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دور دليل معلم لغتي الخالدة في تحسين الممارسات 

التدريسية ومعوقات ذلك من وجهة نظر معلمات اللغة 

 العربية بالمرحلة المتوسطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

هدفت الدراسة الراهنة إلى الوقوف على دور دليل معلم لغتي الخالدة في تحسين الممارسات التدريسية ومعوقات 

ذلك من وجهة نظر معلمات اللغة العربية والطالبات المعلمات؛ ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج 

مجاالت لتحسين الممارسات  8تحت  عبارة مدرجة 11الوصفي المسحي، فأُعدت استبانة بشقين: األول ضم 

معوقًا، وُطبقت االستبانة على عينة عددها  71التدريسية، وتناول الشق الثاني معوقات تحول دون ذلك، وعددها 

أن ه بالمدينة المنورة، وأظهرت النتائج 7748/7741طالبة معلمة في الفصل الثاني من العام 17معلمة و701

، وأن العوائق التي تحد من فاعليته كبيرة  ومقدارها 2.89سية بدرجة متوسطة مقدارها الدليل يحسن الممارسات التدري

فروق إحصائية دالة عند بينما تأثرت بمتغير النوع حيث ظهرت  ، وهذه النتائج لم تتأثر بمتغير الخبرة التدريسية؛45.7

بتطوير الدليل شكالً لنتائج أوصت الباحثة وفي ضوء ابين المعلمات والطالبات المعلمات لصالح المعلمات،  .000مستوى 

 5ومضمونًا  وخاصة لمجاالت والعناصر ذات المستوى المتدني، وتذليل معوقات تحقيق أهداف الدليل
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ABSTRACT 
This study aims to identify the role of my immortal language teacher manual in 

improving the instructional practices and its impediments as perceived by Arabic 

language female teachers and female teacher students. To achieve the study 

objectives, the researcher adopted the survey descriptive methodology, as the 

researcher prepared a questionnaire of two divisions: the first includes 77 sentences 

under 8 fields to improve the instructional practices, the second examined the 

impediments thereto (which are 17 impediments).  

The questionnaire has been applied to a sample totaling 106 female teachers and 74 

female teacher students in the second term of the academic year 2017-2018, in 

Medina Munawarah.  

The study findings revealed that the use of manual improved the instructional practices 

was at middle degree with (2,89); the impediments preclude its effectiveness was at 

significant degree with (3,54); these findings weren't affected by the variable of 

instructional experience, but affected by the variable of gender, whereas there were 

statistically significant differences at Significance Level 0.05 among the female 

teachers and female teachers students in favor of female teachers. 

In the light of study findings, the researcher recommended to develop the teacher's 

manual in terms of form and substance, especially for substandard fields and 

components; to overcome the constraints of achieving the manual's objectives.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة 

 مقدمة

 دوًرا تلعب الُمعلّم كفاءة أن إلى األدلة الطويل، وتُشير المدى على األهم الوطني االستثمار هو التعليم أن فيه شك ال مما 

 المهن، أكبر من التعليم مهنة يجعل ما العالم حول ُمعّلِّم مليون  10من  أكثر نجاح هذا االستثمار؛ فاليوم هناك في رئيًسا

 وهذا وأدائه، الطالب تعلم على تأثير قوي المعلم فلكفاءة التاريخ؛ عبر المجتمعات كل في مهًما دوًرا لعبت التي المهنة هذه

 يمكن ما إن واالقتصادية، باختصار االجتماعية التنمية نطاق بتوسيع ويسهم العاملة القوى قدرات مباشرة على يؤثر بدوره

 (75، 7071التنمية )تان،  أبعاد كل في التقدم لتحقيق أساسي ُمحفز الُمعلِّّم هو بعامل تسميته

 المعلم وليصل المناهج، مخططو حددها التي التعلم نواتج لتحقيق الطالب مساعدة على قدرته في المعلم كفاءة وتتمحور

 مما الطالب؛ يتعلمها أن يجب التي الدراسية للمادة األدنى الحد بوصفه الدراسي المقرر كتاب اتباع عليه الكفاءة لتلك

 المناهج مخططو يضع ولذلك المثلى، بالصورة التدريسية ساتبالممار القيام من تمكنه نوعية مهارات امتالك عليه يفرض

 المعلم5 دليل عليها يطلق المواد وهذه المنهج، تنفيذ في تساعده للمعلم تعليمية مواد إعدادها عند

الفصل الدراسي  وتلتقي األدبيات التربوية على أهمية دليل المعلم، فهو يلعب دوًرا انتقاليًا بين المناهج التعليمية والتطبيقات داخل

وتنفيذًا  وقاعدة انطالق المعلم في ممارساته التدريسية تخطيًطا وتنفيذه؛ المنهج تخطيط بين الوسطى المرحلة إنه، وخارجه

 أن يجب جماعية مسؤولية المنهج تنفيذ ألن عليها، المنهج تنفيذ سيتم التي للصورة إجرائي إرشادي تصور، إنه وتقويًما

ولسوء الحظ ال تركز معظم المناهج الدراسية على ذلك، وال توفر المعرفة التربوية الكافية لدعم المعلمين  المعلم، فيها يشترك

  )Wen & YeongShu ,2011,1369,)شو، وين، ويونغ، 

 الذي األمر أدائه، جودة لتحسين المفتاح هي بالمعلم الخاصة السياسات بالمملكة العربية السعودية أن التعليم وزارة وتدرك

 تعليمية بهدف توفير مناهج المناهج شامالً لتطوير الطالب، وتأسيًسا على ذلك تبنت الوزارة مشروًعا أداء على بدوره يؤثر

والعالمية )النصار،  المحلية المتغيرات وتستوعب الوطنية، خطط التنمية تلبي متطلبات ومتطورة، ومتوازنة متكاملة

7741 ،770 5) 

هـ بالموافقة على مشروع الملك عبد 71/7/7778/م ب( وتاريخ 7081قرار مجلس الوزراء رقم )وفي ذات السياق صدر 

هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وسعى المشروع لتنفيذ أربعة برامج رئيسة من ضمنها برنامج تطوير المناهج، 

راسية، فضمت لكتابي الطالب والنشاط كتابًا وعمدت الوزارة بعد اكتمال وثائق المنهج إلى تأليف كتب المقررات الد

 (7715، .707للمعلم، وهو دليل إجرائي تخطيطي يساعد المعلم على تحقيق أهداف المنهج )الجهيمي، 

كما أحدث المشروع نقلة نوعية في مناهج اللغة العربية للمرحلة المتوسطة فجمعت مقررات القراءة والقواعد والنصوص 

لخط في منهج تكاملي واحد يسمى لغتي الخالدة، يُقدم عبر كتاب الطالب، وكتاب النشاط، ودليل المعلم واإلمالء والتعبير وا

الذي تم بناؤه على نسق كتابي الطالب والنشاط من حيث الدروس والوحدات والكفايات التي تحققها كل وحدة )وزارة 

 (5  7748التعليم، 

 األول، المقام في لكونه معلماً  التربوي الفكر في متميزة ما يحظى به من مكانةويعزى اهتمام الوزارة بمعلم اللغة العربية ل

باقي العلوم واتقانها، وهي  تعلم في المستخدمة واللغة العربية، للشعوب األم واللغة الكريم، القرآن للغة وثانيًا هو معلم

 (، وباإلضافة70ه، 7741قراءة وكتابة )الربعي، مرتكز كل نشاط يؤدى في المدرسة سواء أكان ذلك استماًعا وتحدثًا، أم 

 ومتطلباته العصر لغوية تناسب أدوار بامتالك زمام اللغة، وأداء مطالب فهو بمعلم اللغة العربية، المنوطة الرئيسة لألدوار

يتمكن من المتجددة؛ مما فرض على مخططي مناهج اللغة العربية بناء وتطوير وتحديث أدوات تنمي مهارات هذا المعلم ل

 الممارسات التدريسية العامة واللغوية، ويتقن األدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقه5

ويهدف دليل معلم لغتي الخالدة ألن يكون أداة للتطوير وسبيالً للرقي بمستوى تعليم اللغة العربية، وعونًا لمعلمها حتى ال 

ة بين مستوى أداء معلمي اللغة العربية ونواتج التعلم المرغوبة، تتعثر جهود الوزارة في تطوير المناهج نتيجة وجود فجو
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وهي فجوة مردها ضعف مخرجات كليات التربية أو اختالف مستوى إعداد المعلمين حسب الجامعات التي تخرجوا منها، 

 (5   1، 7748تعليم، أو أن واقع إعداد المعلمين يميل للجوانب النظرية مغفالً التركيز على الممارسات العملية )وزارة ال

ونظًرا لظهور إشكالية وضعف االستفادة في اإلجراءات والتنفيذ من معظم أدلة المعلمين التي أعدتها وزارة التعليم 

(، وألهمية دليل معلم لغتي الخالدة، وانطالقًا من أهداف تأليفه، وحيث أنه تم تعميمه تجريبيًا في 778م، .707)الجهيمي، 

هـ ، وفي 7747/7747ه، واعتمد تطبيقه في الصف األول المتوسط عام 7771توسطة منذ عام مدارس المرحلة الم

هـ دون أن يحصل معلمو اللغة العربية 7744/7747ه، وُطبق في الصف الثالث عام 7747/7744الصف الثاني عام 

لبة معلمة من طالبات طا 70هـ رأي 7741/7748( استطلعت الباحثة في 774ه، 7741على التدريب الكافي )النصار، 

شعبة اللغة العربية في برنامج الدبلوم التربوي بجامعة طيبة حول أهمية ودرجة استخدام دليل معلم لغتي الخالدة، فأظهرت 

%، كما ذكرت النتائج أن درجة أهميته 715.0النتائج ضعفًا شديدًا في استخدام الدليل، حيث بلغ متوسط استخدامه 

 %5 775.0متوسطة وبلغت 

ترى الباحثة ضرورة إجراء دراسة -في حدود علم الباحثة  –لجميع ما تقدم ولندرة الدراسات التي تناولت هذا الدليل تحديدًا 

لمراجعة هذا الدليل، وتعرف وجهة نظر معلمات اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة والطالبات المعلمات في مدى استفادتهن 

العربية، والمعوقات التي قد  للغة فاعل تعليم إلى حسين ممارساتهن التدريسية وصوالً منه، والوقوف على واقع دوره في ت

 تحول دون ذلك5

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 بين فهناك أهدافها، لبلوغ أكيدًا ضمانًا ليس وتصميمها العربية اللغة مناهج بناء في النجاحتؤكد الدراسات التربوية على أن 

بجودة ممارساته التدريسية اللغوية والمعتادة، مما يوجب على مخططي المناهج تزويده بأدلة إرشادية  مطالب معلم الطرفين

( تدني مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي اللغة .78، 7077كما أكد اللوح )تعينه على تنفيذ المنهج كما هو مطلوب، 

األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية  وصول عدم (7741العربية وحاجتها للتطوير، وأظهرت نتائج دراسة الربعي )

)تخطيط الدرس، اشتقاق  %( في جميع المجاالت 80الكفاية ) حد بالمملكة العربية السعودية في المرحلة المتوسطة إلى

ولم  وصياغة األهداف، تحليل المحتوى، التهيئة، عرض الدرس، استراتيجيات التدريس، الوسائل واألنشطة، التقويم(

فأكثر، وذكرت دراسة  ( سنوات.أو خبرة ) ( سنوات،.من ) أقل خبرة يمتلكون الذين المعلمون النتائج تلك في يختلف

( أن أحد مشكالت مناهج اللغة العربية المطورة هو غموض دليل المعلم، أما دراسات 788، 7071خليفة والشهري ) 

( فأوصت بضرورة مراجعة أدلة معلمي اللغة 7741)( والنصار 7077( وجبروني )7074( وحولتا )7001الحوطي )

 العربية شكالً ومضمونًا، وتضمينها االتجاهات والنظريات الحديثة في تعليم اللغة5

ما درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة للممارسات : وعطفًا على ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس     

مات اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة والطالبات المعلمات؟ وما معوقات ذلك؟ ويتفرع من التدريسية من وجهة نظر معل

 السؤال األسئلة اآلتية:

ما درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة لمجاالت الممارسات التدريسية )المقدمة واإلرشادات العامة، األهداف، تخطيط  -7

ته، مصادر التعلم، األنشطة، التقويم( من وجهة نظر المعلمات الدرس، تنفيذ الدرس، طرق التدريس واستراتيجيا

 والطالبات المعلمات؟

هل تختلف درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة للممارسات التدريسية من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف متغيري  -7

 النوع والخبرة؟

 يسية من وجهة نظر عينة الدراسة؟ما معوقات تفعيل دليل معلم لغتي الخالدة لتحسين الممارسات التدر -4

هل تختلف معوقات تفعيل دليل معلم لغتي الخالدة لتحسين الممارسات التدريسية من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف  -7

 متغيري النوع والخبرة؟
 

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة لتحديد درجة تقدير دور دليل معلم مقرر لغتي الخالدة في تحسين الممارسات التدريسية بمجاالتها الثمانية 

)المقدمة واإلرشادات العامة، أهداف الدروس، عناصر التخطيط، عناصر التنفيذ، طرق التدريس واستراتيجياته، مصادر 



 

 
1. 

 

 

نظر معلمات المقرر والطالبات المعلمات، وتعّرف المعوقات التي قد تحول التعلم، األنشطة، عناصر التقويم( من وجهة 

 دون ذلك، والتحقق من أثر النوع وسنوات الخبرة في وجهة نظرهن5

 أهمية الدراسة:

قد تمد الجهات المعنية في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بنتائج علمية يعول عليها لتطوير دليل معلم لغتي -7

 في التعليم70705خالدة بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ال

 توفر قائمة بالممارسات التدريسية الخاصة بمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة7-5

 تعزز مشاركة المعلمين في بناء المناهج وتقويمها، وتشجعهم لتقديم مقترحات بناءة ترفع فاعلية الدليل5 -4

 لحات الدراسة:مصط

في  وإجراءات وأنشطة ممارسات من المعلم به يقوم ما ( بأنها788، 7077يعرفها اللوح ) :التدريسية الممارسات -

 تفاعله عند المعلم يمارسه الذي الدور خالل مهنية من أنماط في وتظهر المتعلم، على تنعكس المختلفة، التعليمية المواقف

 .التعليمي الموقف عناصر مع

وتعرفها الباحثة اصطالًحا بأنها كل ما تقوم به معلمة اللغة العربية من األنشطة واإلجراءات المرتبطة بأدوارها في 

 المواقف التعليمية المختلفة داخل الفصل وخارجه بهدف إحداث التعلم لدى الطالبات5

 في دراسي صف ألي المقررة الدراسية تدريس الموضوعات في مرشدًا للمعلم يكون كتيب كتاب أو أي هودليل المعلم: -

 ألن المعلم مرشد أو الطالب، كتاب عن له تمييًزا المعلم كتاب أحيانا يسمىو(، 71، 7001دراسية )صبري،  مادة أية

خطط مفصلة لتدريس كل وحدة ومفاتيح للتمرينات، باإلضافة إلى األدوار  يشمل فهو المنهج، تنفيذ عند به يسترشد المعلم

ويقصد به ( Jati,2016,78ف المحتملة التي يقوم بها المعلمون، ويعمل عادة كمرافق لكتاب الطالب، )جاتي، أو الوظائ

في هذه الدراسة الكتاب الذي أصدرته وزارة التعليم السعودية، وزودت به معلمات لغتي الخالدة بهدف تحسين ممارساتهن 

  التدريسية لتحقيق أهداف المنهج5

 حدود الدراسة:

هـ 7748/7741الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على معلمات اللغة العربية في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي  -

بالمدينة المنورة، والطالبات المعلمات في شعبة اللغة العربية ببرنامج الدبلوم التربوي بجامعة طيبة في الفصل الدراسي 

 هـ7748/7741الثاني للعام 

: تناولت الدراسة جميع أدلة المعلم لمقرر لغتي الخالدة في صفوف المرحلة المتوسطة الثالثة طبعة الحدود الموضوعية-

 أدلة، لكل صف دراسي دليالن، أحدهما للفصل الدراسي األول واآلخر للفصل الثاني5 1ه، وعددها 7748/7741

 

 

 الفصل الثاني

 األدبيات والدراسات السابقة 

 

 المعرفية والتعلم التعليم خبرات من متنوعة متكاملة لمجموعة خطة تضم مكتوبة وثائق بأنه الدراسي المنهج يُعرف

 المؤسسات جدران خارج أو محددة داخل دراسية مرحلة أو دراسي صف في المتعلم والمهارية والوجدانية، يتلقاها

 بينهما ومتعلم، معلم، التدريس سوى منظومة فما التدريس، منظومة عناصر أهم أحد المنهج النظامية، ويمثل التعليمية

يطرح بخصوص تعريف المنهج وتحديد طبيعته، إشكال يرتبط بالمسافة بين اتخاذ و (74، 7001دراسي )صبري، منهج

   (:7001)الدريج،القرار وتنفيذه، األمر الذي جعل العديد من الباحثين يميزون في تصنيفهم للمناهج بين 

األصلية وما يقصده مخططو المنهج، ويشمل المبادئ والمثل العليا والقيم واألهداف المنهج المستهدف: أي األفكار  75

 العامة من خالل التوجيهات الرسمية على الصعيد الوطني5

 المنهج المقرر: المتمثل في الكتب المدرسية والذي يأتي مضمونه أقل من المنهج المستهدف5  75
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يمثل ما يتم تدريسه فعالً داخل الفصل فتتراجع نسبته عن المنهج المنهج المنفذ: وهو المدرك من قبل المعلمين، و 45

 المقرر5

المنهج المحصل: وهو ناتج التعلم والحصيلة المتبقية في األخير لدى الطالب وتقيسه االختبارات النهائية وال يزيد "  75

 % من المنهج المنفذ5 70حجمه " في المتوسط عن 

في استخدام خطة المنهج من قبل المعلمين، أي تحقيق الربط بين المنهج  والتحدي الذي يواجه مخططي المنهج يكمن

المستهدف والمنهج المنفذ، مما يوجب على مخططي المنهج تزويد المعلمين بأدلة إرشادية توضح آلية تنفيذه كما هو 

 مطلوب5

يير والمعلم هو منفذ المنهج، ويتوقف كما إن جوهر أي تطوير في التعليم يتمثل في المناهج الدراسية، فالمنهج هو أداة التغ

 لمطالب عرضة المجتمعات كل في المعلمين (: إن7، 7071على حسن تنفيذه للمنهج نجاح تطوير التعليم، يقول تان )

 التعليم5 جودة برفع كبير حد إلى سيسهم المعلم مهنة مكانة ورفع والمجتمع واألهل الطالب من عديدة

وقد أشارت عمليات البحث التاريخية في تطوير المناهج إلى أن الممارسات التدريسية للمعلمين لم تتماَش مع األسباب 

المنطقية لتطوير المناهج؛ حيث أعاق فهم المعلمين لطبيعة المواد العلمية ومعتقداتهم عن الطالب والتعليم والتعلم قدرتهم 

عض الباحثين ضرورة تصميم المناهج الدراسية ليس فقط من أجل تقديم التعليم على تنفيذ التغييرات، ومن ثم اقترح ب

للطالب، بل أيًضا من أجل تقديم التعليم للمعلمين لزيادة فرص نجاح المنهج الدراسي؛ فيجب أن يقدم دليل المعلم المعرفة 

المبنية على التطوير )شو وآخران،  والدعم للمعلمين من أجل مساعدتهم على فهم األفكار وتطبيقها في الخطط الدراسية

(Shu, et al,2011,1468 

 لمساعده تهدف الدراسي المنهج لجوانب إجرائية صوره األمر واقع في هي المعلم دليل يتناولها التي الجوانب مختلف إن

خالل دليل المعلم، فالمعلم يرى المنهج ويفهمه من  التنفيذي، المستوي علي الجوانب تلك بين العالقات إدراك في المعلم

 الرأي يؤكد وهذا ،لذلك يعتبر مخططو المناهج الدليل األداة الفضلى واألكثر تأثيًرا بالمعلمين إلحداث التطوير المطلوب

 علي تعديالت من يجري ما إن بل المنهج، بناء عمليات مع جنب إلي جنبا يسير أن يجب المعلم دليل إعداد بأن ينادي الذي

 كلما للتطوير يخضع أن يجب الدليل بناء أن كما المعلم، دليل في تعديالت بالضرورة يصاحبها هجالمن جوانب مختلف

وأن اختيار دليل المعلم يمثل على األرجح القرار األكثر أهمية لمعلمي اللغة )همسلي،   المنهج، بناء أسس في تطوير حدث

(Hemsley,1997,73  5 

 من مشتركا قدًرا يقدم الطالب فكتاب اآلخر منهما كل يكمل حيث تكميلية، عالقة المعلم ودليل الطالب كتاب بين والعالقة

 منه يتمكن أن يجب الذي األدنى الحد وهو األهداف، بلوغ في تسهم أنها المناهج مخططو يرى التي والحقائق المعلومات

ما الدليل فهو يخص المعلم ويقدم له كل الطالب إلثارة النقاش والتساؤل، أ إضافة إلى أن كتاب الطالب يدفع الطالب، جميع

 .(7077المفاتيح والطرق التربوية لتوصيل المعلومة للطالب واإلجابة عن مختلف استفساراتهم )العمايرة، 

دراسة  لتحديد المهام واإلرشادات التي يقدمها الدليل،  ) Shu, et al 2011,آخران،و)شو  وفي ذات السياق أجرت

أفضل مهام الدليل وأكثرها فائدة هو التقديم الجيد لكل من: األهداف، ومفاتيح اإلجابات، والخرائط وأوضحت النتائج أن 

المعايير الثالث الرئيسة للدليل الجيد: تقديم أن األساسية للموضوعات الحيوية والتطوير التعليمي، والمصادر التعليمية، و

وتضيف إحدى معلمات اللغة ين، وتقديم مقترحات لألنشطة التربوية5 بدائل تمكن من حرية االختيار، وتقديم األفكار للمعلم

العربية أنها استفادت من الدليل في معرفة مختلف االستراتيجيات والطرق التي تالئم دروس المطالعة والنصوص والعلوم 

)وزارة التربية والتعليم  اللغوية حيث أشار الدليل إلى القراءة والحوار والمناقشة والعصف الذهني والتمثيل واالستقراء

 5(7077العالي الفلسطينية، 

وفي الدراسات التي تناولت اتجاه المعلمين نحو استخدام دليل المعلم ومدى استفادتهم منه ألداء مهامهم التدريسية أظهرت 

( إذ بلغ متوسطها 7747)النتائج أن اتجاه المعلمين كان إيجابيًا، وأن استفادتهم منه كانت مرتفعة كما في دراسة اللعبون 

، وهذا يدحض رأيًا شائعًا بأن الطالب المعلم أو المعلم المستجد وحده بحاجة للدليل أما المعلم ذو الخبرة 4511الحسابي 

الطويلة فال يحتاج إليه؛ فالمعلم المستجد يحتاج إليه لحداثة خبرته في طرق التدريس، ومصادر التعلم والمواقع االلكترونية، 

تاجه لدعمه معنويًا، ألن المعلم غير الخبير يريد أن يثبت نفسه في مهنته؛ لذلك يقدر الدليل الذي يعينه على القيام كما يح

 حاجته الماسة يعني تطوير المناهج  فإن للمعلم الخبير بالنسبة (، أما7071بممارسات تدريسية إبداعية وخالقة )األهدل، 
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 مهما المعلم أن يعني الذي األمر المنهج، عناصر كافة على ينعكس  مما تستند عليه،الذي  المناهج الجديدة، والفكر لدراسة

(5 وأكدت نتائج دراسة )رزت،  7، 7118عبدالعزيز ،  (القضايا تلك له توضح أدلة إلى دائماً  حاجة في فهو متمرساً  كان

2014 ،Rezat سنوات  70-.مة التي امتدت خبرتها من (على تأثير خبرات التدريس في كيفية التعامل مع الدليل؛ فالمعل

كانت تنتقي من الدليل المهم والمرتبط بدرسها، مع التركيز على جوانب اإللهام واألفكار المفيدة ، بينما المعلمة التي كانت 

 ، ولخص قاسمتستخدم الدليل على أنه "كتاب مطابقة؛ فتقرأه كامالً وتسترشد بجميع ما جاء فيهسنوات  .-0خبرتها من 

 ( فوائد الدليل للمعلم فيما يأتي :Persson,2016,67( و )بيرسون .707)

 .يُعدّ أحد أدوات فهم نواتج التعلم وتنفيذها 75

  .يبرز المفاهيم األساسية للدرس 75

 يساعد في اختيار اإلجراءات والطرائق واالستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ الدروس5 45

 يقدّم معلومات إضافية5 75

 مصادر التعلم وأدواته5يساعد في اختيار  5.

 .يقدّم حلوال لألسئلة والنشاطات المتضمنة في كتاب الطالب  15

 .يوفر أنشطة إضافية للطلبة؛ عالجية وإثرائية 15

 .يعين في تهيئة البيئة التعلمية الصحيحة اآلمنة 85

 .يساعد في تصويب األخطاء الشائعة لدى الطلبة 15

 يقدم استراتيجيات وأدوات لتقويم نواتج التعلم5 705

 Cambridge Assessment حددها التي ومكوناتها، األدلة من المعلمين استفادة بين القوي االرتباط خاف وغير

International Education, Teacher guides  التخطيط حيث يقدم الدليل  :هي الرئيسة المجاالت من عدد في

والقصير و تغطية كل محتوى المقرر، وطرق للمعلم النصيحة حول كيفية تخطيط الدروس على المدى الطويل والمتوسط 

التدريس فيعرض الطرق المختلفة التي قد يختارها المعلمون وهو ليس أمًرا إلزاميًا لكنه يشجع المعلمين على التفكير في 

مختلفة، التقويم ويقدم إرشادات عن التقويم التكويني والختامي جنبًا إلى جنب مع تقنيات التقويم العملي التي أساليب المتعلم ال

تقنيات التعليم واالتصاالت وتقدم للمعلمين اقتراحات وأمثلة توضح كيفية ربط التقنية  يمكن استخدامها في غرفة الصف، 

ووضع استراتيجيات لإلدارة الفعالة للتعلم و كيفية دعم المتعلمين في  بالمقرر، بيئة التعلم وتختص بتنظيم غرفة الصف

 .أثناء األنشطة المختلفة وخلق جو إيجابي في الفصل الدراسي

 اآلتي: في المجاالت هذه (7071) واألهدل (7077) إسماعيل وفصل

  امة5ع وتنبيهات الدليل، ومصطلحات الدراسي، المنهج لفلسفة مختصر وفيها الدليل، مقدمة 75

 األهداف5 منها اشتقت التي األساسية المصادر إلى اإلشارة مع النهائية صورتها في المنهج أهداف 75

إضافة إلى الخطة الفصلية للوحدات والدروس،  التعليم، جوانب من يحتويه وما الطالب كتاب لمحتوى عام إطار 45

 ووجدانية ومهارية5وأهداف سلوكية للوحدات، ولكل درس أهداف تشمل جوانب معرفية 

 .الموضوعات المحذوفة والمقررة، والموضوعات التي تُدرس بشكل اعتيادي والتي تُدرس بالنشاط والبحث العلمي 75

 الدراسية5 المادة تعقيد وتقلل الفهم عملية تيسر التي واألساليب والطرق التدريس، مداخل 5.

 المنهج5 أهداف بلوغ بهدف العناصر باقي مع تتفاعل التي التعليمية والوسائل المفاهيم خرائط 15

 للدرس5 المصاحبة األنشطة 15

 االختبارات5 نماذج وبعض التقويم 85

 اليومية5 للدروس المسبق التخطيط بمثابة وتعتبر النموذجية، الدروس 15

  للمهنة5 ممارسته أثناء في المعلم يحتاجها التي والدراسات البحوث ونتائج الحديثة العالمية لالتجاهات موجًزا عرًضا 705

 المصادر التي قد تفيد المعلم عند الرجوع إليها واالستزادة منها5 775

 مالحق عن خصائص نمو طالب المرحلة، ونموذج ملف أعمال الطالب، ومراجع المقرر5 775
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 (:   .1-17، 7771وفيما يخص دليل معلم لغتي الخالدة بالمملكة العربية السعودية، فقد تضمن )وزارة التعليم، 

 تخاطب معلم اللغة العربية وتوضح الهدف من الدليل، وأنه مرشد ال يحول دون إبداع المعلم وابتكاره5مقدمة  75

الجانب النظري: وهو أطر عامة تتمحور حول مبادئ بناء مناهج اللغة العربية في الصف الذي يقدم فيه الدليل، والمواد  75

 التعليمية المصاحبة السمعية والبصرية، وأنواع التقويم وأدواته5 التعليمية )كتب: الطالب والنشاط ودليل المعلم(، والوسائل 

 الجانب التطبيقي: ويقصد به إجراءات تنفيذ وحدات كتاب الطالب وهو على النحو اآلتي: 45

  إنجاز تفصيلي للوحدة األولى من كتاب الطالب يتضمن كفايات الوحدة المستهدفة، والوسائل التعليمية المقترحة

 أنشطتها، وإجابات وافية لمما جاء فيها5 وإجراءات تنفيذ

  إنجاز بقية الوحدات على النحو السابق مع االقتصار على إجراءات تنفيذ بعض األنشطة واإلحالة في تنفيذ بقية

 األنشطة على ما ورد في الوحدة األولى5

 5تضمين جميع الوحدات ما يخصها من نصوص االستماع، ونصوص اإلمالء المقررة 

هيكل هذا الدليل إال أنه ظهرت إشكاليات وضعف استفادة المعلمين في ممارساتهم التدريسية واألدوار المنوطة ورغم جودة 

 (707.5بهم من األدلة التي أعدتها وزارة التعليم السعودية ومن ضمنها دليل معلم لغتي الخالدة )الجهيمي، 

لين يكونوا كأن أدوار جديدة، للعب معلمينال إن المستجدات العالمية في التعليم تظهر حاجة ملحة لتأهيل  التعلم لعملية مسّهِّ

 خاللها من يستوعب لوسائل التدريسية الممارسات وتحويل جديدة تعليم طرق تبني لبيئتها؛ إنهم يحتاجون ومصممين

 وصقلفيهم  القيم وغرس شخصياتهم لبناء الطالب مساعدة في دورهم تقدير المعلمين وعلى المعلومات، المتعلمون

 مع التعاون والتعامل ومهارات الناقد واإلبداعي وحل المشكالت، التفكير ذلك في بما والعشرين، الحادي القرن مهارات

 (705، 7071اآلخرين )تان،

 van derوفان فن،  ،وفي دراسة عن أدوار المعلمين وممارساتهم التدريسية أجراها  )فان دير النس، قريفت

Lans,Grift& van Veen,2018 ) معلماً وطالبًا معلًما، تراوحت  1.8مدرسة بهولندا تمت مالحظة  771على

ممارسة تدريسية مهمة يقوم بها أفراد العينة عند تدريس اللغات  47سنة، حددت النتائج  77خبرتهم  من صفر إلى 

تهيئة  ذه الممارسات على ستة أدوار هي:كالهولندية، واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية والالتينية، وتتوزع ه

تعيين رجل الصف أي وصف الترتيب العام في غرفة  الذي يصف العالقة بين المعلم وطالبه، مناخ التعلم اآلمن

المختلفة التي تحفز  تقديم االرشادات التي تفسر بنية الدرس وتبين الصالت بين أجزائه، استخدام طرق التدريس الصف،

التي تصف جهود المعلمين لتعليم الطالب وكيفية التعلم ،وتمايز المعلمين  توظيف استراتيجيات التعلم فكير،الطالب على الت

 في أدائهم5

وباإلضافة لكل ما سبق من ممارسات وأدوار للمعلم فإنه يجب على معلم اللغة العربية القيام بأدوار تخصصية أجملها 

 خالل من النحوية للقواعد الجيد والتوظيف المجتمع، في العربية لغةال في نشر ( في: المساهمة40، 7741الربعي )

 النحو، تنمية دراسة من التالميذ تنفر التي الجافة النحوية القواعد حيز يخرجنا من مما المضبوطة األدبية النصوص

األدبية المختلفة  كالرواية استثارة قدراتهم اإلبداعية، في الفنون  على الطالب، والعمل لدى األدبي والحس التذوق مهارات

 اللغة العربية 5  مهارات أدوات تقويم  استخدام وإتقان ، وغيرها والمقال والشعر القصيرة والقصة

ومع أن دليل المعلم يشكل حجر الزاوية في ممارسات المعلم، وتأدية أدواره باقتدار إال أن يالحظ أن بعض المعلمين 

( هذا للفهم الخاطئ لوظائفه والتشكيك في قيمته، أو لقصور 711،  7001والمشاعلة )يهملون استخدامه، ويرجع الخوالدة 

( فذكرت أن معلًما واحدًا من أصل عشرة 2016) Jait في ذات الدليل ومواصفاته، وتؤيد هذه النتيجة دراسة جاتي 

ين بقائمة من معايير الكتابة بما في معلمين يستخدم الدليل عند تدريس الطالب مهارات الكتابة، رغم أن الدليل يمد المعلم

ذلك المحتوى، والتنظيم، واستخدام المفردات، واالستخدام النحوي، وقواعد التهجئة وعالمات الترقيم والعديد من األنشطة 

 ;Piperوفي دراسة أجراها بايبر،سيتباخان، ميخيا،وبيتس الصفية التي يعتقد أنها تعزز تطوير استخدام اللغة الماهرة 5

Sitabkhan,; Mejía,& Betts  (2018)   مشروًعا  أظهرت النتائج التأثير  71دولة و  74في  على أدلة المعلمين

وتحسن نتائج تعلم طالب المعلمين الذين يلتزمون باستخدام األدلة المنظمة، بينما انخفضت نتائج طالب اإليجابي للبرامج 
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المعلمين الذين أدخلوا تغييرات سلبية على األدلة كحذف بعض محتويات الدروس أو اإلضافة إليها، وتخطي بعض 

 األنشطة و55

 

( أن من عوائق تفعيل دليل المعلم اعتماد المعلمين على دفاتر التحضير للسنوات السابقة 7074وذكر الحارثي )

لتمارين االثرائية للطالب، وبالتالي عدم مراعاة الفروق الفردية مما يؤدي إلى عدم التجديد في تقديم االنشطة وا

االعتماد الكبير على معلم ذي خبرة داخل المدرسة دون الرجوع  داخل الصف وتجميد خبرة المعلم، إضافة إلى

 .إلى دليل المعلم والتقيد بما هو موجود في كتاب الطالب ودليل المعلم دون استخدام أفكار ابتكارية

( حيث أكدت .711غيث )نتائج دراسة    ومن الدراسات التي أظهرت أن واقع هذه األدلة يؤكد قصوًرا في بعض جوانبها  

( أنه  1997في دراسته )  Hemsleyوأشار همسيلي  رغبة المعلمين بإدخال بعض التغييرات في شكل ومضمون األدلة، 

"في كثير من األحيان  ال تلبي أدلة معلمي اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها احتياجات المعلمين وال ترشدهم لما يجب فعله، 

وأظهرت  واقترح قائمة بالمعايير الواجب توافرها في الدليل لتعليم مهارات اللغة اإلنجليزية والممارسات التدريسية المعتادة،

( أن معايير دليل معلم التربية االجتماعية والوطنية توافرت بمستوى متوسط في مجاالت: 7004نتائج دراسة الشقران )

وذكرت دراسة شو وآخرين  المقدمة، واألهداف، والمحتوى، واإلخراج، أما مجالي األنشطة والتقويم فكان مستواهما متدن،

)Shu,et al2011( ر المناهج الدراسية في حين أن دليل المعلم لم يحظ بقدر كبير من االهتمام مقارنة أنه تمت دراسة تطوي

( عن قصور من وجهة نظر المعلمين والمشرفين .707وأسفرت نتائج دراسة الجهيمي )بتلك المناهج والكتب الدراسية، 

 والخبراء التربويين5 في بعض مجاالت الدليل كالتقويم، واستراتيجيات التدريس5 

( أن دليلي معلم 7001أظهرت نتائج دراسة الصوافي )يما يخص دور دليل المعلم في تحسين الممارسات التدريسية وف

الثقافة اإلسالمية بسلطنة عمان يحسن الممارسات التدريسية بدرجة متوسطة فقط من وجهة نظر المعلمين بغض النظر عن 

( أن تقديرات المعلمين لدور الدليل في تحسين أدائهم 7001اعلة )أيًضا ذكرت دراسة الخوالدة والمش، خبراتهم التدريسية

كانت متوسطة في جميع مجاالته: مقدمة الدليل واالرشادات العامة، األهداف، تخطيط وتنفيذ الدروس، األساليب التعليمية، 

 تحسين في المعلمين أدلة ( أن درجة فاعلية7001دراسة الحوطي )أكدت نتائج و الوسائل التعليمية واألنشطة، التقويم،

متوسطة؛ حيث بلغ  بالبحرين جاءت في الحلقة الثاني بالتعليم االبتدائي العربية اللُّغة يراها معلمو كما التدريسية الممارسات

وضمن السياق ، ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين آراء المعلمين تعزى للخبرة التدريسية، 4574متوسطها الحسابي 

( إلى أن تقديرات المعلمين لدرجة أدلة المعلمين في تحسين ممارساتهم التدريسية كانت 7074دراسة حولتا )أشارت نتائج 

وذكرت نتائج دراسة  متوسطة في جميع المجاالت: معرفة المعلمين باألدلة، إثراء تعلم الطلبة، أسلوب التدريس، التقويم5

العربية للصف الخامس االبتدائي بالجزائر يلبي أحيانًا احتياجات  ( أن المعلمين يرون أن دليل معلم اللغة7077جبروني )

الطالب، وأن هناك بعض النقص في أنشطة الدليل، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في ذلك وتأطيره وفق استراتيجية 

ابة والمشافهة اللغوية، تعليمية متكاملة، تراعي الحاجات اللغوية للطالب وتضمن تحقيق األبعاد الثالثة للغة: القراءة والكت

وفي دراسة أعدتها  إقامة ملتقيات دورية خاصة بطرائق التدريس الموجودة في الدليل، والوقوف على مدى استعمالها،و

إلى أن: شكل الدليل وإخراجه الفني، أشارت النتائج ( لتقويم دليل كتاب قراءتي للصف األول االبتدائي بالعراق .707لفتة )

ه، والتهيئة واإلعداد، وخطط الدليل وتدريباته، وأساليب التعلم، والصور والرسوم، والوسائل التعليمية ومقدمته، وأهداف

، فالدليل يخلو من جوانب مثالية 4غير متحققة بحسب آراء المشرفين والمعلمين، إذ لم تصل للوسط الفرضي المرجح 

بالمملكة  االبتدائي األول للصف العربية اللُّغة ُمعّلِّم دليل بتقويم فاهتمت (7741أما دراسة النصار )مهمة ولم يحقق أهدافه، 

 العربية اللُّغة لتعليم اللُّغوية الفلسفة : رئيسة مجاالت خمسة على توزعت مقترحة، معايير ضوء في العربية السعودية 

 األداء تقويم المساندة، لموادوا التعلم مصادر التدريس، استراتيجيات التدريس، لعمليات التخطيط وتعلمها، األهداف،

  المجاالت5 جميع في (7511كانت ضعيفة ) المعايير توافر درجة أن   النتائج وأظهرت اللُّغوي،
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 الفصل الثالث

 منهجية وإجراءات الدراسة 

 منهج الدراسة:

معلمات لغتي الخالدة اتبعت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي المسحي باعتباره األكثر مناسبة الستيضاح وجهة نظر 

 والطالبات المعلمات حول مدى استفادتهن من الدليل والمعوقات التي قد تحول دون ذلك5

 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من معلمات لغتي الخالدة في المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة، في الفصل الثاني من العام 

معلمة، كما  .77التطبيق على كامل المجتمع، فقد اختيرت منه عينة عشوائية عددها هـ، ولصعوبة 7748/7741الدراسي 

ضم مجتمع الدراسة جميع طالبات شعبة اللغة العربية في برنامج الدبلوم التربوي بجامعة طيبة والمقيدات في الفصل الثاني 

معلمة  701أفراد عينة الدراسة  طالبة معلمة، وبذلك يصبح مجموع 87هـ، وعددهن 7748/7741من العام الجامعي 

 ( 7وطالبة معلمة، وبعد استبعاد االستبانات غير الصالحة للتحليل اقتصرت الدراسة على العينة الموضحة في الجدول)

 ( عينة الدراسة وفق متغيري النوع والخبرة1جدول )

 الطالبات المعلمات المعلمات النوع

 الخبرة

 40 سنوات7-1

 .4 سنة.8-7 -

 77 سنة فأكثر 71

 17 701 العدد

 %7707 %808. النسبة

 مستجيبة 780 المجموع

 أداة الدراسة وتطبيقها:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة أُعدت استبانة تضم قائمتين، األولى للممارسات التدريسية الخاصة بمعلمة اللغة العربية وفق      

مجاالت دليل معلم لغتي الخالدة، والثانية لمعوقات االستفادة من هذا الدليل، وتم استقاء القائمتين من األدب التربوي ذي 

( من .، 7، 4، 7،7االستجابات اللفظية  لرقمية وفق مقياس ليكرت الخماسي؛ فحسبت الدرجات )ُحولت كما العالقة، 

األصغر لألكبر على التوالي لدرجتي تحقق الممارسات والمعوق، وتم قياس صدق محتوى االستبانة بتحكيمها من قبل 

م حذفاً وإضافة؛ فضمت القائمة األولى أعضاء هيئة تدريس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وعُدلت في ضوء آرائه

في صورتها النهائية سبعًا وسبعين عبارة، مدرجة تحت ثمانية مجاالت: مقدمة الدليل واالرشادات العامة، األهداف، 

التخطيط، التنفيذ، طرق التدريس واستراتيجياته، مصادر التعلم، األنشطة، التقويم، أما القائمة الثانية فتكونت من سبع 

 77معلمات، و .عبارة عن معوقات االستفادة من الدليل، ولقياس ثبات االستبانة طُبقت على عينة تجريبية قوامها  عشرة

طالبة معلمة، واستخراج معامل الثبات ألفا كرونباخ، كما أُحتسب الصدق الذاتي لالستبانة باستخراج الجذر التربيعي 

، كما بلغ الثبات العام 0517ودرجة صدقه  0010الممارسات التدريسية الموجب للثبات؛ فبلغ الثبات العام لمتغير تحقق 

والجدول  ، وهي قيم دالة إحصائياً تشير إلمكانية الوثوق في نتائج االستبانة05115، ودرجة صدقه 0514لمتغير المعوقات 

هـ/ 7748ني من العام وبعد االطمئنان لصدق وثبات االستبانة ُطبقت في الفصل الثا، ( يعرض هذه القيم تفصيالً 7)

 هـ على عينة الدراسة77415
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 ( معامالت ثبات وصدق االستبانة2جدول )

 ألفا كرونباخ قيم المجال المتغير المستقل

 الصدق الذاتي  الثبات 

الممارسات 

 التدريسية

 0017 0581 مقدمة الدليل واإلرشادات العامة-7

 0011 0017 األهداف -7

 .051 0517 تخطيط الدرس -4

 0017 0581 تنفيذ الدرس-7

 0017 0510 طرق التدريس واستراتيجياته-.

 .051 0517 مصادر التعلم-1

 0011 0517 األنشطة-1

 .051 0017 التقويم-8

 0017 0010 الممارسات التدريسية الكلية

 0011 0514 معوقات الدليل الكلية معوقات الدليل

 

 

 المعالجة اإلحصائية: 

تم حساب متوسط الوزن النسبي الفارق لتحديد درجة تحقق الممارسة التدريسية، ودرجة معوق الدليل حسب المقياس       

(: 187، ص7181، تمثل قيم الوزن النسبي وتم تحديد الدرجة حسب المعادلة )الغريب،.، 7، 4،7،7الخماسي، حيث 

 058=        7-.،   أقل قيمة من قيم المقياس –المقياس أعلى قيمة من قيمدرجة قيمة كل فئة من فئات المقياس= 

             .عدد فئات المقياس                                                                                       

 

 فئة كاآلتي:( وبذلك تصبح قيمة كل 7ثم أضيفت هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي الواحد الصحيح )

 

 ( درجة قيمة فئات االستبانة3جدول )

 القيمة درجة التحقق/ المعوق

 .-754 كبيرة جدًا

 757-.40 كبيرة

 457-701 متوسطة

 701-701 ضعيفة

غير متحققة / غير 

 مؤثرة
7-758 

 

حيث تم حساب تكرارات اإلجابة وفقاً للمقياس الخماسي،   spssفُرغت االستبانات وعُولجت بياناتها باستخدام برنامج -

واستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة على حدة، وللمجال كامالً، كما ُطبق اختبار)ت( لمتوسطين 

لنوع، لتحديد الفروق في متوسطات استجابة أفراد العينة تبعًا لمتغير ا independent – samples t-testمستقلين 

لمعرفة الفروق في متوسطات استجابة أفراد العينة تبعًا لمتغير  LSDواختبار  ANOVAواختبار تحليل التباين األحادي 

 الخبرة5

 

 



 

 
87 

 

 

 الفصل الرابع

  وتفسيرهاوتحليلها النتائج عرض  

 

لإلجابة عن السؤال األول: ما درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة لمجاالت الممارسات التدريسية من وجهة نظر العينة       

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ودرجة التحقق والترتيب للمجاالت الثمانية وعناصرها كما هو مبين في  –

 5 77 -7الجداول:

 االت تحسين دليل معلم لغتي الخالدة للممارسات التدريسية ( درجة تحقق ورتب مج4جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  المجال

 1 كبيرة 194. 3.63 األهداف -7

 2 متوسطة 1.06 3.29 مقدمة الدليل واإلرشادات العامة-7

 3 متوسطة 78. 2.92 تخطيط الدرس -4

 4 متوسطة 80. 2.92 تنفيذ الدرس-7

 5 متوسطة 77. 2.83 األنشطة-1

 6 متوسطة 73. 2.73 التقويم-8

 7 ضعيفة 70. 2.66 مصادر التعلم-1

 8 ضعيفة 40. 2.51 طرق التدريس واستراتيجياته-.

 متوسطة 1.24 2.89 المتوسط العام

بينما تراوحت  3.63( أن مجال األهداف هو الوحيد الذي تحقق بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي قدره 7ويظهر الجدول )

، كما تبين أن دليل معلم لغتي الخالدة ال ينسجم مع 2.51-3.29باقي المجاالت بين متوسط وضعيف بمتوسطات من 

مسلمات التطوير التربوي ألدلة المعلمين فهو يحسن الممارسات التدريسية للمعلمات والطالبات المعلمات بدرجة متوسطة، 

( والحوطي ) 7004( والشقران )Hemsley ،(1997( وهمسلي .711غيث )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات: 

( .707( ولفتة ).707( والجهيمي )7074( وحولتا )7001( و الصوافي )7001( والخوالدة والمشاعلة ) 7001

 ( وفيما يأتي تفصيل نتائج المجاالت الثمانية للدليل:7741والنصار )

 ( درجة تحقق ورتب مجال: مقدمة الدليل واإلرشادات العامة5) جدول

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة جدًا 0.73 4.53 تعرف بكل مكون من مكونات الوحدة7-5

 2 كبيرة جدًا 0.73 4.51 توضح الهيكل التنظيمي لوحدات منهج لغتي الخالدة4-5

 3 كبيرة 1.11 4.21 تذكر الهدف العام من تدريس منهج لغتي الخالدة7-5

 4 كبيرة 1.01 4.07 الخالدة5تبين أهمية ودور الدليل في تنفيذ منهج لغتي -7

 5 كبيرة 1.10 3.89 تحدد دور المعلمة في تنفيذ منهج لغتي الخالدة-.

 6 متوسطة 1.47 2.94 تشير بإيجاز إلى سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية1-5

 7 متوسطة 1.41 2.75 توجه المعلمة الى التحدث باللغة العربية الفصحى أثناء الحصة70-5

 8 ضعيفة 1.33 2.28 توضح خصائص نمو طالبات المرحلة المتوسطة1-5

 9 ضعيفة 1.16 1.92 تقدم قائمة باألخطاء اللغوية الشائعة وتصويباتها1-5

تعطي نماذج للمشكالت السلوكية التي قد تطرأ في الفصل وحلوالً -8

 لها5
 10 غير متحققة 1.13 1.83

 متوسطة 1.06 3.29 متوسط المقدمة واإلرشادات العامة
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( إلى أن مجال مقدمة الدليل واإلرشادات العامة احتل المرتبة الثانية من حيث تحسين الممارسات .تشير نتائج الجدول )  

( و)الخوالدة 7004، وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات: )الشقران،3.29التدريسية وبدرجة متوسطة مقدارها 

( أما نتائج عناصر هذا المجال فتُظهر أن من جوانب قوته أنه عّرف تفصيالً بمكونات .707( و)لفتة،7001والمشاعلة، 

كله وهو نتاج عملية وحدات الكتاب وهيكلها التنظيمي، وهذا غير مستغرب فمنهج لغتي الخالدة جديد في مضمونه وش

تطوير التي تبنتها وزارة التعليم بعد أن ضمت فروع اللغة العربية في كتاب واحد، كما يحمد للمقدمة اهتمامها بمعلمي ال

 لغتي الخالدة حيث توجهت لهم بالحديث وبينت الدور المنتظر منهم لتنفيذ المنهج، ودور الدليل في ذلك إذا استعانوا به5

ال يحسن الممارسات التدريسية بدرجة متوسطة إال أنه لم يوضح خصائص نمو طالبات المرحلة ومع أن هذا المج

المتوسطة مخالفًا بذلك ما ينادي به علم النفس التربوي، ولم يساعد المعلمة في تعرف كيفية التعامل مع متطلبات هذه الفئة 

وهو األخطاء اللغوية الشائعة التي انتشرت حتى بين  العمرية التي تصنف بالمراهقة،  كما أغفل عنصًرا مهًما جدًا أال

الكتاب والمثقفين ووسائل اإلعالم، وجدير بمعلمة اللغة العربية تعرف هذه األخطاء وتجنب الوقوع وتنبيه الطالبات حولها، 

لمراهقين إضافة إلى أن صفوف المرحلة المتوسطة تعاني بشكل واضح من المشكالت السلوكية لطبيعة خصائص  الطلبة ا

إال  أن الدليل لم يقدم للمعلمة نماذج لهذه المشكالت وكيفية التصدي لها وحلها، وهذا ال يتماشى مع فوائد دليل المعلم التي 

 (Persson,2016,67 5، .707أوردها  )قاسم، 

 

  ( درجة تحقق ورتب مجال: األهداف6جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة 1.30 3.84 أهداف تدريس منهج لغتي الخالدة5 يبين-7

 2 كبيرة 1.30 3.82 يقدم أهداف إجرائية لكل درس من دروس الوحدة4-5

 3 كبيرة 1.26 3.56 ينوع في مجاالت األهداف اإلجرائية: المعرفية والمهارية والوجدانية7-5

 4 كبيرة 1.28 3.55 الدنيا للعليا5 ينوع في مستويات األهداف اإلجرائية فتتدرج من المستويات-.

 5 متوسطة 1.50 3.39 يذكر األهداف العامة لتدريس اللغة العربية7-5

 كبيرة 19. 3.63 مجال األهداف

( تفوق الدليل في هذا المجال، حيث حاز المرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره 1الجدول ) وفيما يخص األهداف أظهر

وهي درجة تحقق كبيرة، كما تحققت عناصر المجال بدرجة كبيرة أيًضا، عدا ذكر األهداف العامة للغة العربية  3.63

الذي بلغ درجة متوسطة، وربما يعزى هذا التفوق إلى اهتمام ا القائمين على الدليل باألهداف التربوية والتعليمية كونها 

 الطالب فكتاب تكميلية، عالقة المعلم ودليل الطالب كتاب بين فالعالقةعلمية؛ العامل الرئيس في توجيه العملية التعليمية الت

 الذي هو والدليل أهدافه، بلوغ في تسهم أنها المناهج مخططو يرى التي والحقائق المعلومات من مشترًكا قدًرا له يقدم

  (Shu, et alوهذا ينسجم مع ما ورد في نتائج دراسة شو واآلخرين تحقيقها، على ويساعده للمعلم، األهداف هذه يفصل

ويتفوق مجال األهداف في دليل معلم لغتي الخالدة عن المجاالت المماثلة في جميع الدراسات السابقة ،حيث ذكرت  2011)

( و .707ولفتة ) (7001(أن مجال األهداف فيها تحقق بدرجة متوسطة أو ضعيفة كما في دراسة: الخوالدة والمشاعلة 

 (7741النصار)

 

 ( درجة تحقق ورتب مجال: تخطيط الدرس7جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة 1.30 4.06 يوزع عدد الحصص لكل درس من دروس الوحدة7-5

 2 كبيرة 1.15 3.66 يحدد المهارات اللغوية التي يجب التركيز عليها في كل درس1-5

 3 كبيرة 1.14 3.59 يبرز المصطلحات والمفاهيم والحقائق المهمة في الدرس1-5

 4 متوسطة 1.39 3.43 يقدم ارشادات لوضع خطة الدرس اليومية5 -7
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 5 متوسطة 1.19 3.35 يحدد القيم واالتجاهات التي يجب التركيز عليها في كل درس8-5

 6 متوسطة 1.31 3.05 يساعد في تحليل محتوى كل درس5-.

ثعمق المادة العلمية للمعلمة وذلك بإضافة عمق جديد -1

 للموضوعات التي يتناولها كتاب الطالبات5
 7 متوسطة 1.01 2.71

 8 ضعيفة 1.49 2.60 يقدم نموذجا لخطة الدرس اليومية4-5

 9 ضعيفة 1.00 2.17 يزود بأسماء عدد من معاجم اللغة العربية سهلة االستخدام-70

 10 ضعيفة 1.15 1.92 قائمة مراجع ومصادر ورقية والكترونية لتعليم الوحدة5 يقدم-77

 11 غير متحققة 1.15 1.61 يعرض نموذًجا لدرس تطبيقي7-5

 متوسطة 78. 2.92 مجال تخطيط الدرس

الدراسة بدرجة ( أن مجال تخطيط الدرس حاز على المرتبة الثالثة، وحسن الممارسات التدريسية لعينة 1يوضح الجدول )

( وتختلف عن نتائج .707( و لفتة )7001، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة: الخوالدة والمشاعلة )7517متوسطة بلغت 

 ( التي لمست ضعفًا في مجال تخطيط لمليات التدريس77415دراسة النصار )

فة، فلم يتضمن الدليل نماذج لخطة ومع أن مجال تخطيط الدرس تحقق بدرجة متوسطة إال أن بعض عناصره كانت ضعي

الدرس اليومي رغم أهمية ذلك خاصة للطالبات المعلمات فهن في مرحلة تدريب، وكذلك المعلمات المبتدئات، كما لم يقدم 

الدليل قائمة بمعاجم اللغة العربية تسهل الكشف عما يرد في كتاب الطالبة من مفردات لغوية غامضة خاصة في دروس 

أكدت أن المعلمين  يرون أن وظيفة الدليل  Shu, et al ) (2011نتائج دراسة شو وآخرين ية، ورغم أنالنصوص األدب

إال أن دليل معلم لغتي الخالدة أغفل تقديم قائمة مراجع  ورقية أو هي تقديم مصادر تعليمية وبدائل توفر حرية االختيار، 

المتعددة عالم واسع غني بكنوز لغوية وتقديم بعض منها لطالبات المرحلة الكترونية تثري المعلمة؛ فاللغة العربية بفروعها 

المتوسطة يسهم في تقويم ألسنتهن، ورفع اعتزازهن بالفصحى ومحبتها واتقانها، ولعل هذا القصور يعزى  العتقاد مؤلفي 

المعلمات في الجانب اإلثرائي  الدليل أن تقديم هاتين القائمتين يحد من إبداع المعلمة ويؤطره، أو خوفًا من توسع بعض

على حساب األهداف المحددة لمنهج لغتي الخالدة5 ويعد أكبر مأخذ على هذا المجال هو عدم عرض نموذج لدرس تطبيقي 

بصورة مثالية رغم أن المنهج مطور جديد وقدم للمعلمات دون تهيئة وتدريب مسبق، وربما يعزى ذلك الكتفاء مؤلفي 

 فيذ التي ترد في كل وحدة، ولكنها مكررة في معظمها وغير فعالة5الدليل بإجراءات التن

 ( درجة تحقق ورتب مجال: تنفيذ الدرس8جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة جدًا 1.06 4.51 يقدم نص االستماع مكتوبًا1-5

 2 كبيرة 1.05 3.87 يحدد إجراءات عرض كل درس7-5

 3 متوسطة  1.21 3.36 المفردات اللغوية الجديدة الواردة في كل درس5يناقش -8

 4 متوسطة 1.19 3.25 يعرض التهيئة المناسبة لكل درس7-5

 5 ضعيفة 1.11 2.64 يوضح كيفية الربط بين فنون اللغة العربية الواردة في الوحدة7-5

 6 ضعيفة 1.33 2.53 اختيار الخاتمة المناسبة لغلق كل درس70-5

 7 ضعيفة 1.12 2.47 يرشد إلى مثيرات تدفع الطالبات لتعلم الدرس4-5

 8 ضعيفة 1.09 2.29 يوضح كيفية ربط كل درس بواقع حياة الطالبة ومجتمعها5-.

 9 ضعيفة 1.27 2.22 يعطي نماذج من المعززات اللفظية وغير اللفظية1-5

يوضح مواضع ربط دروس لغتي الخالدة بالمواد الدراسة -1

 األخرى5
2.07 1.19 

 ضعيفة
10 

 متوسطة 80. 2.92 مجال تنفيذ الدرس



 

 
8. 

 

 

( نالحظ أن نص االستماع تم عرضه كامالً ومكتوبًا في الدليل، وقد تحقق هذا العنصر 8عند استقراء نتائج الجدول )

االستماع لطلبة المملكة العربية بدرجة كبيرة جدًا، ويعزى ذلك ربما لكون منهج لغتي الخالدة منهج جديد يقدم من خالله فن 

السعودية للمرة األولى، ومن العناصر التي تحققت بدرجة كبيرة في هذا المجال تضمين وحدات الدليل إجراءات توضح 

للمعلمة كيفية تنفيذ دروس: التنمية القرائية، والصنف اللغوي والوظيفة النحوية واألسلوب اللغوي والرسم اإلمالئي والرسم 

والتواصل اللغوي الشفهي والكتابي،  وإن كانت الوحدة األولى هي التي يتم تفصيلها وباقي الوحدات يتم القياس  الكتابي

 عليها وهذا غير مناسب5

كما يالحظ ضعف ستة من العناصر المهمة جدًا لمعلمة اللغة العربية؛ فالدليل لم يوضح  للمعلمة كيف تربط بين فنون اللغة 

الوحدة، وخاصة بين الصنف اللغوي واألسلوب اللغوي والوظيفة النحوية والتنمية القرائية والرسم العربية الواردة في 

اإلمالئي والتواصل الكتابي، وهذا أمر غير مقبول ويتعارض مع أحد مبادئ منهج لغتي الخالدة وهو منهج التكامل، فاللغة 

ا أن الدليل لم يقدم الخاتمة المناسبة لغلق الدرس، ولم العربية فروع متكاملة ال دروس تجمع تحت مسمى وحدة واحدة، كم

يرشد المعلمة لمثيرات ومعززات لفظية وغير لفظية تدفع الطالبات للتعلم، ولم يوضح لها كيف تربط الدرس بواقع حياة 

ًرا ينافي الطالبة ومجتمعها، وال كيف تربط دروس لغتي الخالدة بالمواد الدراسية األخرى، إن جميع ما سبق يعد قصو

 المعايير التربوية لبناء دليل المعلم، وال يسهم في تحسين الممارسات التدريسية التي يعول عليها في تحقيق أهداف المنهج5

 

 ( درجة تحقق ورتب مجال: طرق التدريس واستراتيجياته9جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 متوسطة 1.37 3.19 العمل الجماعي والتعاوني5يرشد إلى كيفية تطبيق أساليب -77

 2 متوسطة 1.28 2.81 يرشد إلى إجراءات تنمية مهارات التفكير لدى الطالبات7-5

 3 متوسطة 1.17 2.78 يوضح كيف تنمى المهارات اللغوية لدى الطالبات5-.

 4 متوسطة 1.34 2.75 يرشد إلى كيفية توظيف أساليب التعلم الذاتي لدى الطالبات1-5

 5 متوسطة 1.21 2.73 يوضح كيف تغرس القيم واالتجاهات لدى الطالبات1-5

 6 ضعيفة 1.29 2.62 يذكر بمعايير اختيار طريقة التدريس70-5

 7 ضعيفة 1.31 2.49 يقترح نماذج لطرق تدريس التعلم النشط تناسب الدروس7-5

 8 ضعيفة 1.22 2.25 العربية5يذكر أحدث طرق واستراتيجيات تدريس فنون اللغة -8

 9 ضعيفة 1.16 2.00 يذكر أحدث نظريات تعليم اللغة العربية1-5

يقدم نماذج تفصيلية وأمثلة لتطبيق طرق التدريس واستراتيجياته -7

 الحديثة5
 10 ضعيفة 1.16 1.98

 11 ضعيفة 1.11 1.97 يرشد إلى كيفية مراعاة الفروق الفردية عند تدريس الوحدة4-5

 ضعيفة 406. 2.51 مجال طرق التدريس واستراتيجياته

( نجد أن مجال طرق التدريس واستراتيجياته لم يحظ بالعناية الكافية، فقد كان ضعيفًا فيوفي 1وبالنظر إلى نتائج الجدول )

معظم عناصره؛ ومع أن بعض العناصر تحققت بدرجة متوسطة إال أن الباحثة ترى أنها درجة غير كافية؛ فالدليل لم يرشد 

تجاهات اإليجابية لدى الطالبات رغم ورود وحدات بأكملها في كتاب الطالبة بمسمى المعلمة لكيفية غرس القيم الحميدة واال

القيم اإلسالمية، كالوحدة األولى في كتاب الفصل األول بالصف األول المتوسط، ناهيك عن أن دروس القراءة زاخرة 

ئيًسا في صقل الشخصية العلمية للطالبة بالقيم المهمة لطالبات المرحلة المراهقات،  ورغم أن التعلم الذاتي يشكل دوًرا ر

وتنادي به التوجهات التربوية الحديثة، وهو أحد المبادئ التي بني عليها منهج لغتي الخالدة إال أن أفراد العينة يرون أن 

 الدليل لم يحقق هذا المبدئ بشكل مناسب، وربما ذلك يعزى القتصر التعلم الذاتي في الدليل على: الكشف في المعاجم

اللغوية عن معاني كلمات مستهدفة، والبحث عن بعض الصور والنصوص والمعلومات ذات العالقة 5ولعل أكثر المآخذ 

كالحوار والعصف الذهني ولعب تأثيًرا في هذا المجال تدني االهتمام بنظريات تعليم اللغة، وطرق تدريس اللغة العربية 
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ت لتعليم المفاهيم اللغوية أو النحوية أو النصوص الشعرية، أو مراعاة فالدليل لم يقدم استراتيجيااألدوار واالستقراء 

الحاجات اللغوية، وتحقيق األبعاد اللغوية الثالثة: القراءة والكتابة والمشافهة اللغوية ،كما لم يقدم نماذج لتطبيق التعلم النشط 

روق الفردية5 ويمكن القول إن طرق الذي قام عليه منهج لغتي الخالدة، ناهيك عن خلوه من أساليب مراعاة الف

واستراتيجيات التدريس في الدليل قليلة الفائدة، وال تشكل إضافة تحسن ممارسات التدريس، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

( والنصار .707( ولفتة ).707( والجهيمي )7077( وجبروني)7074( وحولتا )7001دراسة: الخوالدة والمشاعلة )

(77415) 

 ( درجة تحقق ورتب مجال: مصادر التعلم11جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة 1.31 3.82 يقدم النصوص الكاملة المقررة في نص التحليل األدبي1-5

 2 متوسطة 1.35 3.27 يقترح عدد من تقنيات التعليم المناسبة لكل درس7-5

 3 متوسطة 1.40 2.73 التعليمية المقترحة5يبين إجراءات استخدام التقنيات -7

 4 متوسطة 1.23 2.71 يقدم امثلة إمالئية إضافية5-.

 5 ضعيفة 1.28 2.24 يقدم نصوص مختارة إضافية تنمي التذوق األدبي1-5

 6 ضعيفة 1.33 2.02 يذكر الشروط الواجب توافرها في الوسيلة التعليمية4-5

 7 غير متحققة 1.18 1.83 .اللغة العربية لتعليميرشد إلى صناعة وسائل بسيطة -7

 ضعيفة 70. 2.66 مجال مصادر التعلم

( إلى أن مصادر التعلم في الدليل ضعيفة ال تحسن الممارسات التدريسية كما ينبغي، وال تثري المعلمة 70يشير الجدول )

بعيون األدب العربي، والنصوص التي تنمي الذائقة األدبية لديها، مما ينعكس سلبًا على نمو مهارات التذوق األدبي 

لشروط الواجب توافرها في وسائل التعليم، وال يعينها على إعداد وسائل تيسر للطالبات، كما أن الدليل ال يرشد المعلمة ل

تعليم اللغة العربية، هذا واقتصرت الوسائل التعليمية في الدليل على الشريط السمعي أو المرئي، واللوحات المكبرة، وفيديو 

ف التعليمية، ولعل هذا األمر عائد لالعتقاد بأن لتعليم الخط العربي، مع أنه غير خاٍف دور تقنيات التعليم في تحقيق األهدا

طبيعة تعليم اللغات عموًما تميل للجانب النظري أكثر من التطبيقي مما يجعل توظيف التقنية فيها أمر صعبًا أو محدودًا، 

ى التواصل لكن الباحثة ترى خالف ذلك؛ فاللغة عادات سلوكية اجتماعية تنمو وتتطور في ظل المجتمع وأفراده، وتقوم عل

اللغوي بأبعاده الثالثة القراءة والكتابة والمشافهة، وتقنيات التعليم الحديثة ووسائله بها الكثير مما ييسر تعليم ذلك، 

والمعلمات يعولن  على الدليل كثيًرا في هذا الجانب، وجدير بالذكر أن الضعف الذي تكشف عنه هذا المجال يتفق مع نتائج 

 ( 7741( والنصار).707( ولفتة )7001والمشاعلة )دراسة كل من:الخوالدة 

 ( درجة تحقق ورتب مجال: األنشطة11جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة 1.15 3.95 يعطي الحلول الصحيحة األنشطة الواردة في كتاب الطالبة4-5

 2 كبيرة 1.18 3.78 يقدم خطوات إجرائية واضحة لتنفيذ أنشطة كل درس7-5

 3 متوسطة 1.22 3.28 يعرف بنقاط التكامل بين كتاب الطالبة وكتاب النشاط-7

 4 متوسطة 1.33 2.70 يوجه الختيار األنشطة التي تنمي مهارات التفكير1-5

 5 ضعيفة 1.35 2.63 يقترح أنشطة لغوية إثرائية صفية وال صفية7-5

 6 ضعيفة 1.24 2.38 يبين معايير اختيار األنشطة التعليمية5-.

يوضح كيف توظف مرافق المدرسة لألنشطة: غرفة المصادر، -8

 المكتبة
 7 ضعيفة 1.30 2.08

 8 غير متحققة 1.16 1.81 يقدم أوراق عمل مناسبة لكل درس1-5

 متوسطة 77. 2.83 مجال األنشطة
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التدريسية بدرجة متوسطة ، وكانت درجة ( إلى أن أنشطة دليل معلم لغتي الخالدة تحسن الممارسات 77يشير الجدول )

( فالدليل يقدم الحلول الصحيحة 7004بعض العناصر كبيرة أو كادت، وهي تتفق في ذلك مع نتائج دراسة الشقران )

للتمارين كتاب الطالبة مما يضمن للمعلمة قليلة الخبرة سالمة الحل وزيادة الثقة بالنفس، إضافة لتقديم خطوات إجرائية 

نشطة كل درس، وهذا جيد، كما أنه أشار لنقاط التقاطع بين كتاب الطالبة وكتاب النشاط، تلك النقاط التي على لتنفيذ أ

المعلمة أن تعيها لتعرف متى تحيل الطالبات لكتاب النشاط عند تدريسهن نصوص التنمية القرائية، والدروس اللغوية، 

 والتواصل اللغوي، والنص الشعري5

المجال عدم تضمينه لألنشطة اللغوية اإلثرائية مما يفوت على المعلمة فرصة االختيار بين البدائل ولكن يؤخذ على هذا 

المناسبة، إضافة إلى عدم تزويد المعلمة بمعايير االختيار الصحيح لألنشطة اللغوية التعليمية، وعدم توضيح آلية توظيف 

بات، وإثارة دافعيتهن للتعلم، واستثماًرا حقيقيًا لهذه المرافق مرافق المدرسة لتنفيذ األنشطة الالصفية دفعًا لملل الطال

وخاصة غرفة المصادر، كما يالحظ أن الدليل لم يقدم أوراق عمل تساند المعلمة في تنفيذ الدروس، وربما يعزى هذا 

للمعلمات وخبراتهن الضعف إلى أن مؤلفي الدليل اكتفوا بكتاب النشاط الموجه للطالبة اعتمادًا على الكفايات المهنية 

 (7077الشخصية ، وهو اعتقاد يفتقد إلى دقة التعميم، وظهور ضعف في مجال األنشطة يتفق مع نتائج دراسة جبروني)

 

 ( درجة تحقق ورتب مجال: التقويم12جدول )

 الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  العناصر

 1 كبيرة 1.36 4.01 يوزع درجات تقويم مهارات األداء اللغوي7-5

 2 كبيرة 1.28 3.82 يقدم اإلجابات الصحيحة ألسئلة كتابي الطالبة والنشاط1-5

 3 كبيرة 1.54 3.62 يوضح كيفية تقويم الطالبة المكملة في الفصل الواحد أو الفصلين5-.

 4 متوسطة 1.35 3.10 يعرف بأساليب التقويم المناسبة ألهداف الوحدة، وكيف تنفذ7-5

 5 متوسطة 1.60 3.03 ملف إنجاز للطالبة وللمعلمة5 يرشد إلى عمل-1

 6 متوسطة 1.39 2.87 ينوع في أساليب التقويم لمراعاة الفروق الفردية بين الطالبات7-5

 7 متوسطة 1.29 2.87 يقوم مهارات التفكير70-5

 8 متوسطة 1.60 2.73 يرشد إلى عمل سجل تراكمي لدرجات الطالبات1-5

 9 متوسطة 1.42 2.71 ألساليب تساعد المعلمة على ممارسة التقويم الذاتي5يوفر نماذج -8

 10 ضعيفة 1.48 2.50 يضيف نماذج الختبارات متنوعة تهتدي بها المعلمة في التقويم5 -74

 11 ضعيفة 1.37 2.33 يزود بقواعد استخدام األسئلة الصفية: الصياغة ووقت االنتظار 4-5

 12 ضعيفة 1.18 2.05 للطالبات5يقدم أنشطة عالجية -77

 13 ضعيفة 1.16 1.96 يبين كيفية تحليل نتائج االختبارات واالستفادة منها -77

 14 غير متحققة 1.25 1.82 يتضمن نماذج خاصة لتقويم كتابي الطالبة والنشاط بعد كل وحدة-77

يعرض النتائج السنوية العامة لتقويم الطالبات في منهج لغتي -.7

 الخالدة5
 15 غير متحققة 0.95 1.50

 متوسط 73. 2.73 مجال التقويم

( 7741( والنصار )7074( وحولتا )7001( اتفاقها مع نتائج دراسات: الخوالدة والمشاعلة )77تظهر نتائج الجدول)       

، وحظي التقويم في دليل معلم لغتي الخالدة  2.73حيث حل التقويم سادًسا بين مجاالت الدليل، وبدرجة متوسطة مقدارها 

باهتمام في بعض عناصره؛ فقد خصصت خمس صفحات كاملة في الدليل تناولت مرتكزات التقويم وأنواعه، وأدوات 

تقويم األداء اللغوي متمثلة في المالحظة وملف األعمال واالختبارات التي تقيس تحصيل الطالبة من المفاهيم اللغوية 

األدبية ومهارات األداء القرائي، واألداء الشفهي، واستظهار النصوص، والكفايات اللغوية ومهارات التفكير، والمعارف 

إضافة للتقويم الذاتي وأساليب تقويم المشروعات واألنشطة الالصفية، واإلجابات الصحيحة ألسئلة كتابي الطالبة والنشاط، 
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جراءات التنظيمية الختبار الطالبات المكمالت في أحد الفصلين أو وتوزيع درجات التقويم  المخصصة لكل مكون، واإل

كامل المقرر، ويمكن إرجاع هذا التفوق إلى اتباع مؤلفي الدليل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الئحة التقويم بوزارة 

 التعلم التي ترى ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويم بعض المواد المطورة5

لسابق إال أنه ظهر ضعف في بعض عناصر التقويم كعدم عرض نماذج إرشادية لالختبارات المتنوعة، أو ورغم التفوق ا 

توضيح قواعد استخدام األسئلة الصفية رغم استغراقها وقتًا ملحوًظا من الحصة الدراسة، كما لم يساعد الدليل المعلمة في 

تائج الختامية للطالبات وكيفية تحليلها لالستفادة منها مستقبالً، تقديم أنشطة عالجية للطالبات الضعيفات لغويًا، وأغفل الن

 ويمكن تفسير ذلك بتركيز مؤلفي الدليل على تطبيق الئحة الوزارة للتقويم دون االلتفات لهذه العناصر5

التدريسية  ولإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: هل تختلف درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة للممارسات  

من وجهة نظر عينة الدراسة باختالف متغيري النوع والخبرة؟ طبقت الباحثة اختبار )ت( لتحديد داللة الفروق بين 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 74متوسطات استجابات معلمات اللغة العربية والطالبات المعلمات، وأظهر الجدول )

دليل معلم لغتي الخالدة لتحسين الممارسات التدريسية عامة، وفي مجاالته  تبعًا لمتغير النوع في دور.050عند مستوى

الفرعية كلها عدا مجال المقدمة واالرشادات العامة، وقد كانت الفروق لصالح المعلمات، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن 

ليومي مع هذه األدلة أكسبهن دراية بها المعلمات أكثر اطالًعا ودراية بكتب لغتي الخالدة وأدلتها، كما أن التعامل الميداني ا

ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وتحديد مدى توظيفها في ممارساتهن التدريسية، بخالف الطالبات المعلمات الالتي يتعاملن 

مع الدليل في أوقات قصيرة ومع موضوعات محددة، حيث يمارسن التدريس بمعدل حصتين أسبوعيًا لمدة ثالثة أشهر 

 خصصة لفترة التدريب الميداني5فقط، هي الم

 

( اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات العينة على درجة تحسين الدليل للممارسات التدريسية 13جدول )

 بحسب متغير النوع 

 الطالبات المعلمات المعلمات اختبار )ت(
 المجال

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة )ت( الداللة

 المقدمة واالرشادات العامة 30.86 6.74 34.46 5.93 -3.78- 000.

 االهداف 17.55 4.51 18.62 4.540 -1.55- 121.

 تخطيط الدرس 31.54 7.20 32.69 6.77 -1.09- 274.

 تنفيذ الدرس 28.97 6.45 29.46 6.70 -48.- 625.

.480 -.70- 8.84 28.01 9.81 27.02 
طرق التدريس 

 واستراتيجياته

 مصادر التعلم 18.22 5.20 18.96 5.51 -89.- 371.

 األنشطة 22.39 6.30 22.82 6.29 -44.- 654.

 التقويم 41.48 10.40 40.659 11.60 49. 621.

 المجموع العام 219.06 39.45 227.69 42.55 -1.37- 170.

ولمعرفة أثر الخبرة في تقدير درجة تحسين دليل معلم لغتي الخالدة للممارسات التدريسية طُبق اختبار تحليل التباين 

( وأكدت نتائجهما عدم تأثير الخبرة على .7( و)77على المعلمات وفق الجدولين ) LSDواختبار  ANOVAاألحادي 

بين المجموعات .050م تظهر فروق دالة إحصائيًا عند مستوى تقدير دور الدليل في تحسين الممارسات التدريسية؛ فل

(، ولكن ظهرت بعض الفروق .707( ولفتة )7001الثالثة حول الدليل عامة ويتفق ذلك مع نتيجة دراستي الصوافي )

 سنة على الالتي .7سنوات وحتى  8لصالح المجموعتين األكثر خبرة، فقد تفوقت المعلمات الالتي امتدت خبرتهن من 

سنوات في مجاالت: األهداف، وتخطيط الدروس، وتنفيذ الدروس، والتقويم، كما  1تراوحت خبرتهن من سنة وحتى 
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سنوات في األهداف، وتنفيذ 1سنة فأكثر على ذوات الخبرة التي امتدت من سنة إلى  71تفوقت الالتي بلغت خبرتهن 

سنة فلم تكن هناك فروق دالة بينهن وبين ذوات الخبرة  .7وحتى  8الدروس، والتقويم، أما الالتي امتدت خبرتهن من 

سنة فأكثر، وتعزو الباحثة هذه الفروق لكون األهداف، وتخطيط الدروس، وتنفيذ الدروس، والتقويم  71االتي تبدأ من 

أن طول تشكل المجاالت الرئيسة في الممارسات التدريسية اليومية وبنسبة عالية مقارنة ببقية المجاالت األخرى، كما 

 تعامل المعلمة مع هذه المجاالت يكسبها خبرة تمكنها من تحديد مواطن القوة والضعف فيها بدقة5

 

( تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق بين متوسطات استجابة المعلمات على درجة تحسين الدليل 14جدول )

 للممارسات التدريسية بحسب متغير الخبرة

 التباينمصدر  المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

المقدمة 

واالرشادات 

 العامة

 995. 006. 198. 2 396. بين المجموعات

   35.883 103 3695.95 داخل المجموعات

    105 3696.34 المجموع

 األهداف

 001. 7.815 142.622 2 285.24 بين المجموعات

   18.249 103 1879.66 داخل المجموعات

    105 2164.90 المجموع

 تخطيط الدرس

 068. 2.762 122.673 2 245.346 بين المجموعات

   44.417 103 4574.99 داخل المجموعات

    105 4820.34 المجموع

 تنفيذ الدرس

 018. 4.162 176.251 2 352.502 بين المجموعات

   42.348 103 4361.84 داخل المجموعات

    105 4714.34 المجموع

طرق التدريس 

 واستراتيجياته

 542. 616. 48.562 2 97.124 بين المجموعات

   78.843 103 8120.83 داخل المجموعات

    105 8217.96 المجموع

 مصادر التعلم

 497. 704. 21.529 2 43.059 بين المجموعات

   30.571 103 3148.79 داخل المجموعات

    105 3191.84 المجموع

 األنشطة

 696. 363. 14.587 2 29.173 بين المجموعات

   40.159 103 4136.42 داخل المجموعات

    105 4165.59 المجموع

 التقويم

 033. 3.537 454.713 2 909.426 بين المجموعات

   128.550 103 13240.65 داخل المجموعات

    105 14150.08 المجموع

 المجموع العام

 065. 2.809 4917.84 2 9835.682 بين المجموعات

   1750.68 103 180320.6 داخل المجموعات

    105 190156.3 المجموع
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للمقارنات البعدية بين أثر مستويات متغير الخبرة في تحديد درجة تحسين دليل معلم لغتي   LSD( اختبار 15جدول )

 الخالدة للممارسات التدريسية 

 المجال الخبرة (I) الخبرة (J) (I-J)الفرق بين المتوسطات  الخطأ المعياري الداللة

.921 1.49041 -.14762- 8-7.  
7-1  

المقدمة 

واالرشادات 

 العامة

فأكثر71 -12114.- 1.43920 933.  

.921 1.49041 .14762 7-1  
8-7.  

فأكثر71 02648. 1.37856 985.  

.933 1.43920 .12114 7-1  
فأكثر71  

.985 1.37856 -.02648- 8-7. 

.000 1.06288 -3.88095-
*
 8-7. 

7-1  

 األهداف

.001 1.02636 -3.38130-
*
فأكثر71   

.000 1.06288 3.88095
*
 7-1  

8-7.  
فأكثر71 49965. 98311. 612.  

.001 1.02636 3.38130
*
 7-1  

فأكثر71  
.612 .98311 -.49965- 8-7. 

.032 1.65821 -3.61429-
*
 8-7. 

7-1  

 التخطيط

فأكثر71 -3.11463- 1.60123 054.  

.032 1.65821 3.61429
*
 7-1  

8-7.  
فأكثر71 49965. 1.53376 745.  

.054 1.60123 3.11463 7-1  
فأكثر71  

.745 1.53376 -.49965- 8-7. 

.160 1.61912 -2.29048- 8-7. 
7-1  

 التنفيذ

.005 1.56348 -4.49675-
*
فأكثر71   

.160 1.61912 2.29048 7-1  
8-7.  

فأكثر71 -2.20627- 1.49761 144.  

.005 1.56348 4.49675
*
 7-1  

فأكثر71  
.144 1.49761 2.20627 8-7. 

.319 2.20924 -2.21429- 8-7. 
7-1  

 طرق التدريس

فأكثر71 -2.03659- 2.13333 342.  

.319 2.20924 2.21429 7-1  
8-7.  

فأكثر71 17770. 2.04344 931.  

.342 2.13333 2.03659 7-1  
فأكثر71  

.931 2.04344 -.17770- 8-7. 

.247 1.37567 -1.60000- 8-7. 
7-1  

 مصادر التعلم
فأكثر71 -1.12195- 1.32840 400.  

.247 1.37567 1.60000 7-1  
8-7.  

فأكثر71 47805. 1.27243 708.  
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 المجال الخبرة (I) الخبرة (J) (I-J)الفرق بين المتوسطات  الخطأ المعياري الداللة

.400 1.32840 1.12195 7-1  
فأكثر71  

.708 1.27243 -.47805- 8-7. 

.406 1.57672 -1.31429- 8-7. 
7-1  

 األنشطة

فأكثر71 -48293.- 1.52255 752.  

.406 1.57672 1.31429 7-1  
8-7.  

فأكثر71 83136. 1.45839 570.  

.752 1.52255 .48293 7-1  
فأكثر71  

.570 1.45839 -.83136- 8-7. 

.029 2.82097 -6.22857-
*
 8-7. 

7-1  

 التقويم

.015 2.72404 -6.70732-
*
فأكثر71   

.029 2.82097 6.22857
*
 7-1  

8-7.  
فأكثر71 -47875.- 2.60926 855.  

.015 2.72404 6.70732
*
 7-1  

فأكثر71  
.855 2.60926 .47875 8-7. 

.043 10.41037 -21.29048-
*
 8-7. 

7-1  

مجموع 

 االستبانة

.035 10.05265 -21.46260-
*
فأكثر71   

.043 10.41037 21.29048
*
 7-1  

8-7.  
فأكثر71 -17213.- 9.62908 986.  

.035 10.05265 21.46260
*
 7-1  

فأكثر71  
.986 9.62908 .17213 8-7.  

 

ولإلجابة عن السؤال الثالث: ما معوقات تفعيل دليل معلم لغتي الخالدة لتحسين الممارسات التدريسية من وجهة نظر عينة 

الدراسة؟ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة كل معوق وترتيبه كما هو مبين في الجدول 

(715) 

 ( درجات ورتب معوقات االستفادة من دليل معلم لغتي الخالدة 16جدول )

  الترتيب الدرجة  االنحراف  المتوسط  المعوق

  1 كبيرة جدًا 92. 4.30 الدليل ال يحتوي على مصادر معرفة اضافية كافية77-5

  2 كبيرة 1.08 4.21 تأخر وصول دليل المعلمة إلى المدرسة7-5

  3 كبيرة 97. 4.13 يرشد المعلمة إلى وسائل تعليمية بديلة5الدليل ال -77

  4 كبيرة 1.17 4.09 عدم توفر عدد كاف من نسخ دليل المعلم في المدرسة4-5

  5 كبيرة 83. 4.02 عدم تأثير استخدام الدليل على تقويم المعلمة5-.7

  6 كبيرة 1.09 4.00 الخطة الزمنية لتدريس المنهج ال تكفي لتطبيق ارشادات الدليل70-5

  7 كبيرة 1.25 3.75 الدليل ال يراعي محدودية الوقت وعدد الطالبات74-5

  8 كبيرة 1.27 3.63 تتفوق خبرتي في التدريس عن ارشادات الدليل71-5

  9 كبيرة 1.89 3.56 صعوبة تحميل النسخة االلكترونية من شبكة االنترنت7-5

  10 كبيرة 1.09 3.51 عرض المعلومات بصورة مختصرة-.

  11 متوسطة 1.35 3.25 عدم مناسبة االجراءات في الدليل إلمكانات وبيئة المدرسة1-5
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  12 متوسطة 1.37 3.17 عدم توضيح المشرفة التربوية فوائد استخدام المعلمة للدليل-77

  13 متوسطة 1.35 3.06 ال يختلف محتوى دليل المعلمة عن محتوى كتاب الطالبة71-5

  14 متوسطة 1.46 3.06 عدم أخذ دورة تدريبية في استخدام دليل المعلمة5 -1

  15 متوسطة 1.28 2.88 غموض دليل المعلم وطول إجراءاته7-5

  16 متوسطة 1.37 2.83 صعوبة تطبيق النماذج التي يعرضها الدليل1-5

  17 متوسطة 1.34 2.71 عدم مناسبة إرشادات الدليل لكفايات وقدرات المعلمة-8

  كبيرة 528. 3.54 درجة المعوقات 

 45.7( أن قيمة متوسط العوائق التي تحد من فاعلية الدليل في تحسين ممارسات التدريس 71وضحت نتائج الجدول )      

وهي درجة كبيرة، وأن أكبر ما يحول دون االستفادة من الدليل وبدرجة كبيرة جدًا هو خلوه من مصادر إضافية للمعرفة، 

من أن المعلمين يرون  Shu, et al((2011كرته دراسة شو وآخرين ، وتنسجم هذه النتيجة مع ما ذ7540فقد بلغ متوسطه 

كما  من المعايير ااألساسية للدليل تقديم بدائل ومقترحات لألنشطة التربوية،أن وظيفة دليل المعلم تقديم مصادر تعليمية وأن 

أظهرت النتائج أن أقل العوائق تأثيًرا عدم مناسبة إرشادات الدليل لكفايات وقدرات المعلمة، وبلغ متوسطها الحسابي 

 و كانت درجة تأثيره متوسطة75175

 

عائقًا كبيًرا أو متوسًطا يحد من توظيف معلمات لغتي الخالدة للدليل في تحسين ممارساتهن التدريسية، قد  71إن وجود 

يعزز إشكالية فالدليل لم يحقق األهداف التي وضع من أجلها، وهذا ون مؤشًرا لتدنِّ مستوى تدريس هؤالء المعلمات؛ يك

( وقد تعزى هذه العوائق لحداثة منهج لغتي الخالدة فقد 778، .707ضعف االستفادة من األدلة التي أشار إليها الجهيمي )

ه، أما الصف الثالث 7747/7744هـ، وفي الصف الثاني عام 7747/7747أُعتمد تطبيقه في الصف األول المتوسط عام 

( لكن الباحثة ترى أن هذا مبرر غير كاٍف للعوائق التي كشفت عنها 7741،774هـ النصار )7744/7747فطبق فيه عام 

 الدراسة5 

سات التدريسية من وجهة نظر وفيما يخص السؤال الرابع: هل تختلف معوقات تفعيل دليل معلم لغتي الخالدة لتحسين الممار

عينة الدراسة باختالف متغيري النوع والخبرة؟ طبقت الباحثة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات العينة 

 (71على معوقات االستفادة من الدليل بحسب متغير النوع وفق الجدول )

 

( اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات استجابات العينة على معوقات االستفادة من الدليل بحسب متغير 17جدول )

 النوع 

 العبارة الطالبات المعلمات المعلمات اختبار ت

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة ت الداللة

 المعلمة إلى المدرسةتأخر وصول دليل -7 4.12 1.18 4.28 1.16 -907.- 365.

 صعوبة تحميل النسخة االلكترونية من االنترنت-7 3.51 1.36 3.59 2.18 -281.- 779.

 عدم توفر عدد كاف من نسخ الدليل بالمدرسة-4 4.18 77. 4.01 1.26 1.120 264.

 غموض دليل المعلم وطول اجراءاته-7 2.98 1.28 2.82 1.29 848. 398.

 عرض المعلومات بصورة مختصرة-. 3.52 1.04 3.50 1.13 162. 871.

 صعوبة تطبيق النماذج التي يعرضها الدليل-1 2.71 1.29 2.92 1.41 -1.003- 317.

 عدم مناسبة إجراءات الدليل إلمكانات وبيئة المدرسة-1 3.25 1.30 3.25 1.39 010. 992.

 لكفايات وقدرات المعلمةعدم مناسبة إرشادات الدليل -8 2.91 1.27 2.56 1.37 1.744 083.

 عدم أخذ دورة تدريبية في استخدام الدليل-1 3.01 1.45 3.09 1.48 -362.- 718.
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 العبارة الطالبات المعلمات المعلمات اختبار ت

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة ت الداللة

 الخطة الزمنية لتدريس منهج لغتي ال تكفي لتطبيق ارشادات الدليل -70 3.35 1.29 4.46 58. -6.888 000.

 وسائل تعليمية بديلة الدليل ال يرشد المعلمة إلى-77 3.55 1.02 4.54 70. -7.240- 000.

 الدليل ال يحتوي مصادر معرفة اضافية كافية-77 3.73 1.08 4.69 50. -7.140- 000.

 الدليل ال يراعي محدودية الوقت وعدد الطالبات-74 3.50 1.18 3.92 1.28 -2.251- 026.

 المعلمة للدليلعدم توضيح المشرفة التربوية فوائد استخدام -77 3.13 1.36 3.20 1.37 -348.- 728.

 عدم تأثير استخدام الدليل على تقويم المعلمة-.7 3.70 82. 4.25 76. -4.603- 000.

 ال يختلف محتوى دليل المعلمة عن محتوى كتاب الطالبة-71 3.05 1.36 3.07 1.35 -104.- 917.

 تتفوق خبرتي في التدريس عن ارشادات الدليل-71 3.32 1.22 3.84 1.27 -2.763- 006.

 المتوسط واالنحراف المعياري العام + اختبار ت 57.59 10.27 62.07 10.47 -2.846- 005.

بين المعلمات والطالبات المعلمات في المتوسط  .000( لوجود فروق إحصائية دالة عند مستوى 71أشارت نتائج الجدول)

، وبمراجعة نتائج اختبار )ت( في متوسطات كل  17001العام لمعوقات االستفادة من الدليل لصالح متوسط المعلمات البالغ  

معوق ظهرت فروق دالة إحصائيًا في معظم المعوقات لصالح المعلمات أيًضا، وتعزو الباحثة هذه النتيجة الختالف التعامل 

المحدودة، بينما  مع الدليل، فالطالبات المعلمات يتعاملن مع الدليل في نطاق يحده زمن التطبيق الميداني ومجاله من الدروس

تعامل المعلمات مع الدليل ممتد طوال الفصل الدراسي وبصورة يومية، مما يجعلهن على دراية بالمعوقات التي تواجههن في 

 أثناء تدريس كل درس5

 ANOVAولمعرفة هل تختلف معوقات تفعيل الدليل بحسب خبرة التدريس طبقت الباحثة اختبار تحليل التباين األحادي 

 ( يعرض نتائج االختبار785على المعلمات، والجدول )

 

( تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق بين متوسطات استجابة المعلمات على درجة معوقات االستفادة 18جدول )

   من الدليل بحسب متغير الخبرة

 الداللة  )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المعوقات

75  

 570 566. 1.023 2 2.046 بين المجموعات

   1.808 103 186.190 داخل المجموعات

    105 188.236 المجموع

75  

 636. 455. 2.251 2 4.501 بين المجموعات

   4.951 103 509.989 داخل المجموعات

    105 514.491 المجموع

45  

 566. 572. 783. 2 1.567 بين المجموعات

   1.369 103 141.037 داخل المجموعات

    105 142.604 المجموع

75  

 362. 1.026 1.665 2 3.330 بين المجموعات

   1.624 103 167.236 داخل المجموعات

    105 170.566 المجموع

.5  

 946. 056. 072. 2 143. بين المجموعات

   1.285 103 132.348 داخل المجموعات

    105 132.491 المجموع
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 الداللة  )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المعوقات

15  

 512. 673. 1.337 2 2.675 بين المجموعات

   1.988 103 204.731 داخل المجموعات

    105 207.406 المجموع

15  

 450. 805. 1.552 2 3.103 بين المجموعات

   1.927 103 198.519 داخل المجموعات

    105 201.623 المجموع

85  

 454. 795. 1.431 2 2.863 بين المجموعات

   1.801 103 185.486 داخل المجموعات

    105 188.349 المجموع

15  

 931. 072. 172. 2 344. بين المجموعات

   2.385 103 245.619 داخل المجموعات

    105 245.962 المجموع

705  

 653. 428. 968. 2 1.936 بين المجموعات

   2.260 103 232.828 داخل المجموعات

    105 234.764 المجموع

775  

 873. 136. 241. 2 481. بين المجموعات

   1.763 103 181.604 داخل المجموعات

    105 182.085 المجموع

775  

 179. 1.750 2.818 2 5.636 بين المجموعات

   1.610 103 165.808 داخل المجموعات

    105 171.443 المجموع

745  

 497. 704. 1.308 2 2.615 بين المجموعات

   1.858 103 191.394 داخل المجموعات

    105 194.009 المجموع

775  

 320. 1.153 2.318 2 4.636 بين المجموعات

   2.010 103 207.025 داخل المجموعات

    105 211.660 المجموع

7.5  

 281. 1.287 2.482 2 4.965 بين المجموعات

   1.929 103 198.695 داخل المجموعات

    105 203.660 المجموع

715  

 773. 258. 503. 2 1.006 بين المجموعات

   1.946 103 200.391 داخل المجموعات

    105 201.396 المجموع

715  

 184. 1.721 3.452 2 6.904 بين المجموعات

   2.006 103 206.653 داخل المجموعات

    105 213.557 المجموع

 165. 1.833 344.52 2 689.048 بين المجموعاتالمتوسط 



 

 
1. 

 

 

 الداللة  )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المعوقات

   187.93 103 19357.33 داخل المجموعات العام

    105 20046.37 المجموع

( عدم وجود داللة للعبارات حيث أن احتمال المعنوية أخذ على 78عند مقارنة المتوسطات باختبار )ف( أظهر الجدول )

، 05814، 051.4، 05147، 057.7، 057.0، 05.77، 05171، 05417، 05.11، 05141، 05.10التوالي القيم: 

، وبذلك تكون إجابة السؤال هي عدم وجود فروق ذات داللة 05787، 05114، 00787، 05470، 05711، 05711

 إحصائية في معوقات االستفادة من دليل معلم لغتي الخالدة حسب متغير الخبرة التدريسية5

 

 الفصل الخامس 

 التوصيات والمقترحات 
 

 

 التوصيات: 

 الجهات المختصة في وزارة التعليم باآلتي:انطالقًا من نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي 

مراجعة وتطوير المجاالت والعناصر ذات المستوى المتدني في دليل معلم لغتي الخالدة كاألنشطة الصفية،  -7

أهداف برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، واستراتيجيات التدريس، ومصادر التعلم، وأدوات التقويم؛ تلبية ألحد 

ومضامينها، ووضعها في سياق تطبيقي يقوم  7040وتحقيقًا للرؤى والتوجهات الوطنية ورؤية المملكة العربية السعودية 

 لتعليميةواألنظمة ا السعودية في التعليمي النظام بين على تطوير مدخالت وعمليات التعليم والتعلم، ويضيق الفجوة

 المتقدمة5

تطوير دليل المعلم ليكون مختلفًا عن كتاب الطالب شكال ومضمونا، كأن يقسم إلى عدة مباحث في فنون اللغة  -7

 5العربية بحيث يتم التوسع في تثقيف المعلم

إقامة دورات تدريبية مستمرة للطالبات المعلمات والمعلمات في كيفية التعامل مع الدليل واالستفادة من مجاالته بالصورة -4

 الفضلى5 

 توفير فرص أوسع للمعلمات والمشرفات التربويات للمشاركة في تأليف أدلة كتب لغتي الخالدة7-5

 ق الدليل ألهدافه المرجوة5تذليل المعوقات والصعوبات التي تحول دون تحقي -.

 

 المقترحات: 

إجراء دراسة مقارنة لتقويم دليل لغتي الخالدة في المملكة العربية السعودية مع أدلة كتب اللغة العربية للمرحلة المتوسطة -7

 دول أخرى5 

االبتدائية والثانوية في المملكة إجراء دراسة مقارنة لتقويم دليل لغتي الخالدة مع أدلة كتب اللغة العربية للمرحلتين  -7

 5العربية السعودية

 إجراء دراسة تقدم تصوًرا مقترًحا لتطوير دليل معلم لغتي الخالدة خصوًصا وأدلة المعلمين عموًما5 -4

 

 المراجع

 المراجع العربية:

 من: 7741/  77/  77استرجع في ،  أهمية دليل المعلم في عملية التدريس(70775إسماعيل، أحمد ) -7

http://eduhelwan.ibda3.org/t31-topic 

http://eduhelwan.ibda3.org/t31-topic#57
http://eduhelwan.ibda3.org/t31-topic
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وواقع ( الكتب المصاحبة لتعليم مناهج مواد العلوم الشرعية، فلسفتها والهدف منها ومكوناتها 7071األهدل، بديع ) -7

 https://shms.sa/authoring/21151هـ من:  77/7741/.7، استرجع في: .تدريسها

/ 77/.7بدون، دليل المعلم، ما هو؟ وما الفرق بينه وبين الكتاب المدرسي؟ وما هي أهم محتوياته؟ استرجع في  -4

 %/https://academythesis.com/blogDetails/10هـ، من: 7741

، أكتوبر( ممارسات المعلم التعليمية: أفضل الممارسات العالمية الهادفة لتطوير مهنة التعليم، 7074تان، أون سينغ ) -7

 ، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع70745أكتوبر  WISE ،71-47مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم 

( دليل المعلم بين االستعمال المطلق وحرية اإلبداع "معلمو المرحلة االبتدائية أنموذًجا"، 7077جبروني، صليحة ) -.

 415ص  -71، ص71مجلة الممارسات اللغوية، مخبر الممارسات اللغوية بالجزائر، جامعة مولود معمري، ع

( تقويم دليل المعلم لمقرر التفسير للصف الثاني المتوسط من وجهة نظر المعلمين .707مد عبد الرحمن )الجهيمي، أح -1

 7875ص-.77، ص .707، 7ج -7والمشرفين والخبراء التربويين، مجلة العلوم التربوية، ع

ه من: 78/77/7741التدريس، استرجع في  في منه االستفادة ومدى المعلم ( دليل7074الحارثي، يحي بن خميس، ) -1

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=316 

معلمو اللغة العربية في ( فاعلية أدلة المعلمين في تحسين الممارسات التعليمية كما يراها 7001الحوطي، نهاد عيسى) -8

التعليم االبتدائي واتجاهاتهم نحو استخدامها بمملكة البحرين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 األردنية، األردن5

رها ( واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية في االردن ألدلة المعلمين ومقترحاتهم لتطوي7074حولتا، رجاء يوسف) -1

 وتحسين توظيفها في التدريس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن5

( مشكالت تدريس منهج اللغة العربية المطور في المرحلة 7071خليفة، حمادة خليفة والشهري، دمحم هادي، ) -70

التربوية،  للعلوم طيبة جامعة واتجاهاتهم نحو تدريسه، مجلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين

  5 718ص  -711، كلية التربية، جامعة طيبة، ص 7،ع77ج

( دور دليل المعلم لمباحث التربية اإلسالمية في المرحلة 7001الخوالدة، ناصر أحمد والمشاعلة، مجدي سليمان )  -77

السنة  - 77هة نظر المعلمين، مجلة كلية التربية، جامعة اإلمارات، ع الثانوية في تحسين أداء المعلمين التعليمي من وج

 7005ص  -714، ص 77

استرجع في ( تطوير المناهج الدراسية والتحوالت في المشهد التربوي المعاصر، 7001الدريج، دمحم) -77

http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-19-هـ من: 70/77/7741

07-2010-19/3143 

 التدريس مهنة نحو بالمرحلة المتوسطة لعربيةا اللغة معلمي اتجاهات بين العالقةه( 7741الربعي، دمحم عبد العزيز، ) -74

، 4مجلة العلوم التربوية، عمادة البحث العلمي، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، ع القصيم التدريسي بمنطقة وأدائهم

 115ص-.7شوال، ص 

للمرحلة األساسية وتطوير  ( إعداد معايير لتقويم أدلة معلمي التربية االجتماعية والوطنية7004الشقران، خالد عبده ) -77

دليل الصف الخامس األساسي في ضوء هذه المعايير، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، 

 األردن5

( مفاهيم مفتاحية في المناهج وطرق التدريس، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 7001صبري، ماهر ) -.7

 775-74، ص4،ج7ع

من  77و77( مدى توافر معايير دليل المعلم في دليلي الثقافة اإلسالمية للصفين 7001سعيد بن حمود ) الصوافي، -71

وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان5 استرجع في 

 http://www.thaoman.com/theses/thesisهـ، من: 7741/ 77/.7

باستخدام مهارات  الثانوي األول بالصف التاريخ لتدريس للمعلم دليل ( فعالية7118عبدالعزيز، عبدالعزيز السيد ) -71

 الحوار، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر5

https://shms.sa/authoring/21151
https://academythesis.com/blogDetails/10/%25
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=316
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=316
http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-19-19/3143-2010-07-11%20%20%20%20-12-40-27
http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-19-19/3143-2010-07-11%20%20%20%20-12-40-27
http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-19-19/3143-2010-07-11%20%20%20%20-12-40-27
http://www.thaoman.com/theses/thesis/
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هـ  من: 71/77/7741المدرسية، استرجع في  والكتب المناهج وتأليف إعداد ( مراحل7077العمايرة، دمحم ) -78

http://alrai.com/article/683234.html 

 ، مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة705" التقويم والقياس النفسي والتربوي "، ط (7181الغريب، رمزية ) -71

( اتجاهات المعلمين نحو أدلة المعلمين ومدى استفادتهم منها في التعليم، رسالة .711دمحم داود )غيث، سوزان  -70

 ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية5 األردن5

، من: ه7741/ 77( أهمية ودور أدلة المعلمين في العملية التعليمية والتدريسية، استرجع في /.707القاسم، أمجد ) -77

http://al3loom.com/?p=13904 

( اتجاهات معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية نحو استخدام دليل المعلم 7747اللعبون، مدلج بن ابراهيم ) -77

مام دمحم بن سعود اإلسالمية، ومدى افادتهم منه، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإل

 الرياض، المملكة العربية السعودية5

( تقويم دليل كتاب قراءتي للصف األول االبتدائي من وجهة نظر معلمي المادة ومشرفيها، .707لفتة، هديل غازي ) -23

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية، بغداد5

( درجة تحسين االشراف التربوي التطويري للممارسات التدريسية لمعلمي اللغة العربية 7077) اللوح، أحمد حسن -77

ص -784، ص7، ع70في مدارس وكالة الغوث الدولية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، غزة، م

.71 

 الشامل المشروع في االبتدائي األول للصف بيةالعر اللُّغة ُمعلِّّم دليل ( تقويم7741النصار، دمحم بن عبد العزيز ) -.7

 7715ص -701، ص 1.مقترحة، مجلة رسالة التربية وعلم النفسية، ع علمية معايير ضوء المناهج في لتطوير
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