


تعریف التطور المھني
ت خیرة تعلیمیة تھدف إلى تعزیز وتطویر معارف ومھارا

لطلبة  بدورھم یَُحسنون من عملیة تعلم اوالذین التربویین 
(Guskey, 2001 p. 121)

 نشاط منظم یھدف الى تغییر معارف ومھارات واتجاھات
المعلمین األمر الذي یؤدي الى تغییر في سلوكیتھم 

وممارساتھم والذي یؤدي بدوره الى تغییر ایجابي في 
.  مخرجات تعلم التالمیذ والطلبة

2



دور التطور المھني
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تعریف التقویم

 دراسة ومراجعة وتحیل منتظم للبیانات التي تم جمعھا من مصادر•
 متعددة حول برنامج أو برامج التطور المھني بغرض اتخاذ قرارات

Killion, 2008 -ول ذلك البرنامج أو تلك البرامجح

 ,Thomas Guskey-برنامج التطور المھنيونفعیة حول قیمة بحث منتظم •
2000 



From Guskey, 2001 pp 79‐81 

  Participants’ reactions.تفاعالت وانطباعات المشاركین•

Participants’ learning. المشاركینتعلم •

Organization support and change. وتغیرھادعم المؤسسة •

Participants’ use of new knowledge and skills. المشاركین للمعارف والمھاراتاستخدام •

Student learning outcomes. تعلم الطلبةمخرجات •
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إلى من
 )المحلي(التصمیم الداخلي   )المركزي(التصمیم الخارجي 

يتقویم التخطیط والتقویم التكویني والجمع التقویم الجمعي
 قائم على البرنامج قائم على الحدث

 اكتشاف أو خلق حلول بدیلة مع اآلخرین  البحث عن إجابات وحلول من اآلخرین
تبنیھ الخوف منھ

نتائجھ تستخدم توضع في االدراج نتائجھ
یخطط من البدایة تنفذ بعد التفكیر

تقویم تدوین
مبني على النتائج مبني على العملیات

حوار مبني على التأمل عرض النتائج



Increased teacher content knowledge and skills. زیادة معرفة المعلم ومھاراتھ•

Increased student achievement. زیادة تحصیل الطلبة•

Evidence that shows the two are linked in some way. دلیل على أن ھناك ربط بین المتغیرین•



منظور بحثي

:عنوان البحث
وم العلمعلمي ومشرفي العلوم حول تقویم برامج التطور المھني المقدمة لمعلمي تصورات 

السعودیةبالمملكة العربیة 
:أھداف البحث

لمھني ھدف ھذا البحث إلى التعرف على الجوانب الحالیة التي یتناولھا تقویم برامج التطور ا
وأدوات  (Guskey, 2000) جوسكيلمعلمي العلوم في المملكة العربیة السعودیة وفقاً لنموذج 

جمع البیانات لھا، كما ھدف إلى التعرف على مستوى أھمیة تناول تقویم البرامج لتلك 
الجوانب، وأھمیة استخدام أدوات جمع البیانات لھا من وجھة نظر المعلمین والمشرفین 

.التربویین لھم



منظور بحثي

:مشكلة البحث
ھل یتم الطور المھني وفقا الحتیاجات المعلمین؟•
وفقا لمتطلبات المیدان التربوي؟ھل یتم الطور المھني •
التطورات الحادثة في مجال التربیة؟الطور المھني تراعي برامج ھل •
ھل تحقق برامج التطور المھني الغایات المرجوة منھا؟•
كیف یتم التأكد من ذلك؟•



منظور بحثي

أسئلة البحث
فقاً جوانب تقویم برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم في المملكة العربیة السعودیة وما •

من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین لھم؟ (Guskey, 2000) جوسكيلنموذج 
ة تناول جوانب تقویم برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم في المملكة العربیما واقع  •

الخماسي؟ جوسكيالسعودیة وفقاً لنموذج 
ة برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم في المملكة العربیجوانب تقویم تناول ما أھمیة •

من  (Guskey, 2000) جوسكيالسعودیة لجوانب تقویم برامج التطور المھني المتضمنة في نموذج 
وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین لھم؟



:وجھة نظر معلمي ومعلمات العلوم والریاضیات حولول ھذا الجزء یتنا 
ة وفقاً تقویم برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم في المملكة العربیة السعودیواقع تناول جوانب  •

.الخماسي جوسكيلنموذج 



الفرعيالمحور الرئیس والمحور 
المتوسط

عن مستوى برامج التطور المھني رضا المشاركینأوالً 

٣٫٤٧.یتم تقویم رضا المشاركین عن إدارة واستغالل أوقات برنامج التطور المھني١

٣٫٤٥.یتم تقویم رضا المشاركین عن جودة أنشطة برنامج التطور المھني٢

٣٫٤٢.  یتم تقویم رضا المشاركین عن مناسبة مكان تقدیم البرنامج وتجھیزاتھ٣

٣٫٥٠.یتم تقویم رضا المشاركین عن فاعلیة استخدام التقنیة في البرنامج٤

٣٫٤٩.یتم تقویم رضا المشاركین عن كفایة الوقت للبرنامج٥

٣٫٢٨.یتم تقویم رضا المشاركین عن مناسبة أوقات تقدیم برامج التطور المھني٦

٣٫٥٩.یتم تقویم رضا المشاركین عن أداء المدربین والقائمین على البرنامج٧

٣٫٥٤.أھداف البرنامج لحاجاتھممدى تلبیة یتم تقویم رضا المشاركین عن ٨

٣٫٤٣.یتم تقویم رضا المشاركین عن مناسبة طرق التدریب المستخدمة في البرنامج٩

٣٫٤٧.یتم تقویم رضا المشاركین عن مناسبة المحتوى العلمي للبرنامج١٠

٣٫٣٣.یتم تقویم رضا المشاركین عن مدى مناسبة مجموعة برامج التطور المھني الحتیاجاتھم١١

٣٬٤٥متوسط المحور 



 ً المتوسطمستوى تعلم المشاركین من برامج التطور المھني التي شاركوا فیھاثانیا

١
٣٫٤٩.یتم تقویم م اكتساب المتدربین للمعارف المستھدفة

٢
٣٫٤٧.یتم تقویم مدى اكتساب المتدربین للمھارات التدریبیة المستھدفة

٣
٣٫٣٣.یتم تقویم التغیر في اتجاھات المتدربین كنتیجة لبرنامج التطور المھني

متوسط المحور

٣٬٤٣



 ً ثالثا
ین في الدعم الذي تقدمھ إدارة التعلیم والمدرسة وكذلك التغیر اإلیجابي نتیجة مشاركة المعلم

المتوسطبرامج التطور المھني

٣٫٣٨.یتم تقویم مستوى دعم جھة التدریب للمعلمین لتطبیق ما تعلموه في برامج التطور المھني١
٣٫١٣.تطور المھنيیتم تقویم مستوى دعم إدارة التربیة والتعلیم للمعلمین لتطبیق ما تعلموه في برامج ال٢

أثناء  یتم تقویم مستوى دعم إدارة المدرسة للمعلمین لتطبیق ما تعلموه في برامج التطور المھني٣
.تطبیق ما تعلموه

٣٫٢٦

٣٫٣٣لمھنيیتم تقویم مستوى دعم المشرف التربوي للمعلمین لتطبیق ما تعلموه في برامج التطور ا٤

٥
م لما تعلموه یتم تقویم مستوى سرعة المدرسة في معالجة المشكالت التي تواجھ المعلمین في تطبیقھ

.في برامج التطور المھني
٣٫١١

طور یتم تقویم مدى توفر المصادر واألدوات الالزمة لتطبیق المعلمین لما تعلموه في برامج الت٦
.المھني

٢٫٩٨

٣٫١٢.یتم تقویم أثر التدریب على األداء العام للمدرسة واإلجراءات المدرسیة فیھا٧

٨
برامج  یتم تقویم مدى مشاركة المعلمین بمعرفتھم وأنشطتھم التي حصلوا علیھا من مشاركتھم في

.التطور المھني مع بقیة المعلمین في المدرسة
٣٫٢٢

٣٬١٩متوسط المحور



 ً رابعا
.مستوى استخدام المشاركین في برامج التطور المھني للمعارف والمھارات المكتسبة

المتوسط

١
٣٫٤١.یتم تقویم األنشطة التي یطورھا المعلمون نتیجة لمشاركتھم في برامج التطور المھني

٢
المدرسة أو  یتم تقویم تبادل األفكار واألنشطة بین المشاركین في برامج التطور المھني على مستوى

.ادارة التعلیم
٣٫٣٠

٣
٣٫٤٦.یتم تقویم مدى تطبیق المعلمین للمعرفة المكتسبة في الصف أو المدرسة

٤
٣٫٤٨.یتم تقویم مدى تطبیق المعلمین للمھارات المكتسبة في الصف أو المدرسة

٥
ھارات یتم تضمین تقییم المدیر أو المشرف لمدى تحسن ممارسات المعلم المرتبطة بالمعارف والم

.المستھدفة
٣٫٦٧

٣٬٤٦متوسط المحور



 ً خامسا
.تحسن مخرجات تعلم الطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور المھني

المتوسط

٣٫٤٢. مھنيیتم تقویم تحسن التحصیل الدراسي للطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور ال١

٣٫٣٨. یتم تقویم تحسن مھارات الطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور المھني٢

٣
٣٫٣٠.یتم تقویم التغیر في اتجاھات الطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور المھني

٣٫٣٣.ج التطور المھنيیتم تقویم التغیر في ثقة الطلبة بأنفسھم كمتعلمین نتیجة لمشاركة معلمیھم في برام٤

٣٫١٩.مھنيیتم تقویم التحسن في نسبة حضور الطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور ال٥

٣٬٣٣متوسط المحور

٣٫٣٧المتوسط العام للجزء األول



:وجھة نظر معلمي ومعلمات العلوم والریاضیات حولول ھذا الجزء یتنا 
وفقاً  تناول جوانب تقویم برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم في المملكة العربیة السعودیةأھمیة •

.الخماسي جوسكيلنموذج 



م
  

وأدوات تقویم برامج التطور المھني أھمیة طرق 

المتوسطعن مستوى برامج التطور المھني رضا المشاركینأوالً 

٣٬٨٠.تطبیق استبیانات ورقیة على المشاركین١٫١

٣٬٨٧.  المشاركین مقابالت جماعیة مع١٫٢

٣٬٨٧.المقابالت الفردیة مع المشاركین١٫٣

٣٬٧٧.  تحلیل مناقشات منتدیات النقاش١٫٤

٣٬٨٢متوسط المحور



 ً ثانیا
.مستوى تعلم المشاركین من برامج التطور المھني التي شاركوا فیھا

المتوسط

٣٬٨٢.تطبیق اختبارات قلم وورقة على المشاركین١

٢
یة أو الشفھ) مراجعات شخصیة عن مدى التعلم(تقدیم المشاركین لتأمالت 

.المكتوبة
٣٬٧٩

٣
تي یتم وضع جمیع األنشطة واألوراق ال(تحلیل ملفات األداء للمشاركین 

طورھا المشارك والتي توضح تطبیقھ لما تعلمھ ومدى استفادتھ من 
)البرنامج

٣٬٨٢

٣٬٦٤.تقاریر الزیارات الصفیة من قبل لجان خاصة٤
٣٬٧٩.تقاریر الزیارات الصفیة من قبل المشرف التربوي٥

٣٬٧٧متوسط المحور



)٣-٤(جدول 
قویم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمستوى أھمیة الطرق واألدوات لجمع البیانات حول جوانب ت 

برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم

 ً ثالثا
كة الدعم الذي تقدمھ إدارة التعلیم والمدرسة وكذلك التغیر اإلیجابي نتیجة مشار

المتوسط.المعلمین في برامج التطور المھني

٣٬٦٨.تحلیل السجالت المدرسیة٣٫١

٣٬٥٦.محاضر االجتماعات٣٫٢

٣٫٣
ة مقابلة المشاركین وإدارة المدرسة أو مكتب االشراف التربوي أو ممثلین من إدار

.التربیة والتعلیم
٣٬٧٦

٣٬٧٣.تحلیل ملفات وأعمال المشاركین٣٫٤

٣٬٦٨المتوسط للمحور



) ٤-٤(جدول 
قویم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمستوى أھمیة الطرق واألدوات لجمع البیانات حول جوانب ت

برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم

 ً رابعا
مستوى استخدام المشاركین في برامج التطور المھني للمعارف والمھارات 

المتوسط.المكتسبة

١
٣٬٧٢نياستبیان لتحدید مدى تطبیق المشاركین لما تعلموه في برامج التطور المھ

٣٬٨١.مقابالت مع المشاركین حول تطبیق ما تعلمھ المشاركین سابقاً ٢

٣
٣٬٧٦.مقابالت مع المشرفین التربویین حول تطبیق ما تعلمھ المشاركون سابقاً 

٤
لتطور تأمالت المشاركین الشفھیة والمكتوبة حول تطبیق ما تم تعلمھ في برامج ا

.المھني
٣٬٧٥

٣٬٧٨.المالحظات الصفیة المباشرة ألداء المعلمین٥
٣٬٤٣تسجیالت فیدیو للمشاركین٦

٣٬٧٠متوسط المحور



)٥-٤(جدول 
قویم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمستوى أھمیة الطرق واألدوات لجمع البیانات حول جوانب ت 

برامج التطور المھني الموجھة لمعلمي العلوم

 ً المتوسط.لمھنيتحسن مخرجات تعلم الطلبة نتیجة لمشاركة معلمیھم في برامج التطور اخامسا

٣٬٩١.نتائج الطلبة في االختبارات١

٣٬٨٣.سجالت أعمال الطلبة وملفات أدائھم٢

٣٬٧٧)اتجاھاتھم ومیولھم(استبیانات عن الطلبة ٣

٣٬٥٩.مقابلة أولیاء أمور الطلبة٤

٣٬٦٢.المدرسة إداریيمقابلة ٥

٣٬٩٩مالحظة أداء الطلبة في الصف الدراسي٦



:اآلتيالنتائج أظھرت  
.لألداةصدق داخلي وثبات عاٍل مستوى   •
وى بمست جوسكيبرامج التطور المھني لمعلمي العلوم یغطي الجوانب الخمسة في نموذج تقویم  •

.  متوسط
.  الجوانبفي الطرق واألدوات المستخدمة لجمع البیانات حول تلك تنوعاً   •
.كيجوسعینة البحث ترى أھمیة عالیة لجوانب تقویم برامج التطور المھني الخمسة في نموذج أن  •
.عالیة لمجموعة من الطرق واألدوات لجمع البیانات عن تلك الجوانب تتباین فیما بینھاأھمیة •



DR. Abdulwali Hussein Aldahmash
wadialsail@yaoo.com

wadialsail@gmail.com

Mobile# 00966557671512


