم 
الذين  Qutcomes( نتائج الطالب 1هذا اجمللس، و) خرجيو الربامج املعتمدة )أو املعرتف هبا( من 

رجيني. وأصبحت بنية برانمج إعداد املعلمني يف هذه اجلامعة متوافقة مع درسوا عن طريق هؤالء اخل
متطلبات معايري اجمللس الوطين واملؤشرات الالزمة لتطبيق كل معيار وتفكيكه، وهي: املعرفة 

Knowledge وامليل أو النزعة حنو االنفتاح ،Dispositions واألداء ،Performance. 
( أن املعايري اجلديدة اليت أصدرها اجمللس الوطين Wise & Leibbrand, 2000ويرى )

تركز على فكرة األداء أو اإلجناز بشكل مل يسبق له مثيل يف    NCATEالعتماد برامج إعداد املعلم 
من هذا اجمللس  اهبا علمي   االقرن العشرين. وهذا يعين أن أ  مؤسسة تربوية ترغب يف أن تصبح معرتف  

سق مع املعايري اليت طورها، واليت تقوم هذا الربانمج أو ذاك من خال  فحص جيب عليها أن تت –الوطين 
، وقدرهتم Knowledge  content أداء اخلرجيني يف مدى إتقاهنم للحقل العلمي الذ  ختصصوا فيه

على التدريس بشكل فعا  ومهين عن طريق استثمار املعارف واألساليب املهنية والبيداغوجية املتصلة 
، واستطاعتهم Professional and pedagogical Knowledgeالتدريس وطرائقه  ياتسرتاتيجاب
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 اووجداني   اومعرفي   اخلق بيئة تعليمية مناسبة تفضي إىل جعل التالميذ متعلمني نشطني ومنخرطني ذهني  
 يف التعلم. 

ضوء أما فيما يتعلق ابملرشحني للعمل يف التدريس من خرجيي تلك الربامج فسوف يقومون يف 
 classroomمعايري أخرى، منها: قدرهتم على مساعدة مجيع التالميذ يف التعلم، وإجياد مناخ صفي 

climate  حيتفل ابلتنوعdiversity  ويقدره. كما تلزم املعايري املؤسسات الرتبوية بتزويد طالهبا
ميذ. وينبغي هلذه الربامج أن ابخلربات التطبيقية وامليدانية اليت تتيح هلم التعامل مع فئات متنوعة من التال

تغطي قضاي التنوع والتعددية من خال  املناهج كلها، وليس فقط بتخصيص مادة واحدة هلا. كما أن 
جيا، حبيث تصبح قادرة على إعداد معلمني مؤهلني هذه الربامج مطالبة ابلرتكيز على جوانب التكنولو 

 ا التدريس بفعالية، مع جعل هذا التوظيف جزء  يف integrationالتكنولوجيا احلديثة ودجمها  لتوظيف
 (. http://WWW.ncate.orgمن نظام املؤسسة الرتبوية وبراجمها ) اأساسي  

املعايري املرتكزة على فكرة اإلجناز ال  هذه ( على أنWise & Leibbrand, 2000ويشدد )
قدراهتم املعرفية )التخصصية( تقف عند حد تقومي برانمج إعداد املعلمني يف ضوء مستويت خرجييها يف 

ومهاراهتم الفنية واملهارية )الرتبوية(، بل إهنا متتد لتشمل تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس، ومدى 
احتذائهم ألفضل منوذج مهين للممارسة التدريسية والعلمية. كما يفحص هؤالء األعضاء من خال  األثر 

التدريسية واملهارات املتقدمة اليت يستخدموهنا واليت  سرتاتيجياتالذ  تركوه يف طالهبم، من حيث اال
ميكن للخرجيني أن يوظفوها عند اخنراطهم يف مهنة  التدريس. إن ربط أداء أعضاء هيئة التدريس أبداء 
طالهبم )املرشحني للتخرج( يزيد من التوقعات املرجوة من هذا املعيار بشكل كبري. ويرى وايز وليربراند 

(Wise & Leibbrand, 2000)   أن األخذ مبعايري اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم
NCATE ن مؤسسات إعداد املعلم ميكن أن يقدم خدمة كبرية  ألن تلك املعايري تعد قوة وتطبيقها م

 دفع هائلة حنو التغيري.
كة والتعاون قليال   من املؤسسات الرتبوية تعمل بشكل قريب من مستوى املشار  اوبينما جند عدد  

Level of Collaboration  املوصوف يف تلك املعايري، فإن أغلب املؤسسات الرتبوية  تقع يف مكان
ما بني املعايري اجلديدة والنموذج التدريسي القدمي. وتشري بعض الدراسات األكثر حداثة ومعاصرة اليت 

( 2300) ايف أمريكا حالي  ( إىل أنه يوجد Bullough et al, 2003مثل دراسة ) 1003أجريت عام 
معرتف به معتمد من اجمللس الوطين العتماد  امؤسسة تربوية مسؤولة عن إعداد املعلمني، ونصفها تقريب  

ملا هو قائم يف بريطانيا وويلز حيث  ا. وتشري الدراسة نفسها إىل أنه خالف  NCATEبرامج إعداد املعلم 
من قبل مفتشي احلكومة الذين ميثلون مكتب معايري الرتبية  امراجعة برامج إعداد املعلم خارجي   يتم دوري  
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)هيئة أكادميية مماثلة( تبقى هي املمارسة الشائعة يف  Peer Reviewفإننا جند أن مراجعة النظري  –
 الواليت املتحدة األمريكية.

ا ألهنا تؤكد )رمب اأكادميي   اومما يلفت االهتمام وجود مؤسسات إعداد معلمني مميزة مل تنل اعتماد  
على برامج وتوجهات غري تلك اليت تؤكد عليها مؤسسات االعتماد األكادميي(. واهلدف من االعتماد 

إعداد املعلمني قد اكتسبوا املعارف طمأنة اجملتمع ابن خرجيي مؤسسات هو  –كما ترى هذه الدراسة   –
وتشري الدراسة نفسها إىل أنه فيما  واملهارات واالجتاهات املطلوبة  لكي يساعدوا التالميذ يف التعلم.

مضى كان اهلدف الرئيس لالعتماد األكادميي هو التأكد من حصو  املعلم على مادة علمية ثرية 
تدريس فاعلة وخربات تدريسية يف املدارس )أ  أن املدخالت هي األهم(، ولكن  اسرتاتيجيات)حمتوى( و 

ما يظهره املعلم من أداء ومهارات، مع بقاء أمهية  ما ليصبح اهلدف الرئيس هو اهذا التوجه تغري نوع  
 (.Bullough et al, 2003املدخالت   )

( بني معايري ثالث هيئات مهتمة بشؤون برامج إعداد املعلم Holm & Horn, 2003ويقارن )
.يركز يف معايريه على NCATEوتطويره فريى أنه إذا كان اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم 

 INTASCجلوانب األربعة السابقة، فإن معايري إحتاد تقومي ودعم املعلم اجلديد بني الواليت األمريكية ا
القدرة على  Teachers Beginningتلخص املهارات واملعارف اليت يفرتض يف املعلمني املبتدئني 

 التدريس املهين إظهارها من أجل احلصو  على الرخصة األولية للتدريس، أما اجمللس الوطين ملعايري
NBPTS  فإنه حيدد مواصفات وممارساتCharasteristics and Practices  املعلم املتميز. ولعل

يف هذا التنوع واالختالف يف اجلوانب اليت تعاجلها هذه املعايري ما يدعو إىل التفكري يف اإلفادة منها 
وذج متماسك ومتكامل ملعايري تطوير جمتمعة حبيث خنلص من خال  دجمها واملواءمة فيما بينها إىل من

 املعلم.
، حيث خضع 2999دراسة منشورة عام  ETSوقدم مركز خدمة االختبارات الرتبوية 

، وجاءت النتائج تقرر بوضوح أن هناك امعلم لعدد من االختبارات واملقاييس املقننة علمي   120000
مؤسسات تربوية يف إعداد املعلم، وأهنوا  اختالفات ذات داللة إجيابية لصاحل املعلمني املتخرجني من 

كذلك دراستهم يف ختصصاهتم العلمية البحتة، وكانت درجات هؤالء املعلمني الذين مجعوا بني 
من أقراهنم الذين مل ينخرطوا يف برامج إعداد  -وبشكل كبري –التخصصني: )العلمي والرتبو ( أعلى 

ما أن املتخرجني من مؤسسات تربوية معتمدة املعلمني واكتفوا فقط ابلتخصص العلمي البحت. ك
حصلوا  -بعد أن تبنت معايريه -NCATEومعرتف هبا من اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم 

(. أما النتائج التفصيلية ETS, 1999على أعلى الدرجات على مستوى الواليت األمريكية كلها )
 و اآليت: ( فهي على النحETS, 1999للدراسة السابقة  )
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معتمدة من ؤسسات تربوية يف إعداد املعلمني املتخرجني من ممن املعلمني  (%92أن ) .2
 االمتحاانت.قد اجتازوا  NCATEاجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم 

املتخرجني من مؤسسات تربوية يف إعداد املعلمني غري معتمدة  ( من املعلمني%14أن ) .1
 االمتحاانت.قد اجتازوا  NCATEد برامج إعداد املعلم من اجمللس الوطين العتما

 مل يلتحقوا أب  برانمج من برامج إعداد املعلمني يف ( من املعلمني الذين%24أن ) .3
 االمتحاانت.املؤسسات الرتبوية قد اجتازوا 

مركز خدمة   (على نتائج دراسةWise & Leibbrand, 2000ويعلق وايز وليربراند )
أبهنا تتفق مع نتائج مئات الدراسات اليت ختلص إىل أن املعلمني املعدين  ETSية االختبارات الرتبو 

 يتميزون خبصا  ثالث، هي:  اجيد   تربوي   اإعداد  

 يف املستوى التحصيلي لتالميذهم. اكبري    اأن هلم أثر   .2
 جتاه حاجات التالميذ. attunedوحساسية  اأهنم أكثر وعي   .1

التدريس وهندستها حبيث تتالقى مع احلاجات الفردية  أهنم أكثر قدرة على تصميم عملية .3
 للتالميذ.

وعلى صعيد احملاوالت العربية لبناء معايري لبناء برانمج إعداد املعلم يف اجلامعات العربية، يقرتح 
يتضمن جمموعة من املعايري واملواصفات الالزمة لبناء تلك الربامج،  ا( منوذج  2992العتييب وغالب )

ملعايري يف ستة جماالت هي: اإلدارة، املناهج، أعضاء هيئة التدريس، الطالب، التجهيزات وتقسم هذه ا
واملصادر، اخلرجيون. ومع أمهية هذه املعايري كلها إال أنه سوف يقتصر على عرض ما له صلة قوية هبذه 

ة الربانمج، وذلك الدراسة، ومها جماالن: املناهج ومكوانت اإلعداد الثالثة، واخلرجيون وتقوميهم ومراجع
 على النحو اآليت:

/ املعايري واملواصفات املتعلقة ابملناهج )يف مكوانت اإلعداد الثالثة: العام/ الثقايف، أوًل 
 واملهين/ الرتبوي، والتخصصي/ العلمي(: 

ملبادئ عامة  اأن يتم التخطيط للمناهج بطريقة متتابعة التسلسل، وأن يكون بناؤها وفق   .2
 هيئة التدريس وتغطي الثقافة العامة والرتبوية والتخصصية. يؤمن هبا أعضاء

أن يتم تصميم املناهج من قبل أعضاء هيئة التدريس من املتخصصني والرتبويني  .1
Academic and Professional faculty  وفق اخلطوط العامة اليت ترمسها اهليئات العلمية

 واملنظمات املهنية. 

واملعارف الضرورية لتعليم الطالب غري العاديني )موهوبني أن يشتمل املنهج على املهارات  .3
 ومعوقني(.
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أن تتضمن مقررات الثقافة العامة جماالت متعددة يف الثقافة اإلسالمية والريضيات والعلوم  .4
والتاريخ والفلسفة واألدب والفنون ومهارات االتصا  لتزود الطالب بثقافة واسعة تساهم يف توسيع 

 على أن تشكل هذه املقررات ثلث الربانمج على األقل. ،واطالعهممداركهم 

أن تتضمن املقررات الرتبوية حمتوى متهني مادة التخصص إىل جانب نظريت التعليم  .2
 والتعلم وطرق التدريس اخلاصة والعامة والتطبيق العملي وعلم النفس الرتبو  وعلم نفس النمو.

  ختصص رئيس وآخر فرعي.يف احمتوى أكادميي   أن تتضمن املقررات التخصصية .2

للطبيعة األساسية للبحث الرتبو  وتصميم البحوث الرتبوية  اأن يكتسب الطالب فهم   .2
 وإجراؤها وطرق اإلفادة من نتائج الباحثني.

 / املعايري واملواصفات املتعلقة بتقومي اخلرجيني ومراجعة الربانمج: ااثنيً 

ت عن نوعية املعلمني الذين خترجوا أن حتصل الكلية من املدارس على معلومات ومؤشرا .2
 من الربانمج وعملوا بتلك املدارس.

أن يضم تقومي اخلرجيني مؤشرات عن أدائهم، وعالقة هذا األداء أبهداف الربانمج  .1
 مستخدمة يف ذلك األساليب اجلديدة يف جما  التقومي.

 وحتسينها. أن تستخدم نتائج تقومي اخلرجيني يف دراسة برامج إعداد املعلم وتطويرها .3

 أن يتم توضيح خطة لتقومي فعالية برانمج إعداد املعلم ومراجعة أهدافه بصورة مستمرة. .4

 الدراسات السابقة العربية

خصص هذا القسم ملراجعة الدراسات العربية، وبعد مراجعة عدد من هذه الدراسات وفحصها 
سم بشكل عام إىل قسمني: أهنا ميكن أن تق -ألغراض تنظيمية ومنهجية -وفرزها، ارأتى الباحث

دراسات تناولت تقومي برانمج إعداد املعلم بشكل عام، ودراسات ركزت على تقومي برانمج إعداد معلم 
اللغة العربية. ومن مث فإن التسلسل املنطقي يفرض أن يبدأ بعرض دراسات القيم األو  يليها دراسات 

 القسم الثاين.
انمج إعداد املعلمني يف كلية الرتبية جبامعة اإلمارات ( اجلانب الرتبو  من بر 2919وقوم نقي )

العربية املتحدة، بغرض التعرف على مدى تناسب هذا اجلانب مع االجتاهات احلديثة إلعداد املعلم يف 
ضوء املعايري اليت بناها الباحث. وأظهرت الدراسة أن احملاضرة واملناقشة والشرح والتوضيح هي أكثر طرق 

 ، يلي ذلك طريقة االستقصاءاالتدريس استخدام  
( دراسة تناو  فيها ابلبحث والتحليل الربامج الدراسية يف بعض كليات 2993املسيلم ) موقد

الرتبية يف دو  جملس التعاون اخلليجي، وذلك من حيث التشابه واالختالف بني هذه الربامج، ودرجة 
ائج الدراسة أن جما  تقومي أداء املعلمني أخذها ابلتوجهات اجلديدة يف إعداد املعلم. وكان من ضمن نت

يف طور اإلعداد حيتاج إىل إعادة نظر، وأن األساليب التقليدية ال تزا  هي األساليب الشائعة وهي  موه
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حو  تصورات الطالب املتخرجني عن ( دراسة 2994أجنز مظهر والصويف )االمتحاانت التحريرية. و 
صنعاء غي إكساهبم الكفايت الالزمة للمعلم. وأظهرت الدراسة مدى إسهام برامج كلية الرتبية جبامعة 

أن جمموع الكفايت اليت انتهت إليها أداة الدراسة مخسون كفاية صنفت يف سبعة جماالت: النمو 
األكادميي واملهين، وختطيط التدريس، وتنفيذ التدريس، وضبط الصف، والتقومي، واإلدارة، والتواصل 

الدراسة أن تصورات الطالب حو  كفايت ختطيط التدريس  وتنفيذه قد  اإلنساين. وبينت نتائج
حظيت بدرجة متوسطة من االهتمام. ودلت النتائج على أن االهتمام إباثرة اهتمام التالميذ مبوضوع 

 اما. وانلت كفايت ضبط الصف اهتمام   االدرس وصياغة األسئلة املرتبطة به وتوجيهها عا  نوع  
، وتبني أن برامج الكلية تركز على كفاية جذب انتباه التالميذ وحتفيزهم بدرجة كبرية. بشكل عام امتوسط  

ومل حتظ كفايت التقومي بتقومي عا ، كما بينت أن تصميم االختبارات املوضوعية، وإعداد االختبارات 
 التحصيلية، والتقومي الدور  للتالميذ مل حتظ إال بتقومي متوسط.

اسة تناولت األهداف اليت ينبغي على برانمج اإلعداد الرتبو  حتقيقها ( در 2421وأجرى اجلرب )
نتائج الدراسة ضرورة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جامعة امللك سعود. وبينت

طريقة التدريس وطريقة عرض احملاضرات من قبل أعضاء هيئة التدريس، وعد االلتزام ابلكتاب االهتمام ب
ذكرات، إضافة إىل ذلك أوصت الدراسة بتوزيع االختبارات، وعدم اقتصارها على اجلانب املقرر أو امل

 أعضاء هيئة التدريس.   ظرية ابجلوانب التطبيقية من قبل املعريف، وأوصت بربط املواد الن
( دراسة هدفت إىل تقومي مواد اإلعداد الرتبو  يف كليات 2412وأجنز الراشد والغامد  )

ملكة العربية السعودية من قبل أعضاء هيئة التدريس. وكان من نتائجها أن الربانمج الرتبو  املعلمني ابمل
الذ  تقدمه كليات املعلمني حيظى مبوافقة أعضاء هيئة التدريس العتقادهم أن ما يدرسونه من مواد 

لربانمج الرتبو  تربوية وخطط دراسية يرتبط بعمل املعلم يف املرحلة االبتدائية، كما بينت الدراسة أن ا
الذ  تقدمه الكليات فيه جوانب قوة وجوانب ضعف. وقدمت الدراسة توصيات تتعلق بضرورة متابعة 

 تقومي الربانمج الرتبو ، وإجراء دراسات مماثلة لتقومي اإلعداد التخصصي يف كليات املعلمني.
ت متخذة يف ذلك من الدراسا عدد ويف جما  تقومي برامج إعداد معلم اللغة العربية، أجريت

ملرئيات الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو اخلرجيني، أو تقومي  اأساليب متنوعة، مثل تقومي الربانمج وفق  
معارف املعلمني املتخرجني منها، أو فحص أدائهم قبل اخلدمة أو يف أثنائها، فعلى سبيل املثا  أجرى 

معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني ابململكة ( دراسة هدفت إىل تقومي برانمج إعداد 1002العقيلي )
العربية السعودية يف حمورين اثنني مها: اخلطة الدراسية، واملقررات الدراسية. وقد مشلت عينة الدراسة ثالث 
فئات: طالب الرتبية امليدانية، وأعضاء هيئة تدريس، ومعلمني متخرجني من كليات املعلمني. وأظهرت 

يتصل مبحور اخلطة الدراسية أن فئات العينة يوافقون بدرجة )عالية( على أن عدد  نتائج الدراسة فيما
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وحدة دراسية( مناسبة  44وحدة دراسية( ووحدات اإلعداد الرتبو  ) 22وحدات اإلعداد العام )
إلعداد معلم املرحلة االبتدائية، كما يوافقون بدرجة )متوسطة( على أن وحدات اإلعداد التخصصي 

دراسية( مناسبة إلعداد معلم املرحلة االبتدائية. ويوافق الطالب واملعلمون بدرجة )متوسطة( وحدة  40)
على أن مكوانت اخلطة متوازنة من حيث اإلعداد العام والرتبو  والتخصصي، وأن اخلطة تتبىن مفهوم 

طة تفتقد إىل التعلم الذايت بدرجة )متوسطة(. كما يوافق الطالب واملعلمون بدرجة )عالية( على أن اخل
مقررات حيتاجها معلم املستقبل وأهنا تتضمن مقررات ال حيتاجها معلم املستقبل. ويرى أعضاء هيئة 

 التدريس أنه حيدث تغيري يف مفردات املقررات اليت يدرسوهنا بدرجة )قليلة(.
ون بدرجة وفيما يتعلق مبحور املقررات الدراسية، بينت نتائج الدراسة أن الطالب واملعلمني يوافق

معلمي املستقبل من املعلومات، ومدى ارتباط  ت)متوسطة( على مدى تلبية املقررات الدراسية الحتياجا
مضامينها حباجات الطالب واملواقف احلياتية هلم، وكذلك مدى اتصافها ابحلداثة واملعاصرة، يف حني 

قة يف املقررات الدراسية. كما يوافق يوافق أعضاء هيئة التدريس بدرجة )عالية( على حتقق كل املزاي الساب
( والطالب بدرجة )عالية( واملعلمون بدرجة )متوسطة( على أن مفردات ااألعضاء بدرجة )عالية جد  

املقررات الدراسية تغطى ابملفاهيم األساسية للمقررات، وأن تلك املفردات تتالءم مع أهدافها. ويوافق 
علمون بدرجة )متوسطة( على مدى تلبية املقررات الدراسية بدرجة )عالية( وامل االطالب واألعضاء مع  

الحتياجات معلمي املستقبل من املهارات، ومدى مسامهة املقررات الدراسية يف إعدادهم معلمني 
 انجحني. ويرى الطالب واملعلمون أن إسهامهم يف تطوير حمتوى املقررات الدراسية )قليل(.

على قياس مدى متكن معلمي اللغة العربية من ( فقد ركزت 2994أما دراسة الكندر  )
الكفايت الالزمة لتدريس اللغة العربية، وخلصت إىل أن معلمي العربية )متوسطو األداء(، وأوصت 
بضرورة اهتمام برامج اإلعداد والتدريب على بعض الكفايت التدريسية يف تدريس اللغة. كما أجرى 

ت إىل قياس مدى متكن الطالب/ املعلم يف برانمج اللغة ( دراسة هدف2993الكندر  وجامع الغفور )
العربية بكلية الرتبية من املهارات التدريسية املتصلة بتعليم العربية، وقد انتهت الدراسة إىل وجود ضعف 
يف مهارات واالستماع والتحدث، وأشارت الدراسة إىل عدم قدرة برانمج اإلعداد على إكساهبم هذه 

( دراسة فحص فيها مستوى أداء معلمي اللغة العربية 2999اق ذاته، قدم مراد )املهارات. ويف السي
املتخرجني يف كلية الرتبية للكفايت الرتبوية الالزمة لتدريس اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية بدولة اإلمارات 

داء يف الصفوف يف مستوى األداء، وخاصة األ اعام   االعربية املتحدة، وبينت الدراسة أن هناك ضعف  
لدى معلمي اللغة العربية املتخرجني يف كليات  ا( إىل أن هناك قصور  1000العليا. كما يشري )حسن، 

الرتبية يف قدراهتم التعبريية والتذوقية والنحوية، بل حىت يف ثقافتهم العامة، مع عدم متكنهم من أساليب 
ثة، ويرى أن ذلك يعود إىل قصور مناهج التدريس احلديثة ووسائل تطويرها وتوظيف التقنيات احلدي

اإلعداد، وعدم قدرهتا على استيعاب متغريات العصر الفكرية والرتبوية، وقلة االهتمام ابجلوانب التطبيقية 
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يف اإلعداد التخصصي، وندرة العناية إبتقان املهارات اللغوية، وضعف متابعتها امليدانية خلرجيها. أما 
حاوال اإلفادة من حركة املعايري العاملية يف تطوير برامج إعداد معلمي  ( فقد1003فضل هللا وقاسم )

واملهين ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة  التخصصي اللغة العربية وبنائها، حيث طورا قائمة مبعايري األداء
ختصص  االبتدائية. وقد تضمنت معايري األداء التخصصي ثالثة معايري تتصل ابمتالك الطالب/ املعلم يف

اللغة العربية ملهارات االتصا  هبا، واكتسابه للمفاهيم اللغوية، وتطوير معرفته ابألدب العريب، ولكل 
معيار ختصصي أربعة مكوانت تفصيلية، أما معايري اإلعداد املهين فهي أربعة وترتبط ابلتخطيط واإلعداد 

تدريس اللغة،  سرتاتيجياتتنفيذ الفعا  اللتدريس اللغة العربية، وضبط بيئة التعليم والتعلم اللغو ، وال
 وحتمل املسؤولية املهنية، ولكل معيار مهين مخسة مكوانت تفصيلية.

( دراسة هدفت إىل تقومي برانمج اإلعداد الرتبو  لطالب اللغة العربية 2911كما أجنز مدكور )
ائج الدراسة أن الربانمج ليس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف ضوء األهداف املرجوة منه، وأظهرت نت

له أهداف واضحة وحمددة، وأن األهداف املرجوة له حتققت بدرجة )متوسطة( أو )ضعيفة(، وأن 
الربانمج يعوزه التكامل بني جوانبه الثالثة: اللغو ، والثقايف، واملهين، حيث طغى اجلانب املهين على 

التفاصيل مع قلة االهتمام ابملهارات والفنون اللغوية  اجلوانب األخرى، وأن الربانمج يبالغ يف الرتكيز على
 كاالستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وخاصة جوانبها التطبيقية.

 الدراسات السابقة األجنبية
احملاضرة( يف التعليم اجلامعي ال تقتصر فقد على السياق  سرتاتيجيةإيبدو أن سيطرة استخدام )

( Lucas & Murry, 2002، فعلي سبيل املثا  يشري )اق الغريب أيض  العريب ولكنها متتد لشمل السيا
يف اجلامعات والكليات يف أمريكا، حىت من  االتدريس استخدام   اسرتاتيجياتإىل أن احملاضرة أكثر 

 سرتاتيجيةإ( على أن McKeachie & Svinicki, 2006أعضاء هيئة التدريس اجلدد. ويؤكد )
  وألجل هذه ايف التدريس اجلامعي عاملي   ااحملاضرة تعد أقدم طريقة يف التدريس، ومازالت األكثر استخدام  

من  احملاضرة أكثر فعالية، بدال   سرتاتيجيةإاحلقيقة فإهنما يدعوان إىل البحث عن صيغ أفضل جلعل 
، أو  اإذا كان عدد الطلبة كثري  انتقادها بشكل متواصل، مع أهنا تناسب بعض املواقف التدريسية، وخاصة 

، auditory style امسعي   و كان بعض الطلبة خجولني، وأسلوهبم يف التعلم أسلواب  أ، اكان احملتوى غزير  
( دراسة ألكثر .Sajjad, n. d(. كما أجرى )Franzone & Assar, 2009وغري ذلك )
 سرتاتيجيةاإلالطالب، وكانت النتيجة أن آلراء  االتدريس فعالية يف التعليم اجلامعي وفق   اسرتاتيجيات
وفعالية هي احملاضرة، تليها املناقشة اجلماعية، أما األقل فهي لعب األدوار، ودراسة احلالة.  ااألكثر أتثري  

تدريس تقوم على  اسرتاتيجيات( فقد أجرى دراسة لفحص آراء الطلبة يف عشر Berk, 1996أما برك )
أدوات تدريسية فعالة يف تسهيل  سرتاتيجياتهت النتائج إىل أن هذه االتوظيف الظرافة والدعابة، وانت
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عمليات التعلم، وأهنا تقلل القلق وحتسن اإلجناز يف التعلم، وأهنا ميكن أن تستخدم يف تدريس كافة 
 التخصصات واملواد الدراسية ذات احملتوى املتنوع.

هين يف برامج ومؤسسات إعداد املعلمني أما على صعيد االنتقادات العامة اليت توجه لإلعداد امل
( إىل مجلة 2992، وتوم Tom, 1997Kيف الواليت املتحدة األمريكية، فتشري بعض الدراسات مثل )

من هذه االنتقادات، ومنها: أن املقررات الرتبوية ليست ذات قيمة لسطحيتها  إذ أهنا تعاجل قضاي ترتبط 
يف مواقف التدريس الواقعية، كما تبني بعد احلديث مع أبصو  التدريس ميكن تعلمها بشكل أفضل 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف ثالث وستني مؤسسة تعليمية أن معظم املقررات الرتبوية تتسم 
، وتفتقر إىل اإلاثرة والتشويق مع ضياع الوقت يف إشارات ابهتة ومملة إىل Vagueابلعمومية والغموض 

، فهي ال تشتمل impracticalر مؤداه أن املقررات الرتبوية غري عملية أشياء جلية. وهناك انتقاد آخ
 –على املعرفة العملية واملهارات اليت حيتاجها املعلمون املبتدئون  ولذا فإهنم يرون أن دراستهم املهنية 

ون املناهج يف التدريس ابستثناء التطبيق امليداين )الرتبية العملية(. إضافة إىل ك الرتبوية مل تفدهم فعال  
 ,Goodkad(. وقد أجنز جودالد )fragment ed (Tom, 1997الرتبوية جمزأة وغري مرتابطة 

إلعداد املعلمني، وانتهى إىل أن مواصفات الربانمج  ا( دراسة حلل فيها تسعة وعشرين برانجم  1990
صت الدراسة األخذ اجليدة يف إعداد املعلمني غائبة عن هذه الربامج املدروسة. ولعالج هذا الوضع، أو 

بتسعة عشر مبدأ علها تساعد يف إعادة بناء هذه الربامج بشكل سليم وكان من ضمنها استخدام 
 تدريس فعالة وأساليب تقومي متنوعة ومعاصرة. اسرتاتيجيات

( حو  مقارانت دولية لربانمج إعداد املعلمني إىل أن Cobb, 1999وانتهت دراسة لكوب )
يزة جيب أن يتصف ابخلصائص اآلتية: املعرفة املهينة، معرفة حمتوى املادة التعليمية، العلم ذا النوعية املتم

امتالك املهارات واالجتاهات الضرورية للتدريس الفعا ، فهم منو األطفا  ومهارات االتصا ، والشعور 
 يف هذه الربامج أبخالقيات املهنة، والقدرة على التجديد، ومواصلة التعلم.   كما أن تقومي أداء املشاركني

يتم من خال  أساليب تقومي متنوعة، مثل االختبارات، وقياس قدراهتم اللغوية، ومهاراهتم االتصالية من 
خال  املقابالت الشخصية، ومعرفة قابليتهم لعمل النشاطات غري الصفية. ورغم وجود اختالفات يف 

التدريس، ومنو األطفا  وتطورهم،  اسرتاتيجياتحمتوى مناهج هذه الربامج  فإن معظمها يركز على 
 وسيكولوجية التعلم، واخلربات التدريسية العملية.    

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة املنهج املسحي/ الوصفي الذ  يعد أنسب املناهج البحثية ألغراض 
التدريس  اسرتاتيجياتيدانية يف هذه الدراسة  حيث إهنا دراسة مسحية وصفية ملرئيات طالب الرتبية امل

وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية 
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السعودية، وذلك من خال  استبانتني أعدات لغرض مجع املعلومات والبياانت الالزمة إلجناز الدراسة. كما 
هم االجتاهات املعاصرة يف جما  إعداد املعلم بشكل عام ومعلم تطلب إجراء هذه الدراسة )أ( مسح أل

، )ب( مراجعة بعض األدبيات املتعلقة بربامج إعداد معلم اللغة اوحملي   اوعربي   االلغة بشكل خاص عاملي  
 التدريس وأساليب التقومي احلديثة. سرتاتيجياتالعربية، وخاصة ما يتصل اب

 جمتمع الدراسة وعينتها:
تمع هذه الدراسة من طالب الرتبية امليدانية يف ختصص اللغة العربية بكليات املعلمني يتكون جم

ختصص اللغة العربية بكليات  –السبع عشرة، أما عينة الدراسة فتتألف من طالب الرتبية امليدانية 
تند هذا املعلمني الست يف املناطق اآلتية: )الريض، الدمام، اجلوف، تبوك، جازان، القنفذة(. وقد اس

االختيار هلذه الكليات إىل معيارين اثنني مها: اإلمكاانت املادية والبشرية املتوافرة يف الكليات، واآلخر 
التمثيل اجلغرايف  وذلك من أجل احلصو  على عينة ممثلة جملتمع الدراسة تساعد على بناء رؤية أكثر 

د إىل كون أخذ آراء الطالب يف تطوير املقررات ومشولية. أما اختيار طالب الرتبية امليدانية فيعو  تكامال  
(،  Berk, 2005التدريس وأساليب التقومي من أهم األساليب البحثية الفعالة ) اسرتاتيجياتالدراسية و 

كما أهنا فكرة معاصرة جتد أساسها النظر  يف االجتاه احلديث يف بناء برانمج إعداد املعلم، وخاصة 
(. ابإلضافة إىل أن 2912لطالب بوصفه مركز العملية التعليمية )جالهتورن، املدخل القائم على املتعلم/ ا

 اسرتاتيجياتطالب الرتبية امليدانية رمبا يكونون الفئة األنسب لتقدمي مرئيات ذات مصداقية حو  
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج لكوهنم على وشك التخرج، وقد قضوا أربع سنوات 

على املستويني النظر  والعملي لتقدمي آرائهم حو   اواسع   ل يف الربانمج  مما يتيح هلم جماال  على األق
 واألساليب املستخدمة يف الربانمج. سرتاتيجياتاال

 خصائص عينة الدراسة:
 ا، ويبني اجلدو  التايل توزيعهم وفق  ا( طالب  213بلغ عدد عينة الدراسة من طالب الرتبية امليدانية )

 ة.للكلي
 للكلية اليت يدرسون فيها ا( توزيع أفراد العينة من الطالب وفقً 1جدول )

 النسبة املئوية العدد الكلية

 %29.2 14 الريض

 %22.2 12 جازان

 %22.4 29 الدمام

 %24.2 21 اجلوف

 %29.2 14 تبوك
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 %23.1 22 القنفذة

 %200 213 اجملموع

 أدوات الدراسة: 
لبياانت واملعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة، وقد مت وظفت استبانتان يف مجع ا

بناء هاتني االستبانتني يف ضوء مراجعة موسعة ألدبيات برامج إعداد املعلم بشكل عام، ومعلم اللغة 
التدريس وأساليب التقومي. وخصصت االستبانة األوىل  سرتاتيجياتالعربية بشكل خاص فيما يتعلق اب

التدريس، والثانية ألساليب التقومي. وقد استخدم مقياس )ليكرت( اخلماسي املتدرج،  تسرتاتيجياال
 واملخصص لقياس االجتاهات واملرئيات حو  بنود االستبانتني وذلك على النحو اآليت:

 2  ا= دائم 
 4  ا= غالب 

 3  أحياان = 

 1  ا= اندر 

 2ال تستخدم = 

د الدنيا والعليا(، فقد مت حساب املدى ولتحديد طو  خالي مقياس )ليكرت( اخلماسي )احلدو 
= 2÷ 4( للحصو  على طو  الفئة الصحيح )2(، مت تقسيمه على عدد خالي املقياس )4= 2 -2)

( وذلك لتحديد احلد األدىن للفئة األوىل، 2(، مث أضيفت هذه القيمة إىل احلد األدىن للمقياس )0.10
 حبيث أصبح طو  الفئات كما يلي:

  ميثل ال تستخدم 2.10إىل  2من 
  اميثل اندر   1.20إىل  2.12أكرب من 

  ميثل أحياان   3.40إىل  1.22أكرب من  

  اميثل غالب   4.10إىل  3.42أكرب من 

  اميثل دائم   2.00إىل  4.12أكرب من 

 صدق األدوات وثباتها 

 : صدق احملتوى: أوًل 
جمموعة من اخلرباء  للتأكد من صدق احملتوى والصدق الظاهر ،  عرضت أداات الدراسة على

واملختصني يف برامج إعداد معلم اللغة العربية يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام وكلييت املعلمني 
ابلريض وجدة  وذلك من أجل فحص مدى وضوح فقرات االستبانتني يف صياغتها اللغوية وبنائها 

التدريس، وأساليب التقومي(. وبناء على  تاسرتاتيجيااملفاهيمي، وصلة كل فقرة ابحملور الذ  تنتمي إليه )
ما أبده احملكمون من ملحوظات واستدراكات واقرتاحات فقد طورت االستبانتان من خال  إعادة 



 يب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العريب يف كليات اسرتاتيجيات التدريس وأسال
 املعلمني يف اململكة العربية السعودية: دراسة حتليلية

-111- 

صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها اآلخر، وإضافة فقرات أخرى حىت استوت يف شكلها النهائي 
 ( فقرة.23قرة، وأساليب التقومي وهلا )( ف14التدريس وهلا ) اسرتاتيجياتمتضمنة حمورين اثنني: 

 : الصدق البنائي والثبات:ااثنيً 
للتحقق من صدق األدوات مت حساب معامالت الصدق البنائي )االتساق الداخلي( ابستخدام 
معامل ارتباط بريسون، وللتحقق من ثبات األدوات مت حساب معامالت الثبات ألفا كرونباخ، واجلدو  

 قيمة الثبات والصدق للعينة االستطالعية. ( يوضح1التايل )رقم 
 ( معامالت الثبات والصدق البنائي ألدايت الدراسة1جدول )

عدد  احملور نوع االستبانة
 الفقرات

الثبات ألفا  
 كرونباخ

حجم العينة  الصدق البنائي
 االستطالعية

طالب الرتبية 
 امليدانية

 التدريس اسرتاتيجيات
 

 أساليب التقومي

14 
 

23 

0.93 
 

0.13 

** )ما ،22-**،22من 
 (2، 2عدا الفقرتني 

 **،10-** ،32من 

21 

 (02,0: **: قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى داللة )مالحظة
( 0.13( أن معامالت الثبات )ألفا كرونباخ(  تراوحت بني )1ويالحظ من اجلدو  رقم )

تقومي، وهي قيم مرتفعة تد  على ثبات التدريس، وأساليب ال اسرتاتيجيات( حملور  الدراسة: 0.93و)
أدوات الدراسة. وفيما يتصل ابلصدق البنائي ألدايت الدراسة، فقد مت حساب معامالت االتساق 

فقرات كل حمور والدرجة الكلية للمحور يف كل أداة، حيث يتبني  بني الداخلي )معامل ارتباط بريسون(
ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  ارتبطة ارتباط  فقرات أدايت الدراسة كانت م من اجلدو  نفسه أن

ألمهية هاتني  ا(  ونظر  2، 2التدريس )الفقراتن :  اسرتاتيجيات(، ابستثناء فقرتني يف استبانة 0.02)
 الفقرتني فقد رأى الباحث إبقاءمها.

 تطبيق األدوات:
ت لكليات املعلمني بعد أن مت التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباهتا مت إرسا  هذه األدوا

الست )عينة الدراسة(. وقد استعان الباحث مبدير  مراكز البحوث يف  كليات املعلمني الست من أجل 
توزيع االستباانت وإعادهتا. وقد عقد ورشة عمل مع مدير  مراكز البحوث لشرح فكرة البحث وأهدافه 

دراسة خال  الفصل الدراسي األو  لعام وأسئلته وإجراءات توزيع استباانت الدراسة وتعبئتها. وطبقت ال
( استبانة، والعائد منها 400هـ. وبلغ عدد االستباانت املوزعة على عينة الدراسة )2430/ 2419

(  أ  142( استبانة، لعدم اكتماهلا أو حتديد بياانهتا، والقابل للتحليل منها )22(، واملستبعد )121)
 (.%22.2أن نسبة العائد )
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 ائية:املعاجلة اإلحص
قام الباحث بتحليل نتائج الدراسة مبساعدة مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، حيث 

( إلجناز العمليات SPSSفرغت البياانت واملعلومات يف احلاسب اآليل ابستخدام برانمج اإلحصاء )
واالحنرافات اإلحصائية املناسبة  حيث وظفت معطيات اإلحصاء الوصفي، مثل املتوسطات احلسابية، 

املعيارية، والتكرارات والنسب املئوية لإلجابة عن سؤايل الدراسة املتعلقني مبرئيات طالب الرتبية امليدانية 
التدريس، وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات  اسرتاتيجياتيف 

 املعلمني. 
 عرض نتائج الدراسة وحتليلها ومناقشتها

ملرئيات عينة الدراسة  ايركز هذا القسم من الدراسة على عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها وفق  
التدريس، وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد  اسرتاتيجيات)وهم طالب الرتبية امليدانية( يف 

 معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني  وذلك من خال  إجابة سؤايل الدراسة. 
التدريس املستخدمة يف برانمج  اسرتاتيجياتالسؤا  األو : ما مرئيات طالب الرتبية امليدانية يف 

 إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني؟
لإلجابة عن هذا السؤا  مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد 

التدريس املستخدمة، واجلدو  اآليت  سرتاتيجياتالفقرات املمثلة ال العينة من طالب الرتبية امليدانية على
 يوضح ذلك:
العينة من طالب الرتبية  فرادأ( املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية لستجاابت 1جدول )

 للمتوسطات اوفقً  االتدريس مرتبة تنازليً  سرتاتيجياتامليدانية على الفقرات املمثلة ل
رقم 

 الفقرة

املتوسط  لفقراتا
 احلسايب

االحنراف 
 املعيار 

درجة 
 االستخدام

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  2
 .احملاضرة سرتاتيجيةإ

 ادائم   0.24 4.42

  اغالب   2.00 4.01 .يتقابل أعضاء هيئة التدريس استفسارات طالهبم 9

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالب على املشاركة  20
 .واملناقشة

 اغالب   2.02 3.91

التدريس طالهبم على  طرق يدرب أساتذة مقرر 21
 .استخدام احلوار واملناقشة

 اغالب   2.00 3.11

 اغالب   2.01 3.22يعرض أساتذة طرق التدريس أثناء تدريسهم  22
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 .نظري   االتدريس عرض   اسرتاتيجيات

يدرب أساتذة طرق التدريس طالهبم على استخدام  14
 .قومي املتنوعةأساليب الت

 اغالب   2.09 3.21

 اغالب   2.21 3.23 أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالبحيرتم  1

أعضاء هيئة التدريس الطالب على التعلم يشجع  2
 الذايت.

 أحياان   2.22 3.32

أعضاء هيئة التدريس للطالب عرض يح يت 22
 مشكالهتم ومناقشتها معهم.

 أحياان 2.13 3.34

طرق التدريس طالهبم على يدرب أساتذة مقرر  10
 التعلم التعاوين سرتاتيجيةإاستخدام 

 أحياان   2.12 3.30

أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم يستخدم  1
 املناقشة سرتاتيجيةإ

 أحياان   0.99 3.14

درب أساتذة طرق التدريس طالهبم على ي 13
 التدريس املصغر سرتاتيجيةإاستخدام 

 أحياان   2.29 3.24

يدرب أساتذة طرق التدريس طالهبم على  29
 االستقصاء سرتاتيجيةإاستخدام 

 أحياان   2.22 3.02

التدريس تنوع أساليب التعلم  اسرتاتيجياتتراعى  22
 عند الطالب

 أحياان   2.10 1.91

يف استخدام وع أعضاء هيئة التدريس ين 2
 التدريس حبسب املوقف التعليمي اسرتاتيجيات

 أحياان   2.12 1.91

طرق التدريس طالهبم على  مقرر يدرب أساتذة 11
 متثيل الدور سرتاتيجيةإاستخدام 

 أحياان   2.32 1.91

طرق التدريس طالهبم على  مقرر يدرب أساتذة 12
 فاهيم.خرائط امل سرتاتيجيةإاستخدام 

 أحياان   2.19 1.24

يف تدريسهم  يستخدم أعضاء هيئة التدريس 3
 االستقصاء سرتاتيجيةإ

 أحياان   0.92 1.24

يف تدريسهم  يستخدم أعضاء هيئة التدريس 4
 التعلم التعاوين سرتاتيجيةإ

 ااندر   2.22 1.42
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يف تدريسهم  يستخدم أعضاء هيئة التدريس 2
 خرائط املفاهيم سرتاتيجيةإ

 ااندر   2.21 1.42

التقنيات احلديثة يستخدم أعضاء هيئة التدريس  23
 أثناء تدريسهم.

 ااندر   2.09 1.11

يستخدم أعضاء هيئة التدريس برامج حاسوبية  21
 أثناء تدريسهم.

 ااندر   2.12 1.03

التدريس من الشبكة  هيئة يستفيد أعضاء 24
 العنكبوتية )االنرتنت( ألغراض التدريس

 ااندر   2.24 2.92

يعرض أعضاء هيئة التدريس بعض األفالم  22
 التعليمية أثناء تدريسهم.

 ااندر   2.29 2.92

 أحياان   0.21 1.92 مجيعا  الفقرات 

 

 

 ويتضح من خال  حتليل اجلدو  السابق النتائج التالية:
( للفقرة 4.42أن متوسطات استجاابت العينة من طالب الرتبية امليدانية تراوحت بني ) .2

( للفقرة اخلاصة ابستخدام األفالم التعليمية أثناء 2.92احملاضرة، و) سرتاتيجيةإم اخلاصة ابستخدا
 اسرتاتيجياتأعضاء هيئة التدريس يستخدمون (  أ  أهنم يرون أن 1.92التدريس، ومبتوسط عام قدره )

 ( بشكل إمجايل.التدريس الواردة يف األداة بدرجة )أحياان  
احملاضرة  سرتاتيجيةإأعضاء هيئة التدريس يستخدمون  طالب الرتبية امليدانية يرون أنأن  .1

( وال تبدو هذه النتيجة غريبة أو مفاجئة  فكثري من ا( بدرجة )دائم  4,42، ومتوسطها 2)الفقرة رقم 
التدريس يف سياقات متنوعة، عربية وأجنبية، أشارت إىل سيطرة  اسرتاتيجياتالدراسات اليت تناولت 

( إىل أن Lucas & Murry, 2002اضرة(، فعلى سبيل املثا  يشري )احمل  سرتاتيجيةإاستخدام )
أعضاء هيئة يف اجلامعات والكليات يف أمريكا، حىت من  االتدريس استخدام   اسرتاتيجياتاحملاضرة أكثر 

ال حتتاج إىل إعدادات كثرية قبل  سرتاتيجيةاإلالتدريس اجلدد. وقد ترجع هذه النتيجة إىل أن هذه 
ال حتتاج يف األغلب سوى قراءة املوضوع قراءة دقيقة، ووضع تصور لكيفية عرضه أمام التدريس، فهي 

إىل األلفة والتعود على استخدامها. وهناك تفسري  االطالب. وقد يرجع كثرة استخدام هذه الطريقة أيض  
وحات آخر يعود إىل طبيعة املرحلة اجلامعية وكون أعضاء هيئة التدريس مييلون يف األغلب إىل الطر 

مبا تلقوه يف  االفكرية واملعاجلات النظرية والفلسفية للقضاي واملوضوعات اليت يدرسوهنا  وذلك أتثر  
(، ودراسة  2991دراساهتم العليا من تكوين نظر  وفلسفي. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )محود، 
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(Sajjad, n. d.( ودراسة ،)Mckeachie & Svinicki, 2006اليت تدعو إىل ا ) ستثمار مزاي
من  ااحملاضرة، والعمل على تطوير أساليب وخطوات عملية جلعلها أكثر فعالية، ما دام أن كثري   سرتاتيجيةإ

 الدراسات تثبت شيوع استخدامها.

( يتقبلون استفسارات اأن طالب الرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )غالب   .3
، 20)الفقرة رقم (، ويشجعون الطالب على املشاركة واملناقشة 4.01ها ، ومتوسط9طالهبم )الفقرة رقم 

، 21)الفقرة رقم   ويدربوهنم يف مقرر طرق التدريس على استخدام احلوار واملناقشة، (3.91ومتوسطها 
من الواضح  ه(. ولعل3.44، ومتوسطها 1(، وحيرتمون وجهات نظر طالهبم )الفقرة رقم 3.11ومتوسطها 
فقرات السابقة يتعلق ابجلانب األخالقي واإلنساين لعملية  التدريس والتفاعل بني األعضاء أن حمتوى ال

والطالب. ولذا ميكن تفسري هذه النتيجة يف رغبة أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز الدافعية لدى الطالب 
الدافعية  وجذهبم للمشاركة بفعالية يف إجناز عمليات التعليم والتعلم  وذلك ابعتبار أن مفهومي

Motivation  واالخنراطEngagement  يف املهمة من أهم مبادئ التعلم الناجح. أضف إىل ذلك
أن طبيعة املرحلة العمرية والدراسية )اجلامعية( للطالب وكون أعضاء هيئة التدريس ينتمون إىل فئة 

وتتفق هذه النتائج مع دراسة من التعامل والعالقة احملرتمة.  اراقي   اكل ذلك يفرض نوع  -اجتماعية متعلمة 
(Berk, 1996 اليت أشارت إىل فعالية استخدام )تدريسية توظف اجلانب اإلنساين وحس  اسرتاتيجيات

 الدعابة واحرتام املتعلمني.

أثناء  ( يعرضوناأن طالب الرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )غالب   .4
(، ويدربوهنم يف مقرر 3,20، ومتوسطها 22)الفقرة رقم  نظري   االتدريس عرض   اسرتاتيجياتتدريسهم 

 (.3,22، ومتوسطها 14طرق التدريس على استخدام أساليب التقومي املتنوعة )الفقرة رقم 

( يشجعون الطالب أن طالب الرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )أحياان   .2
(، ويدربوهنم يف مقرر طرق التدريس على استخدام 3,32ومتوسطها ، 2على التعلم الذايت )الفقرة رقم 

(، ويستخدم األعضاء يف تدريسهم 3,30، ومتوسطها 10التعلم التعاوين )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإ
 سرتاتيجيةإ(، ويدرب األعضاء الطالب على 3,14، ومتوسطها 1املناقشة )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإ

(، ويدربوهنم يف مقرر طرق التدريس على استخدام 3,24، ومتوسطها 13م التدريس املصغر )الفقرة رق
التدريس تنوع أساليب  اسرتاتيجيات(، وتراعى 3.02، ومتوسطها 29االستقصاء )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإ

التدريس  اسرتاتيجيات(، وينوع األعضاء يف استخدام 1.91، ومتوسطها 22التعلم عند الطالب )الفقرة 
(، ويدربوهنم يف مقرر طرق التدريس على استخدام 1.91، ومتوسطها 2قف التعليمي )الفقرة حبسب املو 

(، ويدربوهنم يف مقرر طرق التدريس على 1.91، ومتوسطها 11متثيل الدور )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإ
(، ويستخدم األعضاء يف 1.24، ومتوسطها 12خرائط املفاهيم )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإاستخدام 
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وتنفق النتيجة األخرية مع دراسة  ،(1.24توسطها م، و 3االستقصاء )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإدريسهم ت
 سرتاتيجياتاالستقصاء تستخدم بشكل أقل من اال سرتاتيجيةإ( واليت أشارت إىل أن 2919)نقي، 

 األخرى، مثل احملاضرة واملناقشة.

( يستخدمون اريس وبدرجة )اندر  أن طالب الرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التد .2
خرائط املفاهيم  سرتاتيجيةإ(، ويستخدمون 1.42، ومتوسطها 4التعلم التعاوين )الفقرة رقم  سرتاتيجيةإ

( 2وإذا ما حاولنا أن نربط بني هاتني النتيجتني والنتائج السابقة يف )رقم  ،(1.42، ومتوسطها 2)الفقرة 
تدريس حديثة وفعالة، مثل التعلم الذايت،  اسرتاتيجيات( ياان  والذ  يتضمن أن األعضاء يستخدمون )أح

 اوالتعلم التعاوين، واملناقشة، والتدريس املصغر، واالستقصاء، وغريها، فإنه ميكن القو  إن هناك توجه  
التدريس اليت يستخدمها  اسرتاتيجياتيف مرئيات طالب الرتبية امليدانية يشي بنمطية وتقليدية  اعام  

التدريس  سرتاتيجيةإئة التدريس يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني  بل إن أعضاء هي
األكثر  سرتاتيجيةاإل( يف االستخدام هي احملاضرة  مما يد  على أهنا االوحيدة اليت حققت درجة )دائم  

لنمطية والتقليدية(، منها من األعضاء. وهناك بعض التفسريات احملتملة هلذه النتائج )غلبة ا ااستخدام  
التدريس  اسرتاتيجياتضعف مهارات بعض أعضاء هيئة التدريس وخلفياهتم املعرفية والرتبوية حو   مثال  

احلديثة، ويؤيد هذا التفسري أن بعض من يقوم بتدريس مقررات )طرق التدريس( هم من املعيدين 
يف ختصصات اللغة العربية البحتة )حنو  واحملاضرين، وبعضهم اآلخر من محلة شهادة الدكتوراه ولكن

 اسرتاتيجياتوصرف وأدب ونقد وبالغة وعلم لغة...(  وذلك بسبب احلاجة وقلة املختصني يف مناهج و 
. أما التفسري اآلخر فيعود إىل قلة الوقت املخصص االتدريس بشكل عام، وتدريس اللغة العربية خصوص  

راسية ملساق اإلعداد الرتبو  لربانمج إعداد معلم اللغة ملقرر  طرق التدريس  حيث تشري اخلطة الد
العربية يف كليات املعلمني إىل أن هناك مقررين لطرق التدريس: طرق التدريس العامة وله ساعتان:   طرق 

ومن الثابت لدى املختصني أن هاتني الساعتني املعتمدتني  لغة عربية وله ساعتان.–التدريس اخلاصة 
عن كون  ، فضال  اوتدريب   وحتليال   اوحبث   االتدريس درس   اسرتاتيجياتلتغطية  لكل مادة ال تكفي

التدريس احلديثة حتتاج إىل مران ودربة، وتطبيق لفنياهتا وخطواهتا يف قاعة الدرس  مما جيعل  اسرتاتيجيات
ب بشكل نظر . ولعل ما يؤيد ذلك أن طال  سرتاتيجياتأعضاء هيئة التدريس مييلون لعرض هذه اال

 اسرتاتيجيات( يعرضون أثناء تدريسهم االرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )غالب  
ومن هنا، فإن احلاجة ماسة لتطوير اخلطة  ،(3.20، ومتوسطها 22)الفقرة رقم  نظري   االتدريس عرض  

 مقررات تربوية حيتاجها ( إىل افتقاد اخلطة إىل1002الدراسية للربانمج  حيث أشارت دراسة العقيلي )
معلم املستقبل وكذلك تضمنها ملقررات ال حيتاجها معلم املستقبل. وقد أشار ابحث آخر إىل تقادم 
اخلطط الدراسية لربامج إعداد املعلم يف كليات املعلمني بعامة، حيث مر عليها وقت طويل دون أن 

 (.1004تراجع أو تفحص بشكل دقيق وعلمي )الشرقي، 
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( يستخدمون االرتبية امليدانية يرون أن أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )اندر  أن طالب  .2
(، ويستخدمون برامج حاسوبية  أثناء 1.11، ومتوسطها 23التقنيات احلديثة  أثناء تدريسهم )الفقرة 

(، ويستفيدون من الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( ألغراض 1.03، ومتوسطها 21تدريسهم )الفقرة 
، 22(، ويعرضون بعض األفالم التعليمية  أثناء تدريسهم )الفقرة 2.92، ومتوسطها 24لفقرة التدريس )ا
(، ورمبا تعود هذه النتيجة إىل قلة اإلمكاانت والتسهيالت التقنية يف كليات املعلمني، 2.92ومتوسطها 

اسة اليت وتتفق هذه النتائج مع الدر  ،وضعف خربة بعض أعضاء هيئة التدريس يف كيفية استخدامها
( واليت كان من ضمن نتائجها قلة استخدام التقنية احلديثة يف 1000أعدها مكتب التعليم األمريكي )

 برامج إعداد املعلم. يفالتدريس من قبل أعضاء هيئة التدريس 

يف برانمج إعداد  املستخدمة السؤا  الثاين: ما مرئيات طالب الرتبية امليدانية يف أساليب التقومي
 لغة العربية يف كليات املعلمني؟معلم ال

لإلجابة عن هذا السؤا  مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد 
العينة من طالب الرتبية امليدانية على الفقرات املمثلة ألساليب التقومي املستخدمة، واجلدو  اآليت يوضح 

 ذلك:
فراد العينة من طالب الرتبية أفات املعيارية لستجاابت ( املتوسطات احلسابية والحنرا4جدول )

 للمتوسطات اوفقً  اامليدانية على الفقرات املمثلة ألساليب التقومي مرتبة تنازليً 
رقم 

 الفقرة

املتوسط  الفقرات
 احلسايب

الحنراف 
 املعياري

درجة 
 الستخدام

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  2
 ت املقا .أسلوب اختبارا

 اغالب   0.92 3.92

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يستخدم  1
 أسلوب االختبارات املوضوعية.

  اغالب   0.99 3.21

يتيح أعضاء هيئة التدريس لطالهبم حتديد مواعيد  20
 االختبارات

 اغالب   2.30 3.23

يتيح أعضاء هيئة التدريس لطالهبم  مناقشة نتائج  22
 االختبارات

 اغالب   2.11 3.42

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يستخدم  4
 أسلوب إعداد التقارير أو البحوث

 أحياان 2.01 3.14

 أحياان 2.09 3.14يوظف عضو هيئة التدريس نتائج التقومي يف تطوير  21
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رقم 
 الفقرة

املتوسط  الفقرات
 احلسايب

الحنراف 
 املعياري

درجة 
 الستخدام

 أدائه الدراسي.

يوظف عضو هيئة التدريس نتائج التقومي يف معاجلة  23
 ب.ضعف حتصيل الطال

 أحياان   2.24 3.23

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يستخدم  2
 أسلوب اختبارات قصرية. 

  أحياان   2.13 1.11

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  يستخدم 9
 اختبارات تقيس املهارات

 ااندر   2.12 1.29

 

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  يستخدم 1.44 2.22 ااندر  
 أسلوب نقد املقاالت

3 

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يستخدم  1.42 2.12 ااندر  
 أسلوب االختبارات الشفهية

1 

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم تخدم يس 1.31 2.40 ااندر  
 مرأسلوب التقومي املست

2 

أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يستخدم  1.01 2.12 ااندر  
 أسلوب بطاقة املالحظة

2 

  االفقرات مجيع   1.99 0.22 أحياان  

 ويتضح من خالل حتليل اجلدول السابق النتائج التالية:

( للفقرة 3.92أن متوسطات استجاابت العينة من طالب الرتبية امليدانية تراوحت بني ) .2
( للفقرة اخلاصة ابستخدام أسلوب بطاقة 1.01، و)ابستخدام  أسلوب اختبارات املقا اصة اخل

أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أساليب (  أ  أهنم يرون أن 1.99املالحظة، ومبتوسط عام قدره )
 ( بشكل إمجايل.التقومي الواردة يف األداة بدرجة )أحياان  

أسلوب االختبارات عضاء هيئة التدريس يستخدمون أطالب الرتبية امليدانية يرون أن أن  .1
، ومتوسطها 1( ، وأسلوب االختبارات املوضوعية )الفقرة رقم 3.92، ومتوسطها 2)الفقرة رقم املقالية 
من أعضاء هيئة  ا(  أ  أهنما أكثر أساليب التقومي استخدام  ا(، وكال األسلوبني جاءا بدرجة )غالب  3.21

احملاضرة هي  سرتاتيجيةإه النتيجة مبا جاء يف نتيجة السؤا  األو  من كون وعند مقارنة هذ ،التدريس
ملرئيات طالب الرتبية امليدانية )مبتوسط حسايب  امن األعضاء وفق   االتدريس استخدام   اسرتاتيجياتأكثر 
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أثناء ( من حيث االستخدام، وكذلك أن األعضاء يعرضون ا(، حيث حازت على درجة )دائم  4.42
جند أن  -(ا( ودرجة استخدامها )غالب  3.20)ومتوسطها  نظري   االتدريس عرض   اسرتاتيجيات تدريسهم

أن أساليب التقومي املطردة  اومنطقي   ايف استجاابت العينة  ذلك أنه من الثابت علمي   اهناك تناغم  
 اوذلك طبق  وضوعية  واملا أسلواب االختبارات املقالية احملاضرة يف التدريس مه سرتاتيجيةإواملتناسبة مع 

 Center for Teachingلدراسات عديدة، ومنها دراسة أعدها مركز التميز يف التدريس 

Excellence, CTE (2009) .فرجينيا كومنولث 

أساليب التقومي هذا التناغم يف استجاابت طالب الرتبية امليدانية أن  وجود ولعل ما يؤيد .3
الستخدام من أعضاء هيئة التدريس، مثل اختبارات تقيس ( من حيث اااحلديثة جاءت يف درجة )اندر  

(، 1.44، ومتوسطها 3(، وأسلوب نقد املقاالت )الفقرة رقم 1.29، ومتوسطها 9املهارات )الفقرة رقم 
، 2(، وأسلوب بطاقة املالحظة )الفقرة رقم 1.31، ومتوسطها 2وأسلوب التقومي املستمر )الفقرة رقم 

 اسرتاتيجياتتيجة تنسجم مع نتائج السؤا  األو  واليت أشارت إىل أن (، وهذه الن1.01ومتوسطها 
التعلم التعاوين  سرتاتيجيةإ( من حيث االستخدام، مثل اجاءت يف درجة )اندر  التدريس احلديثة 

(، استخدام التقنيات احلديثة يف 1.42خرائط املفاهيم )متوسطها  سرتاتيجيةإ(، 1.42)متوسطها 
وميكن القو  إن هذه النتائج تعزز ما تقرره كثري من الدراسات من وجود  ،(1.11التدريس )متوسطها 

 سرتاتيجيةإالتدريس وأسلوب التقومي املستخدم  فعندما )يندر( استخدام  سرتاتيجيةإعالقة طردية بني 
التدريس تستلزم )ورمبا  سرتاتيجيةإتدريس حديثة، )يندر( استخدام أسلوب تقومي حديث، أ  أن 

ورمبا تعود هذه العالقة الطردية  ،من التقومي ينسجم معها ويستجيب لفنياهتا وخطواهتا احمدد   اوع  تفرض( ن
 التدريس وأسلوب التقومي املستخدم إىل أن اإلطار النظر  واملفاهيمي هلما متقارب، فمثال   سرتاتيجيةإبني 

  يف النظريت التقليدية من التدريس و أساليب التقومي القدمية أساسها النظر  والفكر  اسرتاتيجيات
التدريس و أساليب التقومي احلديثة فأساسها الفكر  واملفاهيمي يف  اسرتاتيجياتسلوكية وغريها، أما 

وتتفق هذه النتائج )ندرة استخدام أساليب التقومي احلديثة( مع دراسة  ،النظريت املعرفية والبنائية
ليب التقليدية يف التقومي يف بعض كليات الرتبية يف دو  ( واليت أشارت إىل شيوع األسا2993)املسيلم، 

 اخلليج العريب.

أعضاء هيئة التدريس يتيحون لطالهبم حتديد مواعيد طالب الرتبية امليدانية يرون أن أن  .4
(، ويتيحون هلم مناقشة نتائج االختبارات )الفقرة رقم 3.23، ومتوسطها 20االختبارات )الفقرة رقم 

(. ورمبا تعود هذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة العمرية ا(، وكالمها بدرجة )غالب  3.42، ومتوسطها 22
من  اراقي   ايف الوعي والتفكري، ونوع   اللطالب، وكذلك املرحلة الدراسية اجلامعية، واليت تفرض نضج  

 العالقة اليت تقوم على االحرتام املتباد  بني الطالب و أعضاء هيئة التدريس.
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أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أسلوب االختبارات بية امليدانية يرون أن طالب الرت أن   .2
(. وميكن تفسري هذه النتيجة أبن استخدام هذا ا( بدرجة )اندر  1.42، ومتوسطها 1الشفوية )الفقرة رقم 
د قليل يف مستوى التعليم اجلامعي. إضافة إىل ذلك، فإن اخلطة الدراسية لربانمج إعدا األسلوب هو أصال  

معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني ال تتضمن مقررات تتطلب استخدام أسلوب االختبارات الشفوية، 
ابستثناء مادة واحدة، وهي القرآن الكرمي، حيث ال توجد يف اخلطة مقررات يف القراءة اجلهرية أو 

 الشفوية.

( يستخدمون حياان  أعضاء هيئة التدريس وبدرجة )أطالب الرتبية امليدانية يرون أن أن  .2
(، ويوظفون نتائج 3.14، ومتوسطها 4أسلوب إعداد التقارير أو البحوث يف تقومي طالهبم )الفقرة رقم 

(، ويوظفون نتائج التقومي يف 3.14، ومتوسطها 21التقومي يف تطوير أدائهم التدريسي  )الفقرة رقم 
و يستخدمون أسلوب االختبارات  (،3.23، ومتوسطها 23معاجلة ضعف حتصيل الطالب  )الفقرة رقم 

(، وتعد النتيجة األخرية )أسلوب االختبارات 1.11، ومتوسطها 2القصرية يف تقومي طالهبم )الفقرة رقم 
( الرتباطه الوثيق االقصرية( جديرة ابملناقشة  ألن هذا األسلوب من املفرتض أن يكون استخدامه )غالب  

 ،اآلنف ذكرها ،فرجينيا كومنولث مركز التميز يف التدريسراسة احملاضرة يف التدريس حبسب د سرتاتيجيةإب
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الئحة االختبارات يف كليات املعلمني تنص على أن درجات 
اختبارات أعما  الفصل الدراسي أربعون درجة موزعة على اختبارين فقط، ولالختبار النهائي ستون 

 أسلوب االختبارات القصرية بكثرة.أعضاء هيئة التدريس الستخدام  درجة  مما يقلل الفرصة لدى 

 التوصيات

التدريس  اسرتاتيجياتطالب الرتبية امليدانية يف كان اهلدف الرئيس هلذه الدراسة فحص مرئيات 
وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني يف اململكة العربية 

لسعودية. ومن خال  حتليل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن اخللوص إىل جمموعة من التوصيات ا
التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم  اسرتاتيجياتاليت سوف تسهم يف تطوير 

 اللغة العربية يف كليات املعلمني، وهذه التوصيات هي:

 اسرتاتيجياتطالب الرتبية امليدانية على شيوع استخدام مرئيات  لوجود توجه عام يف انظر   .2
تدريس وأساليب تقومي تقليدية يف برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات املعلمني، فإن احلاجة ماسة 

أعضاء هيئة التدريس على إلنشاء )مركز التميز يف التدريس اجلامعي( يف الكليات يعين بتدريب 
 املستوى اجلامعي. ويعد إنشاء مراكز مي احلديثة وتطبيقاهتا الفعالة يفالتدريس وأساليب التقو  اسرتاتيجيات

  بل إنه إحدى اأتخذ به عدد من اجلامعات املرموقة عاملي   احديث   االتميز يف التدريس والتعلم اجتاه  
 ع جودة خمرجاهتا.املمارسات املثلى اليت يعتمد عليها يف تطوير الوظيفة التعليمية للجامعات ورف
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التدريس وأساليب التقومي املستخدمة يف برانمج إعداد معلم  اسرتاتيجياتضرورة تطوير  .1
اللغة العربية يف كليات املعلمني يف ضوء املعايري املعاصرة لبناء برامج إعداد املعلم  وختطيطها، وخاصة 

 The National Council forمعايري اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلم  

Accreditation of Teacher Education (NCATE)  ومعايري جملس اعتماد برامج إعداد
، مع مراعاة تبيئة The Teacher Education Accreditation Council (TEAC)املعلم  

 هذه املعايري لتناسب البيئة العربية.

 اسرتاتيجيات خداماست على يف كليات املعلمني أعضاء هيئة التدريسأمهية تدريب  .3
التعلم  سرتاتيجيةإ (، مثلاتستخدم بدرجة )اندر   اواليت أفادت نتائج الدراسة أهن  التدريس احلديثة

 اسرتاتيجيات(، مثل خرائط املفاهيم، والتقنيات احلديثة ، أو بدرجة )أحياان   سرتاتيجيةوإالتعاوين، 
 املناقشة، والتدريس املصغر، واالستقصاء.

أساليب التقومي احلديثة واليت أشارت نتائج هيئة التدريس على توظيف أعضاء تدريب   .4
(، مثل اختبارات تقيس املهارات، وأسلوب نقد املقالة، وأسلوب اتستخدم بدرجة )اندر   اأهن إيل الدراسة

 إعداد البحوث والتقارير. أسلوب (، مثلالتقومي املستمر، أ و بدرجة )أحياان  

مبا حيقق انسجامها وتناغمها مع   التدريس احلديثة يجياتاسرتاتالتنويع يف استخدام  .2
أساليب التعلم لدى الطالب  ذلك أن هذا التنويع حيقق هدفني متداخلني: األو  رفع كفاءة 

إىل أقصى درجاهتا، والثاين تعزيز جودة تعلم الطالب، كما تشري إىل ذلك كثري من  سرتاتيجيةاإل
 .(Franzone & Assar, 2009الدراسات )

طرق التدريس العامة واخلاصة يف خطة برانمج إعداد معلم اللغة  مقرر  تطوير حمتويت .2
  حبيث يبدأ التطوير من حتويل اسم املادتني إىل اوكيفي   اوكمي   ومضموان   العربية يف كليات املعلمني شكال  

فرداهتا لتتضمن من )طرق التدريس(، وحتديث م بدال   احديث   االتدريس( بوصفه اجتاه   اسرتاتيجيات)
عضاء هيئة التدريس لتدريب ، وكذلك رفع عدد ساعاهتا كي تتاح الفرصة أل تدريس حديثة اسرتاتيجيات

ما يعرضون أثناء  اغالب   –لنتائج الدراسة  اووفق   –وفنياهتا  ألن األعضاء  سرتاتيجياتالطالب على اال
 -وبشكل حمدد  –)ملف املقرر( ليشمل . وينبغي تطوير نظري   االتدريس عرض   اسرتاتيجياتتدريسهم 

التدريس وأساليب التقومي احلديثة اليت جيب على األعضاء استخدامها  كي ال يرتك  اسرتاتيجيات
املوضوع لالجتهاد أو االختيار العشوائي، وهذا اجتاه تتطلبه معظم منظمات اجلودة واالعتماد األكادميي 

 (.1001يف كثري من الدو  املتقدمة )النبو ، 

أعضاء هيئة التدريس على توظيف نتائج التقومي بشكل مستمر ودائم يف تطوير تدريب  .2
 أدائهم التدريسي ومعاجلة ضعف حتصيل الطالب.
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لتحديد األساليب املتبعة يف تقومي أدائهم  كي يشاركوا بفعالية  ضرورة إعطاء الطالب جماال   .1
 يف العملية التعليمية.

لعملية التقومي  اواضح   اات والتقومي يف كليات املعلمني تصور  أمهية أن يتضمن نظام االختبار  .9
 من خال  توزيع الدرجات على قياس متنوع للمهارات والقدرات املتعددة لدى الطالب

ضرورة إسناد تدريس مقررات طرق التدريس ألعضاء هيئة تدريس مؤهلني ومن محلة  .20
يف األسئلة املفتوحة من االستبانة إىل أن معظم من طالب الرتبية امليدانية الدكتوراه  حيث أشار كثري من 

يقوم ابلتدريس يف كليات املعلمني هم من املعيدين واحملاضرين  مما يقلل من جودة وممارسات 
 التدريس وأساليب التقومي احلديثة. اسرتاتيجيات

أصحاب التخصصات األكادميية )غري الرتبوية(  اأعضاء هيئة التدريس خصوص  توعية  .22
التدريس احلديثة. وأساليب التقومي املتنوعة واليت تقيس مهارات التحليل  اسرتاتيجياتة تطبيق بكيفي

 والرتكيب والربط.

تفعيل الفصل الدراسي اخلاص ابلرتبية امليدانية والفصو  السابقة له واملخصصة للمشاهدة   .21
التقومي احلديثة، وتدريب التدريس وأساليب  سرتاتيجياتمن أجل إاتحة فرصة كبرية للتطبيق الفعا  ال

الطالب على توظيف أساليب التعلم عند التالميذ لتفعيل التعلم اللغو ، مبا يتناسب مع القدرات 
واملهارات واألساليب املتنوعة هلم، وإعداد معلمي املستقبل الستثمار التقنيات احلديثة يف التدريس، 

 ملية.وأتهيلهم للتفاعل اخلالق واملنتج مع خمتلف جوانب الع

تزويد الكليات ابملعامل والتجهيزات احلديثة اليت تساعد يف تدريس املقررات اللغوية  .23
 والرتبوية، وتوظيف علوم التقنية واالتصا  يف كل ذلك.
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رسالة اخلليج م(. اجتاهات حديثة يف إعداد املعلمني. 2919حكمت عبد هللا )البزاز،  .1
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. 312(. إعادة هيكلة برامج إعداد املعلمني. سلسلة فاست ابك رقم 2992توم، آلن ) .3

 )ترمجة بشري العيسو (. الريض: دار املعرفة للتنمية البشرية.

جامعة امللك سعود:  – برانمج إعداد املعلم بكلية الرتبية (. تقومي2421اجلرب، سليمان ) .4

 ، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.مركز البحوث الرتبويةدراسة ميدانية. 

(. قيادة املنهج. ترمجة إبراهيم الشافعي وآخرين. الريض: 2912جالهتورن، ألن أ. ) .2

 عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود.

(. إعداد املعلم وتطويره يف 1002جسنت ) –ة للعلوم الرتبوية والنفسية اجلمعية السعودي .2

-12ضوء املتغريات املعاصرة. البحوث وأوراق العمل، اللقاء السنو  الثالث عشر 

 م. جامعة امللك سعود.11/1002

درسية يف القرن اجلديد (. رؤية مستقبلية للمناهج امل1000حسن، عبد علي ) .2

إعداد املعلم وتدريبه يف دولة البحرين، املؤمتر العلمي الثاين، الدور  وانعكاساهتا على برامج

 .211 -202املتغري للمعلم العريب يف جمتمع الغد: رؤية عربية، ص ص 

(. االجتاهات العاملية يف إعداد املعلمني وتدريبهم. دراسة مقدمة إىل 2991محود، رفيقة ) .1

 30-12ملعلمني أثناء اخلدمة، قطر، كليات الرتبية ومسؤويل تدريب ا  عمداء اجتماع

 سبتمرب.
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(. دراسة تقوميية ملواد اإلعداد الرتبو  يف كليات 2421الراشد، إبراهيم، محدان الغامد  ) .9

-232، ص ص 32. العدد جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاملعلمني( 

222. 

لطرق التعليم  التدريس: رؤية معاصرة اسرتاتيجيات(. 1003زيتون، حسن حسني ) .20

 . 2والتعلم. سلسلة أصو  التدريس، الكتاب الرابع. القاهرة: عامل الكتب، ط

العلوم يف كليات املعلمني ابململكة (. تقومي برانمج إعداد معلم 1004الشرقي، حممد ) .22

 .14-42، ص ص 12، س91، العدد رسالة اخلليج العريبالعربية السعودية. 

(. معايري مقرتحة لالعتماد األكادميي واملهين لربامج 2992العتييب، منري، وغالب، حممد ) .21

، ص ص 22، س21، العدد رسالة اخلليج العريبإعداد املعلمني يف اجلامعات العربية. 

92-230. 

(. تقومي برانمج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات 1002العقلي، عبد احملسن سامل ) .23

 19، جامعة عني مشس. العدد جملة كلية الرتبيةاملعلمني يف اململكة العربية السعودية. 

 .311-302)اجلزء الرابع(، ص ص 

(. تطوير برانمج إعداد معلمي اللغة العربية 1003فضل هللا، حممد، وقاسم، حممد ) .24

، ص ص 12، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، العددجملة القراءة واملعرفةبكليات الرتبية، 

223-292. 

(. الرتخيص ملمارسة مهنة التعليم رؤية 1002وفرج، عبد الستار ) الكندر ، جاسم، .22

العلمي، جامعة ، مر كز النشر اجمللة الرتبويةمستقبلية لتطوير مستوى املعلم العريب". 

 .24-23(، ص ص 21) 22الكويت، 
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(. تقومي كفايت معلمي اللغة العربية مبدارس الكويت 2994الكندر ، عبد هللا ) .22

-223(، ص ص 32، مركز النشر العلمي، جامعة الكويت، )لة الرتبويةاجملاإلجنليزية. 

220. 

(. تقومي برانمج معلم 2993الكندر ، عبد هللا، وجامع، حسن، والغفور ، فوزية العبد ) .22

، ص 12، العدد جملة الرتبية املعاصرةاللغة العربية بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت. 

 .94-21ص 

(. معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف 2992سني، واجلمل، علي )اللقاين، أمحد ح .21

 .2املناهج وطرق التدريس. القاهرة: عامل الكتب، ط

(. تقومي برانمج اإلعداد الرتبو  لطالب اللغة العربية يف كلية الرتبية 2911مدكور، علي ) .29

، كلية الرتبية، مركز البحوث الرتبويةجامعة امللك سعود يف ضوء األهداف املرجوة منه. 

 جامعة امللك سعود.

(. تقومي أداء معلمي اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية بدولة 2999مراد، وليد أ محد ) .10

الكويت يف ضوء الكفايت الرتبوية الالزمة هلا. رسالة ماجستري غري منشورة، معهد 

 الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة.

الربامج الدراسية يف مؤسسات إعداد املعلم يف دو  جملس (. 2993املسيلم، حممد ) .12

مجعية املعلمني يف الكويت خال  الفرتة من  –التعاون اخلليجي، املؤمتر الثاين والعشرون 

20-23/4/2993. 
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(. تصورات الطالب املتخرجني عن مدى إسهام 2994مظهر، حممد، والصويف، حممد ) .11

جملة الرتبية كساهبم الكفايت الالزمة للمعلم. برامج كلية الرتبية جبامعة صنعاء يف إ

 .22-42، ص ص 22، س32. العدد املعاصرة

التعلمية والكفايت. سلسلة  –التعليمية  سرتاتيجيات(. اال1002مكسي، حممد ) .13

 .2. الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ط2دراسات تربوية

ماد األكادميي. سلسلة آفاق تربوية (. جمتمعات التعلم واالعت1001النبو ، أمني حممد ) .14

 .2متجددة. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ط

(. تقومي اجلانب الرتبو  يف برانمج إعداد املعلمني يف كلية الرتبية 2919نقي، إبراهيم ) .12

جبامعة اإلمارات العربية املتحدة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك 

 سعود.

(. التقرير الواثئقي لكليات املعلمني. وكالة الوزارة لكليات املعلمني، 2410رة املعارف )وزا .12

 .2عمادة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. الريض: مطابع دار طيبة، ط
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 (1ملحق رقم )
 استبانة اسرتاتيجيات التدريس

 / البياانت األولية:أوًل 
 الكلية اليت تدرس فيها. .2
 املستوى الدراسي. .1

 ( يف املكان الذي يعرب عن رأيك فيما يلي:√اثنيا/ ضع إشارة )
 درجة االستخدام ارةــــــالعب تسلسل

 ال تستخدم ار  اند أحياان   اغالب   ادائم  
يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  2

 اسرتاتيجية احملاضرة.
     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  1
 اسرتاتيجية املناقشة.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  3
 اسرتاتيجية االستقصاء.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  4
 اتيجية التعلم التعاوين.اسرت 

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تدريسهم  2
 اسرتاتيجية خرائط املفاهيم.

     

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالب على التعلم  2
 الذايت.

     

ينوع أعضاء هيئة التدريس يف استخدام  2
 اسرتاتيجيات التدريس حبسب املوقف التعليمي.

     

ضاء هيئة التدريس وجهات نظر حيرتم أع 1
 الطالب.

     

      يتقبل أعضاء هيئة التدريس استفسارات طالهبم. 9
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يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالب على  20
 املشاركة واملناقشة.

     

يتيح أعضاء هيئة التدريس الطالب عرض  22
 مشكالهتم ومناقشتها معهم.

     

امج حاسوبية يستخدم أعضاء هيئة التدريس بر  21
 أثناء تدريسهم.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس التقنيات احلديثة  23
 أثناء تدريسهم.

     

يستفيد أعضاء هيئة التدريس من الشبكة  24
 )اإلنرتنت( ألغراض التدريس. ةالعنكبوتي

     

يعرض أعضاء هيئة التدريس بعض األفالم  22
 التعليمة أثناء تدريسهم.

     

أساليب التعلم راعي اسرتاتيجيات التدريس تنوع ت 22
 عند الطالب.

     

يعرض أساتذة طرق التدريس أثناء تدريسهم  22
 .نظري   ااسرتاتيجيات التدريس عرض  

     

يدرب أساتذة مقرر طرق التدريس طالهبم على  21
 استخدام احلوار واملناقشة.

     

على  يدرب أساتذة مقرر طرق التدريس طالهبم 29
 استخدام اسرتاتيجية االستقصاء.

     

يدرب أساتذة مقرر طرق التدريس طالهبم على  10
 استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين.

     

يدرب أساتذة مقرر طرق التدريس طالهبم على  12
 استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم.

     



 م1011اجلزء األول( نوفمرب لسنة  141الرتبية، جامعة األزهر، العدد: ) كليةجملة  

-144- 

يدرب أستاذة مقرر طرق التدريس طالهبم على  11
 خدام اسرتاتيجية متثيل الدور.است

     

يدرب أساتذة طرق التدريس طالهبم على  13
 استخدام اسرتاتيجية التدريس املصغر.

     

يدرب أساتذة طرق التدريس طالهبم على  14
 استخدام أساليب التقومي املتنوعة.

     

 
 

 ، أذكرها.ملحوظات حو  اسرتاتيجيات التدريس؟ فضال   لديك هل
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

............................................................... 
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 (2ملحق رقم )
 التقويم أساليب ستبانةا

 / البياانت األولية:أوًل 
 الكلية اليت تدرس فيها. .2
 املستوى الدراسي. .1

 
 ( يف املكان الذي يعرب عن رأيك فيما يلي:√/ ضع إشارة )اثنياً 

 درجة االستخدام ةالعبار  تسلسل
 ال تستخدم ااندر   أحياان   اغالب   ادائم  

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  2
 أسلوب اختبارات املقا .

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  1
 أسلوب االختبارات املوضوعية.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  3
 سلوب نقد املقاالت.أ

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  4
 أسلوب إعداد التقارير أو البحوث.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  2
 أسلوب اختبارات قصرية.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  2
 أسلوب بطاقة املالحظة.

     

خدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم يست 2
 أسلوب التقومي املستمر.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  1
 أسلوب االختبارات الشفهية.

     

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف تقومي طالهبم  9
 اختبارات تقيس املهارات.

     

     يد يتيح أعضاء هيئة التدريس لطالهبم حتد 20
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 مواعيد االختبارات.
يتيح أعضاء هيئة التدريس لطالهبم مناقشة  22

 نتائج االختبارات.
     

يوظف عضو هيئة التدريس نتائج التقومي يف  21
 تطوير أدائه التدريسي.

     

يوظف عضو هيئة التدريس نتائج التقومي يف  23
 معاجلة ضعف حتصيل الطالب.

     

 
، أذكرها.ملحوظات حو  لديك هل    أساليب التقومي؟ فضال 

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

................................................................................. 
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