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  قائمة الجداول

رقم ال�صفحةعنوان اجلدولالرقم
39منوذج جو�شكي للدرا�شة التقوميية 1
42توزيع املفردات على حماور ا�شتبانة التهيئة والتطور املهني2
44معامالت ثبات ا�شتبانة التطور املهني3
45خ�شائ�ض عينة ا�شتبانة التطور املهني ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات4
46ا�شتبانة الدعم املوؤ�ش�شي للمعلم5
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47بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شي7
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ا�شتبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم املوؤ�ش�شي )للم�شرفني الرتبويني ومدراء املدار�ض وحم�شري 9
49املخترب واأمناء م�شادر التعلم(.

50اأطراف القيادة ح�شب بع�ض املتغريات10
52معامالت الثبات لأدوات الدعم املوؤ�ش�شي11
54مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم العلوم12
54قيم معامل التفاق بني املالحظني كموؤ�شر لثبات بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم العلوم13
55خ�شائ�ض عينة بطاقة املالحظة ال�شفية للعلوم14
56قيم معامل الرتباط بني البنود واملحاور التي تنتمي اإليها )ن=30(15
57قيم معامالت الرتباط البينية للمحاور، ومعامالت الرتباط بالدرجة الكلية )ن=30(16
58مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم الريا�شيات17
59معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم الريا�شيات وحماورها18
60توزيع معلمي ومعلمات الريا�شيات ح�شب متغريات الدرا�شة19
61خطه العمل الزمنية واإجراءات الدرا�شة20
62مهام م�شاعدي وم�شاعدات الباحثني يف كل منطقة21
68املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور اأهداف التطور املهني من حماور ال�شتبيان ن=221999
70املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور حمتوى التطور املهني من حماور ال�شتبيان ن=231999
73املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور دعم اأن�شطة التطور املهني من حماور ال�شتبيان ن=241999
75املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور اأ�شاليب التطور املهني من حماور ال�شتبيان ن=251999
77املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور تقومي اأن�شطة التطور املهني من حماور ال�شتبيان ن=261999

الفروقات بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق املتغريات: اجلن�ض، املرحلة الدرا�شية، نوع اإدارة الرتبية 27
78والتعليم

79الفروقات بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري التخ�ش�ض28
79اختبار )ت( للمحاور اخلم�شة الرئي�شة واملجموع العام ملتغري التخ�ش�ض29
80درا�شة الفروق بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري نوع املوؤهل30
80متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري جهة الإعداد31
80حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات ملتغري جهة الإعداد32
80اختبار �شيفيه Scheffe ملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق33
81متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري اخلربة التدري�شية34
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رقم ال�صفحةعنوان اجلدولالرقم
81حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات ملتغري اخلربة التدري�شية35
84الحتياجات التدريبية مرتبه تنازليا ح�شب تكرار ورودها يف اإجابة ال�شوؤال املفتوح36

لتنفيذ 37 الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  الرتبوي ملعلمي ومعلمات  امل�شرفة   / امل�شرف  م�شتوى دعم 
86املناهج

88م�شتوى دعم مدير / مديرة املدر�شة ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج38
91م�شتوى دعم حم�شر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج39
93م�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج40
95املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة )اجلن�ض(41
97املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري )املنطقة(42
97حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات43
99املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة )التخ�ش�ض(44
100م�شتوى دعم امل�شرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج45
104م�شتوى دعم مدير / مديرة املدر�شة ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج46
105م�شتوى دعم حم�شر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج47
107م�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج48
108م�شتوى الدعم املقدم للم�شرف الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج49
113م�شتوى الدعم املقدم ملدراء ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج50

للم�شاعدة يف 51 والتعليم  الرتبية  وزارة  املختربات من  املقدم ملح�شري وحم�شرات  الدعم  م�شتوى 
117تنفيذ املناهج

يف 52 للم�شاعدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  التعلم  م�شادر  واأمينات  لأمناء  املقدم  الدعم  م�شتوى 
118تنفيذ املناهج

124املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحاور بطاقة املالحظة ال�شفيه للعلوم53
126املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور املادة العلمية54

تعليمية 55 خربات  ملحور  الدرا�شة  عينة  لأداء  املئوية  والن�شب  والتكرارات  احل�شابية  املتو�شطات 
128ا�شتق�شائية

128املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملحور املمار�شات التدري�شية56

املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملحور العالقة التكاملية بني 57
133العلوم واملواد الأخرى واملجتمع

133املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملحور التقومي املتنوع وامل�شتمر58
136املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملحور املادة العلمية59
136املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية لأداء عينة الدرا�شة ملحور التقنية يف التعليم.60
139املتو�شطات احل�شابيه والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة61
140املتو�شطات احل�شابيه والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة62
142املتو�شطات احل�شابيه والنحراف املعياري ملجموعات الدرا�شه63
144حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات64
65Scheffe 145اختبار �شيفيه
147احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبه ح�شب الأولوية يف �شوء نتائج املالحظة ال�شفية66
153م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ املناهج للمحاور الرئي�شة67

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور بيئة 68
153التعليم والتعلم
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رقم ال�صفحةعنوان اجلدولالرقم

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور عملية 69
155التعلم والتعليم

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور املادة 70
158العلمية

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور حل 71
160امل�شكالت

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور مهارات 72
162التفكري والتوا�شل الريا�شي

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات يف حمور توظيف 73
164عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم

م�شتوى الأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات مبحور التعلم 74
166من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة

حمور 75 يف  الريا�شيات  مناهج  تنفيذ  يف  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�شي  الأداء  م�شتوى 
167التقومي وتعزيز الأداء

170املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة )اجلن�ض(76
172املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة )املرحلة التعليمية(77
174حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات78

احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات الريا�شيات ح�شب الأولوية يف �شوء نتائج املالحظة 79
175ال�شفية.

  قائمة المالحق

رقم ال�صفحةعنوان امللحقالرقم
215امللحق رقم )1( ا�شتبانة التطور املهني ملعلم ومعلمة العلوم والريا�شيات1
220امللحق رقم )2( قائمة حمكمي ا�شتبانة التطور املهني2
221امللحق رقم )3( ا�شتبانة املعلم للدعم املوؤ�ش�شي3
226امللحق رقم )4( بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شي4
235امللحق رقم )5( ا�شتبانة الدعم لأطراف الدعم املوؤ�ش�شي5
240امللحق رقم )6( بطاقة مالحظة �شفية ملعلم العلوم6
241امللحق رقم )7( قائمة حمكمي بطاقة مالحظة اأداء معلم العلوم7
245امللحق رقم )8( بطاقة مالحظة �شفية ملعلم الريا�شيات8
248امللحق رقم )9( اأ�شماء م�شاعدي الباحثني9

249امللحق رقم)01( ا�شماء فريق عمل التقرير10
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  المستخلص

تهدف هذه الدرا�شة اإىل تقومي تنفيذ املناهج �شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 
العام. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة مت تطبيق منوذج جو�شكي لتقومي التطور املهنّي ف�شملت الدرا�شة ما 
يلي: 1( التعرف على مرئيات معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات حول التطوير املهنّي املقدم لهم. 2( 
الريا�شيات  تدري�ض  واقع  تقومي   )3 امل�شروع.  لتنفيذ  املعلم  اإىل  املقدم  املوؤ�ش�شّي  الدعم  م�شتوى  تقومي 
والعلوم يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية. وقام فريق الدرا�شة ببناء 
جميع اأدوات الدرا�شة، حيث مت التعرف على مرئيات )1999( من معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات 
حول برامج التطور املهنّي من خالل ال�شتبانة. كما عمل الفريق علي تق�شي دور الدعم املوؤ�ش�شّي من 
اأجل تنفيذ املناهج من خالل تطبيق حزمة اأدوات الدعم على  اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )املدير، وامل�شرف 
عينتها  بلغت  والتي  والريا�شيات(  العلوم  ومعلمه  ومعلم  امل�شادر،  واأمييني  املخترب،  وحم�شر  الرتبوّي، 
)575( م�شاركاً وم�شاركة. واأُجريت )578( مالحظة �شفية لدرو�ض العلوم والريا�شيات يف مدار�ض البنني 
والبنات. �شملت الدرا�شة ال�شفوف الأول والرابع البتدائي والأول املتو�شط يف خم�ض مناطق من اململكة. 
اأ�شارت النتائج اإىل وجود جوانب �شعف يف جودة برامج التطور املهنّي. كما اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن 
م�شتوى  دعم املدير وامل�شرف الرتبوّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم لتنفيذ امل�شروع كان متو�شًطا 
ب�شكل عام، واأن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان متو�شًطا. كذلك اأ�شارت النتائج اإىل اأن 
م�شتوى دعم حم�شر املخترب واأمني امل�شادر للمعلم كان �شعيًفا. وبينت النتائج اأن متو�شط الأداء الكلي 
واأن  املنخف�ض،  امل�شتوى  يف  يقع  الدرو�ض  تنفيذ  مهارات  يف  الدرا�شة  عينة  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي 

متو�شط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�ض يقع يف امل�شتوى املتو�شط. 
ويف �شوء النتائج، قدم فريق الدرا�شة تو�شيات على م�شتوى برامج التطور املهنّي وتو�شيات على 

م�شتوى امل�شروع، وذلك من اأجل التطوير وحت�شني تنفيذ املناهج يف امليدان.



13

  Abstract

This study was an evaluation study of Saudi national math and science cur-
riculum implementation in public education. The study adopted Guskey model for 
evaluating professional development. The three levels of Guskey model that serve 
as a road map for this evaluation study are: 1) survey of (1999) science and math-
ematics teachers opinions toward professional development programs, 2) evalua-
tion of organizational support through survey and task analysis of (575) principles, 
supervisors, lab technicians, and resources personnel. 3) Classroom observations 
(578). The study included 1st,4th, and 7th science and mathematics classes in five 
provinces scattered around the kingdom.

The findings showed the following results: 1) weaknesses in  professional de-
velopment quality, 2) level of principle and supervisor support for teachers was me-
dium, and also level of lab technicians, and resources personnel support was low. 
3)  mathematics Teaching Performance was low, and science Teaching Performance 
was medium. 

Recommendations were provided on two levels, at teacher professional devel-
opment level and at the curriculum development project.

Keywords: professional development; science teachers, mathematics teachers, 
organizational support.
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الفصل األول

المدخل العام إلى الدراسة

  تمهيد:

والعلوم  الريا�شيات  تعليم  يف  النوعي  التطوير  نحو  توجًها  ال�شعودي  التعليمي  النظام  ي�شهد 
ومواءمة  ترجمة  ي�شمل  الييذي  الطبيعية«  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  »م�شروع  خييالل  من  الطبيعية، 
منتجات �شل�شلة ماجروهل  McGraw Hill  لتعليم العلوم والريا�شيات. وتتناول الدرا�شة التقوميية 
التي يجريها »مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات« بجامعة امللك �شعود لتقومي 
امل�شروع اأربعة جوانب رئي�شة، وهي: تقومي منتجات كتب الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وتقومي توافق 
املطلوبة، وتقومي تنفيذ  املعايري واملهارات  املحلية يف حتقيق  الدرا�شّية  ال�شل�شلة مع اخلطط  ومالءمة 

املناهج يف امليدان، وتقومي جودة خمرجات امل�شروع من خالل تقومي التح�شيل الدرا�شّي للطالب. 
�شمن  املناهج  تنفيذ  تقومي  وهييو:  الثالث  اجلانب  بتقومي  الأول  ال�شنوي  التقرير  هييذا  ويخت�ض 
امل�شروع، فريكز على املعلم، كونه اأحد الركائز املوؤثرة يف تنفيذ املنهج، وما حظي به من تطور مهنّي ودعم 
موؤ�ش�شّي، وواقع تدري�ض املناهج داخل ال�شفوف الدرا�شّية. فاملعلم هو املفتاح احلقيقي لتنفيذ امل�شروع، 
وبالتايل فاإن تطويره يعد اأ�شا�ًشا لنجاح الإ�شالح يف التعليم، لأن التطور املهنّي هو اجل�شر الذي ينقل 

عمليات التعليم والتعلم اإىل الو�شع املن�شود. 
اإن تنفيذ املناهج يف م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية« يتطلب تغرًيا يف اأ�شكال التعليم 
والتعلم ال�شائدة يف مدار�شنا، ومن اأجل الو�شول اإىل ذلك يحتاج املعلمون اإىل جتديد معارفهم ومهاراتهم 
وممار�شاتهم؛ بالتايل تظهر احلاجة اإىل تطوير املعلم مهنًيا مع النقلة النوعية يف مناهج الريا�شيات 
والعلوم، ويوؤكد على ذلك ادي وهيويت ولندو)Adey، Hewitt،.& Landau، 2004( الذين يرون اأن 
 )Garet، Porter،واآخرون قاريت  يرى  كما  املدار�ض،  وجتديد  التطوير  عملية  قلب  هو  املهنّي  التطور 
)Desimone، Birman، & Yoon، 2001 اأن جتديد تعليم العلوم ل بد اأن يتناول تطوير املعلم مهنًيا، 
وعلى امل�شتوى املحلّي، اأكدت تو�شيات اللقاء ال�شنوي الثالث ع�شر للجمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية 
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باملعلم  الهتمام  على   2006 عييام  املقام  املعا�شرة«  املتغريات  �شوء  يف  وتطويره  املعلم  »اإعيييداد  والنف�شية 
وتطويره مهنًيا وت�شجيعه على الأخذ مببداأ التعلم مدى احلياة. 

ي�شعى هذا التقرير لتقدمي تقومي تكويني يف اأثناء تنفيذ امل�شروع يف امليدان، وذلك لتقدمي تغذية 
هذا  اإن  القائم.  امل�شروع  وتطوير  تعديل  يف  ل�شتخدامها  امل�شروع  على  القائمني  اإىل  موجهة  راجعة 
التقومي التكوينّي ال�شنوّي مفيد ل�شتثمار الوقت واملوارد املادية والب�شرية، ال�شتثمار الأمثل لتحقيق 
اأهداف امل�شروع؛ حيث اتبعت الدرا�شة املدخل ال�شمويل لدرا�شة جميع اجلوانب املوؤثرة يف تنفيذ املنهج، 
فتناولت الدرا�شة التطور املهنّي الذي قدم للمعلم، والدعم املقدم له من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )مدير 
للمناهج  املعلم  تنفيذ  الدرا�شة  �شملت  كما  التعلم(،  واأمييني م�شادر  املخترب  اأو حم�شر  تربوّي  وم�شرف 
داخل ال�شفوف الدرا�شّية. ا�شتخدمت الدرا�شة لذلك اأدوات متنوعة جلمع املعلومات متثلت يف ا�شتبانات 

وبطاقات مالحظة �شفية وحتليل املهام.
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    مشكلة الدراسة:

يعد م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية« نقلة نوعية يوؤمل اأن يكون لها تاأثري يف اإحداث 
تغيريات جوهرية اإيجابية، يف م�شتوى ونوعية خمرجات التعليم، وقد �شهد العام الدرا�شّي 1430/1429هي 
بدء جتربة هذا امل�شروع يف بع�ض مناطق اململكة، ثم تال ذلك تعميم تطبيق امل�شروع وفق خطة تنفيذية 

مت اعتمادها.
ويعد تنفيذ املناهج اجلديدة اأمًرا غري ي�شري ل�شناع القرار واملربني ومطوري املناهج، ففي الوليات 
يف  املعلمني  اإخييفيياق  لوحظ  ال�شتينيات،  يف  العلوم  يف  جديدة  مناهج  طييورت  عندما  الأمريكية،  املتحدة 
تطبيق مناهج تعك�ض فهًما للبناء املعريّف للعلوم، وحتى موؤخًرا عند تطبيق املناهج التجديدية، لوحظ 
ا على مناهج الريا�شيات وحتى مناهج  تطبيقها جزئًيا وب�شكل ل يعك�ض توجهات املنهج، وهذا ينطبق اأي�شً
التنفيذ  اإن   .)Penuel، Fishman، Gallagher،Korbak، Lopez-Prado، 2008( الييقييراءة  تعليم 
العملية  يف  رئي�شًيا  مدخاًل  كونه  املعلم  اإىل  النظر  دون  يتحقق  اأن  ميكن  ل  اجلديدة  للمناهج  الفعال 
اأن يركز  التعليمية )Van Driel، Beijaard، & Verloop، 2001(، فاأي اإ�شالح لتعليم العلوم ل بد 
الريا�شيات  تعلم  حت�شني  اأن  كما   .)Berman، Desimone ،Porter، & Caret، 2000( املعلم  على 
هو  فاملعلم   .)NCTM، 1991( ومهاراته  معارفه  لتطوير  للمعلم  الفر�ض  باإيجاد  مرتبط  املدر�شية 
)American Association for the advanc -  املحرك الرئي�ض لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة 
)ment of science،1993; National Research Council )NRC(،1996، اإل اأن الواقع، يف 
اململكة، ي�شري اإىل �شعف اأداء املعلمني عموًما، حيث اأ�شار تقرير اإجنازات خطة التنمية ال�شاد�شة 1415-
1420هي اإىل انخفا�ض كفاية واأداء املعلمني واملعلمات )ال�شائغ واآخرون، 2004(. كما اأ�شار البلوي وردمان 

)2010( اإىل وجود �شعف يف اأداء معلمي الريا�شيات.
هذه  تنفيذ  على  وم�شاعدته  باملعلم  لالهتمام  اجلهود  تكري�ض  �شرورة  يتبني  �شبق  مما  انطالًقا 
املعلم، ودرا�شة  املبذولة لتطوير  اإىل تقومي اجلهود  املاأمولة، ومن هنا تت�شح احلاجة  بال�شورة  املناهج 
مدى منا�شبة الدعم املقدم له وم�شتوى تنفيذه للمنهج وفق فل�شفة وتوجهات امل�شروع، وهذا ما تتطلع 

اإليه هذه الدرا�شة التقوميية.
هذا، ويعد م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية« م�شروًعا تطويرًيا على م�شتوى التعليم 
بها  العناية  ت�شتلزم  امل�شاريع  املجتمع، ومثل هذه  فئات  وا�شع من جميع  باهتمام  اململكة، وقد حظي  يف 
 )Kumar & من جميع اجلوانب �شواء التخطيط لها، اأو تنفيذها، اأو تقوميها، وقد اأكد كومار والت�شد
 )Altschuld، 2008على �شرورة العناية بالنواحي التقوميية للم�شاريع الكبرية يف الرتبية العلمّية. 
وي�شري ريت�شارد وتايلر )Richard & Taylor، 2011( اإىل اأنه بالرغم من امليزانيات الكبرية املر�شودة 
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حملًيا اأو من املنظمات الدولية لتطوير املناهج واإ�شالحها، اإل اأن الدرا�شات التقوميية املت�شلة بها ما 
تزال متوا�شعة با�شتثناء قيا�ض اأثرها من خالل امل�شاركات يف م�شابقات دولية مثل TIMSS وPISA. كما 
يوؤكد على اأن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب فرتات زمنية متتد اإىل �شنوات، اإل اأن هذا التنفيذ يتطلب 

اأن يكون عملية تدريجية مدرو�شة مدعمة بالبحوث والدرا�شات النابعة من ال�شياق الرتبوّي املحلّي.
اإىل معلومات تفيد يف تعزيز جوانب  اإىل هذه الدرا�شة التقوميية يف التو�شل  كما تت�شح احلاجة 
واأولياء  والباحثني  امليدان  يف  العاملني  مع  التوا�شل  يف  تفيد  وكذلك  الق�شور،  جوانب  وتعديل  القوة 
الأمور واملهتمني عموًما بق�شايا التعليم. ويوؤكد على ذلك ما ورد يف دليل الدرا�شات التقوميية ملوؤ�ش�شة 
تعليم  لتقومي م�شاريع  اأن  ترى  التي   National Science Foundation الأمريكية  الوطنية  العلوم 
العلوم والريا�شيات مربرين رئي�شيني هما: اأوًل: تقدمي معلومات للتح�شني، وثانًيا: تقدمي معلومات 
امل�شروع يف  تنفيذ  تقومي  الدرا�شة  هنا حتيياول هذه  امل�شتفيدين )Westat، 2002( . من  مع  للتوا�شل 

امليدان وحتديًدا ت�شمل اأهداف الدرا�شة التايل:

  أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�شة اإىل تقومي تنفيذ امل�شروع يف امليدان، فت�شمل:
املناهج  (  1 تنفيذ  على  مل�شاعدتهم  والريا�شيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقدم  املهنّي  التطور  تقومي 

�شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
املوؤ�ش�شّي  (  2 الدعم  اأطييراف  من  والريا�شيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقدم  الدعم  م�شتوى  تقومي 

)املدير، امل�شرف الرتبوّي، حم�شر املخترب، واأمني م�شادر التعلم(، مل�شاعدتهم على تنفيذ املناهج 
�شمن م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية».

تقومي تدري�ض العلوم والريا�شيات يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم  (  3
الطبيعية«. 

درا�شة مدى ارتباط اأداء املعلم التدري�شّي بجن�شه، واملرحلة التعليمية، وخربته التدري�شية. (  4
حتديد الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم والريا�شيات يف �شوء متطلبات امل�شروع. (  5
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  أسئلة التقويم الرئيسة: 

م�شتويات منوذج جو�شكي  با�شتخدام  التالية  التقومي  اأ�شئلة  �شياغة  الدرا�شة مت  اأهييداف  لتحقيق 
لتقومي فاعلية التطور املهنّي كما يلي: 

مناهج  »م�شروع  للمعلم �شمن  م  ُقييدِّ الذي  املهنّي  التطوير  ما مدى جودة  الأول:  الرئي�س  ال�س�ؤال 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�شيات؟

م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  للمعلم  املقدم  املوؤ�ش�شي  الدعم  م�شتوى  ما  الثاين:  الرئي�س  ال�س�ؤال 
»مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية«؟ ويتفرع من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية:

�ض1: ما م�شتوى الدعم املقدم من كل من )امل�شرف الرتبوّي، مدير املدر�شة، حم�شر املخترب، اأمني 
م�شادر التعلم( ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع الريا�شيات 

والعلوم الطبيعية، من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟.
�ض2: ما م�شتوى الدعم املقدم من كل من )امل�شرف الرتبوّي، مدير املدر�شة حم�شر املخترب، اأمني 
م�شادر التعلم( ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع الريا�شيات 

والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم؟
مدير  الييرتبييوّي،  )امل�شرف  من  لكل  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املقدم  الدعم  م�شتوى  ما  �ييض3: 
الريا�شيات  املناهج �شمن م�شروع  تنفيذ  للم�شاعدة يف  التعلم(  اأمني م�شادر  املخترب،  املدر�شة، حم�شر 

والعلوم الطبيعية من وجهة نظرهم؟.
الريا�شيات  م�شروع  وتوجهات  فل�شفة  �شوء  يف  العلوم  تدري�ض  واقييع  ما  الثالث:  الرئي�س  ال�س�ؤال 

والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية:
�ض1: ما م�شتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟
�ض2: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�شّي ملعلم العلوم يعزى اإىل متغري اجلن�ض واملرحلة التعليمية 

واخلربة التدري�شية؟
�ض3: ما الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �شوء متطلبات امل�شروع؟ 

ال�س�ؤال الرئي�س الرابع: ما واقع تدري�ض الريا�شيات يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية:

وتوجهات  فل�شفة  �شوء  يف  التدري�ض  ملهارات  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  اأداء  م�شتوى  ما  �ييض1: 
م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟

اإىل متغري اجلن�ض واملرحلة  �ض2: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�شّي ملعلم الريا�شيات يعزى 
التعليمية واخلربة التدري�شية؟

�ض3: ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�شيات يف �شوء متطلبات امل�شروع؟ 
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  حدود الدراسة: 

اقت�شرت هذه الدرا�شة يف هذه املرحلة على:
• احلدود املكانية  وت�شمل ال�شفوف الأول والرابع البتدائي والأول املتو�شط يف مدار�ض التعليم 	

العام يف قطاعي البنني والبنات يف جميع مناطق اململكة.
• احلدود الزمانية وت�شمل العام الدرا�شّي 1432 – 1433هي.	
• احلدود املو�شوعية وت�شمل التطور املهني والدعم املوؤ�ش�شي وواقع تدري�ض العلوم والريا�شيات.	

  أهمية الدراسة: 

ترجع اأهمية الدرا�شة اإىل ما يلي:
تقدم مقرتحات للم�شاهمة يف تعزيز جوانب القوة وتاليف اأوجه الق�شور لإجناح امل�شروع وحتقيق  (  1

الربامج  تقدمي  يف  والتعليم  الرتبية  بييوزارة  امل�شوؤولني  الدرا�شة  هذه  نتائج  ت�شاعد  فقد  اأهدافه. 
املنا�شبة يف حالة وجود �شعوبات اأو م�شكالت لرفع م�شتوى الدعم والتطوير املقدم �شواء لأطراف 

الدعم اأم للمعلمني.
والريا�شيات يف  (  2 العلوم  تعليم  البحثية يف  الأولييويييات  اأهييم  للمعلم من  املهنّي  التطور  يعد مو�شوع 

اململكة ح�شب درا�شتي »مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات« لأولويات البحث 
ملعلم  املهنّي  التطوير  يعد  كما   .)1433 ال�شمراين،   ،2010 )البلوي،  والريا�شيات  العلوم  تعليم  يف 
Obikan for Research and D -( االريا�شيات والعلوم يف اململكة، اأولوية رئي�شة يف التعليم حالًي

 .)velopment، 2010

امل�شروع.  (  3 لتنفيذ  امل�شتقبلّي  التخطيط  لأجل  للم�شوؤولني  ومعلومات  �شاماًل  و�شًفا  الدرا�شة  تقدم 
فهي الدرا�شة الأوىل التي تنظر اإىل واقع تعليم العلوم والريا�شيات من عدة زوايا وعلى م�شتوى 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية«؛ مما  الدرا�شات الأوائل لتقومي م�شروع »مناهج  الوطن، وهي من 

ي�شفي على الدرا�شة جانب الريادة.
تقدم اأدوات بحثية قد تفيد يف اإجراء ومتابعة البحث، وهي: ا�شتبانة التطور املهنّي، اأدوات الدعم  (  4

املوؤ�ش�شّي، وبطاقتا مالحظة للممار�شات التدري�شية ملعلم العلوم والريا�شيات. 
لأدائهم،  (  5 الذاتي  التقومي  يف  والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  الدرا�شة  هييذه  نتائج  تفيد  قد 

وكذلك قد تفيد مديري املدار�ض وامل�شرفني الرتبويني يف تطوير اأداء املعلمني واملعلمات. 
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  مصطلحات الدراسة: 

التط�ر  املهنّي:

يعرفه لوك�ض هور�شلي واآخرون )1998( يف كتابهم »ت�شميم التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات«، 
املعارف واملهارات والطرق والت�شرفات لتح�شني  املقدمة للمعلمني لتطوير  الفر�ض  باأنه: »جميع 
 ،)Loucks-Horsley، Hewson، Love، & Stiles، 1998، xiv( .»فعاليتهم يف الف�شول واملوؤ�ش�شات
ويف معجم م�شطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم يعرف باأنه »عمليات م�شتمرة واأن�شطة م�شممة 
لزيادة املعرفة  املهنّية، واملهارات، واجتاهات املعلمني لكي متكنهم من حت�شني تدري�شهم من اأجل 

تعلم جيد« )اإبراهيم، 2009، 496(.
ويق�شد به اإجرائًيا يف هذه الدرا�شة باأنه جميع الفر�ض املقدمة لتطوير معارف ومهارات واجتاهات 
املعلمني من اأجل حت�شني تعلم التالميذ. فال تقت�شر فقط على التدريب املبا�شر، فت�شمل التدريب 

والفعاليات واملواد التعليمية امل�شاحبة.

الأداء التدري�سي:

يعرفه اللقاين واجلمل )2003( باأنه »مدى قدرة املعلم على ا�شتخدام املمار�شات والإجراءات التي 
ت�شاعده على القيام بعملية التدري�ض بكفاءة عالية، يتحقق من خاللها م�شتوى اأف�شل يف العملية 
التعليمية وتظهر يف املح�شلة النهائية لنواجت التعلم«. ويق�شد به اإجرائًيا يف هذه الدرا�شة، املمار�شات 
الفعلية التي يقوم بها املعلم يف يف اأثناء تنفيذ التدري�ض داخل الف�شل يف �شوء بطاقة مالحظة اأعدت 

لهذا الغر�ض.

احلاجات التدريبية:

هي جمموع التغريات املطلوب اإحداثها يف معارف ومعلومات ومهارات واجتاهات الأفراد العاملني 
لتعديل اأو تطوير �شلوكهم، اأو ا�شتحداث ال�شلوك املرغوب يف �شدوره عنهم والذي ميكن اأن يحقق 
الأداء  هذا  يف  والعجز  الق�شور  نواحي  على  والق�شاء  اأدائييهييم،  يف  الإنتاجية  الكفاية  اإىل  و�شولهم 
)اخلطيب،1997، 44(، ويق�شد به اإجرائًيا الفرق بني ما هو مطلوب اأداوؤه بكفاية، وما هو قائم من 

اأداء.
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الفصل الثاني

أدبيات الدراسة

�شيتم فيما يلي عر�ض الإطار النظري للدرا�شة من خالل اأربعة حماور كالتايل: 
الإطار املفاهيمي للدرا�شة التقوميية. (  1
التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات. (  2
الدعم املوؤ�ش�شّي للمعلم. (  3
الأداء التدري�شّي ملعلم العلوم والريا�شيات. (  4

  المحور األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة التقويمية:

التقومي هو »التق�شي املنظم ملعرفة كفاءة اأو جدارة �شيء ما« )Westat،2002(، وهو ن�شاط متعدد 
الأوجه ي�شمل اأن�شطة واإجراءات متنوعة ت�شبه اإىل حد كبري البحث العلمّي، فكالهما ي�شمل التق�شي من 
اأجل معرفة جديدة من خالل ا�شتخدام اأ�شئلة موجهة جلمع بيانات لتقدمي النتائج، اإل اأن الختالف 
بينهما يتمركز حول مدى تعميم النتائج. وي�شري امل�شتغلون بالتقومي الرتبوّي اإىل الفرق بني الن�شاطني، 
 » Educational Evaluation: Alternative Approaches حيث فّرق وورثن و�شاندرز يف كتابهما 
 »and practical Guidelines بني البحث العلمّي والتقومي، فدافعية الباحث هي التقدم يف املعرفة 
اإىل  بينما الدافعية لدى املقوم هي امل�شاعدة لإيجاد حلول مل�شكالت واقعية، كما يهدف البحث العلمّي 
تقدمي تعميمات، بينما يهدف التقومي اإىل امل�شاعدة يف اتخاذ قييرارات، كذلك بينما ي�شعى الباحث اإىل 
.)Worthen & Sanders، 1987( .فهم الظاهرة فاإن املقوم لي�ض دوره تقدمي مربرات و�شرح الظواهر

لقد طور املهتمون بالتقومي عدة مناذج للتقومي تقوم على نظريات واأطر مفاهيمية خمتلفة. ولعل 
اأ�شهرها واأقدمها منوذج تايلر، الذي ظهر يف الثالثينيات، والذي يقوم على قيا�ض املخرجات بناء  من 
على الأهداف املن�شودة. وياأتي منوذج �شكريفن، الذي ظهر يف ال�شبعينيات، ليتبنى نهًجا خمتلًفا للتقومي، 
فال يعتمد على اأهداف الربامج واإمنا ينظر اإىل ميزات الربنامج املتحققة. وهناك منوذج �شتافبيم الذي 



22

  Worthen يعتمد على تقدمي معلومات ملتخذي القرار حول ال�شياق واملدخالت والإجراءات واملخرجات
.& Sanders، 1987

العلوم  لتعليم  التطوير  ميي�ييشييروعييات  بتقومي  الهييتييمييام  ازداد  املييهيينييّي  الييتييطييور  تييقييومي  جمييال  ويف 
والريا�شيات مع الدعوات لإيجاد نوعية جيدة من املعلمني يف كل الف�شول واحلاجة اإىل تطوير معارفهم 
ومهاراتهم حول التدري�ض املعتمد على املعايري، حيث طالب املهتمون ب�شرورة وجود نظام تقومي ملعرفة 
املهنّي  التطور  اأن�شطة  فاعلية  حتديد  هو  يهمنا  ما  اإن  وجناحها.  حت�شينها  يف  وامل�شاهمة  الربامج  اأثيير 
امل�شممة لتح�شني معارف ومهارات املعلمني بهدف م�شاعده الطالب على التعلم. لقد اعتادت الدرا�شات 
املعنية بالتقومي على معرفة ر�شا امل�شاركني يف برامج التطور املهنّي، بينما مت اللتفات موؤخًرا اإىل درا�شة 
 )Penuel، العالقة بني برامج التطور املهنّي وبني تعلم املعلمني والتغريات الناجتة يف الف�شول الدرا�شّية

 .Fishman،Yamaguchi، & Gallagher، 2007(
ويعد منوذج جو�شكي منا�شًبا لهذا التوجه احلديث يف تقومي برامج التطور املهنّي. اإن هذا النموذج 
م�شتمد من منوذج كريكباتريك لتقومي الربامج التدريبية، واملكون من اأربعة م�شتويات لتحديد قيمة 
اأننا يف جمال الرتبية والتعليم، نحتاج   )Guskey، 2000( وكفاءة الربامج التدريبية. ويرى جو�شكي
اإىل اإ�شافة م�شتوى اآخر �شّماه م�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي، لإميانه باأن املعلم لن ي�شتطيع حتقيق التغيري 
والإ�شالح ما مل يلق دعًما من الأطراف امل�شاركة معه يف العملية التعليمية. وبالتايل فاإن منوذج جو�شكي 
لتقومي فاعلية التطور املهنّي، ينظر اإىل خم�شة م�شتويات مرتبة هرمًيا من الب�شيط اإىل العميق، وهي 

كما يلي: 
امل�شتوى الأول: اآراء امل�شاركني حول التطور املهنّي املقدم لهم.  �
امل�شتوى الثاين: تعلم امل�شاركني معارف ومهارات جديدة.  �
امل�شتوى الثالث: الدعم والتغيري املوؤ�ش�شّي.  �
امل�شتوى الرابع: ا�شتخدام امل�شاركني للمعارف واملهارات يف اأدائهم.  �
امل�شتوى اخلام�ض: نواجت تعلم الطالب.  �

ويف هذا التقرير ال�شنوي الأول مت تاأجيل النظر اإىل امل�شتوى اخلام�ض املتعلق بنواجت تعلم الطالب 
كما مت  التقوميية.  الدرا�شة  والثالث من  الثاين  ال�شنويني  التقريرين  ليكون يف مرحلة لحقة �شمن 

الكتفاء بدلئل امل�شتوى الرابع لتغني عن دلئل امل�شتوى الثاين. 
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  المحور الثاني: التطور المهنّي لمعلم العلوم والرياضيات:

ت�شتخدم البحوث والدرا�شات العربية م�شطلح النمو املهنّي واأحياًنا م�شطلح التطور املهنّي، اإل اأن 
اإن م�شطلح النمو املهنّي  اإذ  اأن الأف�شل هو م�شطلح التطور املهنّي؛  ال�شمراين واآخرين )2011( يرون 
يقت�شي تلقائية التطور، يف حني يعني م�شطلح التطور املهنّي ال�شتهداف والتخطيط. لقد تغريت النظرة 
اإىل التطور املهنّي للمعلمني من التدريب املبا�شر لعدة اأيام خالل ال�شنة اإىل النظر اإىل التطور املهنّي 
 )Sparks على اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام الدرا�شّي ومرتبطة بدور املعلم اليومّي يف التدري�ض
)Hirsh، 1997 &. واأ�شبح جمال التطور املهنّي جماًل وا�شًعا اجتهد املتخ�ش�شون فيه ل�شياغة معايري 
 )Garet، et al. 1999; Garet، et al. 2001; Weingarten، وموا�شفات للتطور  املهنّي يوؤمل حتقيقها
Cortese، & Johnson، 2008; National council of teacher of mathematics، 1991; N -

 tional Council for Accreditation of Teacher Education )NCATE(، 2001; National

  Research Council)NRC(،1996 ; National Staff Development Council)NSDC(، 2001

.)Penuel، et al. 2007; Berman، et al. 2000

وي�شري الأدب الرتبوّي اإىل درا�شات هدفت اإىل تقومي التطور املهنّي، منها الدرا�شة التقوميية لربنامج 
اأيزنهور للتطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات، والتي قام بها املعهد الأمريكي للبحث، وا�شتخدمت فيها 
ثالث طرق رئي�شة جلمع املعلومات هي: الو�شف ال�شامل لأهداف الربنامج واأن�شطته، ودرا�شة حالة لعدد 
من املدار�ض، ودرا�شة تتبعية ملمار�شات املعلم ال�شفية. وا�شتخدمت الدرا�شة ا�شتفتاء ملعرفة مدى م�شاهمة 
اأن�شطة التطور املهنّي يف تنمية م�شتوى املعرفة واملهارة لدى املعلمني يف اجلوانب التالية: املعرفة العميقة 
للعلوم والريا�شيات، املناهج وطرق التدري�ض، طرق التقومي، ا�شتخدام التقنية والتنوع. كما مت النظر اإىل 
الفرتة  الن�شاط،  الفعال هي: نوع  املهنّي  للتطور  �شت خ�شائ�ض  بناء على  املهنّي  التطور  اأن�شطة  جودة 
 )Garet، Bi الأن�شطة.- بني  الرتابط  الن�شط،  التعلم  العلمّي،  املحتوى  اجلماعية،  امل�شاركة   ، ةالزمني
)man، Porter، Desimone، & Herman، 1999. ومن اأكرث الدرا�شات امل�شار لها يف الأدب الرتبوّي 
 )Garet، Porter، Desimone، Birman، & Yoon، 2001( واآخرين  جاريت  درا�شة  املجال،  هذا  يف 
التي عملت على ا�شتفتاء عدد )207( من املعلمني موزعني يف )30( مدر�شة يف ع�شر مقاطعات يف خم�ض 
وليات اأمريكية والتي قدمت بع�ض موا�شفات التطور املهنّي الفعال من خالل عينة من املعلمني الذين 
اإطار اهتمام موؤ�ش�شة العلوم الوطنية الأمريكية بتقومي برامج  �شاركوا يف برامج تطوير خمتلفة. ويف 
 »Council of Chief State School Officers« التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات، فقد كلفت
CCSSO( مب�شروع تقومي التطور املهنّي ملعلمي العلوم والريا�شيات حيث قدم املجل�ض درا�شتني حول 

هذا املو�شوع اأولهما قدمها عام 2008م لدرا�شة برامج للتطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات يف )14( 
تاأثري لربامج  التقوميية دلت على وجييود  الدرا�شات  اأن ثلث  يلي:  اإىل ما  النتائج  اأهييم  واأ�ييشييارت  ولييية. 
التطور املهنّي على نتائج الطالب ومعارف املعلمني وممار�شاتهم التدري�شية، واأن الرتكيز على املحتوى 
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العلمّي وتوفري الوقت الكايف واملتابعة يف املدار�ض تزيد من فعالية التطور املهنّي، وقد �شملت ثلث برامج 
املمار�شات  اأو تغري يف  الطالب  النتائج عن حت�شيل  ودلت  التي قدمت،  للربامج  تقومًيا  املهنّي  التطور 
ا، عام 2009، درا�شة حتليل بعدّي  التدري�شية)Blank، Alas، and Smith، 2008(. كما قدم املجل�ض اأي�شً
للبحوث والدرا�شات التقوميية التي نفذت حول التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات، وذلك مل�شاعدة 
امل�شوؤولني وتقدمي اأدلة علمية حول تاأثري برامج التطوير املهنّي التي نفذت على نتائج تعلم الطالب. 
التي ركزت  املهنّي  التطور  تاأثري برامج  اأوًل: ما  التاليني:  ال�شوؤالني  اإىل الإجابة عن  الدرا�شة  وهدفت 
على املحتوى العلمّي على معارف ومهارات املعلمني وعلى نتائج حت�شيل الطالب؟. وثانًيا: ما موا�شفات 
برامج التطور املهنّي التي كان لها تاأثري؟ وما مدى توافق هذه املوا�شفات مع املوا�شفات الواردة يف الأدب 
الرتبوي؟. ودلت اأهم نتائج التحليل البعدّي للدرا�شة على اأن برامج تطوير املعلم يف املحتوى العلمّي 
للريا�شيات يوؤثر ب�شكل اإيجابّي على نتائج حت�شيل الطالب.كما توؤكد النتائج على وجود عالقة موجبة 
بني نتائج الطالب وبع�ض موا�شفات التطور املهنّي الفعال وبخا�شة امتداد الفرتة الزمنية املخ�ش�شة 
لن�شاط التطور املهنّي )Blank، and Alas، 2009(. مما �شبق؛ يت�شح التوجه احلايل لالهتمام مبجال 
التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات من حيث �شّن املعايري واملوا�شفات لتفعيله والهتمام بتقوميه، 

ودرا�شة مدى حتقيقه لالأهداف املرجوة.
زالت  فما  العلمّي،  والبحث  الدرا�شات  من  حقه  املهنّي  التطور  ينل  فلم  املحلّي  امل�شتوى  على  اأمييا 
الدرا�شات يف املراحل الأوىل من الك�شف والتعرف على الواقع. فقد هدفت درا�شة البلوي والراجح )2011( 
اإىل التعرف على واقع ومعوقات التطور املهنّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات. ومت ت�شميم اأداة الدرا�شة 
لت�شمل خم�شة جمالت هي: اأن�شطة التطور املهنّي، وم�شادره، وجمالت التطور التخ�ش�شية والرتبوية، 
ومعوقات التطور املهنّي. وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن اأكرث اأن�شطة التطور املهنّي ممار�شة هي ال�شتفادة 
التطور  اأن�شطة  ملمار�شة  امل�شادر م�شاهمة  واأكرث  الأمييور.  اأولياء  والتوا�شل مع  امل�شرفني  توجيهات  من 

املهنّي هي زمالء املهنة والكتب وامل�شرف الرتبوي.
كما هدفت درا�شة ال�شمراين واآخرين )2011( اإىل التعرف على واقع ومعوقات التطور املهنّي ملعلمي 
ومعلمات العلوم، ومت ت�شميم اأداة الدرا�شة لت�شمل خم�شة جمالت هي: اأن�شطة التطور املهنّي، وم�شادره، 
وجمالت التطور التخ�ش�شية والرتبوية، ومعوقات التطور املهنّي. وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن اأكرث 
و�شائل  امل�شتجدات عرب  ومتابعة  امل�شرفني  توجيهات  ال�شتفادة من  املهنّي ممار�شة هي  التطور  اأن�شطة 
الإعالم والقراءة املتخ�ش�شة يف تعليم العلوم والتوا�شل مع اأولياء الأمور. كما تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن 

امل�شادر الذاتية وزمالء املهنة وامل�شرف الرتبوّي تعد امل�شادر الأعلى لتطور املعلمني واملعلمات مهنًيا. 
الك�شف عن واقع عملية تدريب  اإىل  ويف فل�شطني، هدفت درا�شة للعاجز واللوح والأ�شقر )2010( 
معلم   )580( ا�شتفتاء  خالل  من  غزة  مبحافظات  اخلدمة  اأثناء  يف  الثانوية  املرحلة  ومعلمات  معلمي 
اأ�شئلة  عن  لالإجابة  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحثون  ا�شتخدم  وقييد  الثانوية.  املرحلة  من  ومعلمة 
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الدرا�شة، واأعدوا لهذا الغر�ض ا�شتبانة. وتو�شلت الدرا�شة اإىل حاجة برامج تدريب املعلمني واملعلمات 
اإىل وجود اأهداف حمددة �شلًفا، بالإ�شافة اإىل حاجتها اإىل التخطيط املنطلق من واقع العملية التعليمية 
تخطيط  من  الربنامج  عمليات  كافة  يف  املعلمني  م�شاركة  واأهمية  املختلفة،  املتدربني  احتياجات  ومن 
 )2009( ال�شالمات  ملحمد  درا�شة  هدفت  فقد  الأردن  يف  اأمييا  واملتابعة.  والتقومي  التنفيذ  يف  وم�شاركة 
قبل  واملعدة من  مهنًيا  املعلمني  لتنمية  الوطنية  للمعايري  العلوم  معلمي  امتالك  ا�شتق�شاء مدى  اإىل 
وزارة الرتبية والتعليم بالأردن. حيث �شمم الباحث ا�شتبانة ت�شمنت �شبعة جمالت من املعايري وهي: 
)التطوير الذاتي - تقومي تعلم الطلبة - الرتبية والتعليم يف الأردن - اأخالقيات مهنة التعليم - املعرفة 
الأكادميية والبيداغوجية اخلا�شة - تنفيذ الدرو�ض - التخطيط للتدري�ض(، و�شملت عينة الدرا�شة فئات 
املعلمني واملديرين وامل�شرفني وتو�شلت اإىل نتائج اأهمها: عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية لإجابات 
معلمي ومعلمات عن اأي جمال من جمالت ال�شتبانة، وكذلك عن ال�شتبانة ككل، تعزى اإىل اخلربة. 
كما دلت النتائج على وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية لإجابات اأفراد العينة عن 

ا�شتبانة املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنًيا وهذه الفروق تعزى اإىل متغري الوظيفة. 
وعمد اأبو جامو�ض )2006( اإىل عر�ض وحتليل مالمح التجربة الأردنية يف اإعداد املعلمني وتدريبهم 
يف اأثناء اخلدمة؛ للوقوف على مدى تناغمها مع الجتاهات احلديثة يف هذا امليدان. وتو�شلت الدرا�شة 
اإىل نتائج اأهمها: اأن هناك تقدًما يف البنى النظرية للمفاهيم واملعارف واحلقائق ذات ال�شلة بتخ�ش�شات 
املتدربني، ويف اأ�شاليب تدري�شهم واأن�شطتهم ال�شفية والال�شفية، وامتالكهم لزمام التكنولوجيا واأ�شاليب 
باملتدربني  املعيقات ومعظمها خا�ض  اأن هناك بع�ض  ا�شتخدامها وال�شتفادة منها بدرجة مقبولة، كما 
مثل: �شعوبة املوا�شالت، والعبء التدري�شّي الكامل، واحلوافز املادية واملعنوية، واأماكن التدريب وعدم 
توافر الت�شهيالت الالزمة بال�شكل املنا�شب. وخرجت الدرا�شة بت�شور مقرتح لإعداد املعلمني وتدريبهم 

يف اأثناء اخلدمة.
ويف عمان �شعى متويل )2004( اإىل تقدمي ت�شور مقرتح لتطوير برامج التدريب ملعلمي الريا�شيات 
تدريبية  احتياجات  ما مت حتديده من  وذلك يف �شوء  ب�شلطنة عمان،  والثانوية  الإعدادية  باملرحلتني 
لزمة ملعلمي الريا�شيات. وقد اأعد الباحث لهذا الغر�ض ثالث ا�شتبانات موجهة اإىل معلمي وموجهي 
اأهم  حتديد  التالية:  النتائج  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  والثانوية. وقد  الإعييدادييية  باملرحلتني  الريا�شيات 
الحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي الريا�شيات كما يراها املعلمون باملرحلتني الإعدادية والثانوية. 
اأ�شلوب املحا�شرة ال�شائد يف الدورات  وتاأكيد معلمي املرحلتني الإعدادية والثانوية على �شرورة تغيري 
كذلك  احلديثة،  الجتاهات  مع  يتما�شى  مبا  التدريب  يف  العملية  الأ�شاليب  اإىل  والنتقال  التدريبية، 
�شرورة عقد م�شاغل ودورات تدريبية وندوات تعليمية ي�شاركون فيها ويتبادلون كل ما هو جديد خا�ض 

بتجويد تدري�ض مادة الريا�شيات.
يت�شح مما �شبق اأن جمال التطور املهنّي على امل�شتوى املحلّي، مل ينل حقه من البحث والتق�شي 

والتقومي، مما ي�شتدعي تكثيف اجلهود لتحقيق التطوير املاأمول للمعلم. 
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  المحور الثالث: الدعم المؤسسّي: 

على الرغم من اختالف الروؤى النظرية حول مفهوم الدعم املوؤ�ش�شّي، اإل اأن هناك اعتقاًدا كبرًيا باأن 
جودة الدعم املوؤ�ش�شّي توؤثر بدرجة كبرية على جناح املدر�شة، ونتائج الطالب )Bush، 2008(. ويعتمد 
الدعم املوؤ�ش�شّي على عدد من العوامل مثل طبيعة املواقف الرتبوية، طبيعة التنظيم الجتماعي، اأهداف 
اأخرى  وعوامل  الزمنية،  الأطيير  وكذلك  املختلفة،  وامل�شادر  املييواد  املعنيني،  الأفييراد  الرتبوية،  املوؤ�ش�شة 
متعددة )Leithwood & Riel، 2003(. وتذكر رافدة احلريري )نقاًل عن ح�شني وح�شني، 2006( اأن 
الهدف الرئي�شي لأي دعم موؤ�ش�شي هو الرتكيز على توفري اخلربات الرتبوية، وبرامج التدريب املنا�شبة 
العقلية  اإمكاناتهم  و�شقل  تعزيز  لأجييل  الأفيييراد  وكفاية  م�شتوى  ورفييع  لتطوير  واملوظفني  للمعلمني 

واجل�شمية والوجدانية.
املهنّي،  التعلم   وتعزيز  املعلمني،  التعاون بني  زيييادة  كبرًيا يف  دوًرا  الفاعل  املوؤ�ش�شّي  الدعم  ويلعب 
والقيادة الت�شاركية داخل جمتمعات املمار�شة باملدر�شة، من اأجل زيادة اخلربة بني اأع�شاء املدر�شة بغر�ض 
على   )Southworth، 2009( �شاوثورث  ويوؤكد  التعليم.  نتائج  وحت�شني  املدر�شية  العمليات  حت�شني 
ال�شفية وتعلم الطالب، ب�شكل غري مبا�شر من خالل  املمار�شة  املدار�ض يحدث فرًقا كبرًيا يف  اأن دعم 
اأعمال املعلمني. ويدعو، يف الوقت نف�شه، اإىل تبني ثالث ا�شرتاتيجيات موؤثرة ومت�شابكة للدعم املوؤ�ش�شّي 

الناجح:
منذجة الهتمام امل�شتمر والفعال يف عملية التعلم والتعليم. (  1
ر�شد ما يحدث يف ال�شفوف الدرا�شّية وبيانات التح�شيل العلمّي للطالب من اأجل تطوير التعليم   (  2

املهنّي الفعال على اأ�شا�ض تقدم ومنو الطالب.
تطوير التعليم  املهنّي والتعاون البناء للمعرفة  املهنّية من خالل احلوار حول ممار�شات التعليم  (  3

والتعلم للطالب.
مما �شبق، ميكن التاأكيد اأن الدعم املوؤ�ش�شّي الفاعل يركز على تعلم الطالب، حيث ي�شارك العديد 
من اأع�شاء املجتمع املدر�شي يف لعب اأدوار هادفة وحمددة يف الدعم لتح�شني اأداء وفاعلية املدر�شة. كما 
يركز كذلك على تعزيز النمو املهنّي للمعلمني وخلق وا�شتدامة البيئة املدر�شية الفاعلة؛ بحيث ي�شبح 
تطبيق املناهج واملقررات الدرا�شّية م�شوؤولية جماعية تعاونية. وفيما يلي تف�شيل لأدوار اأطراف الدعم 

املوؤ�ش�شّي املعنيني بهذه الدرا�شة:
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اأدوار مدير املدر�سة:

اأكدت الدرا�شات والبحوث يف ال�شنوات الأخرية على اأهمية ثالثة جوانب يف عمل القائد الرتبوّي 
اإىل  تييوؤدي  الدرا�شّية بطرق خمتلفة  املناهج  اإدارة  املعلمني 2(  وهي: 1( تطوير فهم عميق لكيفية دعم 
تعزيز تعلم الطالب 3( تطوير القدرة على حتويل املدار�ض اإىل منظمات فعالة تعزز تدري�ض فاعل، وتعلم 

.Davis et al.، 2005 فاعل جلميع الطالب
وقد حددت القواعد التنظيمية ملدار�ض التعليم العام ال�شادرة  من قبل وزارة املعارف يف عام 1420هي 
مهام وم�شوؤوليات مدير املدر�شة ووكيلها وجميع العاملني يف املدر�شة، فجاءت مهام وم�شوؤوليات مدير 
املدر�شة على النحو الآتي: مدير املدر�شة هو امل�شوؤول الأول يف مدر�شته، وهو امل�شرف على جميع �شوؤونها 
يف  ويدخل  و�شلوكاً،  اأداء  لزمالئه  احل�شنة  القدوة  وهو  والجتماعية،  والإداريييية  والتعليمية  الرتبوية 

م�شوؤولياته ما يلي:
الإحاطة الكاملة باأهداف املرحلة وتفهمها والتعرف على خ�شائ�ض طالبها وفقاً ملا جاء يف �شيا�شة  (  1

التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية.
واكت�شاب  (  2 اجلييوانييب  جميع  من  ومنييوه  الطالب  �شخ�شية  لبناء  ال�شاحلة  الرتبوية  البيئة  تهيئة 

اخل�شال احلميدة.
املدر�شة وجتهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها لال�شتخدام مثل )امل�شلى،  (  3 الإ�شراف على مرافق  متابعة 

واملعامل واملختربات، ومركز م�شادر التعلم، واملق�شف املدر�شي، واملق�شف املدر�شي وقاعات الن�شاط، 
والأفنية واملالعب... وغريها(، وتنظيم الف�شول وتوزيع الطالب عليها.

اتخاذ الرتتيبات الالزمة لبدء الدرا�شة يف املوعد املحدد واإعداد خطط العمل يف املدر�شة، وتنظيم  (  4
يف  واللجان  املجال�ض  وت�شكيل  املدر�شة  من�شوبي  على  الن�شاط  وبرامج  الأعمال  وتوزيع  اجلييداول، 

املدر�شة ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات وح�شب ما تقت�شيه حاجة املدر�شة.
الإ�شراف على املعلمني وزيارتهم يف الف�شول والطالع على اأعمالهم ون�شاطهم وم�شاركاتهم. (  5
الدقة  (  6 حتييري  مييع  لذلك  املنظمة  للتعليمات  وفييقيياً  املييدر�ييشيية  يف  للعاملني  الوظيفي  الأداء  تقومي 

واملو�شوعية والتحقيق من وجود ال�شواهد املوؤيدة ملا ي�شعه من تقديرات.
الإ�شهام يف النمو  املهنّي للمعلم من خالل تلم�ض احتياجاته التدريبية واقرتاح الربامج املنا�شبة  (  7

له، ومتابعة التحاقه مبا يحتاج اإليه من الربامج داخل املدر�شة وخارجها وتقومي اآثارها على اأدائه، 
والتعاون يف ذلك مع امل�شرف الرتبوّي املخت�ض.

وت�شهيل  (  8 املدر�شة  زيييارة  عملهم  طبيعة  تقت�شي  ممن  وغريهم  الرتبويني  امل�شرفني  مع  التعاون 
مهماتهم ومتابعة تنفيذ تو�شياتهم وتوجيهاتهم مع مالحظة املبادرة يف دعوة امل�شرف املخت�ض عند 

احلاجة.
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الطالب  (  9 اأمييور  واأولييييياء  املدر�شة  بني  والتكامل  التعاون  اآفيياق  وفتح  الجتماعي  املدر�شة  دور  تعزيز 
وغريهم ممن لديهم القدرة على الإ�شهام يف حتقيق اأهداف املدر�شة.

اإ�شعارهم  (  10 اأبنائهم وموا�شلة  اأحوال  الطالب ودعوتهم لالطالع على  اأمور  باأولياء  العالقة  توثيق 
مبالحظات املدر�شة ومرئياتها حول �شلوكهم وم�شتوى حت�شيلهم والت�شاور معهم ملعاجلة ما قد 

يواجهه اأبناوؤهم من م�شكالت.
الرتبوية  (  11 اجلييوانييب  ملناق�شة  املييدر�ييشيية  هيئة  مييع  الجييتييميياعييات  وتنظيم  املدر�شية  املجال�ض  تفعيل 

والتنظيمية، و�شمان قيام كل فرد مب�شوؤولياته على الوجه املطلوب، مع مالحظة تدوين ما يتم 
التو�شل اإليه ومتابعة تنفيذه. 

امل�شاركة يف الجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه اإدارة التعليم اأو امل�شرف الرتبوّي  (  12
املخت�ض.

الإ�شراف على اأعمال الختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة درا�شة نتائج الختبارات وحتليلها  (  13
واتخاذ ما يلزم من اإجراءات يف �شوء ذلك.

يف  تييربييوي  كقائد  املييدييير  دور  بدرا�شة   )Paul، 2000( بييول  قييام  فقد  املدر�شة  مدير  دور  ولأهمية 
املهنّية  التنمية  املدر�شة حتقيق  ملدير  اأنييه ميكن  النتائج  اأهييم  وكييان من  للمعلمني،  املهنّية  التنمية  دعم 
والطييالع،  القراءة  املعلمني على  الرتبية، حث  بكليات  املعلمني  اإحليياق  ومنها  اأ�شاليب:  من خالل عدة 
مالزمة املعلمني بع�شهم لبع�شهم، وغريها من الأ�شاليب الأخرى. وك�شفت درا�شة احلمدان وال�شمري 
)2008( اإىل اأن معظم املديرين يوؤدون اأدوارهم يف التطوير املهنّي للمعلم بن�شبة عالية، كما اأكد )%80.8( 
املدر�شة  اإدارة  بني  والتن�شيق  التعاون  عالقات  تنمية  على  العمل  �شرورة  الثانوية  املدار�ض  مديري  من 
والقائمني على التخطيط عند تخطيط برامج التدريب  املهنّي للمعلم يف اأثناء اخلدمة. وكان من اأبرز 
تو�شيات درا�شة ح�شيني )2008( التاأكيد على اأهمية وجود دوراً فاعاًل لالإدارة املدر�شية يف حتقيق التنمية  
املهنّية للمعلمني. وتو�شل نحيلي )2010( يف درا�شته اإىل اأن ملدير املدر�شة دور مهم يف رفع كفاية املعلمني 
يف جمالت البحث املختلفة العلمّية، والجتماعية، والإدارية، وغر�ض الثقة بالنف�ض، والعتزاز والفتخار 
باملهنة واإك�شاب املعلمني املهارات الالزمة يف معاجلة امل�شكالت التي تعرت�شهم يف جمال ا�شتخدام طرائق 
التدري�ض والو�شائل التعليمية احلديثة. يف حني تو�شلت كحيل )2004( اإىل اأن مديري املدار�ض ل يعملون 
ال�شفية وعقد  الزيارات  دورهييم على  ويقت�شر  املطلوب،  بال�شكل  للمعلمني  املهنّية  التنمية  على حتقيق 

الجتماعات، كما اأنهم ل ي�شتخدمون الأ�شاليب احلديثة لتحقيق التنمية  املهنّية للمعلمني.
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اأدوار امل�سرف الرتب�ي:

يقوم الإ�شراف الرتبوّي بدور كبري يف العملية الرتبوية، فمن خالله يتم اإعادة النظر يف املقررات 
الدرا�شّية، وتطويرها، وتنمية املعلمني مهنياً، وحت�شني اأداء الإدارة املدر�شية، و�شمان تنمية �شخ�شيات 
املتعلمني من جميع جوانبها )الإدارة العامة لالإ�شراف الرتبوي، 1429هي(، وميكن حتديد الأدوار التي 

يقوم بها امل�شرف الرتبوّي يف هذا املجال بالتايل:
نقل الأفكار والأ�شاليب ونتائج التجارب والأبحاث الرتبوية اإىل املعلمني واإثارة اهتمامهم بها. (  1
الييدورات التدريبية لهم ورفع م�شتوى  (  2 اأداء بع�ض املهارات التدري�شية، وعقد  تدريب املعلمني على 

اأدائهم لهذه املهارات.
وو�ييشييع  (  3 ميينييهييا،  ال�شلوكية  الأهيييييداف  وا�ييشييتييقيياق  الييدرا�ييشييّييية  امليينيياهييج  عييلييى حتليل  املعلمني  ميي�ييشيياعييدة 

ال�شرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها.
املقررات  (  4 ت�شملها  التي  املو�شوعات  التي حتتاجها  التعليمية  الو�شائل  ابتكار  املعلمني على  م�شاعدة 

الدرا�شّية من خالل البيئة املحيطة باملدر�شة.
م�شاعدة املعلمني على اأ�شاليب التقومي وكيفية اإجرائه وحتليل نتائجه. (  5
ت�شجيع املعلمني على التفكري والتجريب  املهنّي على اأ�ش�ض علمية مدر�شية وتفكري �شليم وا�شتخال�ض  (  6

النتائج وا�شتخدامها.
م�شاعدة املعلمني على النمو امل�شتمر من خالل العالقات الإن�شانية وذلك بالرتقاء مب�شتوى اأداء  (  7

املعلم ومعاونته على النمو  املهنّي والعلمّي.
تعزيز مفاهيم امل�شاركة والتعاون والت�شاور والعمل اجلماعّي بروح الفريق. (  8
حت�شني بيئات التعلم التي ت�شاعد الطالب على التعلم اجليد )ح�شني وعو�ض اهلل، 1427هي(. (  9

املهنّية احلديثة  العامة لالإ�شراف الرتبوّي )1429هييي: 28-30( بع�ض القدرات   كما حددت الإدارة 
للم�شرف الرتبوّي يف عدد من املجالت، ومن اأهمها:

1( ت�شميم بيئات التعلم. 
2( التقومي الت�شاركي والتقومي البديل. 

3( التعليم الإلكرتوين. 
4( مناذج التدري�ض وا�شرتاتيجياته. 

5( القيادة والت�شال.
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الرتبويني مبراحل  للم�شرفني  الالزمة  الأ�شا�شية  الأدائية  الكفايات  اأهم   )2000( الزايدي  وحدد 
التعليم العام وم�شتوى اأهميتها ودرجة ا�شتخدامها، اإذ تو�شل اإىل اأن جمال القيادة اأكرث املجالت اأهمية 
بينما كان التخطيط اأقلها اأهمية، واأن جمال الت�شال اأكرث املجالت ا�شتخداًما بينما جمال املناهج اأقلها 
ا�شتخداماً. وقام �شرتاك واخل�شاونة )2004( بتقومي اأداء امل�شرفني الرتبويني ملهماتهم الإ�شرافية يف 
اأن مديري املدار�ض  اإىل  �شوء الجتاهات احلديثة من وجهة نظر مديري املدار�ض واملعلمني، وتو�شال 
يرون اأن م�شتوى اأداء امل�شرفني ل زال دون م�شتوى الطموح، كما راأى املعلمون اأي�شا اأن م�شتوى ممار�شات 
املهمات ل زال دون م�شتوى الطموح املعهود، واأن جميع املجالت متركزت عند الو�شط با�شتثناء الإ�شراف 

على التدريب كان عالياً.
املعارف  جمييال  يف  الييرتبييويييني  للم�شرفني  التدريبية  الحتياجات  اأبيييرز   )2006( الييروقييي  ويييحييدد 
واملهارات والجتاهات. حيث تو�شل اإىل اأن امل�شرفني الرتبويني بحاجة للتدريب بدرجة كبرية يف جميع 
جمالت العمل الإ�شرايف. وتو�شلت روبن�شون  )Robinson، 2008( اإىل حاجة القادة لتطوير اأنف�شهم يف 
جمال العالقات واملمار�شات التي تدعم عملية التعليم والتعّلم، وتوجيههم نحو حت�شني عمليات الت�شال 
مع املعلمني الفاعلني. وتو�شل تيم )2009( اإىل اأن واقع املمار�شات الإ�شرافية لدى امل�شرف الرتبوّي يف 
املدار�ض احلكومية كانت �شعيفة، واأن واقع املمار�شات الإ�شرافية يختلف باختالف املوؤهل العلمّي واملرحلة 
الإ�شرافية لدى  املمار�شات  واقع  اإح�شائية يف  ذات دللة  بينما ل توجد فروق  العمل،  التعليمية ومكان 

امل�شرف الرتبوّي تعزى ملتغري اجلن�ض.
وك�شف الرويلي )2010( م�شتوى درجة ممار�شة امل�شرف الرتبوّي ملهامه يف تطوير معلمي الريا�شيات 
يف املرحلة املتو�شطة يف منطقة احلدود ال�شمالية يف جمالت )التخطيط للتدري�ض، املنهج والكتاب املقرر، 
طرق التدري�ض، الو�شائل التعليمية، تقومي الطالب، اإدارة ال�شف والعالقات الإن�شانية، اإذ تو�شل اإىل اأن 
امل�شيرف الرتبوّي ييمار�ض مهامه يف تطوير النمو املهنّي ملعلمي الريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة يف جمالت 
التخطيط للتدري�ض، املنهج والكتاب املقرر، طرق التدري�ض، الو�شائل التعليمية وتقومي الطالب( بدرجة 
متو�شطة، كما ميار�ض مهاميه يف تطويير النميو  املهنّي ملعلمييي الريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة يف جمايل 

)اإدارة ال�شف والعالقات الإن�شانية( بدرجة كبرية. 

اأدوار حم�سر املخترب:

واأدوات  اأجهزة  امل�شوؤول عن تنظيم املخترب وامل�شرف على حمتوياته من  حم�شر املخترب هو 
التي يجب على حم�شر  الأدوار  عييدًدا من   )139 ويذكر عطوي )2004:  ومييواد وغريها،  وحماليل 

املخترب القيام بها ومن اأهمها:
مع  (  1 بالتعاون  املخربية  واملييواد  واللوازم  واملعدات  الأجهزة  من  املتجددة  مبتطلباته  املخترب  تزويد 
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معلمي املدر�شة.
التعليمية  (  2 لالأغرا�ض  منه  الإفيييادة  وكيفية  املخترب  على  للتعرف  الطلبة  لت�شجيع  برنامج  و�شع 

والعملية.
اإدارة  (  3 واإطييالع  املخترب  املتاحة يف  والطلبة لالإمكانات  املعلمني  ا�شتخدام  التقارير عن مدى  اإعييداد 

املدر�شة عليها حلفز املعلمني على ا�شتخدام اأف�شل للمخترب.
الإ�شراف الكامل على العمل داخل املخترب و�شيانة اأجهزته وتنظيمها وحفظها. (  4
املواد  (  5 معلمو  يعّدها  التي  الربامج  وفق  التجارب  لإجييراء  الالزمة  املخربية  واملييواد  الأدوات  اإعييداد 

العلمّية وم�شاعدتهم يف اأثناء تنفيذ التجارب.
تنظيم قوائم بالأجهزة املعّطلة، والأدوات التالفة واملواد امل�شتهلكة ليتم �شيانتها وتوفريها. (  6
تنظيم قوائم بالن�شرات والأدلة املتعلقة باملخترب، وو�شع لوحات اإر�شادية لقواعد العمل يف املخترب. (  7
امل�شاركة يف توظيف املخترب يف الن�شاطات الال�شفية. (  8
فتح �شجل للتجارب املخربية بحيث تدون فيه جميع التجارب التي يتم اإجراوؤها. (  9

وفيما يخ�ض حم�شر املخترب فقد تو�شلت ماجدة �شليمان )1997( اإىل اأن حم�شري معامل العلوم 
الهتمام  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت  املعملية،  والأجهزة  الأدوات  ا�شتخدام  واأ�ش�ض  بقواعد  ملمني  غري 
مبح�شري معامل العلوم من حيث اإعدادهم وتدريبهم للم�شاعدة يف اإجناز مهام معمل العلوم. وتو�شل 
حت�شري  ومييهييارات  التعليمية،  الو�شائل  ملييهييارات  املختربات  حم�شري  اكت�شاب  اأن  اإىل   )2000( فقيهي 
اكت�شاب  اأن  ات�شح  بينما  بدرجة متو�شطة،  كان  وال�شالمة  الأميين  اإجييراءات  ومهارات  العلمّية،  التجارب 
بينما  متو�شطاً.  والإدارييية  الفنية  املهارات  العام لكت�شاب  امل�شتوى  وكان  كان مرتفعاً،  الإدارييية  املهارات 
امتالك  اإىل   )2005( وي�شت  نييورث  جامعة  بها  قامت  الأمريكية  املتحدة  الييوليييات  يف  درا�ييشيية  تو�شلت 
حم�شري معامل العلوم كفايات اأداء جتارب العلوم و�شيانة معدات املعامل وا�شتخدام الكيماويات داخل 

املعمل بطريقة ل ت�شر بالبيئة املجاورة. 

اأدوار اأمني مركز م�سادر التعلم )واملكتبة(:

اأمني مركز م�شادر التعلم هو امل�شرف على جميع املواد التعليمية يف املدر�شة )املطبوعة وال�شمعية 
الأخييرى لأمني  املهام  والب�شرية واملربجمة على احلا�شب الآيل(، ويذكر عطوي )2004م: 138( بع�ض 

م�شادر التعلم ومن اأهمها:
متابعة توفري الكتب املنا�شبة لدعم املناهج ملختلف املراحل الدرا�شّية بالتعاون مع معلمي املدر�شة. (  1
والدرا�شات  (  2 التقارير  اإعييداد  يف  بتن�شيطهم  يعنى  الطلبة  لدى  املطالعة  حب  لتنمية  برنامج  و�شع 
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وامللخ�شات والكتابات الإبداعية وغريها.
القيام بجميع اخلدمات املكتبية خلدمة القارئني من طالب ومعلمني على وجه اأكمل. (  3
لتنظيم  (  4 املعتمدة  الأ�شول  ح�شب  وفهر�شتها  الكتب  ت�شنيف  حيث  من  وحمتوياتها  املكتبة  تنظيم 

املكتبات.
لقد تو�شل الرويلي )2008( يف درا�شته اإىل اأهمية الإ�شراف الرتبوّي يف تفعيل مركز م�شادر التعلم 
وجييود  واإىل  الييرتبييويييات،  وامل�شرفات  الرتبويني  امل�شرفني  نظر  وجهة  ميين  ال�شمالية  احليييدود  مبنطقة 
واملعلمني  املدار�ض  باإمكانات  متعلقة  التعلم  م�شادر  مراكز  تفعيل  يف  الرتبوّي  امل�شرف  تواجه  معوقات 

واملواد والأجهزة التعليمية والطالب.
كما تو�شل اأبو عودة )2007( يف غزه، اإىل اأن اأكرث الأهداف حتقيًقا من قبل مراكز م�شادر التعلم هي 
تلك املتعلقة باإعداد خطة �شنوية لأن�شطة املركز، واأقلها حتقيًقا املتعلقة بتمكني املعلمني من ا�شتخدام 
املوؤهلني، وتخلو من فنيي  املراكز  املدار�ض تكاد تخلو من م�شريف  التعلم والتعليم، واأن  التكنولوجيا يف 

ال�شيانة والت�شليح، ومن امل�شاعدين الفنيني. 
مركز  واأمييني  املخترب  وحم�شر  املدر�شة  ومدير  الرتبوّي  امل�شرف  من  كل  اأهمية  تت�شح  �شبق  مما 
م�شادر التعلم، ودورهم يف دعم العملية التعليمية؛ مما يتطلب درا�شة مدى الدعم الذي قدموه مل�شاعدة 

املعلم يف تنفيذ مناهج امل�شروع.

  المحور الرابع: األداء التدريسّي لمعلم العلوم والرياضيات:

اإذا كنا نحر�ض على تطوير تعليم العلوم والريا�شيات، فاإن ذلك يتطلب الهتمام بالأداء التدري�شّي 
للمعلم، اإىل جانب الهتمام بتطوير املناهج. يعد الأداء التدري�شّي للمعلم من اأهم املوؤثرات على م�شتوى 
كان من  لذا  الن�ضء ويكونهم؛  يعلم  الذي  فاملعلم هو  التمكن،  اإىل  والو�شول مب�شتواهم  التالميذ  اأداء 
اإىل  اأقييرب  اأ�شبح  باإعادة النظر يف مهام املعلم الع�شري الذي  اأدائييه، وذلك  اأن نرفع م�شتوى  ال�شروري 

�شفات: املربي- املخطط – الباحث – املفكر – املقيم - املتعلم – القائد. )الوكيل واملفتي، 1992(.
املعلمني  اأداء  يف  وال�شعف  القوة  نواحي  عن  الك�شف  بهدف  للمعلم  التدري�شّي  الأداء  تقومي  ويتم 
وتو�شيات  البحوث  نتائج  وت�شري  اأدائهم.  تطوير  بهدف  تواجههم  التي  واملعوقات  ال�شعوبات  ومعرفة 
للمعلم يف �شوء معايري  التدري�شّي  الأداء  تقومي  اإىل �شرورة  العربية  الييدول  التي عقدت يف  املوؤمترات 
حمددة )حممد، 2011(. ومن الأمثلة على تقومي اأداء املعلمني، املعايري الأ�شا�شية لتقومي ودعم املعلمني 
املادة الدرا�شّية، منو وتعلم الطالب،  التالية:  املعايري  على م�شتوى الوليات الأمريكية والتي تت�شمن 

تنوع املتعلمني، تعدد ا�شرتاتيجيات التدري�ض امل�شتخدمة، بيئة التعلم.
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لقد تنوعت وتعددت اأهداف تقومي املعلم حيث اأ�شارت كثري من الأدبيات على اأن اأهداف تقومي اأداء 
املعلم )الرويثي والرو�شاء، 2012(، هي: 

التعليمية وذلك من خالل  (  1 العملية  اأحد مكونات  باعتباره  املقدم للطالب  التعليم  حت�شني نوعية 
حتديد نوعية التغيريات املطلوبة من املعلم لإمكانية التطوير اأو التح�شني املدر�شي �شواء كانت يف 

طريقة التدري�ض اأم بيئة التعلم، اأم م�شادر التعلم.
ت�شخي�ض الحتياجات الفردية للمعلمني من خالل حتديد جوانب القوة وال�شعف يف الأداء املدر�شي  (  2

وتوفري التغذية الراجعة لكيفية توجيه الطالب نحو التعليم الفاعل.
توفري معلومات ميكن اأن توؤدي اإىل تعديل اأو تطوير م�شوؤوليات املعلم، اأو و�شعه يف وظيفة اأخرى،  (  3

اأو اإنهاء خدمته.
توفري معلومات اأو بيانات ت�شهم يف مكافاأة الأداء املتميز اأو الرتقية لوظائف قيادية اأو مهام تدريبية  (  4

اأو بعثات خارجية.
تنمية مهارات ومعلومات املعلم املهنّية لإمكان م�شاهمته بفاعلية يف عمليات التطوير امل�شتقبلية، اأو  (  5

التحديث امل�شتمر ملنظومة املنهج املدر�شي.
املعلمني  (  6 تواجه  التي  وامل�شكالت  ال�شعوبات  ت�شخي�ض  على  التعليمية  والأنظمة  املدار�ض  م�شاعدة 

ت�شخي�شاً علمياً وو�شع احللول املنا�شبة ويف الوقت املنا�شب.
احلكم على مدى كفاءة الربامج الرتبوية، وابتكار واختيار برامج وو�شائل وطرق جديدة. (  7
التعرف على الأداء املهنّي للمعلمني. (  8
التعرف على الأ�شخا�ض غري املوؤهلني وغري املنتجني وا�شتبعادهم. (  9

وميكن القول باأن الأدبيات الرتبوية قد زودتنا مبجموعة متنوعة من التعريفات املقرتحة ملفهوم 
تقومي املعلم، وعلى الرغم من التباينات والختالفات فيما بينها، ت�شرتك هذه التعريفات يف العديد من 

اجلوانب منها ما يلي:
النظر اإىل تقومي املعلم كعملية منهجية منظمة، وكن�شاط هادف ذي معنى. (  1
ذات  (  2 الق�شايا  اأو  الت�شاوؤلت  حول  الالزمة  البيانات  جمع  �شرورة  اإطيياره  يف  املعلم  تقومي  يت�شمن 

ال�شلة بجودة التدري�ض، والإدارة ال�شفية، واملعرفة  املهنّية للمعلمني.
تقومي املعلم عملية الهدف منها هو تعزيز النمو  املهنّي للمعلمني، والرتقاء بقدرات �شنع واتخاذ  (  3

اأو  املدر�شة  واقع  تعديل  اأو  بتح�شني  املتخذة  القرارات  تعلقت  �شواء  املدر�شي-  امل�شتوى  القرار على 
تلك  كافة  يف  يالحظ  وباملجمل؛  عدمه.  من  عملهم  من  املعلمني  وف�شل  بطرد  اأو  بها،  العاملني 
القرارات املتخذة اأنها ترتكز ب�شكل اأ�شا�شي على اإ�شدار الأحكام حول جودة، اأو قيمة، اأو فاعلية اأداء 
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.)Liu، 2010، p38( املعلمني
لقد اأ�شار الرتبويون اإىل اأن ا�شتخدام معايري وا�شحة وحمددة لتقومي اأداء املعلم يتطلب ا�شتخدام 
الت�شجيالت  الطالب،  تقديرات  البورتفوليو،  ال�شتبانة،  املالحظة،  تقومي متنوعة مثل بطاقة  و�شائل 
ويعد   .)2011 )حممد،  املقننة  والختبارات  الذاتي،  الطالب،التقومي  نتائج  حتليل  واملرئية،  ال�شوتية 
املالحظة  على  تطبيقه  يف  يعتمد  اإذ  �شيوًعا  واأكييرثهييا  املعلم  تقومي  اأ�شاليب  اأهييم  من  املالحظة  اأ�شلوب 
اأنواع متعددة وردت ب�شكل  داخل الف�شل. وللمالحظة  املبا�شرة للمعلم خالل ممار�شته للتدري�ض فعلياً 
مف�شل يف كثري من الكتب التي تناولت اأ�شاليب التقومي من اأهمها املالحظة املبا�شرة، واملالحظة غري 
بامل�شاركة، واملالحظة بدون م�شاركة،  املبا�شرة، واملالحظة املحددة، واملالحظة غري املحددة، واملالحظة 

واملالحظة املق�شودة، واملالحظة غري املق�شودة.
ومن مميزات تطبيق اأ�شلوب املالحظة يف التقومي ما ياأتي: )الرويثي والرو�شاء، 2012(.

درجة الثقة يف املعلومات التي يتم احل�شول عليها بوا�شطة املالحظة اأكرب منها يف بقية الأ�شاليب؛  (  1
لأنها ت�شتنتج من �شلوك طبيعي غري متكلف.

اإذ  (  2 الأ�شاليب؛  بقية  يف  منها  اأكييرث  املالحظة  بوا�شطة  الباحث  عليها  يح�شل  التي  املعلومات  كمية 
الواقع  التي ت�شف  املالحظات  ت�شجل  املختلفة ومن ثم  باأمناطه  الأ�شخا�ض  �شلوك  تتم مالحظة 

وت�شخ�شه.
نتائج املالحظة اأكرث دقة واأقرب اإىل و�شف الواقع وت�شخي�شه. (  3
اأن يكون حجم  (  4 ال�شروري  الأ�شخا�ض، ولي�ض من  اإجييراء املالحظة على عدد قليل من  املمكن  من 

العينة التي يتم مالحظتها كبرياً.
هذه  ومن  املحتوى  حتليل  اأ�شلوب  يف  كما  املالحظة  لأ�شلوب  املنا�شبة  الأدوات  من  العديد  وهناك 
الأدوات قوائم املراجعة، ميزان و�شفي متدرج، مقيا�ض تقدير، وبطاقة املالحظة والتي مت ا�شتخدامها 

كاأحد اأدوات الدرا�شة احلالية وذلك بغر�ض مالحظة اأداء املعلم.
ملعلم  التدري�شّي  الأداء  تقومي  اإىل  هدفت  التي  الدرا�شات  من  العديد  اإىل  الرتبوّي  الأدب  وي�شري 
العلوم، فقد هدفت درا�شة حممد )2011( اإىل اإعداد قائمة مبوؤ�شرات الأداء التدري�شّي الالزم توافرها 
بطاقة  بناء  ومت  املعا�شرة،  الدولية  املعايري  بع�ض  �شوء  يف  الإعييدادييية  باملرحلة  العلوم  معلمي  لييدى 
مالحظة وتطبيقها على عينة مت اختيارها بطريقة عمدية من معلمي العلوم ببع�ض املدار�ض الإعدادية 
التابعة لبع�ض الإدارات التعليمية التابعة ملحافظة القاهرة، حيث �شملت عينة الدرا�شة على )60( معلًما. 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل تدين م�شتوى الأداء التدري�شّي لدى معلمي العلوم باملرحلة الإعدادية يف �شوء 
موؤ�شرات الأداء الدولية املعا�شرة دون حد التمكن املحدد بالدرا�شة وهو )80%(. وعدم وجود فروق ذات 
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دللة اإح�شائية بني املعلمني املوؤهلني تربوًيا وغري املوؤهلني تربوًيا، وبني املعلمني الأكرث خربة وحديثي 
التخرج يف الأداء التدري�شّي يف �شوء موؤ�شرات الأداء الدولية املعا�شرة. ويف �شوء ما تو�شلت اإليه الدرا�شة 
من نتائج قدمت عدًدا من التو�شيات اأهمها: �شرورة اإعداد خريطة للربامج التدريبية ملعلمي العلوم يف 

اأثناء اخلدمة ب�شكل منتظم لتنمية الأداءات التدري�شية لدى معلمي العلوم.
وهدفت درا�شة لأبي ناجي )2007( اإىل اإعداد قائمة باملعايري املهنّية ملعلم الفيزياء باملرحلة الثانوية، 
وتقومي اأداء معلم الفيزياء وم�شتوى اأداء الطالب يف �شوء املعايري املهنّية املعا�شرة لأداء املعلم، ا�شتخدم 
الباحث املنهج الو�شفي التحليلي، ومت بناء الأدوات التالية: ا�شتبانة لتقومي اأداء معلم الفيزياء يف �شوء 
املعايري  املهنّية املعا�شرة لأداء املعلًم، وبطاقتي مالحظة اإحداهما ملالحظة اأداء معلم الفيزياء، والأخرى 
ملالحظة اأداء الطالب يف ثالثة جمالت: مهارة ا�شتعداد الطالب لدر�ض الفيزياء - مهارة ا�شتماع الطالب 
ل�شرح در�ض الفيزياء - مهارة تعامل الطالب مع و�شائل تقومي در�ض الفيزياء. وتكونت عينة الدرا�شة من 
)8( معلمني من معلمي الفيزياء، و)320( طالًبا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية املقيدين بال�شف 
الأول الثانوي مبدار�ض اأ�شيوط للعام الدرا�شّي 2006/2005م، وتو�شلت الدرا�شة اإىل انخفا�ض اأداء معلمي 
الفيزياء الذين �شملتهم الدرا�شة يف �شوء املعايري املهنّية املعا�شرة لأداء املعلم تبعه انخفا�ض يف م�شتوى 

اأداء طالبهم عند تعلم الفيزياء.
معلمي  اأداء  يف  توافرها  الواجب  املعايري  قائمة  ا�شتخال�ض  اإىل   )2010( الغامدي  ر�شالة  و�شعت 
مدى  على  والتعرف  العلمّية  للرتبية  العاملية  املعايري  �شوء  يف  املتو�شطة  باملرحلة  الطبيعية  العلوم 
ممار�شتهم لتلك املعايري. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة �شمم الباحث بطاقتي مالحظة ومقابلة يف جمالت 
تخطيط التدري�ض، تنفيذ التدري�ض، التقومي، ومهنية املعلم. طبقت الأدوات على عينة من معلمي العلوم 
الطبيعية باملرحلة املتو�شطة مبنطقة الباحة للعام الدرا�شّي 1430/1429 والبالغ عددهم )32( معلًما، 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن ممار�شة معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�شطة جلميع املجالت يف �شوء 
اإح�شائية يف درجة  ذات دلليية  فييروق  كانت بدرجة �شعيفة، مع وجييود  العلمّية  العاملية للرتبية  املعايري 
ممار�شة معلمي العلوم للمعايري العاملية باختالف �شنوات اخلربة يف بطاقة املالحظة ل�شالح املعلمني 
ذوي اخلربة اأكرث من 12�شنة، بينما مل تك�شف بطاقة املقابلة عن وجود فروق اإح�شائية باختالف �شنوات 

اخلربة.
كما هدفت درا�شة الرويثي والرو�شاء )2012( اإىل اقرتاح معايري لتدري�ض منهج العلوم يف املرحلة 
املتو�شطة، بالإ�شافة اإىل حتديد اأكرث املعايري ممار�شة بني معلمات العلوم يف تدري�ض منهج العلوم لل�شف 
الباحثتان  قامت  الدرا�شة  اأهييداف  ولتحقيق  والتقومي.  والتنفيذ  التخطيط  مرحلة  يف  املتو�شط  الأول 
باإعداد وت�شميم اأداة حتليل اخلطط التدري�شية، بطاقة مالحظة، واأداة حتليل اأدوات التقومي. وتكونت 
عينة البحث من )45( معلمة من معلمات العلوم لل�شف الأول املتو�شط مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية 
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الطبقية من املدار�ض املتو�شطة احلكومية يف مدينة الريا�ض، كما �شملت العينة )60( خطة من اخلطط 
التدري�شية اليومية ملعلمات العلوم لل�شف الأول املتو�شط، و)34( �شوؤاًل من اأ�شئلة اختبارات اأعمال ال�شنة. 
البحث يف تخطيط  العلوم عينة  اأداء معلمات  اإىل تدين م�شتوى  الدرا�شة ت�شري  نتائج  فاإن  وب�شكل عام 
وتقومي درو�ض منهج العلوم لل�شف الأول املتو�شط، بينما كان اأداوؤهن يف تنفيذ الدرو�ض متو�شًطا، كما 
حظي املعيار الرابع املرتبط بتوظيف التقنية يف تدري�ض العلوم، واملعيار اخلام�ض املرتبط بدمج تدري�ض 
العلمّي،  للمحتوى  العميق  املعلمني  بفهم  املتعلق  ال�شابع  واملعيار  والريا�شيات،  اللغة  مبهارات  العلوم 
مب�شتوى دون املقبول �شواء يف تخطيط درو�ض العلوم اأو تنفيذها اأو تقوميها، بينما حظي املعيار الأول 
واملعيار   ،)S'E 5( بنموذج املرتبط  الثاين  واملعيار  العليا،  التفكري  بال�شتق�شاء وتنمية مهارات  املرتبط 

الثالث املت�شل بالتقومي، واملعيار ال�شاد�ض املت�شل بتوفري بيئة �شفية فاعلة مب�شتوى متو�شط.
ويف درا�شة للقري�شي )2000( �شعت اإىل درا�شة واقع تقومي معلم العلوم يف اململكة العربية ال�شعودية 
من خالل �شرح مكونات بطاقة الأداء الوظيفي. وتو�شلت اإىل عدد من امل�شكالت وال�شعوبات اأهمها: اأن 
بنود بطاقة الأداء الوظيفي توؤدي اإىل ح�شول تقومي غري منا�شب مع امل�شتوى الفعلي للمعلم، و�شعف 
العلوم،  ملعلمي  الفعلية  الحتياجات  البطاقة  ول حتدد  املقومني،  بع�ض  لدى  والتقومي  القيا�ض  مهارة 
وقلة ال�شتفادة من نتائج التقومي يف حتديد الحتياجات التدريبية، كما اأن تقومي معلم العلوم اإما اأن 
يتم من قبل امل�شرف يف ح�شة واحدة اأو ح�شتني ومن خالل مدير املدر�شة الذي قد يكون غري متخ�ش�ض 
يف العلوم، واأنها تخلق فجوة يف العالقة بني املعلم واملقوم. وعلى �شوء ذلك قدمت عدد من التو�شيات 
بها حالًيا، وتخ�شي�ض بطاقة تقومي لكل تخ�ش�ض مع  املعمول  الوظيفي  الأداء  اأهمها: تطوير بطاقة 

ال�شرتاك يف املعايري العامة.
ويف جمال تقومي تدري�ض الريا�شيات فقد هدفت درا�شة خ�شان وال�شلويل واإبراهيم )حتت الن�شر( 
اإىل درا�شة مدى متكن معلمي الريا�شيات من املهارات الالزمة لتدري�ض املفاهيم الريا�شية من وجهة 
نظر امل�شرف الرتبوي. �شملت الدرا�شة )103( من معلمي ومعلمات الريا�شيات يف املرحلة البتدائية يف 
املفاهيم  تدري�ض  ملهارات  املعلمني  امتالك  اإىل  النتائج  اأ�شارت  الباطن.  وحفر  والريا�ض  ع�شري  منطقة 
درجيية متكن  اإح�شائية يف  ذات دلليية  فييروق  اإىل وجييود  النتائج  اأ�شارت  كما  الريا�شية بدرجة متو�شطة، 
اإح�شائية تعزى ملتغريات  املعلمني تعزى ملتغريي اجلن�ض و�شنوات اخلربة، ومل توجد فروق ذات دللة 

املوؤهل العلمّي ونوع املوؤهل وال�شف الدرا�شّي.
وهدف الده�ض )2009( اإىل تقومي اأداء معلمي الريا�شيات يف �شوء املعايري  املهنّية العاملية يف منطقة 
الريا�ض. ولأجل حتقيق هدف الدرا�شة قام الباحث بتحديد املعايري املهنّية الواجب توافرها لدى معلمي 
الريا�شيات للمرحلة الثانوية وتطبيق بطاقة مالحظه على )45( معلم. تو�شلت الدرا�شة اإىل اأنه يجب 
توافر )13( معياًرا رئي�شًيا تت�شمن )65( موؤ�شًرا موزعة على اأربعة جمالت رئي�شة. كما اأ�شارت النتائج 
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اإىل توافر بع�ض املوؤ�شرات ب�شورة كبريه مابني 50-66% من عدد اأفراد العينة، وتوافر بع�ض املوؤ�شرات 
ب�شورة متو�شطة مابني50-55% من عدد اأفراد العينة.

كما قام الفرهود )2007( بالتعرف على واقع الأداء التدري�شّي ملعلمي الريا�شيات يف مدينة عرعر 
من وجهة نظر الطالب. تكونت عينة الدرا�شة من )141( طالًبا و)13( معلًما، ومن خالل ا�شتبانة اآراء 
الطالب، اأ�شارت النتائج اإىل اأن درجة اأداء تدري�ض الريا�شيات كان �شعيًفا، واإىل وجود فروق ذات دللة 
يف الأداء بني املعلمني تبعا لختالف �شف التدري�ض والن�شاب، واإىل عدم وجود فروق تعزى لختالف 

الكثافة الطالبية و�شنوات التدري�ض واحلالة الجتماعية للمعلم. 
وهدفت درا�شة النذير )2004( اإىل بناء معيار لتقومي اأداء معلمي الريا�شيات وبناء برنامج مقرتح 
من  والتو�شل  امل�شرفني  تقارير  م�شمون  بتحليل  الباحث  قييام  املعلمني.  على  املعيار  تطبيق  على  بناء 
خاللها اإىل قائمة مبدئية مبجالت املعيار وحتكيمها من خالل اأ�شلوب دلفاي. قام الباحث مبالحظة 
)80( معلًما للريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة يف مدينة الريا�ض. اأ�شارت النتائج اإىل حتقق )14( موا�شفة 
متكن  مب�شتوى  معيارية  موا�شفة   )48( حتقق  مرتفع،  متكن  مب�شتوى  البحث  عينة  لييدى  معيارية 

متو�شط، وحتقق )55( موا�شفة معيارية مب�شتوى حتقق منخف�ض.
تناول هذا الف�شل الإطار املفاهيمي للدرا�شة التقوميية، وقدم نبذة خمت�شرة عن التطور املهنّي 
ملعلم العلوم والريا�شيات، وما نعنيه بالدعم املوؤ�ش�شّي للمعلم، وانتهى با�شتعرا�ض الدرا�شات التي متت 

لتقومي الأداء التدري�شّي ملعلم العلوم والريا�شيات. 
جانًبا  تتناول  مل  اأنييهييا  يف  الييدرا�ييشييات  عيين  اختلفت  التقوميية  الييدرا�ييشيية  هييذه  اأن  �شبق  ممييا  يت�شح 
واحًدا فقط للدرا�شة، واإمنا اعتمدت مدخاًل �شمولًيا للنظر اإىل جوانب متعددة لتقومي تنفيذ م�شروع 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية، من خالل تبني منوذج جو�شكي لفاعلية التطور املهنّي. 
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الفصل الثالث

إجراءات الدراسة التقويمية

الدرا�شة  منييوذج  وت�شمل  الييدرا�ييشيية  فريق  اتبعها  التي  والإجيييييراءات  املنهجية  الف�شل  هييذا  يو�شح 
التقوميية وجمتمع الدرا�شة واأدواتها، وكذلك اأ�شاليب جمع املعلومات وفيما يلي تف�شيل لذلك:

  نموذج الدراسة التقويمية:

يو�شح منوذج جو�شكي لتقومي فاعلية التطور املهنّي اإجراءات واأن�شطة  الدرا�شة التقوميية التي مت 
اإتباعها. ويو�شح اجلدول )1( امل�شتويات التي مت تق�شيها يف هذه الدرا�شة، واأ�شئلة التقومي املحددة لكل 

م�شتوى واأن�شطة التقومي واجلمهور امل�شتهدف من كل ن�شاط.
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ال�شوؤال الأول: ما مدى جودة التطوير املهنّي التي قدمت للمعلم �شمن »م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية« من 
وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�شيات؟
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ال�شوؤال الرئي�ض الثالث: ما واقع تدري�ض العلوم يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من 
هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية:

�ض1: ما م�شتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟
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ال�شوؤال الرئي�ض الرابع: ما واقع تدري�ض الريا�شيات يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع 
من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية:

�ض1: ما م�شتوى اأداء معلمي ومعلمات الريا�شيات ملهارات التدري�ض يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع الريا�شيات والعلوم 
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  مجتمع الدراسة وعينتها: 

تتناول الدرا�شة التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات وت�شمل العينة الب�شرية التالية والتي بلغ 
عدها)2952(، وذلك كما يلي:

 معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات يف التعليم العام.  �
 م�شريف وم�شرفات العلوم والريا�شيات.  �
 مديري ومديرات املدار�ض.  �
 حم�شري وحم�شرات املختربات.  �
 اأمناء واأمينات م�شادر املعلومات.  �

لقد مت اختيار عينة الدرا�شة للمرحلة الأوىل من خالل اخلطوات التالية:
اأوًل: عينة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�شيم مناطق اململكة اإىل خم�ض مناطق جغرافية )و�شط، �شمال، 
جنوب، �شرق، غرب(، ثم الختيار الع�شوائي لإدارة عموم واإدارة حمافظة للجن�شني )بنني وبنات( يف كل منطقة 
 جغرافية، بحيث يكون جمموع اإدارات التعليم امل�شاركة )10( ع�شر اإدارات تعليم: )5( اإدارات عموم )بنني وبنات(، 

)5( اإدارات تعليم )بنني وبنات( يف املحافظات.
ثانياً: عينة ع�شوائية طبقية منتظمة للمدار�ض من كل اإدارة تعليم لتطبيق اأدوات الدرا�شة.

ثالثاً: عينة ع�شوائية للمعلمني واملعلمات داخل كل مدر�شة.
واملتو�شطة  البتدائية  املدار�ض  يف  والريا�شيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  الدرا�شة  جمتمع  وي�شمل 
احلكومية يف اململكة العربية ال�شعودية للعام الدرا�شّي 1432/ 1433هي، ويقدر عدد هوؤلء )76282 معلًما 
ح�شب  ريا�شيات،  ومعلمة  معلم   )39943( وعييدد  عييلييوم،  ومعلمة  معلم   )36339( عييدد  منهم  ومعلمة( 
الن�شرة الإح�شائية لوزارة الرتبية والتعليم. وكذلك ي�شمل جمتمع الدرا�شة م�شريف وم�شرفات العلوم 
م�شادر  واأمينات  واأميينيياء  املييدار�ييض  ومييديييرات  ومديري  املختربات  وحم�شرات  وحم�شري  والريا�شيات 
التعلم. و�شيتم تو�شيح خ�شائ�ض عينة الدرا�شة التف�شيلية املتعلقة بكل اأداة من اأدوات الدرا�شة يف اأثناء 

عر�ض الأداة.
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  أدوات الدراسة: 

عملت هذه الدرا�شة على اإعداد الأدوات التالية: 
ا�شتبانة التطور املهنّي ل�شتطالع اآراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات حول التهيئة والتطور  (  1

املهنّي التي قدمت لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية. 
حزمة اأدوات الدعم املوؤ�ش�شّي، وتتكون مما يلي: (  2

ا�شتبانة الدعم املقدم للمعلم.  �
بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )املدير، امل�شرف الرتبوّي، حم�شر املخترب، اأمني  �

م�شادر التعلم(.
املخترب،  � حم�شر  الرتبوّي،  امل�شرف  )املدير،  املوؤ�ش�شّي  الدعم  لأطييراف  املقدم  الدعم  ا�شتبانة 

اأمني م�شادر التعلم(.
بطاقة مالحظة �شفية لالأداء التدري�شّي ملعلم العلوم. (  3
بطاقة مالحظة �شفية لالأداء التدري�شّي ملعلم الريا�شيات.  (  4

وفيما يلي تف�شيل لإجراءات بناء هذه الأدوات:

اأداة الدرا�سة الأوىل: ا�ستبانة التط�ر املهنّي ملعلم العل�م والريا�سيات

هدف الأداة: 
تهدف ال�شتبانة اإىل معرفة اآراء معلمي العلوم والريا�شيات حول جودة التطور املهنّي الذي مت من 

اأجل تنفيذ م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية. 
مكونات وحماور الأداة: تتكون اأداة الدرا�شة من الأجزاء التالية: 

وهذه  والريا�شيات،  العلوم  ومعلمات  معلمي  اإىل  موجهة  وهييي  ال�شتبانة  مقدمة  الأول:  اجلييزء 
املقدمة تو�شح الهدف من ال�شتبانة وكيفية ت�شجيل الإجابات. 

اجلزء الثاين: بيانات عامة ت�شمل نوع اجلن�ض، واملوؤهل، واخلربة التدري�شية. 
اإىل مفردتني  بالإ�شافة  مفردة،   )45( وي�شمل  ال�شتبانة.  ملفردات  فهو عر�ض  الثالث:  اجلييزء  اأمييا 
�شمن حمور الأ�شاليب مت معاجلتهما اإح�شائًيا ب�شكل خمتلف، وهما املفردة )14(: تتنوع اأ�شاليب وطرق 
التطور املهنّي، واملفردة )15(: جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًشا يف اأن�شطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء 

واملتخ�ش�شني لحتوائهما على بدائل. 
اأما اجلزء الرابع: في�شتمل على �شوؤالني مفتوحني. )انظر حملق1(
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اإجراءات بناء الأداة: 
قام الفريق باتباع الإجراءات التالية لبناء ال�شتبانة:

 حتديد حمتوى واأبعاد ال�شتبانة: وهي اخلطوة الأ�شا�شية لتحديد موا�شفات جييودة التطور 
املهنّي، وقد مت تبني موا�شفات التطور املهنّي الفعال )املييزروع، حتت الن�شر( ملنا�شبتها للبيئة املحلية. 
ومت ت�شنيف هذه املوا�شفات اإىل خم�شة اأبعاد للتطور املهنّي هي: الأهداف، املحتوى، الدعم، الأن�شطة، 
والتقومي. وللتحقق من �شدق قائمة اأبعاد وموا�شفات التطور املهنّي الفعال ملعلم العلوم والريا�شيات 
فقد مت عر�شها على جمموعة من املحكمني من اأع�شاء هيئة التدري�ض والعاملني يف امليدان الرتبوّي 
وبعد الأخذ باآراء املحكمني مت الإبقاء على املوا�شفات التي ح�شلت على موافقة )85%( و�شولً اإىل قائمة 

موا�شفات التطور املهنّي الفعال بال�شورة النهائية. 
بناء مفردات ال�شتبانة: مت بناء مفردات ال�شتبانة لقيا�ض جودة التطور املهنّي يف �شوء قائمة 
موا�شفات التطور املهنّي الفعال، وقد مت ا�شتقاق املفردات الأولية من خالل الطالع على الأدبيات 
 )Hudson، والريا�شيات  العلوم  معلم  ا  وخ�شو�شً للمعلم  املهنّي  بالتطور   العالقة  ذات  والأدوات 
ال�شتفادة من مقيا�ض تقومي  )McMahon، and Oversteert، 2002; Penuel، 2008 وكذلك 
�شياغة  مت  كما   .)NCSD، 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  املجل�ض  من  ال�شادر  املهنّي  التطور 
 ،)Netemeyer et al.، 2003( بها التي و�شى  املفردات  �شروط �شياغة  الأولية مبراعاة  املفردات 
 ومن اأجل �شرط و�شوح املفردات، مت عر�ض ال�شتبانة على معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات من 
وتكونت  ال�شياغات.  بع�ض  تعديل  للمعلمات.ومت  والأخيييرى  للمعلمني  اإحييداهييمييا  جل�شتني  خييالل 

ال�شورة الأولية من )56( مفردة. ويو�شح جدول )2( املحاور الرئي�شة لال�شتبانة.

جدول )2(: ت�زيع املفردات على حماور ا�ستبانة التهيئة والتط�ر  املهنّي

عدد املفرداتاملحاور الفرعيةاملحاور الرئي�صة

اأوًل: اأهداف اأن�شطة 
التطور املهنّي

1. توجه لفل�شفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم.
2. ت�شاهم يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني،

3. تبني قيادات تربوية م�شوؤولة.
4. ت�شاهم يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة.

2
3
3
2

ثانياً: حمتوى اأن�شطة 
التطور املهنّي

5. اجلانب العلمّي والريا�شي للمناهج.
6. اأ�شاليب البحث والتق�شي وا�شتخدام املواد املخربية.

7. اأ�شول تدري�ض مو�شوعات معينة. 
8. عمليات التعليم والتعلم.

2
2
2
5
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عدد املفرداتاملحاور الفرعيةاملحاور الرئي�صة

ثالثاً: دعم اأن�شطة 
التطور املهنّي

الكايف لحقا للتطبيق  الوقت  املبا�شر، وكذلك  الكايف للتدريب  الوقت  9. توفر 
والتجريب والتاأمل

10. تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة باأن�شطة التطور املهنّي. 
11. توفر فريق تدريبي منا�شب.

12. تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه �شمن ممار�شاته اليومية.
13. توفر املوارد وامل�شادر امل�شاندة للمعلم.

3

3
3
3
5

رابعاً: اأ�شاليب التطور 
املهنّي

14. تنوع اأ�شاليب وطرق التطوير  املهنّي. 
15. جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًشا يف اأن�شطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء 

واملتخ�ش�شني.
16. توفر اأ�شاليب تعلم ن�شط للمعلم. 

1
1

4
خام�شاً: تقومي اأن�شطة 

التطور املهنّي
17. تخ�شع للمراجعة والتقومي با�شتمرار من اأجل التح�شني تعمل على متابعة 

4وتقدمي تغذية راجعة للمعلمني.

45عدد املفردات الكلي

ملحوظة: مت املعاجلة الإح�شائية للمفردات )14( و)15( ي�شكل خمتلف لحتوائهما علي بدائل

�سدق ال�ستبانة: 
مت عر�ض ال�شتبانة على عدد من املتخ�ش�شني بتعليم العلوم والريا�شيات من اأع�شاء هيئة التدري�ض 
يف اجلامعات وكذلك من العاملني يف امليدان الرتبوّي )ملحق2( للتحقق من �شالمة ال�شياغة واحلكم 
على مدى �شدق املفردات لتحقيق الهدف الذي من اأجله اأعدت ال�شتبانة. وبعد اإجراء التعديالت تبقى 

)45( مفردة ت�شكل املحتوى املبدئي لال�شتبانة. 
ثبات ال�ستبانة: 

ومعلمة  معلم   )34( من  موؤلفة  والريا�شيات  العلوم  معلمي  من  عينة  على  ال�شتبانة  جتريب  مت 
علوم وريا�شيات. وقد مت ح�شاب الثبات با�شتخدام ثبات الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة الفا كرونباخ 
من  حمييور  ولكل  ككل  ليييالأداة  الثبات  معامل   )3( اجليييدول  ويو�شح  عييام.  ب�شكل  لال�شتبانات  ملنا�شبتها 
حماورها. ويت�شح اأن معامالت الثبات ملحاور الأداة تراوحت بني )0.883 -0.941( كما اأن معامل الثبات 

الكلي لالأداة بلغ )0.911( مما ي�شري اإىل اإمكان التعامل مع الأداة بدرجة عالية من الثقة. 
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جدول )3(: معامالت ثبات ا�ستبانة التط�ر املهنّي

معامل ثبات األفا كرونباخ عدد العبارات املحاور
.883 9 الأول: اأهداف التطور املهنّي

.941 11 الثاين: حمتوى التطور املهنّي

.90 17 الثالث: دعم اأن�شطة التطور املهنّي

.891 4  الرابع: اأ�شاليب التطور املهنّي

.902 4 اخلام�ض: التقومي

.911 45 الثبات الكلي لالأداة

تقدير درجات ال�شتبانة: مت اختيار مقيا�ض ليكرت لال�شتجابة لتحديد م�شتوى اتفاق امل�شتجيبني 
مع املفردات الواردة. ومت اختيار البدائل الأربعة لالإجابة على الفقرات لإعطاء امل�شتجيب فر�شة لختيار 
ما يتوافق مع راأيه جتاه مفردات ال�شتبانة. وملا كانت ال�شتبانة ت�شمل مفردات موجبة و�شالبة فقد مت 
اإن الرقم )3( ي�شاوي ثالث درجييات، )2( ت�شاوي درجتان، )1( ت�شاوي  ت�شحيح املفردات املوجبة بحيث 
ت�شاوي  اعترب )0(  الدرجات حيث  ال�شالبة فقد عك�شت  الفقرات  اأما  ت�شاوي �شفًرا.  واحييدة، )0(  درجة 
ثالث درجات، )1( ت�شاوي درجتان، )2( ت�شاوي درجة، )3( ت�شاوي �شفًرا. علًما اأن املفردات ال�شالبة هي 

مفردات رقم )2، 4، 23، 24، 39، 40(.
معيار احلكم على الأداء: لتف�شري النتائج، مت ح�شاب طول فئة معيار احلكم على النتائج من خالل 
)اأكرب  الفئة =  التالية: طول  املعادلة  املييدى من خالل  اإىل ثالث م�شتويات مت�شاوية  الإجابات  ت�شنيف 

قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقيا�ض = )0-3( ÷ 4= 0.75
لنح�شل على مدى املتو�شطات التالية لكل و�شف اأو بديل:

منعدممنخف�ضمتو�صطعايلامل�صتوى

اأعلى من مدى املتو�شطات
 3 – 2.25

اأعلى من 
2.25 – 1.5

اأعلى من 
من 0 – 0.750.75 – 1.5

عينة ال�ستبانة: 
طبقت الدرا�شة احلالية على عينة بلغت )1999( من معلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم لل�شفوف: 
الأول والرابع البتدائيني والأول املتو�شط يف الف�شل الدرا�شّي الثاين للعام 1433/1432هيييي، موزعني على 
خم�ض مناطق يف اململكة، وهي: الريا�ض، والدمام، واملدينة املنورة، وتبوك، وع�شري. ويو�شح جدول )4( توزيع 

عينة الدرا�شة.
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جدول )4(: خ�سائ�س عينة ا�ستبانة التط�ر املهنّي ملعلمي ومعلمات العل�م والريا�سيات

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغري

اجلن�ض
102751.4ذكر
97248.6اأنثى

اخلربة التدري�شية

39419.7اأقل من 5 �شنوات
526913.5- اأقل من 10 �شنوات
1043521.8- اأقل من 15 �شنة

1590145.1 �شنة واأكرث

جهة الإعداد

542.7ثانوية
21310.7معهد معلمني
26513.3كلية متو�شطة
146773.4كلية جامعية

نوع املوؤهل
175988تربوي

24012غري تربوي

املرحلة الدرا�شّية
120660.3البتدائية
79339.7املتو�شطة

التخ�ش�ض
99649.8ريا�شيات

100350.2علوم

الدورات

43521.8ل يوجد
164432.2-3 اأيام
451525.8-6 اأيام
71567.8-9 اأيام

24912.5اأكرث من 9 اأيام

نوع اإدارة الرتبية والتعليم
170485.2اإدارة عموم )مدينة(

29514.8اإدارة تربية )حمافظة(

اأداة الدرا�سة الثانية: حزمة اأدوات الدعم امل�ؤ�س�سّي

العلوم  معلم  مل�شاعدة  املقدم  الدعم  م�شتوى  على  التعرف  اإىل  تهدف  الدرا�شة  اأن هذه  اإىل  بالنظر 
والربا�شيات على تنفيذ املناهج �شمن امل�شروع، فقد مت بناء حزمة اأدوات لتق�شي املو�شوع من عدة زوايا، 

وفيما يلي تف�شيل لها:
اأوًل: ا�ستبانة املعلم للدعم امل�ؤ�س�سّي:

هدف الأداة: 
حتديد م�شتوى الدعم املقدم للمعلم من قبل كٍل من امل�شرف الرتبوّي، ومدير املدر�شة، وحم�شر 
املعلمني.  نظر  وجهة  من  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  م�شروع  لتنفيذ  التعلم  م�شادر  اأمييني  املخترب، 

)انظر ملحق3(
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مكونات وحماور الأداة: 
يبني اجلدول )5( مكونات وحماور ا�شتبانة الدعم املوؤ�ش�شّي للمعلم.

جدول )5(: ا�ستبانة الدعم امل�ؤ�س�سّي للمعلم

البنوداملجالالدعم املقدم منالفئة امل�صتهدفة

املعلمني

امل�شرف الرتبوي
4التعلم املتمركز حول املتعلم
9تطوير التدري�ض والتقومي

5تهيئة بيئة التعلم

مدير املدر�شة

2بيئة التعلم
5النمو  املهنّي للمعلم

4القيادة الفاعلة
4تعلم الطالب

12_حم�شر املخترب
7_اأمني م�شادر التعلم

الأول  وال�شف  البتدائي  والييرابييع  الأول  لل�شفوف  والريا�شيات  العلوم  معلم  امل�شتهدفة:  العينة 
اآرائهم ب�شاأن  املتو�شط. ومت تطبيق ال�شتبانة على عينة ع�شوائية بلغت 288 معلًما ومعلمة، ل�شتطالع 
م�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي املقدم لهم لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، 

وفيما يلي تو�شيح لها كما باجلدول )6( التايل:

جدول )6(: ي��سح ت�زيع معلمي ومعلمات العل�م والريا�سيات ح�سب بع�س املتغريات.

الن�صبة املئوية%العدداأبعاد املتغرياملتغري

اجلن�ض
13647.2ذكر
15252.8اأنثى

املنطقة التعليمية

6422.2الريا�ض
6020.8الدمام
6020.8املدينة
4314.9تبوك
6121.2ع�شري

100%288املجموع لكال املتغريين

التخ�ش�ض
13145.5ريا�شيات

12142.0علوم
87.2%251املجموع للمتغري
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ثانًيا: بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي: 
هدف الأداة: 

حتديد م�شتوى الدعم املقدم للمعلم من قبل امل�شرف الرتبوّي ومدير املدر�شة وحم�شر املخترب 
اأمني م�شادر التعلم لتنفيذ م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل املهام. )انظر حملق4(

مكونات وحماور الأداة: 
يبني جدول )7( مكونات وحماور الأداة.

جدول )7(: بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي

البنود املجال الفئة امل�صتهدفة

امل�شرف الرتبوي
4التعلم املتمركز حول املتعلم
9تطوير التدري�ض والتقومي

5تهيئة بيئة التعلم

مدير املدر�شة

2بيئة التعلم
5النمو  املهنّي للمعلم

4القيادة الفاعلة
4تعلم الطالب

12_حم�شر املخترب
7_اأمني م�شادر التعلم

العينة امل�شتهدفة: 
التعلم(. ومت تطبيقها  واأمييني م�شادر  املخترب،  املدير، حم�شر  )امل�شرف،  املوؤ�ش�شّي  الدعم  اأطييراف 
واأمينة  اأميًنا  بلغت 91 م�شرًفا وم�شرفة تربوية، و97 مديًرا ومديرة مدر�شة، و49  على عينة ع�شوائية 
م�شادر تعلم، و46 حم�شًرا وحم�شرة خمترب، للتعرف على م�شتوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات 
الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  تنفيذ  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 

واجلدول )8( يو�شح عينة الدرا�شة.
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جدول )8(: ي��سح ت�زيع اأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي ح�سب بع�س املتغريات

الن�صبة املوؤويةالعددالعدداملتغريالعن�صر

م�شرف تربوي

5054.9ذكراجلن�ض
4145.1اأنثى

6773.6ريا�شياتالتخ�ش�ض
2426.4علوم

املنطقة التعليمية

2022.0الريا�ض
2022.0املدينة
1516.5تبوك
2123.1ع�شري

1516.5ال�شرقية
100%91املجموع لكل متغري

مدير مدر�شة

4243.3ذكراجلن�ض
5556.7اأنثى

الدورات يف املقررات 
املطورة

5152.6نعم
4647.4ل

املنطقة التعليمية

2020.6الريا�ض
2020.6املدينة
2020.6تبوك
1717.5ع�شري

2020.6ال�شرقية
100%97املجموع لكل متغري

اأمني م�شادر التعلم

2040.8ذكراجلن�ض
2959.2اأنثى

612.2دبلوماملوؤهل
4387.8بكالوريو�ض

املنطقة التعليمية

1122.4الريا�ض
1020.4املدينة
1020.4تبوك
918.4ع�شري

918.4ال�شرقية
100%49املجموع لكل متغري

حم�شر املخترب

2350.0ذكراجلن�ض
2350.0اأنثى

3984.8دبلوماملوؤهل
715.2بكالوريو�ض

املنطقة التعليمية

1021.7الريا�ض
817.4املدينة
1021.7تبوك
919.6ع�شري

919.6ال�شرقية
100%46املجموع لكل متغري



49

واأمني  املخترب,  حم�سر  املدير,  امل�ؤ�س�سّي)امل�سرف,  الدعم  لأطراف  املقدم  الدعم  ا�ستبانة  ثالثًا: 
م�سادر التعلم(:

هدف الأداة: 
حتديد م�شتوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية للم�شرف واملدير وحم�شر املخترب واأمني م�شادر 

التعلم لتنفيذ م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية. )انظر حملق5(
مكونات وحماور الأداة: 

يبني جدول )9( مكونات وحماور الأداة. 

جدول )9(: ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي )للم�سرفني الرتب�يني ومدري املدار�س وحم�سري 
املخترب واأمناء م�سادر التعلم(

البنود املجال الفئة امل�صتهدفة

امل�شرف الرتبوّي 
و

مدير املدر�شة

6التعلم املتمركز حول املتعلم
4القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�شية

6تعلم الطالب ورعايتهم
4املتابعة والتقومي

3ا�شتخدام التقنية وم�شادر املعرفة
2التدري�ض

5النمو  املهنّي

حم�شر املخترب 
و

اأمني م�شادر التعلم

7املهارات العامة ملح�شر املخترب واأمني امل�شادر
4املهارات اخلا�شة مبح�شر املخترب

5املهارات اخلا�شة باأمني امل�شادر

العينة امل�شتهدفة:
تطبيق  ومت  التعلم(.  م�شادر  واأمييني  املخترب،  حم�شر  املدير،  )امل�شرف،  املوؤ�ش�شّي  الدعم  اأطييراف 
و48  مدر�شة،  ومييديييرة  مييديييًرا  و99  تربوية،  وم�شرفة  م�شرًفا   95 بلغت  ع�شوائية  عينة  على  ال�شتبانة 
الدعم  م�شتوى  ب�شان  اآرائهم  و44 حم�شًرا وحم�شرة خمترب، لال�شتطالع  تعلم،  واأمينة م�شادر  اأميًنا 
م�شروع  املطورة �شمن  املقررات  تنفيذ  للم�شاعدة يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  لهم من  املقدم  والتطوير 

مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، واجلدول )10( التايل يو�شح ذلك:
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جدول )10(: ي��سح اأطراف القيادة ح�سب بع�س املتغريات

الن�صبة املوؤويةالعددالعدداملتغريالعن�صر

م�شرف تربوي

5153.7ذكراجلن�ض
4446.3اأنثى

6770.5ريا�شياتالتخ�ش�ض
2829.5علوم

املنطقة التعليمية

2122.1الريا�ض
2122.1املدينة
1414.7تبوك
2021.1ع�شري

1920.0ال�شرقية
100%95املجموع لكل متغري

مدير مدر�شة

4242.4ذكراجلن�ض
5757.6اأنثى

الدورات يف املقررات 
املطورة

5050.5نعم
4949.5ل

املنطقة التعليمية

2020.2الريا�ض
2222.2املدينة
2020.2تبوك
1919.2ع�شري

1818.2ال�شرقية
100%99املجموع لكل متغري

اأمني م�شادر التعلم

1429.2ذكراجلن�ض
3470.8اأنثى

510.4دبلوماملوؤهل
4389.6بكالوريو�ض

املنطقة التعليمية

1020.8الريا�ض
1020.8املدينة
1020.8تبوك
816.7ع�شري

1020.8ال�شرقية
100%48املجموع لكل متغري

حم�شر املخترب

1840.9ذكراجلن�ض
2659.1اأنثى

3784.1دبلوماملوؤهل
715.9بكالوريو�ض

املنطقة التعليمية

1022.7الريا�ض
920.5املدينة
920.5تبوك
511.4ع�شري

1125.0ال�شرقية

100%44املجموع لكل متغري
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اإجراءات بناء حزمة اأدوات الدعم امل�ؤ�س�سّي: 
مرت عملية بناء الأدوات باخلطوات التالية:

اأوًل: حتديد املجالت الرئي�شية للدعم املمثلة لكل عن�شر من عنا�شر الدعم من خالل ال�شتفادة 
من امل�شادر التالية:

درا�شة ومراجعة الأدبيات التي تناولت التعلم املتمركز حول املتعلم، وفل�شفة مناهج الريا�شيات  �
والعلوم احلديثة.

ا�شتطالع مبدئي لآراء املعلمني ومديري املدار�ض وامل�شرفني الرتبويني. �
لأطييراف  � املقدمة  التدريبية  الطبيعية.والربامج  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  على  الطييالع 

القيادة الرتبوية. 
املعايري العاملية للدعم والتطوير  املهنّي للمعلم. �
بع�ض التجارب العاملية والعربية واملحلية. �

من  مكونة  اأداة  كل  لت�شبح  الإجرائية  ال�شياغة  معايري  وفق  الأدوات  عبارات  �شياغة  ثانياً: 
جزاأين: اجلزء الأول: معلومات عامة عن اأفراد العينة، مرتبطة مبتغريات الدرا�شة كاملوؤهل العلمّي، 
و�شنوات اخلربة، والدورات التدريبية، واجلزء الثاين: متعلق ببنود الأدوات، كما يو�شح ذلك امللحق.
النتائج من  النتائج، مت ح�شاب طول فئة معيار احلكم على  معيار احلكم على الأداء: لتف�شري 
خالل ت�شنيف الإجابات اإىل ثالثة م�شتويات مت�شاوية املدى من خالل املعادلة التالية: طول الفئة = 

)اأكرب قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقيا�ض = )0-3( ÷ 4= 0.75
لنح�شل على مدى املتو�شطات التالية لكل و�شف اأو بديل:

منعدممنخف�ضمتو�صطعايلامل�صتوى
من 0 – 0.75اأعلى من 0.75 – 1.5اأعلى من 1.5 – 2.25اأعلى من 2.25 – 3 مدى املتو�شطات

�سدق اأدوات الدرا�سة: 
اأدوات الدرا�شة ومعرفة مدى �شالحية ا�شتخدامها يف التعرف على م�شتوى  للتحقق من �شدق 
الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )مدير املدر�شة/ امل�شرف الرتبوّي / 
حم�شر املخترب /اأمني م�شادر التعلم( من اأجل تنفيذ م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية، مت عر�شها 
على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم 10 حمكمني، وطلب من املحكمني اإبداء الراأي حيال اجلوانب 
التالية: و�شوح هدف الأداة وقيا�شها لالأداء املطلوب، ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته، و�شوح العبارة 
اآراء املحكمني واأ�شبحت  اأو احلذف. ومت التعديل وفق  اأو الإ�شافة  ودقة �شياغتها، مقرتحات للتعديل 
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الأدوات جاهزة مبدئيا لال�شتخدام يف قيا�ض م�شتوى الدعم والتطوير  املهنّي املقدم من وزارة الرتبية 
والتعليم لأطراف القيادة الرتبوية )مدير املدر�شة/ امل�شرف الرتبوّي / حم�شر املخترب /اأمني م�شادر 

التعلم( من اأجل تنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

ثبات اأدوات الدرا�سة: 
 مت التاأكد من ثبات اأدوات الدرا�شة من خالل تطبيقها على عينة ا�شتطالعية كما يو�شح اجلدول 
يو�شح  الثبات.  معامل  )Cronbach›s Alpha(.لقيا�ض  كرونباخ  األفا  معامل  ا�شتخدام  ومت  التايل 
الدرا�شة تتمتع  اأدوات  اأن  اإىل  الدرا�شة عالية وت�شري  العام لأدوات  الثبات  اأن قيم معامل  اجلدول )11( 

بدرجة عالية من الثبات، وبالتايل اأ�شبحت اأدوات الدرا�شة �شاحلة للتطبيق.

جدول )11(: معامالت الثبات لأدوات الدعم امل�ؤ�س�سّي

قيم األفا كرونباخالعددالأداة

ا�شتبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة 
7 لكل عن�شرالرتبوية 

91% للم�شرف
92% للمدير

91 % ملح�شر املخترب
91% لأمني م�شادر التعلم

بطاقة حتليل املهام لأطراف القيادة 
7 لكل عن�شرالرتبوية 

87% للم�شرف
89% للمدير

88.6% ملح�شر املخترب
91% لأمني م�شادر التعلم

92% 15 معلم ا�شتبانة املعلم 

اأداة الدرا�سة الثالثة: بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم العل�م

الهدف من البطاقة: 
تهدف البطاقة اإىل تقومي واقع تدري�ض معلمي ومعلمات العلوم �شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم 

الطبيعية. 
مك�نات وحماور الأداة: 

تتكون اأداة الدرا�شة من الأجزاء التالية:
واخلييربة  واملييوؤهييل  اجلن�ض  نييوع  ت�شمل  عامة  بيانات  على  وت�شمتل  البطاقة  مقدمة  الأول:  اجلييزء 
مفردة   )39( على  وت�شتمل  البطاقة  مفردات  الثاين:  اجلييزء  اأمييا  الأولييييية.  البيانات  وبع�ض  التدري�شية 
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الأدوات  يحوي  الييذي  ال�شواهد  �شندوق  على  الثالث  اجلييزء  وي�شتمل  حميياور.  �شبعة  اإىل  م�شنفة  وهييي 
وال�شرتاتيجيات املحددة يف دليل املعلم مثل: خرائط املفاهيم، ودفرت العلوم، واملطويات وغريها، وذلك 

للم�شاعدة يف توجيه املالحظة.)انظر ملحق6(
اإجراءات بناء الأداة: 

اتبع الفريق الإجراءات التالية لبناء بطاقة املالحظة ال�شفية:
وتوجهات  (  1 فل�شفة  بناء على  البطاقة  ا�شتقاق حماور  البطاقة: مت  حتديد حمتوى وحميياور 

امل�شروع من خالل العتماد على خم�شة م�شادر هي:
 دليل املعلم لل�شل�شلة الأ�شل. �
 دليل املعلم �شمن امل�شروع. �
 بحوث ماجروهل يف الرتبية العلمّية التي بنيت عليها ال�شل�شلة الأ�شل. �
 الأدب الرتبوي. �
 احلقائب التدريبية للمعلم �شمن امل�شروع.  �

وقد مت التو�شل اإىل �شبعة حماور ينبغي مراعاتها يف اأثناء تدري�ض العلوم �شمن امل�شروع، وهي 
ا�شتخدام منوذج  التدري�شية وت�شمل  املمار�شات  ا�شتق�شائية،  العلمّية، خييربات تعليمية  املييادة  كالتايل: 
التعلم البنائي، وا�شتخدام التعليم املتمايز، العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى وت�شمل ربط 
العلوم باملواد الأخرى وربط العلوم بالتقنية واملجتمع، تقومي متنوع وم�شتمر، بيئة �شفية داعمة للتعلم، 

والتقنية يف التعليم.
بناء مفردات البطاقة: مت �شياغة املفردات الأولية من خالل مراجعة الأدب الرتبوّي حول  (  2

 Ntional Science Education Standards، American( العلوم  معلم  ممييار�ييشييات 
 Association for the advancement of Science، Benchmarks for Scientific

ومن   ،)Literacy، The Reformed Teaching Observation Protocol - RTOP

اأدوات املالحظة ذات العالقة بتدري�ض العلوم. وتكونت ال�شورة الأولية للبطاقة من  خالل 
)48( مفردة ويو�شح جدول )12( مكونات وحماور البطاقة.



54

جدول)12(: مك�نات وحماور بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم العل�م

عدد املفرداتحماور البطاقة الفرعيةحماور البطاقة الرئي�صة
5-1. املادة العلمّية

7-2.خربات تعليمية ا�شتق�شائية

3.املمار�شات التدري�شية وي�شمل:
5ا�شتخدام منوذج التعلم البنائي

3 ا�شتخدام التعليم املتمايز

الأخرى  واملواد  العلوم  بني  التكاملية  4.العالقة 
وي�شمل:

3ربط العلوم باملواد الأخرى
3 ربط العلوم بالتقنية واملجتمع

5-5.تقومي متنوع وم�شتمر
6-6. بيئة �شفية داعمة للتعلم

2-7.التقنية يف التعليم

�شدق البطاقة: مت عر�ض البطاقة على عدد )15( من املتخ�ش�شني بتعليم العلوم من اأع�شاء  (  3
هيئة التدري�ض يف اجلامعات، وكذلك من العاملني يف امليدان الرتبوّي)ملحق7( وذلك للتحقق 
من �شالمة ال�شياغة واحلكم على مدى �شدق املفردات لتحقيق الهدف الذي من اأجله اأعدت 

البطاقة. وبعد اإجراء التعديالت تبقى )41( مفردة ت�شكل املحتوى املبدئي للبطاقة. 
ثبات البطاقة: من اأجل توحيد الروؤى حول بنود املالحظة بني املالحظني، مت اإقامة ور�شة  (  4

عمل ل�شرح ومناق�شة بنود البطاقة وتطبيقها على در�ض فيديو للعلوم. ومت اعتماد )39( مفردة 
للبطاقة. وقد مت اختيار املالحظني ممن تتوفر لديهم خربة حول تطبيق منتجات امل�شروع 
)10( مالحظني،  وبلغ عددهم  باململكة،  امل�شروع يف خم�ض مناطق  التدريب يف  خييرباء  وهم 
قام  البطاقة،  ثبات  من  وللتاأكد  املالحظة.  لتنفيذ  الرجال  من  وخم�شة  الن�شاء  من  خم�ض 
عدد)8( من اأع�شاء الفريق واملالحظني مبالحظة در�ض علوم فيديو مرتني بفا�شل زمني 
)12( يوماً، وقد مت ح�شاب معامل التفاق بني املالحظات يف املرتني وكان على النحو التايل: 

جدول )13(: قيم معامل التفاق بني املالحظني كم�ؤ�سر لثبات بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم العل�م

عدد العبارات معامل التفاق املحاور
0.894 5  املادة العلمّية
0.874 7 خربات تعليمية ا�شتق�شائية
0.874 8  املمار�شات التدري�شية
0.894 6 العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
0.894 5 تقومي متنوع وم�شتمر
0.866 6 بيئة �شفية داعمة للتعلم
0.707 2 التقنية يف التعليم 
0.857 39  بطاقة املالحظة
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يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيم معامالت التفاق بني املالحظني انح�شرت بني )0.707، 0.894( 
وتعّد ن�شبة جيدة؛ مما يوؤكد متتع جميع بنود وحماور بطاقة املالحظة بدرجة مقبولة من الثبات

 Pearson وللتاأكد من الت�شاق الداخلي لبنود بطاقة املالحظة مت ح�شاب معامل ارتباط بري�شون
 ، اإليها . وكذلك معامالت الرتباط البينية للمحاور  Correlation  بني البنود واملحاور التي تنتمي 

وارتباطها بالدرجة الكلية لبطاقة املالحظة . وجاءت النتائج علي النحو التايل : 
جدول )14(: قيم معامل الرتباط بني البن�د واملحاور التي تنتمي اإليها )ن=30(

معامالت الرتباط العبارات املحاور معامل 
الرتباط   العبارات املحاور

**0.639 21

العالقة التكاملية بني 
العلوم واملواد الأخرى 

واملجتمع

**0.812 1

املادة العلمّية 
**0.657 22 **0.897 2
**0.868 23 **0.801 3
**0.794 24 **0.836 4
**0.771 25 **0.870 5
**0.809 26 **0.884 6

خربات تعليمية 
ا�شتق�شائية

**0.838 27

تقومي متنوع وم�شتمر

**0.891 7
**0.917 28 **0.925 8
**0.939 29 **0.915 9
**0.929 30 **0.901 10
**0.935 31 **0.930 11
**0.732 32

بيئة �شفية داعمة للتعلم

**0.875 12
**0.858 33 **0.871 13

املمار�شات التدري�شية 

**0.944 34 **0.819 14
**0.906 35 **0.842 15
**0.917 36 **0.647 16
**0.834 37 **0.804 17
**0.827 38

التقنية يف التعليم
**0.748 18

**0.858 39 **0.833 19
**0.759 20

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن جميع قيم معامالت الرتباط دالة اإح�شائيا مما يوؤكد متتع جميع 
البنود بدرجة مرتفعة من الت�شاق الداخلي ، وكانت قيم معامالت الرتباط على النحو التايل :    

انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.801 ، 0.897(  ملحور املادة العلمية . �
انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.875 ، 0.930( ملحور خربات تعليمية ا�شتق�شائية . �
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انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.647 ، 0.871(  ملحور املمار�شات التدري�شية. �
انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.639 ، 0.868(  ملحور العالقة التكاملية بني العلوم  �

واملواد الأخرى واملجتمع.
انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.838 ، 0.939(  ملحور تقومي متنوع وم�شتمر . �
انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.732 ، 0.944(  ملحور بيئة �شفية داعمة للتعلم  . �
انح�شرت قيم معامالت الرتباط بني )0.827 ، 0.858(  ملحور التقنية يف التعليم . �

جدول )15(: قيم معامالت الرتباط البينية للمحاور ، ومعامالت الرتباط بالدرجة الكلية )ن=30(

 التقنية 
يف التعليم

بيئة 
�صفية  

تقومي 
متنوع

العالقة 
التكاملية  

املمار�صات 
التدري�صية

خربات 
تعليمية  

املادة 
العلمّية املحاور

املادة العلمّية 
**0.844 خربات تعليمية  

**0.891 **0.902 املمار�شات التدري�شية 
**0.837 **0.823 **0.781 العالقة التكاملية  

**0.953 **0.931 **0.887 **0.779 تقومي متنوع  
**0.853 **0.729 **0.922 **0.848 **0.782 بيئة �شفية  

**0.893 **0.729 **0.784 **0.717 **0.742 **0.678  التقنية يف التعليم
**0.774 **0.914 **0.948 **0.903 **0.973 **0.955 **0.898  الدرجة الكلية 

يت�شح من اجلييدول ال�شابق اأن جميع قيم معامالت الرتباط البينية للمحاور دالة اإح�شائياً عند 
م�شتوي )0.01( وانح�شرت بني )0.678 ، 0.953( . وانح�شرت معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية 

بني )0.774 ، 0.973( .  

معيار احلكم على الأداء: لتف�شري النتائج، مت ح�شاب طول فئة معيار احلكم على النتائج من  (  5
خالل ت�شنيف الإجابات اإىل ثالثة م�شتويات مت�شاوية املدى من خالل املعادلة التالية: طول 

الفئة = )اأكرب قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقيا�ض = )0-3( ÷ 4= 0.75
لنح�شل على مدى املتو�شطات التالية لكل و�شف اأو بديل:

منعدممنخف�ضمتو�صطعايلامل�صتوى
من 0 – 0.75اأعلى من 0.75 – 1.5اأعلى من 1.5 – 2.25اأعلى من 2.25 – 3 مدى املتو�شطات



57

عينة بطاقة املالحظة ال�سفية لدرو�س العل�م
ت�شمل عينة الدرا�شة معلمي ومعلمات العلوم لل�شفوف: الأول والرابع البتدائيني والأول املتو�شط 
خالل الف�شل الدرا�شّي الثاين للعام الدرا�شّي 32 – 1433هي، موزعني على خم�ض مناطق يف اململكة. واجلدول 

)14( يو�شح توزيع عينة الدرا�شة.

جدول )16(: خ�سائ�س عينة بطاقة املالحظة ال�سفية للعل�م

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغري

اجلن�ض
16256.1ذكر
12743.9اأنثى

100%289املجموع

اخلربة التدري�شية

6121.1اأقل من 5 �شنوات
54114.2- اأقل من 10 �شنوات
106422.1- اأقل من 15 �شنة

1512342.6 �شنة واأكرث
100%289املجموع

املنطقة

6020.8الريا�ض + اخلرج
4917.0الدمام + اخلرب

6121.1املدينة + الأرطاوية
6020.8تبوك + تيماء

5920.4اأبها +خمي�ض م�شيط
100%289املجموع

املرحلة الدرا�شّية
17761.2البتدائية
11238.8املتو�شطة
100%289املجموع

الدورات

6121.1ل يوجد
111038.1-3 اأيام
46823.5-6 اأيام
7279.3-9 اأيام

238.0اأكرث من 9 اأيام
100%289املجموع
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اأداة الدرا�سة الرابعة: بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم الريا�سيات

الهدف من البطاقة:
الريا�شيات  الريا�شيات �شمن م�شروع  ومعلمات  تدري�ض معلمي  واقع  تقومي  اإىل  البطاقة  تهدف 

والعلوم الطبيعية. 
مك�نات وحماور الأداة:

تتكون اأداة الدرا�شة من الأجزاء التالية:
واخلييربة  واملييوؤهييل  اجلن�ض  نييوع  مثل:  عامة  بيانات  على  وت�شتمل  البطاقة  مقدمة  الأول:  اجلييزء 
موؤ�شًرا.   )50( على  وي�شتمل  البطاقة  مفردات  الثاين:  اجلزء  اأما  الأولية.  البيانات  وبع�ض  التدري�شية 

)انظر حملق8(
اإجراءات بناء الأداة: 

اتبع الفريق الإجراءات التالية لبناء بطاقة املالحظة ال�شفية:
حتديد حمتوى وحماور البطاقة: مت حتديد املحاور الرئي�شية لأداء معلم/ معلمة الريا�شيات  (  1

يف تدري�ض مناهج الريا�شيات من خالل ال�شتفادة من امل�شادر التالية:
مناهج  � وفل�شفة  املتعلم،  حول  املتمركز  التعلم  تناولت  التي  الأدبيييييات  ومراجعة  درا�شة 

الريا�شيات املطورة.
الطالع على مناهج الريا�شيات �شمن امل�شروع، وحتليلها اإىل مكوناتها الأ�شا�شية. �
الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني يف هذا املجال. �
ا�شتطالع مبدئي لآراء املعلمني واملعلمات. �
املعايري العاملية لأداء معلم/ معلمة الريا�شيات يف �شوء الفل�شفة البنائية. �
بع�ض التجارب العاملية والعربية وكذلك املحلية. �

جدول )17(: مك�نات وحماور بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم الريا�سيات

املوؤ�صراتاملعايريحماور بطاقة املالحظة
22بيئة التعلم والتعليم

3

5عملية التعلم والتعليم

3
2
4
3
3

14املادة العلمّية
15حل امل�شكالت



59

املوؤ�صراتاملعايريحماور بطاقة املالحظة

23مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي
3

3توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم
2
2
2

13التعلم من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة

3التقومي وتعزيز الأداء
2
2
2

50 موؤ�شر18 معيارالبطاقة ككل

ا�شتخدامها  (  2 �شالحية  مدى  ومعرفة  الدرا�شة  اأداة  �شدق  من  للتحقق  الدرا�شة:  اأداة  �شدق 
يف التعرف على م�شتوى اأداء معلم/ معلمة الريا�شيات يف تدري�ض مناهج الريا�شيات �شمن 
امل�شروع، مت عر�شها على جمموعة من املحكمني املتخ�ش�شني يف املناهج وتعليم الريا�شيات، 

وطلب منهم اإبداء الراأي حيال اجلوانب التالية:
و�شوح هدف الأداة وقيا�شها لالأداء املطلوب، متثيل املحاور للهدف املرجو، ارتباط املعايري 
باملحور املرتبطة به، متثيل املوؤ�شرات للمعايري املرتبطة بها، و�شوح العبارة ودقة �شياغتها 
التعديالت  اإجراء بع�ض  اأو احلذف. ومت  اأو الإ�شافة  العلمّية واللغوية، مقرتحات للتعديل 
التي اقرتحها املحكمون، واأ�شبحت الأداة جاهزة مبدئياً لال�شتخدام يف قيا�ض م�شتوى اأداء 

معلم/ معلمة الريا�شيات يف تدري�ض مناهج الريا�شيات �شمن امل�شروع.
من  (  3 معلمني   8 عدد  على  تطبيقها  مت  املالحظة  بطاقة  من  للتاأكد  املالحظة:  بطاقة  ثبات 

خارج عينة الدرا�شة. ومتَّ قيا�ض معامل ثبات بطاقة املالحظة بني املالحظني حل�شاب معامل 
الثبات با�شتخدام معادلة كوبر )Coper(، واجلدول التايل يو�شح النتائج اخلا�شة بذلك.

جدول )18(: معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم الريا�سيات وحماورها

معامل الرتباطاملحور
88%بيئة التعلم والتعليم

88.9%عملية التعلم والتعليم
91%املادة العلمّية
87.2%حل امل�شكالت

94%مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي
91.5%توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم

89%التعلم من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة
88.3%التقومي وتعزيز الأداء

90.5%الأداء الكلي
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يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن حماور بطاقة املالحظة تتمتع بثبات عاٍل، وهذا موؤ�شر على 
�شالحيتها للتطبيق، كما بلغ معامل الثبات الكلي 90.5%، وهو معامل ثبات عاٍل ومطمئن 

ل�شتخدام بطاقة املالحظة يف قيا�ض اأداء التدري�ض ملعلمي ومعلمات الريا�شيات.
معيار احلكم على الأداء: لتف�شري النتائج، مت ح�شاب طول فئة معيار احلكم على النتائج من  (  4

خالل ت�شنيف الإجابات اإىل ثالثة م�شتويات مت�شاوية املدى من خالل املعادلة التالية: طول 
الفئة = )اأكرب قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل املقيا�ض = )0-3( ÷ 4= 0.75

لنح�شل على مدى املتو�شطات التالية لكل و�شف اأو بديل:
منعدممنخف�ضمتو�صطعايلامل�صتوى

من 0 – 0.75اأعلى من 0.75 – 1.5اأعلى من 1.5 – 2.25اأعلى من 2.25 – 3 مدى املتو�شطات

عينة بطاقة املالحظة ال�سفية لدرو�س الريا�سيات:
طبقت الدرا�شة احلالية على عينة ع�شوائية بلغت )289( من معلمي ومعلمات الريا�شيات لل�شفوف: 
الأول والرابع البتدائيني والأول املتو�شط يف الف�شل الدرا�شّي الثاين للعام 1433/1432هي، موزعني على 
خم�ض مناطق يف اململكة، وهي: الريا�ض، والدمام، واملدينة املنورة، وتبوك، وع�شري، وجدول )17( يو�شح 

توزيع عينة الدرا�شة.
جدول )19(: ت�زيع معلمي ومعلمات الريا�سيات ح�سب متغريات الدرا�سة

الن�صبة املئويةالعددالعدداملتغري

اجلن�ض
58.8%170ذكر
41.2%119اأنثى

عدد الدورات

19.7%57ل يوجد
29.4%185-3 اأيام
18.7%454-6 اأيام

12.8%737-10 اأيام

املنطقة التعليمية

20.8%60الريا�ض
17.3%50الدمام
20.8%60املدينة
20.8%60تبوك
20.4%59ع�شري

املرحلة
72.3%209البتدائية
27.7%80املتو�شطة

100%289املجموع لكل متغري
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  أساليب جمع المعلومات:

قام فريق الدرا�شة باتباع الإجراءات التالية جلمع املعلومات الالزمة لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة:
اأوًل: خطة العمل الزمنية واإجراءات التنفيذ.

ثانياً: تدريب م�شاعدي الباحثني.
ثالثاً: املعاجلة الإح�شائية.

رابعاً: فريق العمل.

اأوًل: خطة العمل الزمنية واإجراءات التنفيذ: 

يبني جدول )18( خطة العمل الزمنية والإجراءات املتبعة يف هذه الدرا�شة.

جدول )20(: خطة العمل الزمنية واإجراءات الدرا�سة

اأن�صطة التقومي للمرحلة الأوىل من امل�صروع – ال�صفوف 1 و4 و7
ربيع الثاين

التخطيط

حتديد الإطار املفاهيمي للدرا�شة
و�شع اخلطة الزمنية

حتديد عينات الدرا�شة
حتديد ال�شواهد

جمادى الأول
جمادى الثاين

رجب
�شعبان

بناء اأدوات التقومي
للمعلم

للم�شرف الرتبوّي وملدير املدر�شة
ملح�شر املعمل ولأمني امل�شادر

رم�شان
�شوال

ذو القعدة
التاأكد من �شدق وثبات اأدوات الدرا�شةحتكيم الأدوات

ذو احلجة
العام الهجري 1433

حمرم

تطبيق اأدوات الدرا�شة

.1 ا�شتبانة املعلم للتطور  املهنّي 
2. حزمة اأدوات الدعم املوؤ�ش�شّي 
3. مالحظة �شفية ملعلم العلوم

4. مالحظة �شفية ملعلم الريا�شيات

�شفر
ربيع الأول
ربيع الثاين

جمادى الأوىل
رجب

التحليل الإح�شائي لبيانات اأدوات البحثحتليل البيانات
�شعبان
حتليل �شامل ملجموعات البياناتكتابة التقرير اخلتامي رم�شان
مراجعة مع الفريق الإ�شرايفمراجعة التقرير اخلتامي �شوال

مراجعة مع الفريق الإ�شرايف للمرحلة الأوىلمراجعة التقرير اخلتامي جلميع الفرق ذو القعدة
ت�شليم التقرير اإىل وزارة الرتبية والتعليمت�شليم التقرير اخلتاميذو احلجة
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ثانًيا: تدريب م�ساعدي الباحثني: 

اتخذ الفريق الإجراءات التالية لتطبيق اأدوات الدرا�شة:
ومت  (  1 للم�شروع،  العميق  بالفهم  يتميزون  ممن  الباحثني  وم�شاعدات  م�شاعدي  البحث  فريق  ر�شح 

بغر�ض  والتطوير؛  للتخطيط  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  �شعادة  طريق  عن  اإداراتهم  خماطبة 
تفريغهم للعمل وت�شهيل مهمتهم.

نفذت  (  2 وقييد  8-1433/1/10هييييييي  الييفييرتة  خييالل  الباحثني  وم�شاعدات  مل�شاعدي  عمل  ور�ييشيية  اأقيمت 
بييالأدوات  وتعريفهم  امل�شروع،  �شمن  الفريق  بعمل  تعريفهم  اأجييل  من  اأيييام؛  ثالثة  بواقع  الور�شة 
كما  لها،  الفهم  لتوحيد  الأدوات  عبارات  جميع  ونوق�شت  بنائها،  وفل�شفة  معها  التعامل  وكيفية 
�شاهد امل�شاعدون وامل�شاعدات درو�ًشا م�شورة )للعلوم والريا�شيات(، ونوق�شت جميع ال�شتف�شارات 
اإىل ثبات املالحظة بني خمتلف  حيال املالحظة ال�شفية واختيارات املالحظني؛ بغر�ض الو�شول 

املالحظني.
ا�شتغرق م�شاعدو وم�شاعدات الباحثني مائة يوم لإنهاء تطبيق جميع اأدوات الدرا�شة املكلفني بها. (  3
بلغ عدد م�شاعدي وم�شاعدات الباحثني 20 م�شاعًدا وم�شاعدة، بحيث يكون يف كل منطقة من املناطق  (  4

للريا�شيات.  باحث  وم�شاعدة  وم�شاعد  للعلوم،  باحث  وم�شاعدة  م�شاعد  الدرا�شة  عينة  اخلم�شة 
)ملحق9(.

ُق�ّشمت كل مدينة وحمافظة اإىل قطاعات، ثم الختيار ع�شوائًيا من كل قطاع مدار�ض العينة، والتي  (  5
ت�شمل املدار�ض البتدائية واملتو�شطة. ووزعت املهام على امل�شاعدين وامل�شاعدات وفق جدول )19( 

التايل:

جدول )21(: مهام م�ساعدي وم�ساعدات الباحثني يف كل منطقة

العدد لكل امل�صتهدفوننوع الأداة
منطقة

املجموع للمناطق 
اخلم�صة

4002000املعلمون واملعلماتا�شتبانة التطور املهنّي
120600املعلمون واملعلماتاملالحظة ال�شفية

ا�شتبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة 
الرتبوية 

امل�شرف، املدير، حم�شر املخترب، واأمني 
40200م�شادر التعلم

60300املعلمون واملعلماتا�شتبانة املعلم
 بطاقة حتليل املهام لأطراف القيادة 

الرتبوية
امل�شرف، املدير، حم�شر املخترب، واأمني 

60300م�شادر التعلم
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ثالًثا: املعاجلة الإح�سائية: 

ا�شتخدمت الأ�شاليب الإح�شائية التالية للمعاجلة الإح�شائية:

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�شة يف ا�شتبانة التطور املهنّي.  (  1

اختبار )ت( )T-test( ملعرفة دللة الفروق يف اآراء املعلمني واملعلمات حول برامج التهيئة والتطور   (  2
الإدارة  نوع  التخ�ش�ض.  الدرا�شّية،  املرحلة  املوؤهل،  )اجلن�ض،  التالية  للمتغريات  بالن�شبة  املهنّي 

التعليمية(.

اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف اآراء املعلمني  (  3
واملعلمات حول برامج التهيئة والتطور  املهنّي بالن�شبة ملتغري �شنوات اخلربة.

يف  (  4 الدرا�شة  عينة  لأفييراد  املئوية  والن�شب  والتكرارات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات 
بطاقة املالحظة ال�شفية.

تدري�ض  (  5 ملهارات  واملعلمات  املعلمني  درجيية ممار�شة  الفروق يف  دلليية  ملعرفة   )T-test( اختبار )ت( 
املوؤهل  التعليمية،  املرحلة  )اجلن�ض،  التالية  للمتغريات  بالن�شبة  والريا�شيات،  الطبيعية  العلوم 

الرتبوي(

اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف درجة ممار�شة  (  6
املعلمني واملعلمات ملهارات تدري�ض العلوم الطبيعية والريا�شيات، بالن�شبة ملتغري اخلربة التدري�شية.

الختبارات البعدية مثل �شيفيه لتو�شيح اجتاه الفروق بني جمموعات متغريات الدرا�شة. (  7
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رابعاً: فريق العمل للمرحلة الأوىل: 

ت�شكل فريق العمل من الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:

جامعة الأمرية نورة بنت اأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاركرئي�ض الفريقد. هيا حممد املزروع
عبدالرحمن

م�شاعد رئي�ض اأ. عبدالرحمن العريني
الفريق

ماج�شتري مناهج وطرق تدري�ض 
وزارة الرتبية والتعليمالعلوم

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ض باحث رئي�ضد. عو�ض املالكي
جامعة اأم القرىالريا�شيات امل�شارك

جامعة الأمرية نورةاأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاركباحث رئي�ضد. هيا املزروع

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ض باحث رئي�ضد اإميان الرويثي
العلوم

جامعة الإمام حممد بن �شعود 
الإ�شالمية

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ض باحث رئي�ضد. �شمر ال�شلهوب
جامعة امللك �شعودالريا�شيات امل�شاعد

د. كاثرين �شكانتلربج 
Kathryn C. Scantlebury

جامعة دبلوير University of اأ�شتاذ الرتبية العلمّيةباحث م�شارك
Delaware

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ض باحث م�شاركد. ن�شال الأحمد
جامعة امللك �شعود العلوم 

جامعه اأم القرىباحث م�شاركد. اإبراهيم احلربي

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ض باحث م�شاركد. عبدالنا�شر حممد عبدالرب
جامعه امللك �شعودالريا�شيات امل�شاعد

جامعه اأم القرىباحث م�شاركاأ. حمد حمود ال�شواط

جامعه اأم القرىباحث م�شاركاأ. عادي كرمي اخلالدي

Jane Kahle م�شت�شار د. جني كال
اأ�شتاذ الرتبية العلمّيةالفريق

 Director of Discovery
 and Ohio›s Evaluation

 and Assessment
 Centers، Miami

University
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة ومناقشتها

  تمهيد:

اأدوات الدرا�شة  اإجراءات الدرا�شة، ويف هذا الف�شل يتم عر�ض نتائج تطبيق  تناول الف�شل الثالث 
بعد املعاجلة الإح�شائية با�شتخدام احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية )SPSS(. يتناول هذا الف�شل 
الإجابة عن اأ�شئلة التقومي با�شتخدام م�شتويات منوذج جو�شكي لتقومي فاعلية التطور املهنّي، وذلك كما 

يلي: 
مناهج  »م�شروع  للمعلم �شمن  قدم  الذي  املهنّي  التطوير  ما مدى جودة  الأول:  الرئي�ض  ال�شوؤال 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�شيات؟
)املدير،  املوؤ�ش�شّي  الدعم  اأطراف  من  املقدم  املوؤ�ش�شّي  الدعم  م�شتوى  ما  الثاين:  الرئي�ض  ال�شوؤال 
املناهج �شمن م�شروع »مناهج  التعلم( للمعلم لتنفيذ  اأمني م�شادر  امل�شرف الرتبوّي، حم�شر املخترب، 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية«؟ 
الريا�شيات  م�شروع  وتوجهات  فل�شفة  �شوء  يف  العلوم  تدري�ض  واقع  ما  الثالث:  الرئي�ض  ال�شوؤال 

والعلوم الطبيعية؟ 
»مناهج  م�شروع  وتوجهات  فل�شفة  �شوء  يف  الريا�شيات  تدري�ض  واقع  ما  الرابع:  الرئي�ض  ال�شوؤال 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية«؟ 
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول

قدم  الذي  املهنّي  التطوير  جودة  مدى  ما  ن�شه:  والذي  الأول  الرئي�ض  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
العلوم  الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي  والعلوم  الريا�شيات  للمعلم �شمن »م�شروع مناهج 
والريا�شيات؟، مت تطبيق ا�شتبانة التطور املهنّي على معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات، ومت ا�شتخدام 
– منعدم( لتحديد م�شتوى حتقق كل عبارة  – منخف�ض  – متو�شط  الرباعي )عايل  ليكرت  مقيا�ض 
من عبارات ال�شتبانة، حيث تراوح م�شتوى التحقق بني م�شتوى )عال(، ومت متثيله عددياً بالرقم )3(؛ 
املتو�شطات  ح�شاب  مت  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة   ،)0( بالرقم  عددياً  متثيله  ومت  )منعدم(،  م�شتوى  وبني 
التق�شيم  على  بناًء  احل�شابية  املتو�شطات  و�شف  مت  كما  عبارة،  ولكل  حمور  لكل  املعيارية  والنحرافات 

الفئوي املقرتح يف بناء ال�شتبانة. وفيما يلي تف�شيل لذلك:

املح�ر الأول: اأهداف التط�ر املهنّي:

ويو�شح  رئي�شة،  اأهداف  اأربعة  املهنّي«  التطور  »اأهداف  ال�شتبانة  الأول من حماور  املحور  ت�شمن 
جدول )22( النتائج املتعلقه بهذا املحور. 

جدول )22(: املت��سطات والنحرافات املعيارية ملح�ر اأهداف التط�ر املهنّي من حماور ال�ستبانة ن=1999.

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�شط1.690.438املحور الأول: اأهداف التطور املهنّي

متو�شط1.970.732اأ/ توجه لفل�شفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم:
املهنّي من معرفة الأ�ش�ض النظرية  1 - مكنتني برامج التطور 

2.060.927التي بنيت عليها كتب العلوم والريا�شيات.

واملواد  الكتب، ومفرداتها  ُبنية  لدّي �شعوبة يف فهم  - توجد   2
1.891.048التعليمية التي اأجنزها امل�شروع.

منخف�ض1.060.537ب/ ت�شهم يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني:
3 - تتطلب برامج التطور املهنّي مناق�شة ما تعلمته مع املعلمني 

0.810.903يف املدر�شة اأو مع زمالء التخ�ش�ض.

4 - ينق�شني عقد لقاءات داخل املدر�شة؛ لتطوير تعليم العلوم 
1.561.091والريا�شيات.

5 - تهياأت يل الفر�ض للم�شاركة يف املجالت  املهنّية واملنتديات 
0.811.027التعليمية املتخ�ش�شة، واجلمعيات العلمّية.

متو�شط1.690.904ج/ تبني قيادات تربوية م�شوؤولة:
الييرتبييوييية يف  الييقيييييادات  الييفيير�ييض للنقا�ض مييع  تييوفييرت يل   - 6

1.281.170امل�شروع.
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امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
التطوير يف عمليتي  اإحييداث  امل�شوؤولني عن  اأحييد  اأنني  اأرى   -  7

2.101.058التعليم والتعلم. 

عال2.340.763د/ ت�شهم يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة:
8 - عييييززْت بييرامييج الييتييطييور املييهيينييّي ليييدّي مييبييداأ احييييرتام جميع 

2.450.844الطالب. 

الطالب  جميع  ح�شول  كيفية  املهنّي  التطور  برامج  بينت   -  9
2.240.871على فر�ض متكافئة للتعلم.

 وكما يت�شح من اجلدول )22( فقد ح�شل املحور مبجموع اأهدافه الرئي�شة وعباراته الت�شع على 
م�شتوى حتقق متو�شط؛ اإذ بلغ متو�شطة احل�شابّي )1.69(، بينما تفاوتت الأهداف الرئي�شة الأربعة بني 
م�شتوى حتقق منخف�ض اإىل م�شتوى حتقق عال. فقد ح�شل هدف الإ�شهام يف احرتام الختالف وحتقيق 
على  تعلم  اإيجاد جمتمعات  يف  الإ�شهام  بينما ح�شل هدف   ،)2.34( عال  متو�شط ح�شابّي  على  العدالة 
تربوية متكاملة  لفل�شفة  التوجيه  الآخران وهما  الهدفان  متو�شط ح�شابّي منخف�ض )1.06(. وح�شل 
وهدف بناء قيادات تربوية م�شوؤولة على متو�شطات ح�شابية متو�شطة هي على التوايل )1.97( و)1.69(.
ويحوي الهدف الرئي�ض »ت�شهم يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة« الذي ح�شل على م�شتوى 
حتقق عال؛ على عبارتني اثنتني )العبارة 8 و9(، وح�شلت العبارة 8 على متو�شط ح�شابّي عايل )2.45(، 
وح�شلت )العبارة 9( على متو�شط ح�شابّي متو�شط )2.24(. وهذه النتيجة ت�شري اإىل اأن برامج التطور 
ملا  ذلك موافًقا  وياأتي  املتعلمني؛  العدالة بني  الختالف وحتقيق  احرتام  الإ�شهام يف  امتازت يف  املهنّي 
توؤكد عليه فل�شفة امل�شروع وبروز هذا التوجه يف دليل املعلم بو�شوح مثل: وجود عناوين لإر�شادات كتنوع 

الثقافات، واأمناط التعلم وطرائق تدري�ض متنوعة. 
بينما اأخفقت برامج التطور املهنّي يف حتقيق هدف الإ�شهام »يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني«؛ 
ا )1.06(، ويت�شح هذا ال�شعف من خالل ندرة الفر�ض للمعلمني  حيث كان متو�شطة احل�شابّي منخف�شً
واملعلمات للم�شاركة يف املجالت  املهنّية واملنتديات التعليمية املتخ�ش�شة، واجلمعيات العلمّية، واأن طبيعة 
تعليم  املدر�شة؛ لتطوير  داخل  لقاءات  تعقد  الأقران، ول  املهنّي ل تتطلب مناق�شة بني  التطور  برامج 

العلوم والريا�شيات. 
ويتناغم مع هذه النتيجة ح�شول هدف »تبني قيادات تربوية م�شوؤولة« على م�شتوى حتقق اأدنى 
املتو�شط؛ )1.69(، متثل يف انخفا�ض توفري الفر�ض للمعلمني واملعلمات للنقا�ض مع القيادات الرتبوية 

يف امل�شروع )عبارة 6(. بينما ح�شلت )العبارة 7( على م�شتوى حتقق متو�شط. 
والتعلم« على م�شتوى حتقق متو�شط،  للتعليم  لفل�شفة تربوية متكاملة  »توجه  كما ح�شل هدف 
الهدف عبارتني )العبارة 1 و2( وكل منهما له م�شتوى  وبلغ متو�شطة احل�شابّي )1.97(، ويحوي هذا 
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واأن  متو�شط،  مب�شتوى  حتقق  امل�شروع  واأهداف  بفل�شفة  املعلمني  وعي  اأن  يعني  مما  متو�شط؛  حتقق 
برامج التطوير املهنّي حتمل روؤية موحدة للتعليم والتعلم ولكن ما يزالون يحتاجون اإىل الو�شول اإىل 
م�شتوى عال من التعامل مع بنية الكتب وال�شتفادة منها ال�شتفادة الق�شوى، فهي متثل اأ�شلوًبا جديًدا 

يف العر�ض.
خاللها  من  ليتم  املهنّية  وال�شراكة   التعاون  ت�شجع  للمعلمني  تعلم  جمتمعات  تنظيم  تو�شية: 
النمو والتعلم التعاوين، وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�شة اأو على م�شتوى املعلمني يف مكاتب 
الإ�شراف الرتبوية اأو احلي اأو على م�شتوى اإدارة التعليم من خالل اأن�شطة ولقاءات مبا�شرة اأو جمتمعات 
تعلم الكرتونية. ي�شري بيتلر واآخرون )Butler et.al.، 2004( اإىل اأن حركة الإ�شالح الرتبوّي تدعو اإىل 
تكوين جمتمعات تعلم للمعلمني، ويرى اأن الأن�شطة الت�شاركية حتقق جناًحا لتطوير عمليات التدري�ض. 
والتحول من  املعلمني،  لتطوير  الت�شاركي  العمل  العلمّية )NRC، 1996( على  الرتبية  وتوؤكد معايري 
التعلم الفردي اإىل التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�شل اإىل ع�شو يف جمتمع تعلم، ومن املعلم 
اإىل قائد للتطوير. كما توؤكد معايري املجل�ض الوطني لتطوير العاملني )NSDC، 2001( على  كمتلٍق 
اإيجاد جمتمعات تعلم للعاملني. فاملعلم ل يتعلم منفرًدا واإمنا مع زمالئه يف املدر�شة والتخ�ش�ض، فتنمو 
م�شتمر  تطوير  اأجل  من  ومنطقته  مدر�شته  م�شتوى  على  تربوًيا  قائًدا  لي�شبح  لديه  القيادية  الروح 
للتدري�ض. ويكون للمعلمني – وهم املمار�شون يف امليدان – دور رئي�شي يف التطوير املهنّي بالتعاون مع 
اخلرباء واملتخ�ش�شني ل�شمان اجلديد يف حقل البحث واملعرفة وحتى ل يكون التدريب تكراًرا ملا هو 
يزاولها  التي  واملمار�شات  الأن�شطة  مع  ومتكاماًل  التدري�ض  بوظيفة  مرتبًطا  التطوير  ويكون  موجود، 

املعلم يومًيا ولي�شت اأن�شطة منف�شلة بعيدة عن واقعه اليومي.

املح�ر الثاين: حمت�ى التط�ر املهنّي: 

يو�شح جدول )23( النتائج ذات العالقة مبحتوى التطور املهني.

جدول )23(: املت��سطات والنحرافات املعيارية ملح�ر حمت�ى التط�ر املهنّي من حماور ال�ستبانة ن=1999.

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�شط2.110.720املحور الثاين: حمتوى التطور املهنّي

عال2.250.823اأ/ اجلانب العلمّي والريا�شي للمناهج:
التخ�ش�ض،  يف  للتعمق  فر�شا  املهنّي  التطور  برامج  يل  اأتاحت   -10

ومواكبة التطورات العلمّية يف املجال.
2.260.914

العلمّي  املحتوى  جوانب  اإتقان  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأفادتني   -11
الوارد يف الكتب الدرا�شّية. 

2.240.892
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امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�شط1.850.877ب/ اأ�شاليب البحث والتق�شي وا�شتخدام املواد املخربية:

وحل  العلمّي،  ال�شتق�شاء  تطبيق  املهنّي  التطور  برامج  يل  وفرت   -12
امل�شكالت.

2.090.931

131.611.134- تدّربُت على ا�شتخدام الأدوات واملواد والأجهزة املعملية.
متو�شط2.050.850ج/ اأ�شول تدري�ض مو�شوعات معينة:

يف  معينة  مفاهيم  تعلم  �شعوبات  املهنّي  التطور  برامج  و�شحت   -14
الكتب، عرب تقدمي اأمثلة واإر�شادات ل�شرحها. 

2.030.954

لدى  ال�شائعة  اخلاطئة  الت�شورات  املهنّي  التطور  برامج  حددت   -15
املتعلمني. 

2.060.941

متو�شط2.190.787د/ عمليات التعليم والتعلم:
16 - اأ�شهمت برامج التطور املهنّي يف حت�شني قدراتي على تنويع اخلربات 
والجتماعية  املعرفية  خ�شائ�شهم  وفق  للمتعلمني  التعليمية 

والقت�شادية والثقافية.
2.200.908

17- اأ�شهمت برامج التطور املهنّي يف حت�شني قدراتي على تدري�ض العلوم 
اأو الريا�شيات بالتكامل مع املواد الأخرى.

2.230.922

املهنّي يف حت�شني قدراتي على توفري بيئة  اأ�شهمت برامج التطور   -18
تعلم منا�شبة. 

2.140.926

ا�شتخدام  على  قدراتي  حت�شني  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأ�شهمت   -19
اأ�شاليب متنوعة وم�شتمرة لتقومي املتعلمني.

2.230.896

ا�شتخدام  على  قدراتي  حت�شني  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأ�شهمت   -20
التقنية يف التعليم.

2.140.964

حتقق  م�شتوى  على  ح�شل  املهنّي«  التطور  »حمتوى  الثاين  املحور  اأن   )23( اجلدول  من  ويت�شح 
واإحدى  رئي�شة  حمتويات  اأربعة  املحور  هذا  ويحوي   ،)2.11( احل�شابّي  متو�شطة  بلغ  حيث  متو�شط؛ 
ع�شرة عبارة، ومل يح�شل على م�شتوى حتقق عال اإل املحتوى الرئي�ض الأول »اجلانب العلمّي والريا�شي 
للمناهج«؛ فقد ح�شل على متو�شط ح�شابّي بلغ )2.25(، وهو يحوي عبارتني اثنتني هما العبارة 10 والتي 
ح�شلت على م�شتوى حتقق عال، ومتو�شطها احل�شابّي )2.26(، والعبارة 11 والتي ح�شلت على م�شتوى 
حتقق متو�شط، مما يعني اأن برامج التطور املهنّي هياأت فر�شا للتعمق يف التخ�ش�ض ومواكبة التطورات 
العلمّية، و�شاهمت يف اإتقان املحتوى العلمّي للعلوم والريا�شيات. وقد يرجع هذا اإىل اأن املعلمني واملعلمات 
يف املرحلة البتدائية ل ي�شرتط تخ�ش�شهم يف العلوم والريا�شيات، ويف املرحلة املتو�شطة يدر�ض العلوم 
اأحد املتخ�ش�شني يف جمال من جمالت العلوم، ويجدون جميًعا �شعوبة يف تدري�ض العلوم والريا�شيات 
املعلمني  ومتكني  العلمّية  باجلوانب  الهتمام  اإىل  املهنّي  التطور  عن  بامل�شوؤولني  حدا  مما  اجلديدة؛ 

واملعلمات من املحتوى.
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كما اأ�شارت النتائج اإىل ح�شول حمتوى »اأ�شاليب البحث والتق�شي وا�شتخدام املواد املخربية«، على 
قيمة قريبة من املنخف�ض )املتو�شط احل�شابّي 1.85(؛ مما يعني ندرة اجلوانب العملية والتطبيقية يف 

التدريب. وقد يرجع ذلك اإىل الوقت واجلهد الالزمني لذلك.
اأ�شاليب  مزاولته  طريق  عن  له،  الأكادميي  التخ�ش�ض  يف  املعلم  متكني  يف  ال�شتمرارية  تو�شية: 
البحث والتق�شي يف جمال العلوم والريا�شيات.. فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب اأن ت�شتند 
اإليها برامج تطوير املعلمني )the American Federation of teachers، 2008(.وفقد اأكدت معايري 
العاملني  تطوير  برامج  حمتوى  ي�شتمل  اأن  على   )NSDC، 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  املجل�ض 
على اجلانب املعريف للتخ�ش�ض. كما دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�شات املتعلقة بالتطور  املهنّي على 
اأن تطوير معلم الريا�شيات يف جانب املحتوى العلمّي يوؤثر ب�شكل اإيجابي على نتائج حت�شيل الطالب 

.)Blank، & Alas، 2009(
وينبغي اأن ل يقت�شر تعلم املحتوى على اأ�شاليب التلقي واإمنا من خالل اتباعهم لأ�شاليب البحث 
والتق�شي، وميكن اأن يكون ذلك من خالل تنفيذ املعلمني لأن�شطة ا�شتق�شائية يف خمتربات التدريب اأو 
ت�شكيل جمموعات داخل املدار�ض لبحث وتق�شي اأ�شئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج، وقد تكون 
 NRC،( اإن معايري الرتبية العلمّية اأ�شاتذة اجلامعات وموؤ�ش�شات املجتمع ذات العالقة.  بالتوا�شل مع 
1996( توؤكد على اأن يتعلم املعلم املحتوى عن طريق اأ�شاليب البحث والتق�شي ولي�ض فقط عن طريق 

اإن مزاولة املعلم لأ�شاليب  اأن يكون املعلم ممار�شا يف جمال تخ�ش�شه.  اأي ينبغي  القراءة واملحا�شرات. 
.)Garet et al.، 2001( التق�شي يف اكت�شابه للمعرفة العلمّية يجعله معاي�ًشا جلوانب تعلم العلوم

كما اأ�شارت النتائج اإىل ح�شول املحتويني الآخرين »اأ�شول تدري�ض مو�شوعات معينة« و»عمليات 
 )2.05( التوايل  على  احل�شابية  متو�شطاتها  بلغت  اإذ  متو�شط؛  حتقق  م�شتوى  على  والتعلم«  التعليم 
و)2.19(. بالرغم من وجود دليل معلم يوجه املعلم لتنفيذ كل در�ض وي�شتمل على اأفكار وا�شرتاتيجيات 
جديدة للتعليم والتعلم مثل املطويات واأمناط التعلم و�شالمل التقدير وم�شاريع الوحدة.وغريها من 
الإر�شادات التي تدعم املعلم لتحقيق الأهداف، مما يعني احلاجة اإىل الهتمام باأ�شول تدري�ض مو�شوعات 

معينة.
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املح�ر الثالث: دعم اأن�سطة التط�ر املهنّي:

يو�شح جدول )24( النتائج ذات العالقة بدعم اأن�شطة التطور املهني.

جدول )24(: املت��سطات والنحرافات املعيارية ملح�ر دعم اأن�سطة التط�ر املهنّي من حماور ال�ستبانة 
ن=1999.

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�شط1.550.506املحور الثالث: دعم اأن�شطة التطور املهنّي

اأ/ توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر، والوقت الكايف للتطبيق والتجريب 
والتاأمل:

منخف�ض1.440.470

21- مدة التدريب الذي تلقيته كافية ل�شتيعاب اجلانب النظري والعملي؛ 
لتدري�ض كتب العلوم والريا�شيات.

1.411.053

221.491.020- ُوّفر الوقت الالزم للمتابعة وال�شتف�شار بعد تطبيق برامج التدريب.
231.421.104 - توقيت اإقامة برامج التطور املهنّي غري منا�شب.*

منخف�ض1.310.627ب/ تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة باأن�شطة التطور املهنّي:
240.701.006 - نحتاج حوافز للم�شاركة بربامج التطور املهنّي.

251.361.171- ُكّرم امل�شاركون يف الأن�شطة معنوًيا اأو مادًيا. 
261.860.988- تبادل املعلمون املمار�شات التدري�شية الناجحة لإبراز قدرات املتميزين.

متو�شط1.870.932ج/ توفر فريق تدريب منا�شب:
271.761.021- ُوّفرت بيئة تدريب منا�شبة.

281.951.105- تلقيُت تدريًبا من مدربني متمكنني من املادة العلمّية.
291.911.090- تلقيُت تدريًبا من قبل مدربني متمكنني من مهارات التدريب.

متو�شط1.930.811د/ تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�شاته اليومية:
301.551.113- ُوّفرت قنوات توا�شل مع امل�شرفني واملدربني.

31- تلقيُت زيارات �شفية من املدربني وامل�شرفني؛ للم�شاعدة على التطبيق 
الفعلي يف املدار�ض.

2.011.098

322.240.979- اأجد ت�شجيًعا وم�شاندة من مدير املدر�شة لتطبيق املنهج.
منخف�ض1.320.887هي/ توفر املوارد وامل�شادر مل�شاندة املعلم:

331.261.133- ُوّفرت الأجهزة واملواد والو�شائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض.
34- يوجد دعم فني لت�شغيل الأجهزة والو�شائل التعليمية الالزمة لتنفيذ 

الدرو�ض. 
1.191.149

الدرو�ض  لتنفيذ  كيياف؛  دعييم  للم�شروع  الإلييكييرتوين  املوقع  يف  يتوفر   -35
والأن�شطة الإثرائية.

1.561.021

الدرو�ض  تنفيذ  لدعم  تعلم؛  م�شادر  مركز  املدر�شة  يف  لدينا  يتوفر   -36
والأن�شطة الإثرائية.

1.491.233

371.111.130- ُجّهزت املدار�ض بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
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يت�شح من اجلدول )24( اأن املحور الرئي�ض الثالث »دعم اأن�شطة التطور املهنّي« ح�شل على م�شتوى 
حتقق اأدنى املتو�شط، )1.55( ويعد من اأقل املحاور الرئي�شية ن�شبة يف التحقق. ويت�شمن هذا املحور �شبع 
املظاهر على م�شتوى حتقق  اثنان من هذه  اندرجت �شمن خم�شة مظاهر للدعم، ح�شل  ع�شرة عبارة 

متو�شط، بينما ح�شل الثالثة الباقية على م�شتوى حتقق منخف�ض.
للتطبيق  الكايف  والوقت  املبا�شر،  للتدريب  الكايف  الوقت  »توفر  الأول:  الدعم  فقد ح�شل مظهر 
ويحوي  منخف�ض،  حتقق  م�شتوى  اإىل  ي�شري  وهو   ،)1.44( ح�شابّي  متو�شط  على  والتاأمل«  والتجريب 
كانت  اإذ  منخف�ض؛  حتقق  م�شتوى  على  ح�شلت  كلها  و23،  و22   21 اأرقامها  عبارات  ثالث  املظهر  هذا 
التي  التدريب  اأن مدة  اإىل  متو�شطاتها احل�شابية على الرتتيب )1.41( و)1.49( و)1.42(؛ مما ي�شري 
تلقاها املعلمون واملعلمات ل�شتيعاب اجلانب النظري والعملي غري كافية، واأن توقيت التدريب مل يكن 

منا�شًبا لغالبية املعلمني واملعلمات، ويوجد �شعف يف متابعة تطبيق برامج التدريب. 
التطور  باأن�شطة  امل�شاركة  على  املعلمني  لت�شجيع  حوافز  »تقدم  الثاين  الدعم  مظهر  ح�شل  كما 
ثالث  املظهر  هذا  ويحوي   ،)1.31( احل�شابّي  متو�شطه  بلغ  اإذ  منخف�ض؛  حتقق  م�شتوى  على  املهنّي« 
عبارات هي: العبارة رقم 24 ورقم 25 ورقم 26، وح�شلت العبارة 24 على م�شتوى حتقق منعدم؛ اإذ بلغ 
متو�شطها احل�شابّي )0.7(، مما ي�شري اإىل �شبه انعدام يف توفري احلوافز للمعلمني واملعلمات للم�شاركة 
يف برامج التطوير  املهنّي، وح�شلت العبارة 25 على م�شتوى حتقق منخف�ض؛ اإذ بلغ متو�شطها احل�شابّي 
)1.36(؛ مما ي�شري اإىل �شعف يف تكرمي امل�شاركني يف الأن�شطة، بينما ح�شلت العبارة 26 على م�شتوى 

حتقق متو�شط. 
مما �شبق يتبني انخفا�ض يف م�شتوى جودة التدريب من حيث منا�شبة توقيت الدورات للمعلمني 
واملعلمات، وكفاية وقت التدريب لتغطية اجلانب النظري والتطبيقي، وتوفري الوقت الالزم للمتابعة 

وال�شتف�شار بعد تطبيق برامج التدريب. 
حتقق  م�شتوى  على  املعلم«  مل�شاندة  وامل�شادر  املوارد  »توفر  اخلام�ض  الدعم  مظهر  ح�شل  كما 
منخف�ض؛ اإذ بلغ متو�شطة احل�شابّي )1.32(، ويحوي هذا املظهر خم�ض عبارات هي: 33 و34 و35 و36 
و37، وكانت متو�شطاتها احل�شابية )1.26( و)1.19( و)1.56( و)1.49( و)1.11( على التوايل، وجميعها 
ذات م�شتوى حتقق منخف�ض اإل العبارة 35 فهي ذات م�شتوى حتقق متو�شط، مما ي�شري اإىل وجود �شعف 
يف توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتدري�ض العلوم والريا�شيات، ووجود �شعف يف الدعم الفني لالأجهزة 
والو�شائل امل�شتخدمة، و�شعف يف توفر م�شادر التعلم لدعم تنفيذ الدرو�ض والأن�شطة الإثرائية، و�شعف 
واملعلمات  املعلمون  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا  امل�شروع،  لتنفيذ  الالزمة  احلديثة  بالتقنيات  املدار�ض  جتهيز  يف 
واأكدوا عليه من خالل اإجاباتهم عن الأ�شئلة املفتوحة. مما �شبق يت�شح انخفا�ض يف م�شتوى توفر املوارد 
وامل�شادر مل�شاندة املعلم، ومتثل هذا بانخفا�ض م�شتوى توفر املواد والو�شائل والتجهيزات التقنية لتنفيذ 
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للمعلمني  التعليمية  املواد  ن�شبة و�شول  بانخفا�ض  لها، كما متثل  الدعم  وانخفا�ض م�شتوى  الدرو�ض، 
واملعلمات؛ اإذ يندر ح�شولهم على حقيبة املعلم لالأن�شطة والتقومي. 

اآليات  الثالث والرابع وهما: »توفر فريق تدريب منا�شب« و»تقدم  وفيما يخ�ض مظهري الدعم 
متو�شط،  حتقق  م�شتوى  على  ح�شال  فقد  اليومية«  ممار�شاته  يف  تعلمه  ما  تطبيق  يف  املعلم  لدعم 
املندرجة حتت  العبارات  التوايل، وح�شلت جميع  وبلغت متو�شطاتهما احل�شابية )1.87( و)1.93( على 
تفاوتت  اإذ  التحقق،  نف�شه من  امل�شتوى  �شت عبارات على  الدعم، وعددها  املظهرين من مظاهر  هذين 
متو�شطاتها احل�شابية بني )1.76( و)2.24(، ماعدا عبارة واحدة وهي رقم 30، اإذ ح�شلت على متو�شط 
ح�شابّي )1.55(، ومع كونه من فئة التحقق املتو�شط اإل اأن حتققها اأقل من حتقق باقي العبارات، مما 

ي�شري اإىل وجود قنوات توا�شل مع امل�شرفني واملدربني لكنها اأقل من مظاهر الدعم الأخرى.
تو�شية: التاأكيد على �شرورة توفري املوارد والدعم مل�شاعدة املعلم يف تنفيذ املنهج، و�شمان ا�شتالم جميع 
املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�شاحبة املنتجة من امل�شروع مثل دليل املعلم وحقيبة املعلم لالأن�شطة، 
وكذلك توفري املواد والو�شائل والتجهيزات يف املدار�ض، بالإ�شافة اإىل الدعم املوؤ�ش�شّي من جميع الأطراف يف 
العملية التعليمية. فقد اأكدت معايري املجل�ض الوطني لتطوير العامنلني )NSCD، 2001( ومبادئ احتاد 

)AFT، 2008( اأمريكا للمعلمني للتطوير املهنّي، على اأهمية املوارد وامل�شادر لدعم املعلم

املح�ر الرابع: اأ�ساليب التط�ر املهنّي:

يو�شح جدول )25( النتائج ذات العالقة باأ�شاليب التطور املهني.

  جدول )25(: املت��سطات والنحرافات املعيارية ملح�ر اأ�ساليب التط�ر املهنّي من حماور ال�ستبانة ن=1999. 
امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات

متو�شط1.840.608املحور الرابع: اأ�شاليب التطور املهنّي
الن�شبةالرتتيباأ/ تتنوع اأ�شاليب وطرق التطور املهنّي:

29.3%الأولور�شة العمل والدورات التدريبية
21.3%الثاينمتابعة امل�شرف واإر�شاداته

15.6%الثالثتبادل الزيارات ال�شفية بني املعلمني
13.4%الرابعح�شور درو�ض منوذجية

8.6%اخلام�ضجل�شات نقا�ض �شبل تطبيق املنهج
4.2%ال�شاد�ضالندوات واللقاءات املتخ�ش�شة

4%ال�شابعتدريب اإلكرتوين على موقع امل�شروع
0.2%العا�شرامل�شاركة يف بحوث علمية

2.7%الثامنال�شبكات  املهنّية مثل: املدونات التعليمية واملجموعات الربيدية والخ
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امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
0.7%التا�شعتدريب عن بعد

مع  بالتعاون  املهنّي  التطور  اأن�شطة  يف  رئي�ًشا  دوًرا  للمعلمني  جتعل  ب/ 
الن�شبةالرتتيباخلرباء واملتخ�ش�شني:

39.1%الأولتقدمي در�ض منوذجي
19.7%الثايناإدارة جل�شة نقا�ض حول امل�شروع

13.1%الثالثتنفيذ دورة تدريبية اأو ور�شة عمل
11.4%الرابعامل�شاركة مع جلان مراجعة اأداء الطالب ونتائجهم

10.8%اخلام�ضكتابة تقرير حول امل�شروع
2.5%ال�شابعتقدمي حما�شرة يف تعليم العلوم اأو الريا�شيات

3.4%ال�شاد�ضامل�شاركة يف ع�شوية جلان التطوير
متو�شط1.840.608ج/ توفر اأ�شاليب تعلم ن�شط للمعلم:

381.761.011 – تنوعت برامج التطور املهنّي ح�شب املرحلة التي اأُدّر�شها.
391.741.080 - ُفر�شت برامج التطور املهنّي علّي دون مراعاة احتياجاتي وميويل.

401.721.061 - برامج التطور املهنّي منف�شلة وبعيدة عن واقع املعلم اليومي. 
اأدائي؛ ملعرفة نقاط  التاأمل يف  املهنّي على  التطور  41 - �شاعدتني برامج 

2.140.945القوة وال�شعف.

ت�شري النتائج كما يو�شحها اجلدول )25( باأن املحور الرابع: »اأ�شاليب التطور املهنّي« ح�شل على 
رئي�شة،  بلغ متو�شطة احل�شابّي )1.84(، وهو يحوي على ثالث موا�شفات  اإذ  م�شتوى حتقق متو�شط؛ 
اثنتان منها متت معاجلتهما بطريقة خمتلفة عن الثالثة، وح�شلت املوا�شفة الرئي�شة الثالثة: »توفر 
اأربع  )1.84(، وحتوي  احل�شابّي  ومتو�شطها  للمعلم« على م�شتوى حتقق متو�شط،  ن�شط  تعلم  اأ�شاليب 
عبارات جميعها ح�شلت على امل�شتوى نف�شه من التحقق، اإذ تفاوتت متو�شطاتها احل�شابية بني )1.72( 

و)2.17(.
وفيما يخ�ض املوا�شفة الرئي�شة الأوىل: »تتنوع اأ�شاليب وطرق التطور املهنّي« فقد مت عر�ض ع�شرة 
اأ�شاليب ليختار منها املعلمون واملعلمات الأ�شاليب التي تعر�شوا لها �شمن برامج التطور املهنّي، وت�شري 
النتائج اإىل اأن اأكرث الأ�شاليب انت�شاًرا والتي تعر�ض لها املعلمون واملعلمات هو التدريب وور�ض العمل، 
وح�شل على ن�شبة )29.3%(، وح�شل الأ�شلوب الذي يليه »متابعة امل�شرف واإر�شاداته« على ن�شبة )%21.3(، 
وح�شل الأ�شلوب »ح�شور درو�ض منوذجية« على ن�شبة )13.4%(، بينما ح�شلت باقي الأ�شاليب على ن�شب 
اأقل من )10%(، مما ي�شري اإىل �شعف التنوع يف اأ�شاليب التطور املهنّي، واأنها اقت�شرت على اأ�شلوبني اثنني 
وقد يرجع ذلك اإىل اأن الإ�شراف على املعلمني ومتابعتهم هي اأحد املهام الأ�شا�شية للم�شرف. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�شة ال�شمراين واآخرين )2011( ودرا�شة البلوي والراجح )2011( اللتني تو�شلتا اإىل اأن 
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اأن�شطة التطور املهنّي الأكرث ممار�شة من قبل معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات هي ال�شتفادة من 
تقارير امل�شرف الرتبوي.

بالتعاون  املهنّي  التطور  اأن�شطة  يف  رئي�ًشا  دوًرا  للمعلمني  »جتعل  الثانية:  الرئي�شة  املوا�شفة  واأما 
اأن�شطة، و�شوؤال املعلمني واملعلمات عن الأن�شطة التي  مع اخلرباء واملتخ�ش�شني« فقد مت عر�ض �شبعة 
زاولوها �شمن برامج التطور املهنّي، واأ�شارت النتائج اإىل الأن�شطة التي زاولها املعلمون واملعلمات �شمن 
برامج التطور املهنّي انح�شرت يف عدد حمدود من الأن�شطة، اإذ ح�شل الن�شاط »تقدمي در�ض منوذجي« 
على اأعلى ن�شبة حتقق )39.1%(، وح�شل الن�شاط »اإدارة جل�شة نقا�ض حول امل�شروع« على ن�شبة )%19.7(، 
والن�شاط »تنفيذ دورة تدريبية اأو ور�شة عمل« ح�شل على ن�شبة )13.1%(، كما ح�شل الن�شاط »امل�شاركة 
مع جلان مراجعة اأداء الطالب ونتائجهم« فح�شل على ن�شبة )11.4%(، وح�شل الن�شاط »كتابة تقرير 
حول امل�شروع« على ن�شبة )10.8%(، اأما باقي الأن�شطة »تقدمي حما�شرة يف تعليم العلوم اأو الريا�شيات« 
على  و)%3.4(   )%2.5( هما  منخف�شة  ن�شب  على  ح�شلتا  فقد  التطوير«  جلان  ع�شوية  يف  و»امل�شاركة 
الرتتيب، مما يعني اأن املعلمني �شاركوا يف اأن�شطة متنوعة للتطور  املهنّي، اإل اأن بع�ض الأن�شطة ن�شبة 
حتققها منخف�شة، ف�شعف م�شاركة املعلمني واملعلمات يف ع�شوية جلان التطوير اأثر على الهدف الثالث 
تقدمي  ن�شاط  واملعلمات يف  املعلمني  م�شاركة  اأن  كما  م�شوؤولة«،  تربوية  قيادات  »تبني  الأول  املحور  من 
التعليم  بعمليات  واملهتم  املهنّي«  التطور  »حمتوى  الثاين  املحور  على  بدوره  اأثر  النموذجية  الدرو�ض 

والتعليم.
تو�شية: تنويع اأ�شاليب تطوير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير  املهنّي. فبالرغم من 
اأن الدورات التدريبية اأو ور�ض العمل هي اأكرث الأ�شاليب �شيوًعا لتطوير املعلمني، اإل اأنه ينبغي تو�شيع 
برامج التطوير املهنّي لتاأخذ اأ�شكاًل وا�شرتاتيجيات متنوعة وتوفري اأ�شاليب تعلم ن�شط للمعلم؛ بحيث 
يحاكي التعلم الن�شط الذي �شي�شتخدم مع الطالب. فاملعلمون ما هم اإل متعلمون بالغون يحتاجون اإىل 
طرق خمتلفة للتعلم تنا�شب الفروق الفردية بينهم )AFT، 2008(. اإن معايري الرتبية العلمّية تدعو اإىل 
Loucks-( وقد قدم .)NRC، 1996( التحول من الدورات وور�ض العمل اإىل تنويع يف اأ�شاليب التدريب
Horsley et.al.، 1998( يف كتابهم 15 اإ�شرتاتيجية للتطوير  املهنّي ملعلمي العلوم والريا�شيات، وميكن 

اختيار منها ما ينا�شب بيئة ونظام التعليم ال�شعودي.
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املح�ر اخلام�س: تق�مي اأن�سطة التط�ر املهنّي:

يو�شح جدول )26( النتائج ذات العالقة بتقومي اأن�شطة التطور املهني.

جدول )26(: املت��سطات والنحرافات املعيارية ملح�ر تق�مي اأن�سطة التط�ر املهنّي من حماور ال�ستبانة 
ن=1999.

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
منخف�ض1.410.906املحور اخلام�ض: تقومي اأن�شطة التطور املهنّي

منخف�ض1.410.906اأ/ تخ�شع للمراجعة والتقومي با�شتمرار من اأجل التح�شني:
421.661.120 - راجع القائمون على الربامج اأداء طالبي.

التطبيق  عوائق  على  للتعرف  معي  الربامج  على  القائمون  توا�شل   -43
1.481.141داخل ال�شف. 

440.901.163 - اأجريت مقابلة �شخ�شية معي؛ لإبداء مرئياتي حول الربامج.
ممت  �شُ ا�شتبانة  بتعبئة  املهنّي  التطور  برامج  حول  مرئياتي  اأُخذت   -45

1.601.306لذلك.*

م�شتوى  على  ح�شل  اإذ  حتقًقا،  املحاور  اأقل  املهنّي«  التطور  اأن�شطة  »تقومي  اخلام�ض:  املحور  يعد 
حتقق منخف�ض؛ وبلغ متو�شطة احل�شابّي )1.41( كما ي�شري اإىل ذلك اجلدول )26(، ويحوي موا�شفة 
حتقق  م�شتوى  على  املوا�شفة  وح�شلت  و45،  و44  و43   42 واأرقامها:  عبارات  اأربع  حتتها  يندرج  واحدة 
�شعيف حيث بلغ متو�شطها احل�شابّي )1.41(، وح�شلت العبارتان 42 و45 على متو�شط ح�شابّي )1.66( 
و)1.6(؛ مما يعني اأن م�شتوى حتققهما متو�شط، اأما العبارتان 43 و44 فقد ح�شلتا على م�شتوى حتقق 
منخف�ض؛ اإذ كانت متو�شطاتهما احل�شابية )1.48( و)0.90( على التوايل؛ مما يدل على وجود �شعف يف 
تقومي ومراجعة برامج التطور املهنّي بغر�ض التح�شني، ويت�شح هذا ال�شعف من خالل �شعف التوا�شل 
مع املعلمني واملعلمات للتعرف على عوائق تطبيق امل�شروع، و�شعف يف الأخذ مبرئيات املعلمني واملعلمات 

حيال برامج التطور املهنّي.

بع�س املتغريات ذات العالقة:

لعدة  بالن�شبة  املهنّي  التطور  برامج  جودة  يف  العينة  اآراء  متو�شطات  بني  الفروق  يف  البحث  مت 
متغريات وهي متغري: اجلن�ض، واملرحلة الدرا�شّية، ونوع اإدارة الرتبية والتعليم، التخ�ش�ض.

اأوًل: متغري اجلن�س واملرحلة الدرا�سّية ون�ع اإدارة الرتبية والتعليم:
قيمة  ثم مت ح�شاب  الدرا�شة، ومن  املعيارّي ملجموعتي  والنحراف  املتو�شط احل�شابّي  مت ح�شاب 
لكل  وذلك  والريا�شيات،  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  العام  ولالأداء  حمور  لكل  م�شتقلتني  لعينتني  ت 

متغري)اجلن�ض، املرحلة الدرا�شّية، نوع اإدارة الرتبية والتعليم(. 
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جدول )27(: الفروقات بني مت��سطات اآراء املعلمني وفق املتغريات: اجلن�س، املرحلة الدرا�سّية، ن�ع اإدارة 
الرتبية والتعليم.

نوع املتغري
املتو�صط العدداملتغري

احل�صابي
النحراف 

درجة تاملعياري
الدللةاحلرية

اجلن�ض
10271.610.5188معلم

16.933-1990.7340.000
9721.980.464معلمة

املرحلة الدرا�شّية
12061.740.480ابتدائية

1.69519970.090
7931.700.473متو�شطة

نوع اإدارة الرتبية 
والتعليم

2951.730.499حمافظة
0.27319970.785

17041.730.474منطقة

يت�شح من اجلدول )27( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة 
اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 ما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف وجهة نظرهم حول م�شتوى 
التطور املهني املقدم لهم، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�شالح املتو�شط احل�شابّي اأكرب وهن املعلمات. كما 
يت�شح من اجلدول )27( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف جودة برامج التطور املهنّي تعود اإىل 
باقي املتغريات )املرحلة الدرا�شّية، نوع اإدارة الرتبية والتعليم(؛ مما يعني اأن املعلمات تعر�شن لربامج 
ملتغري  بالن�شبة  اأي فروق  يوجد  بينما ل  للمعلمني،  املهنّي  التطور  برامج  اأكرث جودة من  تطور مهني 
املرحلة الدرا�شّية اأو متغري نوع اإدارة الرتبية والتعليم؛ مما يعني اأن اآراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج 

التطوير املهنّي هي مت�شابهة يف املرحلة البتدائية واملرحلة املتو�شطة، وكذلك يف املدينة واملحافظة.
تو�شية: البحث يف اأ�شباب الختالف بني املعلمني واملعلمات يف م�شتوى التطور املهنّي املقدم.  ميكن اأن 
يعود ال�شبب اإىل اجلن�ض نف�شه والعوامل النف�شية التي قد ت�شاحب اختالف اجلن�ض، وقد يعود الأثر اإىل 
اختالف م�شتوى الربامج املقدمة للجن�شني حيث يتم يف الغالب تقدمي برامج خا�شة باملعلمني واأخرى 

خا�شة باملعلمات.
متغري التخ�ش�ض )علوم، ريا�شيات(:

مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�شة، ومن ثم مت ح�شاب قيمة ت 
لعينتني م�شتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات ككل.



78

جدول )28(: الفروقات بني مت��سطات اآراء املعلمني وفق متغري التخ�س�س.
الإنحراف املعيارياملتو�صطالعددتخ�ص�ض

الأهداف
9961.850.474ريا�شيات

10031.810.513علوم

املحتوى
9962.130.692ريا�شيات

10032.090.748علوم

الدعم
9961.630.576ريا�شيات

10031.650.610علوم

الأ�شاليب
9961.820.612ريا�شيات

10031.850.603علوم

التقومي
9961.380.891ريا�شيات

10031.440.919علوم
9961.790.506ريا�شياتالعام

10031.790.547علوم

جدول )29(: اختبار )ت( للمحاور اخلم�سة الرئي�سة واملجم�ع العام ملتغري التخ�س�س.

درجة احلريةتالدللة
7.6770.0061.9691997الأهداف
6.5630.0101.0941997املحتوى
1997-0.882-3.7390.053الدعم

1997-1.210-0.2660.606الأ�شاليب
1997-1.499-1.2470.264التقومي

8.4960.0040.0061997العام

يالحظ من اجلدول )29( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي الأداء الكلي للعلوم والريا�شيات غري 
دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 ما يعني عدم وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات 

تعود ملتغري التخ�ش�ض. 
وعيينييد اليينييظيير اإىل اليييفيييروق بيييني املييجييمييوعييتييني عييلييى ميي�ييشييتييوى امليييحييياور، جنيييد اأنييييه ل يييوجييد فيييروق 
النتائج  اأظييهييرت  والييرابييع واخليياميي�ييض فقد  الييثييالييث  املييحييور  اأميييا فيما يخ�ض  والييثيياين،  الأول  املييحييور  يف 
الريا�شيات  ومييعييلييمييات  معلمي  ومييتييو�ييشييطييات  الييعييلييوم  ومييعييلييمييات  معلمي  متو�شطات  بييني  فيييروق  وجيييود 
ليي�ييشييالييح مييعييلييمييي ومييعييلييمييات الييعييلييوم؛ مميييا يييعيينييي اأن مييعييلييمييي ومييعييلييمييات الييعييلييوم يييييرون اأنييييه تييوفيير دعييم 
والتجريب  للتطبيق  الييكييايف  والييوقييت  املبا�شر  للتدريب  الييكييايف  الييوقييت  )تييوفيير  املهنّي  التطور  لأن�شطة 
 واليييتييياأميييل، وتييقييدم حييوافييز لت�شجيع املييعييلييمييني عييلييى امليي�ييشيياركيية بيياأنيي�ييشييطيية الييتييطييور املييهيينييّي، وتييوفيير فريق 
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تدريب منا�شب، وتقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�شاته اليومية، وتوفر املوارد وامل�شادر 
ملعلمي  املقدمة  املهنّي  التطور  برامج  واأن  الريا�شيات،  ومعلمات  معلمو  يييراه  مما  اأكييرث  املعلم(  مل�شاندة 
املهنّي؛ من حيث  التطور  اأ�شاليب  للريا�شيات فيما يخ�ض  اأكرث جودة مما قدم  راأيهم(  العلوم )ح�شب 

تنوع الأ�شاليب املقدمة وتعدد وتنوع الأن�شطة التي ميار�شها املعلمون، واأنها جتعل للمعمني دوًرا اأكرب. 
كما بينت النتائج اأي�شاً اأن معلمي ومعلمات العلوم يرون اأن برامج التطور املهنّي املقدمة لهم تخ�شع 
لعملية تقومي م�شتمرة بغر�ض حت�شينها، بينما يرى معلمو ومعلمات الريا�شيات اأن توفر هذه املوا�شفة 

اأقل مما يراه زمالوؤهم يف تخ�ش�ض العلوم.

متغريات نوع املوؤهل، جهة الإعداد، اخلربة التدري�شية:
فيما يخ�ض املتغريات: نوع املوؤهل، وجهة الإعداد، واخلربة التدري�شية، فيتبني من اجلداول )30-

35( ما يلي:
بعد اإجراء اختبار )ت( ملتغري نوع املوؤهل تبني وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شطات اآراء 

الرتبويني وغري الرتبويني يف جودة برامج التطور املهنّي ل�شالح غري الرتبويني.
وبعد اإجراء حتليل التباين واختبار �شيفيه ملتغري جهة الإعداد، تبني وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
بني متو�شطات اآراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور املهنّي وفقا جلهة اإعدادهم ل�شالح خريجي 
مبحتوى  املهتم  الثالث  املحور  ماعدا  ال�شتبانة  حماور  جميع  يف  املتو�شطة  والكلية  املعلمني  معهد 
اأنهم مت�شاوون يف نظرتهم ملحتوى التطور املهنّي. كما تو�شح ذلك اجلداول   التطور املهنّي، مما يعني 

.)35-30 (
جدول )30(: لدرا�سة الفروق بني مت��سطات اآراء املعلمني وفق متغري ن�ع امل�ؤهل.

املتو�صط العدداملوؤهل
احل�صابي

النحراف 
درجة احلريةتاملعياري

0.000-17591.77350.521243.890تربوي
2401.91410.55153غري تربوي

جدول ) 31(: مت��سطات اآراء املعلمني وفق متغري جهة الإعداد.

النحراف  املعيارياملتو�صط  احل�صابيالعددجهة  الإعداد
541.690.593ثانوية

2131.940.484معهد املعلمني
2651.730.521كلية متو�شطة
14671.780.528كلية جامعية

19991.790.527املجموع
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جدول )32(:  حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجم�عات ملتغري جهة الإعداد.

الدللةفمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر  التباين
6.65832.219بني املجموعات

8.0820.000 547.8491995داخل املجموعات
0.275

554.5071998املجموع

جدول )33(:  اختبار �سيفيه Scheffe ملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق.

الدللةاخلطاأ املعياريمتو�صط الفروق  اجلهة )I(  اجلهة

ثانوية
0.079840.016-0.25623*معهد املعلمني
0.078240.966-0.04046كلية متو�شطة
0.072610.617-0.09721كلية جامعية

معهد املعلمني
0.256230.079840.016*ثانوية

0.215770.048220.000*كلية متو�شطة
0.159030.038420.001*كلية جامعية

كلية متو�شطة
0.040460.078240.966ثانوية

0.048220.000-0.21577*معهد املعلمني
0.034980.452-0.05675كلية جامعية

كلية جامعية
0.097210.072610.617ثانوية

0.038420.001-0.15903*معهد املعلمني
0.056750.034980.452كلية متو�شطة

اأفادت  املهنّي  التطور  برامج  اأن  يت�شح  الإعداد،  وجهة  املوؤهل  نوع  مبتغري  املتعلقة  الفروق  وب�شاأن 
ب�شكل اأكرث غري الرتبويني من املعلمني واملعلمات، وخريجي معاهد املعلمني والكليات املتو�شطة، وتعد 

هذه النتائج منطقية وذلك كون هوؤلء ي�شرتكون يف انخفا�ض م�شتوى اإعدادهم وتاأهيلهم الرتبوي.

جدول )34(: مت��سطات اآراء املعلمني وفق متغري اخلربة التدري�سية.

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلدمة
2691.740.556من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات

4351.770.525من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

159011.790.522 �شنة فاأكرث

19991.790.527املجموع
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جدول )35(:  حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجم�عات ملتغري اخلربة التدري�سية
الدللةفمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
1.23330.411بني املجموعات

1.4820.218 553.2741995داخل املجموعات
0.277

554.5071998املجموع

فروق  يوجد  ل  اأنه  تبني  التدري�شية،  اخلربة  ملتغري  �شيفيه  واختبار  التباين  حتليل  اإجراء  وبعد 
ذات دللة اإح�شائية بني متو�شطات اآراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور املهنّي وفقا خلربتهم 

التدري�شية. 
تو�شية: تقدمي اأن�شطة متدرجة يف العمق تلبية مل�شتويات املعلمني املختلفة. اإذ اأن برامج التطور 
املوؤهالت  اأ�شحاب  اأو  اجلامعية  الكليات  خريجي  واملعلمات  املعلمني  وطموح  رغبات  حتقق  مل  املهنّي 

الرتبوية؛ مما ي�شري اإىل ق�شور يف برامج التطور املهنّي.

الإجابة عن الأ�سئلة املفت�حة:

الأخرى  للتعرف على اجلوانب  ال�شتبانة  نهاية  �شوؤالني مفتوحني يف  بكتابة  البحثي  الفريق  قام 
لربامج التطور املهنّي التي قد ل ت�شملها عبارات ال�شتبانة، وهما: 
1( اذكر اأهم احلاجات التدريبية التي حتتاجها لتنفيذ املنهج. 
2( اذكر اأهم ميزات برامج التطور املهنّي التي انخرطت فيها. 

وقام الفريق البحثي بت�شنيف الإجابات �شمن حماور اأ�شا�شية، وفيما يلي ا�شتعرا�ض لتلك املحاور 
مبا  مقارنتها  مع  احتياجات  �شكل  على  املحاور  عر�ض  ومت  ورودها،  تكرار  ح�شب  مرتبة  ت�شمنته  وما 

ت�شمنته اإجابات ال�شوؤال الثاين املفتوح من مميزات برامج التطور املهنّي.
ويو�شح جدول )36( الحتياجات التدريبية الالزمة لدعم عملية تطوير معلمي ومعلمات العلوم 
العلوم  ومعلمات  معلمو  ذكرها  كما  الدرو�ض،  تنفيذ  يف  وم�شاعدتهم  فاعليتهم  وزيادة  والريا�شيات، 

والريا�شيات، وفيما يلي ا�شتعرا�ض لتلك املحاور وما ت�شمنته مرتبة ح�شب تكرار ورودها:
اإذ  الحتياج الأول: توفري الأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ الدرو�ض، والتدريب على ا�شتخدامها. 
واملعلمون غري  يتبعه تطبيق عملي ومتابعة،  قا�شًرا ما مل  �شيظل  التدريب  اأن  واملعلمات  املعلمون  يرى 
قادرين على تنفيذ الدرو�ض بال�شورة ال�شحيحة ما مل تتوفر لديهم الأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ تلك 
الدرو�ض، وتباينت اآراء املعلمني واملعلمات حول نوعية الأدوات الالزم توفرها، وقد يكون هذا الختالف نا�شًئا 
عن اختالفهم يف مدار�شهم واإداراتهم يف توفري بع�ض تلك الأدوات، وكان ن�شيب جتهيز املخترب والأدوات 
الالزمة للتجارب اأكرب من غريها، ويتوقع اأن يكون تركيز معلمي املرحلة املتو�شطة على املخترب بعمومه، 
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بينما معلمو املرحلة البتدائية ذكروا الأدوات الالزمة لتنفيذ التجارب وفق ما تتطلبه طبيعة الدرو�ض يف 
كل مرحلة، كما اأجاب بع�ض املعلمني باأهمية التدريب على ا�شتخدام تلك الأجهزة وكيفية توظيفها، ويظهر 
الختالف اأي�شا بني معلمي العلوم ومعلمي الريا�شيات؛ فمعلمو العلوم يعددون الأجهزة والو�شائل الالزمة 
لتنفيذ جتاربهم، بينما يعدد معلمو الريا�شيات الأدوات الالزمة لتنفيذ بع�ض الدرو�ض، وي�شرتكون جميًعا 
اأن من  اأكمل وجه. وعدد قليل بني  اأهمية توفري التقنية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض على  التاأكيد على  يف 
مميزات برامج التطور املهنّي اأنها وفرت الأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ الدرو�ض وعددهم )73( معلًما 

ومعلمة، وهو عدد قليل جًدا مقارنة مبن اأفادوا بوجود النق�ض فيها.
الحتياج الثاين: حت�شني جودة التدريب وا�شتمراريته، اإذ بني املعلمون اأهمية التدريب قبل البدء 
اختيار  واأهمية  التدريب،  مدة  وكفاية  املنا�شب،  والوقت  للتدريب،  املنا�شب  املكان  واختيار  بالتدري�ض، 
املدربني الأكفاء، وتوظيف التقنية يف التدريب، وا�شتمرارية التدريب، وفيما يخ�ض عدم كفاية التدريب 
فاإن املطالبة با�شتمرارية التدريب تدعمها، كما اأن العدد الأكرب من املعلمني واملعلمات مل يتلقوا تدريًبا 
اأو تلقوا تدريًبا ينح�شر بني يوم اأو يومني كما مت ا�شتعرا�شه يف خ�شائ�ض عينة ال�شتبانة. ومع ما بينه 
تلقوا  اأنهم  بينوا  واملعلمات  املعلمني  بع�ض  اأن  اإل  التدريب  واملعلمات من ق�شور بع�ض جوانب  املعلمون 
بع�شهن  واأ�شاد  املعلمات،  هم  امليزات  هذه  ذكر  من  واأكرث  متعددة،  عمل  وور�ض  ومتنوًعا،  جيًدا  تدريًبا 
الذين  بالأكرثية  قورن  ما  اإذا  ومعلمة(  معلم   145( قليل  اأن عددهم  اإل  للتدريب،  واإتقانهن  باملدربات 

ذكروا بع�ض مظاهر الق�شور يف التدريب.
املعلمني  اأجاب عدد من  التدريب يف جمالت حمددة، حيث  الثالث: تخ�شي�ض حمتوى  الحتياج 
ال�شتق�شاء،  ذكًرا:  املو�شوعات  اأكرث  من  وكان  عليها،  التدريب  ليتم  معينة  مو�شوعات  بتحديد 
البديلة،  التجارب  الوقت،  اإدارة  املتمايز،  التعليم  الن�شط،  التعلم  احلديثة،  التدري�ض  ا�شرتاتيجيات 
التقومي، وكان مو�شوع التقومي اأكرث املو�شوعات وروًدا. كما اأ�شار عدد من املعلمني واملعلمات )331 معلم 
مما  عليها،  والتدريب  ال�شابقة  للمو�شوعات  بتو�شيحها  متيزت  املهنّي  التطور  برامج  اأن  اإىل  ومعلمة( 
يعني اأنهم تلقوا تدريًبا يف هذه املو�شوعات ويرون جودته، كما يرون اأنهم ما زالوا بحاجة اإىل املزيد من 

عر�ض تلك الأ�شاليب والتدريب عليها ليزدادوا اإتقاًنا لها.
الطالب يف  اأعداد  اأن  املعلمني  اإذ بني عدد من  للتدري�ض،  املنا�شبة  البيئة  توفري  الرابع:  الحتياج 
بيئة  لي�شت  الف�شل  غرفة  اأن  بع�شهم  وبني  ال�شحيح،  بال�شكل  الدرو�ض  تنفيذ  يف  عائًقا  تقف  الف�شل 

منا�شبة لتدري�ض درو�ض العلوم، فهم يحتاجون اإىل ف�شول اأكرث ثراء. 
الحتياج اخلام�ض: اإيجاد اأمثله لدرو�ض منوذجية، وذلك من خالل ح�شور درو�ض منوذجية يعدها 
معلمون ومعلمات متميزون، اأو يعدها م�شرفون اأو مدربون، ويتوقع فريق الدرا�شة اأنه مت القت�شار على 
اأ�شاليب وبرامج التطور املهنّي لرغبة املعلمني واملعلمات يف روؤية درو�ض منوذجيه ملا  هذا الأ�شلوب من 
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يواجهونه من عوائق يرون اأنها اأثرت �شلًبا على تاأديتهم لدرو�شهم. 
الحتياج ال�شاد�ض: توفري الوقت الكايف للتدري�ض، حيث طالب املعلمون واملعلمات اإما بزيادة احل�ش�ض 
التدري�شية ملادتي العلوم والريا�شيات، اأو بتخفي�ض حمتوى مادتي العلوم والريا�شيات ليتنا�شبا مع عدد 

احل�ش�ض املتاحة حاليا. 
الحتياج ال�شابع: اإيجاد قنوات توا�شل فاعلة فيما بني املعلمني، وبني املعلمني والقيادات الرتبوية 
�شواء كانوا م�شرفني اأو مدربني، و�شواء كانت هذه القنوات لقاءات مبا�شرة اأو تبادل زيارات بني املعلمني، 
اأو توا�شل اإلكرتوين عرب موقع للتوا�شل يخ�ض امل�شروع. وذكر عدد من املعلمني واملعلمات )71 معلًما 
الزمالء من خالل  امل�شرفني ومع  توا�شل مع  املهنّي وجود  التطور  برامج  به  امتازت  اأن مما  ومعلمة( 

اللقاء بهم يف ور�ض العمل والدورات التدريبية، لكنهم يطالبون مبظاهر وو�شائل توا�شل اأكرث تنوًعا.
الحتياج الثامن: دعم املعلم، وقد اأ�شار املعلمون واملعلمات اإىل مظاهر متعددة من هذا الدعم منها: 
اأو حم�شر خمترب،  تخفي�ض الن�شاب، وتوفري حوافز مادية، وحوافز معنوية، وتوفري م�شاعد للمعلم 
اأن  اأو�شع، وتوفري دعم فني، كما بني املعلمون واملعلمات )270 معلم ومعلمة(  واإعطاء املعلم �شالحيات 
من مميزات برامج التطور املهنّي اأنها اأ�شهمت يف تطوير قدرات املعلمني، واأظهرت نقاط القوة وال�شعف 
وعاجلتها. مما يعني اأن الدعم املعنوي موجود لكن املعلمني بحاجة اإىل حوافز حتثهم على التميز، واإىل 

من ي�شاعدهم يف تنفيذ الدرو�ض ممن يحتاجون اإليه.

جدول )36(: الحتياجات التدريبية مرتبة تنازلًيا ح�سب تكرار ورودها يف اإجابة ال�س�ؤال املفت�ح

التكراراملحور
1540 - توفري الأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ الدرو�ض، والتدريب على ا�شتخدامها

2452 - حت�شني جودة التدريب وا�شتمراريته
3326 - تخ�شي�ض حمتوى التدريب يف جمالت حمددة

4117 - توفري البيئة املنا�شبة للتدري�ض
592 - اإيجاد منوذج تدري�شي

689 - توفري الوقت الكايف للتدري�ض
786 - اإيجاد قنوات توا�شل فاعلة فيما بني املعلمني، وبني املعلمني والقيادات الرتبوية

874 - دعم املعلم

يتبني من ا�شتعرا�ض النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول، احلاجه اإىل حت�شني عمليات وبرامج التطور 
املهني التي يقدمها امل�شروع من اأجل جتويد تنفيذ امل�شروع يف امليدان.

* * *
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني

فيما يلي تف�شيل لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الثاين والذي ن�شه: ما م�شتوى الدعم املقدم للمعلم 
من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي، لتنفيذ م�شروع »مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية«؟ 

والذي يتفرع منه الأ�شئلة التالية:
اأمني  املخترب،  املدر�شة، حم�شر  الرتبوي، مدير  )امل�شرف  كل  املقدم من  الدعم  ما م�شتوى  �ض1: 
مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم(  م�شادر 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية، من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟.
 �ض2: ما م�شتوى الدعم املقدم من كل من )امل�شرف الرتبوي، مدير املدر�شة حم�شر املخترب، اأمني 
مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم(  م�شادر 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية، من خالل حتليل مهامهم؟
)امل�شرف  املوؤ�ش�شّي  الدعم  لأطراف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املقدم  الدعم  م�شتوى  ما  �ض3:   
الرتبوي، مدير املدر�شة حم�شر املخترب، اأمني م�شادر التعلم( للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج �شمن م�شروع 

مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، من وجهة نظرهم؟.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )1(:

)امل�شرف  من  املقدم  الدعم  م�شتوى  ما  ن�شه:  والذي   )1( الثاين  الرئي�ض  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم(  م�شادر  اأمني  املخترب،  حم�شر  املدر�شة،  مدير  الرتبوي، 
معلمي  نظر  وجهة  من  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية 
ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية، مت تطبيق »ا�شتبانة املعلم للدعم املوؤ�ش�شّي« على معلمي ومعلمات 
ومتغريات  وعينة  البيانات  لطبيعة  املنا�شبة  الإح�شائية  التحليالت  اإجراء  ومت  والريا�شيات،  العلوم 
ب�شان  اآرائهم  ل�شتطالع  ومعلمة،  معلًما   288 بلغت  ع�شوائية  عينة  على  الدرا�شة  تطبيق  مت  الدرا�شة، 
م�شتوى الدعم املقدم لهم من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات 

والعلوم الطبيعية، وفيما يلي تو�شيح لها كما باجلدول )37( التايل:

اأ/ للتعرف على م�ست�ى دعم امل�سرف وامل�سرفة الرتب�ية ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية 
لتنفيذ املناهج من وجهة نظر عينة الدرا�سة. مت ح�ساب املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي لكل م�ؤ�سر 

وكل جمال وللمح�ر ككل.
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جدول )37(: ي��سح م�ست�ى دعم امل�سرف وامل�سرفة الرتب�ّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية 
لتنفيذ املناهج

املتو�صط العدداملوؤ�صراملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

الريا�شيات  م�شروع  ومعايري  بفل�شفة  املت�شلة  اجلييوانييب  بع�ض  ح  يو�شّ  -1
والعلوم الطبيعية.

2882.340.700

22882.230.827- يدربني على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

32882.370.772- يدربني على اأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب.

4- ي�شاعدين على اآليات التكامل بني الريا�شيات والعلوم الطبيعية واملقررات 
الأخرى.

2882.040.867

2882.240.691متو�شط املجال الأول

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

التغذية  ويقدم  لييدي  ال�شعف  ونقاط  القوة  نقاط  ويحدد  اأدائيييي  يقوم   -1
الراجعة املنا�شبة.

2882.470.712

التعلم  اآليييييات  وفييق  الييدرو�ييض  وتييقييومي  وتنفيذ  تخطيط  على  ي�شاعدين   -2
املتمركز حول املتعلم.

2882.260.835

32881.681.090- ينفذ درو�شاً تطبيقية للمعلمني يف مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعة.

4- يدربني على ا�شرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز، والتعلم 
القائم على امل�شكلة، وا�شرتاتيجيات حل امل�شكالت..الخ.

2882.140.897

التقنية احلديثة وم�شادر  5- ير�شدين لكيفية اختيار وا�شتخدام وتوظيف 
املعرفة يف تعلم الطالب.

2882.190.832

التعلم  اأمنيياط  وفق  واملتميزين  املوهوبني  واكت�شاف  رعاية  يدربني على   -6
ونظرية الذكاءات املتعددة.

2881.940.924

7- يعقد لقاءات وور�ض تدريبية لتبادل اخلربات حول تنفيذ وتقومي مناهج 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2882.010.993

8- يدربني على اأ�شاليب تفعيل دمج مهارات التفكري يف مناهج الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية.

2882.070.889

التغذية  ميين  وال�شتفادة  ليييالأداء  الييذاتييي  التقومي  اأ�شلوب  على  يدربني   -9
الراجعة يف حت�شني وتطوير ممار�شاتي التدري�شية.

2882.190.812

2882.110.679متو�شط املجال الثاين
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املتو�صط العدداملوؤ�صراملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

تهيئة بيئة 
التعلم

واملنتديات  العلمّية  )املييواقييع  مثل:  اإ�شافية  معلومات  مب�شادر  يييزودين   -1
مناهج  لتنفيذ  وامليييهيييارة  املييعييرفيية  عييلييى  للح�شول  الييبيييييانييات(  وقيييواعيييد 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
2882.220.881

2- يدربني على ا�شتثمار م�شادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�شائل تعليمية 
منا�شبة.

2882.010.954

طبيعة  مييع  يييتييالءم  مبييا  اجليييييدة  ال�شفية  الإدارة  اأ�شاليب  على  يدربني   -3
املحتوى واأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.

2882.190.835

عند  تعرت�شني  قييد  التي  وال�شعوبات  التحديات  اإدارة  على  ي�شاعدين   -4
وكرثة  الوقت  �شيق  مثل  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  تنفيذ 

اأعداد الطالب، �شيق م�شاحة الف�شول.
2881.930.949

5- ي�شاعدين على تنظيم البيئة ال�شفية مبا يحقق اأهداف التعلم املتمركز 
حول املتعلم.

2882.030.918

2882.080.748متو�شط املجال الثالث
2882.130.653متو�شط حمور دعم امل�شرف الرتبوي

اأن متو�شط تقدير عينة الدرا�شة مل�شتوى دعم امل�شرف الرتبوّي  يت�شح من اجلدول )37( ال�شابق 
ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ )2.13( من اأ�شل )3( ويقع يف امل�شتوى 
ومعلمات  ملعلمي  دعًما  قدموا  وامل�شرفات  الرتبويني  امل�شرفني  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  املتو�شط، 
التي  النتائج  مع  النتيجة  وتتفق هذه  متو�شط،  املحور مب�شتوى  هذا  الطبيعية يف  والعلوم  الريا�شيات 
اأن امل�شيرف الرتبوّي ييمار�ض مهامه يف تطوير  اإىل  اأ�شارت  اإليها درا�شة الرويلي )2010( والتي  تو�شلت 
النمو املهنّي ملعلمي الريا�شيات يف جمالت التخطيط للتدري�ض، املنهج والكتاب املقرر، طرق التدري�ض، 
درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  تختلف  بينما  متو�شطة،  بدرجة  الطالب  وتقومي  التعليمية  الو�شائل 
الإ�شرافية،  اأدوارهم  ملعظم  الرتبويني  امل�شرفني  ممار�شة  �شعف  اإىل  اأ�شارت  والتي   )2007( احلذيفي 

وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�شط التقدير الكلي لعينة الدرا�شة لدعم امل�شرف الرتبوّي يف جمال التعلم املتمركز حول 1 (  

املتعلم )52.2( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن امل�شرفني 
الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط. وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن 
امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة احلالية على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�شيات 
واملقررات  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  بني  التكامل  اآليات  على  وتدريبهم  الطبيعية،  والعلوم 
ومعايري  بفل�شفة  املت�شلة  اجلوانب  بع�ض  اإي�شاح  يف  دعموهم  بينما  متو�شط،  مب�شتوى  الأخرى 
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م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية، واأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب 
مب�شتوى عال.

التدري�ض  (  2 تطوير  جمال  يف  الرتبوّي  امل�شرف  لدعم  الدرا�شة  لعينة  الكلي  التقدير  متو�شط  بلغ 
والتعليم )2.11( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن امل�شرفني 
الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن 
ونقاط  القوة  نقاط  وحتديد  الأداء  تقومي  يف  احلالية  الدرا�شة  عينة  دعموا  الرتبويني  امل�شرفني 
ال�شعف، وامل�شاعدة على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�ض وفق اآليات التعلم املتمركز حول املتعلم 
والعلوم  الريا�شيات  للمعلمني يف مناهج  درو�ض تطبيقية  تنفيذ  بينما دعموهم يف  مب�شتوى عال، 

الطبيعة ب�شكل منخف�ض، ودعموهم يف بقية موؤ�شرات املجال مب�شتوى متو�شط.
التعلم  (  3 بيئة  تهيئة  جمال  يف  الرتبوّي  امل�شرف  لدعم  الدرا�شة  لعينة  الكلي  التقدير  متو�شط  بلغ 

امل�شرفني  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هده  وتدل  املتو�شط  امل�شتوى  يف  تقع  قيمة  وهي   )2.08(
الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط ب�شكل عام ويف كل املوؤ�شرات. 

التدريب  اأنهم مل يتلقوا  اإىل  امل�شرفني(  املهارات )لدى  ال�شبب يف تدين م�شتوى هذه  ورمبا يعود 
الالزم )الكم والكيف والنواحي التطبيقية( من قبل وزارة الرتبية والتعليم على اأدوارهم ب�شكل اإجرائي 
للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج املطورة يف جمالت التعلم املتمركز حول املتعلم وتطوير التدري�ض والتعليم، 
وتهيئة بيئة التعّلم، وهو ما يت�شح من ارتفاع املوؤ�شرات النظرية اأو التي بها تعاميم اأو ممار�شات م�شتمرة، 
بع�ض  جتاهل  اإىل  ال�شبب  يعود  قد  اأخرى،  ناحية  من  ا.  انخفا�شً اأكرث  فكانت  التطبيقية  املوؤ�شرات  اأما 
امل�شرفني الرتبويني احلاجات التدريبية الفعلية ملعلمي العلوم والريا�شيات، ويقومون بتدريب جميع 

املعلمني بنمط واحد ل يراعي فروق الأداء املوجودة بني املعلمني.
الطبيعية  والعل�م  الريا�سيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�سة  للتعرف على م�ست�ى دعم مدير ومديرة  ب/ 
لكل  املعيارّي  والنحراف  احل�سابّي  املت��سط  ح�ساب  مت  الدرا�سة.  عينة  نظر  وجهة  من  املناهج  لتنفيذ 

م�ؤ�سر وكل جمال وللمح�ر ككل.

جدول )38(: ي��سح م�ست�ى دعم مدير / مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية 
لتنفيذ املناهج.

املتو�صط العدداملوؤ�صراملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

بيئة التعلم

12882.280.778- ي�شاهم يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم.
مناهج  لتنفيذ  الييداعييميية  التعلم  وميييواد  ميي�ييشييادر  ويييفييّعييل  يييوفيير   -2

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
2882.110.919

2882.190.778متو�شط املجال الأول
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املتو�صط العدداملوؤ�صراملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

النمو  
املهنّي 
للمعلم

1- يقوم ببناء اأن�شطة وبرامج اإر�شادية وعالجية واإثرائية لتح�شني 
والعلوم  الييريييا�ييشيييييات  مناهج  لتنفيذ  التدري�شية  ممييار�ييشيياتييي 

الطبيعية.
2881.930.937

2- يحّدد احتياجاتي التدريبية مبا يخدم التعلم والتقومي املتمركز 
حول املتعلم.

2882.070.937

الواحد  التخ�ش�ض  معلمي  بني  اخلييربات  لتبادل  برنامج  يعّد   -3
ومتابعة تنفيذه وتقوميه.

2882.011.005

تييدرييي�ييض مناهج  املييهيينييّي يف  الييتييطييوييير  بييربامييج  الييتييحيياقييي  4- ي�شهل 
الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية.

2882.450.803

5- يتابع اأدائي التدري�شّي يف التخطيط والتنفيذ والتقومي، ويقّدم 
الدعم املنا�شب يل.

2882.440.716

2882.180.695متو�شط املجال الثاين

القيادة 
الفاعلة

1- يقوم بالتن�شيق املتبادل بني املدر�شة واإدارة الرتبية والتعليم يف 
توفري احتياجات تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2882.090.957

مناهج  تنفيذ  يف  ي�شهم  ميييرن  ب�شكل  الييدرا�ييشييّي  اجلييييدول  يييعييّد   -2
الريا�شيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

2882.280.907

املعلمني،  مييع  والييتيي�ييشيياركييي  الييتييعيياوين  الييقيييييادة  منييط  ي�شتخدم   -3
دافعيتهم  لإثييييارة  التعلم  ميي�ييشييادر  واأميينيياء  املخترب  وحميي�ييشييري 

وم�شوؤولياتهم الذاتية.
2882.210.907

الأمييور  لأولياء  اإر�شادية  ون�شرات  توعوية  وبرامج  اأن�شطة  يعّد   -4
مناهج  تيينييفيييييذ  يف  وامليييدر�يييشييية  الأ�يييشيييرة  بيييني  الييتييكييامييل  لتحقيق 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
2881.841.018

2882.100.771متو�شط املجال الثالث

تعلم 
الطالب

مناهج  تنفيذ  يف  للم�شاندة  الطالبية  الأن�شطة  ويفّعل  يوّجه   -1
الريا�شيات والعلوم الطبيعية وحتقيق اأهدافها.

2882.020.927

2- يتابع تنفيذ خطط عالجية للطالب املتاأخرين درا�شياً يف مناهج 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2882.160.879

3- يتابع تقومي جوانب تعّلم الطالب يف مناهج الريا�شيات والعلوم 
الطبيعية.

2882.240.822

الريا�شيات  مناهج  يف  املييوهييوبييني  رعيياييية  بييرامييج  تنفيذ  يتابع   -4
والعلوم الطبيعية.

2882.000.984

2882.100.771متو�شط املجال الثالث
2882.140.673متو�شط املحور دعم املدير
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اأن متو�شط تقدير عينة الدرا�شة مل�شتوى دعم مدير ومديرة املدر�شة  يت�شح من اجلدول ال�شابق 
ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج بلغ )2.14( من اأ�شل )3( ويقع 
يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة على اأن مديري ومديرات املدار�ض قد دعموا معلمي ومعلمات 
اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  متو�شط،  مب�شتوى  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 
درا�شة ح�شيني )2008( والتي كان من اأهم نتائجها اأنه لي�ض هناك روؤية وا�شحة لربامج التنمية  املهنّية 
للمعلمني والتي ينفذها مديرو املدار�ض داخلها، ودرا�شة اأمل كحيل )2004( والتي كان من اأهم نتائجها 
اأن مديري املدار�ض ل يعملون على حتقيق التنمية  املهنّية للمعلمني بال�شكل املطلوب، ويقت�شر دورهم 
على الزيارات ال�شفية وعقد الجتماعات، كما اأنهم ل ي�شتخدمون الأ�شاليب احلديثة لتحقيق التنمية  
املهنّية للمعلمني،بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�شة احلمدان وال�شمري )2008( والتي اأ�شارت نتائجها 
اأدوارهييم يف التطوير املهنّي للمعلم بن�شبة عالية. وبالنظر اإىل تفا�شيل  اأن معظم املديرين يوؤدون  اإىل 

اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�شط التقدير الكلي لعينة الدرا�شة لدعم مدير ومديرة املدر�شة يف حمور بيئة التعلم )2.19(  (  1

ومديرات  مديري  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هييده  وتييدل  املتو�شط،  امل�شتوى  يف  تقع  قيمة  وهييي 
املدار�ض دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط ب�شكل عام ويف كل املوؤ�شرات.

املهنّي  (  2 النمو   حمور  يف  املدر�شة  ومديرة  مدير  لدعم  الدرا�شة  لعينة  الكلي  التقدير  متو�شط  بلغ 
للمعلم )2.18( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن مديري 
املجال  تفا�شيل  اإىل  وبالنظر  الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط،  املدار�ض دعموا عينة  ومديرات 
واخلام�ض  الرابع  املوؤ�شرات  يف  احلالية  الدرا�شة  عينة  دعموا  املدار�ض  ومديرات  مديري  اأن  جند 
اأو  الريا�شيات  مناهج  تدري�ض  يف  املهنّي  التطوير  بربامج  املعلمني  التحاق  ت�شهيل  على  وامل�شتملة 
العلوم الطبيعية، ومتابعة الأداء التدري�شّي يف التخطيط والتنفيذ والتقومي مب�شتوى عال، ورمبا 
يعود ال�شبب يف ذلك اإىل وجود تعميمات من قبل الوزارة لت�شهيل اإحلاق املعلمني بالدورات التدريبية، 
لتح�شني  واإثرائية  وعالجية  اإر�شادية  وبرامج  اأن�شطة  بناء  مثل  املوؤ�شرات  بقية  يف  دعموهم  بينما 
املمار�شات التدري�شية للمعلمني لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، واإعداد برنامج لتبادل 

اخلربات بني معلمي التخ�ش�ض الواحد ومتابعة تنفيذه وتقوميه مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط التقدير الكلي لعينة الدرا�شة لدعم مدير ومديرة املدر�شة يف حمور القيادة الفاعلة  (  3

)2.10( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن مديري ومديرات 
املدار�ض دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط ب�شكل عام ويف كل املوؤ�شرات ما عدا املوؤ�شر 
ب�شكل مرن  الدرا�شّي  اجلييدول  اإعييداد  الدرا�شة مب�شتوى عال وهو  فيه عينة  والييذي دعموا  الثاين 
ي�شهم يف تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب، ولعل ال�شبب يف ذلك يعود 
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مهمة  وهي  التعليمية  العملية  متطلبات  وفق  وتغيريه  اجلييدول  اإعييداد  على  املديرين  متر�ض  اإىل 
اأ�شبحت مكت�شبة لديهم ب�شكل جيد. 

الطالب  (  4 تعلم  املدر�شة يف حمور  لدعم مدير ومديرة  الدرا�شة  لعينة  الكلي  التقدير  بلغ متو�شط 
)2.10( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن مديري ومديرات 

املدار�ض دعموا عينة الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط ب�شكل عام ويف كل املوؤ�شرات.
دعم  اأ�شاليب  يف  ينوعون  ل  املدار�ض  ومديرات  مديري  معظم  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  يعود  ورمبا 
اأ�شاليب التنمية التقليدية والزيارة ال�شفية، حيث توؤكد درا�شة بول  املعلمني، ويقومون بالرتكيز على 
)Paul, 2000( على اأنه ميكن ملدير املدر�شة حتقيق التنمية  املهنّية من خالل عدة اأ�شاليب ومنها اإحلاق 
املعلمني بربامج الدرا�شات العليا، حث املعلمني على القراءة والطالع، مالزمة املعلمني بع�شهم لبع�شهم، 

وغريها من الأ�شاليب الأخرى.
ومن جهة اأخرى، قد يكون ال�شبب جتاهل معظم مديري ومديرات املدار�ض دورهم الفني، وين�شب 
معظم جهدهم على الأدوار الإدارية وي�شعونها يف مقدمة اهتمامهم، حيث توؤكد درا�شة نحيلي )2010( 
على اأهمية دور مدير املدر�شة يف رفع كفاية املعلمني يف جمالت البحث املختلفة العلمّية، والجتماعية، 
والإدارية، وغر�ض الثقة بالنف�ض، والعتزاز والفتخار باملهنة واإك�شاب املعلمني املهارات الالزمة يف معاجلة 

امل�شكالت التي تعرت�شهم يف جمال ا�شتخدام طرائق التدري�ض والو�شائل التعليمية احلديثة. 

ج/ للتعرف على م�ست�ى دعم حم�سر املخترب ملعلمي ومعلمات العل�م الطبيعية للم�ساعدة يف تنفيذ 
والنحراف  احل�سابّي  املت��سط  ح�ساب  مت  الطبيعية.  العل�م  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  املناهج 

املعيارّي لكل م�ؤ�سر وكل جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.

جدول )39(: م�ست�ى دعم حم�سر املخترب ملعلمي ومعلمات العل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج 

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

12201.291.232 - ي�شع دلياًل اإجرائًيا لالأن�شطة املعملية يف مناهج العلوم الطبيعية ب�شكل دوري.

ويحدثها  الطبيعية  العلوم  مناهج  ملتطلبات  مالئمة  املعمل  مبحتويات  قائمة  يعّد   -  2
2201.301.243با�شتمرار.

32201.301.227 - ي�شاركني يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.
4- يعّد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�شنيف لالأن�شطة املعملية ملناهج العلوم 

2201.081.152الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم لها.

5 - يعّد قوائم بخ�شائ�ض املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية ويوفرها للطالب قبل بدء 
2201.201.222الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

62201.181.182 - يعّد ويوفر قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.
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املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

72201.261.243 - يح�شر وي�شمم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.

املحلية  البيئة  مكونات  من  ال�شتفادة  لكيفية  والطالب  للمعلم  اإر�شادًيا  دلياًل  يعّد   -  8
2201.131.128وامل�شادر البديلة لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية.

92201.411.274 - ي�شرف على توفري وتفعيل و�شائل الأمن وال�شالمة داخل املعامل املدر�شية.

102201.171.199 - يعّد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدر�شية.
112201.211.199 - ي�شاهم يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية املوجودة يف مناهج العلوم الطبيعية.

لتنفيذ  املدر�شية  املعامل  ا�شتخدام  عند  تواجهني  التي  والعوائق  امل�شكالت  يحّدد   -  12
2201.241.250مناهج العلوم الطبيعية.

2201.231.127متو�شط املجال

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن متو�شط تقدير عينة الدرا�شة )معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية( 
مل�شتوى دعم حم�شر وحم�شرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ )1.23( من 
اأ�شل )3( وتقع هذه النتيجة يف امل�شتوى املنخف�ض، وتدل على اأن حم�شري وحم�شرات املخترب قد دعموا 
معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مب�شتوى منخف�ض ب�شكل عام ويف كل املوؤ�شرات، وتتفق هذه النتيجة 
العلوم  معامل  حم�شري  اأن  اإىل  اأ�شارت  والتي   ،)1997( �شليمان  درا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  مع 
غري ملمني بقواعد واأ�ش�ض ا�شتخدام الأدوات والأجهزة املعملية؛ واأو�شت ب�شرورة الهتمام مبح�شري 
معامل العلوم من حيث اإعدادهم وتدريبهم للم�شاعدة يف اإجناز مهام معامل العلوم، واتفقت كذلك مع 
درا�شة هيكر)Hecker, 2005(  التي اأو�شت ب�شرورة متابعة تطورات معامل العلوم حتى ينتج عنها تغرياً 
النتيجة  بينما تختلف هذه  الآن؛  عليه  الأف�شل مما هو  نحو  اأثناء عمله  املعمل يف  كفايات حم�شر  يف 
امتالك  اإىل  نتائجها  اأ�شارت  والتي   ،)Northwest University, 2005( وي�شت نورث  درا�شة جامعة  مع 
حم�شري معامل العلوم كفايات اأداء جتارب العلوم و�شيانة معدات املعامل وا�شتخدام الكيماويات داخل 
املعمل بطريقة ل ت�شر بالبيئة املجاورة، ولعل اختالف نتائج هذه الدرا�شة مع الدرا�شة احلالية يعود 
اإىل اختالف طبيعة برامج اإعداد وتدريب حم�شري يف الوليات املتحدة عن اململكة العربية ال�شعودية، 
وطبيعة املكان واختالف التجهيزات، والرتكيز على الدور الفني ملح�شر املخترب بخالف ما يحدث لدينا 

من الرتكيز على املهام الإدارية لدى حم�شر املخترب واإ�شغاله عن دوره الفني ذي الأهمية الكربى.
العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املخترب  وحم�شرة  حم�شر  دعم  م�شتوى  تدين  يف  ال�شبب  يعود  ورمبا 
الطبيعية لتنفيذ املناهج اإىل اأن حم�شري وحم�شرات املخترب مل يتلقوا التدريب الالزم من قبل وزارة 
ووا�شح  اإجرائي  ب�شكل  املطورة  املناهج  لتنفيذ  املدر�شية  املختربات  تفعيل  كيفية  والتعليم على  الرتبية 
والرتكيز على م�شاعدة الطالب على التعلم الذاتي للمهارات، بالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شري النتيجة ال�شابقة 
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اإىل �شعف وا�شح يف عدد من الكفايات  املهنّية لدي حم�شر وحم�شرة املخترب ذات ال�شلة الوثيقة مبحاور 
لتلك  املخترب  وحم�شرة  حم�شر  امتالك  اأهمية  على   )2006( علي  يوؤكد  حيث  والإداري؛  الفني  عمله 
الفنية يف  والإجراءات  املعملية،  العلوم  مناهج  والإدارية، من خالل معرفته مبتطلبات  الفنية  املهارات 
اأثناء التدري�ض، وكذلك درايته باأنواع الأجهزة العملية واملعملية، وكفايته يف حت�شري وجتهيز العينات، 

واملحافظة على اأدوات املخترب، وتطبيق اإجراءات الأمان املعملي ملنع حدوث اأي حوادث اأو اأخطار.
من ناحية اأخرى، رمبا يعود ال�شبب يف انخفا�ض الدعم املقدم من حم�شر وحم�شرة املخترب اإىل 
عدم توفر بيئة العمل ال�شاحلة داخل املعمل بني املح�شر واملعلم، وتتطلب هذه البيئة التفاهم والتفاق 
بني اأطراف العمل، وفهم واجبات والتزامات كل منهما؛ اإذ اأن التعاون املثمر بينهما يوؤتي ثماره يف نتائج 
الطالب وزيادة قدراتهم يف جوانب التعلم، لذا يجب على معلمي العلوم اأي�شا دور كبري يف �شياغة العمل 
توفري  عليه  ويجب  اأدواره،  كل  يف  املخترب  حم�شر  على  الرتبوّي  امل�شرف  هو  العلوم  معلم  لأن  املعملي 

اأمناط توافقية تعليمية مع حم�شر املخترب لكي يتم حتقيق الأهداف التي ي�شعى لها تدري�ض العلوم.

الطبيعية  والعل�م  الريا�سيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم  م�سادر  اأمني  دعم  م�ست�ى  على  للتعرف  د/ 
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية. مت ح�ساب 
ي��سح  التايل  واجلدول  وللمح�ر ككل,  لكل م�ؤ�سر وكل جمال  املعيارّي  والنحراف  احل�سابّي  املت��سط 

النتائج اخلا�سة بذلك.

جدول )40(: م�ست�ى دعم اأمني م�سادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الريا�شيات  الطالب يف مناهج  القراءة لدى  لتنمية مهارات  اأن�شطة وبرامج  يبني   -  1
2481.311.161والعلوم الطبيعية.

الريا�شيات  مناهج  يف  املت�شمنة  والأ�شكال  والر�شوم  بال�شور  بيانات  قاعدة  يبني   -  2
2481.231.148والعلوم الطبيعية.

3 - يبني اأن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�شاليب البحث العلمّي وكتابة املقالت 
2481.191.128وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم.

42481.491.211 - يحّدد امل�شكالت والعوائق التي تواجهني عند ا�شتخدام مركز م�شادر التعلم.
5 - يهيئ مركز م�شادر التعلم ب�شكل ي�شاعدين على تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم 

2481.571.243الطبيعية.

6 - يوفر الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني وللطالب، ويعّد اأدلة اإر�شادية 
2481.451.223لتنفذها.

72481.541.246 - يدربني وي�شاعدين على ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ض.
2481.401.082متو�شط املجال
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اأمناء/اأمينات م�شادر  دعم  مل�شتوى  الدرا�شة  عينة  تقدير  اأن متو�شط  ال�شابق  اجلييدول  يت�شح من 
التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ )1.40( من اأ�شل )3( ويقع يف 
امل�شتوى املنخف�ض، وتدل هذه النتيجة على اأن اأمناء واأمينات م�شادر التعلم قد دعموا معلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية مب�شتوى منخف�ض ب�شكل عام ويف اأغلب املوؤ�شرات، وتتفق هذه النتيجة مع 
نتيجة درا�شة اأبو عودة )2007( والتي اأ�شارت اإىل اأن املدار�ض تكاد تخلو من اأمناء مراكز م�شادر التعلم 

املوؤهلني، وتخلو من فنيي ال�شيانة، ومن امل�شاعدين الفنيني.
ورمبا يعود ال�شبب يف تدين م�شتوى دعم اأمناء م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم 
الييالزم من  التدريب  يتلقوا  التعلم مل  واأمينات م�شادر  اأمناء  اأن  اإىل  املطورة  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية 
الناحية النظرية والتطبيقية من قبل وزارة الرتبية والتعليم على كيفية تفعيل م�شادر التعلم لتنفيذ 
املناهج املطورة، حيث اأكدت الكمي�شي )2007( على �شرورة تاأهيل اأمني م�شادر التعلم تاأهياًل اأكادميياً 
العنكبوتية، وغزارة  ال�شبكة  التقنية، وظهور  الع�شر ودخول  لتاأدية عمل تخ�ش�شي، ففي ظل تطورات 
املعلومات، وعجز الأوعية على ح�شرها؛ تطلب الأمر وجود اأفراد ذوي مهارات وكفايات خا�شة موؤهلني 
عليان  اأكييد  كما  املعلومات،  من  الهائل  الفي�ض  مع  التعامل  من  يتمكنوا  حتى  عيياٍل  تقني  م�شتوى  على 
)2003( يف درا�شته الوثائقية حول مراكز م�شادر التعلم على �شرورة اإعداد العاملني يف مراكز م�شادر 
التعلم اإعداداً خا�شاً ل يقت�شر على الإعداد التقليدي،  بل يتعداه اإىل التدريب على الو�شائل والتقنيات 
التعليمية، اأي اجلمع بني علم املكتبات وتكنولوجيا التعليم. من جهة اأخرى، يفتقر معظم اأمناء/ اأمينات 
اإيجابي يف تقدمي  اأجل القيام بدور  م�شادر التعلم اإىل بع�ض اخل�شائ�ض التي يجب توفرها فيهم من 
الدعم للمعلم وهو ما اأ�شار اإليه كلو )2000( حني ذكر اأنه يجب اأن تتوفر �شمتان يف اأمني م�شادر التعلم 

وهما املرونة والقدرة على التجديد، واإل فاإن تلك امل�شادر �شتكون اأ�شبه مبتاحف تاريخية.
وقد يكون هناك �شبب اآخر يف �شعف الدعم املقدم من اأمناء واأمينات م�شادر التعلم وهو التزامهم 
اإىل   )2005( الفريح  اأ�شار  فقد  مهاراتهم؛  تطوير  وعدم  بهم  املنوط  العمل  اأداء  يف  التقليدية  بالأدوار 
الف�شول  اإىل  تاأثريه  ي�شل  بحيث  التقليدية،  الأدوار  يتعدى  اأن  يجب  املكتبة  اأمني  وتاأثري  دور  اأن 
 الدرا�شّية، وذلك بالتعاون مع املعلمني والإدارة املدر�شية ملعرفة احتياجات الطالب املعلوماتية، والبحث 
عن املعلومات املقرتحة من املعلمني والطالب خارج اأ�شوار م�شادر التعلم، وامل�شاهمة الفاعلة يف توفريها، 
وتقوم كذلك بتقومي املعلومات التي مت احل�شول عليها لتحديد مدى فائدتها لهم من عدمه، وكذلك 
يكون هناك  اأخرًيا قد  امل�شتفيدين.  املعرفة لدى  تنمي  املعلومات جلعلها معلومات مفيدة  تلك  توجيه 
�شبب موؤثر يف �شعف الدعم املقدم من اأمني واأمينة م�شادر التعليم وهو عدم التعاون بني اأمناء واأمينات 
م�شادر التعليم مع املعلمني ومدير املدر�شة؛ حيث ت�شري درا�شة را�شل )Russell, 2001( اإىل �شرورة تعاون 
ازداد التعاون بينهم، انعك�ض ذلك اإيجابيا على  فكلما  التعلم،  واإدارة املدر�شة مع اأمني م�شادر  املعلمني 
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املناهج الدرا�شّية، ومن ثم حت�شن التح�شيل الدرا�شّي لدى الطلبة. وهذا من �شاأنه اأن ير�شخ اجتاهات 
اإيجابية لدى املديرين حول دور املكتبة اأو مركز م�شادر التعلم، ومن ثم يدفع املديرين اإىل دعم برامج 

م�شادر التعلم واملكتبة.

بع�س املتغريات ذات العالقة: 

هـ/ لالإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�سه هل ي�جد اختالف بني املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة يف تقديرهم 
للدعم املقدم لهم من اأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي لتنفيذ املناهج �سمن م�سروع مناهج الريا�سيات والعل�م 
املعيارّي ملجم�عتي  والنحراف  احل�سابّي  املت��سط  الدرا�سة, مت ح�ساب  نظر عينة  الطبيعية من وجهة 
ي��سح  التايل  واجلدول  وحم�ر,  جمال  لكل  م�ستقلتني  لعينتني  ت  قيمة  ح�ساب  مت  ثم  ومن  الدرا�سة, 

النتائج اخلا�سة بذلك:

جدول )41(: املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي وقيمة ت للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة )اجلن�س(

املتو�صط العددالعملاملحور
احل�صابي

النحراف 
درجة تاملعياري

الدللةاحلرية

دعم امل�شرف/ امل�شرفة 
الرتبوية ب�شكل كامل

1361.980.674ذكر
3.737-2860.000

1522.260.606اأنثى

دعم مدير/ مديرة املدر�شة
1362.110.665ذكر

0.830-2860.407
1522.170.681اأنثى

دعم حم�شر / حم�شرة 
املخترب

1191.021.036ذكر
3.042-200.4320.003

1011.481.184اأنثى

دعم اأمني / اأمينة م�شادر 
التعلم

1261.581.027ذكر
2.7412460.007

1221.211.105اأنثى

يالحظ من اجلدول ال�سابق اأن:
قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي تقدير م�شتوى الدعم املقدم من امل�شرفني الرتبويني ملعلمي ومعلمات  (  1

الريا�شيات والعلوم الطبيعية دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 يف كامل املحور، مما يعني وجود 
فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�شة( يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي املقدم 
لهم من امل�شرفني الرتبويني لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، 
ول�شالح معلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية، مما يعني اأن معلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية 
يرين باأن امل�شرفات الرتبويات قد قدمن لهّن دعًما لتنفيذ املناهج املطورة اأكرث من الدعم الذي 

يقدمه امل�شرفون ملعلمي الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي تقدير م�شتوى الدعم املقدم من مديري ومديرات املدار�ض ملعلمي  (  2
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ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية غري دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 يف كامل املحور؛ 
مما يعني عدم وجود فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�شة( يف تقديرهم مل�شتوى 
مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  املدار�ض  / مديرات  لهم من مديري  املقدم  املوؤ�ش�شّي  الدعم 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
ملعلمي  (  3 وحم�شرات  حم�شري  من  املقدم  الدعم  م�شتوى  تقدير  متو�شطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة 

املحور، مما يعني وجود  ≥ 0.05 يف كامل  اإح�شائًيا عند م�شتوى  دالة  الطبيعية  العلوم  ومعلمات 
فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�شة( يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي املقدم 
والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  املخترب  وحم�شرات  حم�شري  من  لهم 
اأن معلمات العلوم الطبيعية يرين باأن حم�شرات املخترب  الطبيعية، ول�شالح املعلمات، مما يعني 

قدمن لهّن الدعم لتنفيذ املناهج املطورة اأكرث من معلمي العلوم الطبيعية.
قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي تقدير م�شتوى الدعم املقدم من اأمناء م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات  (  4

الريا�شيات والعلوم الطبيعية دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 يف كامل املحور، مما يعني وجود 
فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�شة( يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي املقدم 
لهم من اأمناء م�شادر التعلم لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج  الريا�شيات والعلوم الطبيعية، 
ول�شالح املعلمات، مما يعني اأن معلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية يرين باأن اأمناء م�شادر التعلم 

قد قدمن لهن الدعم لتنفيذ املناهج املطورة اأكرث من معلمي الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
حتليل  اإىل  هدفت  والتي  احلالية  الدرا�شة  يف   )2( الثاين  ال�شوؤال  نتائج  مع  و2   1 النتيجة  وتتفق 
مهام عدد 95 م�شرًفا وم�شرفة تربوية، وكذلك عدد 99 مدير ومديرة مدر�شة حيث ظهر اأن امل�شرفات 
الرتبويات ومديرات املدار�ض قدمن دعًما اأكرب من امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�ض، ولعل ال�شبب 
يف ذلك يعود اإىل تلقي امل�شرفات الرتبويات وكذلك مديري ومديرات املدار�ض دعًما وتطويًرا اأكرب من 
قبل وزارة الرتبية والتعليم، وهو ما يظهر من خالل نتائج ال�شوؤال الأول يف الدرا�شة احلالية الذي هدف 

اإىل ا�شتطالع اآراء امل�شرفني وامل�شرفات وكذلك مديري ومديرات املدار�ض يف هذه الدرا�شة.
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و  /   لالإجابة عن ال�س�ؤال الذي ن�سه: هل ي�جد اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم للدعم امل�ؤ�س�سّي 
الريا�سيات  املط�رة �سمن م�سروع مناهج  املناهج  لتنفيذ  امل�ؤ�س�سّي  الدعم  اأطراف  لهم من  املقدم 
التعليمية, مت ح�ساب املت��سط احل�سابّي والنحراف  والعل�م الطبيعية يعزى اإىل اختالف املنطقة 
ال�سرقية( يف املحاور  املعيارّي للمناطق اخلم�س كال على حدة )الريا�س, املدينة, تب�ك, ع�سري, 

الأربعة, واجلدول التايل ي��سح ذلك.

جدول )42(: املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي )املنطقة(.

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملدينةاملحور

دعم امل�شرف / امل�شرفة 
الرتبوي

641.930.654الريا�ض
601.960.717املدينة
602.350.462تبوك
432.310.552ع�شري

612.160.719ال�شرقية

دعم مدير/ مديرة 
املدر�شة

641.950.676الريا�ض
602.010.667املدينة
602.330.586تبوك
432.270.642ع�شري

612.200.720ال�شرقية

دعم حم�شر/ حم�شرة 
املخترب

431.141.140الريا�ض
421.211.088املدينة
601.111.125تبوك
362.030.911ع�شري

390.821.040ال�شرقية

دعم اأمني م�شادر 
التعلم

551.201.026الريا�ض
511.620.895املدينة
601.351.181تبوك
341.451.183ع�شري

481.431.108ال�شرقية

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�شط احل�شابّي لتقديرات عينة الدرا�شة 
للدعم املقدم لهم من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي يعزى اإىل املنطقة التعليمية، وللتعرف على دللة الفروق 

بني املتو�شطات، مت ا�شتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�شحه اجلدول التايل:
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جدول )43(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجم�عات

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الدللةفاملربعات

دعم امل�شرف / 
امل�شرفة الرتبوي

8.71242.178بني املجموعات
5.4210.000 113.7062830.402داخل املجموعات

122.418287املجموع

دعم مدير/ مديرة 
املدر�شة

6.41541.604بني املجموعات
3.6700.006 123.6742830.437داخل املجموعات

130.089287املجموع

دعم حم�شر/ 
حم�شرة املخترب

30.46247.615بني املجموعات
6.6030.000 247.9532151.153داخل املجموعات

278.415219املجموع

دعم اأمني م�شادر 
التعلم

5.03041.257بني املجموعات
1.0790.367 283.1242431.165داخل املجموعات

288.154247املجموع  
اأن قيمة )ف( لتقديرات عينة الدرا�شة للدعم املقدم لهم من اأطراف  يت�شح من اجلدول ال�شابق 
الدعم املوؤ�ش�شّي دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 وذلك فيما يتعلق بدعم امل�شرف وامل�شرفة الرتبوّي، 

ودعم مدير ومديرة املدر�شة، ودعم حم�شر وحم�شرة املخترب، وتدل هذه النتيجة على اأن:
هناك اختالفات يف تقدير م�شتوى الدعم املقدم من امل�شرفني الرتبويني باختالف املنطقة التعليمية،  (  1

حيث يرى اأفراد عينة الدرا�شة اأن امل�شرفني الرتبويني يف منطقتي تبوك وع�شري قدموا دعًما عالًيا 
للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، بينما كان دعم امل�شرفني الرتبويني متو�شط يف مناطق الريا�ض 

واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية.
هناك اختالفات يف تقدير م�شتوى الدعم املقدم من مديري ومديرات املدار�ض باختالف املنطقة  (  2

تبوك وع�شري قدموا  املدار�ض يف منطقتي  اأن مديري  الدرا�شة  اأفييراد عينة  التعليمية، حيث يرى 
دعًما عالًيا للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، بينما كان دعم مديري املدار�ض متو�شًطا يف مناطق 

الريا�ض واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية.
املنطقة  (  3 بيياخييتييالف  املييخييتييربات  ميين حم�شري  املييقييدم  الييدعييم  اخييتييالفييات يف تقدير م�شتوى  هيينيياك 

اأن حم�شري املختربات يف منطقة ع�شري قدموا دعًما  اأفييراد عينة الدرا�شة  التعليمية، حيث يرى 
ا يف مناطق  متو�شًطا للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، بينما كان دعم حم�شري املختربات منخف�شً

الريا�ض واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية وتبوك.
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فيما اأظهرت النتائج املت�شمنة باجلدول ال�شابق اأن تقديرات عينة الدرا�شة للدعم املقدم لهم من 
اأن  يف  يختلفون  ل  الدرا�شة  عينة  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  اإح�شائًيا،  دال  التعلم غري  اأمني م�شادر 
باختالف  يختلف  ول  منخف�ض  التعلم  م�شادر  اأمناء  من  املناهج  لتنفيذ  لهم  املقدم  للدعم  تقديرهم 
املتو�شط. وقد مت معرفة  امل�شتوى  املنورة تقع يف  املدينة  اأن منطقة  الرغم من  التعليمية على  املنطقة 
�شيفيه   اختبار  با�شتخدام  مت  اإح�شائية  فروق  بها  يوجد  والتي   )3  ،2  ،1( املحاور  يف  الختالف  م�شدر 

Scheffe للمقارنات البعدية.

ك /  لالإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�سه )هل ي�جد اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�سيات من جهة 
الدعم  مل�ست�ى  الدرا�سة( يف تقديرهم  اأخرى )عينة  الطبيعية من جهة  العل�م  ومعلمي ومعلمات 
املقدم لهم من اأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي )م�سرف ترب�ي, مدير مدر�سة, اأمني م�سادر التعلم( لتنفيذ 
واملعلمات  املعلمني  نظر  من وجهة  الطبيعية  والعل�م  الريا�سيات  مناهج   م�سروع  �سمن  املناهج 
)عينة الدرا�سة(, مت ح�ساب املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي ملجم�عتي الدرا�سة, ومن ثم مت 
ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل جمال وكل حم�ر, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة 

بذلك:

جدول )44(: املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي وقيمة ت للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة )التخ�س�س(

املتو�صط العددالعملاملحور
احل�صابي

النحراف 
درجة تاملعياري

الدللةاحلرية

دعم امل�شرف وامل�شرفة 
الرتبوية ب�شكل كامل

1312.100.655ريا�شيات
0.361-2500.718

1212.130.644علوم

دعم مدير ومديرة املدر�شة 
ب�شكل كامل

1312.090.662ريا�شيات
0.636-2500.526

1212.140.691علوم

دعم اأمني واأمينة م�شادر 
التعلم

1171.291.028ريا�شيات
1.414-2210.159 1061.491.096علوم

يالحظ من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي تقدير م�شتوى الدعم املقدم من 
اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�ض واأمناء م�شادر التعلم( ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية غري دال اإح�شائًيا عند م�شتوى ≥ 0.05 يف املحاور الثالثة املتعلقة بالدعم 
اإح�شائًيا بني  دالة  التعلم(؛ مما يعني عدم وجود فروق  اأمني م�شادر  )م�شرف تربوي، مدير مدر�شة، 
معلمي ومعلمات الريا�شيات من جهة ومعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية من جهة اأخرى )عينة الدرا�شة( 
يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املقدم لهم من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج  
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اأظهرت عدم  الدرا�شة والتي  نتائج هذه  اإحدى  النتيجة مع  الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وتتفق هذه 
وجود فروق بني م�شريف وم�شرفات الريا�شيات من جهة وم�شريف وم�شرفات العلوم من جهة اأخرى، ولعل 

ال�شبب يعود اإىل تلقيهم دعًما مت�شاوًيا كما اأظهرته اإحدى نتائج الدرا�شة احلالية. 

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )2(:

لالإجابة عن ال�شوؤال والذي ن�شه: ما م�شتوى الدعم املقدم من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )امل�شرف 
والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم(  م�شادر  اأمني  املخترب،  حم�شر  املدر�شة  مدير  الرتبوي، 
الطبيعية لتنفيذ املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم، 
مت تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي« على اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )امل�شرف الرتبوي، 
مدير املدر�شة، حم�شر املخترب، اأمني م�شادر التعلم(، ومت تطبيقها على عينة ع�شوائية بلغت 91 م�شرًفا 
وم�شرفة تربوية، و97 مديًرا ومديرة مدر�شة، و49 اأميًنا واأمينة م�شادر تعلم، و46 حم�شًرا وحم�شرة 
خمترب، للتعرف على م�شتوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف تنفيذ 

املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وفيما يلي تف�شيل لذلك:

اأ  /     للتعرف على م�ست�ى دعم امل�سرف وامل�سرفة الرتب�ية ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية 
لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم, مت ح�ساب قيم املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي لكل 

مهمة اإ�سرافية ولكل جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.

 جدول )45(: م�ست�ى دعم امل�سرف الرتب�ّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

الريا�شيات  بفل�شفة ومعايري م�شروع  املت�شلة  1- تو�شيح بع�ض اجلوانب 
912.670.539والعلوم الطبيعية.

2- تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�شيات والعلوم 
912.180.889الطبيعية.

3- تدريب املعلمني على اأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى 
912.340.792الطالب.

4- م�شاعدة املعلمني على اآليات التكامل بني الريا�شيات والعلوم الطبيعية 
912.250.643واملقررات الأخرى.

912.360.543متو�شط املجال الأول
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

وتقدمي  لديهم  وال�شعف  القوة  نقاط  وحتديد  املعلمني  اأداء  تقومي   -1
912.490.621التغذية الراجعة املنا�شبة.

اآليات  وفق  الدرو�ض  وتقومي  وتنفيذ  تخطيط  على  املعلمني  م�شاعدة   -2
912.430.701التعلم املتمركز حول املتعلم.

3912.200.806- تنفيذ درو�شاً تطبيقية للمعلمني يف مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعة.

4- تدريب املعلمني على ا�شرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز، 
912.470.672والتعلم القائم على امل�شكلة، وا�شرتاتيجيات حل امل�شكالت.........الخ.

احلديثة  التقنية  وتوظيف  وا�شتخدام  اختيار  لكيفية  املعلمني  اإر�شاد   -5
912.240.750وم�شادر املعرفة يف تعلم الطالب.

اأمناط  وفق  واملتميزين  املوهوبني  واكت�شاف  لرعاية  املعلمني  تدريب   -6
911.840.969التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.

تنفيذ  حول  اخلربات  لتبادل  للمعلمني  تدريبية  وور�ض  لقاءات  عقد   -7
912.270.857وتقومي مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

مناهج  يف  التفكري  مهارات  دمج  تفعيل  اأ�شاليب  على  املعلمني  تدريب   -8
912.010.913الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

من  وال�شتفادة  لالأداء  الذاتي  التقومي  اأ�شلوب  على  املعلمني  تدريب   -9
911.980.789التغذية الراجعة يف حت�شني وتطوير ممار�شاتهم التدري�شية.

912.210.513متو�شط املجال الثاين

تهيئة بيئة 
التعلم

العلمّية  )املييواقييع  مييثييل:  اإ�شافية  معلومات  مب�شادر  املعلمني  تييزويييد   -1
لتنفيذ  واملييهييارة  املعرفة  على  للح�شول  البيانات(  وقييواعييد  واملنتديات 

مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
912.520.689

2- تدريب املعلمني على ا�شتثمار م�شادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�شائل 
912.070.964تعليمية منا�شبة.

مع  يتالءم  مبا  اجليدة  ال�شفية  الإدارة  اأ�شاليب  على  املعلمني  تدريب   -3
912.400.630طبيعة املحتوى واأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.

4- م�شاعدة املعلمني على اإدارة التحديات وال�شعوبات التي قد تعرت�شهم 
الوقت  �شيق  مثل  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  تنفيذ  عند 

وكرثة اأعداد الطالب، �شيق م�شاحة الف�شول.
912.310.710

5- م�شاعدة املعلمني على تنظيم البيئة ال�شفية مبا يحقق اأهداف التعلم 
912.350.639املتمركز حول املتعلم.

912.330.585متو�شط املجال الثالث
912.280.476متو�شط املحور
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يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن متو�شط م�شتوى دعم امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويني ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة من خالل حتليل مهامه بلغ )2.28( من اأ�شل )3( 
معلمي  دعموا  قد  وامل�شرفات  الرتبويني  امل�شرفني  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  عال،  م�شتوى  يف  ويقع 
ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�شتوى عال، وتتفق هذه النتيجة مع 
النتائج التي تو�شلت اإليها درا�شة البّنا )2003( يف اأن امل�شرف الرتبوّي ميار�ض دوره  املهنّي بدرجة عالية، 
وتتفق كذلك مع درا�شة الزايدي )2000( التي اأ�شارت اإىل اأن امل�شرف الرتبوّي ميار�ض كفاياته الإ�شرافية 
بدرجة عالية، بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�شة الرويلي )2010( التي اأ�شارت اإىل اأن امل�شيرف الرتبوّي 
ييمار�ض مهامه يف تطوير النمو  املهنّي ملعلمي الريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة بدرجة متو�شطة؛ وتختلف 
املدار�ض  يف  الرتبوّي  امل�شرف  لدى  الإ�شرافية  املمار�شات  واقع  اأن  اأظهرت  التي   )2009( تيم  درا�شة  مع 
امل�شرف  ممار�شة  اأن  اإىل  اأ�شارت  والتي   )2008( العمرات  درا�شة  مع  وتختلف  �شعيفة؛  كانت  احلكومية 
الرتبوّي لدوره الفني كان بدرجة متو�شطة؛ كما تختلف اأي�شاً مع درا�شة �شرتاك واخل�شاونة )2004( 
امل�شرف  اأداء  واأن  الطموح،  دون  لزال  ملهامهم  الرتبويني  امل�شرفني  اأداء  م�شتوى  اأن  على  اأكدت  والتي 

الرتبوّي يف اأغلب املجالت كان متو�شطاً. وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�شط دعم امل�شرف الرتبوّي يف جمال التعلم املتمركز حول املتعلم )2.36( وهي قيمة تقع  (  1

يف م�شتوى عال، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة 
بع�ض  تو�شيح  مثل:  املتعلم،  حييول  املتمركز  بالتعلم  املت�شلة  اجلييوانييب  يف  عييال  مب�شتوى  احلالية 
على  املعلمني  وتدريب  الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  م�شروع  ومعايري  بفل�شفة  املت�شلة  اجلوانب 
اأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب، وم�شاعدة املعلمني على اآليات التكامل 
بني الريا�شيات والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى يف كل املهام ما عدا مهمة تدريب املعلمني على 

حتليل حمتوى مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية فقد مار�شوا الدعم مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط دعم امل�شرف الرتبوّي يف جمال تطوير التدري�ض والتعليم )2.21( وهي قيمة تقع يف  (  2

امل�شتوى املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات دعموا عينة 
الدرا�شة احلالية مب�شتوى متو�شط يف اجلوانب املت�شلة بتطوير التدري�ض والتقومي، وبالنظر اإىل 
تفا�شيل املجال جند اأن امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�شة احلالية يف املهام الأوىل والثانية 
والرابعة وهي تقومي اأداء املعلمني وحتديد نقاط القوة وال�شعف لديهم وتقدمي التغذية الراجعة 
املنا�شبة، وم�شاعدة املعلمني على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�ض وفق اآليات التعلم املتمركز حول 
املتعلم، وتدريب املعلمني على ا�شرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل: التعليم املتمايز، والتعلم القائم 
على امل�شكلة، وا�شرتاتيجيات حل امل�شكالت مب�شتوى عال، بينما دعموهم يف املهام املتبقية مب�شتوى 
متو�شط مثل: تدريب املعلمني لرعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق اأمناط التعلم ونظرية 
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الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  يف  التفكري  مهارات  دمج  تفعيل  وكذلك  املتعددة،  الذكاءات 
وتدريب املعلمني على اأ�شلوب التقومي الذاتي لالأداء.

 بلغ متو�شط دعم امل�شرف الرتبوّي يف جمال تهيئة بيئة التعلم )2.33( وهي قيمة تقع يف م�شتوى  (  3
احلالية  الدرا�شة  عينة  دعموا  الرتبويني  امل�شرفني  اأن  على  النتيجة يف جمملها  وتييدل هذه  عييال، 
مب�شادر  املعلمني  تزويد  مثل  املهام  كل  يف  التعلم  بيئة  بتهيئة  املت�شلة  اجلوانب  يف  عال  مب�شتوى 
معلومات اإ�شافية مثل »املواقع العلمّية واملنتديات وقواعد البيانات« للح�شول على املعرفة واملهارة 
لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وم�شاعدة املعلمني على اإدارة التحديات وال�شعوبات 
التي قد تعرت�شهم عند تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية مثل �شيق الوقت وكرثة اأعداد 
الطالب، �شيق م�شاحة الف�شول ما عدا مهمة تدريب املعلمني على ا�شتثمار م�شادر البيئة املحلية 

لبناء وتنفيذ و�شائل تعليمية منا�شبة فقد مار�شوا الدعم مب�شتوى متو�شط.
والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  الرتبويات  وامل�شرفات  امل�شرفني  دعم  يف  ال�شبب  يعود  ورمبا 
مع  للتكيف  وقابليتهم  الرتبوية  وامل�شرفة  امل�شرف  مرونة  اإىل  عال  مب�شتوى  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية 
التغيريات اجلديدة بكفاءة وفعالية، حيث يوؤكد اخلطيب واخلطيب )2006( على اأن الإ�شراف الرتبوّي 
الرتبوّي  للم�شرف  يتيح  مما  متعددة؛  اأ�شاليب  واإمنا  واحًدا  اأ�شلوًبا  تعتمد  ل  متطورة  مرنة  عملية 
ال�شبب يف  يعود  اأخرى، رمبا  تربوي حمدد. من جهة  لتحقيق هدف  اأ�شاليب  اأو عدة  اأ�شلوب  ا�شتخدام 
ارتفاع م�شتوى الدعم اإىل وعي امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات باأهمية اأدوارهم، وتنفيذهم لهذه الأدوار 
ب�شورة جيدة وحر�ض هوؤلء النخبة على تطوير اأنف�شهم �شواء عن طريق برامج وزارة الرتبية والتعليم 
امل�شرفني  قبل  املقدم من  الدعم  ارتفاع  تف�شري  اأخرياً، ميكن  ملهاراتهم.  الذاتي  التطوير  اأو عن طريق 
يتم  ل  حيت  الرتبويات،  وامل�شرفات  امل�شرفني  هوؤلء  اختيار  معايري  �شالمة  اإىل  الرتبويات  وامل�شرفات 
اختيار اإل من يتمتعون بالكفايات املتميزة، والقدرة على التغيري والقيادة، حيث اأ�شار �شبح )2005( اإىل 
ال�شخ�شية له وقدرته على  ال�شمات  امل�شرف الرتبوّي  الواجب توفرها عند اختيار  املعايري  اأهم  اأن من 

حتقيق ذاته بكفاءة وفعالية، والإعداد  املهنّي املنا�شب، وقدرته على حل امل�شكالت و�شنع القرارات.
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ب /  للتعرف على م�ست�ى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية 
لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم, مت ح�ساب قيم املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي لكل 

مهمة ولكل جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.

جدول )46(: م�ست�ى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

بيئة التعلم

1972.180.722-امل�شاهمة يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم.

2-تيييوفيييري وتييفييعيييييل ميي�ييشييادر وميييييواد الييتييعييلييم الييداعييميية لييتيينييفيييييذ مناهج 
972.090.879الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

972.130.738املتو�شط

النمو  املهنّي 
للمعلم

اإر�ييييييشييييييادييييييية وعيييييالجييييييييييية واإثيييييرائييييييييييية  اأنيييي�ييييشييييطيييية وبيييييييراميييييييج  بييييينييييياء   -1 
واأمييني  املخترب  وحم�شر  التدري�شية  املعلمني  ممييار�ييشييات  لتح�شني 

م�شادر التعلم لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
971.840.850

2- حتديد الحتياجات التدريبية للمعلمني مبا يخدم التعلم والتقومي 
972.080.850املتمركز حول املتعلم.

3- اإعداد برنامج لتبادل اخلربات بني معلمي التخ�ش�ض الواحد ومتابعة 
972.130.862تنفيذه وتقوميه.

التعلم  م�شادر  واأمناء  املخترب  وحم�شري  املعلمني،  التحاق  ت�شهيل   -4
بييربامييج الييتييطييوييير املييهيينييّي يف تييدرييي�ييض ميينيياهييج الييريييا�ييشيييييات والييعييلييوم 

الطبيعية.
972.600.687

5- متابعة الأداء التدري�شّي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ والتقومي، 
الدعم  وتييقييدمي  التعلم  م�شادر  واأميينيياء  املخترب  حم�شري  وكييذلييك 

املنا�شب لهم.
972.380.796

972.210.625املتو�شط

القيادة 
الفاعلة

توفري  يف  والتعليم  الرتبية  واإدارة  املييدر�ييشيية  بييني  املييتييبييادل  التن�شيق   -1
971.990.872احتياجات تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2- اإعداد اجلدول الدرا�شّي ب�شكل مرن ي�شهم يف تنفيذ مناهج الريا�شيات 
972.700.482والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

3- ا�شتخدام منط القيادة التعاوين والت�شاركي مع املعلمني، وحم�شري 
وم�شوؤولياتهم  دافعيتهم  لإثييييارة  التعلم  ميي�ييشييادر  واأمييينييياء  املييخييتييرب، 

الذاتية.
972.220.904

الأميييور  اإر�ييشييادييية لأولييييياء  اأن�شطة وبييرامييج توعوية ونيي�ييشييرات  اإعيييداد   -4
الريا�شيات  تنفيذ مناهج  واملدر�شة يف  الأ�شرة  التكامل بني  لتحقيق 

والعلوم الطبيعية.
971.791.010

972.170.622املتو�شط
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

تعلم 
الطالب

توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�شاندة يف تنفيذ املناهج الريا�شيات 
971.800.886والعلوم الطبيعية

مناهج  يف  درا�شيا  املتاأخرين  للطالب  عالجية  خطط  تنفيذ  متابعة 
972.130.849الريا�شيات والعلوم الطبيعية

والعلوم  الريا�شيات  مناهج  يف  الطالب  تعلم  جوانب  تقومي  متابعة 
972.150.808الطبيعية

والعلوم  الريا�شيات  مناهج  املوهوبني  رعاية  برامج  تنفيذ  متابعة 
971.940.977الطبيعية

972.010.692املتو�شط
972.130.570املحور ككل

ومعلمات  ملعلمي  املدر�شة  ومديرة  مدير  دعم  م�شتوى  متو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يت�شح 
اأ�شل  بلغ )2.13( من  املطورة من خالل حتليل مهامهم  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 
)3( ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة على اأن مديري ومديرات املدار�ض قد دعموا معلمي 
ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل 
اأن مديري ومديرات املدار�ض قد دعموا معلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم  اجلدول ميكن مالحظة 
الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�شتوى متو�شط يف كل املجالت الأربعة ويف كل مهمة تعليمية، وتدعم 
معلًما   )288( على  املوزعة  ال�شتبانة  يف  احلالية،  الدرا�شة  يف   )1( الثاين  ال�شوؤال  نتائج  النتيجة  هذه 
تختلف  بينما  املطورة،  املناهج  لتنفيذ  املدار�ض  ومديرات  مديري  من  لهم  املقدم  الدعم  حول  ومعلمة 
هذه النتيجة عن درا�شة اأمل كحيل )2004( التي اأ�شارت اإىل اأن مديري املدار�ض ل يعملون على حتقيق 
التنمية  املهنّية للمعلمني بال�شكل املطلوب، ويقت�شر دورهم على الزيارات ال�شفية وعقد الجتماعات، 
كما اأنهم ل ي�شتخدمون الأ�شاليب احلديثة لتحقيق التنمية املهنّية للمعلمني. كما تختلف هذه النتيجة 
اأي�شاً مع نتيجة درا�شة احلمدان وال�شمري )2008(، والتي اأ�شارت اإىل اأن معظم املديرين يوؤدون اأدوارهم 
يف التطوير املهنّي للمعلم بن�شبة عالية، وكذلك تختلف عن درا�شة ح�شيني )2008( والتي كان من اأبرز 
نتائجها اأنه لي�ض هناك روؤية وا�شحة لربامج التنمية املهنّية للمعلمني التي ميار�شها مديرو املدار�ض يف 
مدار�شهم، والتي اأو�شت اأي�شاً بوجود دور فاعل لالإدارة املدر�شية يف حتقيق التنمية  املهنّية للمعلمني، 
وتختلف اأي�شاً عن درا�شة نيل�شون Nelson 2010 التي اأو�شحت النتائج اأن مديري املدار�ض لديهم معارف 
قيادية خمتلفة وي�شتخدمون معايري خمتلفة جداً بع�شهم عن بع�ض يف اإمداد املعلمني باأنواع خمتلفة 

من الدعم.
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املناهج من  لتنفيذ  الطبيعية  العل�م  ملعلمي ومعلمات  املخترب  للتعرف على م�ست�ى دعم حم�سر    / ج 
لكل مهمة وللمح�ر  املعيارّي  املت��سط احل�سابّي والنحراف  خالل حتليل مهامهم, مت ح�ساب قيم 

ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.

جدول )47(: م�ست�ى دعم حم�سر املخترب ملعلمي ومعلمات العل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج

املتو�صط العددالهمة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

1461.591.222 - و�شع دليل اإجرائي لالأن�شطة املعملية يف مناهج العلوم الطبيعية ب�شكل دوري.

2 - اإعداد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات مناهج العلوم الطبيعية ويحدثها 
.462.487810با�شتمرار.

3461.741.063 - م�شاركة املعلم يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.

اإعداد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�شنيف لالأن�شطة املعملية ملناهج   - 4
461.241.099العلوم الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم لها.

5 - اإعداد قوائم بخ�شائ�ض املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية ويوفرها للطالب قبل 
462.001.135بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

6461.781.114 - اإعداد قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.
7462.281.004 - حت�شري وت�شميم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.

8 - اإعداد دليل اإر�شادي للمعلم والطالب لكيفية ال�شتفادة من مكونات البيئة املحلية 
461.481.110وامل�شادر البديلة لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية.

9462.610.774 - الإ�شراف على توفري وتفعيل و�شائل الأمن وال�شالمة داخل املعامل املدر�شية.
10461.701.190 - اإعداد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدر�شية

11461.741.084- الإ�شهام يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية املوجودة يف مناهج العلوم الطبيعية.

املدر�شية  املعامل  ا�شتخدام  عند  املعلمني  تواجه  التي  والعوائق  امل�شكالت  حتديد   -12
462.220.941لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية.

461.900.714متو�شط املحور ككل

املخترب ملعلمي ومعلمات  اأن متو�شط م�شتوى دعم حم�شر وحم�شرة  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة بلغ )1.90( من اأ�شل )3( ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه 
النتيجة يف جمملها على اأن حم�شري وحم�شرات املخترب قد دعموا معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية 
مب�شتوى متو�شط، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج ال�شوؤال الثاين )1( يف الدرا�شة احلالية، يف ال�شتبانة 
املناهج  املوزعة على 220 معلًما ومعلمة حول الدعم املقدم لهم من حم�شر وحم�شرة املخترب لتنفيذ 
ا، كما تختلف عن درا�شة  اأن دعم حم�شري وحم�شرات املخترب كان منخف�شً اإىل  اأ�شارت  املطورة والتي 
�شليمان )1997( التي اأ�شارت اإىل اأن حم�شري معامل العلوم غري ملمني بقواعد واأ�ش�ض ا�شتخدام الأدوات 
اإعدادهم  العلوم من حيث  اأي�شا ب�شرورة الهتمام مبح�شري معامل  اأو�شت  املعملية، والتي  والأجهزة 
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وتدريبهم للم�شاعدة يف اإجناز مهام معمل العلوم. كما تتفق نتائج هذه الدرا�شة مع درا�شة جامعة نورث 
وي�شت )Northwest Univesity, 2005( التي اأظهرت نتائجها امتالك حم�شري معامل العلوم كفايات 
اأداء جتارب العلوم و�شيانة معدات املعامل وا�شتخدام الكيماويات داخل املعمل بطريقة ل ت�شر بالبيئة 
املجاورة، وتتفق اأي�شاً مع درا�شة هيكر )Hecker, 2005( التي اأ�شارت اإىل منا�شبة م�شتوى حم�شري معامل 
اأداء جتارب املعامل، واإدارة معمل الكيمياء والبيولوجي وامليكروبيولوجي، والعمليات  العلوم املهاري يف 
يف  املدر�شية  املختربات  اإمكانات  تفعيل  يف  �شعف  وجود  اإىل  ال�شبب  يعود  رمبا  املعمل.  مليزانية  الإدارية 

مدار�ض البنني والبنات.

الطبيعية  والعل�م  الريا�سيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم  م�سادر  اأمني  دعم  م�ست�ى  على  للتعرف    / د 
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم, مت ح�ساب قيم املت��سط احل�سابّي والنحراف 

املعيارّي لكل مهمة وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.
جدول )48(: م�ست�ى دعم اأمني م�سادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج

املتو�صط العدداملهمة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الييطييالب يف مناهج . 1 لييدى  الييقييراءة  وبييرامييج لتنمية مييهييارات  اأن�شطة  بيينيياء 
490.450.679الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

املت�شمنة يف مناهج . 2 واليير�ييشييوم والأ�ييشييكييال  بيياليي�ييشييور  بيييييانييات  قيياعييدة  بيينيياء 
490.350.597الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

بناء اأن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�شاليب البحث العلمّي وكتابة . 3
490.780.715املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم.

مركز . 4 ا�شتخدام  عند  املعلمني  تييواجييه  الييتييي  والييعييوائييق  امل�شكالت  حتييديييد 
491.290.791م�شادر التعلم.

الريا�شيات . 5 تنفيذ مناهج  ي�شاعد على  ب�شكل  التعلم  تهيئة مركز م�شادر 
491.140.791والعلوم الطبيعية.

توفري الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني والطالب، واإعداد . 6
490.760.662اأدلة اإر�شادية لتنفذها.

491.290.816تدريب وم�شاعدة املعلمني على ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ض.. 7
490.860.475املحور ككل

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن متو�شط م�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم بلغ )0.86( من اأ�شل )3( ويقع يف امل�شتوى 
ومعلمات  معلمي  دعموا  قد  التعلم  م�شادر  اأمناء  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هذه  وتدل  املنخف�ض، 
 )1( الثاين  ال�شوؤال  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  منخف�ض،  مب�شتوى  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 
املقدم لهم من حم�شر  الدعم  املوزعة على 220 معلًما ومعلمة حول  الدرا�شة احلالية يف ال�شتبانة  يف 
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ا،  وحم�شرة املخترب لتنفيذ املناهج والتي اأ�شارت اإىل اأن دعم حم�شري وحم�شرات املخترب كان منخف�شً
بينما تختلف هذه النتيجة اأي�شاً مع نتيجة درا�شة اأبو عودة )2007( والتي اأ�شارت اإىل اأن املدار�ض تكاد 
امل�شاعدين  والت�شليح، ومن  ال�شيانة  فنيي  وتخلو من  املوؤهلني،  التعلم  اأمناء مراكز م�شادر  تخلو من 

الفنيني.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )3(:

 لالإجابة عن ال�شوؤال والذي ن�شه: ما م�شتوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف الدعم 
املوؤ�ش�شّي )امل�شرف الرتبوي، مدير املدر�شة حم�شر املخترب، اأمني م�شادر التعلم( للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج 
�شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظرهم، مت اإجراء التحليالت الإح�شائية 

املنا�شبة لطبيعة البيانات وعينة ومتغريات الدرا�شة، وفيما يلي تو�شيح ذلك تف�شياًل:
مت تطبيق »ا�شتبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي« على اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي )امل�شرف، 
 95 بلغت  ع�شوائية  الدرا�شة احلالية على عينة  التعلم(، طبقت  واأمني م�شادر  املخترب،  املدير، حم�شر 
حم�شًرا  و44  تعلم،  م�شادر  واأمينة  اأميًنا  و48  مدر�شة،  ومديرة  مديًرا  و99  تربوية،  وم�شرفة  م�شرًفا 
الرتبية  وزارة  من  لهم  املقدم  والتطوير  الدعم  م�شتوى  ب�شاأن  اآرائهم  ل�شتطالع  خمترب،  وحم�شرة 
يلي  وفيما  الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  تنفيذ  يف  للم�شاعدة  والتعليم 

تف�شيل لذلك:
اأ  /   للتعرف على م�ست�ى الدعم املقدم للم�سرف الرتب�ّي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج من 
وجهة نظر امل�سرفني وامل�سرفات الرتب�يني, مت ح�ساب قيم املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي 

لكل مهمة اإ�سرافية ولكل جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.
جدول )49(: م�ست�ى الدعم املقدم للم�سرف الرتب�ّي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج. 

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

1952.630.602- فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  ملحتوى  الأ�شا�شية  املكونات   -2

952.510.666�شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3952.460.665- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
4952.410.707- ا�شرتاجتيات التعّلم الن�شط وحل امل�شكالت.

5- ا�شتثمار وتفعيل م�شادر التعلم الداخلية واخلارجية يف حت�شني تعلم 
952.020.785الطالب. 

6- عدد من التطبيقات واملفاهيم واملهارات وامل�شكالت املرتبطة مبو�شوع 
952.150.785التعلم املتمركز حول املتعلم.

952.360.572الدرجة الكلية للمحور
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

القيادة 
الفاعلة 

ومعاجلة 
امل�شكالت 
املدر�شية

مناهج  بتدري�ض  املت�شلة  والتعليمية  املدر�شية  امل�شكالت  معاجلة   -1
951.740.959الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

التي ميكن م�شادفتها يف  والعوائق  امل�شكالت  اإجرائية عن  ت�شورات   -2
951.750.911اأثناء تنفيذ املناهج وكيفية التغلب عليها.

3- كيفية توزيع وتن�شيق املهام والأدوار واخلربات بفاعلية على م�شتوى 
951.690.968املدر�شة.

4951.600.950- اأ�شاليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.
951.690.875الدرجة الكلية للمحور

تعلم 
الطالب 
ورعايتهم

1951.960.898- كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.
الطبيعية  والييعييلييوم  الريا�شيات  مناهج  بييني  التكامل  اإيييجيياد  اآليييييات   -2

952.010.962واملقررات الأخرى.

3- بناء برامج مدر�شية عالجية للطالب املتاأخرين درا�شياً يف الريا�شيات 
0.977 951.47والعلوم الطبيعية.

والأ�ييشييرة مبييا يحقق  املدر�شة  بييني  التكامل  لتحقيق  اإجييرائييييية  اآليييييات   -4
951.550.998اأهداف التعلم يف مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

5- بناء اأن�شطة وبرامج مدر�شية اإثرائية لإثارة دافعية الطالب وتطوير 
951.840.926مهارات التعلم الذاتي لديهم.

اإثرائية لكت�شاف ورعاية املوهوبني واملتفوقني  اأن�شطة وبرامج  6- بناء 
951.730.994درا�شياً يف الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

951.760.804الدرجة الكلية للمحور

املتابعة 
والتقومي

الأداء(  الأ�ييشيييييل/  )احلقيقي/  البديل  التقومي  اأدوات  بناء  كيفية   -1
951.960.956وتطبيقها يف تقومي الطالب. 

مناهج  تنفيذ  ملتابعة  الإلييكييرتوين  الإ�ييشييراف  اأ�شاليب  ممار�شة  اآليات   -2
951.530.955الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3951.660.952- اأ�شاليب التقومي الذاتي ملمار�شات امل�شرف الرتبوّي ومدير املدر�شة.
بتنفيذ مناهج  املعلمني  التزام  للتاأكد من  املتابعة والتقومي  اأ�شاليب   -4

951.950.961الريا�شيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �شحيح.

951.770.788الدرجة الكلية للمحور

ا�شتخدام 
التقنية 
وم�شادر 

املعرفة

1951.940.909- كيفية دمج التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.
تعليمية  و�شائل  وتنفيذ  لبناء  املحلية  البيئة  ا�شتثمار م�شادر  2- كيفية 

951.710.999منا�شبة.

3- ميي�ييشييادر املييعييرفيية واملييعييلييومييات مييثييل )املييينيييتيييدييييات، امليييواقيييع الييعييلييمييّييية 
املييدونييات( والييتييي ت�شاعد يف تنفيذ  الييبيييييانييات،  اللييكييرتونييييية، قييواعييد 

مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
952.010.940

951.880.843الدرجة الكلية للمحور
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التدري�ض
1952.170.895- تخطيط وتنفيذ الدرو�ض يف مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

التدري�ض  مييهييارات  لتح�شني  وعالجية  اإر�ييشييادييية  بييرامييج  بناء  كيفية   -2
951.690.968املتمركز حول املتعلم لأطراف العملية التعليمية.

951.930.931الدرجة الكلية للمحور

النمو  املهنّي

1- اأ�ييشيياليييييب حت�شني وتييعييزيييز �ييشييلييوك املييعييلييم وحميي�ييشيير املييخييتييرب واأميييني 
م�شادر التعلم للقيام باأدوارهم يف تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم 

الطبيعية. 
951.581.006

2- دعم روح امل�شوؤولية واملبادرة والتطوير الذاتي للمعلمني وحم�شري 
951.671.036املخترب واأمناء م�شادر التعلم.

3- كيفية بناء خطط لتدريب املعلمني وحم�شري املخترب واأمناء م�شادر 
951.630.990التعلم داخل املدر�شة وخارجها.

التعلم  م�شادر  واأمناء  املخترب  وحم�شري  املعلمني  تدريب  اأ�شاليب   -4
التاأمل  الييذاتييييية،  املييراقييبيية  الييذاتييي مثل )املييالزميية،  لتطوير منييوهييم 

الذاتي(.
951.42 0.996

املختربات  وحميي�ييشييري  للمعلمني  التدريبية  الحييتييييياجييات  حتييديييد   -5
951.691.022واأمناء م�شادر التعلم.

951.600.614الدرجة الكلية للمحور
1.870.837الدرجة الكلية جلميع املحاور

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن متو�شط م�شتوى الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من 
وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات بلغ 
)1.87( من اأ�شل )3( ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد 
دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم 
الطبيعية مب�شتوى متو�شط، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�شلت اإليها درا�شة عاي�ض واآخرين 
)2011( والتي اأظهرت نتائجها ا�شتفادة امل�شرفني الرتبويني من الربنامج التدريبي يف تطوير كفاياتهم 
متو�شط  دور  عن  ك�شفت  التي   )2006( املقرن  درا�شة  مع  تتفق  كما  متو�شطة؛  بدرجة  والإدارية  الفنية 
ملمار�شات مديري املراكز يف تنمية امل�شرفني الرتبويني مهنياً؛ واختلفت مع درا�شة حممدي )2004( التي 
اأظهرت نتائجها �شعف قدرة امل�شرفني الرتبويني على القيام بوظائفهم بكفاءة نتيجة عدم امتالكهم 
الكفايات الإ�شرافية الالزمة، كما اأظهرت حاجتهم للوعي باأحدث امل�شتجدات الرتبوية، و�شعف برامج 
نتائجها وجود ق�شور يف نظام  اأظهرت  التي  ال�شعالن )2001(  درا�شة  نتائج  اختلفت مع  اإعدادهم؛ كما 
يف  احلديثة  لالجتاهات  ممار�شتهن  وتدين  تدريبهن،  يف  ق�شور  ووجود  الرتبويات،  امل�شرفات  اختيار 
الإ�شراف الرتبوي، و�شعف الإعداد والتاأهيل لوظائف الإ�شراف الرتبوّي يف اململكة العربية ال�شعودية؛ 
واأخرياً اختلفت مع درا�شة القرين )1424هي( التي اأكدت على غلبة اجلانب النظري على اجلانب العملي 
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يف الدورات التدريبية للم�شرفني الرتبويني، واعتماد، وافتقار الربامج التدريبية للمناهج احلديثة.
وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:

بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة  (  1
وهي   )2.36( املتعلم  حييول  املتمركز  التعلم  حمييور  يف  نظرهم  وجهة  من  املطورة  املناهج  تنفيذ  يف 
قيمة تقع يف م�شتوى عاٍل، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت 
والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  املطورة �شمن  املناهج  لتنفيذ  الرتبويات  وامل�شرفات  امل�شرفني 
الطبيعية يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم مب�شتوى عاٍل، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند 
اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف املوؤ�شران اخلام�ض وال�شاد�ض 

مب�شتوى متو�شط، بينما دعمتهم يف بقية املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام بدرجة عالية.
بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة  (  2

يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�شية 
)1.69( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية 
مناهج  م�شروع  �شمن  املطورة  املناهج  لتنفيذ  الرتبويات  وامل�شرفات  امل�شرفني  دعمت  قد  والتعليم 
مب�شتوى  املدر�شية  امل�شكالت  ومعاجلة  الفاعلة  القيادة  حمييور  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات 
متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات 

الرتبويات يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف  (  3

تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم )1.76( وهي قيمة تقع يف 
امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني 
الطبيعية  الريا�شيات والعلوم  املطورة �شمن م�شروع مناهج  املناهج  وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ 
اأن وزارة  املجال جند  اإىل تفا�شيل  يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم مب�شتوى متو�شط، وبالنظر 
الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف املوؤ�شر الثالث مب�شتوى منخف�ض، 

بينما دعمتهم يف بقية املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة  (  4

يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور املتابعة والتقومي )1.77( وهي قيمة تقع يف 
امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني 
الطبيعية  الريا�شيات والعلوم  املطورة �شمن م�شروع مناهج  املناهج  وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ 
يف حمور املتابعة والتقومي مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية 
والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى 

متو�شط.
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اليييرتبييييييية  (  5 الييييرتبييييويييييات ميييين وزارة  لييلييميي�ييشييرفييني وامليييي�ييييشييييرفييييات  املييييقييييدم  الييييدعييييم  بيييليييغ ميييتيييو�يييشيييط 
والييتييعييليييييم لييلييميي�ييشيياعييدة يف تيينييفيييييذ املييينييياهيييج املييييطييييورة مييين وجيييهييية نييظييرهييم يف حمييييور ا�ييشييتييخييدام 
وتيييييدل  املييييتييييو�ييييشييييط،  املييي�يييشيييتيييوى  يف  تيييقيييع  قيييييييمييية  وهييييييي   )1.88( املييييعييييرفيييية  وميييي�ييييشييييادر   اليييتيييقييينييييييية 
هذه النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات 
لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف حمور ا�شتخدام التقنية 
وم�شادر املعرفة مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد 

دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة  (  6

يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التدري�ض )1.93( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى 
امل�شرفني  دعمت  قييد  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هييده  وتييدل  املتو�شط، 
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف 
حمور التدري�ض مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد 

دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة  (  7

يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور النمو املهنّي )1.60( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى 
امل�شرفني  دعمت  قييد  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هييده  وتييدل  املتو�شط، 
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف 
حمور النمو املهنّي مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم 
بينما دعمتهم يف  الرابع مب�شتوى منخف�ض،  املوؤ�شر  وامل�شرفات الرتبويات يف  امل�شرفني  قد دعمت 

بقية املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
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ب/ للتعرف على م�ست�ى الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج 
من وجهة نظر هم, مت ح�ساب قيم املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيار ي لكل مهمة اإدارية ولكل 

جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك:
جدول )50(:م�ست�ى الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج.

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

1992.120.940- فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  ملحتوى  الأ�شا�شية  املكونات   -2
992.170.959�شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3992.040.903- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
4991.950.952- ا�شرتاجتيات التعّلم الن�شط وحل امل�شكالت.

5- ا�شتثمار وتفعيل م�شادر التعلم الداخلية واخلارجية يف حت�شني تعلم 
992.020.880الطالب. 

6- عدد من التطبيقات واملفاهيم واملهارات وامل�شكالت املرتبطة مبو�شوع 
991.970.863التعلم املتمركز حول املتعلم.

992.040.737الدرجة الكلية للمحور

القيادة 
الفاعلة 

ومعاجلة 
امل�شكالت 
املدر�شية

مناهج  بتدري�ض  املت�شلة  والتعليمية  املدر�شية  امل�شكالت  معاجلة   -1
992.050.862الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

التي ميكن م�شادفتها يف  والعوائق  امل�شكالت  اإجرائية عن  ت�شورات   -2
991.970.826اأثناء تنفيذ املناهج وكيفية التغلب عليها.

3- كيفية توزيع وتن�شيق املهام والأدوار واخلربات بفاعلية على م�شتوى 
992.330.742املدر�شة.

4992.240.744- اأ�شاليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.
992.150.665الدرجة الكلية للمحور

تعلم 
الطالب 
ورعايتهم

1992.020.782- كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.
الطبيعية  والييعييلييوم  الريا�شيات  مناهج  بييني  التكامل  اإيييجيياد  اآليييييات   -2

991.760.970واملقررات الأخرى.

3- بناء برامج مدر�شية عالجية للطالب املتاأخرين درا�شياً يف الريا�شيات 
991.730.988والعلوم الطبيعية.

يحقق  مبا  والأ�ييشييرة  املدر�شة  بني  التكامل  لتحقيق  اإجرائية  اآليييييات   -4
991.790.951اأهداف التعلم يف مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

5- بناء اأن�شطة وبرامج مدر�شية اإثرائية لإثارة دافعية الطالب وتطوير 
991.830.937مهارات التعلم الذاتي لديهم.

اإثرائية لكت�شاف ورعاية املوهوبني واملتفوقني  اأن�شطة وبرامج  6- بناء 
991.920.900درا�شياً يف الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

991.840.749الدرجة الكلية للمحور
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتابعة 
والتقومي

)احلييقيييييقييي/الأ�ييشيييييل/الأداء(  الييبييديييل  الييتييقييومي  اأدوات  بيينيياء  كيفية   -1
991.790.993وتطبيقها يف تقومي الطالب. 

مناهج  تنفيذ  ملتابعة  الإلييكييرتوين  الإ�ييشييراف  اأ�شاليب  ممار�شة  اآليات   -2
991.410.926الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3991.890.968- اأ�شاليب التقومي الذاتي ملمار�شات امل�شرف الرتبوّي ومدير املدر�شة.

بتنفيذ مناهج  املعلمني  التزام  للتاأكد من  املتابعة والتقومي  اأ�شاليب   -4
992.170.948الريا�شيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �شحيح.

991.820.811الدرجة الكلية للمحور

ا�شتخدام 
التقنية 
وم�شادر 

املعرفة

1992.060.901- كيفية دمج التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.
تعليمية  و�شائل  وتنفيذ  لبناء  املحلية  البيئة  ا�شتثمار م�شادر  2- كيفية 

991.980.903منا�شبة.

3- ميي�ييشييادر املييعييرفيية واملييعييلييومييات مييثييل )املييينيييتيييدييييات، امليييواقيييع الييعييلييمييّييية 
املييدونييات( والييتييي ت�شاعد يف تنفيذ  الييبيييييانييات،  اللييكييرتونييييية، قييواعييد 

مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
992.010.964

992.090.807الدرجة الكلية للمحور

التدري�ض

1- امل�شاعدة يف تخطيط وتنفيذ الدرو�ض يف مناهج الريا�شيات والعلوم 
992.190.944الطبيعية.

التدري�ض  مييهييارات  لتح�شني  وعالجية  اإر�ييشييادييية  بييرامييج  بناء  كيفية   -2
991.810.933املتمركز حول املتعلم لأطراف العملية التعليمية.

992.000.872الدرجة الكلية للمحور

النمو  املهنّي

1- اأ�ييشيياليييييب حت�شني وتييعييزيييز �ييشييلييوك املييعييلييم وحميي�ييشيير املييخييتييرب واأميييني 
م�شادر التعلم للقيام باأدوارهم يف تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم 

الطبيعية. 
991.911.041

2- دعم روح امل�شوؤولية واملبادرة والتطوير الذاتي للمعلمني وحم�شري 
992.060.998املخترب واأمناء م�شادر التعلم.

3- كيفية بناء خطط لتدريب املعلمني وحم�شري املخترب واأمناء م�شادر 
991.831.031التعلم داخل املدر�شة وخارجها.

التعلم  م�شادر  واأمناء  املخترب  وحم�شري  املعلمني  تدريب  اأ�شاليب   -4
التاأمل  الييذاتييييية،  املييراقييبيية  الييذاتييي مثل )املييالزميية،  لتطوير منييوهييم 

الذاتي(.
991.791.052

املختربات  وحميي�ييشييري  للمعلمني  التدريبية  الحييتييييياجييات  حتييديييد   -5
991.821.034واأمناء م�شادر التعلم.

991.880.927الدرجة الكلية للمحور
1.950.684الدرجة الكلية 
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يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية 
والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر مديري ومديرات املدار�ض بلغ )1.95( من اأ�شل )3( 
ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات 

املدار�ض لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية مب�شتوى متو�شط.
وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:

بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  1
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم )2.04( وهي قيمة تقع يف 
امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري 
الطبيعية يف  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  املطورة �شمن  املناهج  لتنفيذ  املدار�ض  ومديرات 
حمور التعلم املتمركز حول املتعلم مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة 
عام  ب�شكل  املحور  ويف  املوؤ�شرات  جميع  يف  املدار�ض  ومديرات  مديري  دعمت  قد  والتعليم  الرتبية 

مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  2

املدر�شية )2.11(  امل�شكالت  الفاعلة ومعاجلة  القيادة  املطورة من وجهة نظرهم يف حمور  املناهج 
وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم 
الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املييطييورة  املناهج  لتنفيذ  املييدار�ييض  ومييديييرات  مديري  دعمت  قد 
والعلوم الطبيعية يف حمور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�شية مب�شتوى متو�شط، وبالنظر 
اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�ض يف املوؤ�شر 

الثالث مب�شتوى عاٍل، بينما دعمتهم يف بقية املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
 بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  3

املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم )1.84( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى 
املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات 
املدار�ض لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف حمور تعلم 
الطالب ورعايتهم مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم 

قد دعمت مديري ومديرات املدار�ض يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط. 
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  4

امل�شتوى  املتابعة والتقومي )1.82( وهي قيمة تقع يف  املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور 
املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات 
املدار�ض لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف حمور املتابعة 
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والتقومي مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت 
مديري ومديرات املدار�ض يف املوؤ�شر الثاين مب�شتوى منخف�ض، بينما دعمتهم يف بقية املوؤ�شرات ويف 

املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
يف  (  5 للم�شاعدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املييدار�ييض  ومييديييرات  ملديري  املقدم  الدعم  متو�شط  بلغ 

تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور ا�شتخدام التقنية وم�شادر املعرفة )2.02( وهي 
قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد 
دعمت مديري ومديرات املدار�ض لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم 
تفا�شيل  اإىل  وبالنظر  متو�شط،  مب�شتوى  املعرفة  وم�شادر  التقنية  ا�شتخدام  حمور  يف  الطبيعية 
املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�ض يف جميع املوؤ�شرات ويف 

املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  6

املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التدري�ض )2.00( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، 
وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�ض 
التدري�ض  حمييور  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املطورة  املناهج  لتنفيذ 
مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري 

ومديرات املدار�ض يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�ض من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ  (  7

املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور النمو املهنّي )1.88( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، 
وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�ض 
لتنفيذ املناهج املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية يف حمور النمو املهنّي 
مب�شتوى متو�شط، وبالنظر اإىل تفا�شيل املجال جند اأن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري 

ومديرات املدار�ض يف جميع املوؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�شتوى متو�شط.
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والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املختربات  وحم�سرات  ملح�سري  املقدم  الدعم  م�ست�ى  على  للتعرف   / ج 
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر حم�سر وحم�سرات املختربات, مت ح�ساب قيم املت��سط 
احل�سابّي والنحراف املعيارّي لكل مهمة ولكل جمال وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج 

اخلا�سة بذلك.

 
جدول )51(:م�ست�ى الدعم املقدم ملح�سري وحم�سرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف 

تنفيذ املناهج.

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املهارات 
العامة 
ملح�شر 
املخترب

1441.160.939- فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
2441.321.006- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
3441.701.069- كيفية ا�شتخدام التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.

م�شادر  واأمييني  املخترب  حم�شر  اأدوار  عن  اإيجابية  اجتاهات  تكوين   -4
441.521.067التعلم يف اإجناح تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

5- طرق حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�شتخدام 
441.701.047املخترب ومركز م�شادر التعلم و�شبل معاجلتها.

6- اأ�شاليب تهيئة بيئة تعلم داخل املخترب ومركز م�شادر التعلم داعمة 
442.090.910ملركزية املتعلم.

باملخترب  املت�شلة  واملييهييارات  للمعارف  الذاتي  املهنّي  التطوير  طييرق   -7
441.661.098ومركز م�شادر التعلم.

441.590.756متو�شط املجال

املهارات 
اخلا�شة 
مبح�شر 

املخترب

الداعمة  الال�شفية  الن�شاطات  يف  املدر�شي  املخترب  توظيف  كيفية   -1
.441.82995لتعلم وتعليم مناهج العلوم الطبيعية.

.2442.20878- اإعداد وتنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.
3- كيفية ال�شتفادة من م�شادر البيئة املحلية يف توفري املواد والأدوات 

.442.16963الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.

تنفيذ  لتحقيق متطلبات  املخترب وفهر�شة حمتوياته  تنظيم  كيفية   -4
.442.204370مناهج العلوم الطبيعية.

442.0560.628متو�شط املجال
 441.750.720املحور ككل

وزارة  من  املختربات  وحم�شرات  ملح�شري  املقدم  الدعم  متو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يت�شح 
الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر حم�شر وحم�شرات )1.75( املختربات بلغ 
من اأ�شل )3( ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هذه النتيجة على اأن وزارة الرتبية والتعليم قدمت دعًما 
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متو�شًطا ملح�شري وحم�شرات املختربات، وتختلف نتيجة هذه الدرا�شة مع درا�شة �شليمان )1997( والتي 
اأ�شارت اإىل عدم توافر الأدوات والأجهزة واملواد املعملية يف معامل العلوم.

وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملح�شري وحم�شرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف 
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر حم�شر وحم�شرات يف حمور املهارات العامة )1.59( وهي قيمة 

تقع يف امل�شتوى املتو�شط.
بلغ متو�شط الدعم املقدم ملح�شري وحم�شرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف 
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر حم�شر وحم�شرات يف حمور املهارات اخلا�شة )2.06( وهي قيمة 

تقع يف امل�شتوى املتو�شط. 

د/ للتعرف على م�ست�ى الدعم املقدم لأمناء واأمينات م�سادر التعلم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج املط�رة 
املعيارّي لكل مهمة ولكل جمال  املت��سط احل�سابّي والنحراف  من وجهة نظرهم, مت ح�ساب قيم 

وللمح�ر ككل, واجلدول التايل ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك.

جدول )52(:م�ست�ى الدعم املقدم لأمناء واأمينات م�سادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف 
تنفيذ املناهج.

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املهارات 
العامة 
لأمني 
م�شادر 
التعلم

1480.900.973- فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2481.461.031- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم.

3482.020.785- كيفية ا�شتخدام التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.

4- تكوين اجتاهات اإيجابية عن اأدوار حم�شر املخترب واأمني م�شادر التعلم 
481.351.101يف اإجناح تنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

ا�شتخدام  عند  املعلمني  تواجه  التي  والعوائق  امل�شكالت  حتديد  طييرق   -5
481.540.849املخترب ومركز م�شادر التعلم و�شبل معاجلتها.

داعمة  التعلم  م�شادر  ومركز  املخترب  داخييل  تعلم  بيئة  تهيئة  اأ�شاليب   -6
481.880.890ملركزية املتعلم.

7- طرق التطوير املهنّي الذاتي للمعارف واملهارات املت�شلة باملخترب ومركز 
481.880.890م�شادر التعلم.
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املهارات 
اخلا�شة 
باأمني 
م�شادر 
التعلم

الريا�شيات  مناهج  لتنفيذ  اللكرتونية  املييواقييع  من  ال�شتفادة  كيفية   -1
والعلوم الطبيعية مثل: املعامل الفرتا�شية –الربجميات اللكرتونية 

واملواقع التفاعلية.
481.311.014

الطالب يف  لييدى  الييقييراءة  مييهييارات  لتنمية  وبييرامييج  اأن�شطة  بناء  كيفية   -2
481.231.077مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3- كيفية بناء قاعدة بيانات بال�شور والر�شوم والأ�شكال املت�شمنة يف مناهج 
480.961.031الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

4- كيفية بناء اأن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�شاليب البحث العلمّي 
م�شتوياتهم  ينا�شب  مبا  واملو�شوعات  الكتب  وتلخي�ض  املقالت  وكتابة 

وقدراتهم.
481.581.127

5- ت�شغيل وا�شتخدام وتفعيل املواد والو�شائل والأدوات والربامج والأجهزة 
482.210.922التعليمية الالزمة لعملية التعلم الفّعال.

481.570.664املهارات العامة
481.450.831املهارات اخلا�شة

481.530.834املحور ككل

واأمينات  املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأمناء  الدعم  اأن متو�شط  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
اأ�شل )3( ويقع  بلغ )1.53( من  املطورة من وجهة نظرهم  املناهج  تنفيذ  للم�شاعدة يف  التعلم  م�شادر 
اأن وزارة الرتبية والتعليم قدمت دعًما متو�شًطا لأمناء  النتيجة على  املتو�شط، وتدل هذه  امل�شتوى  يف 

واأمينات م�شادر التعلم، وبالنظر اإىل تفا�شيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�شط الدعم املقدم لأمناء واأمينات م�شادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�شاعدة يف  (  1

تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر اأمناء واأمينات م�شادر التعلم يف حمور املهارات العامة )1.46( 
وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط.

للم�شاعدة  (  2 والتعليم  الرتبية  وزارة  من  التعلم  م�شادر  واأمينات  لأمناء  املقدم  الدعم  متو�شط  بلغ 
املهارات اخلا�شة  التعلم يف حمور  اأمناء واأمينات م�شادر  املناهج املطورة من وجهة نظر  يف تنفيذ 

)1.53( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط.
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ا�ستنتاجات وت��سيات:

التعلم وكذلك دعم  واأمينات م�سادر  اأمناء  اأن م�ست�ى دعم  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  اأوًل: 
ا  حم�سري حم�سرات املخترب ملعلمي ومعلمات الريا�سيات العل�م الطبيعية لتنفيذ املناهج كان منخف�سً
ب�سكل عام, كما اأظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�س الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم, وعليه 

ت��سي الدرا�سة احلالية ب:
اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية واأن�شطة تطوير مهني لإك�شاب اأمناء م�شادر التعلم املعرفة واملهارة  (  1

حول كيفية بناء اأن�شطة وبرامج لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف مناهج الريا�شيات والعلوم 
الريا�شيات  املت�شمنة يف مناهج  بال�شور والر�شوم والأ�شكال  بيانات  بناء قاعدة  الطبيعية، وكيفية 
العلمّي  البحث  اأ�شاليب  على  الطالب  لتدريب  وبييرامييج  اأن�شطة  بناء  وكيفية  الطبيعية،  والعلوم 
وكتابة املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم. وكيفية ال�شتفادة 
من املواقع اللكرتونية لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية مثل: املعامل الفرتا�شية –

الربجميات اللكرتونية واملواقع التفاعلية.
اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية واأن�شطة تطوير مهني لتزويد حم�شري املخترب مبعرفة �شاملة حول  (  2

فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وكذلك اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز 
حول املتعلم، وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�شنيف لالأن�شطة 
اأدلة  اإعييداد  كيفية  تدريبيهم على  وكذلك  لها،  تنفيذهم  اأثناء  الطبيعية يف  العلوم  ملناهج  املعملية 
البديلة لتطبيق  البيئة املحلية وامل�شادر  اإر�شادية للمعلم والطالب لكيفية ال�شتفادة من مكونات 

مناهج العلوم الطبيعية
اإعداد اأدلة اإر�شادية اإجرائية لكل منهما حتتوي على الأدوار املطلوبة منه وفق خطة مف�شلة و�شاملة،  (  3

الدرا�شة  اأظهرت  وقد  ا  خ�شو�شً ثماره  يوؤتي  اأن  يتوقع  ما  وهو  التطبيقية،  النواحي  على  وتركز 
احلالية حت�شن اأدائهم بالتدريب ولكنه غري دال اإح�شائًيا؛ مما يعني اأن اخللل يف الدورات املقدمة 

�شواء من املحتوى اأو التنفيذ.
جتهيز املختربات املدر�شية باملواد الالزمة وكذلك مراكز م�شادر التعلم،و الرتكيز على الدور الفني  (  4

لأمني م�شادر التعلم بدًل من اإقحامه يف الأعمال الإدارية. 
خطة  (  5 وعمل  الذاتي،  التطوير  مهارات  اإك�شابهم  على  والرتكيز  اللكرتوين،  التدريب  قنوات  فتح 

تعنى  والتعليم  الرتبية  وزارة  ملوقع  تابعة  افرتا�شية  معامل  لإعييداد  اليييوزارة  قبل  من  الكرتونية 
بتقدمي اخلربات الالزمة وتقدم الدعم الالزم لهم يف اأي وقت.
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ومعلمات  ملعلمي  املدر�سة  ومديرة  مدير  دعم  م�ست�ى  اأن  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  ثانيًا: 
الريا�سيات والعل�م لتنفيذ املناهج كان مت��سًطا ب�سكل عام, كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الدعم املقدم 
لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان مت��سًطا, واأنه ل ت�جد فروق يف م�ست�ى الدعم باختالف اجلن�س 
للمعلمني,  اأكرث دعًما  كانتا  واأن منطقتي ع�سري وتب�ك  بها,  الأداء متاأثًرا  واأنثى( رغم حت�سن  )ذكر, 

وعليه ت��سي الدرا�سة احلالية بـ:
تكوين فرق اإ�شرافية داخل املدر�شة مكونة من مدير املدر�شة ووكيل املدر�شة ومعلم ريا�شيات ومعلم  (  1

املدار�ض  واأن هناك عييدًدا كبرًيا من مديري ومديرات  ا  الييالزم خ�شو�شً الدعم  علوم للقيام مبهام 
لي�شوا متخ�ش�شني يف الريا�شيات اأو العلوم.

الرتكيز على البحوث الإجرائية Action Research لتح�شني ممار�شات مديري ومديرات املدار�ض،  (  2
املديرين واإمنييا املطلوب  وتدريبيهم عليها. وهي توجه مهني للكل وغري منا�شب ق�شره هنا على 

تنويع اأ�شاليب التطوير
الييدورات التدريبية يف عملية  (  3 امل�شتخل�شة من  ال�شتفادة من البطاقات احلالية وكذلك البطاقات 

.Self Reflection التاأمل الذاتي للمدير وللمديرة
بناء برنامج لكت�شاف ورعاية القيادات الإدارية املبدعة، والتي �شوف ت�شهم يف حتقيق الأهداف من  (  4

خالل برامج تدريبية نوعية موؤهلة للح�شول على اإدارة مدر�شة. 
اأن�شطة وبرامج  (  5 اإعداد  واأن�شطة تطوير مهني لتدريبهم على كيفية  اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية 

تنفيذ مناهج  واملدر�شة يف  الأ�شرة  التكامل بني  لتحقيق  الأمييور  لأولياء  اإر�شادية  ون�شرات  توعوية 
واإثرائية  وعالجية  اإر�شادية  وبرامج  اأن�شطة  بناء  كيفية  وكذلك  الطبيعية.  والعلوم  الريا�شيات 

لتح�شني ممار�شاتهم التدري�شية لتنفيذ مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
مناهج  (  6 تنفيذ  ملتابعة  الإلكرتوين  الإ�شراف  اأ�شاليب  اآليات ممار�شة  واملهارة عن  باملعرفة  تزويدهم 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وكذلك اآليات توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�شاندة يف تنفيذ 
املناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية

ثالثًا: اأظهرت نتائج الدرا�سة احلالية اأن م�ست�ى دعم امل�سرف الرتب�ّي وامل�سرفة الرتب�ية ملعلمي 
ومعلمات الريا�سيات والعل�م لتنفيذ املناهج كان مت��سًطا ب�سكل عام, كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان مت��سًطا, واأنه ت�جد فروق يف م�ست�ى الدعم باختالف 
اجلن�س )ذكر, واأنثى( ل�سالح امل�سرفات, واأن منطقتي ع�سري وتب�ك كانتا اأكرث دعًما للمعلمني ح�سب 
ت��سي  وعليه  وعل�م(,  )ريا�سيات  التخ�س�س  اإىل  تعزى  فروق  ت�جد  ل  واأنه  احلالية,  الدرا�سة  ت�س�ر 

الدرا�سة احلالية بـ:
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ا�شتمال التدريب على حمتوى علمي، بحيث يكون منطلًقا لربط التدريب باملحتوى العلمّي للمناهج  (  1
املطورة مبا ي�شاعد املعلمني على اإدراك اجلوانب التطبيقية. 

الرتكيز على كيفية بناء وتقومي وا�شتخدام الدرو�ض النموذجية كاأ�شلوب اإ�شرايف فعال. (  2
التعلم  (  3 ا�شرتاتيجيات  تطبيق  يحقق  مبا  ال�شفية  البيئة  تنظيم  اإجيييراءات  على  امل�شرفني  تدريب 

املتمركز حول املتعلم. 
تدريب امل�شرفني على دمج مهارات التفكري يف املناهج الدرا�شّية.  (  4
تفعيل برامج التدريب اللكرتوين لإك�شاب امل�شرفني وامل�شرفات املهارات الإ�شرافية ب�شورة م�شتمرة  (  5

وفاعلة. 
تدريب امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات على اأ�شلوب التقومي الذاتي لالأداء وال�شتفادة من التغذية  (  6

املوهوبني  واكت�شاف  رعاية  كيفية  وكذلك  التدري�شية،  ممار�شاتهم  وتطوير  حت�شني  يف  الراجعة 
واملتميزين وفق اأمناط التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة، وعلى كيفية على ا�شتثمار م�شادر البيئة 

املحلية لبناء وتنفيذ و�شائل تعليمية منا�شبة.
تدريب امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات على كيفية بناء برامج مدر�شية عالجية للطالب املتاأخرين  (  7

درا�شياً يف الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
تزويد امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات باملعرفة واملهارة حول اأ�شاليب القيادة التعاونية والت�شاركية  (  8

لتطوير  التعلم  م�شادر  واأمناء  املخترب  وحم�شري  املعلمني  تدريب  اأ�شاليب  وكذلك  والتحويلية، 
منوهم الذاتي مثل )املالزمة، املراقبة الذاتية، التاأمل الذاتي(.

* * *
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثالث

ين�ض ال�شوؤال الرئي�شي الثالث على ما يلي: ما واقع تدري�ض العلوم يف �شوء فل�شفة وتوجهات م�شروع 
مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟. ويتفرع من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية: 

ما م�شتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �شوء فل�شفة م�شروع مناهج الريا�شيات  (  1
والعلوم الطبيعية؟.

الدرا�شّية  (  2 واملرحلة  اجلن�ض  عامل  اإىل  يعزى  العلوم  ملعلم  التدري�شّي  الأداء  يف  اختالف  يوجد  هل 
واخلربة التدري�شية؟.

ما الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �شوء متطلبات امل�شروع؟. (  3

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )1(:

العلوم  ومعلمات  معلمي  اأداء  م�شتوى  ما  ن�شه:  والذي   )1( الثالث  الرئي�ض  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
بطاقة  تطبيق  مت  الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  فل�شفة  �شوء  يف  التدري�ض  ملهارات 
 – متو�شط   – )عايل  الرباعي  ليكرت  مقيا�ض  ا�شتخدام  ومت  الدرا�شة،  عينة  على  ال�شفية  املالحظة 
الظهور  م�شتوى  تراوح  حيث  الأداة،  فقرات  من  فقرة  لكل  الأداء  ظهور  لتحديد  – منعدم(  منخف�ض 
بني م�شتوى )عايل(، ومت متثيله عددياً بالرقم )3(؛ وبني م�شتوى )منعدًم(، ومت متثيله عددياً بالرقم 
)0(، ولالإجابة عن ال�شوؤال مت ح�شاب املتو�شطات والنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل مهارة واملتو�شط 

احل�شابّي العام لأداء معلمي ومعلمات العلوم ككل. وفيما يلي تو�شيح لذلك:

الأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�سفية: 
يت�شح من اجلدول )53( اأن متو�شطات اأداء املعلمني واملعلمات ملهارات التدري�ض تراوحت بني اأداء 
عاٍل واأداء متو�شط واأداء منخف�ض للمهارة، ومل توجد مهارات كان اأداوؤها منعدًما. واأن م�شتوى الأداء 
ويقع   3 اأ�شل  من   )1.97( بلغ  الدرو�ض  تنفيذ  مهارات  يف  الدرا�شة  عينة  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  الكلي 
يف امل�شتوى املتو�شط. ويت�شح من اجلدول اأن حمور املادة العلمّية قد ح�شل على متو�شط ح�شابّي عال 
)2.33(. وح�شلت بقية املهارات على متو�شطات ح�شابية متو�شطة، ماعدا مهارة التقنية يف التعليم فقد 

ح�شلت على متو�شط ح�شابّي منخف�ض )1.31(.
وبالنظر اإىل تفا�شيل جلدول )53( ميكن مالحظة التايل:
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بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة جلميع املحاور )1.97( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط. (  1
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور املادة العلمّية )2.33( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى  (  2

العايل، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�شون مهارات هذا املحور مب�شتوى 
عال.

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور خربات تعليمية ا�شتق�شائية )2.03( وهي قيمة  (  3
تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�شون مهارات 

هذا املحور مب�شتوى متو�شط. 
تقع  (  4 قيمة  وهي   )2.03( التدري�شية  املمار�شات  حمور  يف  الدرا�شة  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 

يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�شون مهارات هذا 
املحور مب�شتوى متو�شط. 

اليييتيييكييياميييلييييييية  (  5 اليييييعيييييالقييييية  حميييييييييور  يف  اليييييييدرا�يييييييشييييييية  لييييعييييييييينيييية  اليييييكيييييليييييي  الأداء  مييييتييييو�ييييشييييط   بيييييليييييغ 
النتيجة يف  هييده  وتييدل  املتو�شط،  امل�شتوى  الأخييرى )1.69( وهييي قيمة تقع يف  واملييواد  العلوم  بني 

جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�شون مهارات هذا املحور مب�شتوى متو�شط. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور تقومي متنوع وم�شتمر )1.92( وهي قيمة تقع يف  (  6

امل�شتوى املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�شون مهارات هذا املحور 
مب�شتوى متو�شط.

يف  (  7 تقع  قيمة  وهي   )2.09( داعمة  �شفية  بيئة  حمور  يف  الدرا�شة  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 
هذا  مهارات  ميار�شون  العلوم  معلمي  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هده  وتييدل  املتو�شط،  امل�شتوى 

املحور مب�شتوى متو�شط. 
تقع يف  (  8 قيمة  وهي   )1.31( التعليم  التقنية يف  الدرا�شة يف حمور  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 

العلوم ميار�شون مهارات هذا  اأن معلمي  النتيجة يف جمملها على  وتدل هده  املنخف�ض،  امل�شتوى 
املحور مب�شتوى منخف�ض.

جدول )53(: املت��سطات احل�سابية لأداء عينة الدرا�سة ملحاور بطاقة املالحظة ال�سفية للعل�م

املتو�صط املحاور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1عال2.330.587املحور الأول: املادة العلمّية
2متو�شط2.090.936املحور ال�شاد�ض: بيئة �شفية داعمة للتعلم

3متو�شط2.030.629املحور الثالث: املمار�شات التدري�شية
4متو�شط2.030.842املحور الثاين: خربات تعليمية ا�شتق�شائية
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املتو�صط املحاور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأداء

5متو�شط1.920.919املحور اخلام�ض: تقومي متنوع وم�شتمر
6متو�شط1.690.854املحور الرابع: العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع

7منخف�ض1.311.165املحور ال�شابع: التقنية يف التعليم
متو�شط1.970.710الأداء الكلي

املهارات  ميتلكون  الدرا�شة  عينة  واملعلمات  املعلمني  اأن  على  جمملها  يف  ال�شابقة  النتيجة  وتدل 
الالزمة لتنفيذ درو�ض العلوم بكفاءة متو�شطة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة را�شد و�شعودي )1998( يف 
م�شر والتي اأ�شارت اإىل اأنه مل ي�شل اأي من معلمي العلوم اإىل حد الإتقان املحدد وهو )75%( يف مهارات 
بطاقة املالحظة، ودرا�شة حممود )2007( التي اأ�شارت اإىل انخفا�ض اأداء معلمي الفيزياء يف �شوء املعايري  
املهنّية لأداء املعلم يف مدينة اأ�شيوط مب�شر. وكذلك تتفق مع درا�شة حممد )2011( والتي اأ�شارت اإىل اأن 
م�شتوى اأداء معلمي العلوم باملرحلة الإعدادية يف حمافظة القاهرة دون حد التمكن يف �شوء موؤ�شرات 
الأداء الدولية املعا�شرة. بينما تختلف هذه الدرا�شة مع درا�شة �شوافطه وخليفة )2011( التي اأظهرت اأن 
طالب/معلمي العلوم اأظهروا م�شتوى عالياً من الأداء  املهنّي، واأنهم ميتلكون قدراً كافياً من الكفايات 
التدري�شية، مما ي�شري اإىل فاعلية ومالءمة برنامج اإعداد معلمي العلوم بكلية املعلمني يف جامعة تبوك 

ملتطلبات معلم العلوم.
وفيما يلي تف�شيل لأداء عينة الدرا�شة لكل حمور من حماور البطاقة: 

املح�ر الأول: املادة العلمّية:
املتو�شطات احل�شابية له تراوحت بني  اأن  العلمّية،  املادة  يت�شح من اجلدول )54( اخلا�ض مبهارة 
هده  وتدل  العايل  امل�شتوى  يف  تقع  قيمة  وهي   )2.33( الكلي  الأداء  متو�شط  وبلغ  و)1.85(،   )2.76(
املهارات  اأف�شل  واأنها  عال،  مب�شتوى  املهارة  هذه  ميار�شون  العلوم  معلمي  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة 
م�شتوى مقارنة باملهارات الأخرى علي بطاقة املالحظة. ويت�شح اأن اأداء املعلمني واملعلمات ملوؤ�شرات هذه 
املهارة كانت بدرجة عالية يف عدد )3( من املوؤ�شرات وهي: »يراعي �شحة املحتوى العلمّي«، »يركز على 
املفاهيم والأفكار الرئي�شة يف الدر�ض« و»يبني ترابط املفاهيم العلمّية وتطورها«، حيث بلغت متو�شطاتها 
احل�شابية على التوايل )2.76(، )2.74(، و)2.35(. وح�شل املوؤ�شران املتبقيان على قيمة متو�شطة )1.97( 
و)1.85( وهما »يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث« و»يك�شف عن املفاهيم البديلة 

ال�شائعة لدى املتعلمني«.
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جدول )54(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة مل�ؤ�سرات حم�ر املادة 
العلمّية

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1عال.2.76482يراعي �شحة املحتوى العلمّي1
2عال.2.74514يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�شة يف2
3عال.2.35735يبني ترابط املفاهيم العلمّية3

يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث 4
4متو�شط.1.97928والتفكري

5متو�شط1.851.050يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني5

تتفق هذه النتيجة مع درا�شة القرين )2010( التي هدفت اإىل تقومي الأداء التدري�شّي ملعلمي العلوم 
للمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة واأولياء اأمورهم، والتي اأ�شارت اإىل اأن متو�شط تقديرات الطلبة 
لالأداء العام ملعلم العلوم يزيد عن معيار الأداء )70%( واحتل تنفيذ الدرو�ض والإملام باملادة العلمّية جمال 
اأ�شارت اإىل اأن ممار�شة معلمي العلوم باملرحلة  الأداء الأول. وتختلف مع درا�شة الغامدي )2010( التي 
بدرجة  كانت  الأخييرى«  املييواد  مع  وتكاملها  طبيعتها  وفهم  العلمّية  املييادة  من  »التمكن  ملعيار  املتو�شطة 

متو�شطة على بطاقة املالحظة.
وتدل هذه النتيجة على اإملام املعلمني باملادة العلمّية، ويعزو الفريق هذه النتيجة اإىل و�شوح املادة 
العلمّية يف الكتاب ودليل املعلم مثل وجود �شندوق »خلفية علمية« يف دليل املعلم تلفت انتباهه وت�شاعده 
على الفهم. وقد يعود ال�شبب اإىل اأن املالحظة ال�شفية كانت لل�شفوف الأول والرابع البتدائيني والأول 
املتو�شط، والتي ل يحتاج املعلم اإىل عمق يف املعرفة العلمّية. وقد يرجع ال�شبب اإيل ح�شول املعلمني على 
دعم وتطوير مهني يف جانب املادة العلمّية كما ت�شري نتائج ال�شوؤال الأول يف الدرا�شة احلالية، يف ا�شتبانة 
التطور املهنّي، حيث ح�شل التطوير املوجه للجانب العلمّي والريا�شي على متو�شط ح�شابّي عال )2.25( 

ح�شب اإجابات عينة الدرا�شة. 
املح�ر الثاين: خربات تعليمية ا�ستق�سائية:

يت�شح من اجلدول )55( اأن متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور خربات تعليمية ا�شتق�شائية 
 ،)2010( الغامدي  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  املتو�شط.  امل�شتوى  يف  تقع  قيمة  وهي   )2.03(
والتي اأ�شارت اإىل �شعف ممار�شة معلمي العلوم باملرحلة املتو�شطة ملعيار ا�شتخدام طرق تدري�شية ت�شهم 
يف تنمية مهارات ال�شتق�شاء والتفكري للطالب، واإىل انعدام ممار�شتهم ملعيار اإ�شراك الطالب يف ممار�شة 
ال�شتق�شاء العلمّي والتفكري الناقد والبتكاري. وكذلك درا�شة وي واآخرين )Wee et al., 2007( التي 
اأ�شارت اإىل اأن معظم املعلمني ل ميار�شون التدري�ض ال�شتق�شائي، لأنهم تلقوا التعليم بالطرق التقليدية. 
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ويرى الفريق اأن امل�شتوى املتو�شط ل ي�شل اإىل الطموحات يف تفعيل درو�ض ال�شتق�شاء ب�شكل �شحيح 
ي�شاهم يف تنمية مهارات ال�شتق�شاء عند الطالب. بالرغم من وجود بع�ض مفردات ال�شتق�شاء �شمن 
برامج تدريب املعلمني للعلوم الطبيعية، وكذلك �شمول دليل املعلم لتجارب واأن�شطة ا�شتق�شاء والتفكري 

الناقد. 
جدول )55(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر خربات تعليمية 

ا�ستق�سائية

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1عال.2.29819يطرح اأ�شئلة ت�شتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري7
2متو�شط.2.22939يخطط م�شبقاً لأن�شطة ال�شتق�شاء6
3متو�شط.2.15867يعطى الفر�شة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�شيات8
4متو�شط.1.93957ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار9

5متو�شط1.901.005ي�شجع املتعلمني على التوا�شل وتف�شري مالحظاتهم12
6متو�شط.1.89982يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�شتخال�ض النتائج11
7متو�شط1.831.026يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد10

تعليمية  خييربات  لتحقيق  اأداء  املييوؤ�ييشييرات  اأكييرث  اأن  يت�شح  املييحييور،  هييذا  موؤ�شرات  اإىل  النظر  وعند 
التفكري«. فقد ح�شل على م�شتوى  اأنواًعا خمتلفة من  ت�شتدعي  اأ�شئلة  »يطرح  موؤ�شر  ا�شتق�شائية هو 
عال حيث بلغ املتو�شط احل�شابّي له )2.29(. وقد يرجع ح�شول املوؤ�شر على قيمة عالية اإىل وعي املعلم 
التفكري. وح�شل  املجال متمثاًل مب�شروع تنمية مهارات  الييوزارة بهذا  التفكري لهتمام  بتنمية مهارات 
عدم  اإىل  ذلك  يرجع  وقد   ،)2.22( متو�شطة  قيمة  على  ال�شتق�شاء«  لأن�شطة  م�شبقاً  »يخطط  املوؤ�شر 
توفر الأدوات واملواد الالزمة لالأن�شطة ح�شب اآراء املعلمني واملعلمات نحو ا�شتبانة التطور املهنّي حيث 
ح�شل املحور الفرعي »توفر املوارد وامل�شادر مل�شاندة املعلم« على م�شتوى حتقق منخف�ض. ويوؤكد على 
ذلك اأن 540 )27%( من املعلمني اعتربوا توفري الأدوات والو�شائل الالزمة لتنفيذ الدرو�ض والتدريب 
على ا�شتخدامها، احلاجة الأوىل املطلوبة يف برامج التطور املهنّي. وميكن مالحظة اأن بقية موؤ�شرات 
هذا املحور ح�شلت على م�شتويات متو�شطة حيث بلغت، )2.15(، )1.93(، )1.90(، )1.89(، )1.83(، مما 
ي�شرتعي النتباه لها كونها ممار�شات تدري�شية تبتعد عن طرق التلقني وتدعو املتعلم للتحليل والنقد 

والتف�شري والتوا�شل. 
تو�شية: الهتمام باأن ي�شود التدري�ض ال�شتق�شائي الف�شول. اإن حتويل ممار�شات املعلمني من طرق 
التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�شروع مثل التق�شي يحتاج اإىل وقت لنقل وتبني وتوطني املمار�شات 
املطلوبة، فكما اأ�شار ري�شارد وتايلور )Richard & Taylor, 2011( اإىل اأن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب 
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فرتات زمنية متتد اإىل �شنوات، وقد يكون اأحد الو�شائل الداعمة لتنفيذ امل�شروع هو اللتفات اإىل تطبيق 
مظاهر ال�شتق�شاء التي اأو�شت بها )NRC, 2000( وهي انغما�ض املتعلمني مبا يلي: الإجابة عن �شوؤال 
علمي، اإعطاء الأولوية لل�شواهد يف الإجابة عن الأ�شئلة، ا�شتخدام ال�شواهد لتقدمي التو�شيحات، ربط 

التو�شيحات باملعرفة العلمّية، التوا�شل وتقدمي املربرات للتو�شيحات.

املح�ر الثالث: املمار�سات التدري�سية:
يت�شح من اجلدول )56( اخلا�ض مبحور املمار�شات التدري�شية اأن متو�شط الأداء الكلي لهذا املحور 
)2.21( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وقد ت�شمن هذا املحور مهارتني رئي�شتني يف التدري�ض وهما: 
مهارة ا�شتخدام منوذج التعلم البنائي يف املوقف التدري�شّي وقد بلغ متو�شط الأداء الكلي لها )1.73( وهي 
اأي�شاً  بلغ متو�شطها احل�شابّي  والتي  املتمايز  التعليم  ا�شتخدام  املتو�شط، ومهارة  امل�شتوى  قيمة تقع يف 

)2.03( وهى قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط.
جدول )56(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر املمار�سات 

التدري�سية
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيبالأداء

8متو�شط.1.73792ي�شتخدم منوذج التعلم البنائي املوقف التدري�شي11
1عال.2.48717يثري اهتمام املتعلمني )التهيئة(12
5متو�شط.2.21871يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�شة للدر�ض )الكت�شاف(13
1عال.2.48657بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�شيح(14
3متو�شط.2.10827ي�شتفيد من نتائج التقومي يف حت�شني التدري�ض )التقومي(15
7متو�شط.1.80925يربط املفاهيم بتطبيقات اأخرى )الإثراء(16
4متو�شط.2.03628ي�شتخدم التعليم املتمايز17
6متو�شط.2.01870ينوع ا�شرتاتيجيات التدري�ض لتنا�شب اأمناط تعلم خمتلفة18
9متو�شط.1.65897يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني 19
10متو�شط1.541.08يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة20

على  الأداء  مييوؤ�ييشييرات  ميين  مييوؤ�ييشييران  ح�شل  فقد  البنائي،  التعلم  منييوذج  ا�شتخدام  ملييهييارة  بالن�شبة 
و»يعر�ض  )التهيئة(«،  املتعلمني  اهتمام  »يثري  الييتييوايل:  على  وهييى   )2.48(  ،)2.48( عالية  متو�شطات 
املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدرو�ض«. وقد يعود الرتفاع الن�شبي لهذين املوؤ�شرين اإىل تركيز كتب 
اأما عر�ض  التمهيد،  ال�شتهاللية يف  والتجارب  ال�شور  وا�شتخدام  التهيئة  واملعلم على مرحلة  الطالب 
املفاهيم فقد احتوى كتاب املعلم على منظمات مفاهيمية لتو�شيح املفاهيم والعالقة بينهما اإىل جانب 
تركيز كتاب الطالب على تو�شيح املفاهيم يف �شفحة املفردات يف البتدائي وتو�شيح املفردات يف املرحلة 
املتو�شطة اإىل جانب م�شرد امل�شطلحات. ويدل �شندوق ال�شواهد على ا�شتخدام املعلمني واملعلمات بن�شب 



128

اجلديدة  املناهج  متطلبات  من  تعترب  والتي  املفاهيم  وعر�ض  للتهيئة  الالزمة  التعلم  لأدوات  متفاوتة 
كما يلي: جدول التعلم )27.77 %(، ا�شتخدام ال�شور والق�ش�ض للتهيئة )53.33%(، جتربة ا�شتهاللية 

)24.44%(، ا�شتخدام لوحة املفردات )22.22%(، تو�شيح املفردات وتطويرها )%52.22(. 
وهى:)2.21(  متو�شطة  قيم  على  ح�شلت  فقد  املهارة  لهذه  التابعة  املوؤ�شرات  لبقية  وبالن�شبة 
و)2.10( و)1.80( وهى على التوايل: »يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�شة« »ي�شتفيد من نتائج 
املعلمني  ال�شواهد على توظيف  )الإثراء(«. ويدل �شندوق  اأخرى  بتطبيقات  املفاهيم  »يربط  التقومي« 
لتوفري خربات  العملي  الن�شاط  لكرا�ض  امل�شروع مثل توظيف  الواردة يف كتب  التعلم  لأدوات  واملعلمات 
عملية للمفاهيم )22.22%(، عر�ض مناذج عملية للطالب )8.88%(، وبالن�شبة لالإثراء جند اأن )%20( 
من ي�شتخدمون م�شاريع الوحدات الدرا�شّية، و)22.22%( من ي�شتخدمون املطويات، ون�شبة )%41.11( 

من ي�شتخدمون الكتاب املدر�شي والذي يت�شمن العديد من الأن�شطة الإثراية. 
وتتفق هذه النتائج املرتبطة بالبنائية مع درا�شة الرويثي والرو�شاء )2010( والتي تو�شلت اإىل اأن 
اأداء معلمات العلوم يف ا�شتخدام النموذج البنائي )s’E5( كانت بدرجة متو�شطة، ودرا�شة ال�شبلي واآخرون 
)2010( والتي اأظهرت اأن معلمي العلوم يوظفون البنائية بدرجة مقبولة، ودرا�شة الوهر )2002( والتي 

تو�شلت اإىل اأن درجة معلمي العلوم بالنظرية البنائية كانت �شعيفة. 
وتدل هذه النتيجة على انعكا�ض مناهج العلوم اجلديدة على املمار�شات البنائية للمعلمني واملعلمات 
اإذ اإن حمتوى مناهج العلوم اجلديدة والكتب امل�شاندة للمعلم �شاعدت على تطور املمار�شات البنائية يف 

التدري�ض للمعلمني واملعلمات، ولكن مل ت�شل اإىل الدرجة الكبرية والفاعلة.
املفاهيم  معاجلة  على  »يعمل  الأداء  موؤ�شر  ح�شل  فقد  املتمايز  التعليم  ا�شتخدام  ملهارة  وبالن�شبة 
البديلة ال�شائعة« على م�شتوى اأدنى املتو�شط اإذ بلغت القيمة املتو�شطة )1.54(، وبالرغم من اأن موؤ�شر 
الأداء املرتبط بالك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة يف املحور الأول: املادة العلمّية كان قيمة متو�شطة 
املفاهيمي.  التغيري  على  املتعلم  م�شاعدة  وطييرق  البديلة  باملفاهيم  املعلم  جهل  اإىل  ي�شري  مما   ،)1.85(
وعلى الرغم من اأن دليل املعلم يف جميع املراحل يحدد بع�ض املفاهيم البديلة وطرق عالجها كما تعمل 
برامج التطور املهنّي على هذا اجلانب حيث اإن عبارة »برامج التطوير املهنّي حددت الت�شورات اخلاطئة 
ال�شائعة لدى املتعلمني« ح�شلت على قيمة متو�شطة )2.06( يف نتائج ال�شوؤال الأول يف الدرا�شة احلالية، 
ي�شري   )Posener, et al, 1982( لبو�شرن  املفهومي  التغري  اإن منييوذج  املهنّي. وحيث  التطور  ا�شتبانة  يف 
الفهم  اأمناط  ا�شتك�شاف  اأ�شا�شيتني هما: مرحلة  اإىل مرحلتني متتاليتني  البديلة  املفاهيم  يف معاجلة 
لتعديل  الالزمة  والإ�شرتاتيجية  املنا�شب  املعاجلة  اأ�شلوب  ا�شتخدام  ومرحلة  املتعلمني،  لدى  اخلاطئ 
التعديل  مرحلتي  على  وتركز  املجال  لهذا  متخ�ش�شة  برامج  و�شع  من  لبد  لذلك  البديلة،  املفاهيم 
ال�شابق ذكرهما. اإىل جانب اأهمية عمل درا�شات حول الك�شف عن الت�شورات البديلة لدى املعلمني والتي 
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ميكن اأن توؤثر �شلباً يف تعليم الطالب والطالبات كما اأ�شار العديد من الدرا�شات يف هذا املجال مثل درا�شة 
العطار )2002( ودرا�شة بيومي )2003(. لذا من الأهمية مبكان بذل مزيد من اجلهد يف هذا املجال. اأما 
بقية املوؤ�شرات التابعة ملهارة التعليم املتمايز فقد ح�شلت على قيم متو�شطة )2.01(، )1.65( وهى على 
التوايل »ينوع ا�شرتاتيجيات التدري�ض لتنا�شب اأمناط التعلم«، و»يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر 

املتعلمني«. 
وبالنظر اإىل نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي للمعلمني واملعلمات جند اأن القيمة املتو�شطة لعبارة »بينت 
برامج التطور املهنّي كيفية ح�شول جميع الطالب على فر�ض متكافئة«، و»اأ�شهمت برامج التطور املهنّي 
يف حت�شني قدراتي على تنويع اخلربات التعليمية للمتعلمني وفق خ�شائ�شهم املعرفية والجتماعية..« 
ال�شابقة للموؤ�شر )18 ،19(  النتائج  هي )2.24(، )2.20( على التوايل وهي قيم متو�شطة، وتتوافق مع 
الذي ح�شل اأي�شاً على قيم متو�شطة. وهذه النتائج لها دللة، اأنه بالرغم من اأن برامج التطور املهنّي 
تناولت هذا اجلانب اإل انه يتطلب املزيد من اجلهد وخا�شة يف التدريب على تنويع ا�شرتاتيجيات التعليم 

لريتفع م�شتوى اأداء معلمي العلوم من امل�شتوى املتو�شط اإىل املرتفع. 
 Pedagogical content معينة    مو�شوعات  تدري�ض  باأ�شول  املعلم  مبعرفة  الهتمام  تو�شية: 
knowledge، فبالرغم من اأن فهم املعلم للمحتوى العلمّي يعد اأ�شا�شًيا اإل اأنه من ال�شروري للمعلم اأن 

يعرف كيف يجعل الطالب يفهم هذا املحتوى، ويكون ذلك من خالل تزويده باملعرفة حول كيفية تعلم 
الطالب مو�شوعات معينة وكيفية ا�شتخدام ال�شرتاتيجيات الفعالة لذلك. اإن اإملام املعلم باملادة العلمّية 
ا�شتيعاب  على  املتعلمني  مل�شاعدة  خييربات  اإىل  املعلم  يحتاج  التدري�ض،  جلييودة  كيياٍف  غري  ولكنه  اأ�شا�شي، 
املفاهيم العلمّية مثل معرفة ال�شرتاتيجيات والأمثلة والتو�شيحات والأن�شطة اخلا�شة بكل مفهوم. اإن 
البحوث التي تناولت اأثر التطور املهنّي على حت�شيل الطالب مرت مبرحلتني، املرحلة الأوىل تناولت 
مهارات التدري�ض عامة وتناولت املرحلة الثانية تعلم الطالب ملو�شوع معني وطرق التدري�ض اخلا�شة 

.)AERA, 2005( مبو�شوع معني وتعزيز املعرفة العلمّية مبو�شوع معني لدى املعلمني

املح�ر الرابع: العالقة التكاملية بني العل�م وامل�اد الأخرى واملجتمع:
يت�شح من اجلدول )57( اأن مهارة العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع، هي ثاين 
اأقل املهارات م�شتوى مقارنة باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة، حيث بلغ متو�شط الأداء الكلي )1.69( 
وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط. وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة الغامدي )2010( حيث وجد اأن معلمي 
العلوم ل ميار�شون الربط بني مو�شوعات العلوم واملواد الأخرى، ودرا�شة اخلياط )2001( والتي تو�شلت اإىل 
اأن ن�شبة كبرية من املعلمني واملوجهني - عند تقوميهم للواقع- يرون اأن �شياغة اأهداف املواد الجتماعية 
وتخطيط مناهجها وتدري�ض وتقومي املتعلمني يف ال�شفني الأول والثاين الثانويني ل يراعى فيها �شروط 

الأ�شلوب التكاملي. 
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جدول )57(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر العالقة التكاملية 
بني العل�م وامل�اد الأخرى واملجتمع

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

---متو�شط1.690.854املحور الرابع: العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى

4متو�شط1.750.907يربط العلوم باملواد الأخرى

يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�شيات يف تقدير وح�شاب وجمع 21
وعر�ض وتف�شري البيانات

6منخف�ض1.321.206

1متو�شط2.081.064يوظف اأن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم22

يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى )العلوم 23
5متو�شط1.841.017ال�شرعية، العلوم الجتماعية، اللغة العربية، الرتبية الفنية(

---متو�شط1.640.907يربط العلوم بالتقنية واملجتمع

3متو�شط1.970.985يربط املحتوى بالق�شايا العلمّية والظواهر املحيطة باملتعلمني24

يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة 25
2متو�شط1.850.981اليومية فيما يتعلق بق�شايا العلوم والتقنية

7منخف�ض1.191.080يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�شميم التقني26

وعند النظر اإىل حمور الربط مع العلوم الأخرى نالحظ اأن املوؤ�شر »يوظف اأن�شطة قرائية وكتابية 
املعلم  الإر�ييشييادات يف دليل  اأن  الرغم من  العلوم«، قد ح�شل على م�شتوى متو�شط، على  لتعلم  متنوعة 
و«قبل  والكتابة«  الييقييراءة  على  طالبك  »�شاعد  عنوان  مثل  اجلانب  لهذا  املبا�شرة  ال�شريحة  والإ�ييشييارة 
القراءة« و«اأتهياأ للقراءة« و«يف يف اأثناء القراءة« بالإ�شافة اإىل »املطويات«. وتعترب هذه املمار�شة مهمة 
لأهميتها الكبرية يف التعلم، فا�شتخدام هذه الأن�شطة يثبت املفاهيم العلمّية التي تت�شمنها مادة العلوم 

.)Welders, 2000(
العلوم  ال�شرعية،  )الييعييلييوم  الأخيييرى  وامليييواد  العلوم  بييني  التكاملية  العالقة  »ييييربز  املييوؤ�ييشيير  وتييياله 
ا من  اأي�شً الرغم  على  متو�شًطا،  اأداًء  واملعلمات  املعلمون  فيه  الذي حقق  الفنية«،  الرتبية  الجتماعية، 
و«تنوع  املناهج«  مع  »الربط  عنوان  املعلم مثل وجود  دليل  اجلانب يف  لهذا  املبا�شرة  ال�شريحة  الإ�شارة 
الثقافات«، وا�شتخدام املطويات باأ�شكال خمتلفة. وقد اأكدت درا�شة يل)Lee, 2007(  على اأهمية العالقة 

التكاملية بني املواد عند عر�ض منوذج لربط املواد املختلفة يف وحدة واحدة. 
اأما املوؤ�شر »يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�شيات يف تقدير وح�شاب وجمع وعر�ض وتف�شري البيانات« 
ا، مما يعني اأن املعلمني يحتاجون اإىل توجيه لأدائها.  فقد كان م�شتوى اأداء املعلمني واملعلمات منخف�شً
ويرى الفريق اأن الربط هنا مع الريا�شيات يحتاج اإىل اإتقان للمفاهيم الريا�شية ملعرفة كيفية توظيفها 
لوقت  املعلم  يحتاج  حيث  املوؤ�شر،  هييذا  بانخفا�ض  عالقة  له  الوقت  عامل  يكون  وقييد  بالعلوم.  وربطها 
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امل�شتقاة من خارج التخ�ش�ض، في�شطر الكثري  للمعارف واملهارات  اأطول يف التخطيط والتنفيذ، نظراً 
يجعلهم  نطاق تخ�ش�شهم وخرباتهم، مما  خييارج  ومعاجلة مفاهيم  تقدمي معلومات  اإىل  املعلمني  من 
 Amirshokoohi,( يقدمونها ب�شكل غري مالئم وغري عميق وهذا ما اأ�شارت اإليه الدرا�شات يف هذا املجال

 .)2008; Morlier, 2012; Basista et al, 2001

وبالن�شبة للمحور الفرعي »يربط العلوم بالتقنية واملجتمع« فقد ح�شل على قيمة يف اأدنى املتو�شط 
)1.64(. وح�شل اأعلى موؤ�شر يف هذا املحور وهو »يربط املحتوى بالق�شايا العلمّية والظواهر املحيطة 
الإر�شادات يف هذا اجلانب  لبع�ض  الكتاب  �شمول  بالرغم من   ،)1.97( قيمة متو�شطة  باملتعلمني« على 
القرار حول  املتعلمني على اتخاذ  املوؤ�شر »يحفز  مثل »�شوؤال من واقع احلياة« و«حقيقة طريفة«. يليه 
العلوم والتقنية« حيث ح�شل على قيمة متو�شطة  اليومية فيما يتعلق بق�شايا  املحلية واحلياة  البيئة 
)1.85(. وح�شل املوؤ�شر »يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�شميم التقني« على م�شتوى اأداء منخف�ض 
)1.19(. مما يدل على اأن معظم املعلمني مل ميار�شوا هذه املهارة. وميكن اأن يرجع ال�شبب اإىل اأنه مل 
لو  حتى  املعلمني  بع�ض  اأن  الآخيير  وال�شبب  الق�شايا.  هذه  ملعاجلة  كاف  نحو  على  املعلمني  تدريب  يتم 
بالق�شايا  املرتبطة  املعرفة  قيا�ض  اأن  يرون  واملجتمع(  والتقنية،  )العلوم،  الق�شايا  معاجلة  على  دربييوا 
جتربة  يف  اأنهم  ولو  حتى  العلمّية.  باملفاهيم  املرتبطة  املعرفة  ح�شاب  على  يكون  اأن  ميكن  الجتماعية 
توؤكده  ما  وهييذا  عليه.  تعودوا  الييذي  التقليدي  املنهج  يتبعون  مازالوا  اإنهم  اإل  املناهج اجلديدة  تطبيق 
نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي للعبارة »اأ�شهمت برامج التطور املهنّي يف حت�شني قدراتي على تدري�ض العلوم 
اأو الريا�شيات بالتكامل مع املواد الأخرى« حيث ح�شلت على اأعلى املتو�شطات بقيمة متو�شطة وباأعلى 
التكرارات )1003(. وتف�شر هذه باأن املعلمني واملعلمات ا�شتفادوا من برنامج التطوير املهنّي والذي يخ�ض 
هذا املحور ولكنهم مل يطبقوا ما تعلموه، وا�شت�شهلوا املنهج التقليدي. وهذا ما اأ�شارت اإليه درا�شة كل من 
الأحمد والفدا )2012(، والأحمد وعثمان )2007(، و�شتال و�شتال Stahl & Stahl, 1995 اإذ اأ�شاروا اإىل اأن 
كثرًيا من املعلمني اعتادوا التعامل مع الكتب املدر�شية ومتطلبات اختباراتها على اأ�شا�ض املنهج التقليدي. 
وا�شعة من  التكامل، لأهميته يف تغطية م�شاحة  املعلمني لتعزيز مفهوم  تو�شية: توجيه وتدريب 
املتعلمني  يفيد  اأن  الدقيق  التخطيط  وبوا�شطة  املعلم  في�شتطيع  للمتعلمني،  املتعددة  واملهارات  املعرفة 
دلت  وقييد  فييردييية.  مو�شوعات  يف  التدري�ض  عولج  اإذا  عليها  احل�شول  ميكن  ل  اأن  ُيحتمل  جمييالت  يف 
لي�ض  وفكرية  اإثرائية  خييربات  يقدم  التكامل  اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأن  على   )2012( والفدا  الأحمد  درا�شة 
ا للمعلمات. وقد اأكدت كل من معايري اإعداد معلمي العلوم NSTA ومعايري  فقط للطالبات، واإمنا اأي�شً
 InTASC اأثناء اخلدمة  NBPTS ومعايري تقومي املعلم اجلديد واأي�شاً يف  التدري�ض  املهنّية ملعلم العلوم 
كلها على اأهمية اإملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع. وحتى قامت 
للتكامل بني  اأهمية  باأنها مل تعطي   ،NGSS العلوم  ملعايري  بنقد م�شودة معايري اجليل اجلديد   NSTA
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�شكرودلر  واأجيييرى   ،  )Hassard, 2012( اجلييديييدة  املعايري  يف  جتاهلها  مت  واأنييه  الأخيييرى  وامليييواد  العلوم 
اأكرث من 61 درا�شة علمية ملعرفة حجم الأثر لعدة  واآخييرون )Schroeder et al., 2007( درا�شة حللت 
ا�شرتاتيجيات، وجد اأن ال�شرتاتيجيات الداعمة لل�شياق- وهي ال�شرتاتيجيات التي جتعل العلوم قريبه 
من اأذهان املتعلمني بتقدمي مو�شوعات واأمثلة وم�شكالت من واقع احلياة - هي الأكرب حجما يف التاأثري 

على حت�شيل الطالب يف العلوم.

املح�ر اخلام�س: تق�مي متن�ع وم�ستمر:
الكلي لهذا  الأداء  اأن متو�شط  املتنوع وامل�شتمر  التقومي  يت�شح من اجلدول )58( اخلا�ض مبحور 
الأداء  ملوؤ�شرات  املتو�شطات احل�شابية  تراوحت  املتو�شط، وقد  امل�شتوى  تقع يف  املحور)1.92( وهي قيمة 
التابعة لهذا املحور بني )2.23( و)1.52(، حيث اإن جميع موؤ�شرات الأداء اخلم�شة تقع يف القيم املتو�شطة.

جدول )58(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر التق�مي املتن�ع 
وامل�ستمر.

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1متو�شط2.230.955يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي27
2متو�شط2.120.979يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية28
4متو�شط1.841.01ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني29
3متو�شط1.911.03ي�شتخدم مهام واقعية ذات �شلة بحياة املتعلمني30
5متو�شط1.521.07ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي31

القبلي  التقومي  التقومي هي: »يوظف  اأداء ن�شبية للموؤ�شرات يف جمال  اأعلى درجة  اأن  حيث جند 
والبنائي واخلتامي«، و»يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية« )2.23(، )2.12( على التوايل. 
وتتفق هذه النتائج ب�شكل عام مع درا�شة الغامدي )2010( يف اأن املعلم ينفذ التقومي على مراحل واأمناط 
يف  الأداء  موؤ�شر  فيها  ح�شل  والتي   )2010( والرو�شاء  الرويثي  درا�شة  ومع  متو�شطة،  بدرجة  خمتلفة 
التقومي امل�شتمر يف اأثناء مراحل الدر�ض املختلفة على قيمة متو�شطة، ومع درا�شة ال�شايح )1997( والتي 
تو�شلت اإىل اأن املعلمني يوؤدون الكفاية يف ا�شتخدام الأ�شئلة الت�شجيعية والبنائية والتجميعية على درجة 
متو�شطة. وكذلك الدرا�شات لكل من )اجلوير، 1996؛ را�شد ومني ال�شعودي، 1998؛ ال�شمراين، 2004؛ 
را�شد، 2007؛ العليمات والقطي�ض، 2007؛ ال�شرقي، 2007(، والتي تو�شلت اإىل انخفا�ض ملحوظ يف مدى 

متكن معلمي العلوم من مهارة التقومي. 
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املتعلمني«،  اأداء  لقيا�ض  متنوعة  تقومي  اأدوات  »ي�شتخدم  وهييي:  الثالثة  للموؤ�شرات  بالن�شبة  اأمييا 
فقد  الييذاتييي«.  التقومي  على  املتعلمني  و»ي�شجع  املتعلمني«،  بحياة  �شلة  ذات  واقعية  مهام  و»ي�شتخدم 
ح�شلن على )1.84(، )1.91(، )1.52( على التوايل، وهى قيم يف اأدنى املتو�شًط. وهذه النتائج تك�شف عن 
ق�شور يف مهارات التقومي البديل، حيث ت�شري نتائج �شندوق ال�شواهد اإىل اأن 20% من املعلمني واملعلمات 
ي�شتخدمون اأن�شطة للتقومي الذاتي، واأن 15.55% ي�شتخدمون خرائط املفاهيم، و26.66% من املعلمني 
واملعلمات ي�شتخدمون ملفات الأداء يف التقييم. وتتفق هذه النتائج مع درا�شة الرويثي والرو�شاء )2010( 
والتي تو�شلت اإىل اأن درجة ممار�شة اأ�شاليب التقومي الواقعي، وا�شتخدام اأن�شطة عملية لتقومي الأداء، 
وا�شتخدام ملفات الأداء )البورتفوليو( كان منخف�شا، ودرا�شة مراد )2001( والتي اأظهرت اأن املعلمني 
املعلمني من ملف الإجنيياز يف  ا�شتفادة  التقومي بدرجة مقبولة، وان درجة  اأ�شاليب  واملعلمات ميار�شون 
مهارات  بع�ض  يف  ق�شور  هناك  اأن  اإىل  تو�شلت  والتي   )2006( اإبراهيم  ودرا�شة  قليلة،  الطالب  تقومي 
اأ�شارت  والتي   )Fritz, 2001( فريتز  ودرا�شة  البتدائية،  املرحلة  معلمي  لدى  الواقعي  التقومي  تطبيق 
اإىل اأن ا�شتخدام املعلمني مللف الإجناز قليل ولكنه يف تزايد م�شتمر. كما اأظهرت نتائج درا�شة الدو�شري 

)2003( اإىل اأن الكثري من املعلمني ي�شتخدمون الأدوات التقليدية يف تقومي طلبتهم. 
وقد اأرجع فريق الدرا�شة هذه النتائج املتو�شطة والتي مل ت�شل اإىل الطموحات التقوميية املرغوب 
باأنواعها  الختبارات  �شيطرة  اإىل  امل�شروع،  عليه  يعتمد  والذي  البديل  التقومي  فيها وخا�شة يف جمال 
ب�شفتها الأداة املف�شلة لدى كثري من املعلمني، اإىل جانب اجلهد الذي يتطلبه ا�شتخدام هذا النوع من 
برامج  اإىل �شعف يف  ا  اأي�شً املعلمني عنه. وقد يرجع  اإىل عزوف  يوؤدي  والذي  البديل  التقومي  اأ�شاليب 
تدريب املعلمني يف جمال التقومي البديل، حيث اأظهرت درا�شة اأبو �شعرية وا�شتيوه وعباري )2010( اأن 
من اأكرث امليعقات التي تواجه تطبيق منظومة التقومي الواقعي هي املعيقات املتعلقة بالإمكانات املادية، 

ومن ثم يليها الربامج التدريبية. 
املعلمني  تغيري نظرة  التعلم، من خالل  ولي�ض تقومي  التعلم  التقومي لأجل  ثقافة  ن�شر  تو�شية: 
هذا  اأ�شا�ض  على  بنيت  امل�شروع  فل�شفة  اأن  خا�شة  البديل،  التقومي  اإىل  التقليدي  التقومي  مفاهيم  من 
داعماً  تكون  بحيث  الطلبة  لتقومي  الأداء  ملفات  ا�شتخدام  على  املعلمني  وتدريب  التقومي.  من  النوع 
 )Benson, 1995( بين�شون  كدرا�شة  الييدرا�ييشييات  من  كثري  اأكييدتييه  ما  وهييذا  التقليدي،  العالمات  لنظام 
اأو �شجالت الأداء  اأولياء الأمور ف�شلوا ملفات  اأن  اإىل  اأ�شارت  ودرا�شة نورمان )Norman, 1998( والتي 
لأنها �شاعدتهم على التحقق ومراقبة تطور اأبنائهم وف�شرت لهم درجات التح�شيل. كما اأ�شارت درا�شة 
درا�شة ميت�شلر )Mutchler,2006( ودرا�شة فيث وتود )Faith & Todd, 2004( اإىل تف�شيل الطلبة لطرق 
التقومي الواقعي باملقارنة مع التقومي التقليدي حيث اإنها اأتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم 
روح ال�شتقاللية و�شجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة، وعمل 

برامج تدريبية وور�ض عمل للمعلمني واملعلمات يف هذا املجال.
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املح�ر ال�ساد�س: بيئة �سفية داعمة:
يت�شح من اجلدول )59( اخلا�ض مبهارة البيئة ال�شفية الداعمة، اأن متو�شط الأداء الكلي )2.09( 
وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل هده النتيجة على اأنها ثاين اأف�شل املهارات م�شتوى مقارنة 
باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة. ويت�شح من اجلدول اأنه يوجد موؤ�شر واحد ح�شل على متو�شط 
عاٍل )2.37( وهو »ي�شتخدم اأ�شاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي«. ومما يف�شر هذه النتيجة دور برامج 
اأ�شارت نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي اإىل اأن برامج التطور املهنّي اأكدت على اأهمية  التطور املهنّي حيث 
احرتام جميع الطالب ب�شورة مرتفعة، وبينت كيفية ح�شول جميع الطالب على فر�ض متكافئة للتعلم، 
بلغ  العدالة« على م�شتوى حتقق عال؛ حيث  »ت�شهم يف احرتام الختالف وحتقيق  الهدف  فقد ح�شل 

متو�شطة احل�شابّي )2.34(.. 
املوؤ�شرات على قيم متو�شطة )2.21(، و)1.94(، و)1.78(، و)2.00(، و)2.22(،  بقية  بينما ح�شلت 
للتفاعل  اأكييرب  وقتا  و»يتيح  باأفكارهم«،  وامل�شاركة  التعبري  على  املتعلمني  »ي�شجع  الييتييوايل:  على  وهييي 
ال�شفي بني املتعلمني«، و»يطبق ا�شرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة«، و»يتبع اإجراءات ال�شالمة يف 
جميع الأن�شطة«، و»يدير الوقت بكفاءة«. تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�شة الغامدي )2010( التي 
 )Muhammad, 2009( بينت تاأكيد معلمي العلوم لإيجاد مناخ اجتماعي داعم للتعلم، ودرا�شة حممد

والتي ركز فيها املعلمون على خلق بيئة اآمنة وراعية لطالبهم لتكون جزء من عملية التعلم. 
تو�شية: م�شاندة املعلم لتقدمي بيئة �شفية داعمة، اإن اأف�شل الطرق لإيجاد بيئة داعمة هو اختيار 
وتلبي  الطالب،  واإجنيياز  وتزيد م�شاركة  التعليمية،  البيئة  املعلمني ل�شرتاتيجيات وطرق حتافظ على 
على  الرتكيز  اأن  على   )Joiner, 2009( جوينري  درا�شة  اأكييدت  حيث   .)McGregor,2012( احتياجاتهم 
للتعليم، ول�شيما  املهمة  الجتماعية  بع�ض اجلوانب  اإهمال  اإىل  يوؤدي  قد  الأكادميية فقط،  املخرجات 
العالقات الديناميكية بني املعلم والطالب. واأ�شافت باأن اأحد اأهم العوامل للنجاح هو ال�شعور بالرتياح 
 Hamre( نتيجة املعاملة اجليدة، والأمان، ودعم املعلمني لهم. وهذا ما توؤكده درا�شة كل من هامر وبيانتا
Pianta, 2001 &( باأن العالقات بني املعلم والتلميذ هي من العنا�شر املهمة لنجاح التلميذ يف املدر�شة. 

وقد اأ�شارت مارت�شكو )Martisko, 2012( اإىل اأن التعلم التعاوين والعمل اجلماعي ي�شندها عدد كبري من 
البحوث ملا لها من تاأثري كبري يف دعم املمار�شات ال�شفية لدمج اإح�شا�ض و�شعور الطالب يف بيئة التعلم.



135

جدول )59(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر البيئة ال�سفية 
الداعمة.

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1عال2.370.959ي�شتخدم اأ�شاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي32
3متو�شط2.211.008ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة باأفكارهم33
5متو�شط1.941.069يتيح وقتا اأكرب للتفاعل ال�شفي بني املتعلمني34
6متو�شط1.781.138يطبق ا�شرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة35
4متو�شط2.001.061يتبع اإجراءات ال�شالمة يف جميع الأن�شطة36
2متو�شط2.220.990يدير الوقت بكفاءة37

املح�ر ال�سابع: التقنية يف التعليم:
يت�شح من اجلدول )60( اخلا�ض مبحور التقنية يف التعليم، اأن متو�شط الأداء الكلي )1.31( وهي 
قيمة تقع يف امل�شتوى املنخف�ض، وتدل هده النتيجة على اأن معلمي العلوم ميار�شون هذه املهارة مب�شتوى 

متدٍن، واأنها اأقل املهارات اأداًء باملقارنة باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة. 

جدول )60(: املت��سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئ�ية لأداء عينة الدرا�سة ملح�ر التقنية يف التعليم

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
م�صتوى 
الرتتيبالأداء

1متو�شط1.561.30ي�شتخدم الو�شائل التقنية يف حت�شني التدري�ض38
2منخف�ض1.081.17ي�شجع املتعلمني على ا�شتخدام التقنية يف البحث39

بلغ موؤ�شر الأداء ملهارة »ي�شتخدم الو�شائل التقنية يف حت�شني التدري�ض« متو�شط )1.56(. وي�شري 
و%37.77  ال�شرح  يف  احلا�شوب  ي�شتخدمون  واملعلمات  املعلمني  من   %45.55 اأن  اإىل  ال�شواهد  �شندوق 
ي�شتخدمون عرو�ض البوربوينت يف املقابل جند اأن 5.5% فقط ي�شتخدمون ال�شبورة الإلكرتونية، %7.77 
ي�شتخدمون الربجميات التعليمة، و8.88% من املعلمني فقط ي�شتخدمون املقررات الإلكرتونية، وهذا 
التقنيات  ا�شتخدام  وعدم  فقط  للعر�ض  تقليدي  ب�شكل  التقنية  ا�شتخدام  يف  املعلم  ا�شتمرار  اإىل  موؤ�شر 
احلديثة يف التدري�ض ولعل ذلك يعود اإىل ما اأ�شارت اإليه نتائج ا�شتطالع الراأي للتطور  املهنّي اإذ اأ�شار 
املعلمون واملعلمات اإىل وجود �شعف يف توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتدري�ض العلوم مب�شتوى متو�شط. 
وبالن�شبة ملهارة »ي�شجع املتعلمني على ا�شتخدام التقنية يف البحث« فقد ح�شلت على متو�شط منخف�ض 
)1.08(، حيث ي�شري �شندوق ال�شواهد اإىل اأن ن�شبة 12.22% فقط من املعلمني واملعلمات يكلفون الطالب 
باأن�شطة وواجبات مرتبطة باحلا�شوب والنرتنت، 14.44% من يوجه الطالب للقيام بالتكليفات املرتبطة 
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باملوقع الإلكرتوين واملوجودة يف املنهج. وهذه النتائج ل تتوافق مع توجه امل�شروع والتي ت�شتمل على عدد 
من الأن�شطة الأ�شا�شية املرتبطة بالتقنية وباملوقع اللكرتوين للمناهج.

تتفق هذه النتائج مع درا�شة الرويثي والرو�شاء )2010( والذي ح�شل فيها معيار توظيف التقنية 
يف تدري�ض العلوم اجلديدة على اأدنى متو�شط، ودرا�شة حممد )2011( التي اأ�شارت اإىل اأن م�شتوى اأداء 
معلمي املرحلة الإعدادية يف ا�شتخدام التكنولوجيا والتوا�شل، كان دون حد التمكن يف �شوء موؤ�شرات 
الأداء الدولية املعا�شرة. كما تتفق مع درا�شة كيم )Kim, 1993( والتي تو�شلت اإىل اأن كفايات املعلمني 
يعرفون قيمة  املعلمني  اأن غالبية  جييداً، مع  ب�شكل عام منخف�شة  التعليم  تقنية  ا�شتخدام  الكوريني يف 
اأرجع فريق الدرا�شة هذا التدين يف الأداء يف حمور التقنية  وفوائد ا�شتخدام التقنية يف التعليم. وقد 
املعلم على تطوير  ا، ول ي�شاعد  التقنية كان منخف�شً اأن الدعم املقدم للمعلم يف جمال  اإىل  التعليم  يف 
مهاراته التدري�شية يف هذا املجال، وهذا ما اأ�شارت اإليه نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي حيث اأكد املعلمون 
واملعلمات وجود �شعف يف الدعم الفني لالأجهزة والو�شائل امل�شتخدمة، و�شعف ن�شبّي يف توفر م�شادر 
التعلم لدعم تنفيذ الدرو�ض والأن�شطة الإثرائية، و�شعف يف جتهيز املدار�ض بالتقنيات احلديثة الالزمة 
لتنفيذ درو�ض امل�شروع. كما يرى الفريق اإىل اأنه قد يرجع اإىل عدم رغبة املعلمني واملعلمات يف ا�شتخدام 
درا�شة  اأ�شارت  فقد  باأهميتها،  اعتقادهم  لعدم  التعلم  يف  ا�شتخدامها  على  الطالب  ت�شجيع  اأو  التقنية، 
التقنية لدى املعلمني  اأن هناك عالقة بني امتالك الكفايات  )العمري، 2000( ودرا�شة )دومي، 2010( 
اخلدمة  قبل  املعلم  اإعييداد  اإىل   ،)2004( قطران  ذكر  كما  يرجع،  قد  ال�شعف  اأن  كما  اأهميتها.  وتقدير 
حيث اإن هناك الكثري من ال�شلبيات يف برامج تدريب املعلمني يف ا�شتخدام تقنية التعليم واعتمادهم على 
املحا�شرة والتقومي النظري يف هذا املجال. كما اأظهرت درا�شة الفهيد )1998( اأن املعلمات ل يرغنب يف 
التدريب على املهارات التقنية كا�شتخدام احلا�شب الآيل يف التعليم. ولكن الآن بوجود عدد من املتطلبات 
التقنية الالزمة لتنفيذ مناهج العلوم اجلديدة برزت احلاجة للتدريب على ا�شتخدام تقنيات التعليم 
وهذا ما يف�شر اأن العديد من الدرا�شات احلديثة حددت عدد كبري من الحتياجات التدريبية يف جمال 
ا�شتخدام م�شتحدثات تقنيات التعليم يف اإعداد واإلقاء وتقومي درو�ض العلوم مثل درا�شة )رم�شان، 2010( 

و)ال�شاحي، 2011(.
اإحداث  اإىل  والتكنولوجية  العلمّية  التطورات  اأدت  فقد  تقنًيا،  املعلم  تاأهيل  على  التاأكيد  تو�شية: 
تغري يف اأدوار املعلمني، فلم يعد دور املعلم مقت�شراً على نقل املعرفة ومل يعد امل�شدر الوحيد للمعرفة، 
بل اأ�شبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�شمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية، ويف �شوء هذا 
التقنية  الكفايات  توافر  ال�شروري  اأ�شبح من  امل�شروع،  اإىل متطلبات  بالإ�شافة  للمعلم  الييدور اجلديد 
بكل  العلوم  املهم يف تدري�ض  املهنّي وليقوموا بدورهم  اأدائهم   العلوم، لتح�شني  التعليمية لدى معلمي 
كفاءة واقتدار، وما يدعم ذلك هو اأن كثري من الدرا�شات اأكدت فعالية ا�شتخدام التقنية مبا فيها �شبكات 



137

 Santangelo & Guy, 2004;(التوا�شل الجتماعي يف حت�شني تعلم الطالب وزيادة حت�شيلهم الدرا�شّي
Polyzou, 2005; Thorpe & Young, 2001(، لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية 

اإعداد  ومعاهد  كليات  يف  بها  والهتمام  بتنميتها  والتو�شية  اجلديدة،  العلوم  مناهج  لتدري�ض  الالزمة 
املعلمني قبل اخلدمة. 

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )2(:

لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الثالث )2( والذي ن�شه: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�شّي ملعلم 
اخلربة  املتو�شطة(،  )البتدائية،  التعليمية  املرحلة  معلمة(،  )معلم،  اجلن�ض  عامل:  اإىل  يعزى  العلوم 
التدري�شية )اأقل من خم�ض �شنوات، من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات، من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة، 15 �شنة 

فاأكرث(؟. مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لعينة الدرا�شة وفيما يلي تو�شيح لذلك:
عامل اجلن�س )معلم, معلمة(:

مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�شة، ومن ثم مت ح�شاب قيمة ت 
لعينتني م�شتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل واجلدول )61( التايل يو�شح 

النتائج اخلا�شة بذلك:
واملعلمات  للمعلمني  الكلي  الأداء  متو�شطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن   )61( اجلدول  من  يالحظ 
التدري�شي،  الأداء  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  فرق  وجود  يعني  ما   0.05 ≤ م�شتوى  عند  اإح�شائًيا  دالة 
اأن  النتيجة على  املعلمات، وتدل هذه  اأكرب وهن  املتو�شط احل�شابّي  اإىل متغري اجلن�ض، ول�شالح  يعزى 
الأداء التدري�شّي للمعلمات ب�شكل عام اأف�شل من الأداء التدري�شّي للمعلمني عينة الدرا�شة. كما يالحظ 
من اجلدول ال�شابق وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�شّي ل�شالح 
املعلمات يف جميع حماور البطاقة، با�شتثناء حمور ا�شتخدام منوذج التعلم املتمايز فال يوجد اختالفات 

دالة اإح�شائًيا يف هذا املحور؛ مما يعني تقارب الأداء التدري�شّي للمعلمني واملعلمات يف هذا املحور.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�شة هيانغ وفرا�شر يف  تايوان )Huang & Fraser, 2009( والتي 
اأ�شارت اإىل وجود فروق بني )818( من معلمي ومعلمات العلوم يف اآرائهم حول البيئة املدر�شية. فقد دلت 
النتائج اإىل اأن املعلمات يحملن اجتاهات اإيجابية اأعلى من املعلمني نحو الزمالة املهنّية وامل�شلحة املهنّية 
القيادة واحلرية الوظيفية.  اأعلى نحو  اإيجابية  وامل�شاواة بني اجلن�شني، بينما يحمل الرجال اجتاهات 
وتختلف هذه الدرا�شة مع درا�شة الوهر )2002( يف الأردن التي اأ�شارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة 

اإح�شائية يف درجة فهم النظرية البنائية تعزى اإىل جن�ض املعلم.
وميكن اأن يرجع الختالف بني املعلمني واملعلمات اإىل اختالف م�شتوى التطوير املهنّي الذي قدم 
اإح�شائًيا يف م�شتوى التطوير املهنّي ول�شالح املعلمات على جميع حماور  لهما حيث يوجد فروق دالة 
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ا�شتبانة التطور املهنّي الذي �شمل خم�شة حماور هي الأهداف واملحتوى واأ�شاليب التطوير والأن�شطة 
اأن يرجع  الدرا�شة احلالية. كما ميكن  الأول يف  ال�شوؤال  نتائج  اأ�شارت غليه  ما  وذلك ح�شب  والتقومي، 
ال�شبب اإىل اختالف البيئة الرتبوية للجن�شني، خا�شة اأن تعليم الفتيات كان م�شتقاًل عن تعليم الذكور 
اإىل وقت قريب. وبالرغم من خ�شوع اجلميع للربامج نف�شها حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم حاليا، 
اإل اأن الف�شل بني اجلن�شني �شواء يف اأثناء الدرا�شة اأو الإعداد ملهنة التعليم اأو يف اأثناء املهنة قد يكون خلق 

ثقافتني خمتلفتني للعمل والتدريب.

جدول )61(: املت��سطات احل�سابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة )اجلن�س(

املتو�صط العدداجلن�ضاملحور
احل�صابي

النحراف 
الدللةTاملعياري

املادة العلمّية1
1622.140.558معلم

6.849-000.
1272.580.529معلمة

خربات تعليمية ا�شتق�شائية2
1621.710.780معلم

8.027-000.
1272.440.740معلمة

املمار�شات التدري�شية3
1621.840.606معلم

6.379-000.
1272.280.567معلمة

اأ( ا�شتخدام منوذج التعلم البنائي
1621.940.626معلم

9.635-000.
1272.570.501معلمة

ب( ا�شتخدام التعليم املتمايز
1621.680.651معلم

1.262-208.
1271.800.941معلمة

الييعييالقيية الييتييكييامييلييييية بيييني الييعييلييوم 4
واملواد الأخرى

1621.340.844معلم
9.316-000.

1272.140.624معلمة

اأ( ربط العلوم باملواد الأخرى
1621.400.929معلم

8.353-000.
1272.190.658معلمة

ب( ربط العلوم بالتقنية واملجتمع
1621.270.833معلم

-8.637-000.
1272.100.778معلمة

تقومي متنوع وم�شتمر5
1621.470.901معلم

11.866-000.
1272.490.553معلمة

بيئة �شفية داعمة للتعلم6
1621.680.992معلم

10.149-000.
1272.600.518معلمة

التقنية يف التعليم7
1620.900.992معلم

7.440-000.
1271.851.151معلمة

الأداء الكلي 
معلمة

1621.660.669معلم
10.223-000.

1272.380.534
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عامل املرحلة التعليمية )البتدائية, املت��سطة(:
مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�شة، ومن ثم مت ح�شاب قيمة ت 
لعينتني م�شتقلتني لكل حمور، ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل وجدول )62( التايل يو�شح 

النتائج اخلا�شة بذلك:

جدول )62(: املت��سطات احل�سابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة )املرحلة 
التعليمية(

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

النحراف 
الدللةTاملعياري

املادة العلمّية1
.1772.3060003البتدائي

1.024-307.
.1122.3856680املتو�شطة

خربات تعليمية ا�شتق�شائية2
.1772.0282845البتدائي

197.-844.
.1122.0486815املتو�شطة

املمار�شات التدري�شية3
.1772.0563459البتدائي

482.631.
.1122.0162194املتو�شطة

الييتييعييلييم  ا�ييشييتييخييدام منيييييوذج  اأ( 
البنائي

.1772.2266704البتدائي
197.844.

.1122.2164034املتو�شطة

ب( ا�شتخدام التعليم املتمايز
.1771.7676353البتدائي

730.466.
.1121.6983861املتو�شطة

العلوم 4 بني  التكاملية  العالقة 
واملواد الأخرى

.1771.6685399البتدائي
781.-435.

.1121.7485480املتو�شطة

اأ( ربط العلوم باملواد الأخرى
.1771.7191313البتدائي

867.-387.
.1121.8189894املتو�شطة

بييالييتييقيينييييية  اليييعيييليييوم  ربيييييط  ب( 
واملجتمع

.1771.6190810البتدائي
607.-545.

.1121.6890812املتو�شطة

تقومي متنوع وم�شتمر5
.1771.9391286البتدائي

130.897.
.1121.9193412املتو�شطة

بيئة �شفية داعمة للتعلم6
1772.090.942البتدائي

256.798.
1122.070.929املتو�شطة

التقنية يف التعليم7
1771.321.125البتدائي

035.-972.
1121.321.229املتو�شطة

الأداء الكلي 
املتو�شطة

1771.970.707البتدائي
136.-892.

1121.980.718
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يالحظ من اجلدول )62( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات يف 
≥ 0.05 مما يعني عدم وجود فرق يف  اإح�شائًيا عند م�شتوى  دالة  املرحلة البتدائية واملتو�شطة، غري 
الأداء التدري�شّي للمعلمني واملعلمات يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�شّية. وتنطبق هذه النتيجة اأي�شا على 
جميع املحاور، فيمكن مالحظة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني من يدر�شون املرحلة البتدائية 
وبني من يدر�شون املرحلة املتو�شطة يف الأداء التدري�شّي يف جميع حماور البطاقة؛ مما يعني تقارب الأداء 
التدري�شّي يف هذا املحور. وقد تعود هذه النتيجة اإىل اأن الفل�شفة الرتبوية القائمة عليها كتب املرحلة 
البنائية يف  والنظرية  العلمّية  الرتبية  تركيزها على معايري  تقريًبا يف  واملتو�شطة متماثلة  البتدائية 
نتائج  تو�شلت  حيث  الأخرى،  الجتماعية  والعلوم  والقراءة  والريا�شيات  العلوم  بني  والتكامل  التعلم 
الختالفات  اأبرز  اأن  اإىل  الطبيعية(  والعلوم  الريا�شيات  كتب  للدرا�شة )تقومي منتجات  الأول  الفريق 
الطالب  �شيختربها  التي  املحتوى واخلربات  املتو�شطة كان يف  واملرحلة  البتدائية  املرحلة  بني مناهج 
فاملحتوى واملهارات يف املرحلة املتو�شطة اأكرب واأكرث تعقيًدا يف طبيعتها. ولكن طريقة اكت�شاب املعرفة 
باملمار�شة والتدري�ض كفل�شفة تربوية موجودة يف كتب املرحلة البتدائية واملتو�شطة. لذلك فاإن الأداء 
التدري�شّي لتنفيذ املنهج كان متماثاًل. ومما يدعم ذلك اأن نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي يف هذه الدرا�شة 
البتدائية  املرحلة  واملعلمات يف  املعلمني  اإح�شائية بني مرئيات  ذات دللة  اأنه ل توجد فروق  اأو�شحت 
املرحلة  معلمي  من  الدرا�شة  عينة  اأن  اإىل  بالإ�شافة  لهم.  املقدم  التطوير  حول  املتو�شطة  املرحلة  ويف 
 )%83.7( البكالوريو�ض  حملة  ن�شبة  كانت  فقد  نف�شها،  العالية  املوؤهالت  لديهم  واملتو�شطة  البتدائية 
ون�شبة )91%( من املعلمني واملعلمات موؤهلني تربوًيا لذلك جاءت النتائج يف عدم وجود فرق يف الأداء 

التدري�شّي للمعلمني واملعلمات يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�شّية.

عامل اخلربة التدري�سية )اأقل من خم�س �سن�ات, من 5 اإىل اأقل من 10 �سن�ات, من 10 اإىل اأقل من 15 
�سنة, 15 �سنة فاأكرث(:

اإىل اختالف  التدري�شّي يعزى  الأداء  الدرا�شة يف م�شتوى  وللتعرف على وجود اختالف بني عينة 
اخلربة التدري�شية، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي للعينات الأربع )اأقل من 5 �شنوات، 
الكلي، وجدول )63(  الأداء  ال�شبعة وكذلك  املحاور  فاأكرث( يف  �شتة   15  ،15 اأقل من   10  ،10 5-اأقل من 

يو�شح املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعياري.
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جدول )63(: املت��سطات احل�سابية  والنحراف املعياري ملجم�عات الدرا�سة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياخلربةالعدداملحور 

املادة العلمّية

612.190.632اأقل من خم�ض �شنوات
412.510.496من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
642.290.569من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.360.589 �شنة فاأكرث

خربات تعليمية 
ا�شتق�شائية

611.870.902اأقل من خم�ض �شنوات
412.180.727من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
642.070.817من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.040.858 �شنة فاأكرث

منوذج التعلم البنائي

612.110.712اأقل من خم�ض �شنوات
412.270.638من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
642.140.697من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.290.605 �شنة فاأكرث

التعليم املتمايز

611.520.829اأقل من خم�ض �شنوات
411.670.740من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.720.759من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151231.860.793 �شنة فاأكرث

املمار�شات التدري�شية

)التعلم البنائي 
والتعليم املتمايز(

611.890.647اأقل من خم�ض �شنوات
412.050.563من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.980.648من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.130.621 �شنة فاأكرث

ربط العلوم باملواد 
الأخرى

611.610.913اأقل من خم�ض �شنوات
411.730.989من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.561.019من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151231.920.786 �شنة فاأكرث

ربط العلوم بالتقنية 
واملجتمع

611.560.895اأقل من خم�ض �شنوات
411.631.028من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.460.979من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151231.770.819 �شنة فاأكرث

التكامل )ربط العلوم 
باملواد الأخرى وربط 

العلوم بالتقنية 
واملجتمع(

611.590.826اأقل من خم�ض �شنوات
411.680.938من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.510.971من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151231.840.751 �شنة فاأكرث
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياخلربةالعدداملحور 

تقومي متنوع وم�شتمر

611.860.923اأقل من خم�ض �شنوات
411.981.062من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.761.049من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.020.781 �شنة فاأكرث

بيئة �شفيه داعمة

612.060.933اأقل من خم�ض �شنوات
412.001.054من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.921.089من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.210.793 �شنة فاأكرث

التقنية يف التعليم

611.251.098اأقل من خم�ض �شنوات
410.961.120من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.251.218من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

15611.251.099 �شنة فاأكرث

الأداء الكلي

611.870.753اأقل من خم�ض �شنوات
412.000.694من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات
641.890.748من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة

151232.070.669 �شنة فاأكرث

الأحييييادي  التبييياين  حتلييييل  اختيييييبار  ا�شتخيييييدام  مت  املتو�شطات،  بني  الفروق  دلليية  على  وللتعرف 
الأداء  مل�شتوى  احل�شابّي  املتو�شط  قيم  بني  اختالفات  هناك  اأن   )64( اجلييدول  من  يت�شح   .)ANOVA(
املتمايز(،  و)التدري�ض  العلمّية(،  )املييادة  املحاور  يف  التدري�شية  اخلييربة  اختالف  اإىل  يعزى  التدري�شّي 

و)الربط مع العلوم الأخرى( وذلك ل�شالح ذوي اخلربة )15 �شنة فما اأكرث(. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�شة كل من الغامدي )2010(، ودرا�شة القرين )2005( وخطابية 
للمهارات  العلوم  معلمي  ممار�شة  درجة  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  من   )2001( وعليمات 

التدري�شية ل�شالح ذوي اخلربات التدري�شية الطويلة. 
وتختلف هذه النتيجة مع درا�شة حممد )2011( ودرا�شة العليمات والقطي�ض )2007( التي تو�شلت 

اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني الأكرث خربة وحديثي التخرج. 
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جدول )64(: ي��سح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجم�عات

م�صدر املحور
التباين

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الدللةفاملربعات

املادة العلمّية
.2.7803927بني املجموعات

2.734044. .96.598285339داخل املجموعات
99.378288املجموع

خربات ا�شتق�شائية
.2.6283876بني املجموعات

1.237297. .201.852285708داخل املجموعات
204.480288املجموع

التعلم البنائي
.1.8273609بني املجموعات

1.423236. .122.013285428داخل املجموعات
123.840288املجموع

التعليم املتمايز
4.88931.630بني املجموعات

2.637050. .176.128285618داخل املجموعات
181.017288املجموع

املمار�شات التدري�شية )التعلم 
البنائي والتعليم املتمايز(

.2.5313844بني املجموعات
2.159093. .111.373285391داخل املجموعات

113.904288املجموع

ربط العلوم باملواد الأخرى
6.92532.308بني املجموعات

2.859037. .230.137285807داخل املجموعات
237.062288املجموع

ربط العلوم بالتقنية واملجتمع
4.43031.477بني املجموعات

1.810146. .232.552285816داخل املجموعات
236.982288املجموع

العالقة التكاملية )الربط 
مع املواد الأخرى والربط مع 

التقنية واملجتمع(

5.57235.572بني املجموعات
2.591053. 204.336285204.336داخل املجموعات

209.908288209.908املجموع

تقومي متنوع وم�شتمر
3.34931.116بني املجموعات

1.325267. .240.186285843داخل املجموعات
243.535288املجموع

بيئة �شفية داعمة
3.97331.324بني املجموعات

1.520209. .248.251285871داخل املجموعات
252.224288املجموع

التقنية يف التعليم
10.21433.405بني املجموعات

2.550056. 380.4982851.335داخل املجموعات
390.713288املجموع

الأداء 
.2.2123737بني املجموعات

1.469223. .143.062285502داخل املجموعات
145.273288املجموع
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وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�شتخدام اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية، وجدول )65( يو�شح اختبار 
Scheffe شيفيه�

جدول )65(: اختبار �سيفيه Scheffe ملتغري اخلربة التدري�سية

الفرق بني  )J( اخلدمة )I( اخلدمةاملحور
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

املادة 
العلمية

اأقل من خم�ض �شنوات

.11757.060-.32203-اقل من 10 �شنوات

.10417.804-.10359-اقل من 15 �شنه

.09117.304-.17406-15 �شنه فاأكرث

اأقل من 10 �شنوات

.32203.11757.060اقل من خم�ض �شنوات

.21845.11646.320اقل من 15 �شنه

.1514797.10499.576 �شنه فاأكرث

اأقل من 15 �شنه

.10359.10417.804اقل من خم�ض �شنوات

.11646.320-.21845-اقل من 10 �شنوات

.08973.892-.07048-15 �شنه فاأكرث

15 �شنه فاأكرث

.17406.09117.304اقل من خم�ض �شنوات

.10499.576-.14797-اقل من 10 �شنوات

.07048.08973.892اقل من 15 �شنه

التعليم 
املتمايز

اأقل من خم�ض �شنوات

.15876.811-.15567-اقل من 10 �شنوات

.14067.549-.20483-اقل من 15 �شنه

.12311.057-.33995-15 �شنه فاأكرث

اأقل من 10 �شنوات

.15567.15876.811اقل من خم�ض �شنوات

.15725.992-.04916-اقل من 15 �شنه

.14176.640-.18428-15 �شنه فاأكرث

اأقل من 15 �شنه

.20483.14067.549اقل من خم�ض �شنوات

.04916.15725.992اقل من 10 �شنوات

.12116.743-.13512-15 �شنه فاأكرث

15 �شنه فاأكرث

.33995.12311.057اقل من خم�ض �شنوات

.18428.14176.640اقل من 10 �شنوات

.13512.12116.743اقل من 15 �شنه
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الفرق بني  )J( اخلدمة )I( اخلدمةاملحور
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

يربط 
العلوم 
باملواد 
الأخرى

اأقل من خم�ض �شنوات
.18147.933-.11969-اقل من 10 �شنوات

.04952.16079.992اقل من 15 �شنه
.14072.194-.30668-15 �شنه فاأكرث

اأقل من 10 �شنوات
.11969.18147.933اقل من خم�ض �شنوات

.16921.17976.829اقل من 15 �شنه
.16205.722-.18699-15 �شنه فاأكرث

اأقل من 15 �شنه
.16079.992-.04952-اقل من خم�ض �شنوات

.17976.829-.16921-اقل من 10 �شنوات
.13850.088-.35620-15 �شنه فاأكرث

15 �شنه فاأكرث
.30668.14072.194اقل من خم�ض �شنوات

.18699.16205.722اقل من 10 �شنوات
.35620.13850.088اقل من 15 �شنه

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )3(:

العلوم يف  التدريبية ملعلم  الثالث )3( والذي ن�شه: ما الحتياجات  الرئي�ض  ال�شوؤال  لالإجابة عن 
�شوء متطلبات امل�شروع، مت حتديد الحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات العلوم يف �شوء نتائج تقومي 
الأداء التدري�شّي وبا�شتخدام بطاقة املالحظة ال�شفية على عينة الدرا�شة، حيث ت�شمنت بطاقة املالحظة 
)39( اأداًء تدري�شًيا. وقد اتفق فريق الدرا�شة على اعتبار الأداءات التي ح�شلت على م�شتوى )متو�شط، 
منخف�ض، منعدم( اأنها ت�شكل احتياًجا تدريبًيا، وهذا ما اعتمدته بع�ض الدرا�شات يف جمالت م�شابهة 

كدرا�شة اخلطيب واإ�شماعيل )2001(.
اأداء  اأن هناك ق�شوًرا يف عدد )32(  اأفرزها ال�شوؤال الثالث تبني  ومن خالل ا�شتقراء النتائج التي 
الأداءات مب�شتوى  الدرا�شة هذه  التدري�شية )39(، حيث مل حتقق عينة  الأداءات  اإجمايل  تدري�شي من 
عال، وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي ومعلمات العلوم. وفيما يلي جدول رقم )66( يو�شح 

من خاللها احلاجات التدريبية ح�شب الأولوية.
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جدول)66(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العل�م مرتبه ح�سب الأول�ية يف �س�ء نتائج املالحظة ال�سفية.

املتو�صط العباراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى
الحتياج

عال1.081.177ي�شجع املتعلمني على ا�شتخدام التقنية يف البحث والتوا�شل.1
عال1.191.080يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�شميم التقني.2

وعر�ض 3 وجمع  وح�شاب  تقدير  يف  الريا�شيات  لتوظيف  املتعلمني  يوجه 
عال1.321.206وتف�شري البيانات.

متو�شط1.521.074ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي.4
متو�شط1.541.080يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني.5
متو�شط1.561.303ي�شتخدم الو�شائل التقنية يف حت�شني التدري�ض.6

يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما 7
متو�شط1.630.981يتعلق بق�شايا العلوم والتقنية.

ييييرثي ميينيياقيي�ييشيية املييحييتييوى بييوجييهييات نييظيير املييتييعييلييمييني املييخييتييلييفيية اجتماعيا 8
متو�شط1.650.897واقت�شاديا وثقافيا.

متو�شط1.781.138يطبق ا�شرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة.9
متو�شط1.800.925يربط املفاهيم بتطبيقات اأخرى )الإثراء(.10
متو�شط1.831.026يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد.11
متو�شط1.841.012ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني.12

ال�شرعية، 13 )العلوم  الأخيييرى  وامليييواد  العلوم  بييني  التكاملية  العالقة  يييربز 
متو�شط1.841.017العلوم الجتماعية، اللغة العربية، الرتبية الفنية(.

متو�شط1.851.050يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني.14
متو�شط1.890.982يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�شتخال�ض النتائج.15
متو�شط1.901.005ي�شجع املتعلمني على التوا�شل وتف�شري مالحظاتهم ونتائجهم16
متو�شط1.911.032ي�شتخدم مهام واقعية ذات �شلة بحياة املتعلمني.17
متو�شط1.930.957ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار.18
متو�شط1.941.069يتيح وقتا اأكرب للتفاعل ال�شفي بني املتعلمني.19
متو�شط1.970.928يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري.20
متو�شط2.001.061يتبع اإجراءات ال�شالمة يف جميع الأن�شطة.21
متو�شط2.010.870ينوع ا�شرتاتيجيات التدري�ض لتنا�شب اأمناط تعلم خمتلفة.22
متو�شط2.081.064يوظف اأن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم.23
متو�شط2.100.827ي�شتفيد من نتائج التقومي يف حت�شني التدري�ض )التقومي(.24
متو�شط2.100.985يربط املحتوى بالق�شايا العلمّية والظواهر املحيطة باملتعلمني.25
متو�شط2.120.979يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية.26
متو�شط2.150.867يعطى الفر�شة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�شيات.27
متو�شط2.211.008ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة باأفكارهم.28
متو�شط2.210.871يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�شة للدر�ض )الكت�شاف(.29
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املتو�صط العباراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى
الحتياج

متو�شط2.220.939يخطط م�شبقاً لأن�شطة ال�شتق�شاء30
متو�شط2.220.990يدير الوقت بكفاءة.31
متو�شط2.230.955يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي.32
منخف�ض2.290.819يطرح اأ�شئلة ت�شتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري.33
منخف�ض2.350.735يبني ترابط املفاهيم العلمّية وتطورها.34

منخف�ض2.370.959ي�شتخدم اأ�شاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي.35

منخف�ض2.480.717يثري اهتمام املتعلمني )التهيئة(.36

منخف�ض2.480.657بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�شيح(.37

منخف�ض2.740.514يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�شة يف الدر�ض.38

منخف�ض2.760.482يراعي �شحة املحتوى العلمّي.39

ويالحظ من اجلدول ال�شابق اأن هناك حاجات تدريبية يف جمال ال�شتق�شاء حيث جند اأن متو�شط 
ت�شتمل على موؤ�شرات  التدريبية ترتواح ما بني )1.83- 2.22(، وهى  ذات احلاجة  التدري�شية  الأداءات 
 ،)1.89( واملقارنة  للتحليل  املتعلمني  ويحفز   ،)1.83( البيانات  جلميع  املتعلمني  يوجه  التالية:  الأداء 
وي�شجع املتعلمني على التوا�شل والتف�شري )1.90(، وي�شجع على النقد واختبار الأفكار )1.93(، ويعطي 

الفر�شة للمتعلمني لطرح التوقعات )2.21(، ويخطط م�شبقاً لال�شتق�شاء )2.22(.
املعلمني واملعلمات على تنفيذ  اإىل عدم قدرة بع�ض  املرتبطة بال�شتق�شاء قد تعود  وهذه احلاجة 
درو�ض العلوم وخا�شة التجريبية بال�شورة ال�شحيحة؛ وذلك ب�شب قلة الإمكانات وامل�شتلزمات الالزمة 
لتدري�ض العلوم يف املختربات؛ مما يوؤدي اإىل تدين اأداء املعلمني يف ا�شتخدام بع�ض التقنيات والأجهزة 
الالزم ا�شتخدامها لتنمية مهارات ال�شتق�شاء، وهذا ما اأكدته نتائج ال�شوؤال املفتوح يف ا�شتبانة التهيئة 
والتطور املهنّي املقدم للمعلم، حيث اإن 540 من عينة الدرا�شة اأكدوا احلاجة لتوفري الأدوات والو�شائل 
ال�شتق�شاء  مهارات  على  ويركز  عملًيا  التدريب  يكون  اأن  واأهمية  ال�شتق�شاء،  درو�ض  لتنفيذ  الالزمة 

ويتبعه متابعة وتقومًيا حتى يكون فعاًل.
البنائي  بالتعلم  ال�شلة  ذات  التدري�شية  املمار�شات  على  بالتدريب  متعلقة  حاجات  هناك  اأن  كما 
والتعليم املتمايز حيث تراوحت الأداءات التدري�شية ذات احلاجات التدريبية ما بني )1.54-2.21(، وهذه 
الأداءات متثلت يف: يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة )1.54(، ويرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر 
التدري�ض  ا�شرتاتيجيات  ينوع   ،)1.80( )الإثراء(  اأخرى  بتطبيقات  املفاهيم  ويربط   ،)1.65( املتعلمني 
لتنا�شب اأمناط التعلم )2.01(، وي�شتفيد من نتائج التقومي يف حت�شني التدري�ض )2.10(، ويوفر خربات 

عملية حول املفاهيم الرئي�شية )الكت�شاف( )2.21(.
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على  العملي  للتدريب  تخ�ش�ض  التي  التدريبية  الربامج  يف  ق�شور  اإىل  النتائج  هذه  تعزى  وقد 
املمار�شات التدري�شية يف جمال البنائية اأو التعليم املتمايز وهذا ما اأ�شارت اإليه نتائج ال�شوؤال املفتوح يف 
ا�شتبانة التهيئة والتطور  املهنّي املقدم للمعلم، التي بينت اأن 92 من عينة الدرا�شة يرون اأهمية اإيجاد 
منوذج تدري�شي يتم من خالله ح�شور درو�ض منوذجية يعدها معلمون ومعلمات متميزون اأو م�شرفون 
اأو مدربون حيث ميكن من خالله روؤية منوذج تدري�شي منا�شب ملا يواجهونه من عوائق يرون اأنها اأثرت 
�شلباً على تاأديتهم لدرو�شهم. كما اأنه قد يكون من �شمن اأ�شباب ال�شعف يف هذا املجال هو عدم توفري وقت 
كاٍف للتدري�ض البنائي اأو املتمايز حيث طالب 89 من عينة الدرا�شة بزيادة ن�شاب احل�ش�ض التدري�شية اأو 

تخفي�ض منهج العلوم ليتنا�شب مع الزمن املتاح للح�ش�ض التدري�شية.
ومن خالل ا�شتقراء نتائج اجلدول ال�شابق جند اأن هناك حاجات تدريبية اأي�شاً يف جمال العالقة 
ذات  التدري�شية  الأداءات  متو�شطات  تراوحت  حيث  واملجتمع،  الأخرى  واملواد  العلوم  بني  التكاملية 
احلاجات التدريبية ما بني )1.19- 2.10(، وقد متثلت مبوؤ�شرات الأداء التالية: يطور القدرات واملهارات 
وعر�ض  وح�شاب  تقدير  يف  الريا�شيات  لتوظيف  املتعلمني  يوجه   ،)1.19( التقني  بالت�شميم  املرتبطة 
يتعلق  فيما  اليومية  واحلياة  املحلية  البيئة  حول  القرار  اتخاذ  على  املتعلمني  يحفز   ،)1.32( البيانات 
يوظف   ،)1.84( الأخرى  واملواد  العلوم  بني  التكاملية  العالقة  يربز   ،)1.63( والتقنية  العلوم  بق�شايا 
والظواهر  العلمّية  بالق�شايا  املحتوى  يربط   ،)2.08( العلوم  لتعلم  متنوعة  وكتابية  قرائية  اأن�شطة 

املحيطة باملتعلمني )2.10(.
اإىل عدم توافر اخلربة ال�شابقة للمعلمني واملعلمات يف جمال العالقة التكاملية  وقد يرجع ذلك 
بني العلوم واملواد الأخرى ب�شبب حداثة هذا التوجه، وعدم الهتمام به �شابقاً وخا�شة الربط بني العلوم 
والقراءة، لذلك فهناك حاجة تدريبية ما�شة يف تخ�شي�ض مو�شوعات معينة ليتم التدريب عليها، وهذا 

ما اأكده 326 من عينة املعلمني واملعلمات بتخ�شي�ض حمتوى التدريب يف جمالت حمددة.
بالن�شبة ملجال التقومي املتنوع وامل�شتمر، جند اأن احلاجات التدريبية يف هذا املجال ارتبطت باأداءات 
تدري�شية تراوحت متو�شطاتها ما بني )1.52- 2.23(، وهذه الأداءات التدري�شية هي: ي�شجع املتعلمني 
على التقومي الذاتي )1.52(، ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني )1.84(، ي�شتخدم مهام 
والوجدانية )2.12(،  واملهارية  املعرفية  التعلم  املتعلمني )1.91(، يقوم جوانب  ذات �شلة بحياة  واقعية 
التدريب يف جمال  اأهمية  �شبق احلديث عن  والبنائي واخلتامي )2.23(. وقد  القبلي  التقومي  يوظف 
التقومي البديل يف تف�شري نتائج بطاقة املالحظة يف هذا املحور، هذا وقد اأكدت نتائج ا�شتطالع الراأي اأن 
326 من عينة الدرا�شة اأكدوا اأن مو�شوع التقومي من اأكرث املو�شوعات حاجة للتدريب من وجهة نظرهم.
الأداء  للتعلم يف عدد من موؤ�شرات  الداعمة  ال�شفية  البيئة  التدريبية يف جمال  ظهرت احلاجات 
التدري�شّي والتي تراوحت فيه املتو�شطات ذات احلاجة ما بني )1.78-2.22(، وهى: يطبق ا�شرتاتيجيات 
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التعلم التعاوين املتنوعة )1.78(، يتيح وقًتا اأكرب للتفاعل ال�شفي بني املتعلمني )1.94(، يتبع اإجراءات 
باأفكارهم )2.21(، يدير  وامل�شاركة  التعبري  املتعلمني على  الأن�شطة )2.00(، ي�شجع  ال�شالمة يف جميع 
الوقت بكفاءة )2.22(. وقد اأرجع عدد من املعلمني واملعلمات )117( ذلك اإىل اأن اأعداد الطالب يف الف�شل 
تقف عائقاً يف تنفيذ الدرو�ض ب�شكل �شحيح، وبني بع�شهم اأن غرفة الف�شل لي�شت بيئة منا�شبة لتدري�ض 
درو�ض العلوم، فهم يحتاجون اإىل ف�شول اأكرث ثراء، مما يعني اأنهم بحاجة اإىل التدريب على اأ�شاليب 
فاعلة يف الإدارة ال�شفية تتنا�شب مع املجموعات الكبرية وتي�شر تطبيق ا�شرتاتيجيات التعلم التعاوين 

املتنوعة.
التقنية  اأهمية بالعتماد على نتائج بطاقة املالحظة، هي جمال  التدريبية  اأكرث الحتياجات  اأما 
حيث تراوحت متو�شطات الأداء التدري�شّي فيه ما بني )1.08- 1.56( وا�شتملت على: ي�شجع املتعلمني 
التدري�ض  حت�شني  يف  التقنية  الو�شائل  وي�شتخدم   ،)1.08( والتوا�شل  البحث  يف  التقنية  ا�شتخدام  على 
)1.56(، وقد يعزى ذلك اإىل ق�شور يف الربامج التدريبية التي تخ�ش�ض لتدريبهم على التقنية، وقلة 
اهتمام املعلمني واملعلمات بتوظيف التقنية ب�شكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم. لذا من الأهمية ت�شميم 
يتنا�شب مع متطلبات  والتعلم ومبا  التعليم  التقنية يف  ا�شتخدام  تدريبية متخ�ش�شة يف جمال  برامج 

املنهج اجلديد �شواء يف دليل املعلم او كتاب الطالب اأو املوقع اللكرتوين امل�شاحب للكتب.
وبالن�شبة ملجال املادة العلمّية فقد ظهرت احلاجة التدريبية فيه فقط يف موؤ�شر الأداء التدري�شي: 
يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري )1.97(، اأما بقية املوؤ�شرات فقد كانت 
العلمّية،  املادة  يف  التعمق  واأهمية  دورهم  لتطور  املعلمني  اإدراك  اإىل  ذلك  يعود  وقد  عالية  مبتو�شطات 
ولكن على الرغم من ذلك فاإنه من الأهمية توفري برامج تدريبية متخ�ش�شة يف املادة العلمّية ملواكبة 

امل�شتجدات والتغريات العلمّية والتقنية يف مادة العلوم.
اإىل  يعزى  واملعلمات  للمعلمني  التدري�شّي  الأداء  يف  فرق  وجود  عدم  ال�شابقة  النتائج  من  ويت�شح 
من  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  حيث  الدرا�شّية.  املرحلة  متغري 
التدري�شّي يف جميع حماور  الأداء  املتو�شطة يف  املرحلة  البتدائية وبني من يدر�شون  املرحلة  يدر�شون 
اختالف  يوجد  ل  باأنه  ذلك  على  ن�شتدل  املحور.  هذا  يف  التدري�شّي  الأداء  تقارب  يعني  مما  البطاقة؛ 
برامج  لأن  وذلك  واملتو�شطة  البتدائية  املرحلة  ومعلمات  معلمي  بني  التدريبية  الحتياجات  درجة  يف 
اأن  كما  الدرا�شة،  نتائج  تو�شلت  كما  املتو�شطة  اأو  البتدائية  املرحلة  �شواء يف  مت�شابهة  املهنّي  التطوير 
العلمّي  واملوؤهل  اخلربات  حيث  من  وتربوياً  اأكادميياً  مت�شابهة  تكون  تكاد  واملعلمات  املعلمني  خربات 
اأفراد عينة الدرا�شة كانت خربتهم التدري�شية  اإن )78.9%( من  وكذلك عدد الدورات التدريبية. حيث 
اأكرث من خم�ض �شنوات. كما اأن )21.1%( فقط مل يح�شلوا على دورات تدريبية. بينما ح�شل البقية على 
دورات تدريبية ترتاوح من يوم اإىل اأكرث من ت�شعة اأيام. بالإ�شافة اإىل اأن ن�شبة حملة البكالوريو�ض يف 
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النتائج مع  واملعلمات موؤهلني تربوياً. وتتفق هذه  املعلمني  الدرا�شة )83.7%( ون�شبة )91%( من  عينة 
درا�شة �شارون )Sharon, 2008( ودرا�شة جون�شتون )Johnston, 2007( والتى بينت نتائجها عدم 
وجود فروق دالة اإح�شائًيا بني املعلمني واملعلمات يف م�شتوى احتياجاتهم التدريبية يف املجالت املختلفة.
وختاماً، فان معلم العلوم يواجه كثرياً من التحديات لتنفيذ امل�شروع، وخا�شة اأن برامج اإعداد قبل 
اخلدمة مل توفر لهم الإعداد املنا�شب ملتطلبات املناهج اجلديدة، لذلك فاإن التطوير املهنّي القائم على 

الحتياج التدريبي اأمر �شروري لزيادة كفاءة تعليم العلوم. 
* * *

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي الرابع

ين�ض ال�شوؤال الرئي�شي الرابع على ما يلي: ما واقع تدري�ض الريا�شيات يف �شوء فل�شفة وتوجهات 
م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟. ويتفرع من هذا ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة التالية: 

مناهج ( 1 م�شروع  فل�شفة  �شوء  يف  التدري�ض  ملهارات  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  اأداء  م�شتوى  ما 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية؟.

هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�شّي ملعلم الريا�شيات يعزى اإىل عامل اجلن�ض واملرحلة التدري�شية ( 2
واخلربة التدري�شية؟.

ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�شيات يف �شوء متطلبات امل�شروع؟.( 3

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع )1(:

لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الرابع )1( والذي ن�شه: ما م�شتوى اأداء معلمي ومعلمات الريا�شيات 
بطاقة  تطبيق  مت  الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  فل�شفة  �شوء  يف  التدري�ض  ملهارات 
 – متو�شط   – )عايل  الرباعي  ليكرت  مقيا�ض  ا�شتخدام  ومت  الدرا�شة،  عينة  على  ال�شفية  املالحظة 
الظهور  م�شتوى  تراوح  حيث  الأداة،  فقرات  من  فقرة  لكل  الأداء  ظهور  لتحديد  – منعدم(  منخف�ض 
بني م�شتوى )عايل(، ومت متثيله عددياً بالرقم )3(؛ وبني م�شتوى )منعدم(، ومت متثيله عددياً بالرقم 
)0(، ولالإجابة عن ال�شوؤال مت ح�شاب املتو�شطات والنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل مهارة واملتو�شط 

احل�شابّي العام لأداء معلمي ومعلمات العلوم ككل. وفيما يلي تو�شيح لذلك:
الأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�سفية: 

يت�شح من جدول )67( اأن متو�شط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات عينة الدرا�شة يف مهارات 
النتيجة على  وتدل هذه  املنخف�ض،  امل�شتوى  ويقع يف   )3( اأ�شل  بلغ )1.49( من  املطورة  املناهج  تنفيذ 



151

�شعف امل�شتوى التدري�شّي لعينة الدرا�شة يف اأثناء تدري�شهم ملناهج الريا�شيات املطورة، حيث اإن املعلمني 
واملعلمات عينة الدرا�شة ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ درو�ض الريا�شيات بكفاءة منخف�شة تدل على 
املقررات املطورة ب�شكل املطلوب، وتختلف هذه  القيام بالأدوار املطلوبة منهم لتنفيذ  عدم متكنهم من 
النتيجة مع درا�شتي العمري )2011(، واحلربي )2012(، والتي اأظهرتا اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات 

ميار�شون تدري�ض مقررات الريا�شيات املطورة مب�شتوى متو�شط.
بيئة  حماور:  يف  متو�شًطا  كان  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  لأداء  الكلي  الأداء  اأن  املالحظ  ومن 
التعلم والتعليم، وعملية التعلم والتعليم، واملادة العلمّية، ومهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي.بينما 
ا يف حماور: توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي  كان الأداء الكلي لأداء معلمي ومعلمات الريا�شيات منخف�شً
يف التعليم، والتعلم من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة، والتقومي وتعزيز 

الأداء، وحل امل�شكالت.

جدول )67(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ املناهج للمحاور الرئي�سة

املتو�صط العددو�صف املحور املحور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

2892.040.665بيئة التعلم والتعليم1
2891.650.682عملية التعلم والتعليم2
2892.140.765املادة العلمّية3
10.990. 28939حل امل�شكالت4
2891.510.767مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي5
2891.100.805توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم6
2890.890.721التعلم من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة7
2890.950.528التقومي وتعزيز الأداء8

2891.490.591املتو�شط العام لالأداء

النتائج  تلك  تف�شري  وكذلك  منف�شل  ب�شكل  البطاقة  حماور  من  حمور  كل  نتائج  تناول  و�شيتم 
والتعليق عليها فيما يلي:

1 - املح�ر الأول: بيئة التعليم والتعلم:
 للتعرف على م�شتوى الأداء التدري�شّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات 
املطورة، واملتعلق ببيئة التعليم والتعلم، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لكل موؤ�شر من 
موؤ�شرات املحور الأول وعددها )5( موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو مبني 

يف اجلدول التايل:
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جدول )68(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر بيئة 
التعليم والتعلم.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

12891.920.980 - يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�شوعات التعلم.
على  والتغلب  امل�شتخدمة  ال�شرتاتيجيات  مع  يتنا�شب  مبا  ال�شف  بيئة  ينظم   -2

2892.000.837ال�شعوبات التي قد تواجه مثل: الإمكانات املتاحة، وكثافة الف�شول،....اإلخ. 

32891.940.894 - ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام الختالف.
42892.230.704 - يوزع الهتمام والأ�شئلة واملناق�شة والتعزيز ب�شورة عادلة بني جميع املتعلمني.

52892.110.705 - يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�شب.
2892.040.665متو�شط الأداء

اأن متو�شط الأداء الكلي  – جدول )68( - يت�شح  ومبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق 
لعينة الدرا�شة يف حمور بيئة التعليم والتعلم قد بلغ )2.04( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط وتدل 
هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�شيات ميار�شون املهارات املهتمة باإعداد بيئة التعليم والتعلم 
مثل توفري املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�شوعات التعلم، وتنظيم بيئة ال�شييف، والعمل بروح الفريق 
واأ�شاليب الأ�شئلة واملناق�شة والتعزيز، واإدارة الوقت مب�شتوى تدري�شي متو�شطا، وهو ما يعني عدم متكنهم 
من القيام بالأدوار املطلوبة منهم لتنفيذ املقررات املطورة بال�شورة املطلوبة، وقد تراوحت املتو�شطات 
اأداء املعلمني واملعلمات على  احل�شابية ملوؤ�شرات هذا املحور بني )1.92( و)2.23(، مما يعني اأن م�شتوى 
كل موؤ�شرات هذا املحور كان متو�شطا، وكان اأعلى موؤ�شرين هما على الرتتيب: »يوزع الهتمام والأ�شئلة 
اأدنى  اأما  ب�شكل منا�شب«.  املتاح  الوقت  املتعلمني«، و«يدير  والتعزيز ب�شورة عادلة بني جميع  واملناق�شة 
مو�شوعات  ملعاجلة  الالزمة  والأدوات  املواد  »يوفر  الرتتيب:  على  كانا  فقد  الأول  املحور  يف  موؤ�شرين 

التعلم«، و«ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام الختالف«. 
ي�شجعون  الريا�شيات  معلمي  اأن  اأظهرت  والتي   )2011( العمري  درا�شة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
باأداء  فعال  ب�شكل  التعلم  بيئة  ينظمون  وكذلك  بع�ض،  بع�شهم مع  الندماج يف حوارات  على  املتعلمني 
معلمي  اأن  يرون  الرتبويني  امل�شرفني  اأن  اأظهرت  والتي   )2012( احلربي  درا�شة  وكذلك  متو�شط، 
الوقت  يديرون  وكذلك  التعلم،  لعملية  الالزمة  والتجهيزات  والو�شائل  الأدوات  يحددون  الريا�شيات 
بفاعلية باأداء متو�شط، ولعل ال�شبب يف هذه النتيجة يعزى اإىل افتقار كثري من املدار�ض اإىل التجهيزات 
املنا�شبة،  الدرا�شّية  الف�شول  وتوفر  منا�شبة،  مبقا�شات  التعليمية  كال�شبورات  التعلم  لعملية  الأ�شا�شية 
وامل�شاحات املنا�شبة لالأن�شطة داخل احلجرة الدرا�شّية، وهو ما يفر�ض على املعلم منًطا تعليمًيا اأقرب اإىل 
نقل املعلومات بحيث ل يتمكن من اإدارة ال�شف بالطريقة ال�شحيحة، ويعد عائًقا للمعلمني لتكوين فرق 
العمل، واملجموعات، والتي هي ميدان خ�شب لتعلم تبادل الأدوار والنقا�ض واحلوار والعمل بروح الفريق، 
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اأما اإدارة الوقت فقد تركزت مالحظات املعلمات واملعلمني على �شيق اخلطة الدرا�شّية الزمنية ملقررات 
الريا�شيات وهو ما اأكدته درا�شة بايون�ض )2011(، بينما اأكدت درا�شة البلوي وغالب )2011( على اأن من 

الحتياجات املهمة ملعلم الريا�شيات تدريبه على اإدارة الوقت بفاعلية. 
ومما �شبق ُيعد اأداء املعلمني واملعلمات على هذا املحور مر�شًيا باملقارنة مع نتائج املحاور الأخرى، 
على الرغم من عدم و�شولهم اإىل امل�شتوى املاأمول يف الأداء، الأمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهود 
منا�شبة  وتعليم  تعلم  بيئة  وتهيئة  بتوفري  واملتعلقة  املعلمني  لدى  التدري�شية  املهارات  تنمية  �شبيل  يف 
نواجت  حتقيق  يف  ي�شاعد  مما  الدرا�شة،  حجرة  داخل  ال�شفية  بالبيئة  والهتمام  للمتعلمني،  وم�شجعة 
التعلم املختلفة املرتبطة بتعليم وتعلم مادة الريا�شيات، حيث اأن املطلع على برامج التنمية املهنّية ملعلم 
الريا�شيات يجد ق�شوًرا كبرًيا يف تناول جمال تنظيم بينة التعلم وفق مركزية املتعلم، واإدارة وقت التعلم 

بفاعلية حيث اإن املو�شوعات والوقت املخ�ش�شان لهم قليل.
لذلك تو�شي الدرا�شة احلالية با�شتمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات ب�شكل 
على  والعمل  املتوفرة،  املادية  الإمكانات  وتهيئة  التعلم  بيئة  وتنظيم  الوقت  اإدارة  جمال  يف  متخ�ش�ض 
 حت�شني حمتوى تلك الدورات عمقاً و�شموًل وتطبيقياً ووقتاً لتكون اأكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�شية 

ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تهيئة بينة تعلم وتعليم منا�شبة لتنفيذ املقررات املطورة.
وال�شبورات  الدرا�شّية،  الف�شول  م�شاحات  حيث  من  التعلم  بيئات  بتح�شني  الدرا�شة  تو�شي  كما   
لتعلم  وجاذبة  منا�شبة  ب�شورة  واملادية  الفيزيائية  مبكوناتها  التعلم  بيئة  وحت�شني  تعليمية،  مبقا�شات 
الطالب. وكذلك العمل على زيادة الزمن املخ�ش�ض ملقررات الريا�شيات املطورة ومبا ميكن املعلمني من 

تنفيذ الأن�شطة والتمرينات الريا�شيات بال�شكل املطلوب.

2 - املح�ر الثاين: عملية التعلم والتعليم:
 للتعرف على م�شتوى الأداء التدري�شّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات 
املطورة، واملتعلق بعملية التعلم والتعليم، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لكل موؤ�شر 
من موؤ�شرات املحور الثاين وعددها )15( موؤ�شًرا وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو 

مبني يف اجلدول التايل:
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جدول )69(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر عملية 
التعلم والتعليم.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

6 - يحدد هدف الدر�ض واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�شوع التعلم احلايل 
2892.020.914وفق مكونات البنية الريا�شية.

72892.110.828 - يتحقق من متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.

اأو  حم�شو�شة  ب�شرية  ومواد  اأن�شطة  خالل  من  املتعلمني  دافعية  ي�شتثري   -8
2891.661.075اإلكرتونية اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية. 

التعلم  مثل:  املتعلم،  حول  املتمركز  للتعليم  متنوعة  اإ�شرتاتيجيات  ي�شتخدم   -9
2891.540.950التعاوين، وحل امل�شكالت، والع�شف الذهني، والنماذج البنائية،...اإلخ. 

102891.460.905- ينفذ اإجراءات الإ�شرتاتيجية ب�شورة �شحيحة و�شاملة.
112891.750.925- يحث املتعلمني على قراءه الأن�شطة والأمثلة الريا�شية قراءة حتليلية متاأنية.

12- يطلب من املتعلمني و�شف املهمة التعليمية، والتعبري عنها بكلماتهم اخلا�شة؛ 
2891.550.931لتو�شيح فكرة الن�شاط اأو املثال الريا�شي. 

املعلومات  على  ملحوظاتهم  وتبادل  واحلوار  النقا�ض  على  املتعلمني  يحث   -13
2891.530.928املتوفرة يف الن�شاط اأو املثال اأو امل�شكالت الريا�شية.

142891.501.051- يوفر خططاً بديلة اأو اأمثلة اإ�شافية؛ لدعم فهم املتعلمني.

امل�شكالت  وحل  والأمثلة  الأن�شطة  ملمار�شة  املتعلمني  جلميع  فر�شة  يتيح   -15
2892.080.775الريا�شية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل.

162892.110.787- يتابع اأداء املتعلمني ويناق�شهم يف حل الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت الريا�شية.

17- يك�شف عن الت�شورات اخلاطئة للمفاهيم الريا�شية لدى املتعلمني ويعاجلها 
2891.930.962ب�شورة جماعية.

182891.220.992- يو�شع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�شيات اأو املتناق�شات.
192891.080.954- يطرح اأ�شئلة تباعديه اأو اأ�شئلة ذات نهايات مفتوحة مرتبطة مبو�شوع التعلم.

202892.530.702- يربط ويكامل بني املعرفة الريا�شية واملقررات الأخرى.

2891.650.682متو�شط الأداء

مبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق – جدول )69( - يت�شح اأن م�شتوى الأداء التدري�شّي 
ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات واملتعلق مبوؤ�شرات املحور الثاين كان متو�شًطا 
املحور  الكلي لهذا  الأداء  بلغ متو�شط  املتو�شط، حيث  امل�شتوى  اأنها قيمة متدنية يف  ب�شفة عامة، رغم 
)1.65( وقد تراوحت املتو�شطات احل�شابية ملوؤ�شرات هذا املحور بني )1.08( و)2.53(؛ مما يعني اأن م�شتوى 
اأداء املعلمني واملعلمات على موؤ�شرات هذا املحور قد تراوح بني امل�شتوى املنخف�ض وامل�شتوى العايل، وكان 
امل�شتوى  الأخرى، ويقع يف  واملقررات  الريا�شية  املعرفة  املحور: يربط ويكامل بني  اأعلى موؤ�شرات هذا 
العايل ويدل على اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات ميار�شون هذا املوؤ�شر ب�شكل عال، وتختلف هذه النتيجة 
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حمتوى  بني  الرتابط  مراعاة  مهارة  ميار�شون  املعلمني  اأن  اأظهرت  والتي   )2011( العمري  درا�شة  مع 
الريا�شيات واملواد الأخرى مب�شتوى متو�شط، كما تختلف هذه النتيجة مع درا�شة البلوي وغالب )2012( 
والتي اأظهرت اأن من اأهم الحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات مهارة ربط الريا�شيات بغريها من 
املقررات، ولعل ال�شبب يف اأداء املعلمني واملعلمات لهذه املهارة مب�شتوى عال هو احتوى دليل املعلم على 

معلومات تف�شيلية عن ذلك، وهو ما �شاعد املعلمني واملعلمات على اكت�شاب املهارة ب�شكل منا�شب. 
يف حني كان اأداء عينة الدرا�شة متو�شًطا على ع�شرة موؤ�شرات هي )6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 
16، 17(، وتدل هذه النتيجة على اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات ميار�شون املهارات املت�شلة با�شتخدام 
امل�شكالت، والع�شف  التعاوين، وحل  التعلم  املتعلم، مثل:  املتمركز حول  للتعليم  اإ�شرتاتيجيات متنوعة 
وحل  والأمثلة  الأن�شطة  ملمار�شة  املتعلمني  جلميع  الفر�شة  اإتاحة  وكذلك  البنائية،  والنماذج  الذهني، 
املتعلمني ومناق�شتهم يف حل  اأداء  الريا�شية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل، ومتابعة  امل�شكالت 
الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت الريا�شية مب�شتوى اأداء متو�شط، وهو م�شتوى اأداء دال على عدم متكنكم 
والتي   )2012( احلربي  درا�شة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املطلوبة،  بال�شورة  املهارات  هذه  ممار�شة  من 
اأن املعلمني ميار�شون مهارات ا�شتخدام املدخل املنا�شب لتقدمي الدر�ض، وتفعيل دور املتعلم يف  اأظهرت 
عمليتي التعلم والتعليم مب�شتوى اأداء متو�شط، وكذلك درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن املعلمني 

ميار�شون مهارة ت�شجيع املتعلمني على الندماج يف حوارات بع�شهم مع بع�ض مب�شتوى متو�شط.
اأ�شئلة تباعديه  اأداء منخف�ض فهي على الرتتيب: »يطرح  اأما املوؤ�شرات التي ح�شلت على م�شتوى 
املتعلمني من خالل حثهم على  التعلم«، و«يو�شع فهم  اأ�شئلة ذات نهايات مفتوحة مرتبطة مبو�شوع  اأو 
بناء الفر�شيات اأو املتناق�شات«، و«ينفذ اإجراءات الإ�شرتاتيجية ب�شورة �شحيحة و�شاملة«. وتختلف هذه 
النتيجة مع درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن املعلمني ميار�شون مهارة ا�شتخدام الأ�شئلة ال�شفية 
التي تركز على التفكري التقاربي والتباعدي مب�شتوى اأداء متو�شط، ولعل ال�شبب يف ذلك اأن هذه املفاهيم 
مثل الأ�شئلة التباعديه والأ�شئلة ذات النهايات املفتوحة وبناء الفر�شيات اأو املتناق�شات جديدة ن�شبًيا على 
املعلمني واملعلمات لعدم تعر�ض برامج الإعداد لها بتاتا، كما مت مراجعته من قبل فريق البحث احلايل، 
وكذلك �شعف الربامج التدريبية يف هذا املجال حيث اأنها برامج عامة ولي�شت تخ�ش�شية مرتبطة باملحتوى 

الريا�شي.
ودون  ا  منخف�شً كان  املحور  هذا  موؤ�شرات  غالبية  على  واملعلمات  املعلمني  اأداء  اأن  املالحظ  ومن   
امل�شتوى املاأمول، الأمر الذي يتطلب زيادة الهتمام بتدريب املعلمني على ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التعلم 

البنائي والتعلم الن�شط ب�شفة عامة يف التدري�ض.
لذلك تو�شي الدرا�شة احلالية با�شتمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات ب�شكل 
متخ�ش�ض يف جمال التعلم البنائي والتعلم الن�شط ب�شفة عامة ومهارات ا�شتخدام الأ�شئلة ال�شفية التي 
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تركز على التفكري التقاربي والتباعدي وبناء الفر�شيات واملتناق�شات والعمل على حت�شني حمتوى تلك 
التدري�شية ملعلمي ومعلمات  الكفاءة  اأكرث فائدة يف رفع  الدورات عمًقا و�شموًل وتطبيقًيا ووقتا لتكون 

الريا�شيات يف عملية التعلم والتعليم، واأن ترتبط تلك الدورات باملحتوى الريا�شي ب�شكل خا�ض.
وكذلك ت�شمني برامج الإعداد يف اجلامعات مفاهيم التعلم البنائي والتعلم الن�شط ب�شفة عامة 
الفر�شيات  وبناء  والتباعدي  التقاربي  التفكري  على  تركز  التي  ال�شفية  الأ�شئلة  ا�شتخدام  ومهارات 

واملتناق�شات.

3 - املح�ر الثالث: املادة العلمّية:
الريا�شيات  مناهج  تنفيذ  يف  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�شّي  الأداء  م�شتوى  على  للتعرف 
من  موؤ�شر  لكل  املعيارّي  والنحراف  احل�شابّي  املتو�شط  ح�شاب  مت  العلمّية،  باملادة  واملتعلق  املطورة، 
موؤ�شرات املحور الثالث وعددها )4( موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو مبني 

يف اجلدول التايل:

جدول )70(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر املادة 
العلمّية

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

.212891.880111 - يراعي �شحة املحتوى الريا�شي وخلوه من الأخطاء العلمّية.
222892.140.875 - يو�شح الرتابط الراأ�شي والأفقي لتحقيق فهم وا�شح للبنية الريا�شية.

232892.021.022 - يعر�ض املحتوى الريا�شي وفق التنظيم املنطقي وال�شيكولوجي.
242892.021.022 - يطبق املعرفة الريا�شية يف م�شائل من واقع احلياة.

2892.140.765متو�شط الأداء

ومبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق – جدول )70( - يت�شح اأن م�شتوى الأداء التدري�شّي 
ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات واملتعلق مبوؤ�شرات املحور الثالث كان متو�شًطا 
احل�شابية  املتو�شطات  تراوحت  وقد   ،)2.14( املحور  لهذا  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ  حيث  عامة،  ب�شفة 
ملوؤ�شرات هذا املحور بني )1.88( و)2.14(، مما يعني اأن م�شتوى اأداء املعلمني واملعلمات على موؤ�شرات هذا 
املحور قد وقعت جميعها يف امل�شتوى املتو�شط، وكان اأعلى موؤ�شر هو »يو�شح الرتابط الراأ�شي والأفقي 
لتحقيق فهم وا�شح للبنية الريا�شية«. وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة احلربي )2012( والتي اأظهرت 
باأن معلمي الريا�شيات ميار�شون مهارة ربط مو�شوع الدر�ض باخلربات  اأن امل�شرفني الرتبويني يرون 
الريا�شية ال�شابقة بدرجة متو�شطة، وكذلك درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن معلمي الريا�شيات 

ميار�شون مهارة ربط اخلربات ال�شابقة باخلربات اجلديدة بدرجة متو�شطة. 
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اأما موؤ�شر »يطبق املعرفة الريا�شية يف م�شائل من واقع احلياة«، وموؤ�شر »يعر�ض املحتوى الريا�شي 
وفق التنظيم املنطقي وال�شيكولوجي«، فقد كان اأداء عينة الدرا�شة احلالية لهما متو�شط. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�شة احلربي )2012( والتي اأظهرت اأن امل�شرفني الرتبويني يرون باأن معلمي الريا�شيات 
العمري  درا�شة  مع  تختلف  بينما  متو�شطة،  بدرجة  الطالب  بحياة  الريا�شيات  ربط  مهارة  ميار�شون 
الطالب  بحياة  الدر�ض  معلومات  ربط  مهارة  ميار�شون  الريا�شيات  معلمي  اأن  اأظهرت  والتي   )2011(
الحتياجات  اأهم  من  اأن  على   )2012( وغالب  البلوي  درا�شة  اأكدت  وقد  هذا  مرتفعة،  بدرجة  اليومية 

التدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات تدريبهم على ربط فكرة الدر�ض باحلياة العامة.
اأما اأدنى املوؤ�شرات فكان: »يراعي �شحة املحتوى الريا�شي وخلوه من الأخطاء العلمّية«، فقد ح�شل 
اأن  اإل انه منخف�ض جًدا، مما يعني  اأداء بلغ )1.88(، ورغم انه يقع يف امل�شتوى املتو�شط  على متو�شط 
والتاأكد  الريا�شي  املحتوى  قراء  لإعادة  الالزمة  املهارات  اأو  الإمكانات  لديهم  لي�ض  واملعلمات  املعلمني 
املهارة تتطلب متكن معلم ومعلمة  اأن هذه  ال�شبب يف ذلك  العلمّية، وقد يعود  الأخطاء  من خلوه من 

الريا�شيات من جوانب املعرفة الريا�شية ب�شكل عميق. 
واملعلمات  املعلمني  وفهم  اإدراك  اإعادة  اإىل  اأن هناك حاجة كبرية  الدرا�شة احلالية  ترى  �شبق  مما 
هناك  باأن  اأظهرت  والتي   )2011( املجاهد  درا�شة  اأكدته  ما  وهو  يدر�شونه،  الذي  الريا�شي  للمحتوى 
حاجات معرفية كبرية لدى معلمي ومعلمات الريا�شيات يف املقررات املطورة، لن زيادة فهمهم للمحتوى 
العلمّي �شوف ينعك�ض اإيجابياً عل طريقة معاجلتهم للمعرفة العلمّية مبا حتتويه من مفاهيم وتعميمات 
ومهارات، فالريا�شيات بناء ا�شتدليل يبدءا مبقدمات م�شلم ب�شحتها ثم يتم ا�شتاق القواعد والنظريات 
وفق قواعد املنطق الريا�شي، وهذا يتطلب اأن يكون لدى املتعلم فهم �شامل للبنية الريا�شية ومكوناتها، 

ولن يتاأتى ذلك اإل بزيادة فهم املعلم واملعلمة ملكونات املحتوى الريا�شي.
 لذلك تو�شي الدرا�شة احلالية بتنفيذ دورات خا�شة ملعلمي الريا�شيات يف جوانب املعرفة الريا�شية 
يتكون  حتى  اليومية،  احلياة  بعنا�شر  املرتبطة  والتطبيقات  املطورة،  الريا�شيات  مقررات  يف  املت�شمنة 
وكيفية  ورا�شيا  اأفقيا  وترابطه  الريا�شي  املحتوى  لطبيعة  وعميق  �شامل  فهم  واملعلمات  املعلمني  لدى 

ربطه باحلياة العامة، وهو ما �شوف ينعك�ض على اأدائهم التدري�شي.
الريا�شي  املحتوى  بتحليل  تعنى  مقررات  الإعداد  برامج  بت�شمني  احلالية  الدرا�شة  تو�شي  كما   
ملقررات الريا�شيات من ال�شف الأول البتدائي وحتى ال�شف الثالث الثانوي، وهو معمول به يف كثري من 

الأنظمة التعليمية.
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4 - املح�ر الرابع: حل امل�سكالت الريا�سية:
للتعرف على م�شتوى الأداء التدري�شّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات 
املطورة، واملتعلق مبحور حل امل�شكالت الريا�شية، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لكل 
موؤ�شر من موؤ�شرات املحور الرابع وعددها )5( موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، 

كما مبني يف اجلدول التايل:

جدول )71(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر حل 
امل�سكالت.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

202891.41.111- يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف-امل�شكلة الريا�شية. 
26- يطلب من املتعلمني حتديد الت�شابه والختالف بني امل�شكلة الريا�شية احلالية 

2891.071.065وم�شكالت ريا�شية �شابقة.

272891.481.214- يفكر ب�شوت م�شموع للمتعلمني يف اأثناء احلوار لختيار الإ�شرتاتيجية املنا�شبة.
82- يطلب من املتعلمني حتديد الإ�شرتاتيجيات املنا�شبة للحل واخلطوات الالزمة 

2891.271.120لها.

ب�شكل  واملنطقية  احل�شابية  العمليات  اإجيييراء  ميين  التاأكد  على  املتعلمني  يحث   -29
2891.671.184�شحيح.

2891.380.990متو�شط الأداء

مبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق – جدول )71( - يت�شح اأن م�شتوى الأداء التدري�شّي 
ا  ملعلمي ومعلمات الريا�شيات يف تنفيذ مناهج الريا�شيات واملتعلق مبوؤ�شرات املحور الرابع كان منخف�شً
ب�شكل عام، حيث بلغ متو�شط الأداء الكلي لهذا املحور )1.38(، وقد تراوحت املتو�شطات احل�شابية ملوؤ�شرات 
هذا املحور بني )1.07( و)1.67(، حيث كان م�شتوى اأداء املعلمني واملعلمات على املوؤ�شر »يحث املتعلمني على 
التاأكد من اإجراء العمليات احل�شابية واملنطقية ب�شكل �شحيح« متو�شًطا، وتدل هذه النتيجة اأن معلمي 
ب�شكل  والتاأكد منها  العمليات احل�شابية  بالرتكيز على  املت�شلة  املهارات  الريا�شيات ميار�شون  ومعلمات 
متو�شط، ولعل ال�شبب يف ذلك هو اأن )72.3%( من عينة الدرا�شة احلالية من معلمي ومعلمات املرحلة 
البتدائية، واملحتوى الذي يدر�شون يركز على تكوين املهارات العديدة بحكم اأنها مرحلة تاأ�شي�ض للطالب، 
ا، مما  املوؤ�شرات )25، 26، 27، 28( منخف�شً بقية  الدرا�شة احلالية يف  اأداء عينة  كانت م�شتويات  يف حني 
يعني اأن عينة الدرا�شة ل متتلك املهارات التدري�شية املتعلقة بحل امل�شكلة الريا�شية ب�شكل �شحيح، مثل: 
حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�شية، وحتديد الت�شابه والختالف بني امل�شكلة الريا�شية احلالية 
وم�شكالت ريا�شية �شابقة، وحتديد الإ�شرتاتيجيات املنا�شبة للحل واخلطوات الالزمة لها. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�شة العوي�شق )2009(، والتي اأظهرت �شعف اأداء معلمي الريا�شيات للمهارات التدري�شية 
املت�شلة بحل امل�شكالت الريا�شية، وكذلك درا�شة املجاهد )2011( والتي اأظهرت باأن هناك حاجات معرفية 
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ملعلمي/ ومعلمات الريا�شيات يف تدري�ض حل امل�شكالت، ودرا�شة البلوي وغالب )2012( والتي اأظهرت اأن 
هناك حاجة تدريبية عالية لدى املعلمني واملعلمات يف جمال حل امل�شكالت، بينما تختلف هذه النتيجة 
مع درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن مهارات معلم الريا�شيات يف تدري�ض حل امل�شكالت الريا�شية 
اأن املعلمني  اأن م�شريف الريا�شيات يرون  كانت متو�شطة، وكذلك درا�شة احلربي )2012(، والتي اأظهرت 
ميار�شون مهارات حل امل�شكالت الريا�شية ب�شورة متو�شطة، ولعل الدرا�شة احلالية اأكرث واقعية يف نتائجها 
حيث اعتمدت درا�شة احلربي )2012( على ا�شتطالع اآراء امل�شرفني الرتبويني فقط دون مالحظة اأدائهم 
الواقعي، ودرا�شة العمري )2011( والتي كانت عينتها فقط )18( معلًما، بينما �شملت الدرا�شة احلالية 

مالحظة )289( معلًما ومعلمة، وهو ما يعطي روؤية ا�شمل واأكرث واقعية ومو�شوعية.
 وتعك�ض النتائج ال�شابقة تدين اأداء املعلمني واملعلمات على املحور اخلا�ض بحل امل�شكالت الريا�شية، 
وقد يعود ال�شبب يف ذلك اإىل عدم تلقي معلمي ومعلمات الريا�شيات التدريب الالزم على تدري�ض حل 
امل�شكالت الريا�شية، حيث اأن ن�شبة )19.7%( من عينة الدرا�شة مل يتلقوا اأي تدريب، وقد يكون ال�شبب 
يف ذلك عدم كفاية التدريب املقدم لهم، حيث يالحظ اأن احلا�شلني على تدريب اأكرث من )3( اأيام هم 
ن�شبة )31.2%( فقط من عينة الدرا�شة، مما يعني اأن حوايل )70%( من عينة الدرا�شة مل يتلقوا تدريب اأو 
كان تدريبهم اأقل من اأربعة اأيام وهذا غري كايف، كما اأن املتفح�ض للحقائب التدريبية للمعلمني واملعلمات 
يجد اأن هناك ق�شور كبري يف الأمثلة التو�شيحية من حيث الكم والكيف، كما اأن الوقت املخ�ش�ض للح�شة 
متكامل  ب�شكل  امل�شكالت  حل  اأ�شلوب  تطبيق  على  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  ي�شاعد  ل  قد  الدرا�شّية 

و�شحيح.
ويف هذا الإطار تو�شي الدرا�شة احلالية با�شتمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات 
و�شمول  عمقا  الدورات  تلك  حمتوى  حت�شني  على  والعمل  امل�شكالت،  حل  جمال  يف  متخ�ش�ض  ب�شكل 
حل  يف  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�شية  الكفاءة  رفع  يف  فائدة  اأكرث  لتكون  ووقتا  وتطبيقيا 
اإعداد برامج تدريبية الكرتونية مرتبطة مبوقع الوزارة لتمكني املعلمني واملعلمات  امل�شكالت. وكذلك 

منت ال�شتفادة منها بكل زمان ومكان وب�شورة م�شتمرة.
كما تو�شي الدرا�شة احلالية باإعادة �شياغة وعر�ض امل�شكالت الريا�شية اللفظية باملقررات بحيث 
اإىل  النتقال  ثم  لفرتة حمدودة  اأ�شلوب حل  على  الرتكيز  يتم  بحيث  الأخر  بعد  اأ�شلوب  تنظيمها  يتم 
الأ�شلوب الثاين، وهكذا ثم تقدميها ب�شكل ع�شوائي فيما بعد. واإجراء درا�شات بحثية عن �شعوبات حل 

امل�شكالت الريا�شية اللفظية يف املقررات املطورة ويف �شوء متغريات البيئة ال�شعودية فقط.
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5- املح�ر اخلام�س: مهارات التفكري والت�ا�سل الريا�سي:
مناهج  مقررات  تنفيذ  يف  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�شّي  الأداء  م�شتوى  على  للتعرف   
الريا�شيات املطورة، واملتعلق مبحور مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي 
متو�شط  وكذلك  موؤ�شرات   )6( وعددها  اخلام�ض  املحور  موؤ�شرات  من  موؤ�شر  لكل  املعيارّي  والنحراف 

الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول )72(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر 
مهارات التفكري والت�ا�سل الريا�سي.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

30- ي�شتخدم عبارات واألفاظ حتث على التفكري ومهاراته يف اأثناء العمل ال�شفي، 
2891.590.920مثل: قارن، ولحظ، و�شنف، وقرر... اإلخ.

وكيفية  تعليمية  لكل مهمة  الالزمة  التفكري  ويف�شر مهارات  وي�شرح  يو�شح   -31
2891.050.940تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع.

32- يحث املتعلمني على ممار�شة مهارات التفكري)املالحظة واملقارنة والت�شنيف 
واحلييلييول  وال�شتنباط  وال�ييشييتييقييراء  املتناق�شات  واإيييجيياد  والييتييوقييع  واحلييد�ييض 

املتعددة واملتنوعة والأ�شيلة... اإلخ( يف اأثناء معاجلة املحتوى الريا�شي.
2891.400.912

33- يحث املتعلمني على ال�شتماع اجليد لزمالئهم، وجتنب مقاطعتهم اأو نقدهم 
2891.960.922يف اأثناء عر�شهم الأفكار الريا�شية.

الأ�ييشييكييال  با�شتخدام  ومعلوماتهم  اأفييكييارهييم  تنظيم  على  املتعلمني  34-ييي�ييشيياعييد 
2891.411.010واجلداول والر�شومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية وال�شور.

35- يحث املتعلمني على التعبري عن الأفكار الريا�شية ب�شورة )رمزية اأو تعبريية( 
2891.651.021�شفوياً اأو كتابياً.

2891.510.767متو�شط الأداء

الكلي  الأداء  اأن متو�شط  - يت�شح  ال�شابق - جدول )72(  املت�شمنة يف اجلدول  النتائج  ومبراجعة 
لعينة الدرا�شة يف حمور مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي قد بلغ )1.51( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى 
املتو�شط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�شيات ميار�شون املهارات املهتمة بالتفكري 
الأفكار  بالتفكري وتنظيم  املرتبطة  العبارات  »ا�شتخدام وحث الطالب على  الريا�شي، مثل:  والتوا�شل 
اأداء  على  ح�شلت  موؤ�شرات  ثالثة  هناك  اأن  املالحظ  ومن  متو�شط،  اأداء  مب�شتوى  اجليد«  وال�شتماع 
اأثناء  اأو نقدهم يف  متو�شط، وهي »يحث املتعلمني على ال�شتماع اجليد لزمالئهم، وجتنب مقاطعتهم 
عر�شهم الأفكار الريا�شية«، حيث بلغ متو�شط الأداء )1.96( كاأعلى قيمة متو�شط، بينما بلغ متو�شط 
اأداء املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة احلالية يف موؤ�شر »حث املتعلمني على التعبري عن الأفكار الريا�شية 
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ب�شورة )رمزية اأو تعبريية( �شفوياً اأو كتابياً« )1.65(، وح�شل موؤ�شر »ي�شتخدم عبارات واألفاظ حتث على 
التفكري ومهاراته يف اأثناء العمل ال�شفي، مثل: قارن، ولحظ، و�شنف، وقرر... اإلخ« على متو�شط اأداء 
بلغ )1.59(، ولعل ال�شبب يف ارتفاع قيم هذه املوؤ�شرات مقارنة بقية موؤ�شرات املحور هو اأن هذه املوؤ�شرات 
تتطلب مهارات تدري�ض عامة واأ�شا�شية والتي ميكن اأن تكت�شب بفعل املمار�شة، كما اأنها موؤ�شرات مرتبطة 
باجلانب النظري بعيًدا عن التطبيق على املحتوى الريا�شي من قبل املعلم، فهي جمرد حتفيز وحث 
للطالب بعيدا عن املمار�شة التطبيقية، اأما املوؤ�شرات )31، 32، 34( فقد وقعت يف امل�شتوى املنخف�ض، وهي 
»يحث املتعلمني على تنظيم اأفكارهم ومعلوماتهم با�شتخدام الأ�شكال واجلداول والر�شومات واخلرائط 
الذهنية واملفاهيمية وال�شور« مبتو�شط اأداء بلغ )1.41( وكذلك »يحث املتعلمني على ممار�شة مهارات 
التفكري )املالحظة واملقارنة والت�شنيف واحلد�ض والتوقع واإيجاد املتناق�شات وال�شتقراء وال�شتنباط 
بلغ  اأداء  مبتو�شط  الريا�شي«  املحتوى  معاجلة  اأثناء  يف  اإلخ(  والأ�شيلة...  واملتنوعة  املتعددة  واحللول 
)1.40(، اأما موؤ�شر »يو�شح وي�شرح ويف�شر مهارات التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية وكيفية تطبيقها، 
وربطها باأمثلة من الواقع« فقد ح�شلت على اأقل قيمة متو�شط اأداء بلغ )1.05(، ولعل ال�شبب يف ذلك 
يعود اإىل �شعوبة معاجلة مهارات التفكري من خالل املحتوى الريا�شي، اأو ل�شعوبة اإدراك بع�ض املفاهيم 
والتي قد تكون جديدة على معلم ومعلمة الريا�شيات، وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة العمري )2011( 
والتي اأظهرت اأن مهارات معلم ومعلمة الريا�شيات يف جمال تنمية التفكري كانت منخف�شة، ولعل ال�شبب 
يف نتيجة هذا املحور يعود اإىل اأن معلم ومعلمة الريا�شيات مل يتلق التدريب الالزم من قبل الوزارة على 
ذلك، حيث اأن ثلث املعلمني عينة الدرا�شة مل يتلقوا تدريب، اأو عدم كفاية التدريب حيث اأن )29.4%( من 
عينة الدرا�شة ح�شلوا على تدريب ملدة اأقل من اأربعة اأيام، وبالنظر اإىل الدورات التدريبية املقدمة جند 
اأنها خلت من مهارات دمج مهارات التفكري يف املحتوى الريا�شي، حيث كانت مهارات عامة فقط، وبالتايل 
مل يكت�شب املعلم واملعلمة املهارات املت�شلة بتنمية التفكري ب�شكل اإجرائي ومت�شل مبحتوى الريا�شيات 
اإىل  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  احتياج  من   )2012( وغالب  البلوي  درا�شة  اأكدته  ما  وهو  املدر�شية، 

تطوير مهني يف جمال تنمية التفكري والإبداع لدى الطالب.
ويف هذا الإطار تو�شي الدرا�شة احلالية باإعداد وتنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات 
الريا�شي  املحتوى  يف  املهارات  تلك  دمج  وكيفية  التفكري  تنمية  يف  مهاراتهم  لتنمية  متخ�ش�ض  ب�شكل 
مقررات  من  التو�شيحية  الأمثلة  على  وتركز  الريا�شيات  مبعلمي  خا�شة  الدورات  هذه  تكون  بحيث 
املتدرب  تك�شب  ول  فقط  املدرب  فكرة  تخدم  التي  الأمثلة  عن  بعيدا  كايف  وب�شكل  املدر�شية  الريا�شيات 
الأفكار واملهارات املطلوبة بال�شورة ال�شحيحة، كما تو�شي بت�شمني مقررات طرق تدري�ض الريا�شيات يف 

اجلامعات التدريب على تلك املهارات.
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6 - املح�ر ال�ساد�س: ت�ظيف عنا�سر الكتاب املدر�سي يف التعليم:
الريا�شيات  مناهج  تنفيذ  يف  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�شّي  الأداء  م�شتوى  على  للتعرف 
املتو�شط احل�شابّي والنحراف  التعليم، مت ح�شاب  املدر�شي يف  الكتاب  واملتعلق مبحور توظيف  املطورة، 
املعيارّي لكل موؤ�شر من موؤ�شرات املحور ال�شاد�ض وعددها )6( موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على 

هذا املحور، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول )73(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر 
ت�ظيف عنا�سر الكتاب املدر�سي يف التعليم.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

362891.001.059- يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات.

372891.011.096- يب�شط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.

382890.891.131- يحث املتعلمني على تلخي�ض مادة التعلم يف �شورة مطويات.

392890.761.144- ير�شد املتعلمني اإىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة.
بكلماتهم  والتعبري عن فهمهم حمتواها  ال�شور  املتعلمني و�شف  40- يطلب من 

2891.471.130اخلا�شة.

412891.461.148- يطلب من املتعلمني الربط بني ال�شورة ومو�شوع التعلم احلايل.

2891.090.805متو�شط الأداء

الكلي  الأداء  اأن متو�شط  - يت�شح  ال�شابق - جدول )73(  املت�شمنة يف اجلدول  النتائج  ومبراجعة 
تقع يف  بلغت )1.09(، وهي قيمة  التعليم  املدر�شي يف  الكتاب  الدرا�شة يف حمور توظيف عنا�شر  لعينة 
اأن معلمي ومعلمات غري متمكنني متاما من  النتيجة يف جمملها على  املنخف�ض، وتدل هده  امل�شتوى 
توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي يف تعليم الريا�شيات، �شواء ما يتعلق بتفعيل و�شرح الإر�شادات والتنبيهات 
اأو عمل املطويات اأو ال�شتفادة من ال�شور املت�شمنة بالكتاب املدر�شي يف جمال التعليم، وقد ح�شل موؤ�شر 
»يطلب من املتعلمني و�شف ال�شور والتعبري عن فهمهم حمتواها بكلماتهم اخلا�شة« على اأعلى متو�شط 
اأداء يف هذا املحور بلغ )1.47(، بينما ح�شل موؤ�شر »يطلب من املتعلمني الربط بني ال�شورة ومو�شوع 
التعلم احلايل« على متو�شط اأداء بلغ )1.46( وهما قيمتان تقعان يف امل�شتوى املتدين، بينما بلغ املتو�شط 
احل�شابّي ملوؤ�شر »يب�شط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني« )1.01(، وبلغ املتو�شط احل�شابّي ملوؤ�شر 
»يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات« )1.00(، وجاء موؤ�شر »يحث املتعلمني على تلخي�ض 
مادة التعلم يف �شورة مطويات« مبتو�شط اأداء بلغ )0.89(، بينما حقق موؤ�شر »ير�شد املتعلمني اإىل كيفية 
مع  النتيجة  هذه  وتختلف   ،)0.76( وهي  اأداء  قيمة  اأقل  على  ومتنوعة«  مبتكرة  بطرق  املطويات  عمل 
درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن مهارات معلم الريا�شيات يف ا�شتثمار مهارات التلخي�ض يف اإعداد 
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يرون  الريا�شيات  م�شريف  اأن  اأظهرت  والتي   ،)2012( درا�شة احلربي  وكذلك  كانت متو�شطة،  املطويات 
اأن املعلمني ي�شتفيدون من الإر�شادات يف كتاب الطالب واملعلم ب�شورة متو�شطة، ولعل الدرا�شة احلالية 
اأكرث واقعية يف نتائجها حيث اعتمدت درا�شة احلربي )2012( على ا�شتطالع اآراء امل�شرفني الرتبويني 
معلًما،   )18( فقط  عينتها  كانت  والتي   )2011( العمري  ودرا�شة  الواقعي،  اأدائهم  مالحظة  دون  فقط 
بينما �شملت الدرا�شة احلالية مالحظة )289( معلًما ومعلمة، وهو ما يعطي روؤية اأ�شمل واأكرث واقعية 
ومو�شوعية، ولعل ال�شبب يف اإهمال عينة الدرا�شة لهذه املهارات هو تركيزهم على تنمية اجلانب املعريف 
الذي تعودوا عليه يف ممار�شاتهم ال�شابقة، واإهمالهم اجلوانب الأخرى املت�شلة بطبيعة النظرية البنائية 
املهارة  تعد  والتي  املالحظة  مهارة  تنمية  خالل  من  حوا�شه  وا�شتثمار  املتعلم  ن�شاط  على  توؤكد  والتي 
الأ�شا�شية يف التعلم البنائي، اأو مهارة التلخي�ض والتي تعد مهارة اأ�شا�شية لالإبداع والبتكار، وقد يكون 
اأن حوايل )%19(  ال�شبب عدم تلقى املعلمني واملعلمات تدريب على ذلك فقد اأظهرت الدرا�شة احلالية 
من عينة الدرا�شة مل يتلقوا تدريب على تنفيذ املقررات املطورة بتاًتا، وقد يكون هناك ق�شور يف الربامج 
التدريبية التي قدمت لهم �شواء املحتوى اأو الوقت اأو طريقة التنفيذ وهو ما ظهر من خالل اآراء عينة 
البنائي  التعلم  لعملية  واملعلمات  املعلمني  من  القا�شرة  النظرة  ال�شبب  يكون  وقد  احلالية،  الدرا�شة 
ولال�شتفادة من ال�شور واملطويات يف تعلم الطالب، فهم متعودون على الطريقة املبا�شرة التي تركز على 
تكوين املهارة عرب نقلها من املعلم اإىل الطالب دون اإتاحة الفر�شة للمتعلم جلمع ومعاجلة املادة مو�شوع 
التعلم،مع اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات يرون مبنا�شبة ال�شور املت�شمنة بالكتاب املدر�شي وو�شوحها 
وارتباطها بالبيئة وكذلك منا�شبة املطويات والإر�شادات املوجه للطالب واملعلم وهو ما اأظهرته درا�شة 

بايون�ض )2011( يف اأثناء تقوميها لكتاب ال�شف الأول املتو�شط.
لكيفية  والكرتونية  ورقية  ومطويات  ن�شرات  باإعداد  احلالية  الدرا�شة  تو�شي  ال�شدد  هذا  ويف 
تفعيل عنا�شر الكتاب املدر�شي يف تعليم الريا�شيات ن�شتمل عل اأمثلة تو�شيحية كافية، �شواء ما يتعلق 
بال�شتفادة من الإر�شادات والتنبيهات وكيفية تدريب الطالب على قراءتها وحتليلها ومتابعتها اأو كيفية 
يف  املدر�شي  بالكتاب  املت�شمنة  ال�شور  من  ال�شتفادة  اأو  ذلك  يف  البيئة  خامات  وا�شتثمار  املطويات  بناء 

اإك�شاب املتعلمني املفاهيم الريا�شية، وجمع املعلومات التي ت�شاعد على تنفيذ الأن�شطة التعليمية.
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7 - املح�ر ال�سابع: التعلم من خالل التقنية وال��سائل املح�س��سة وم�سادر التعلم املختلفة:
الريا�شيات  الريا�شيات يف تنفيذ مناهج  التدري�شّي ملعلمي ومعلمات  الأداء   للتعرف على م�شتوى 
مت  املختلفة،  التعلم  وم�شادر  املح�شو�شة  والو�شائل  التقنية  خالل  من  التعلم  مبحور  واملتعلق  املطورة، 
 )3( وعددها  ال�شابع  املحور  موؤ�شرات  من  موؤ�شر  لكل  املعيارّي  والنحراف  احل�شابّي  املتو�شط  ح�شاب 

موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول )74(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات مبح�ر التعلم 
من خالل التقنية وال��سائل املح�س��سة وم�سادر التعلم املختلفة.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

422891.521.208- يو�شح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�شو�شة. 
432890.961.055- يوظف التقنية يف تو�شيح ومعاجلة مو�شوعات التعلم.

)الإنرتنت،  مثل:  خمتلفة،  تعلم  م�شادر  من  الإفادة  على  املتعلمني  يحث   -44
2890.220.557واملراجع،...اإلخ(.

00.721. 28990متو�شط الأداء

اأن متو�شط الأداء الكلي  – جدول )74( - يت�شح  ومبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق 
بلغ  املختلفة  التعلم  وم�شادر  املح�شو�شة  والو�شائل  التقنية  خالل  من  التعلم  حمور  يف  الدرا�شة  لعينة 
)0.90( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املنخف�ض، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي ومعلمات 
الريا�شيات ل ميتلكون املهارات التدري�شية لال�شتفادة من الو�شائل املح�شو�شة وتوظيف التقنية لإجناح 
موؤ�شر  اأن  جند  اجلدول  تفا�شيل  اإىل  وبالنظر  الريا�شية،  واملهارات  للمفاهيم  الطالب  تعلم  عملية 
»يو�شح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�شو�شة« وقع يف امل�شتوى املتو�شط مبتو�شط ح�شابّي بلغ )1.52(، 
اأما موؤ�شر »يوظف التقنية يف تو�شيح ومعاجلة مو�شوعات التعلم« فقد وقع يف امل�شتوى منخف�ض بقيمة 
)0.96(، بينما بلغ املتو�شط احل�شابّي ملوؤ�شر »يحث املتعلمني على الإفادة من م�شادر تعلم خمتلفة، مثل: 
البطاقة ككل وهو )0.22(، وهو ما  املحور ويف  اأداء يف  اأقل متو�شط  واملراجع،...اإلخ(« على  )الإنرتنت، 
ي�شري اإىل انعدام ممار�شة هذا املوؤ�شر من قبل عينة الدرا�شة احلالية، وتختلف هذه النتيجة مع درا�شة 
العمري )2011( والتي اأظهرت اأن مهارات معلم الريا�شيات يف توظيف تقنيات التعليم مبا يحقق اأهداف 
الدر�ض كانت متو�شطة، وكذلك درا�شة احلربي )2012(، والتي اأظهرت اأن م�شريف الريا�شيات يرون اأن 
اأن  اأظهرت  والتي  )2008م(  النجدي  ودرا�شة  متو�شطة،  ب�شورة  التقنية  توظيف  على  يعملون  املعلمني 
مهارات معلمي الريا�شيات يف ا�شتخدام التقنية يف تعليم الريا�شيات كانت متو�شطة، ولعلل ال�شبب يف 
بنماذج حم�شو�شة« ب�شورة متو�شطة هو  املجردة  التعلم  ملوؤ�شر »يو�شح مادة  املعلمني واملعلمات  ممار�شة 
توفر كثري من املواد املح�شو�شة يف معامل الريا�شيات باملدار�ض وتلقي كثري من املعلمني واملعلمات العديد 
من الدورات حولها لأنها ممار�شة واقعية منذ فرتة كبرية، ولعل ال�شبب يف ممار�شة املعلمني واملعلمات 
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اأو �شعف  انعدام  هو  ب�شورة منخف�شة  التعلم«  ومعاجلة مو�شوعات  تو�شيح  التقنية يف  »يوظف  ملوؤ�شر 
التجهيزات يف املدار�ض، اأما ال�شبب يف انعدام ممار�شة عينة الدرا�شة لال�شتفادة من م�شادر تعلم خمتلفة، 
مثل:)الإنرتنت، واملراجع،...اإلخ(، فقد يعود اإىل عدم احتوى برامج التدريب املقدمة لهم على اإ�شارات 
ملثل هذا ال�شلوك التدري�شي، واعتيادهم على مرجع واحد للمعرفة الريا�شية وهو الكتاب املدر�شي، وتتفق 
اأكدت احتياج املعلمني  ال�شابق ب�شكل عام مع نتيجة درا�شة البلوي وغالب )2012( والتي  نتيجة املحور 

واملعلمات اإىل تطوير مهني يف جمال دمج التقنية يف التعليم.
ويف هذا ال�شدد تو�شي الدرا�شة احلالية بتوفري التجهيزات الالزمة من اأجهزة وبرجميات ومواد 
حم�شو�شة وم�شادر وقواعد معلومات وكذلك مراجع اإثرائية يف املدار�ض، وتوفري التدريب الالزم عليها 
والذي يركز على تكوين املهارة لدى املعلم واملعلمة يف كيفية اإك�شاب املتعلمني التعلم من خالل التقنية 
الدرا�شة احلالية بت�شمني كل ف�شل درا�شي  التعلم املختلفة، كما تو�شي  والو�شائل املح�شو�شة وم�شادر 
قائمة  اإىل  بحاجة  الكتاب  اإن  من   )2011( بايون�ض  اأكدته  ما  وهو  واملراجع،  الإ�شافية  بامل�شادر  قائمة 
بامل�شادر واملراجع التي اأخذت منها املادة العلمّية وقائمة بامل�شطلحات، وهو ما قد يعود الطالب اإىل تعدد 

.)Vygotsky( م�شادر التعلم وهذا يوافق اأفكار فيجوت�شكي

8 - املح�ر الثامن: التق�مي وتعزيز الأداء:
الريا�شيات  الريا�شيات يف تنفيذ مناهج  التدري�شّي ملعلمي ومعلمات  الأداء   للتعرف على م�شتوى 
املطورة، واملتعلق مبحور التقومي وتعزيز الأداء، مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لكل 
موؤ�شر من موؤ�شرات املحور الثامن وعددها )6( موؤ�شرات وكذلك متو�شط الأداء الكلي على هذا املحور، 

كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول )75(: م�ست�ى الأداء التدري�سّي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات يف تنفيذ مناهج الريا�سيات يف حم�ر 
التق�مي وتعزيز الأداء.

املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

45 - ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني، مثل: الروبرك�ض، وملف 
الإجناز، وبطاقات التاأمل الذاتي، واختبارات الأداء، والختبارات التح�شيلية، 

وبطاقات تقومي الأقران..اإلخ.
2891.267570.

مراحله  بكل  التقومي  نتائج  �شوء  يف  للمتعلمني  فورية  راجعة  تغذية  يقدم   -  46
2891.840.854الت�شخي�شي والتكويني والنهائي.

47 - يحث املتعلمني على مراقبة اأدائهم وتقدمهم يف كل خطوة من خطوات العمل 
2890.550.758با�شتخدام قوائم ال�شطب اأو الروبرك�ض.
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املتو�صط العدداملوؤ�صر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�شوء  يف  اأدائهم  على  وعلمية  منطقية  اأحكام  اإ�شدار  املتعلمني  من  يطلب   -48
2890.650.812حمكات حمددة.

49 - يحث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من خالل تفعيل 
2890.400.734قنوات التوا�شل الإلكرتونية بني املتعلمني.

502891.040.948 - يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية.
2890.950.528متو�شط الأداء

اأن متو�شط الأداء الكلي  – جدول )75( - يت�شح  ومبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق 
لعينة الدرا�شة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء قد بلغ )0.95( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى منخف�ض، وتدل 
هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات ل ميتلكون املهارات التدري�شية الالزمة 
لتقومي وتعزيز الأداء التعليمي لدى الطالب، حيث ح�شل موؤ�شر »يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني 
يف �شوء نتائج التقومي بكل مراحله الت�شخي�شي والتكويني والنهائي« على متو�شط اأداء بلغ )1.84(، وهي 
قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط، وتدل على اأن معلمي ومعلمات الريا�شيات ميار�شون هذا املوؤ�شر مب�شتوى 
متو�شط، بينما يقع املوؤ�شران: »يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية«، 
و«ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني، مثل: الروبرك�ض، وملف الإجناز، وبطاقات التاأمل 
الذاتي، واختبارات الأداء، والختبارات التح�شيلية، وبطاقات تقومي الأقران« يف امل�شتوى املنخف�ض بقيم 
هي على التوايل )1.4( و)1.26(، بينما يقع املوؤ�شران »يحث املتعلمني على مراقبة اأدائهم وتقدمهم يف كل 
خطوة من خطوات العمل با�شتخدام قوائم ال�شطب اأو الروبرك�ض«، وكذلك »يطلب من املتعلمني اإ�شدار 
اأحكام منطقية وعلمية على اأدائهم يف �شوء حمكات حمددة« يف امل�شتوى منعدم، بقيم هي على التوايل 
)0.55( و)0.65(، وهو ما ي�شري اإىل انعدام ممار�شة هذا املوؤ�شر من قبل عينة الدرا�شة احلالية. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�شة الزهراين )2009( والتي اأظهرت �شعف اأداء معلمي الريا�شيات يف مهارات التقومي 
يف �شوء املعايري  املهنّية، بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�شة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن درجة 
توفر كفايات تقومي درو�ض الريا�شيات املطورة لدى معلمي الريا�شيات مبحافظة املخواة التعليمية كان 
بدرجة متو�شطة، وكذلك درا�شة احلربي )2012(، والتي اأظهرت اأن م�شريف الريا�شيات يرون اأن املعلمني 
ميار�شون مهارات التقومي يف املقررات املطورة ب�شورة متو�شطة، ورمبا يعود ال�شبب يف تدين م�شتوى هذه 
املهارات )لدى عينة الدرا�شة( اإىل اأن املعلمني مل يتلقوا اأي تدريب على بناء وا�شتخدام اأدوات التقومي 
وفق مركزية املتعلم من قبل وزارة الرتبية والتعليم، حيث اإن ن�شبة )19%( من عينة الدرا�شة احلالية 
مل يتلقوا اأي تدريب على تدري�ض املقررات املطورة، بينما )29.4%( منهم تلقوا تدريًبا غري كاٍف من )1- 
3( اأيام فقط، وهذا موؤ�شر على اأن املمار�شات احلالية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات غري ممنهجة علمًيا، 
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الأدوات  من  كثرًيا  اأن  رغم  واملعلمات،  للمعلمني  ال�شخ�شية  باجلهود  ترتبط  تدري�شية  ممار�شات  واإمنا 
الأداء هي حديثة على جمتمع  الذاتي وتقومي الأقران وملفات الإجناز وقواعد تقدير  التقومي  مثل: 
املعلمني واملعلمات، وميكن اإن يعود ال�شبب اإىل برامج اإعداد املعلم مل حتتِو على املفاهيم واملهارات املت�شلة 
التدريبية يف هذا املجال  املرتبطة به، وكذلك �شعف الربامج  املتعلم والأدوات  املتمركز حول  بالتقومي 
البديل  التقومي  اأدوات  با�شتخدام  املرتبطة  التو�شيحية  الأمثلة  ق�شوًرا يف  عليها يجد  املطلع  اإن  حيث 

لتقومي اأداء الطالب يف املحتوى الريا�شي.
اإعداد معلم ومعلمة الريا�شيات املعارف  ويف هذا ال�شدد تو�شي الدرا�شة احلالية بت�شمني برامج 
ومرتبطة  وتطبيقية  �شاملة  دورات  تنفيذ  وكذلك  املتعلم،  حول  املتمركز  للتقومي  الالزمة  واملهارات 
باملحتوى الريا�شي، وحمتوية على درا�شة حالت خا�شة للمعلمني واملعلمات بامليدان الرتبوّي، ومتكني 
يف  واملعلمة  املعلم  لدى  املهارة  تكوين  على  يركز  والذي  عليها  الالزم  التدريب  من  واملعلمات  املعلمني 
جمال التقومي وتعزيز الأداء. كذلك تو�شي الدرا�شة احلالية باإعداد اأدلة اإر�شادية للمعلمني لكيفية بناء 

وا�شتخدام اأدوات التقومي البديل يف تقومي الطالب وحت�شني اأدائهم.
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الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع )2(:

لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الرابع )2( والذي ن�شه: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�شّي ملعلمي 
ومعلمات الريا�شيات يعزى اإىل عامل: اجلن�ض )معلم، معلمة(، املرحلة التعليمية )ابتدائي، متو�شط(، 
اخلربة التدري�شيه )اقل من خم�ض �شنوات، من 5 اإىل اأقل من 10 �شنوات، من 10 اإىل اأقل من 15 �شنة، 15 
�شنة فاأكرث(؟. مت ح�شاب املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعيارّي لعينة الدرا�شة وفيما يلي تو�شيح لذلك:

عامل اجلن�ض )معلم ،معلمة( ← انظر ال�شفحات املرفقة عن اجلن�ض.
عامل اجلن�س )معلم, معلمة( 

مت ح�شاب قيمة )ت( لعينتني م�شتقلتني لكل حمور و لالأداء العام ملعلمي ومعلمات الريا�شيات ككل 
واجلدول التايل يو�شح النتائج اخلا�شة بدلك :

جدول )76 (: ي��سح  املت��سط احل�سابي والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة ) 
اجلن�س(

املتو�صط العددالعملاملحور
احل�صابي

النحراف 
درجة Tاملعياري

الدللةاحلرية

بيئة التعلم والتعليم1
.1701.789459475معلم

-8.627-287000.
.1192.401759232معلمة

عملية التعلم والتعليم2
.1701.528266243معلم

-3.863-287000.
.1191.835967155معلمة

املادة العلمية3
.1701.935370149معلم

-5.813-287000.
.1192.439175771معلمة

حل امل�شكالت4
.1701.255397520معلم

-2.730-287007.
.1191.574898516معلمة

مهارات التفكري والتوا�شل 5
الريا�شي

.1701.476572258معلم

-877.-231.750381. .1191.558882641معلمة

توظيف  عنا�شر الكتاب 6
املدر�شي يف التعليم

.287921-.099-.1701.094181688معلم

.1191.103679191معلمة

7
التعلم من خالل التقنية 

والو�شائل  املح�شو�شة 
وم�شادر التعلم املختلفة

.287000-5.780-.1707039.63166معلم

.1191.176575268معلمة

التقومي  وتعزيز الأداء8
.1709275.54991معلم

-1.062-287289.
.1199944.49381معلمة

الأداء ككل

معلمة

.1701.379856916معلم
-3.966-287000.

1191.652958648.
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ويالحظ من اجلدول ال�شابق اأن قيمة)ت( للفرق بني متو�شطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات 
دالة اإح�شائيا)عند م�شتوى ≥ 0،05( مما يعني وجود فرق دال اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات يف الأداء 
التدري�شي، يعزى ملتغري اجلن�ض، ول�شالح املتو�شط احل�شابي الأكرب وهو متو�شط اأداء معلمات الريا�شيات، 
وتدل هذه النتيجة على اأن الأداء التدري�شي للمعلمات ب�شكل عام اأف�شل من الأداء التدري�شي للمعلمني  
عينة الدرا�شة يف املهارات املت�شلة بتنفيذ املقررات املطورة، كما يالحظ من اجلدول ال�شابق وجود فروق 
املحاور)1،2،3،4،7(  املعلمات يف  ل�شالح  التدري�شي  الأداء  واملعلمات يف  املعلمني  بني  اإح�شائية  دللة  ذات 
وهي: بيئة التعلم والتعليم، وعملية التعلم والتعليم، واملادة العلمية، وحل امل�شكالت، و التعلم من خالل 
التقنية والو�شائل  املح�شو�شة وم�شادر التعلم املختلفة، اأي اأن املعلمات متفوقات يف اأدائهن يف هذه املحاور 
على املعلمني، بينما ل يوجد اختالفات دالة اإح�شائيا يف املحاور)5،6،8(، وهي: مهارات التفكري والتوا�شل 
الريا�شي، توظيف  عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم، التقومي  وتعزيز الأداء، مما يعني تقارب الأداء 
التدري�شي للمعلمني واملعلمات يف هذه املحاور الثالثة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة احلربي)2012( 
والتي اأظهرت بان امل�شرفني الرتبويني يرون بان معلمات الريا�شيات اأف�شل ممار�شة واأداء يف املقررات 

املطورة من املعلمني .
وميكن تف�شري هذه النتيجة بان املعلمات قد تلقني تدريبا ودعما وتطويرا اكرب من املعلمني وهو 
ما اثر يف اأدائهن التدري�شي، وهو ما ظهر جليا يف  بع�ض اجلوانب التي تعر�شت لها الدرا�شة احلالية، 
حيث اأظهرت نتائج الدعم والتطوير اأن  اجلانب الن�شائي قدموا دعم اأكرث للمعلمات، ويف هذا ال�شدد 
تو�شي الدرا�شة احلالية بتكثيف التدريب للمعلمني واملعلمات مبا يتنا�شب مع الأهداف املو�شوعة واملراد 

حتقيقها وال�شتفادة من التجربة لدى املعلمات .

عامل املرحلة التعليمية )ابتدائي, مت��سط(:
مت ح�شاب قيمة )ت( لعينتني م�شتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات الريا�شيات ككل 

واجلدول التايل يو�شح النتائج اخلا�شة بذلك:

جدول )77(: ي��سح املت��سط احل�سابّي والنحراف املعيارّي وقيمة )ت( للفرق بني جمم�عتي الدرا�سة 
)املرحلة التعليمية(

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

النحراف 
درجة Tاملعياري

الدللةاحلرية

بيئة التعلم 1
والتعليم

2092.010.653البتدائي
1.163-287246.

802.110.692املتو�شطة

عملية التعلم 2
والتعليم

2091.620.711البتدائي
1.197-287232.

801.730.596املتو�شطة
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املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

النحراف 
درجة Tاملعياري

الدللةاحلرية

املادة العلمّية3
2092.050.789البتدائي

3.199-287002.
802.370.649املتو�شطة

حل امل�شكالت4
2091.251.034البتدائي

3.925-287000.
801.780.760املتو�شطة

مهارات التفكري 5
والتوا�شل الريا�شي

2091.500.761البتدائي
3.486-287001.

801.510.785املتو�شطة

6
توظيف عنا�شر 

الكتاب املدر�شي يف 
التعليم

2091.040.754البتدائي
058.-287954.

801.250.913املتو�شطة

7
التعلم من خالل 
التقنية والو�شائل 

املح�شو�شة وم�شادر 
التعلم املختلفة

2090.870.726البتدائي
3.486-287053.

800.980.706املتو�شطة

التقومي وتعزيز 8
الأداء

2090.910.513البتدائي
1.177-287240.

801.060.553املتو�شطة
الأداء ككل

املتو�شطة

2091.440.609البتدائي
2.198-287029.

801.610.525

يالحظ من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�شطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات 
دالة اإح�شائًيا )عند م�شتوى ≥ 0،05( مما يعني وجود فرق دال اإح�شائًيا بني املعلمني يف الأداء التدري�شَي، 
يعزى اإىل متغري املرحلة التعليمية، ول�شالح املتو�شط احل�شابّي الأكرب وهو متو�شط اأداء معلمي ومعلمات 
الريا�شيات باملرحلة املتو�شطة، وتدل هذه النتيجة على اأن الأداء التدري�شّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات 
باملرحلة املتو�شطة ب�شكل عام اأف�شل من الأداء التدري�شّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات باملرحلة البتدائية 
عينة الدرا�شة يف املهارات املت�شلة بتنفيذ املناهج املطورة، كما يالحظ من اجلدول ال�شابق وجود فروق 
ذات دللة اإح�شائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�شّي ل�شالح املعلمات يف املحاور )3، 4، 5(، بينما 

ل يوجد اختالفات دالة اإح�شائًيا يف املحاور )1، 2، 6، 7، 8(.
من  اأكرث  دعًما  تقلوا  املتو�شطة  باملرحلة  واملعلمات  املعلمني  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تعود  اأن  وميكن 

معلمي املرحلة البتدائية.
مع  يتنا�شب  مبا  واملعلمات  للمعلمني  التدريب  بتكثيف  احلالية  الدرا�شة  تو�شي  ال�شدد  هذا  ويف 
الرتبوّي  الإعداد  برنامج  بت�شمني  احلالية  الدرا�شة  وتو�شي  حتقيقها.  واملراد  املو�شوعة  الأهداف 
باجلامعات وما يخ�ض جمال تعليم الريا�شيات التدريب على تدري�ض الريا�شيات يف �شوء فل�شفة التعلم 

املتمركز حول املتعلم وال�شتفادة من ممار�شات التدري�ض امل�شغر يف اإك�شابهم املهارات املطلوبة. 
املدى  مب�شفوفة  الهتمام  الريا�شيات  معلم  اإعداد  برامج  تويل  باأن  احلايل  البحث  يو�شي  كما 
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والتتابع للمفاهيم واملهارات الريا�شية، وكيفية منوها وتقدميها للطالب بطرقة اإجرائية. كما يو�شي 
البحث احلايل بال�شتفادة من بطاقة املالحظة احلالية من قبل املعلمني واملعلمات يف التطوير الذاتي 
للمعلمني  والعالجية  الإر�شادية  اخلطط  اإعداد  يف  الريا�شيات  وم�شرفات  م�شريف  وكذلك  لأدائهم، 

واملعلمات، وتقومي اأداء املعلمني.

عامل اخلربة التدري�سية )اقل من خم�س �سن�ات, من 5 اإىل اأقل من 01 �سن�ات, من 01 اإىل اأقل من 51 
�سنة, 51 �سنة فاأكرث(:

من   - �شنوات  خم�ض  من  )اأقل  الأربع  للعينات  املعيارّي  والنحراف  احل�شابّي  املتو�شط  ح�شاب  مت 
خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات - من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة - 15 �شنه فاأكرث( يف املحاور الثمانية 
وكذلك الأداء التدري�شّي الكلي، واجلدول التايل يو�شح املتو�شط احل�شابّي والنحراف لالأداء التدري�شي.

جدول )78(: ي��سح املت��سط احل�سابّي والنحراف املعياري

املتو�صط العدداخلدمة التعليميةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

بيئة التعلم والتعليم

681.910.665اأقل من خم�ض �شنوات
491.910.594من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

642.050.652من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151082.180.682 �شنه فاأكرث

عملية التعلم والتعليم

681.570.665اأقل من خم�ض �شنوات
491.660.566من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

641.720.693من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.670.736 �شنه فاأكرث

املادة العلمّية

682.040.783اأقل من خم�ض �شنوات
492.080.695من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

642.200.749من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151082.200.795 �شنه فاأكرث

حل امل�شكالت 

681.440.912اأقل من خم�ض �شنوات
491.700.779من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

641.271.144من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.281.004 �شنه فاأكرث
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املتو�صط العدداخلدمة التعليميةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

مهارات التفكري 
والتوا�شل الريا�شي 

681.450.749اأقل من خم�ض �شنوات
491.530.734من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

641.570.837من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.510.757 �شنه فاأكرث

توظيف عنا�شر الكتاب 
املدر�شي يف التعليم 

مهارات التفكري 
والتوا�شل الريا�شي

681.120.867اأقل من خم�ض �شنوات
491.230.818من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

641.080.775من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.030.778 �شنه فاأكرث

التعلم من خالل التقنية 
والو�شائل املح�شو�شة 

وم�شادر التعلم املختلفة

680.670.615اأقل من خم�ض �شنوات
490.780.655من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

640.880.696من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.100.777 �شنه فاأكرث

التقومي وتعزيز الأداء

681.030.555اأقل من خم�ض �شنوات
491.030.543من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

640.910.503من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151080.890.514 �شنه فاأكرث

الأداء ككل

681.440.590اأقل من خم�ض �شنوات
491.530.520من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات

641.500.603من ع�شر اإىل اأقل من 15 �شنة
151081.500.619 �شنه فاأكرث

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�شط احل�شابّي لالأداء التدري�شّي ملعلمي 
الفروق بني  التعليمية، وللتعرف على دللة  اإىل اخلدمة  الدرا�شة( يعزى  الريا�شيات )عينة  ومعلمات 

املتو�شطات، مت ا�شتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�شحه اجلدول التايل. 
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جدول )79(: ي��سح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجم�عات.

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الدللةفاملربعات

بيئة التعلم والتعليم
4.16531.388بني املجموعات

3.210023. .123.257285432داخل املجموعات
127.422288املجموع

عملية التعلم والتعليم
.744.3248بني املجموعات

531.662. .133.256285468داخل املجموعات
134.000288املجموع

.1.5523517.882.451بني املجموعاتاملادة العلمّية
.167.123285586داخل املجموعات

168.675288املجموع

7.13932.380بني املجموعاتحل امل�شكالت
2.464063. .275.251285966داخل املجموعات

282.390288املجموع

مهارات التفكري 
والتوا�شل الريا�شي

.448.3149بني املجموعات
252.860. .168.854285592داخل املجموعات

169.302288املجموع

توظيف عنا�شر الكتاب 
املدر�شي يف التعليم

.1.4943498بني املجموعات
766.514. .185.284285650داخل املجموعات

186.778288املجموع
التعلم من خالل 
التقنية والو�شائل 

املح�شو�شة وم�شادر 
التعلم املختلفة

8.93032.977بني املجموعات

6.017001. .140.982285495داخل املجموعات

149.912288املجموع

التقومي وتعزيز الأداء
.1.1533384بني املجموعات

1.386247. .79.040285277داخل املجموعات
80.193288املجموع

الأداء ككل
.255.3085بني املجموعات

242.867. .100.302285352داخل املجموعات
100.558288املجموع

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ف( لالأداء التدري�شّي الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات عينة 
درا�شة  النتيجة مع  وتتفق هذه   ،0.05 ≤ اإح�شائًيا عند م�شتوى  دالة  بلغ )0.242( وهي غري  الدرا�شة 
التدري�شّي ملعلمي ومعلمات  الأداء  العمري )2011(، ودرا�شة احلربي )2012(. وتدل على عدم اختالف 

الريا�شيات بناء على اختالف اخلدمة التعليمية.
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وقد يعود ال�شبب يف ذلك اإىل اأن مناهج الريا�شيات املطورة حتتوي على العديد من املهارات واملعارف 
اجلديدة ن�شبًيا على املعلمني، ومبنية على فل�شفة تختلف اختالًفا جذرًيا على فل�شفة املقررات ال�شابقة، 
وبالتايل فاحلاجة مت�شاوية بني عينة الدرا�شة لكت�شاب مهارات مت�شلة بتنفيذ املقررات املطورة، وكذلك 

اأو�شت 
وهنا يو�شي البحث احلايل بعمل دورات تدريبية للمعلمني، لتدريبيهم على تنفيذ املناهج املطورة 

بال�شورة التي حتقق الأهداف. 

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع )3(:

لالإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض الرابع )3( والذي ن�شه: ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�شيات؟. 
التدري�شّي  الأداء  تقومي  نتائج  �شوء  الريا�شيات يف  ومعلمات  ملعلمي  التدريبية  الحتياجات  مت حتديد 
 )50( اإىل  ال�شفية  املالحظة  بطاقة  وت�شري  الدرا�شة،  عينة  على  ال�شفية  املالحظة  بطاقة  با�شتخدام 
موؤ�شر اأداء تدري�شي. وقد اتفق الفريق البحثي على اعتبار الأداءات التي ح�شلت على م�شتوى )متو�شط 
بالدول  كما  التناظر  على  عال  متو�شط،  منخف�ض،  تدريبًيا  احتياًجا  ت�شكل  اأنها  ومنعدم(  ومنخف�ض 

التايل:
 منعدم منخف�ض متو�شطعالالداء

 عالمتو�شطمنخف�ض ل يوجدالحتياج

ومن خالل ا�شتقراء النتائج التي اأفرزها ال�شوؤال تبني اأن هناك عدًدا من الأداءات حتتاج اإىل تدريب 
النتائج اخلا�شة  التايل )80( يو�شح  تدريبية. واجلدول  اإىل حاجة  الأداء  ال�شعف يف  وبالتايل يتحول 

بذلك مرتبة ح�شب ترتيب كل حاجة ولكل حمور:
جدول )80(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم الريا�سيات مرتبه ح�سب الأول�ية يف �س�ء نتائج املالحظة 

ال�سفية. 

املتو�صط  املوؤ�صراملحور
احل�صابّي لالأداء 

م�صتوى 
الحتياج

بيئة التعلم 
والتعليم

منخف�ض 11.92 - يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�شوعات التعلم.
منخف�ض21.94 - ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام الختالف.

3 - ينظيييم بيئة ال�شيييف مبا يتنا�شب مع ال�شرتاتيجييييات امل�شتخدمة والتغلب 
وكثافييية  املتاحييية،  الإمكانيييات  مثيييل:  تواجيييه  قيييد  التيييي  ال�شعوبيييات  عليييى 

الف�شول،....اإلخ. 
منخف�ض2.00

منخف�ض42.11 - يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�شب.

5 - ييييوزع الهتميييام والأ�شئلييية واملناق�شييية والتعزييييز ب�شيييورة عادلييية بني جميع 
منخف�ض2.23املتعلمني.
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املتو�صط  املوؤ�صراملحور
احل�صابّي لالأداء 

م�صتوى 
الحتياج

عملية التعلم 
والتعليم

6 - يطيييرح اأ�شئلييية تباعديييية اأو اأ�شئلييية ذات نهايات مفتوحييية مرتبطة مبو�شوع 
متو�شط1.08التعلم.

متو�شط71.22 - يو�شع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�شيات اأو املتناق�شات.
متو�شط81.46 - ينفذ اإجراءات الإ�شرتاتيجية ب�شورة �شحيحة و�شاملة.

متو�شط91.50 - يوفر خططاً بديلة اأو اأمثلة اإ�شافية؛ لدعم فهم املتعلمني.

ملحوظاتهيييم  وتبيييادل  واحليييوار  النقا�يييض  عليييى  املتعلميييني  يحيييث   -10 
منخف�ض1.53على املعلومات املتوفرة يف الن�شاط اأو املثال اأو امل�شكالت الريا�شية.

11 - ي�شتخيييدم اإ�شرتاتيجييييات متنوعييية للتعلييييم املتمركيييز حيييول املتعلم، مثل: 
التعلم التعاوين، وحل امل�شكالت، والع�شف الذهني، والنماذج البنائية،...

اإلخ. 
منخف�ض1.54

12 - يطليييب مييين املتعلمني و�شف املهمييية التعليمية، والتعبيييري عنها بكلماتهم 
منخف�ض1.55اخلا�شة؛ لتو�شيح فكرة الن�شاط اأو املثال الريا�شي. 

13 - ي�شتثيييري دافعيييية املتعلمني من خالل اأن�شطة ومواد ب�شرية حم�شو�شة اأو 
منخف�ض1.66اإلكرتونية اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية. 

14 - يحيييث املتعلمني على قراءه الأن�شطييية والأمثلة الريا�شية قراءة حتليلية 
منخف�ض1.75متاأنية.

15 - يك�شيييف عييين الت�شيييورات اخلاطئييية للمفاهييييم الريا�شيييية ليييدى املتعلمني 
منخف�ض1.93ويعاجلها ب�شورة جماعية.

16 - يحدد هدف الدر�ض واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�شوع التعلم 
منخف�ض2.02احلايل وفق مكونات البنية الريا�شية.

17 - يتيح فر�شة جلميع املتعلمني ملمار�شة الأن�شطة والأمثلة وحل امل�شكالت 
منخف�ض2.08الريا�شية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل.

18 - يتابيييع اأداء املتعلميييني ويناق�شهيييم يف حيييل الأن�شطييية والأمثلييية وامل�شيييكالت 
منخف�ض2.11الريا�شية.

منخف�ض192.11 - يتحقق بعد متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.
منعدم202.53 - يربط ويكامل بني املعرفة الريا�شية واملقررات الأخرى.

املادة العلمّية

منخف�ض211.88 - يراعي �شحة املحتوى الريا�شي وخلوه من الأخطاء العلمّية.

منخف�ض222.02 - يعر�ض املحتوى الريا�شي وفق التنظيم املنطقي وال�شيكولوجي.

منخف�ض232.02 - يطبق املعرفة الريا�شية يف م�شائل من واقع احلياة.

منخف�ض242.14 - يو�شح الرتابط الراأ�شي والأفقي؛ لتحقيق فهم وا�شح للبنية الريا�شية.
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املتو�صط  املوؤ�صراملحور
احل�صابّي لالأداء 

م�صتوى 
الحتياج

حل امل�شكالت

25 - يطليييب من املتعلمني حتدييييد الت�شابه والختالف بني امل�شكلة الريا�شية 
متو�شط1.07احلالية وم�شكالت ريا�شية �شابقة.

26 - يطليييب مييين املتعلمني حتديد الإ�شرتاتيجييييات املنا�شبة للحل واخلطوات 
متو�شط1.27الالزمة لها.

متو�شط271.44 - يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�شية. 
28 - يفكر ب�شوت م�شموع للمتعلمني يف اأثناء احلوار؛ لختيار الإ�شرتاتيجية 

متو�شط1.48املنا�شبة.

29 - يحيييث املتعلميييني عليييى التاأكد مييين اإجيييراء العمليات احل�شابيييية واملنطقية 
منخف�ض1.67ب�شكل �شحيح.

مهارات 
التفكري 

والتوا�شل 
الريا�شي

30 - يو�شيييح وي�شيييرح ويف�شييير مهيييارات التفكيييري الالزمييية لكل مهمييية تعليمية 
متو�شط1.05وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع.

31 - يحيييث املتعلميييني عليييى ممار�شييية مهيييارات التفكيييري )املالحظييية واملقارنييية 
والت�شنيف واحلد�ض والتوقع واإيجاد املتناق�شات وال�شتقراء وال�شتنباط 
واحلليييول املتعيييددة واملتنوعييية والأ�شيلة... اإلخ( يف اأثنييياء معاجلة املحتوى 

الريا�شي.

متو�شط1.40

32 - ي�شاعيييد املتعلميييني على تنظيم اأفكارهيييم ومعلوماتهم با�شتخدام الأ�شكال 
متو�شط1.41واجلداول والر�شومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية وال�شور.

33 - ي�شتخدم عبارات واألفاًظا حتث على التفكري ومهاراته يف اأثناء العمل ال�شفي، 
منخف�ض1.59مثل: قارن، ولحظ، و�شنف، وقرر.. اإلخ.

34 - يحيييث املتعلميييني عليييى التعبري عن الأفيييكار الريا�شية ب�شيييورة )رمزية اأو 
منخف�ض1.65تعبريية( �شفوياً اأو كتابياً.

35 - يحيييث املتعلميييني على ال�شتماع اجليد لزمالئهيييم، وجتنب مقاطعتهم اأو 
منخف�ض1.96نقدهم يف اأثناء عر�شهم الأفكار الريا�شية.

توظيف 
عنا�شر 
الكتاب 

املدر�شي يف 
التعليم

عال360.76 - ير�شد املتعلمني اإىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة.
متو�شط370.89 - يحث املتعلمني على تلخي�ض مادة التعلم يف �شورة مطويات.

متو�شط381.00 - يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات.
متو�شط391.01 - يب�شط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.

متو�شط401.46 - يطلب من املتعلمني الربط بني ال�شورة ومو�شوع التعلم احلايل.

41 - يطليييب مييين املتعلميييني و�شيييف ال�شيييور والتعبيييري عييين فهمهيييم حمتواهيييا 
متو�شط1.47بكلماتهم اخلا�شة.
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املتو�صط  املوؤ�صراملحور
احل�صابّي لالأداء 

م�صتوى 
الحتياج

التعلم 
من خالل 

التقنية 
والو�شائل 
املح�شو�شة 
وم�شادر 
التعلم 
املختلفة

42 - يحث املتعلمني على الإفادة من م�شادر تعلم خمتلفة، مثل: )الإنرتنت، 
عال0.22واملراجع،...اإلخ(.

متو�شط430.96 - يوظف التقنية يف تو�شيح ومعاجلة مو�شوعات التعلم.

متو�شط441.52 - يو�شح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�شو�شة.

التقومي 
وتعزيز الأداء

45 - يحيييث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من خالل 
عال0.40تفعيل قنوات التوا�شل الإلكرتونية بني املتعلمني.

46 - يحيييث املتعلميييني عليييى مراقبة اأدائهيييم وتقدمهم يف كل خطيييوة من خطوات 
عال0.55العمل با�شتخدام قوائم ال�شطب اأو الروبرك�ض.

47 - يطليييب مييين املتعلمني اإ�شدار اأحكام منطقية وعلمية على اأدائهم يف �شوء 
عال0.65حمكات حمددة.

متو�شط481.04 - يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية.

49 - ي�شتخيييدم اأدوات تقيييومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني، مثل: الروبرك�ض، 
ومليييف الإجنييياز، وبطاقات التاأمل الذاتي، واختبيييارات الأداء، والختبارات 

التح�شيلية، وبطاقات تقومي الأقران... اإلخ.
متو�شط1.26

50 - يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني يف �شوء نتائج التقومي بكل مراحله 
منخف�ض1.84الت�شخي�شي والتكويني والنهائي.

وذلك يف خم�شة  الأداء  وتعزيز  التقومي  عال يف جمال  احتياج  م�شتوى  هناك  اأن  �شبق  يت�شح مما 
تفعيل قنوات  املنزيل من خالل  الواجب  التعاوين؛ لإجناز  العمل اجلماعي  موؤ�شرات هي: »يحث على 
التوا�شل الإلكرتونية بني املتعلمني«، وموؤ�شر »يحث املتعلمني على مراقبة اأدائهم وتقدمهم يف كل خطوة 
من خطوات العمل با�شتخدام قوائم ال�شطب اأو الروبرك�ض«، وموؤ�شر »يطلب من املتعلمني اإ�شدار اأحكام 
منطقية وعلمية على اأدائهم يف �شوء حمكات حمددة«، وموؤ�شر »يحث املتعلمني على الإفادة من م�شادر 
اإىل كيفية عمل املطويات  املتعلمني  تعلم خمتلفة، مثل: )الإنرتنت، واملراجع،...اإلخ(«، وموؤ�شر »ير�شد 
الريا�شية  املعرفة  »يربط ويكامل بني  بطرق مبتكرة ومتنوعة«.بينما كان م�شتوى الحتياج يف موؤ�شر 

واملقررات الأخرى« منعدًما.
اأما حمور بيئة التعلم فم�شتوى الحتياج التدريب منخف�ض مقارنة ببقية املحاور، اأما بقية املحاور 
اإليه  الإ�شارة  ومت  ال�شابق  اجلدول  يو�شحه  كما  ومنخف�ض  متو�شط  بني  الحتياج  م�شتوى  تراوح  فقد 

بالتف�شيل اأثناء مناق�شة كل حمور فيما �شبق.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

يتناول هذا الف�شل ملخ�شاً لأهم نتائج الدرا�شة، والتو�شيات التي يرى الفريق منا�شبتها. وملا كان 
هذا التقرير هو التقرير ال�شنوي الأول فاإنه ميثل تقومًيا اأثناء تنفيذ املناهج �شمن امل�شروع، فالهدف 
من جمع البيانات هو حت�شني امل�شروع م�شتقبال من خالل تعديل اأهداف وا�شرتاتيجيات تنفيذ امل�شروع 

يف امليدان. 

  نتائج الدراسة:

يقود هذه الدرا�شة التقوميية اأربعة اأهداف رئي�شة، وفيما يلي تو�شيح لأبرز النتائج وفًقا لكل هدف: 
اأبرز  يلي  وفيما  والريا�سيات،  العل�م  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهه  من  املهنّي  التط�ر  تق�مي  اأوًل: 

النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

فيما يتعلق باأهداف التط�ر املهنّي:
ح�شل هدف اإ�شهام برامج التطور املهنّي يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة، على م�شتوى حتقق  (  1

عال )2.34(.
ح�شل هدف توجيه برامج التطور املهنّي لفل�شفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم، على م�شتوى  (  2

حتقق متو�شط )1.97(.
متو�شط  (  3 حتقق  م�شتوى  على  م�شوؤولة،  تربوية  لقيادات  املهنّي  التطور  برامج  بناء  هدف  ح�شل 

.)1.69(
اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني، على م�شتوى حتقق  (  4 اإ�شهام برامج التطور املهنّي يف  ح�شل هدف 

متو�شط )1.06(.

فيما يتعلق مبحت�ى التط�ر املهنّي:
ح�شل حمتوى اجلانب العلمّي والريا�شي للمناهج �شمن برامج التطور املهنّي، على م�شتوى حتقق  (  1

عال )2.25(
ح�شل حمتوى عمليات التعليم والتعلم، �شمن برامج التطور املهنّي على م�شتوى حتقق متو�شط  (  2
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.)2.18(
ح�شل حمتوى اأ�شول تدري�ض مو�شوعات معينة، �شمن برامج التطور املهنّي، على م�شتوى حتقق  (  3

متو�شط )2.04(.
املهنّي،  (  4 التطور  برامج  املخربية، �شمن  املواد  وا�شتخدام  والتق�شي  البحث  اأ�شاليب  ح�شل حمتوى 

على م�شتوى حتقق متو�شط )1.84(.

فيما يتعلق مبظاهر دعم التط�ر املهنّي:
اليومية، كمظهر من مظاهر  (  1 تعلمه يف ممار�شاته  ما  تطبيق  املعلم يف  لدعم  اآليات  تقدمي  ح�شل 

الدعم على م�شتوى حتقق متو�شط )1.93(.
ح�شل توفري فريق تدريب منا�شب، كمظهر من مظاهر الدعم على م�شتوى حتقق متو�شط )1.87(. (  2
ح�شل توفري الوقت الكايف للتدريب املبا�شر، والوقت الكايف للتطبيق والتجريب والتاأمل، كمظهر  (  3

من مظاهر الدعم، على م�شتوى حتقق منخف�ض )1.44(.
ح�شل توفري املوارد وامل�شادر مل�شاندة املعلم، كمظهر من مظاهر الدعم على م�شتوى حتقق منخف�ض  (  4

.)1.32(
ح�شل تقدمي حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة باأن�شطة التطور املهنّي، كمظهر من مظاهر  (  5

الدعم على م�شتوى حتقق منخف�ض )1.30(.

فيما يتعلق بتق�مي التط�ر املهنّي:
ح�شل حمور تقومي اأن�شطة التطور املهنّي على م�شتوى حتقق منخف�ض )1.4105(.  (  1
تبني اأن اأكرث الأ�شاليب انت�شاًرا التي تعر�ض لها املعلمون واملعلمات �شمن برامج التطور املهنّي هو  (  2

التدريب وور�ض العمل، وح�شل على ن�شبة )29.3%(، وح�شل الأ�شلوب الذي يليه »متابعة امل�شرف 
واإر�شاداته« على ن�شبة )21.3%(، وح�شل الأ�شلوب »ح�شور درو�ض منوذجية« على ن�شبة )%13.4(، 

بينما ح�شلت باقي الأ�شاليب على ن�شب اأقل من )%10(. 
اقت�شرت الأن�شطة التي �شاهم باإعدادها ا املعلمون واملعلمات على عدد حمدود من الأن�شطة، حيث  (  3

»اإدارة  الن�شاط  وح�شل   ،)%39.1( حتقق  ن�شبة  اأعلى  على  منوذجي«  در�ض  »تقدمي  الن�شاط  ح�شل 
عمل«  ور�شة  اأو  تدريبية  دورة  »تنفيذ  والن�شاط   ،)%19.7( ن�شبة  على  امل�شروع«  حول  نقا�ض  جل�شة 
ح�شل على ن�شبة )13.1%(، كما ح�شل الن�شاط »امل�شاركة مع جلان مراجعة اأداء الطالب ونتائجهم« 

فح�شل على ن�شبة )11.4%(، وح�شل الن�شاط »كتابة تقرير حول امل�شروع« على ن�شبة )%10.8(.
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بع�س املتغريات ذات العالقة:
يوجد فرق دال اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة برامج التطور املهني  (  1

يعود اإىل متغري اجلن�ض.
اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود اإىل  (  2 يوجد فرق دال 

متغري املوؤهل )تربوي،غري تربوي(.
اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود اإىل  (  3 يوجد فرق دال 

متغري جهة الإعداد ول�شالح خريجي معهد املعلمني والكلية املتو�شطة.
اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة برامج التطور  (  4 ل يوجد فرق دالة 

املهني تعود اإىل متغري املرحلة الدرا�شية ومتغري نوع اإدارة الرتبية والتعليم.
التطور  (  5 برامج  واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة  املعلمني  بني  اإح�شائياً  دال  ل يوجد فرق 

املهني يعود اإىل متغري التخ�ش�ض )علوم، ريا�شيات(.
ل يوجد فرق دال اإح�شائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود اإىل  (  6

متغري اخلربة التدري�شية.  

ثانياً: تق�مي الدعم املقدم من اأطراف الدعم امل�ؤ�س�سّي، لتنفيذ املناهج �سمن امل�سروع، وفيما يلي اأبرز 
النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

املطورة  (  1 املقررات  امل�شرف الرتبوّي للمعلم لتنفيذ  الدرا�شة مل�شتوى دعم  بلغ متو�شط تقدير عينة 
2.13 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط.

بلغ متو�شط تقدير عينة الدرا�شة مل�شتوى دعم مدير املدر�شة للمعلم لتنفيذ املقررات املطورة 2.14  (  2
من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط.

بلغ متو�شط تقدير عينة الدرا�شة )معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية( مل�شتوى دعم حم�شر املخترب  (  3
ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة 1.23 من اأ�شل 3 وتقع هذه النتيجة يف 

امل�شتوى املنخف�ض.
بلغ متو�شط تقدير عينة الدرا�شة مل�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم للمعلم لتنفيذ املقررات املطورة  (  4

1.39 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املنخف�ض.
يوجد فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�شة( يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املوؤ�ش�شّي  (  5

املقدم لهم من امل�شرف الرتبوّي، من حم�شر املخترب، من اأمني م�شادر التعلم لتنفيذ املناهج �شمن 
اإح�شائًيا  م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، ول�شالح الإناث. بينما ل يوجد فرق دال 
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لتنفيذ  املدر�شة  مدير  من  لهم  املقدم  املوؤ�ش�شّي  الدعم  مل�شتوى  تقديرهم  يف  الدرا�شة  عينة  لدى 
املناهج �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

الدعم  (  6 اأطراف  من  لهم  املقدم  املوؤ�ش�شّي  للدعم  تقديرهم  يف  الدرا�شة  عينة  بني  اختالف  يوجد 
اختالف  اإىل  يعزى  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مناهج  م�شروع  �شمن  املناهج  لتنفيذ  املوؤ�ش�شّي 

املنطقة التعليمية.
ل يوجد فروق دالة اإح�شائًيا بني معلمي ومعلمات الريا�شيات من جهة ومعلمي ومعلمات العلوم  (  7

الطبيعية من جهة اأخرى يف تقديرهم مل�شتوى الدعم املقدم لهم من اأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي.
بلغ متو�شط م�شتوى دعم امل�شرف الرتبوّي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ  (  8

املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم 2.28 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى العايل.
لتنفيذ  (  9 الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  املدر�شة  مدير  دعم  م�شتوى  متو�شط  بلغ 

املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم 2.13 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط.
بلغ متو�شط م�شتوى دعم حم�شر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة  (  10

1.90 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط. 
بلغ متو�شط م�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ  (  11

املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم بلغ 0.86 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املنخف�ض.
بلغ متو�شط الدعم املقدم لتنفيذ امل�شروع ملدير املدر�شة 1.95 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط،  (  12

وللم�شرف الرتبوّي 1.87 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط. وملح�شر املخترب 1.75 من اأ�شل 3 
ويقع يف امل�شتوى املتو�شط، ولأمني م�شادر التعلم 1.53 من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املتو�شط. 

ثالثاً: تق�مي تنفيذ درو�س العل�م وفق فل�سفه وت�جهات امل�سروع، وفيما يلي اأبرز النتائج املتعلقة 
بهدف هذه الدرا�سة:

العلوم  (  1 ال�شفية لدرو�ض  الدرا�شة جلميع حماور بطاقة املالحظة  الكلي لعينة  الأداء  بلغ متو�شط 
)1.97( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط.

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور املادة العلمّية )2.33( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى  (  2
العايل. 

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور خربات تعليمية ا�شتق�شائية )2.03( وهي قيمة  (  3
تقع يف امل�شتوى املتو�شط. 

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور املمار�شات التدري�شية )2.03( وهي قيمة تقع يف  (  4
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امل�شتوى املتو�شط. 
الأخرى  (  5 واملواد  العلوم  بني  التكاملية  العالقة  حمور  يف  الدرا�شة  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 

)1.69( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور تقومي متنوع وم�شتمر )1.92( وهي قيمة تقع يف  (  6

امل�شتوى املتو�شط. 
يف  (  7 تقع  قيمة  وهي   )2.09( داعمة  �شفية  بيئة  حمور  يف  الدرا�شة  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 

امل�شتوى املتو�شط. 
تقع يف  (  8 قيمة  وهي   )1.31( التعليم  التقنية يف  الدرا�شة يف حمور  لعينة  الكلي  الأداء  متو�شط  بلغ 

امل�شتوى املنخف�ض.
يوجد فرق دال اإح�شائًيا بني متو�شطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات، مما يعني وجود فرق بني  (  9

املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�شي، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�شالح املتو�شط احل�شابّي اأكرب 
وهن املعلمات.

ل يوجد فرق دال اإح�شائًيا بني من يدر�شون املرحلة البتدائية وبني من يدر�شون املرحلة املتو�شطة  (  10
ومن ل يحملون موؤهاًل تربوًيا، مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء التدري�شّي للمعلمني واملعلمات 

يعزى اإىل متغري املرحلة التعليمية.
يوجد اختالفات بني قيم املتو�شط احل�شابّي مل�شتوى الأداء التدري�شّي يعزى اإىل اختالف اخلربة  (  11

التدري�شية يف حمور املادة العلمّية، حمور التدري�ض املتمايز وحمور الربط مع العلوم الأخرى وذلك 
ل�شالح ذوي اخلربة )15 �شنة فما اأكرث(. 

النتائج  اأبرز  يلي  وفيما  امل�سروع،  وت�جهات  فل�سفة  وفق  الريا�سيات  درو�س  تنفيذ  تق�مي  رابعاً: 
املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

بلغ متو�شط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�شيات عينة الدرا�شة يف مهارات تنفيذ الدرو�ض 1،49  (  1
من اأ�شل 3 ويقع يف امل�شتوى املنخف�ض.

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور بناء بنية التعلم والتعليم 2.04 وهي قيمة تقع يف  (  2
امل�شتوى املتو�شط.

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور عملية التعلم والتعليم 1.65 وهي قيمة تقع يف  (  3
امل�شتوى املتو�شط. 

بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور املادة العلمّية )2.14( وهي قيمة تقع يف امل�شتوى  (  4
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املتو�شط.
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور حل امل�شكالت 1.39 وهي قيمة تقع يف امل�شتوى  (  5

املنخف�ض. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي 1.51 وهي  (  6

قيمة تقع يف امل�شتوى املتو�شط. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي يف التعليم1.09  (  7

وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املنخف�ض. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور التعلم من خالل التقنية والو�شائل املح�شو�شة  (  8

وم�شادر التعلم املختلفة 0.898 وهي قيمة تقع يف امل�شتوى املنخف�ض. 
بلغ متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء 0.955 وهي قيمة تقع يف  (  9

امل�شتوى املنخف�ض. 
اإح�شائيا)عند  (  10 دالة  واملعلمات  للمعلمني  الكلي  الأداء  متو�شطي  بني  للفرق  قيمة)ت(  اأن  ات�شح   

اإح�شائًيا بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�شي،  ≥ 0،05( مما يعني وجود فرق دال  م�شتوى 
يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�شالح املتو�شط احل�شابّي الأكرب وهو متو�شط اأداء معلمات الريا�شيات.

)عند  (  11 اإح�شائياً  دال  واملعلمات  للمعلمني  الكلي  الأداء  متو�شطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن  ات�شح 
م�شتوى ≥ 0.05(، وتدل على اختالف الأداء التدري�شّي بناء على اختالف املرحلة التعليمية ول�شالح 

املتو�شط احل�شابي الأكرب وهو متو�شط اأداء معلمي ومعلمات الريا�شيات باملرحلة املتو�شطة. 
يوجد اختالفات بني قيم املتو�شط احل�شابّي مل�شتوى الأداء التدري�شّي يعزى اإىل اختالف اخلربة  (  12

التدري�شية. 



184

  توصيات الدراسة:

املهني  التطور  الدرا�شة تو�شيات على م�شتوى برامج  الدرا�شة، قدم فريق  نتائج هذه  اإىل  ا�شتناًدا 
وكذلك تو�شيات على م�شتوى امل�شروع وفيما يلي تف�شيل ذلك:

اأوًل: ت��سيات على م�ست�ى برامج التط�ر املهنّي:

من  ليتم  املهنّية  وال�شراكة   التعاون  ت�شجع  للمعلمني  تعلم  ملجتمعات  التنظيم  الأوىل:  التو�شية 
خاللها النمو والتعلم التعاوين. وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�شة اأو على م�شتوى املعلمني يف 
مكاتب الإ�شراف الرتبوية اأو احلي اأو على م�شتوى اإدارة التعليم من خالل اأن�شطة ولقاءات مبا�شرة اأو 
جمتمعات تعلم الكرتونية. حيث اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اإخفاق برامج التطور املهنّي يف حتقيق هدف 
الإ�شهام »يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني«، وهدف بناء »قيادات تربوية م�شوؤولة«. ويوؤكد ذلك عدم 
»التنوع يف اأ�شاليب التطور املهنّي« واأنها مل »جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًشا يف اأن�شطة التطور املهنّي بالتعاون 
مع اخلرباء واملتخ�ش�شني«. ي�شري  بتلر واآخرون )Butler et.al., 2004( اإىل اأن حركة الإ�شالح الرتبوّي 
تدعو اإىل تكوين جمتمعات تعلم للمعلمني، ويرى اأن الأن�شطة الت�شاركية حتقق جناًحا لتطوير عمليات 
لتطوير  الت�شاركي  العمل  على   )NRC, 1996( الأمريكية   العلمّية  الرتبية  معايري  وتوؤكد  التدري�ض. 
املعلمني والتحول من التعلم الفردي اإىل التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�شل اإىل ع�شو يف 
جمتمع تعلم مهني ومن املعلم كمتلقي اإىل قائد للتطوير. كما توؤكد معايري املجل�ض الوطني الأمريكي 
لتطوير العاملني )NSDC, 2001( على اإيجاد جمتمعات تعلم للعاملني. فاملعلم ل يتعلم منفرًدا واإمنا 
مع زمالئه يف املدر�شة والتخ�ش�ض، فتنمو الروح القيادية لدى املعلم لي�شبح قائًدا تربوًيا على م�شتوى 
مدر�شته ومنطقته من اأجل تطوير م�شتمر للتدري�ض. ويكون للمعلمني، وهم املمار�شون يف امليدان، دور 
رئي�شي يف التطوير املهنّي بالتعاون مع اخلرباء واملتخ�ش�شني ل�شمان اجلديد يف حقل البحث واملعرفة 
وحتى ل يكون التدريب تكراًرا ملا هو موجود، ويكون التطوير مرتبًطا بوظيفة التدري�ض ومتكاماًل مع 

الأن�شطة واملمار�شات التي يزاولها املعلم يومًيا ولي�شت اأن�شطة منف�شلة بعيدة عن واقعه اليومي. 

املهنّي.  التطوير  عمليات  يف  دورهم  وتفعيل  املعلمني  تطوير  اأ�شاليب  تنويع  الثانية:  التو�شية 
فبالرغم من اأن الدورات التدريبية اأو ور�ض العمل هي اأكرث الأ�شاليب �شيوًعا لتطوير املعلمني، اإل اأنه 
ينبغي تو�شيع برامج التطوير املهنّي لتاأخذ اأ�شكال وا�شرتاتيجيات متنوعة وتوفري اأ�شاليب تعلم ن�شط 
للمعلم بحيث يحاكي التعلم الن�شط الذي �شي�شتخدم مع الطالب. فاملعلمون ما هم اإل متعلمون بالغون 
يحتاجون اإىل طرق خمتلفة للتعلم تنا�شب الفروق الفردية بينهم )AFT, 2008(. اإن معايري الرتبية 
 .)NRC, 1996( التدريب اأ�شاليب  تنويع يف  اإىل  العمل  الدورات وور�ض  التحول من  اإىل  العلمّية تدعو 
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وقدم لوك�ض-هور�شلي واآخرون )Loucks-Horsley et.al., 1998( يف كتابهم 15 اإ�شرتاتيجية للتطوير 
املهنّي ملعلمي العلوم والريا�شيات، وميكن اختيار منها ما ينا�شب بيئة ونظام التعليم ال�شعودي.

 
اإن  حيث  املختلفة.  املعلمني  مل�شتويات  تلبية  العمق  يف  متدرجة  اأن�شطة  تقدمي  الثالثة:  التو�شية 
برامج التطور املهنّي اأفادت ب�شكل اأكرث غري الرتبويني من املعلمني واملعلمات، وخريجي معاهد املعلمني 
والكليات املتو�شطة، وهوؤلء ي�شرتكون يف انخفا�ض م�شتوى تاأهيلهم الرتبوي. اأي اأنها مل حتقق رغبات 
تقدمي  فيمكن  الرتبوية،  املوؤهالت  اأ�شحاب  اأو  اجلامعية  الكليات  خريجي  واملعلمات  املعلمني  وطموح 

برامج حمدده لكل فئة من الفئات ح�شب تباين خلفياتهم الرتبوية والعلمّية. 

التو�شية الرابعة: التاأكيد على تاأهيل املعلم تقنًيا. اأ�شارت نتائج املالحظة ال�شفية يف هذه الدرا�شة 
اإىل اأن متو�شط الأداء الكلي لعينة الدرا�شة يف حمور التقنية يف التعليم يقع يف امل�شتوى املنخف�ض لكل 
من درو�ض العلوم والريا�شيات. ويف ظل التطورات العلمّية والتكنولوجية التي تدعو اإىل اإحداث تغري 
الوحيد للمعرفة، بل  امل�شدر  املعرفة ومل يعد  على نقل  املعلم مقت�شراً  املعلمني، فلم يعد دور  اأدوار  يف 
اأ�شبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�شمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية. يف �شوء هذا الدور 
اجلديد للمعلم بالإ�شافة اإىل متطلبات امل�شروع، اأ�شبح من ال�شروري توافر الكفايات التقنية التعليمية 
لدى املعلم، لتح�شني اأدائهم  املهنّي وليقوموا بدورهم املهم يف التدري�ض بكل كفاءة واقتدار، وما يدعم 
ذلك اأن درا�شات كثرية اأكدت فعالية ا�شتخدام التقنية مبا فيها �شبكات التوا�شل الجتماعي يف حت�شني 
 Santangelo & Guy, 2004; Polyzou, 2005; Thorpe( تعلم الطالب وزيادة حت�شيلهم الدرا�شّي
Young, 2001 &( لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية الالزمة لتدري�ض مناهج 

اإعداد املعلمني قبل  العلوم والريا�شيات اجلديدة، والتو�شية بتنميتها والهتمام بها يف كليات ومعاهد 
اخلدمة. 

التو�شية اخلام�شة: ال�شتمرارية يف متكني املعلم من التخ�ش�ض الأكادميي له، عن طريق مزاولته 
اأ�شاليب البحث والتق�شي يف جمال العلوم والريا�شيات. فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب 
اأن ت�شتند اإليها برامج تطوير املعلمني )The American Federation of teachers, 2008(. وفقد 
حمتوى  ي�شمل  اأن  على   )NSDC, 2001( العاملني  لتطوير  الأمريكي  الوطني  املجل�ض  معايري  اأكدت 
للدرا�شات  البعدي  التحليل  نتائج  دلت  لقد  للتخ�ش�ض.  املعريف  اجلانب  على  العاملني  تطوير  برامج 
املتعلقة بالتطور املهنّي على اأن تطوير معلم الريا�شيات يف جانب املحتوى العلمّي يوؤثر ب�شكل اإيجابي 
على نتائج حت�شيل الطالب )Blank, & Alas, 2009(. واأ�شارت نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي املطبق يف 
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هذه الدرا�شة اإىل وجود اهتمام بالتخ�ش�ض الأكادميي يف برامج التطور املهنّي، اإل اأن املعلمني واملعلمات 
اأكدوا حاجتهم اإىل مزيد من الرتكيز يف هذا اجلانب من خالل ال�شوؤال املفتوح.

اأ�شاليب التلقي، واإمنا من خالل اتباعهم لأ�شاليب البحث  األ يقت�شر تعلم املحتوى على  وينبغي 
ينبغي احلر�ض  وبالتايل  ال�شتق�شائي مع تالميذه.  التدري�ض  املعلم تطبيق  ي�شتطيع  والتق�شي، حتى 
على تقدمي اأن�شطة لتطوير املعلم يف التدري�ض ال�شتق�شائي ليكون هو ال�شائد يف الف�شول الدرا�شّية. اإن 
حتويل ممار�شات املعلمني من طرق التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�شروع مثل التق�شي يحتاج 
 Richard & Taylor,( وتايلور  ري�شارد  اأ�شار  فكما  املطلوبة،  املمار�شات  وتوطني  وتبني  لنقل  وقت  اإىل 
2011( اإىل اأن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب فرتات زمنية متتد اإىل �شنوات، وقد يكون اأحد الو�شائل 

اأو�شت بها معايري  الداعمة لتنفيذ امل�شروع هو اللتفات اإىل تطبيق مظاهر ال�شتق�شاء اخلم�شة التي 
الرتبية العلمية الأمريكية )NRC, 2000(، وهي انغما�ض املتعلمني مبا يلي: 1( الإجابة عن �شوؤال علمي، 
2( اإعطاء الأولوية لل�شواهد يف الإجابة عن الأ�شئلة، 3( ا�شتخدام ال�شواهد لتقدمي التو�شيحات، 4( ربط 

التو�شيحات باملعرفة العلمّية، 5( والتوا�شل وتقدمي املربرات للتو�شيحات.
ا�شتق�شاية يف خمتربات  لأن�شطة  املعلمني  تنفيذ  هو  التو�شية  تطبيق هذه  اآليات  اأحد  يكون  وقد 
التدريب، وت�شكيل جمموعات تعلم داخل املدار�ض لبحث وتق�شي اأ�شئلة علمية ب�شيطة من واقع البيئة 
امل�شت�شفيات  تقيمها  التي  العلمّية  بالأن�شطة  للم�شاركة  املعلمني  بت�شجيع  تكون  وقد  واملنهج،  واملجتمع 

واملوؤ�ش�شات للتعامل مع الق�شايا وامل�شكالت ذات العالقة بالعلم والتقنية واملجتمع.

Pedagogy Co -  التو�شية ال�شاد�شة: الهتمام مبعرفة املعلم باأ�شول تدري�ض مو�شوعات معينة
من  اأنه  اإل  اأ�شا�شًيا  يعد  العلمّي  للمحتوى  املعلم  فهم  اأن  من  فبالرغم   ،)tent knowledge PCK

تزويده  خالل  من  ذلك  ويكون  املحتوى،  هذا  يفهم  الطالب  يجعل  كيف  يعرف  اأن  للمعلم  ال�شروري 
باملعرفة حول كيفية تعلم الطالب مو�شوعات معينة وكيفية ا�شتخدام ال�شرتاتيجيات الفعالة لذلك. 
لقد اأ�شارت نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي يف هذه الدرا�شة اإىل ح�شول املحتويني »اأ�شول تدري�ض مو�شوعات 
معينة« و«عمليات التعليم والتعلم« على م�شتوى حتقق متو�شط؛ حيث بلغت متو�شطاتها احل�شابية على 
التوايل )2.04( و)2.18(. اإن اإملام املعلم باملادة العلمّية اأ�شا�شي، ولكنه غري كاٍف جلودة التدري�ض، يحتاج 
املعلم اإىل خربات مل�شاعدة املتعلمني على ا�شتيعاب املفاهيم العلمّية مثل معرفة ال�شرتاتيجيات والأمثلة 
والتو�شيحات والأن�شطة اخلا�شة بكل مفهوم. اإن البحوث التي تناولت اأثر التطور املهنّي على حت�شيل 
الطالب مرت مبرحلتني، املرحلة الأوىل تناولت مهارات التدري�ض عامة وتناولت املرحلة الثانية تعلم 
الطالب ملو�شوع معني وطرق التدري�ض اخلا�شة مبو�شوع معني وتعزيز املعرفة العلمّية مبو�شوع معني 

)AERA, 2005( لدى املعلمني
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باب  التكامل من  تاأتي فكرة  التكامل.  املعلمني لتعزيز مفهوم  ال�شابعة: توجيه وتدريب  التو�شية 
فالتكامل مع  وبالتايل  املتعلم  واقع حياة  لي�شت منف�شلة عن  الريا�شيات  اأو  العلوم  واأن  العلم  وظيفية 
الوظيفية ولي�ض  العلوم والريا�شيات للطالب يف طبيعتها  اأمر مهم؛ لأنه يظهر  الأخرى  التخ�ش�شات 
يف �شكلها الأكادميي البحت. كما يفيد التكامل يف تغطية م�شاحة وا�شعة من املعرفة واملهارات املتعددة 
اأن ل  ُيحتمل  املتعلمني يف جمالت  يفيد  اأن  الدقيق  التخطيط  وبوا�شطة  املعلم  في�شتطيع  للمتعلمني، 
ميكن احل�شول عليها اإذا عولج التدري�ض يف مو�شوعات فردية. ويعد التكامل اأحد املرتكزات الأ�شا�شية يف 
امل�شروع، واأحد التوجهات احلديثة يف امليدان ال�شعودي الذي يحتاج اإىل تعزيز، وقد دلت درا�شة الأحمد 
للطالبات،  لي�ض فقط  وفكرية  اإثرائية  يقدم خربات  التكامل  اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأن  على   )2012( والفدا 
واإمنا اأي�شا للمعلمات. كما اأكدت كل من معايري اإعداد معلمي العلوم NSTA ومعايري التدري�ض املهنّية 
ملعلم العلوم NBPTS ومعايري تقومي املعلم اجلديد واأي�شاً يف اأثناء اخلدمة InTASC كلها على اأهمية 
اإملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع. وحتى قامت جمعية معلمي 
العلوم الأمريكية NSTA بنقد م�شودة معايري اجليل اجلديد ملعايري العلوم NGSS، لأنها مل تعط اأهمية 
للتكامل بني العلوم واملواد الأخرى واأنه مت جتاهلها يف املعايري اجلديدة )Hassard, 2012(. واأجرى 
�ش�شرودر واخرون )Schroeder et al., 2007( بدرا�شة �شملت حتلياًل لأكرث من 61 درا�شة علمية ملعرفة 
اأن ال�شرتاتيجيات الداعمة لل�شياق- وهي ال�شرتاتيجيات التي  حجم الأثر لعدة ا�شرتاتيجيات، وجد 
واأمثلة وم�شكالت من واقع احلياة - هي  املتعلمني بتقدمي مو�شوعات  اأذهان  العلوم قريبة من  جتعل 

الأكرب حجًما يف التاأثري على حت�شيل الطالب يف العلوم.

التو�شية الثامنة: ن�شر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�ض تقومي التعلم. من خالل تغيري نظرة 
املعلمني من مفاهيم التقومي التقليدي اإىل التقومي البديل، خا�شة اأن فل�شفة امل�شروع بنيت على اأ�شا�ض هذا النوع 
من التقومي. وتدريب املعلمني على ا�شتخدام ملفات الأداء لتقومي الطلبة بحيث تكون داعماً لنظام العالمات 
 )Norman,1998( ونورمان )Benson,1995( التقليدي، وهذا ما اأكدته درا�شات كثرية كدرا�شتي بين�شون
والتي اأ�شارت اإىل اأن اأولياء الأمور ف�شلوا ملفات اأو �شجالت الأداء لأنها �شاعدتهم على التحقق ومراقبة تطور 
اأبنائهم وف�شرت لهم درجات التح�شيل. كما اأ�شارت درا�شة ميت�شلر )Mutchler, 2006( ودرا�شة فيث وتود 
)Faith  & Todd,  2004( اإىل تف�شيل الطلبة لطرق التقومي البديل باملقارنة مع التقومي التقليدي حيث 
اأنها اأتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم روح ال�شتقاللية و�شجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة 

بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة. 
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التو�شية التا�شعة: م�شاندة املعلم لتقدمي بيئة �شفية داعمة. اإن اأف�شل الطرق لإيجاد بيئة داعمة 
هو اختيار املعلمني ل�شرتاتيجيات وطرق حتافظ على البيئة التعليمية، وتزيد م�شاركة واإجناز الطالب، 
وتلبي احتياجاتهم )McGregor, 2012(. حيث اأكدت درا�شة جوينري )Joiner, 2009( على اأن الرتكيز 
على املخرجات الأكادميية فقط، قد يوؤدي اإىل اإهمال بع�ض اجلوانب الجتماعية املهمة للتعليم، ول�شيما 
العالقات الديناميكية بني املعلم والطالب. واأ�شافت باأن اأحد اأهم العوامل للنجاح هو ال�شعور بالرتياح 
 Hamre( نتيجة املعاملة اجليدة، والأمان، ودعم املعلمني لهم. وهذا ما توؤكده درا�شة كل من هامر وبيانتا
Pianta, 2001 &( باأن العالقات بني املعلم والتلميذ هي من العنا�شر املهمة لنجاح التلميذ يف املدر�شة. 

وقد اأ�شارت مارت�شكو )Martisko, 2012( اإىل اأن التعلم التعاوين والعمل اجلماعي ي�شندها عدد كبري 
بيئة  اإح�شا�ض و�شعور الطالب يف  ال�شفية لدمج  املمار�شات  تاأثري كبري يف دعم  ملا لها من  البحوث  من 

التعلم.

ثانياً: ت��سيات على م�ست�ى امل�سروع:

لتطوير  بذل  ما  يوازي  مبا  املعلم  لتطوير  اجلهود  بذل  اإىل  التوجه  ينبغي  العا�شرة:  التو�شية 
املنتجات التعليمية. فقد اأ�شارت النتائج اإىل انخفا�ض يف م�شتوى �شمولية التدريب للمعلمني واملعلمات، 
فما يقارب من ن�شف عينة الدرا�شة مل حتظ بالتدريب الكايف حيث 21.8% من عينة الدرا�شة مل يتلقوا 
يف  انخفا�ض  اأي�شا  يالحظ  كما  فقط.  تدريبية  اأيام  ثالثة  اإىل  يوم  من  تدريًبا  تلقوا  و%32.2  تدريًبا، 
للمناهج  الفعال  التنفيذ  اإن  املهنّي.  التطور  اأن�شطة  يف  للم�شاركة  املعلمني  لت�شجيع  املقدمة  احلوافز 
التقليدية  املمار�شات  من  املعلم  نقل  ميكن  فال  للمعلم.  وم�شتمر  جوهري  تطوير  ي�شاحبه  اأن  ينبغي 
اإىل املمار�شات القائمة على البنائية بدون اإيجاد فهم م�شرتك بني مطوري املناهج واملعلمني للمق�شود 

.)Richard & Neil, 2011( بالبنائية وانعكا�شاتها على املنهج والتدري�ض
اإن اأي اإ�شالح لتعليم العلوم والريا�شيات ل بد اأن يركز على املعلم )Berman,et.al., 2000(. كما 
 NCTM,( اأن حت�شني تعلم الريا�شيات املدر�شية مرتبط باإيجاد الفر�ض للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته

 .)AAAS, 1993; NRC, 1996( فاملعلم هو املحرك الرئي�ض لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة .)1991

املنهج.  تنفيذ  يف  املعلم  مل�شاعدة  املوؤ�ش�شّي  والدعم  املوارد  توفري  �شرورة  ع�شر:  احلادية  التو�شية 
دليل  امل�شروع خا�شة  املنتجة من  امل�شاحبة  التعليمية  للمواد  واملعلمات  املعلمني  ا�شتالم جميع  و�شمان 
املعلم ملا له من دور كبري يف اإحداث التغيري وتوجيه املعلمني وتعديل املمار�شات التقليدية. وكذلك توفري 
املواد والو�شائل والتجهيزات يف املدار�ض وكذلك مراكز م�شادر التعلم، والرتكيز على الدور الفني لأمني 
م�شادر التعلم وحم�شر املخترب بدل من اإقحامه يف الأعمال الإدارية. فقد اأكدت معايري املجل�ض الوطني 
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الأمريكي لتطوير العاملني )NSCD,2001( ومبادئ احتاد اأمريكا للمعلمني للتطوير املهنّي، على اأهمية 
 .)AFT, 2008( املوارد وامل�شادر لدعم املعلم

التو�شية الثانية ع�شر: درا�شة اأ�شباب التباين بني املعلمني واملعلمات يف م�شتوى التطور املهنّي املقدم 
لهم، وكذلك التباين يف م�شتوى اأدائهم. فقد اأ�شارت نتائج ا�شتبانة التطور املهنّي اإىل اأن املعلمات تعر�شن 
لربامج تطور مهني اأكرث جودة من برامج التطور املهنّي للمعلمني من وجهه نظرهم. بغ�ض النظر عن 
املرحلة الدرا�شّية اأو التخ�ش�ض. كما اأ�شارت اإىل وجود فرق دال اإح�شائًيا بني الذكور والإناث يف تقديرهم 
التعلم  اأمني م�شادر  املخترب، من  الرتبوّي، من حم�شر  امل�شرف  لهم من  املقدم  الإداري  الدعم  مل�شتوى 
لتنفيذ املقررات املطورة �شمن م�شروع مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية، ول�شالح الإناث. كما اأ�شارت 
نتائج املالحظة ال�شفية اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني املعلمني واملعلمات ل�شالح املعلمات يف 
تخ�ش�شي الريا�شيات والعلوم. اإن هذه التباينات ت�شرتعي النتباه والتق�شي، فقد يكون التباين حقيقًيا 
يعك�ض جودة الربامج املقدمة لالإناث وقد يكون التباين عائدا اإىل عامل اجلن�ض والتاأثريات الجتماعية 

والنف�شية عليه.

التو�شية الثالثة ع�شر: تكوين فرق اإ�شرافية داخل املدر�شة مكونة من مدير املدر�شة ووكيل املدر�شة 
ا واأن هناك  ومعلم ريا�شيات ومعلم علوم للقيام مبهام الدعم الالزمة ملعلم العلوم والريا�شيات. خ�شو�شً
عدًدا كبرًيا من مديري ومديرات املدار�ض لي�شوا متخ�ش�شني يف الريا�شيات اأو العلوم. فقد اأظهرت نتائج 
املقررات  لتنفيذ  والعلوم  الريا�شيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�شة  اأن م�شتوى دعم مدير ومديرة  الدرا�شة 
املطورة كان متو�شًطا ب�شكل عام، واأن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان متو�شطا. كما 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن م�شتوى دعم امل�شرف الرتبوّي وامل�شرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات 
والعلوم لتنفيذ املقررات املطورة كان متو�شًطا ب�شكل عام، واأن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم 

كان متو�شطاً. 

القيادات  لتدريب  مهني  تطوير  واأن�شطة  تدريبية  برامج  وتنفيذ  اإعداد  ع�شرة:  الرابعة  التو�شية 
لتحقيق  الأمور  لأولياء  اإر�شادية  ون�شرات  توعوية  وبرامج  اأن�شطة  اإعداد  كيفية  على  وذلك  الرتبوية. 
الربامج  ت�شمل  كما  الطبيعية،  والعلوم  الريا�شيات  مقررات  تنفيذ  يف  واملدر�شة  الأ�شرة  بني  التكامل 

الرتبوية الأمور التالية:
اإجراءات تنظيم البيئة ال�شفية مبا يحقق تطبيق ا�شرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم  (  1
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تفعيل برامج التدريب اللكرتوين لإك�شاب القيادات الرتبوية املهارات الإ�شرافية ب�شورة م�شتمرة  (  2
وفاعلة. 

وكذلك  (  3 والتحويلية،  والت�شاركية  التعاونية  القيادة  لأ�شاليب  الالزمة  واملهارة  باملعرفة  تزويدهم 
مثل  الذاتي  منوهم  لتطوير  التعلم  م�شادر  واأمناء  املخترب  وحم�شري  املعلمني  تدريب  اأ�شاليب 

)املالزمة، املراقبة الذاتية، التاأمل الذاتي(. 
تزويدهم باملعرفة واملهارة عن اآليات ممار�شة اأ�شاليب الإ�شراف الإلكرتوين ملتابعة تنفيذ مقررات  (  4

الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وكذلك اآليات توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�شاندة يف تنفيذ 
املقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

تنويع م�شتويات برامج التطور املهنّي للقيادات الرتبويه، وذلك بغر�ض اكت�شاف ورعاية القيادات  (  5
املبدعة، والتي �شوف ت�شهم يف حتقيق الأهداف من خالل برامج تدريبية نوعية موؤهلة  الإدارية 
للح�شول على اإدارة مدر�شة، ورفع م�شتوى اأداء القيادات الرتبوية التي يوجد لديها ق�شور لتتواكب 

مع متطلبات امل�شروع.

التو�شية اخلام�شة ع�شرة: اإعداد وتنفيذ اأن�شطة تطوير مهني لإك�شاب اأمناء م�شادر التعلم املعرفة 
القراءة لدى الطالب يف  امل�شروع. مثل تنمية مهارات  لتنفيذ  وبرامج  اأن�شطة  بناء  كيفية  واملهارة حول 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وكيفية بناء قاعدة بيانات بال�شور والر�شوم والأ�شكال املت�شمنة يف 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية، وكيفية بناء اأن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�شاليب البحث 
العلمّي وكتابة املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم. وكيفية ال�شتفادة 
 – الفرتا�شية  املعامل  مثل:  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مقررات  لتنفيذ  اللكرتونية  املواقع  من 
الربجميات اللكرتونية واملواقع التفاعلية. حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن م�شتوى دعم اأمناء واأمينات 
ا ب�شكل عام، كما  م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ امل�شروع كان منخف�شً

اأظهرت نتائج الدرا�شة انخفا�ض الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم. 

لتزويد حم�شري  واأن�شطة تطوير مهني  تدريبية  برامج  وتنفيذ  اإعداد  ال�شاد�شة ع�شر:  التو�شية 
املخترب مبعرفة �شاملة حول فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية ومتطلبات تطبيقها. 
وكذلك اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم، وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات 
الطالب واملقارنات والت�شنيف لالأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم لها، وكذلك 
تدريبيهم على كيفية اإعداد اأدلة اإر�شادية للمعلم والطالب لكيفية ال�شتفادة من مكونات البيئة املحلية 
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وامل�شادر البديلة لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية. حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن م�شتوى دعم حم�شر 
ا ب�شكل عام من وجهة نظر  وحم�شرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ امل�شروع كان منخف�شً
املعلمني واملعلمات، كما اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم كان 

متو�شطا.
التو�شية ال�شابعة ع�شر: تعديل م�شمى اإدارة التدريب الرتبوّي لتكون اإدارة التطور املهنّي يف وزارة 
التدريب  التطوير مق�شوًرا على  املهنّي فال يكون  للتطور  التقليدي  املفهوم  لتغيري  والتعليم.  الرتبية 
فقط. لقد تغريت النظرة اإىل التطور املهنّي للمعلمني من التدريب املبا�شر لعدة اأيام خالل ال�شنة اإىل 
املعلم  الدرا�شّي ومرتبطة بدور  العام  اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل  املهنّي على  التطوير  اإىل  النظر 
الإدارة جمل�ض  اأن يكون من �شمن هيكلية  التدري�ض )Sparks & Hirsh, 1997(. ويقرتح  اليومّي يف 
ا�شت�شاري من مهامه دعم القائمني على التطوير املهنّي للمعلمني، من خالل ح�شر امل�شادر واجلهات 
ذات العالقة بالتطوير املهنّي حملًيا وعاملًيا، وكذلك التوا�شل مع اجلهات البحثية يف اجلامعات واملراكز 
لبناء  �شعود،  امللك  بجامعة  والريا�شيات  العلوم  تعليم  لتطوير  البحثي  التميز  مركز  مثل  املتخ�ش�شة 
برامج التطور املهنّي على اأ�شا�ض الدرا�شة والبحث العلمّي ومد اجل�شور بني املمار�شة والتنظري لتحقيق 

الأهداف املرجوة. 

واحلمد هلل رب العاملني.

* * *



192

  المراجع

اأوًل: املراجع العربية:

اإبراهيم، جمال الدين. )2006(. تقومي اأداء معلم ال�شفوف الثالثة الأوىل من املرحلة البتدائية  (  4
بجمهورية م�شر العربية يف تطبيق منظومة التقومي ال�شامل. جملة اجلمعية امل�شرية للدرا�شات 

الجتماعية، كلية الرتبية، جامعة عني �شم�ض، 45 )9( �ض:145-110.
الكتب:  (  5 عامل  والتعلم.  التعليم  ومفاهيم  م�شطلحات  معجم   .)2009( عزيز.  جمدي  اإبراهيم، 

القاهرة. 
املعلمني وتدريبيهم يف  (  6 اإعداد  اأبو جامو�ض، عبدالكرمي حممود.)2006(. الجتاهات احلديثة يف 

اأثناء اخلدمة: التجربة الأردنية، واقع وطموح. جملة كلية الرتبية بالإ�شكندرية، م�شر، 16)2(، 
 .314 - 263

اأبو زينة، فريد كامل. )2003(. مناهج الريا�شيات املدر�شية وتدري�شها. الكويت: مكتبة الفالح.  (  7
يف  (  8 الثانوية  املدار�ض  ملديري  الإ�شرافية  املمار�شات  واقع   .)2007( واآخرون.  حممود،  �شمرة،  اأبو 

حمافظة اخلليل من وجهة نظر املعلمني. جملة جامعة اخلليل للبحوث، 3 )1(.
اإ�شرتاتيجية منظومة  (  9 اإ�شتيوه، فوزي، غباري، ثائر. )2010(. معيقات تطبيق  اأبو �شعرية، خالد، 

التقومي الواقعي على تالميذ ال�شفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�شا�شي يف حمافظة 
الزرقاء. جملة النجاح لالأبحاث )العلوم الإن�شانية(، جامعة النجاح الوطنية، )3(24، 754-797.

اأبو عودة، علي اأحمد. )2007(. تقومي مراكز م�شادر التعلم مبدار�ض املرحلة الأ�شا�شية مبحافظات  (  10
غزة يف �شوء الجتاهات العاملية. ر�شالة ماج�شتري، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�شالمية، غزة.

اأبو ناجي، حممود. )2007(. تقومي تدري�ض الفيزياء ببع�ض مدار�ض املرحلة الثانوية باأ�شيوط يف  (  11
�شوء املعايري  املهنّية املعا�شرة لأداء املعلم. املجلة العلمّية، كلية الرتبية، جامعة اأ�شيوط. 23)1(، 

.79-57
الأحمد، ن�شال �شعبان، والفدا، هند. )2012(. اأثر تدري�ض وحدة يف العلوم يتم ت�شميمها يف �شوء  (  12

اأ�شلوب التكامل بني مادتي العلوم واللغة الإجنليزية على حت�شيل متعلمات املدار�ض املتو�شطة يف 
مقرر العلوم واجتاهاتهن نحو كل من مادتي العلوم واللغة الإجنليزية. جملة درا�شات، اجلمعية 

امل�شرية للمناهج وطرق التدري�ض، قبول للن�شر يف 2012/2/18.
الأحمد، ن�شال �شعبان، وعثمان، �شلوى عثمان. )2007(. فعالية تدري�ض وحدة يف التعبري الفني  (  13

با�شتخدام الأ�شلوب التكاملي بني العلوم والرتبية الفنية يف حت�شيل مادة العلوم لدى تلميذات 



193

ال�شف الثالث املتو�شط واجتاهاتهن نحو كل من العلوم والرتبية الفنية. جملة جامعة ال�شارقة 
للعلوم ال�شرعية والإن�شانية. كلية الرتبية، 4)2(.

الإدارة العامة لالإ�شراف الرتبوي. )1429هي(. الإ�شراف الرتبوّي يف ع�شر املعرفة. وزارة الرتبية  (  14
والتعليم: وكالة الوزارة للتعليم. 

ر�شالة  (  15 املتو�شط،  الأول  لل�شف  املطور  الريا�شيات  كتاب  تقومي   .)2011( �شامل.  اأمل  بايون�ض، 
القرى  اأم  الرتبية جامعة  كلية  التدري�ض.  املناهج وطرق  لق�شم  من�شورة مقدمة  ماج�شتري غري 

مبكة املكرمة.
ريا�شيات  (  16 ملعلمي  املهنّي  التطوير  احتياجات   .)2012( ردمان.  وغالب،  �شليمان  اهلل  عبد  البلوي، 

الرتبية،  كلية  والنف�شية،  الرتبوية  الدرا�شات  جملة  ال�شعودية.  العربية  باململكة  العام  التعليم 
جامعة قابو�ض، 6)1(. 

يف  (  17 الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  املهنّي  التطور  واقع   .)1433( نوال.  والراجح،  البلوي،عبداهلل، 
اململكة العربية ال�شعودية. جملة ر�شالة الرتبية وعلم النف�ض.

اأولويات البحث يف جمال تعليم وتعلم الريا�شيات يف اململكة العربية  (  18 البلوي. عبداهلل. )2010(. 
ال�شعودية. درا�شات يف املناهج وطرق التدري�ض، )155(، 142-90.

البنا، حممد حممد. )2003(. الدور املهنّي للم�شرف الرتبوّي ومدى ممار�شته له من وجهة نظر  (  19
املعلمني يف مدار�ض حمافظة غزة. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة الإ�شالمية– غزة.

امل�شرف الرتبوّي يف املدار�ض احلكومية يف  (  20 تيم، ح�شن. )2009(. واقع املمار�شات الإ�شرافية لدى 
لالأبحاث  النجاح  جامعة  جملة  واملعلمات.  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�شطني  �شمال  حمافظات 

)العلوم الإن�شانية(، 23 )1(، 804-783.
اجلمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية والنف�شية. )2006(. اإعداد املعلم وتطويره يف �شوء املتغريات  (  21

املعا�شرة،  اللقاء ال�شنوي الثالث ع�شر، الريا�ض.
مبحافظة  (  22 املتو�شطة  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  متكن  مدى   .)1996( نا�شر.  بن  حممد  اجلوير، 

اخلرج من اأداء مهارات التدري�ض الرئي�شة. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة كلية الرتبية، الريا�ض.
احلبيب، فهد اإبراهيم. )1996(. دور مدير املدر�شة جتاه النمو  املهنّي للمعلم. جملة جامعة امللك  (  23

�شعود، العلوم الرتبوية والدرا�شات الإ�شالمية،ال�شعودية، 8)2(، 449 – 488.
احلذيفي، حممد طاهر. )2007(. دور امل�شرفني الرتبويني يف �شوء التوجيه الرتبوّي يف اجلمهورية  (  24

اليمنية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة تعز، اليمن.
املطورة  (  25 الريا�شيات  لتدري�ض  الالزمة  التدري�شية  املهارات   .)2012( �شنت.  بن  حممد  احلربي 



194

)�شل�شلة ماجروهل( يف املرحلة املتو�شطة ومدى توافره لدى معلمي الريا�شيات من وجهة نظر 
الرتبوّي  والإ�شراف  للمناهج  ال�شعودية  العلمّية  اجلمعية  جملة  الريا�شيات.  وم�شرفات  م�شريف 

)�شما(، جامعة اأم القرى، 3)2(.
احلريري، رافدة. )2008(. مهارات القيادة الرتبوية يف اتخاذ القرارات الإدارية. عّمان: دار املناهج  (  26

للن�شر والتوزيع.
يف  (  27 حديثة  اجتاهات  )1427هي(.  �شليمان.  اهلل  عو�ض  اهلل،  وعو�ض  العظيم  عبد  �شالمة  ح�شني، 

الإ�شراف الرتبوي. عّمان: دار الفكر.
العام. م�شتقبل  (  28 الثانوي  التعليم  املهنّية ملعلمي  التنمية   ح�شيني، �شالح الدين حممد. )2008(. 

الرتبية العربية، 14 )50(.
احلمدان، جا�شم وال�شمري، اإقبال. )2008(. مدى م�شاهمة مديري املدار�ض الثانوية بدولة الكويت  (  29

يف تخطيط برامج التدريب  املهنّي للمعلم واقرتاح لتنميتها. جملة العلوم الرتبوية والنف�شية، 
البحرين، 9 )1(، 35-13.

خطابية، عبد اهلل حممد وعليمات علي مقبل. )2001(. تقدير معلمي العلوم يف الأردن مل�شتوى  (  30
مهاراتهم التدري�شية يف �شوء املتغريات. جملة جامعة دم�شق لالآداب والعلوم الإن�شانية والرتبوية، 

.)1( 179
اخلطيب، احمد. )1997(. احلقيبة التدريبية. عمان: الأردن: دار امل�شتقبل للن�شر. (  31
اخلطيب، اإبراهيم واخلطيب، اأمل. )2003(. الإ�شراف الرتبوّي فل�شفته اأ�شاليبه تطبيقاته. عّمان:  (  32

دار قنديل للن�شر والتوزيع.
خ�شان، خالد، وال�شلويل، م�شفر واإبراهيم رفعت. )مقبول للن�شر(. مدى متكن معلمي الريا�شيات  (  33

الريا�شية.ر�شالة  املفاهيم  تدري�ض  مهارات  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  البتدائية  باملرحلة 
اخلليج العربي

الأ�شلوب  (  34 الجتماعية حول  املواد  وموجهي  معلمي  اآراء  اهلل.)2001(.  عبد  الكرمي  عبد  اخلياط، 
الثانوية  املرحلة  يف  والثاين  الأول  لل�شفني  الجتماعية  املواد  منهج  وتدري�ض  بناء  يف  التكاملي 

بدولة الكويت. املجلة الرتبوية، جامعه الكويت 16 )61(، 135-97.
باملرحلة  (  35 ال�شفي  التقومي  يف  املعلمني  ممارا�شات  عن  الك�شف   .)2003( حماد.  را�شد  الدو�شري، 

الثانوية. جملة ر�شالة اخلليج العربي، )90(.
مبمار�شاتهم  (  36 وعالقتها  التعلم  نظريات  عن  معلمي  ت�شورات   .)2005( �شامل.  عدنان  الدولت، 

التعليمية. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، كلية الدرا�شات العليا، اجلامعة الأردنية، الأردن.



195

يف  (  37 التعليمية  التكنولوجية  الكفايات  لأهمية  العلوم  معلمي  تقدير  ح�شن.)2010(.درجة  دومي، 
حت�شني اأدائهم  املهنّي. جملة جامعة دم�شق، 26 )3(، 481-439.

العربية  (  38 باململكة  الثانية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  اأداء  تقومي   .)2009( عبداهلل.  الده�ض، 
ال�شعودية يف �شوء املعايري  املهنّية املعا�شرة. جملة تربويات الريا�شيات، )12(.

الأداء  (  39 لتح�شني  مقرتح  برنامج   .)1998( �شعودي.  عبدالهادي  ومنى  الدين،  حمي  علي  را�شد، 
التدري�شّي ملعلمي العلوم يف املرحلة الإعدادية. املوؤمتر العلمّي الثاين »اإعداد معلم العلوم للقرن 
القاهرة، )�ض �ض  �شم�ض،  العلمّية، جامعة عني  امل�شرية للرتبية  والع�شرين«، اجلمعية  احلادي 

.)510-465
را�شد، حممد را�شد. )2007(. معايري جودة الأداء التدري�شّي ملعلمي العلوم بالتعليم العام يف �شوء  (  40

اأبعاد العلم. املوؤمتر العلمّي التا�شع ع�شر »تطوير مناهج التعليم يف �شوء معايري اجلودة«، اجلمعية 
امل�شرية للمناهج وطرق التدري�ض، جامعة عني �شم�ض، القاهرة، )�ض �ض667-623.

الر�شيدي، خلف مطلق. )2007(. درجة امتالك معلمي الريا�شيات للمهارات التدري�شية وعالقتها  (  41
ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة عمان  بالكويت.  البتدائية  املرحلة  بتح�شيل طالبهم يف 

العربية للدرا�شات العليا.
رم�شان، هاين )2010(. الحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم ل�شتخدام الو�شائط املتعددة واأثرها  (  42

جامعة  من�شورة،  غري  ماج�شتري  ر�شالة  البتدائي.  التعليم  لتالميذ  املهارى  الأداء  تنمية  على 
املن�شورة، دمياط، م�شر.

مدينة  (  43 يف  الرتبويني  للم�شرفني  التدريبية  الحتياجات   .)2006( مقعد.  بن  مطلق  الروقي، 
الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

العلوم  (  44 تدري�ض منهج  العلوم يف  اأداء معلمات  تقومي   .)2012( الرو�شاء.  وتهاين  اإميان،  الرويثي، 
النف�ض،اجلمعية  وعلم  الرتبية  ر�شالة  للتدري�ض.  مقرتحة  معايري  وفق  املتو�شط  الأول  لل�شف 

ال�شعودية للعلوم الرتبوية والنف�شية.
ملعلمي  (  45 املهنّي  النمو   تطوير  يف  الرتبوّي  امل�شرف  مهام   .)2010( حبيب.  بن  �شعود  الرويلي، 

الريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة. عامل الرتبية، م�شر، 10 )30(، 396-334.
مبنطقة  (  46 التعلم  م�شادر  مركز  تفعيل  يف  الرتبوّي  الإ�شراف  اأهمية  اهلل.)2008(.  عطا  الرويلي، 

ماج�شتري  ر�شالة  الرتبويات.  وامل�شرفات  الرتبويني  امل�شرفني  نظر  وجهة  من  ال�شمالية  احلدود 
غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

الزايدي، اأحمد بن حممد. )2000(. الكفايات الأدائية الأ�شا�شية الالزمة للم�شرفني الرتبويني  (  47



196

مبراحل التعليم العام، جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية والجتماعية والإن�شانية، 12 )2(.
الزهراين، حممد مفرح. )2009(: واقع اأداء معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف �شوء املعايري  (  48

املهنّية املعا�شرة وعالقة ذلك بتح�شيل طالبهم. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة. جامعة اأم القرى، 
مكة املكرمة.

ال�شايح، ال�شيد حممد )1997(. الكفايات الالزمة ملعلم العلوم يف �شوء متطلبات مقرتحة لتدري�ض  (  49
للقرن  العلمّية  »الرتبية  الأول  العلمّي  املوؤمتر  )روؤية م�شتقبلية(.  العام  التعليم  العلوم مبراحل 
احلادي والع�شرين«، اجلمعية امل�شرية للرتبية العلمّية، جامعة عني �شم�ض، القاهرة �ض �ض 197 

.243-
الأردن يف �شوء  (  50 الرتبويني يف  امل�شرفني  اأداء  تقومي  فوؤاد. )2004(.  ريا�ض واخل�شاونة،  �شرتاك، 

للن�شر  وائل  دار  عمان:  الرتبوية.  الإدارة  يف  درا�شات  احلديثة،  الإ�شرافية  والجتاهات  مهماتهم 
والتوزيع.

يف  (  51 العلمّية  املواد  ملعلمي  املهنّي  النمو   يف  الرتبوّي  التدريب  دور  )1427هي(.  نا�شر.  ال�شحيباين، 
املرحلة الثانوي من وجهة نظر مديري املدار�ض الثانوي يف مدينة الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري 

من�شورة. جامعة امللك �شعود. الريا�ض.
الأبعاد يف حت�شيل  (  52 الفرتا�شي ثالثي  العلوم  فاعلية معمل   .)2011( الغول.  ال�شعدي  ال�شعدي، 

املفاهيم الفيزيائية املجردة وتنمية الجتاه نحو اإجراء التجارب افرتا�شياً لدى تالميذ املرحلة 
الثانوية. املجلية العلمّية، كلية الرتبية بجامعة اأ�شيوط، 27 )2(.

ال�شقاف، عبداهلل عمر. )2008(. الكفايات التعليمية الالزمة ملعلم الريا�شيات ودرجة ممار�شتها يف  (  53
املرحلة الثانوية يف حمافظة اأبني. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة عدن.

ال�شالمات، حممد خري. )2009(. مدى امتالك معلمي العلوم للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني  (  54
مهنيا. ر�شالة املعلم -الأردن، 48)2(، 35 - 38.

يف  (  55 الأوىل  لل�شنة  الكيمياء  منهج  تنفيذ  م�شكالت  بع�ض  درا�شة   .)1987( حممد.  مالك  ال�شليم، 
املرحلة الثانوية مبدار�ض البنات مبدينة الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية 

للبنات، الريا�ض.
�شليمان، ماجدة حب�شي. )1997(. تقومي الواقع احلايل للدرا�شة املعلمية مبراحل التعليم العام.  (  56

املوؤمتر العلمّي الأول للجمعية امل�شرية للرتبية العلمّية، املجلد الأول.
ال�شبلي، عبداهلل علي واخلطابية، عبد اهلل حممد والعمري، و�شال هاين وا�شدي، مرمي احلمر.  (  57

)2010(. توظيف معلمي العلوم للمبادئ البنائية خالل تدري�شهم ملقررات العلوم يف �شلطنة عمان. 



197

جملة ر�شالة اخلليج العربي، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، الريا�ض،120، 52-15.
ال�شرقي، حممد بن را�شد. )2004(. تقومي برنامج اإعداد معلم العلوم يف كليات املعلمني باململكة  (  58

العربية ال�شعودية، جملة ر�شالة اخلليج العربي، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، الريا�ض، 
.61 - 16 ،92

ال�شرقي، حممد بن را�شد. )2007(. الكفايات الرتبوية ملعلمي العلوم باملرحلة املتو�شطة كما تراها  (  59
عينة من امل�شرفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض. مركز بحوث كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، 

العدد )257(.
ال�شعبي، وليد. )2009(. معوقات الأداء الإبداعي ملعلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�شطة من  (  60

وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني الرتبويني. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة 
اأم القرى، مكة املكرمة.

ال�شعالن، م�شاوي حممد. )2001(. نظام اختيار وتدريب امل�شرفات الرتبويات يف اململكة العربية  (  61
ال�شعودية. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة عني �شم�ض، جمهورية م�شر العربية.

املهنّي  (  62 التطور  واقع  جواهر.  والر�شود  با�شل،  والق�شاة  عبدالويل،  والدهم�ض  �شعيد،  ال�شمراين، 
ملعلمي العلوم يف اململكة العربية ال�شعودية. ر�شالة اخلليج العربي )مقبول للن�شر(. 

ال�شمراين، �شعيد. )1433(. اأولويات البحث يف الرتبية العلمّية باململكة العربية ال�شعودية. جملة  (  63
جامعة امللك �شعود للعلوم الرتبوية والدرا�شات الإ�شالمية، 24 )1(، 199- 228.

مقارنة.  (  64 درا�شة  العلوم:  تدري�ض  ملهارات  العلوم  معلمي  اأداء   .)2004( حممد.  �شعيد  ال�شمراين، 
ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

ال�شهوان، عبدالعزيز. )2010(. فاعلية الدورة التدريبية للم�شرفني الرتبويني ومديري املدار�ض  (  65
من وجهة نظر املتدربني. جملة رابطة الرتبية احلديثة - م�شر، 3 )7(، 257 - 327.

ال�شائغ، حممد بن ح�شن، واآخرون. )2004(. اختيار املعلم واإعداده يف اململكة العربية ال�شعودية  (  66
»روؤية م�شتقبلية«، اململكة العربية ال�شعودية. جملة املعرفة، )95(.

الرتبويني  (  67 امل�شرفني  لدى  الرتبوّي  لالإ�شراف  التخطيط  تقومي   .)2005( ممدوح.  با�شم  �شبح، 
كما يراها مديرو ومعلمو املدار�ض الثانوية يف حمافظات �شمال فل�شطني. ر�شالة ماج�شتري غري 

من�شورة، كلية الدرا�شات العليا، جامعة النجاح، نابل�ض، فل�شطني.
�شوافطة، وليد وخليفة، اأحمد. )2011(. مالءمة برنامج اإعداد املعلمني بكلية املعلمني يف جامعة  (  68

اأدائه  املهنّي، جملة ر�شالة اخلليج العربي،  تبوك ملتطلبات معلم العلوم واأثر بع�ض املتغريات يف 
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، الريا�ض،114.



198

ال�شاحي، اجلوهرة عبدالرحمن. )2011(. ت�شور مقرتح لربنامج تدريبي حلاجات معلمات العلوم  (  69
الجتاهات  �شوء  يف  التعليمية  التقنيات  ا�شتخدام  جمال  يف  الريا�ض  مبدينة  املتو�شطة  باملرحلة 

الرتبوية احلديثة. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة الإمام حممد بن �شعود، الريا�ض.
العاجز، فوؤاد واللوح، ع�شام والأ�شقر، يا�شر. )2010(. واقع تدريب معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية  (  70

يف اأثناء اخلدمة مبحافظات غزة. جملة اجلامعة الإ�شالمية )�شل�شلة الدرا�شات ال�شابقة(، 18)2(، 
59-1

عاي�ض، اأحمد جميل )2008(. تطبيقات يف الإ�شراف الرتبوي. عّمان: دار امل�شرية للن�شر والتوزيع  (  71
والطباعة.

عاي�ض، اأحمد; عيا�ض، اآمال; عبا�ض، حممد. )2011(. فاعلية برنامج تدريبي يف يف اأثناء اخلدمة  (  72
يف تطوير كفايات امل�شرفني الرتبويني يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن من وجهة نظر امل�شرفني 
العدد)5(، �ض �ض   ،25 فل�شطني،   - الإن�شانية  للعلوم  النجاح  اأنف�شهم. جملة جامعة  الرتبويني 

 .1212 – 1187
الرتبوي.  (  73 الإ�شراف  يف  حديثة  اإ�شرتاتيجيات  )1428هي(.  �شهيلة.  ال�شميد،  واأبو  ذوقان  عبيدات، 

عّمان: دار الفكر.
التزام  (  74 مدى   .)2007( فتحي.  هبه  والدغيدي  �شعبان،  ن�شال  والأحمد،  عثمان،  �شلوى  عثمان، 

الطالب املعلم يف كل من م�شر وال�شعودية باإدارة الوقت ال�شفي يف �شوء معايري اجلودة ال�شاملة 
وعالقته باإدارة الذات والجتاه نحو مهنة التدري�ض. املوؤمتر العلمّي التا�شع ع�شر، تطوير مناهج 
التعليم يف �شوء معايري اجلودة،اجلمعية امل�شرية للمناهج وطرق التدري�ض، دار ال�شيافة- جامعة 

عني �شم�ض )كتاب املوؤمتر،1(.
اإبراهيم. )2004(. اجتاهات املعلمني وامل�شرفني الرتبويني نحو تكامل املواد  (  75 العجاجي، عبد اهلل 

الجتماعية يف املرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�شعودية. درا�شات يف املناهج وطرق التدري�ض، 
جامعة عني �شم�ض، )94(، 10 – 144.

الع�شاف، �شالح حمد. )2003(. املدخل اإىل البحث يف العلوم ال�شلوكية. الريا�ض، مكتبة العبيكان. (  76
العطار، حممد. )2002(. مفاهيم الأر�ض والف�شاء لدى معلمي العلوم باملرحلة البتدائية )درا�شة  (  77

ت�شخي�شية وت�شور مقرتح للعالج(. درا�شات يف املناهج وطرق التدري�ض، اجلمعية امل�شرية للمناهج 
وطرق التدري�ض، جامعة عني �شم�ض، )80(.

العطوي، اإبراهيم عيد. )2007(. فهم معلمي العلوم للمرحلة املتو�شطة يف منطقة تبوك لطبيعة  (  78
العلم وعالقة هذا الفهم بخربة املعلم وطريقة اإعداده لالختبارات التح�شيلية. ر�شالة ماج�شتري 



199

غري من�شورة، كلية الدرا�شات العليا اجلامعة الأردنية، الأردن.
عطوي، جودت عزت. )2004(. الإدارة التعليمية والإ�شراف الرتبوّي اأ�شولها وتطبيقاتها. عمان:  (  79

دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
علي، ح�شني عبا�ض )2006(. تقومي الكفايات الأدائية املعملية لدى اأمناء معامل العلوم يف �شوء  (  80

درا�شات يف  بها،  العلوم  واآراء معلمي  الإعدادية  باملرحلة  العلوم  ملناهج  املعملية  العملية  املتطلبات 
املناهج وطرق التدري�ض، جامعة عني �شم�ض، )112(، 143-82. 

العليان، فهد. )2010(. ت�شور مقرتح للتطور املهنّي الذاتي ملعلمي الريا�شيات باملرحلة املتو�شطة  (  81
من وجهة نظر املخت�شني واملمار�شني. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى.

عليان، ربحي م�شطفى. )2003(. مراكز م�شادر التعلم: تطوير نوعي للمكتبات، دار�شة وثائقية.  (  82
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، 9)2(، 213-184.

العليمات، علي املقبل، وح�شني م�شوح القطي�ض. )2007(. درجة ممار�شات معلمي العلوم للكفايات  (  83
التعليمية الأدائية يف مدار�ض املرحلة الأ�شا�شية يف حمافظة املفرق. جملة جامعة اأم القرى للعلوم 

الرتبوية والجتماعية والإن�شانية، 19)2(، 153 -202.
الرتبية  (  84 مديريات  يف  الفني  لدوره  الرتبوّي  امل�شرف  ممار�شة  درجة   .)2008( حممد.  العمرات، 

والتعليم ملحافظة معان. جملة العلوم الرتبوية، )3(، 89-64.
العمري، �شعيد مغرم. )2008(. تقومي ا�شتخدام مراكز م�شادر التعلم يف تدري�ض العلوم باملرحلة  (  85

امللك  املتو�شطة واجتاهات املعلمني نحوها. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة كلية الرتبية، جامعة 
خالد، اأبها.

الُعمري، حممد بن بلقا�شم ح�شن. )2011(. الكفايات الالزمة لتدري�ض منهج الريا�شيات املطور  (  86
غري  ماج�شتري  ر�شالة  التعليمية.  املخواة  مبحافظة  الريا�شيات  معلمي  لدى  توافرها  ومدى 

من�شورة، كلية الرتبية جامعة اأم القرى
التعليمية  (  87 الو�شائل  اإنتاج  لكفايات  املعلمني  امتالك  �شليمان بن حممد. )2000(. مدى  العمري، 

وتقديرهم لأهميتها يف املدار�ض احلكومية ب�شلطنة عمان. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة 
الريموك، اإربد، الأردن.

الغامدي، �شعيد. )2010(. تقومي اأداء معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�شطة يف �شوء املعايري  (  88
العاملية للرتبية العلمّية. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، جامعة اأم القرى.

الفريح، فهد. )2005(. اأمني املكتبة املدر�شية ودوره اجلديد يف عامل تقنية املعلومات. املعلوماتية  (  89
ال�شعودية، )4(، 17-16.



200

املعملية  (  90 املهارات  الدرا�شّية  املختربات  حم�شري  اكت�شاب  مدى   .)2000( علي.  بن  يحيى  فقيهي، 
وحم�شري  الطبيعية  العلوم  ومعلمي  الرتبويني  امل�شرفني  نظر  وجهة  من  والإدارية  الفنية 
الرتبوية  للعلوم  القرى  اأم  التعليمية. جملة جامعة  البنني مبنطقة جازان  بثانويات  املختربات 

والجتماعية والإن�شانية، 12 )1(، 155.
املقررات  (  91 القائم على نظام  الثانوي  التعليم  فقيهي، يحي علي. )2008(. تقومي منهج احلياء يف 

اأم  الرتبية، جامعة  كلية  دكتوراه غري من�شورة،  ر�شالة  العلوم.  لتعليم  يف �شوء معايري مقرتحة 
القرى، مكة املكرمة. 

ع�شر  (  92 الرابع  ال�شنوي  اللقاء  واملعوقات.  الواقع  الريا�شيات:  تدري�ض   .)2007( �شالح.  الفرهود، 
للجمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية والنف�شية )ج�شنت(. اجلودة يف التعليم العام، الريا�ض: كليه 

الرتبية، جامعه امللك �شعود.
مبدينة  (  93 املتو�شطة  املرحلة  يف  العلوم  ملعلمات  التدريبية  احلاجات   .)1998( �شعد.  منرية  الفهيد، 

الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ض
القحطاين، بدر. )2007(. مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلم العلوم باملرحلة املتو�شطة يف  (  94

اململكة العربية ال�شعودية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة �شنعاء.
القر�شي، وليد. )1431هي(. تقومي برنامج تدريب املعلمني على �شل�شلة ماجروهل العالية للعلوم يف  (  95

�شوء بع�ض العوامل من وجهة نظرهم. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة اأم القرى. ابحث 
عنها.

القرين، عبداهلل حممد. )1424هي(. م�شتوى ا�شتفادة امل�شرفني الرتبويني من الدورات التدريبية  (  96
اأم  املكرمة. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة  اأثناء اخلدمة مبنطقة مكة  يف 

القرى، مكة املكرمة.
القرين، نا�شر �شالح. )2010(. تقومي الأداء التدري�شّي ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة  (  97

اأمورهم. جملة ر�شالة اخلليج العربي، مكتب  العربية ال�شعودية من وجهة نظر الطلبة واأولياء 
الرتبية العربي لدول اخلليج، )101(.

القري�شي، �شالح. )2000(. واقع تقومي معلم العلوم يف اململكة العربية ال�شعودية. وقائع الور�شة  (  98
التدريبية عن كفايات املعلمني للمرحلة البتدائية.

تكنولوجيا  (  99 اأجهزة  ا�شتخدام  على  التدريب  برنامج  تطوير   .)2004( عبدالعزيز.  يحي  قطران، 
ر�شالة  احلديث.  التدري�ض  اإ�شرتاتيجية  �شوء  يف  �شنعاء  جامعة  الرتبية  كلية  لطالب  التعليم 

ماج�شتري غري من�شورة، جامعة �شنعاء.



201

)درا�شة  (  100 للمعلمني  املهنّية  بالتنمية   وعالقتها  املدر�شية  القيادة   .)2004( عثمان.  اأمل  كحيل، 
ميدانية(. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، معهد الدرا�شات والبحوث الرتبوية. جامعة القاهرة.

املوؤ�ش�شات  (  101 على  وانعكا�شاتها  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا   .)2000( حممد.  �شباح  كلو، 
املعلوماتية. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، جملد 6 )2(.

العلمّي  (  102 املوؤمتر  املهنّي للمعلم.  الذاتي للتعلم والنمو   التنظيم  كمال، م�شطفى حممد.)2004(. 
يوليو:   22-21 �شم�ض  عني  جامعة  التدري�ض  وطرق  للمناهج  امل�شرية  للجمعية  ع�شر  ال�شاد�ض 

تكوين املعلم، املجلد الثاين، القاهرة، 831- 850
الكمي�شي، لطفية علي. )2007(. اأمني مكتبة امل�شتقبل. املعلوماتية ال�شعودية )20(، 16-10. (  103
وطرق  (  104 املناهج  يف  املعرفة  الرتبوية  امل�شطلحات  معجم  اجلمل)2003(.  وعلي  اأحمد،  اللقاين، 

التدري�ض. القاهرة، عامل الكتب.
الريا�شيات ب�شلطنة عمان يف  (  105 الدين �شعد. )2004(. تطوير برامج تدريب معلمي  متويل، عالء 

�شوء الجتاهات العاملية املعا�شرة - املوؤمتر العلمّي ال�شاد�ض ع�شر، تكوين املعلم )اإعداده، وتدريبه(، 
دار  �شم�ض،  عني  جامعة  التدري�ض  وطرق  للمناهج  امل�شرية  اجلمعية  القاهرة:  يوليو،   22 –  21

ال�شيافة، مج 1، 390 - 460. 
املجاهد، اإميان عبد املح�شن. )2011(. احلاجات التدريبية املعرفية ملعلمات الريا�شيات املطورة يف  (  106

�شوء م�شفوفة املدى والتتابع. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود. 
�شوء  (  107 يف  الإعدادية  باملرحلة  العلوم  ملعلمي  التدري�ض  الأداء  تقومي   .)2011( باهلل.  املعتز  حممد، 

بع�ض املعايري الدولية املعا�شرة. جملة الرتبية العلمّية، 14 )3(، 213 - 254.
الريا�ض:  (  108 تقليدية.  غري  باأ�شاليب  الريا�شيات  وتعلم  تعليم   .)2005( اإ�شماعيل.  حفني  حممد، 

مكتبة الر�شد.
العربية.  (  109 الأطفال يف جمهورية م�شر  ريا�ض  الرتبوّي يف  الإ�شراف  حممدي، نريمني. )2004(. 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، كلية الرتبية، جامعة عني �شم�ض، م�شر.
مراد، خلود )2001(. اأ�شاليب التقومي لدى معلمي ومعلمات احللقة الأوىل من التعليم الإبتدائي  (  110

يف ظل نظام التقومي الرتبوي. جملة العلوم الرتبوية والنف�شية، )4(، 192-193
املزروع، هيا. )حتت الإعداد(. �شمات مقرتحة للتطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�شيات. (  111
مغاري، تي�شري عبد القادر. )2009(. منط القيادة ال�شائد يف مديريات الرتبية والتعليم مبحافظات  (  112

غزة وعالقته ب�شنع القرار الرتبوّي من وجهة نظر العاملني بها. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، 
ق�شم اأ�شول الرتبية، كلية الرتبية، جامعة الأزهر.



202

املفتي، حممد اأمني. )1996(. �شلوك التدري�ض. مركز الكتاب للن�شر، القاهرة. (  113
الواقع  (  114 حتديات  بني  فل�شطني  يف  العايل  للتعليم  التخطيط  تطوير   .)2006( ي�شري.  املقادمة، 

من�شورة،  ماج�شتري غري  ر�شالة  املعا�شرة.  الجتاهات  �شوء  التنموية يف  ومتطلباته  الفل�شطيني 
معهد البحوث والدرا�شات الرتبوية، جامعة عني �شم�ض.

املقرن، فهد بن ح�شن. )2006(. اإ�شهام مديري مراكز الإ�شراف الرتبوّي يف النمو  املهنّي للم�شرفني  (  115
الرتبويني مبدينة الريا�ض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

116  ) http://www.zulfiedu.( الرابط  على  ت�شرتجع   .)1433( الرقمية.  الزلفي  مكتبة 
.)gov.sa/math

منا�شرة، حممد. )2001(. درجة فاعلية برنامج تدريب مديري املدار�ض احلكومية يف حمافظة  (  117
اخلليل من وجهة نظرهم. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة القد�ض، فل�شطني.

املوا�شية، ر�شا، وجمال الدين، جنوى، وال�شعود، راتب. )2011(. مدى توافر معايري جودة التنمية   (  118
املهنّية لدى مربيات ريا�ض الأطفال باململكة الأردنية الها�شمية من وجهة نظر مديرات الرو�شة. 

جملة رابطة الرتبية احلديثة، )10(.
النجدي، �شمري مو�شى. )2008(. واقع امتالك الطالب املعلم بكليات املعلمني لكفايات تكنولوجيا  (  119

التعليم ومدى ا�شتخدامه لها. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
النجيدي، يو�شف �شليمان. )2000(. الكفايات التدري�شية ملعلمي الريا�شيات خريجي كليات الرتبية  (  120

الق�شيم.  املتو�شطة يف منطقة  املرحلة  الدرا�شّي لطالب  التح�شيل  واأثرها على  املعلمني  وكليات 
ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

نحيلي، على. )2010(. دور مديري املدار�ض يف رفع كفاية املعلمني. جملة جامعة دم�شق، 26 )2+1(،  (  121
 .173 -137

ن�شوان، يعقوب، ن�شوان، جميل. )1998(.  نظام الإ�شراف الرتبوّي مبدار�ض وكالة الغوث الدولية  (  122
بغزة يف �شوء الفكر الرتبوّي احلديث، جملة البحوث والدرا�شات الفل�شطينية )بري�شا(، 1 )2(.

النذير، حممد. )2004(. برنامج مقرتح لتطوير تدري�ض الريا�شيات يف املرحلة املتو�شطة. ر�شالة  (  123
دكتوراه غري من�شوره، كليه الرتبية، جامعه امللك �شعود.

تنفيذ  (  124 التدري�ض-  تخطيط  يف  التدري�شية  املعلم  كفايات   .)2004( حممد.  الدين  كمال  ها�شم، 
التدري�ض - التقومي يف التدري�ض. الريا�ض: مكتبة الر�شد.

الهويدي، زيد. )2006(. ا�شرتاتيجيات معلم الريا�شيات الفعال. العني: دار الكتاب اجلامعي. (  125
وزارة الرتبية والتعليم. )1424هي(. تقرير خمت�شر حول واقع التدريب والبتعاث بوزارة الرتبية  (  126



203

والتعليم. الإدارة العامة للتدريب الرتبوّي والبتعاث. وزارة الرتبية والتعليم. الريا�ض.
التطوير  (  127 التعليمية. مركز  العملية  لعنا�شر  الرتبوية  املعايري  والتعليم. )2008(.  الرتبية  وزارة 

الرتبوي، الريا�ض.
وزارة الرتبية والتعليم بالأردن. )2006(. املعايري الوطنية لتنمية املعلمني  املهنّية، موؤمتر املعايري  (  128

الوطنية لتنمية املعلمني مهنياً. عمان، الأردن.
وزارة الرتبية والتعليم مب�شر. )2003(. املعايري القومية للتعليم يف م�شر، املجلد الأول. الأمل  (  129

للطباعة والن�شر، القاهرة.
تنظيماتها«.  (  130 عنا�شرها،  »اأ�ش�شها،  مفهومها  املناهج   .)1992( حممد.  واملفتي،  حلمي  الوكيل، 

القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.
تاأهيلهم  (  131 واأثر  البنائية  النظرية  العلوم  معلمي  معرفة  درجة   .)2002( طاهر.  حممود  الوهر، 

الأكادميي والرتبوي وجن�شهم عليها. جملة مركز البحوث الرتبوية، 22 )11(، 126-93.



204

ثانياً: املراجع الأجنبية:

132 )  Adey, P., Hewitt, G., Hewitt, J.& Landau, N. (2004). The Profes-

sional Development of teachers: Practice and Theory. Kluwer 

Academic Publishers. New York, USA

133 )  AERA.(2005). Teaching Teachers: Professional Development To 

Improve Student Achievement. AERA Research Points, Volume 

3, Issue 1, Summer 2005

134 )  Alberta Education. (2009). Principal quality practice guideline: 

promoting successful school leadership in Alberta, available on 

line at: http://education.alberta.ca/admin/resources.aspx, ac-

cessed on February,2, 2012.

135 )  Amirshokoohi, Aid.in. (2008). Impact of STS Issue Oriented In-

struction on Pre-Service Elementry Teachers’ Views and Percep-

tions of Science, Technology, and Society. ProQuest Disserta-

tions and Theses; ProQuest LLC; UMI 3319925.

136 )  Basista, Beth;Tomlin, James;Pennington, Katherine;Pugh, 

Delores. (2001). Inquiry-based integrated science and math-

ematics professional development program Education; 121, 3; 

ProQuest Central , pg. 615

137 )  Beane, J. A. (1997). Curriculum integration: designing the core 

of democratic education. Phi Delta Kappan, 76(8), 616-622. New 

York: Teachers College Press.

138 )  Benson, T. (1995). Portfolios in first –grade classrooms: Examin-

ing and alternative assessment. Dissertation Abstracts Interna-

tional. ID: 741129131.

139 )  Berman, P. F., Desimone ,L., Porter, A.C. &Caret, M.S. (2000). 

Designing professional development that works. Educational 



205

leadership,57(8),28-33.

140 )  Blackman, T. (2003). The influence of science education pro-

fessional development on African science teachers concep-

tual change and practice. Dissertation Abstract International – 

A64/02 p.449. 

141 )  Blank, R. and Alas, N.(2009). Effects of Teacher Professional 

Development on Gains in Student Achievement: How Meta 

Analysis Provides Scientific Evidence Useful to Education Lead-

ers. Report prepared under a grant to the Council of Chief State 

School Officers from the National Science Foundation, Grant 

#REC-0635409.

142 )  Blank, R., Alas, N., Smith, C. (2008). Does Teacher Professional 

Development Have Effects on Teaching and Learning? Analysis 

of Evaluation Findings from Programs for Mathematics and Sci-

ence Teachers in 14 states. Report prepared under a grant to the 

Council of Chief State School Officers from the National Science 

Foundation, Grant # REC 0438359:

143 )  Bridges, E. & Hallinger, P. (1993). Problem-based learning in 

medical and managerial education. In P. Hallinger, K. Leithwood, 

& J. Murphy (Eds.), Cognitive perspectives on educational lead-

ership (253-267). New York: Teachers College Press.

144 )  Bush, T. (2008). Leadership and management development in 

education. London: SAGE Publications.

145 )  Butler, D. L., Lauscher, H. N., Jarvis-Selinger, S., & Bechingham, 

B. (2004). Collaboration and self-regulation in teachers’ profes-

sional development. Teaching and Teacher Education,  20, 435-

455.

146 )  Chun, S. (2000). An Examination of the Relationship Among Sci-



206

ence Teaching Actions, Beliefs and Knowledge of the nature of 

science. (Ph.D.Athens, Georgia), Proquist Digital Dissertations, 

AAT 9993779.

147 )  Clement, John (1993): Using Bridging Analogies and Anchoring 

Intuitional to Deal with Students preconception in physics .Jour-

nal of Research in science Teaching, 30 (10), pp 1214-1257.

148 )  Clement, M. & Vandenberghe, R. (2000). How school leaders can 

promote teachers’ professional development, Eric: ED442179.

149 )  Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student 

achievement: A review of state policy evidence. Education Poli-

cy Analysis Archives. Retrieved on Jan 20, 2012 from http://epaa.

asu.edu/epaa/v8n1.

150 )  Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining ‘highly 

qualified teachers’: What does ‘scientifically-based’ research ac-

tually tell us? Educational Researcher, 31(9), 13–25.

151 )  Davis, S.; Darling-Hammond, L.; LaPointe, M.; & Meyerson, D. 

(2005). School leadership study: Developing successful princi-

pals (Review of Research). Stanford, CA: Stanford University, 

Stanford Educational Leadership Institute.

152 )  DeVellis, R. (2003). Scale development: Theory and applications. 

Thousand Oaks, CA: Sage.

153 )  Duignan, P. (2006). Educational leadership: Key challenges and 

ethical tensions. Melbourne: Cambridge University Press.

154 )  Ernest, P. (1982). The identification of teacher competencies re-

lated to educational media and assessment of these competen-

cies in teacher education program in Alabama, The University of 

Alabama, U.M.I. Dissertation Information Service. 

155 )  Faith, H. Patricial, S. & Todd, G. (2004). Action research in the 



207

secondary science classroom: student response to differentiat-

ed. alternative assessment. American Secondary Education. 32 

(3). 89-104.

156 )  Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational change. 

New York: Teachers College Press. 

157 )  Garet, M.S., Porter, A.C., Desimone, L., Birman, B.F. & Yoon, K.S. 

(2001). What makes professional development effective? Re-

sults from a national sample of teachers. American Educational 

Research Journal, 38 (4), 915-945.

158 )  Garet,M., Birman, B., Porter,A., Desimone, L. and Herman,R. 

(1999). Designing effective professional development: lessons 

from the Eisenhower program. ED 442634.

159 )  Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: Theory, research, 

and practice (2nd ed.). New York, NY: Teachers College Press.

160 )  Granott, N. (1998). We learn, therefore we develop: Learning 

versus development — or developing learning? In M.C. Smith, & 

Thomas Pouchot (Eds.), Adult learning and development: Per-

spectives from educational psychology. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erl¬baum Associates.

161 )  Guskey, Thomas. (2000). Evaluating professional development. 

California: Corwin Press, Inc

162 )  Hallinger, P. & McCary, C. E. (1992). Developing the strategic 

thinking of instruction¬al leaders (Occasional Paper No. 13). 

Cambridge, MA: Harvard University, Graduate School of Educa-

tion, The National Center for Educational Leadership.

163 )  Hallinger, P. (2003). Leading educational change: reflections on 

the practice of instructional and transformational leadership. 

Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-351.



208

164 )  Hamre, B. K., & Pianta, R.C. (2001). Early teacher-child relation-

ships and the trajectory of children’s school outcomes through 

eighth grade. Child Development, 72, 625-38.

165 )  Hassard, Jack(2012). Next Generation Science Standards: Old 

school? The Art of Teaching Science. http://www.artofteach-

ingscience.org/2012/05/16/generation-science-standards-tradi-

tional-content-1/ Retrieved, Wednesday, Aug 15th 2012.

166 )  Hecker, A. (2005). Laboratory Supervisor. Department Labora-

tory, University of California.

167 )  Henson ,K. T& Eller, P.F (1999): Educational Psychology for Ef-

fective Teaching, Wedsworth Publishing Comp, Division of In-

ternational Thomson Publishing , Inc, U.S.A.

168 )  Huang, S., and Fraser, B.(2009). Science teachers’ perceptions 

of the school environment: Gender differences. Journal of Re-

search in Science Teaching,46, 404-420.

169 )  Hudson, S. McMahon, K. ,Oversteert, C. (2002). The 2000 na-

tional survey of science and mathematics education. Horizon 

Research, Inc.

170 )  Jackson, B. L., & Kelley, C. (2002). Exceptional and innovative 

programs in educational leadership. Educational Administration 

Quarterly, 38(2), 192-212.

171 )  Joiner, Ashley ElizAabeth.(2009). Assessing Social Support at 

the University Level: Relationship between A supportive Educa-

tional Environment and Student Success/Satisfaction. Pro Quest 

Dissertations and Theses; Pro Quest LLC; UMI 1468019. 

172 )  Johnston, S. (2007). The Training Needs of Teachers And School 

Psychologists. ERIC,CHNCG537690.

173 )  Joyce, B., & Showers, B. (1988). Student achievement through 



209

staff development. White Plains, NY: Longman.

174 )  Kim, J. (1993).Instructional technology in Korean secondary 

schools: A study of current utilization, needs, attitudes and 

problems. Dissertation abstracts international, 53 (9), p. 3181-A.

175 )  Knapp, M. S., Copland, M. A. & Talbert, J. E. (2003). Leading for 

learning: Reflec-tive tools for school and district leaders (re-

search report). Seattle, WA: Center for the Study of Teaching 

and Policy.

176 )  Kolb, D. A., & Boyatzis, R. E. (1999). Experiential learning theo-

ry: Previous research and new directions. In R. J. Sternberg, & L. 

F. Zhang (Eds.), Perspectives on cognitive learning and thinking 

styles. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

177 )  Kumar, D. D., & Altschuld, J. W. (2008). The need for compre-

hensive evaluation in science education. Review of Policy and 

Research, 20(4), 603-615.

178 )  Ladson- Billings, G. (2009). The dream keepers: Successful teach-

ers of African American children (2nd ed.). San Francisco, CA: 

Jossey- Bass.

179 )  Lee, Michelle[u1].(2007). Spark up the American Revolution with 

Math, Science, and More: An Example of an Integrative Curricu-

lum Unit. THE SOCIAL STUDIES. JULY/AUGUST , 154-164.

180 )   Lee. L. (2002). Development of Constructivist Behaviors Moon-

ey four new science teachers Repaired of University of Aiwa. 

Dissertation Abstract International, 61/02, 445.

181 )  Leithwood, K., and Riel, C. (2003). What do we already know 

about successful school leadership? Paper presented at the 

American Educational Research Association, Chicago.

182 )  Liptak, L. (2002). Teacher As Researcher in to constructivist 



210

Mathematics Learning, Dissertation Abstract International, 

61/02, 445. 

183 )  Liu, C. (2010). The Implementation of Teacher Evaluation for 

Professional Development in primary education in Twain. Re-

trieved February 22, 2012, from www.bookpump.com/dps/pdf-

b/9423804b.pdf

184 )  Loucks-Horsley, S. , Hewson, P. , Love, N. , and Stiles, K. (1998). 

Designing professional development for teachers of science and 

mathematics. Thousands Oaks, CA: Corwin Press, INC.

185 )  MacGeorge, E., Samter, W., & Gillihan, S. (2005, October). Aca-

demic Stress, Supportive Communication, and Health. Commu-

nication Education, 54, 365-372.

186 )  Martisko, Leah Marie(2012). Elementary Teachers’ Perceptions 

And Experiences with Culturally Responsive Pedagogy and Di-

verse Students’ Achievement, Pro Quest Dissertations and The-

ses; Pro Quest LLC; UMI 3512149. 

187 )  McGregor, Katheryne L.(2012). Classroom Management Strate-

gies of Highly Effective Teachers in Diverse Middle Schools: Be 

Strict and Calm, Not Mean. , Pro Quest Dissertations and The-

ses; Pro Quest LLC; UMI Number: 3503244

188 )  Mercer,N., Dawes, L., Wegerif, R. And Sams, C.(2004). Reason-

ing as a scientist: ways of helping children to use language to 

learn science. British Educational Research Journal,30( 3).

189 )  Morlier, Rebecca. (2012). Evaluation of the correlated science 

and mathematics professional development model, 2009-2010. 

Pro Quest Dissertations and Theses; Pro Quest Dissertations & 

Theses (PQDT).pg. n/a

190 )  Muhammad, A. (2009). Transforming school culture: How to 



211

overcome staff division. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

191 )  Murphy, J. (1992). The landscape of leadership preparation: Re-

framing the education of school administrators. Newbury Park, 

CA: Corwin Press.

192 )  Mutchler. M. (2006). Authentic instruction and assessment. Re-

trieved March 4.2011 from.htt://labweb.education.wisc.edu/

ep301/science=megan/anthentic.

193 )  National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE).

(2001). Standards for Professional development schools., Au-

thor.

194 )  National council of teacher of mathematics (1991). Professional 

standards for teaching math. Reston. VA.

195 )  National Research Council. (1996). National science education 

standards. Washington, DC: National Academy Press.

196 )  National Research Council. (2000). Inquiry and the national sci-

ence education standards. Washington, DC: National Academy 

Press.

197 )  National Staff Development Council (NSDC). (2001). Standards 

for staff development (revised). Oxford, OH: Author.

198 )  Nelson, Barbara S. (2010). How Elementary School Principals 

with Different Leadership Content Knowledge Profiles Support 

Teachers’ Mathematics Instruction. New England Mathematics 

Journal, 42, 43-53.

199 )  Nelson, Barbara S. (2010). How Elementary School Principals 

with Different Leadership Content Knowledge Profiles Support 

Teachers’ Mathematics Instruction. New England Mathematics 

Journal, 42 ,43-53.

200 )  Netemeyer, R. G., Bearden, W. O., & Sharma, S. (2003). Scaling 



212

procedures: Issues and applications. Thousand Oaks, CA: Sage.

201 )   Norman. K. (1998).Investigation of the use of portfolios as an 

alternative assessment procedure. Dissertation Abstracts Inter-

national. Id: 733078601.

202 )  Northwest University. (2005). Science Laboratory Supervisor, 

San Francesco State. www.Northwest.edu.lab.

203 )  Obikan for Research and Development. (2010). Project of math-

ematics and natural sciences. Retrieved on Oct12/2011 from: 

http://msd-ord.com/project.htm

204 )  Odgers, B. (2003). Teachers beliefs about the nature of science 

and science education in relation to recently constructivist syl-

labuses in secondary schools in Queensland, Australia, retrieved 

Feb, 22,2011, from http://www.Hiceducanim.Org/Edu-procead-

ings/Barbra%20 M. %20odgers. 

205 )  Park, S., & Oliver, J. (2008). Revisiting the conceptualization of 

pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual 

tool to understand teachers as professionals. Research in Sci-

ence Education, 38, 261–284.

206 )  Paul, S.(2000).Supporting professional development some prac-

tices from the field, Reading Today Journal.5(17).

207 )  Peak , P. K (1994). Investigating The Selected Validity of Authen-

tic Assessment in Written Language for Students With and With-

out Learning Disabilities. Diss. Abst.Inter , Vol.55, 3169-A.

208 )  Penuel, W. ,Fishman, B., ,Gallagher,L., Korbak,C. , Lopez-

Prado,B. (2008). Is Alignment Enough? Investigating the Effects 

of State Policies and Professional Development on Science Cur-

riculum Implementation. Published online 5 November 2008 in 

Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).



213

209 )  Penuel, W. ,Fishman, B., Yamaguchi, R.,Gallagher,L. (2007).What 

makes professional development effective? Strategies that fos-

ter curriculum Implementation. American Educational Research 

Journal,44 (4),921-958.

210 )  Polyzou, Angeliki. (2005). Growth in teachers Knowledge while 

learning to Teach with Multimedia: what has been learned from 

concrete educational experiences?, Journal of Technology Peda-

gogy And Education 14(2).

211 )  Posner, G., Strike, K., Hewson, P., & Getzog, W. (1982). Accom-

modation of scientific conception: Toward aatheory of concep-

tual change. Science Education, 66, 211 – 227.

212 )  Rice, Diana C., Pappamihiel, Eleni N. and Lake, Vickie E. (2004). 

Lesson adaptations and accommodations: working with na-

tive speakers and English language learners in the same science 

classroom. Childhood Education, 8, 121. 

213 )  Richard, K. and Neil T. (2011). An international Perspective on 

Science Curriculum Development and Implementation. In Fras-

er, Barry; Kenneth, Tobin; and Campbell, McCrobbie. Second In-

ternational handbook of science education. New York: Springer.

214 )  Robinson, V. (2008). The Impact of Leadership on Student Out-

comes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership 

Types. Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674.

215 )  Robinson, V., Hohepa, M., & Lloyd, C. (2009). School leadership 

and student outcomes: Identifying what works and why – Best 

evidence synthesis iteration (BES). New Zealand: Ministry of 

Education.

216 )  Roeser, R.W., Eccles, J.S., & Sameroff, A.J. (2000). School as a 

context of early adolescents’ academic and social emotional 



214

development: a summary of research findings. The Elementary 

School Journal, 100, 443-549.

217 )  Russel, S. (2001). Teachers and librarians: collaborative relation-

ships. ERIC Digest.

218 )  Santangelo, Darcy & Guy,Mark.(2004). «Multimedia Slides 

Shows» Science and Children. 41(6), 20-24.

219 )  Schroeder, C. M., Scott, T. P., Tolson, H., Huang, T. Y., & Lee, Y. 

H. (2007). A meta-analysis of national research: Effects of teach-

ing strategies on student achievement in science in the United 

States. Journal of Research in Science Teaching, 44(10), 1436-

1460.

220 )  Sharon, M. et all. (2008). A survey of Teacher Perceptions And 

Trainin Needs. ERIC,CHNSP521704.

221 )  Southworth, G. (2009). Learning-centred leadership. In B. Dav-

ies (Ed.), The essentials of school leadership (2nd ed., pp. 75-92). 

London: SAGE.

222 )  Sparks, D. and Hirsh, S. (1997). A new vision for staff develop-

ment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Staff  De-

velopment.

223 )  Stahl, N. N., & Stahl, R. J. (1995). Society and science: Decision-

making episodes for exploring society, science, and technology. 

New York: Addison-Wesley Publishing Company.

224 )  Stiggins, R.J (2001) , Secondary teachers , classroom assess-

ment and grading practices , Educational Measurement , Issues 

and practice 20(1), 20-32.

225 )  Stronge, J.H. & Tucker, P.D. (2003). Handbook on teacher evalu-

ation: Assessing and improving performance. Larchmont, NY: 

Eye On Education, Inc.



215

226 )  The American Federation of teachers (2008). Principles for pro-

fessional development. The Reformed Teaching Observation 

Protocol (RTOP). At http://physicsed.buffalostate.edu/AZTEC/

RTOP/RTOP_full/about_RTOP.html

227 )  Thorpe, Richard, Young, Dilwyn Roperts. (2001).portable Com-

puter: A catalyst for Collaboration?» «A study of How the Use 

of Multimedia Portables Computers in primary school can Affect 

teacher and pupil collaboration. Journal of Information Technol-

ogy for Teacher Education,  10,(3).

228 )  Tsai,Chin-Chung.(2002). Nested epistemologies: Science Teach-

ers’ beliefs of teaching, learning and science. International Jour-

nal of Science Education, 24(8), 771-783.

229 )  Van Driel, J. H., Beijaard, D. & Verloop, N. (2001). Professional 

development and reform in science education: The role of teach-

ers’ practical knowledge. Journal of Research in Science Teach-

ing, 38(2), 137–158.

230 )  Walders, Davi. (2000).Poetry and Science Education, (ERIC Re-

production Document Service No. ED 463946). 

231 )  Waters, T., Marzano, R. J., & McNulty, B. (2003). Balanced lead-

ership: What 30 years of research tells us about the effects of 

leadership on student achievement. Aurora, CO: Mid-continent 

Research for Education and Learning.

232 )  Wee, B., Shepardson, D. P., Fast, J., & Harbor, J. (2007). Teach-

ing and learning about inquiry: Insights and challenges in pro-

fessional development. Journal of Science Teacher Education, 

18(1), 63–89.

233 )  Weingarten, R. ,Cortese, A., Johnson, L. (2008).Principles for 

Professional Development:AFT Guidelines for Creating Profes-



216

sional Development Programs That Make a Difference. AFT.

234 )  Wenglinsky, H. & Silverstein, S. (2007). The Science Training 

Teachers Need. Educational Leadership, 64 (4), 24-29.

235 )  Wenglinsky, H. & Silverstein, S. (2007). The Science Training 

Teachers Need. Educational Leadership, 64 (4), 24-29.

236 )  Westat, F.(2002).The 2002 User-Friendly handbook for project 

evalauation. National Science Foundation.

237 )  Worthen, B. , and Sanders, J. (1987). Educational evaluation: Al-

ternative Approaches and Practical Guidelines. New York: Long-

man.

238 )  Ziegler, John F. & Yan, Wenfan. (2001). Relationships of Teaching, 

Learning, and Supervision: Their Influence on Student Achieve-

ment in Mathematics. Eric: ED454057.

* * *



217

المالحق

  الملحق رقم )1(

ا�ستبانة التط�ر املهني ملعلم ومعلمة العل�م والريا�سيات

اأخي / اأختي معلم العلوم والريا�صيات
الذي  املهنّي  والتطور   التهيئة  واقييع  على  التعرف  اإىل  ال�شتبانة  هذا  يهدف 
الريا�شيات  »ميي�ييشييروع  تنفيذ  اأجيييل  ميين  والييريييا�ييشيييييات  الييعييلييوم  معلم  اإىل  م  قيييدِّ
والعلوم الطبيعية«؛ لذا ناأمل تعاونك يف الإجابة عن عبارات ال�شتبانة ب�شدق 
املوجهة من  الفر�ض  املهنّي هو: جميع  بالتطور   املق�شود  اأن  و�شفافية. علما 
والجتيياهييات  واملييهييارات  املييعييارف  لتطوير  للمعلمني؛  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وحت�شني كفاءتهم يف الف�شول، فال تقت�شر على التدريب املبا�شر، بل تتعدى 
اإىل املواد التعليمية، والإ�شراف، وامل�شاركة يف الدرو�ض النموذجية، والزيارات، 

وغريها من الأ�شاليب. 
�شاكرون ومقدرون حل�شن تعاونكم

                                                                                                          الفريق البحثي
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اجلزء الأول: البيانات العامة: 

 ذكر                 اأنثىاجلن�ض
املرحلة الدرا�شّية التي 

 البتدائية       املتو�شطةتدرِّ�شها
 ثانوية             معهد املعلمني     كلية متو�شطة      كلية جامعية          جهة الإعداد
 تربوي             غري تربوي        نوع املوؤهل

املنطقة/املحافظة التي تعمل 
بها

 الريا�ض           الدمام      املدينة         تبوك      ع�شري   
 اخلرج              اخلرب        احلناكية    تيماء       خمي�ض م�شيط  

عدد �شنوات اخلربة يف 
التعليم

 اأقل من 5 �شنوات                    5- اأقل من10  �شنوات   
 10- اأقل من 15�شنة               15 �شنة فاأكرث 

اأّيام التدريب التي التحقت 
  ل يوجد      1-3 اأيام        4-6 اأيام         7-9 اأيام      اأكرث من 9 اأيامبها لتطبيق امل�شروع

اأ�شاليب التطور املهنّي التي 
قدمت لك من الوزارة

) �شع اإ�شارة عند كل اأ�شلوب 
التحقت به (

  ور�ض العمل والدورات التدريبية.       الندوات واللقاءات املتخ�ش�شة.  
  امل�شاركة يف بحوث علمية.                    متابعة امل�شرف واإر�شاداته.         

  ال�شبكات  املهنّية مثل: املدونات التعليمية واملجموعات الربيدية...اإلخ             
  جل�شات نقا�ض �ُشبل تطبيق املنهج.       ح�شور درو�ض منوذجية.       

  تدريب عن بعد.                                   تبادل الزيارات ال�شفية بني املعلمني.      
  تدريب اإلكرتوين على موقع امل�شروع.                 

اأن�شطة التطور املهنّي التي 
اأ�شهمت يف تنفيذها 

)�شع اإ�شارة عند  كل ن�شاط 
�شاركت به (

  تقدمي در�ض منوذجي.                     تنفيذ دورة تدريبية اأو ور�شة عمل.     
  كتابة تقرير حول امل�شروع.              تقدمي حما�شرة يف تعليم العلوم اأو الريا�شيات.     

  اإدارة جل�شة نقا�ض حول امل�شروع.     امل�شاركة يف ع�شوية جلان التطوير.      
  امل�شاركة مع جلان مراجعة اأداء الطالب ونتائجهم. 

املواد التعليمية التي ح�شلت 
عليها

)ميكنك اختيار عدد من 
اخليارات(

  دليل املعلم.                                       حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي.*                                  
  اأدلة تعريفية بامل�شروع وفل�شفته      اأخرى.

القراءة  وتطوير  التقومي  اأ�شاليب  حييول  للمعلم  الداعمة  الكتب  من  جمموعة  هي  املعلم  حقيبة 
والكتابة العلمّية.
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اجلزء الثاين: بن�د ال�ستبانة:                                 

*) صفر  يعني عدم تحقق العبارة ،  3  تعني تحقق العبارة تمامًا ( *

العبارات
م�صتوى التحقق

3210

مكنتني برامج التطور املهنّي من معرفة الأ�ش�ض النظرية التي بنيت عليها كتب العلوم  (  1
والريا�شيات.

اأجنزها  (  2 التي  التعليمية  واملواد  ومفرداتها  الكتب،  ُبنية  فهم  يف  �شعوبة  لدّي  توجد 
امل�شروع.

تتطلب برامج التطور املهنّي مناق�شة ما تعلمته مع املعلمني يف املدر�شة اأو مع زمالء  (  3
التخ�ش�ض.

ينق�شني عقد لقاءات داخل املدر�شة؛ لتطوير تعليم العلوم والريا�شيات. (  4

املتخ�ش�شة،  (  5 التعليمية  واملنتديات  املهنّية  املجالت   يف  للم�شاركة  الفر�ض  يل  تهياأت 
واجلمعيات العلمّية.

توفرت يل الفر�ض للنقا�ض مع القيادات الرتبوية يف امل�شروع. (  6
اأرى اأنني اأحد امل�شوؤولني عن اإحداث التطوير يف عمليتي التعليم والتعلم.  (  7
عززْت برامج التطور املهنّي لدّي مبداأ احرتام جميع الطالب.  (  8
بينت برامج التطور املهنّي كيفية ح�شول جميع الطالب على فر�ض متكافئة للتعلم. (  9

التطورات  (  10 ومواكبة  التخ�ش�ض،  يف  للتعمق  فر�شا  املهنّي  التطور  برامج  يل  اأتاحت 
العلمّية يف املجال.

الكتب  (  11 يف  الوارد  العلمّي  املحتوى  جوانب  اإتقان  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأفادتني 
الدرا�شّية. 

وفرت يل برامج التطور املهنّي تطبيق ال�شتق�شاء العلمّي، وحل امل�شكالت. (  12
تدّربُت على ا�شتخدام الأدوات واملواد والأجهزة املعملية. (  13
تقدمي  (  14 عرب  الكتب،  يف  معينة  مفاهيم  تعلم  �شعوبات  املهنّي  التطور  برامج  و�شحت 

اأمثلة واإر�شادات ل�شرحها. 
حددت برامج التطور املهنّي  الت�شورات اخلاطئة ال�شائعة لدى املتعلمني.   (  15
التعليمية  (  16 اخلربات  تنويع  على  قدراتي  حت�شني  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأ�شهمت 

للمتعلمني وفق خ�شائ�شهم املعرفية والجتماعية والقت�شادية والثقافية.
الريا�شيات  (  17 اأو  العلوم  تدري�ض  املهنّي يف حت�شني قدراتي على  التطور  برامج  اأ�شهمت 

بالتكامل مع املواد الأخرى
اأ�شهمت برامج التطور املهنّي يف حت�شني قدراتي على توفري بيئة تعلم منا�شبة.  (  18
متنوعة  (  19 اأ�شاليب  ا�شتخدام  على  قدراتي  حت�شني  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأ�شهمت 

وم�شتمرة لتقومي املتعلمني.
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العبارات
م�صتوى التحقق

3210

اأ�شهمت برامج التطور املهنّي  يف حت�شني قدراتي على ا�شتخدام التقنية يف التعليم. (  20
مدة التدريب الذي تلقيته كافية ل�شتيعاب اجلانب النظري والعملي؛ لتدري�ض كتب  (  21

العلوم والريا�شيات.
ُوّفر الوقت الالزم للمتابعة وال�شتف�شار بعد تطبيق برامج التدريب. (  22
توقيت اإقامة برامج التطور املهنّي غري منا�شب. (  23
نحتاج حوافز للم�شاركة بربامج التطور املهنّي. (  24
ُكّرم امل�شاركون يف الأن�شطة معنوًيا اأو مادًيا.  (  25

تبادل املعلمون املمار�شات التدري�شية الناجحة لإبراز قدرات املتميزين. (  26

ُوّفرت بيئة تدريب منا�شبة. (  27

تلقيُت تدريًبا من مدربني متمكنني من املادة العلمّية. (  28
تلقيُت تدريًبا من قبل مدربني متمكنني من مهارات التدريب. (  29
ُوّفرت قنوات توا�شل مع امل�شرفني واملدربني. (  30
يف  (  31 الفعلي  التطبيق  على  للم�شاعدة  وامل�شرفني؛  املدربني  من  �شفية  زيارات  تلقيُت 

املدار�ض.
اأجد ت�شجيعا و م�شاندة من مدير املدر�شة  لتطبيق املنهج. (  32

ُوّفرت الأجهزة واملواد والو�شائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض. (  33

يوجد دعم فني لت�شغيل الأجهزة والو�شائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض.  (  34

يتوفر يف املوقع الإلكرتوين للم�شروع دعم كاف؛ لتنفيذ الدرو�ض والأن�شطة الإثرائية. (  35

يتوفر لدينا يف املدر�شة مركز م�شادر تعلم؛ لدعم تنفيذ الدرو�ض والأن�شطة الإثرائية. (  36

ُجّهزت املدار�ض بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ امل�شروع. (  37

تنوعت برامج التطور املهنّي ح�شب املرحلة التي اأُدّر�شها. (  38

ُفر�شت برامج التطور املهنّي علّي دون مراعاة احتياجاتي وميويل. (  39

برامج التطور املهنّي منف�شلة وبعيدة عن واقع املعلم اليومي.  (  40

�شاعدتني برامج التطور املهنّي على التاأمل يف اأدائي؛ ملعرفة نقاط القوة وال�شعف. (  41

راجع القائمون على الربامج اأداء طالبي. (  42

توا�شل القائمون على الربامج معي للتعرف على عوائق التطبيق داخل ال�شف.   (  43

اأجريت مقابلة �شخ�شية معي؛ لإبداء مرئياتي حول الربامج. (  44

مم لذلك. (  45 اأُخذت مرئياتي حول برامج التطور املهنّي بتعبئة ا�شتبانة �شُ
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التالية  الأ�سئلة  عن  الإجابة  منك  نرج�  املهنّي،  التط�ر  برامج  تط�ير  حتقيق  �سبيل  يف  الثالث:   اجلزء 
باخت�سار .

اذكر اأهم احلاجات التدريبية التي حتتاجها لتنفيذ املنهج.
 -1 
 -2 
 -3

اذكر اأهم ميزات برامج التطور املهنّي التي انخرطت فيها. 
 -1 
 -2  
 -3 
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  الملحق رقم )2(

قائمة حمكمي ا�ستبانة التط�ر املهنّي

جهة العملالتخ�ص�ضال�صمم

اأ�شتاذ ا.د. حممد �شعيد ح�شن ال�شباريني1
تربية علمية وبيئية

 رئي�ض جامعة اربد الأهلية  حاليا 
ومدير جامعة الريموك �شابقا الأردن

اأ�شتاذ تعليم العلوما.د. عبداللطيف حيدر احلكيمي2

جمل�ض اأبو ظبي للتعليم
جامعة �شنعاء-

عميد كلية الرتبية بجامعة المارات 
�شابقا

اأ�شتاذ تربية علميةاأ . د خليل اخلليلي3
 نائب مدير مركز الن�شر العلمّي

عميد كلية الرتبية �شابقا /جامعة 
البحرين

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض اأ.د حفيظ بن حممد حافظ املزروعي4
العلوم

جامعة ام القرى- كلية الرتبيه- 
ق�شم املناهج

اأ�شتاذ مناهج وطرائق تدري�ض 1.د. عامر بن عبداهلل ال�شهراين5
العلوم

وكيل جامعة امللك خالد للتطوير 
واجلودة

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض اأ. د. مالك حممد  ال�شليم6
العلوم

جامعة المرية نورة/ كلية الرتبية/ 
ق�شم املناهج وطرق التدري�ض

7Jane Butler Kahleاأ�شتاذ الرتبية العلمّية

 Condit Endowed Professor
Emerita، Miami University"

 Consultant، Ohio’s Evaluation
 and Assessment Center for
 Mathematics and Science

Education

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د �شحر عبدالكرمي8
العلوم امل�شارك

كلية البنات جامعة عني �شم�ض
كلية الرتبية جامعة املجمعة

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د.  جواهر �شعود حممد الر�شود9
العلوم امل�شارك

جامعة المرية نورة/ كلية الرتبية/ 
ق�شم املناهج وطرق التدري�ض

جامعة امللك �شعود/ كلية الرتبية/ اأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاعدد. �شعيد ال�شمراين 10
ق�شم املناهج وطرق التدري�ض

اأ�شتاذ الرتبية العلمّية / د. �شائد احمد ذيب �شباح11
القيا�ض والتقومي امل�شاعد

كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة 
الها�شمية - الأردن

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د اأماين حممد احل�شان12
العلوم امل�شاعد

جامعة الأمرية نورة/ كلية الرتبية/ 
ق�شم املناهج وطرق التدري�ض

اإدارة املوهوبني بالريا�ضاأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاعدد حممد عبدالعزيز  العقيل13

ماج�شتري مناهج وطرق عي�شة احل�شريتي14
تدري�ض العلوم

وزارة الرتبية والتعليم/ منظقة 
الليث

وزارة الرتبية والتعليمهيا العمران15
وزارة الرتبية والتعليموفاء الربيكان16
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  الملحق رقم )3(

اململكة العربية ال�شعودية
جامعة امللك �شعود

مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�شيات

ا�ستبانة املعلم للدعم امل�ؤ�س�سي

اأخي/اأختي :  معلم /معلمة الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية 
بدرا�شة  �شعود  امللك  والريا�شيات بجامعة  العلوم  تعليم  لتطوير  البحثي  التميز  يقوم مركز    
امل�شرف الرتبوي/  حم�شر املخترب/   علمية للتعرف على م�شتوى الدعم املقدم من )مدير املدر�شة/  
اأو  اأجل تنفيذ مقررات الريا�شيات  اأو العلوم الطبيعية من  اأمني م�شادر التعلم( اإىل معلم الريا�شيات 
اأهداف الدرا�شة فيي حتديد م�شتوى الدعم املقدم من   العلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب، ويتمثل احد 
)مدير املدر�شة/  امل�شرف الرتبوي/  حم�شر املخترب/  اأمني م�شادر التعلم( اإىل املعلم لتنفيذ مقررات 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
وعليه ناأمل منكم التعرف على اآراءكم احلقيقية حول م�شتوى الدعم والتطوير  املهنّي الذي قدم    
لكم من )مدير املدر�شة/  امل�شرف الرتبوي/  حم�شر املخترب/  اأمني م�شادر التعلم( لتنفيذ مقررات 

الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية.
لذا جتدون بني اأيديكم ا�شتبانة يت�شمن املحاور الثالثة ال�شابقة، ناأمل منكم تقدمي ال�شتجابة    
احلقيقة حول كامل بنود ال�شتبانة، فهذا �شوف ي�شاعد فيي اتخاذ قرارات تطويرية لتدري�ض الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية تخدم املجتمع ال�شعودي الكرمي والأجيال القادمة من اأبنائنا، علما باأن كل املعلومات 

�شرية وخا�شة بالبحث العلمّي ول ميكن اأن يطلع عليها احد بتاتا .
�شاكرين ومقدرين ح�شن تعاونكم،،

الفريق البحثي 
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البيانات العامة: 

ال�شم: )اختياري( ........................................................................................ 
املدر�شة: ......................................................................................................

املحافظة: ...........................................  املدينة: ............................................  
مكتب الأ�شراف: ...........................................................................................

امل�ؤهل:
 دكتوراه ماج�شتري بكالوريو�ض دبلوم

ن�ع امل�ؤهل:
   غري تربوي   تربوي

جهة الإعداد: 
 كلية جامعية كلية معلمني كلية متو�شطة      معهد معلمني        

مدة اخلدمة: 
 15 �شنة فما فوق من 10 اإىل اأقل من 15     من 5 اإىل اأقل من 10     اأقل من 5 �شنوات   

التخ�س�س:
 اأحياء فيزياء     كيمياء     ريا�شيات   

 اأخرى علوم علم اأر�ض

الدورات يف املقررات املط�رة: 
 نعم    ل

   اإذا كانت الإجابة بنعم:         1-3 دورات       4 دورات فاأكرث

عدد الدورات التدريبية ب�سكل عام:
 اأكرث من 10 دورات 7-10 دورات 1-3 دورات ل يوجد

عدد ال�ساعات التدريبية:
 اأكرث من 36 �شاعة 25-36 �شاعة 13-24 �شاعة 1-12 �شاعة
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الريا�سيات  مقررات  لتنفيذ  الطبيعية  العل�م  اأو  الريا�سيات  ملعلم  الرتب�ّي  امل�سرف  دعم   م�ست�ى  اأوًل: 
والعل�م الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.

املوؤ�صراملجال
م�صتوى  الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعال

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

املييتيي�ييشييليية بفل�شفة ومييعييايييري ميي�ييشييروع  بييعيي�ييض اجليييوانيييب  ييح   يييو�ييشّ  -1
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2- يدربني على كيفية حتليل حمتوى  مقررات الريا�شيات والعلوم 
الطبيعية.

اأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى  3- يدربني على 
الطالب.

4- ي�شاعدين على اآليات التكامل بني الريا�شيات والعلوم الطبيعية 
واملقررات الأخرى.

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

1- يييقييوم اأدائيييي ويييحييدد نييقيياط الييقييوة ونييقيياط ال�شعف لييدي ويقدم 
التغذية الراجعة املنا�شبة.

اآليات  وفييق  الييدرو�ييض  وتييقييومي  وتنفيذ  تخطيط  على  ي�شاعدين   -2
التعلم املتمركز حول املتعلم.

3- ينفذ درو�شاً تطبيقية للمعلمني يف مقررات الريا�شيات والعلوم 
الطبيعة.

4- يدربني على ا�شرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز، 
امل�شكالت  حييل  وا�ييشييرتاتيييييجيييييات  امل�شكلة،  عييلييى  الييقييائييم  والييتييعييلييم 

.........الخ.
احلديثة  التقنية  وتوظيف  وا�شتخدام  اختيار  لكيفية  ير�شدين   -5

وم�شادر املعرفة يف تعلم الطالب.
اأمناط  واملتميزين وفق  املوهوبني  واكت�شاف  رعاية  6- يدربني على 

التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.
7- يعقد لقاءات وور�ض تدريبية لتبادل اخلربات حول تنفيذ وتقومي 

مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
مقررات  يف  التفكري  مييهييارات  دمييج  تفعيل  اأ�شاليب  على  يدربني   -8

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
9- يييدربيينييي على اأ�ييشييلييوب الييتييقييومي الييذاتييي لييييالأداء وال�ييشييتييفييادة من 

التغذية الراجعة يف حت�شني وتطوير ممار�شاتي التدري�شية.

تهيئة بيئة 
التعلم

العلمّية  املييواقييع   ( مييثييل:  اإ�ييشييافييييية  معلومات  ييييزودين مبيي�ييشييادر   -1
واملييهييارة  املعرفة  على  للح�شول   ) البيانات  وقييواعييد  واملنتديات 

لتنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
2- يدربني على ا�شتثمار م�شادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�شائل 

تعليمية منا�شبة.
مع  يييتييالءم  مبييا  اجليييييدة  ال�شفية  الإدارة  اأ�شاليب  على  يدربني   -3

طبيعة املحتوى واأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
التي قد تعرت�شني  وال�شعوبات  التحديات  اإدارة  ي�شاعدين على   -4
�شيق  مثل  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  مييقييررات  تنفيذ  عند 

الوقت وكرثة اأعداد الطالب، �شيق م�شاحة الف�شول.
اأهييداف التعلم  5- ي�شاعدين على تنظيم البيئة ال�شفية مبا يحقق 

املتمركز حول املتعلم.
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ثانياً:  م�ست�ى دعم  مدير املدر�سة ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�سيات والعل�م 
الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.

املوؤ�صراملجال
م�صتوى  الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعال

بيئة التعلم

حول  املتمركز  للتعلم  داعييميية  تعلم  بيئة  بيينيياء  يف  ي�شاهم   -1
املتعلم.

2- يوفر ويفّعل م�شادر ومواد التعلم الداعمة لتنفيذ مقررات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

النمو  املهنّي 
للمعلم

واإثرائية  وعالجية  اإر�شادية  وبرامج  اأن�شطة  ببناء  يقوم   -1
لتح�شني ممار�شاتي التدري�شية لتنفيذ مقررات الريا�شيات 

والعلوم الطبيعية.
والتقومي  التعلم  يخدم  مبا  التدريبية  احتياجاتي  يحّدد   -2

املتمركز حول املتعلم.
التخ�ش�ض  معلمي  بييني  اخلييييربات  لييتييبييادل  بييرنييامييج  يييعييّد   -3

الواحد ومتابعة تنفيذه وتقوميه.
4- ي�شهل التحاقي بربامج التطوير املهنّي يف تدري�ض مقررات 

الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية.
التخطيط والتنفيذ والتقومي،  التدري�شّي يف  اأدائييي  5- يتابع 

ويقّدم الدعم املنا�شب يل.

القيادة 
الفاعلة

الييرتبييييية  واإدارة  املييدر�ييشيية  بييني  املييتييبييادل  بالتن�شيق  يييقييوم   -1
الريا�شيات  مقررات  تنفيذ  احتياجات  توفري  يف  والتعليم 

والعلوم الطبيعية.
2- يعّد اجلدول الدرا�شّي ب�شكل مرن ي�شهم يف تنفيذ مقررات 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.
املعلمني،  والت�شاركي مع  التعاوين  القيادة  ي�شتخدم منط   -3
وحم�شري املخترب  واأمناء م�شادر التعلم لإثارة دافعيتهم 

وم�شوؤولياتهم الذاتية.
لأولييييياء  اإر�ييشييادييية  ون�شرات  توعوية  وبييرامييج  اأن�شطة  يعّد   -4
تنفيذ  يف  واملدر�شة  الأ�ييشييرة  بني  التكامل  لتحقيق  الأميييور 

مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

تعلم الطالب

تنفيذ  يف  للم�شاندة  الطالبية  الأنيي�ييشييطيية  ويييفييّعييل  يييوّجييه   -1
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية وحتقيق اأهدافها.

2-يتابع تنفيذ خطط عالجية للطالب املتاأخرين درا�شياً يف 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3-يتابع تقومي جوانب تعّلم الطالب يف مقررات الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية.

4-يتابع تنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف مقررات الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية.
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الريا�سيات  اأو العل�م الطبيعية لتنفيذ مقررات  الريا�سيات  :  م�ست�ى دعم  حم�سر املخترب  ملعلم  ثالثاً 
والعل�م الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.

املوؤ�صرم
م�صتوى  الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعال

الطبيعية 1 العلوم  املعملية يف مقررات  اإجرائي لالأن�شطة  ي�شع دليل 
ب�شكل دوري.

العلوم 2 مييقييررات  ملتطلبات  مالئمة  املعمل  مبحتويات  قائمة  يييعييّد 
الطبيعية ويحدثها با�شتمرار.

ي�شاركني يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.3

لالأن�شطة 4 والت�شنيف  واملقارنات  الطالب  ملحوظات  بطاقات  يعّد 
املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم لها.

ويوفرها 5 املعملية  الأن�شطة  الداخلة يف  املواد  بخ�شائ�ض  قوائم  يعّد 
للطالب قبل بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

يعّد ويوفر قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.6

يح�شر وي�شمم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.7

مكونات 8 من  ال�شتفادة  لكيفية  والطالب  للمعلم  اإر�شادي  دليل  يعّد 
البيئة املحلية وامل�شادر البديلة لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية.

املعامل 9 داخييل  وال�شالمة  الأميين  و�شائل  وتفعيل  توفري  على  ي�شرف 
املدر�شية .

املعامل 10 داخييل  تنفيذها  يتعذر  التي  املعملية  بالأن�شطة  قائمة  يعّد 
املدر�شية.

مقررات 11 يف  املييوجييودة  املعملية  الأن�شطة  وتطوير  تقومي  يف  ي�شاهم 
العلوم الطبيعية.

املعامل 12 ا�ييشييتييخييدام  عند  تواجهني  الييتييي  والييعييوائييق  امل�شكالت  يييحييّدد 
املدر�شية لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.



228

رابعاً :  م�ست�ى دعم  اأمني م�سادر التعلم  ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�سيات 
والعل�م الطبيعية من وجهة نظر املعلمني. 

املوؤ�صرم
م�صتوى  الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعال

اأنيي�ييشييطيية وبييرامييج لتنمية مييهييارات اليييقيييراءة ليييدى الييطييالب يف 1 يبني 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

يبني قاعدة بيانات بال�شور والر�شوم والأ�شكال املت�شمنة يف مقررات 2
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3
يبني اأن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�شاليب البحث العلمّي 
وكتابة املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب م�شتوياتهم 

وقدراتهم.

يحّدد امل�شكالت والعوائق التي تواجهني عند ا�شتخدام مركز م�شادر 4
التعلم.

مقررات 5 تنفيذ  على  ي�شاعدين  ب�شكل  التعلم  م�شادر  مركز  يهيئ 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

وللطالب، 6 للمعلمني  التعليمية  واملييواد  والأدوات  الربجميات  يوفر 
ويعّد اأدلة اإر�شادية لتنفذها.

يدربني وي�شاعدين على ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ض.7
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  الملحق رقم )4(

اململكة العربية ال�شعودية
جامعة امللك �شعود

مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�شيات

بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سي 

)امل�سرف الرتب�ي/ مدير املدر�سة/ حم�سر املخترب/ اأمني م�سادر التعلم
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البيانات العامة: 

ال�شم: )اختياري( ........................................................................................ 
املدر�شة: ......................................................................................................

املحافظة: ...........................................  املدينة: ............................................  
مكتب الأ�شراف: ...........................................................................................

طبيعة العمل:
 اأمني م�شادر تعلم حم�شر خمترب                  مدير مدر�شة م�شرف تربوي

امل�ؤهل:
 دكتوراه ماج�شتري بكالوريو�ض دبلوم

ن�ع امل�ؤهل:
   غري تربوي   تربوي

جهة الإعداد: 
 كلية جامعية كلية معلمني كلية متو�شطة      معهد معلمني        

مدة اخلدمة: 
 15 �شنة فما فوق من 10 اإىل اأقل من 15     من 5 اإىل اأقل من 10     اأقل من 5 �شنوات   

الدورات يف املقررات املط�رة: 
 نعم    ل

   اإذا كانت الإجابة بنعم:         1-3 دورات       4 دورات فاأكرث

عدد الدورات التدريبية ب�سكل عام:
 اأكرث من 10 دورات 7-10 دورات 1-3 دورات ل يوجد

عدد ال�ساعات التدريبية:
 اأكرث من 36 �شاعة 25-36 �شاعة 13-24 �شاعة 1-12 �شاعة
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م�ست�ى دعم  امل�سرف الرتب�ّي ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية 
لتنفيذ م�سروع الريا�سيات والعل�م الطبيعية 

) من خالل حتليل مهام امل�سرف الرتب�ي(

املهمةاملجال
م�صتوى  الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

م�شروع  ومييعييايييري  بفل�شفة  املت�شلة  اجلييوانييب  بع�ض  تو�شيح   -1
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2- تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى  مقررات الريا�شيات 
والعلوم الطبيعية.

3- تدريب املعلمني على اأ�شاليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير 
الذات لدى الطالب.

الريا�شيات  بييني  الييتييكييامييل  اآليييييات  عييلييى  املعلمني  ميي�ييشيياعييدة   -4
والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى.

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

1- تقومي اأداء املعلمني  وحتديد نقاط القوة وال�شعف لديهم 
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�شبة.

الدرو�ض  وتقومي  وتنفيذ  تخطيط  على  املعلمني  م�شاعدة   -2
وفق اآليات التعلم املتمركز حول املتعلم.

الريا�شيات  مقررات  يف  للمعلمني  تطبيقية  درو�ييشيياً  تنفيذ   -3
والعلوم الطبيعة .

مثل  احلديثة  التعلم  ا�شرتاتيجيات  على  املعلمني  تدريب   -4
التعليم املتمايز، والتعلم القائم على امل�شكلة، وا�شرتاتيجيات 

حل امل�شكالت .........الخ.
اإر�شاد املعلمني لكيفية اختيار وا�شتخدام وتوظيف التقنية   -5

احلديثة وم�شادر املعرفة يف تعلم الطالب.
6- تدريب املعلمني لرعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق 

اأمناط التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.
7-عقد لقاءات وور�ض تدريبية للمعلمني لتبادل اخلربات حول 

تنفيذ وتقومي مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية .
8- تدريب املعلمني على اأ�شاليب تفعيل دمج مهارات التفكري يف 

مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

9- تيييدرييييب املييعييلييمييني عييلييى اأ�ييشييلييوب الييتييقييومي اليييذاتيييي لييييالأداء 
وال�ييشييتييفييادة ميين الييتييغييذييية الييراجييعيية يف حتيي�ييشييني وتييطييوييير 

ممار�شاتهم التدري�شية.
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املهمةاملجال
م�صتوى  الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

تهيئة بيئة 
التعلم

)املواقع  مثل:  اإ�شافية  معلومات  مب�شادر  املعلمني  تزويد   -1
العلمّية واملنتديات وقواعد البيانات( للح�شول على املعرفة 

واملهارة لتنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
لبناء  املحلية  البيئة  ا�شتثمار م�شادر  املعلمني على  تدريب   -2

وتنفيذ و�شائل تعليمية منا�شبة.
مبا  اجليدة  ال�شفية  الإدارة  اأ�شاليب  على  املعلمني   3-تدريب 
املتمركز حول  التعلم  واأهييداف  املحتوى  يتالءم مع طبيعة 

املتعلم.
التي  وال�شعوبات  التحديات  اإدارة  على  املعلمني  م�شاعدة   -4
والعلوم  الريا�شيات  مييقييررات  تنفيذ  عند  تعرت�شهم  قييد 
�شيق  الطالب،  اأعييداد  وكييرثة  الوقت  �شيق  مثل  الطبيعية 

م�شاحة الف�شول.
يحقق  مبا  ال�شفية  البيئة  تنظيم  على  املعلمني   م�شاعدة   -5

اأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
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م�ست�ى دعم  مدير املدر�سة ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية 
لتنفيذ م�سروع الريا�سيات والعل�م الطبيعية

 )من خالل حتليل مهام مدير املدر�سة (

املهمةاملجال
م�صتوى الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

بيئة التعلم

1- امل�شاهمة يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم.

لتنفيذ مقررات  الداعمة  التعلم  وتفعيل م�شادر ومواد  2- توفري 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

النمو  املهنّي 
للمعلم

واإثييرائييييية لتح�شني  اإر�ييشييادييية وعييالجييييية  وبييرامييج  اأن�شطة  بيينيياء   -1
ممار�شات املعلمني التدري�شية وحم�شر املخترب واأمني م�شادر 

التعلم لتنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

التعلم  يييخييدم  مبييا  للمعلمني  التدريبية  الحييتييييياجييات  حتييديييد   -2
والتقومي املتمركز حول املتعلم.

الواحد  اإعداد برنامج لتبادل اخلربات بني معلمي التخ�ش�ض   -3
ومتابعة تنفيذه وتقوميه.

م�شادر  واأميينيياء  املخترب  وحم�شري  املعلمني،  التحاق  ت�شهيل   -4
التعلم بربامج التطوير املهنّي يف تدري�ض مقررات الريا�شيات 

والعلوم الطبيعية.

والتنفيذ  التخطيط  يف  للمعلمني  التدري�شّي  الأداء  متابعة   -5
التعلم  م�شادر  واأميينيياء  املخترب   حم�شري  وكذلك  والتقومي، 

وتقدمي الدعم املنا�شب لهم.

القيادة 
الفاعلة

1- التن�شيق املتبادل بني املدر�شة واإدارة الرتبية والتعليم يف توفري 
احتياجات تنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

تنفيذ مقررات  ي�شهم يف  ب�شكل مرن  الدرا�شّي  اجلييدول  اإعييداد   -2
الريا�شيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

3- ا�ييشييتييخييدام منييط الييقيييييادة الييتييعيياوين والييتيي�ييشيياركييي مييع املعلمني، 
دافعيتهم  لإثيييارة  التعلم  م�شادر  واأميينيياء  املخترب،  وحم�شري 

وم�شوؤولياتهم الذاتية.

4- اإعداد اأن�شطة وبرامج توعوية ون�شرات اإر�شادية لأولياء الأمور 
مييقييررات  تنفيذ  واملييدر�ييشيية يف  الأ�يييشيييرة  بييني  الييتييكييامييل  لتحقيق 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية.



234

املهمةاملجال
م�صتوى الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

تعلم 
الطالب

1- توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�شاندة يف تنفيذ مقررات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية وحتقيق اأهدافها.

يف  درا�ييشييييياً  املتاأخرين  للطالب  عالجية  خطط  تنفيذ  متابعة   -2
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

الريا�شيات  مييقييررات  يف  الطالب  تعّلم  جوانب  تقومي  متابعة   -3
والعلوم الطبيعية.

الريا�شيات  مقررات  يف  املوهوبني  رعاية  برامج  تنفيذ  متابعة   -4
والعلوم الطبيعية.
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م�ست�ى دعم  حم�سر املخترب  ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية 
لتنفيذ م�سروع الريا�سيات والعل�م الطبيعية 

)من خالل حتليل مهام حم�سر املخترب (

املهمةم
م�صتوى الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

العلوم 1 مقررات  يف  املعملية  لالأن�شطة  اإجرائي  دليل  و�شع 
الطبيعية ب�شكل دوري.

مقررات 2 ملتطلبات  مالئمة  املعمل  مبحتويات  قائمة  اإعداد 
العلوم الطبيعية ويحدثها با�شتمرار.

العلوم 3 ملقررات  املعملية  الأن�شطة  تنفيذ  يف  املعلم  م�شاركة 
الطبيعية.

4
والت�شنيف  واملقارنات  الطالب  ملحوظات  بطاقات  اإعداد 
لالأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم 

لها.

املعملية 5 الأن�شطة  يف  الداخلة  املواد  بخ�شائ�ض  قوائم  اإعداد 
ويوفرها للطالب قبل بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

اإعداد قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.6

الأن�شطة 7 لإجراء  الالزمة  واملواد  الأدوات  وت�شميم  حت�شري 
املعملية.

8
من  ال�شتفادة  لكيفية  والطالب  للمعلم  اإر�شادي  دليل  اإعداد 
مقررات  لتطبيق  البديلة  وامل�شادر  املحلية  البيئة  مكونات 

العلوم الطبيعية.

داخل 9 وال�شالمة  الأمن  و�شائل  وتفعيل  توفري  على  الإ�شراف 
املعامل املدر�شية .

داخل 10 تنفيذها  يتعذر  التي  املعملية  بالأن�شطة  قائمة  اإعداد 
املعامل املدر�شية

يف 11 املوجودة  املعملية  الأن�شطة  وتطوير  تقومي  يف  الإ�شهام 
مقررات العلوم الطبيعية.

حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�شتخدام 12
املعامل املدر�شية لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.
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م�ست�ى دعم  اأمني م�سادر التعلم  ملعلم الريا�سيات اأو العل�م الطبيعية 
لتنفيذ م�سروع الريا�سيات والعل�م الطبيعية

 )من خالل حتليل مهام اأمني م�سادر التعلم (

املهمةم
م�صتوى الأداء

منعدم�صعيفمتو�صطعال

لييدى الطالب يف 1 الييقييراءة  مييهييارات  وبييرامييج لتنمية  اأن�شطة  بناء 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

املت�شمنة يف 2 والأ�ييشييكييال  واليير�ييشييوم  بال�شور  بيييييانييات  قيياعييدة  بيينيياء 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3
بيينيياء اأنيي�ييشييطيية وبييرامييج لييتييدريييب الييطييالب عييلييى اأ�ييشيياليييييب البحث 
العلمّي وكتابة املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات مبا ينا�شب 

م�شتوياتهم وقدراتهم.

ا�شتخدام 4 عند  املعلمني  تواجه  التي  والعوائق  امل�شكالت  حتديد 
مركز م�شادر التعلم.

مقررات 5 تنفيذ  على  ي�شاعد  ب�شكل  التعلم  م�شادر  مركز  تهيئة 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

للمعلمني 6 الييتييعييليييييمييييية  واملييييييواد  والأدوات  اليييربجميييييييات  تييوفييري 
والطالب، واإعداد اأدلة اإر�شادية لتنفذها.

يف 7 احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  على  املعلمني  وم�شاعدة  تدريب 
التدري�ض.
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  الملحق رقم )5(

اململكة العربية ال�شعودية
جامعة امللك �شعود

مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�شيات

ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة الرتب�ية

)امل�سرف الرتب�ي/ مدير املدر�سة/ حم�سر املخترب/ اأمني م�سادر التعلم(

اأخي / اأختي :  مدير / مديرة  املدر�شة/  حم�شر املخترب /اأمني م�شادر التعلم /  امل�شرف الرتبوّي 
ملقررات الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية.

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته               وبعد
�شعود  امللك  بجامعة  الطبيعية  والعلوم  الريا�شيات  تعليم  لتطوير  البحثي  التميز  مركز  يقوم   
بدرا�شة علمية للتعرف على م�شتوى الدعم املقدم من اأطراف القيادة الرتبوية: )مدير املدر�شة/ امل�شرف 
الرتبوي/ حم�شر املخترب/اأمني م�شادر التعلم( اإىل معلم الريا�شيات اأو العلوم الطبيعية من اأجل تنفيذ 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب، ويتمثل اأحد اأهداف الدرا�شة احلالية يف التعرف 
على م�شتوى الدعم والتطوير  املهنّي املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف القيادة الرتبوية )مدير 

املدر�شة/ امل�شرف الرتبوّي / حم�شر املخترب /اأمني م�شادر التعلم( يف هذا املجال .
لذا جتدون بني اأيديكم ا�شتبانة يت�شمن املحاور الرئي�شة ملجالت الدعم والتطوير  املهنّي املقدمة 
لكم من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف هذا املجال. ناأمل منكم تقدمي ال�شتجابة احلقيقية حول كامل 
بنود ال�شتبانة، وهو ما قد ي�شاعد يف اتخاذ قرارات لتطوير تدري�ض الريا�شيات والعلوم الطبيعية تخدم 
باأن كل املعلومات �شرية وخا�شة بالبحث  املجتمع ال�شعودي الكرمي والأجيال القادمة من اأبنائنا، علماً 

العلمّي ول ميكن اأن يطلع عليها اأحد بتاتاً.
�شاكرين ومقدرين ح�شن تعاونكم،،

الفريق البحث 
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البيانات العامة: 

ال�شم: )اختياري( ........................................................................................ 
املدر�شة: ......................................................................................................

املحافظة: ...........................................  املدينة: ............................................  
مكتب الأ�شراف: ...........................................................................................

طبيعة العمل:
 اأمني م�شادر تعلم حم�شر خمترب                  مدير مدر�شة م�شرف تربوي

امل�ؤهل:
 دكتوراه ماج�شتري بكالوريو�ض دبلوم

ن�ع امل�ؤهل:
   غري تربوي   تربوي

جهة الإعداد: 
 كلية جامعية كلية معلمني كلية متو�شطة      معهد معلمني        

مدة اخلدمة: 
 15 �شنة فما فوق من 10 اإىل اأقل من 15     من 5 اإىل اأقل من 10     اأقل من 5 �شنوات   

الدورات يف املقررات املط�رة: 
 نعم    ل

   اإذا كانت الإجابة بنعم:         1-3 دورات       4 دورات فاأكرث

عدد الدورات التدريبية ب�سكل عام:
 اأكرث من 10 دورات 7-10 دورات 1-3 دورات ل يوجد

عدد ال�ساعات التدريبية:
 اأكرث من 36 �شاعة 25-36 �شاعة 13-24 �شاعة 1-12 �شاعة
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)خا�س مبدير املدر�سة وامل�سرف الرتب�ي(

امل�سرف  املدر�سة/  )مدير  لـ  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املقدم  املهنّي  والتط�ير   الدعم  م�ست�ى  اأوًل: 
الرتب�ي( لتنفيذ مقررات الريا�سيات والعل�م الطبيعية.

وّفر يل الدعم والتطوير  املهنّي املقدم من وزارة الرتبية والتعليم املعرفة واملهارة الإجرائية حول:

املوؤ�صراملجال
م�صتوى الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعاٍل

التعلم 
املتمركز 

حول املتعلم

1-فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

والعلوم  الريا�شيات  مقررات  ملحتوى  الأ�شا�شية  املكونات   -2
الطبيعية �شمن م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
4- ا�شرتاجتيات التعّلم الن�شط وحل امل�شكالت.

الداخلية واخلارجية  يف  التعلم  وتفعيل م�شادر  ا�شتثمار   -5
حت�شني تعلم الطالب. 

6- عيييدد ميين الييتييطييبيييييقييات و املييفيياهيييييم وامليييهيييارات وامليي�ييشييكييالت 
املرتبطة مبو�شوع التعلم املتمركز حول املتعلم.

القيادة 
الفاعلة 

ومعاجلة 
امل�شكالت 
املدر�شية

بتدري�ض  املت�شلة  والتعليمية  املدر�شية  امل�شكالت  معاجلة   -1
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

الييتييي ميكن  امل�شكالت والييعييوائييق  اإجييرائييييية عيين  تيي�ييشييورات   -2
م�شادفتها يف اأثناء تنفيذ املقررات وكيفية التغلب عليها.

بفاعلية  واخلييربات  والأدوار  املهام  وتن�شيق  توزيع  كيفية   -3
على م�شتوى املدر�شة.

4- اأ�شاليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.

تعلم 
الطالب 
ورعايتهم

1- كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.

والعلوم  الريا�شيات  مييقييررات  بييني  التكامل  اإيييجيياد  اآليييييات   -2
الطبيعية واملقررات الأخرى.

3-  بناء برامج مدر�شية عالجية للطالب املتاأخرين درا�شياً يف 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

4- اآليات اإجرائية لتحقيق التكامل بني املدر�شة والأ�شرة مبا 
والعلوم  الريا�شيات  مييقييررات  يف  التعلم  اأهييييداف  يحقق 

الطبيعية.
5- بيينيياء اأنيي�ييشييطيية وبييرامييج مييدر�ييشييييية اإثييرائييييية لإثييييارة دافعية 

الطالب وتطوير مهارات التعلم الذاتي لديهم.
املوهوبني  ورعاية  لكت�شاف  اإثرائية  وبرامج  اأن�شطة  بناء   -6

واملتفوقني درا�شياً يف الريا�شيات والعلوم الطبيعية.
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املوؤ�صراملجال
م�صتوى الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعاٍل

املتابعة 
والتقومي

)احلقيقي/الأ�شيل/ البديل  التقومي  اأدوات  بناء  كيفية   -1  
الأداء( وتطبيقها يف تقومي الطالب. 

2- اآليات ممار�شة اأ�شاليب الإ�شراف الإلكرتوين ملتابعة تنفيذ 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3- اأ�شاليب التقومي الذاتي ملمار�شات امل�شرف الرتبوّي ومدير 
املدر�شة.

4- اأ�شاليب املتابعة والتقومي للتاأكد من التزام املعلمني بتنفيذ 
مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �شحيح.

ا�شتخدام 
التقنية 
وم�شادر 

املعرفة

1- كيفية دمج التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.
2- كيفية ا�شتثمار م�شادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�شائل 

تعليمية منا�شبة.
3- م�شادر املعرفة واملعلومات مثل )املنتديات، املواقع العلمّية 
اللكرتونية، قواعد البيانات، املدونات( والتي ت�شاعد يف 

تنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

التدري�ض

والعلوم  الريا�شيات  الدرو�ض يف مقررات  1-تخطيط وتنفيذ 
الطبيعية.

مهارات  لتح�شني  وعالجية  اإر�ييشييادييية  بييرامييج  بناء  كيفية   -2
اليييتيييدريييي�يييض املييتييمييركييز حييييول املييتييعييلييم لأطيييييييراف الييعييمييلييييية 

التعليمية.

النمو  املهنّي

املخترب  وحم�شر  املعلم  �شلوك  وتعزيز  حت�شني  اأ�شاليب   -1
باأدوارهم يف تنفيذ مقررات  واأمني م�شادر التعلم للقيام 

الريا�شيات والعلوم الطبيعية. 
للمعلمني  الذاتي  والتطوير  واملبادرة  امل�شوؤولية  روح  دعم   -2

وحم�شري املخترب واأمناء م�شادر التعلم.
املخترب  وحم�شري  املعلمني  لتدريب  خطط  بناء  كيفية   -3

واأمناء م�شادر التعلم داخل املدر�شة وخارجها.
4- اأ�شاليب تدريب املعلمني وحم�شري املخترب واأمناء م�شادر 
املراقبة  )املييالزميية،  مثل  الييذاتييي  منوهم  لتطوير  التعلم 

الذاتية، التاأمل الذاتي(.
وحم�شري  للمعلمني  الييتييدريييبييييية  الحييتييييياجييات  حتييديييد   -5

املختربات واأمناء م�شادر التعلم.
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 ) خا�س مبح�سر املخترب واأمني م�سادر التعلم(

ثانيًا: م�ست�ى الدعم والتط�ير  املهنّي املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لـ )حم�سر املخترب /اأمني م�سادر 
التعلم( لتنفيذ مقررات الريا�سيات والعل�م الطبيعية.

وّفر يل الدعم والتطوير  املهنّي املقدم من وزارة الرتبية والتعليم املعرفة واملهارة الإجرائية حول:

املوؤ�صراملجال
م�صتوى الدعم والتطوير  املهنّي

منعدم�صعيفمتو�صطعاٍل

املهارات 
العامة ملح�شر 
املخترب واأمني 
م�شادر التعلم

1- فل�شفة ومعايري م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

2- اخلطوات الأ�شا�شية للتعلم املتمركز حول املتعلم .

3- كيفية ا�شتخدام التقنية يف تعليم وتعّلم الطالب.
واأمني  املخترب  حم�شر  اأدوار  عن  اإيجابية  اجتاهات  تكوين   -4
م�شادر التعلم يف اإجناح تنفيذ مقررات الريا�شيات والعلوم 

الطبيعية.
عند  املعلمني  تواجه  التي  والعوائق  امل�شكالت  5- طرق حتديد 

ا�شتخدام املخترب ومركز م�شادر التعلم و�شبل معاجلتها.
6- اأ�شاليب تهيئة بيئة تعلم داخل املخترب ومركز م�شادر التعلم 

داعمة ملركزية املتعلم.
املت�شلة  واملييهييارات  للمعارف  الييذاتييي  املهنّي  التطوير  طييرق   -7

باملخترب ومركز م�شادر التعلم.

املهارات 
اخلا�شة 
مبح�شر 

املخترب

الال�شفية  الن�شاطات  يف  املدر�شي  املخترب  توظيف  كيفية   -1
الداعمة لتعلم وتعليم مقررات العلوم الطبيعية.

2- اإعداد وتنفيذ الأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.
املواد  املحلية يف توفري  البيئة  ال�شتفادة من م�شادر  3- كيفية 

والأدوات الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.
4- كيفية تنظيم املخترب وفهر�شة حمتوياته لتحقيق متطلبات 

تنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.

املهارات 
اخلا�شة 

باأمني م�شادر 
التعلم

مقررات  لتنفيذ  اللكرتونية  املواقع  من  ال�شتفادة  كيفية   -1
الريا�شيات والعلوم الطبيعية مثل: املعامل الفرتا�شية –

الربجميات اللكرتونية واملواقع التفاعلية.
لدى  الييقييراءة  مييهييارات  لتنمية  وبييرامييج  اأن�شطة  بناء  كيفية   -2

الطالب يف مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

3- كيفية بيينيياء قيياعييدة بيييييانييات بيياليي�ييشييور واليير�ييشييوم والأ�ييشييكييال 
املت�شمنة يف مقررات الريا�شيات والعلوم الطبيعية.

اأ�شاليب  على  الطالب  لتدريب  وبرامج  اأن�شطة  بناء  كيفية   -4
البحث العلمّي وكتابة املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�شوعات 

مبا ينا�شب م�شتوياتهم وقدراتهم.
5- ت�شغيل وا�شتخدام وتفعيل املواد والو�شائل والأدوات والربامج 

والأجهزة التعليمية الالزمة لعملية التعلم الفّعال.
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  الملحق رقم )6(

قائمة حمكمي بطاقة مالحظة اأداء معلمي العل�م
جهة العملالتخ�ص�ضال�صمم

اأ�شتاذ اأ.د. حممد �شعيد ح�شن ال�شباريني1
تربية علمية وبيئية

 رئي�ض جامعة اربد الأهلية  حاليا 
و مدير جامعة الريموك �شابقا الأردن

اأ�شتاذ تعليم العلوماأ.د. عبداللطيف حيدر احلكيمي2
جمل�ض اأبو ظبي للتعليم

جامعة �شنعاء-
عميد كلية الرتبية بجامعة الإمارات �شابقا

اأ�شتاذ تربية علميةاأ. د. خليل اخلليلي3
 نائب مدير مركز الن�شر العلمّي

عميد كلية الرتبية �شابقا /جامعة 
البحرين

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض اأ.د. حفيظ بن حممد حافظ املزروعي4
العلوم

جامعة اأم القرى- كلية الرتبية- ق�شم 
املناهج

اأ�شتاذ مناهج وطرائق تدري�ض اأ.د. عامر بن عبداهلل ال�شهراين5
وكيل جامعة امللك خالد للتطوير واجلودةالعلوم

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض اأ. د. مالك حممد  ال�شليم6
العلوم

جامعة الأمرية نورة/ كلية الرتبية/ ق�شم 
املناهج وطرق التدري�ض

7Jane Butler Kahleاأ�شتاذ الرتبية العلمّية

 Condit Endowed Professor
Emerita، Miami University"

 Consultant، Ohio’s Evaluation
 and Assessment Center for
 Mathematics and Science

Education

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د. �شحر عبدالكرمي8
العلوم امل�شارك

كلية البنات جامعة عني �شم�ض
كلية الرتبية جامعة املجمعة

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د.  جواهر �شعود حممد الر�شود9
العلوم امل�شارك

جامعة الأمرية نورة/ كلية الرتبية/ ق�شم 
املناهج وطرق التدري�ض

جامعة امللك �شعود/ كلية الرتبية/ ق�شم اأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاعدد. �شعيد ال�شمراين 10
املناهج وطرق التدري�ض

اأ�شتاذ الرتبية العلمّية  /القيا�ض د. �شائد احمد ذيب �شباح11
والتقومي امل�شاعد

كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة الها�شمية 
- الأردن

اأ�شتاذ مناهج وطرق تدري�ض د. اأماين حممد احل�شان12
العلوم امل�شاعد

جامعة الأمرية نورة/ كلية الرتبية/ ق�شم 
املناهج وطرق التدري�ض

اإدارة املوهوبني بالريا�ضاأ�شتاذ الرتبية العلمّية امل�شاعدد. حممد عبدالعزيز  العقيل13

ماج�شتري مناهج وطرق تدري�ض عي�شة احل�شريتي14
وزارة الرتبية والتعليم/ منطقة الليثالعلوم

ماج�شتري مناهج وطرق تدري�ض اأ. عبدالرحمن العريني15
وزارة الرتبية والتعليمالعلوم
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  الملحق رقم )7(

بطاقة مالحظة �سفية ملعلم العل�م
املدينة:...............ال�شف:.....................ال�شم:...........................     

 15 �شتة فاأكرث 10- اأقل من 15 5-اأقل من 10 اأقل من 5 �شنواتاخليييييييييربة اليييتيييدريييي�يييشييييييية:
التدريبية: الييدورات   اأكرث من10 اأيام 7- 10اأيام 4-6 اأيام 1-3 اأيام ل يوجدعدد 

منعدم     منخف�ض متو�صط عايل العبارات
املحور الأول: املادة العلمية:

0 1 2 3 يراعي �شحة املحتوى العلمي. .1
0 1 2 3 يركز  على املفاهيم والأفكار الرئي�شة  يف الدر�ض. .2
0 1 2 3 يبني ترابط املفاهيم العلمية وتطورها. .3
0 1 2 3 يربز جانبي العلم كمعرفة علمية و كطريقة يف البحث والتفكري. .4
0 1 2 3 يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني . .5

املحور الثاين: خربات تعليمية ا�شتق�شائية
0 1 2 3 يخطط م�شبقاً لأن�شطة ال�شتق�شاء . .6
0 1 2 3 يطرح اأ�شئلة ت�شتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري. .7
0 1 2 3 يعطى الفر�شة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�شيات. .8
0 1 2 3 ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار. .9
0 1 2 3 يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد. .10
0 1 2 3 يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�شتخال�ض النتائج. .11
0 1 2 3 ي�شجع املتعلمني على التوا�شل وتف�شري مالحظاتهم ونتائجهم. .12

املحور الثالث: املمار�شات التدري�شية:
ي�شتخدم منوذج التعلم البنائي يف املوقف التدري�شي املنا�شب

0 1 2 3 يثري اهتمام املتعلمني )التهيئة(. .13
0 1 2 3 يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�شة للدر�ض )الكت�شاف(. .14
0 1 2 3 بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�شيح(. .15
0 1 2 3 ي�شتفيد من نتائج التقومي يف حت�شني التدري�ض)التقومي(. .16
0 1 2 3 يربط املفاهيم  بتطبيقات اأخرى )الإثراء(. .17

ي�شتخدم التعليم املتمايز:.
0 1 2 3 ينوع ا�شرتاتيجيات التدري�ض لتنا�شب اأمناط تعلم خمتلفة. .18

0 1 2 3 يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني املختلفة اجتماعيا واقت�شاديا 
وثقافيا. .19

0 1 2 3 يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني . .20

• عايل: تعني اأداء املعلم للموؤ�شر ب�شكل وا�شح و�شريح ودائم يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية.	
• متو�شط: تعني اأداء املعلم للموؤ�شر يف بع�ض املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية وتظهر بدرجة اأقل و�شوحاً يف تدري�شه وذلك 	

تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�شي. 
• �شعيف: تعني ظهور اأداء املعلم للموؤ�شر �شكل قليل جداً يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار 	

املوقف التدري�شي .
• منعدم: تعني عدم ظهور اأداء املعلم للموؤ�شر يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية.   	
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منعدم منخف�ض متو�صط عايل العبارات
املحور الرابع:  العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع 

يربط العلوم باملواد الأخرى 

0 1 2 3 يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�شيات يف تقدير وح�شاب وجمع وعر�ض 
وتف�شري البيانات. .21

0 1 2 3 يوظف اأن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم. .22

0 1 2 3 يربز العالقة التكاملية بني العلوم و املواد الأخرى )العلوم ال�شرعية، 
العلوم الجتماعية ، اللغة العربية، الرتبية الفنية(. 23

يربط العلوم بالتقنية واملجتمع.
0 1 2 3 يربط املحتوى بالق�شايا العلمية والظواهر املحيطة باملتعلمني . .24

0 1 2 3 يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية 
فيما يتعلق بق�شايا العلوم والتقنية. .25

0 1 2 3 يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�شميم التقني. .26
املحور اخلام�ض :  تقومي متنوع وم�شتمر

0 1 2 3 يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي. 27
0 1 2 3 يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية. 28
0 1 2 3 ي�شتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني. 29
0 1 2 3 ي�شتخدم مهام واقعية ذات �شلة بحياة املتعلمني. 30
0 1 2 3 ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي. 31

املحور ال�شاد�ض :  بيئة �شفية داعمة للتعلم
0 1 2 3 ي�شتخدم اأ�شليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي. 32
0 1 2 3 ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة باأفكارهم. 33
0 1 2 3 يتيح وقتا اكرب للتفاعل ال�شفي بني املتعلمني. 34
0 1 2 3 يطبق ا�شرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة. 35
0 1 2 3 يتبع اإجراءات ال�شالمة يف جميع الأن�شطة. 36
0 1 2 3 يدير الوقت بكفاءة . 37

املحور ال�شابع:  التقنية يف التعليم
0 1 2 3 ي�شتخدم الو�شائل التقنية يف حت�شني التدري�ض. 38
0 1 2 3 ي�شجع املتعلمني على ا�شتخدام التقنية يف البحث والتوا�شل. 39

• عايل: تعني اأداء املعلم للموؤ�شر ب�شكل وا�شح و�شريح ودائم يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية.	
• متو�شط: تعني اأداء املعلم للموؤ�شر يف بع�ض املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية وتظهر بدرجة اأقل و�شوحاً يف تدري�شه وذلك 	

تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�شي. 
• �شعيف: تعني ظهور اأداء املعلم للموؤ�شر �شكل قليل جداً يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار 	

املوقف التدري�شي .
• منعدم: تعني عدم ظهور اأداء املعلم للموؤ�شر يف املواقف التدري�شية املنا�شبة لطبيعة املهارة يف احل�شة الدرا�شية.   	
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�سندوق ال�س�اهد

املحور الأول: املادة العلمية
ين: خربات تعليمية ا�صتق�صائية

املحور الثا
املحور الثالث: املمار�صات التدري�صية

املحور الرابع: العالقة التكاملية بني العلوم 
واملواد الأخرى وواقع املتعلمني

1
  ) 

نطق امل�شطلحات العلمية ب�شكل �شحيح.
2

  ) 
ا�شتخدام املواد الإثرائية للمادة العلمية ذات ال�شلة

3
  ) 

ا�شتخدام امل�شطلحات العلمية ب�شكل دقيق.
4

  ) 
تو�شيح املفاهيم الرئي�شة.

5
  ) 

توظيف املادة العلمية يف الأن�شطة.
6

  ) 
ا�شتخدام الطريقة العلمية يف حل امل�شكالت.

7
  ) 

طرح اأ�شئلة مفتاحيه للفهم
8

  ) 
ال�شتدلل العلمي باأمثلة وق�ش�ض واقعية.

9
  ) 

رية واإحداث متناق�شة.
حم

عر�ض ظواهر 
10

  ) 
ني العلوم واملواد الأخرى.

الربط املفاهيمي ب
11

  ) 
ميييراجيييعييية امليييفييياهيييييييم اليي�ييشييابييقيية واليييتيييو�يييشيييع فيييييهييا 

لتطويرها

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :
.........................................................
.........................................................
..........................................................

مي الو�شفي :
التقو

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

12
  ) 

ري الأجهزة والأدوات.
توف

13
  ) 

تدوين امللحوظات.
14

  ) 
رت العلوم.

دف
15

  ) 
مناذج.

عمل 
16

  ) 
اأن�شطة تعلم تعاونية.

17
  ) 

جلماعية لت�شجيع النفتاح واملثابرة 
املناق�شات ا

والف�شول العلمي.
18

  ) 
ا�شتخدام فرق التعلم للطالبات.

19
  ) 

ط .
�شياغة اأ�شئلة متعلقة بالن�شا

20
  ) 

تقارير الطالب املرتبطة بالإن�شطة العملية.
21

  ) 
ري 

ا�ييشييتييخييدام اليي�ييشييور والييير�يييشيييوم الييبيييييانييييية لتف�ش
النتائج.

22
  ) 

ط العملي
توظيف كرا�شة الن�شا

23
  ) 

ا�شتخدام الع�شف الذهني .

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :
.........................................................
..........................................................
..........................................................

مي الو�شفي :
التقو

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

1
  ) 

مناق�شة الفكرة الرئي�شية.
2

  ) 
تو�شيح املفردات وتطويرها.

3
  ) 

ا�شتخدام جدول التعلم.
4

  ) 
ا�شتخدام ال�شور والق�ش�ض  للتهيئة.

5
  ) 

جتربة ا�شتهاللية.
6

  ) 
مناق�شات جماعية لإثارة الت�شاوؤلت .

7
  ) 

ا�شتخدام فرق التعلم التعاونية.
8

  ) 
ط العملي.

توظيف كرا�ض الن�شا
9

  ) 
10اأوراق العمل.

  ) 
جناز للطالب.

ملف ال
11

  ) 
رية واأحداث متناق�شة.

حم
عر�ض ظواهر 

12
  ) 

م�شاريع الوحدات الدرا�شية.
13

  ) 
م�شاركة الطالب وا�شتجاباتهن.

14
  ) 

توظيف الكتاب املدر�شي بفعالية.
15

  ) 
ا�شتخدام لوحة املفردات.

16
  ) 

ا�شتخدام الع�شف الذهني.
17

  ) 
عر�ض لنماذج عملية للطالب.

18
  ) 

ا�شتخدام املطويات .
19

  ) 
البحوث والتقارير العلمية.

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :
.........................................................
..........................................................
..........................................................

مي الو�شفي :
التقو

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

1
  ) 

خللفية العلمية.
قراءة ا

2
  ) 

قراءة ال�شور .
3

  ) 
لوحة املفردات.

4
  ) 

م�شرد امل�شطلحات.
5

  ) 
ا�شتخدام املنظمات التخطيطية وخرائط املفاهيم.

6
  ) 

ا�شتخدام املطويات.
7

  ) 
جدول التعلم .

8
  ) 

توظيف الكتاب املدر�شي .
9

  ) 
10�شجالت الق�ش�ض .

  ) 
اأن�شطة كتابية ) ق�شائد ، ق�ش�ض ، ...(.

11
  ) 

متارين لتطبيق الريا�شيات .
اأمثلة و

12
  ) 

تنوع الثقافات
13

  ) 
حلياة.

الأمثلة الواقعية من ا
14

  ) 
ين .

ىل ر�شم بيا
حتويل البيانات العلمية  اإ

15
  ) 

ري الر�شوم البيانية.
تف�ش

16
  ) 

رت العلوم.
واجبات ريا�شية يف دف

17
  ) 

جناز.
ملف الإ

18
  ) 

اأن�شطة ريا�شية مرتبطة بحياة الطالب.
19

  ) 
حمييلييييية وعيياملييييية مييرتييبييطيية بييالييعييلييم 

عييير�يييض قيي�ييشييايييا 
والتكنولوجيا واملجتمع.

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :
.........................................................
.........................................................
..........................................................

مي الو�شفي :
التقو

.........................................................
.........................................................
..........................................................
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مي متنوع وم�صتمر
خلام�ض : تقو

املحور ا
املحور ال�صاد�ض : بيئة �صفية منا�صبة للتعلم

املحور ال�صابع: التقنية يف التعليم
تعليق عام على الدر�ض

1
  ) 

جدول التعلم.
2

  ) 
مي الأدائي.

التقو
3

  ) 
رب نف�شي.

اخت
4

  ) 
ري ال�شحيحة.

جلة املفاهيم ال�شائعة غ
معا

5
  ) 

تدوين امللحوظات.
6

  ) 
نن.

اختبار مق
7

  ) 
املنظمات البيانية.

8
  ) 

املطويات.
9

  ) 
عر�ض بع�ض النماذج.

10
  ) 

عر�ض تو�شيحي  للطالبات.
11

  ) 
ا�شتخدام خرائط املفاهيم .

12
  ) 

اختبارات كتابية و�شفهية.
13

  ) 
اأوراق عمل الطالب.

14
  ) 

جناز .
ملف الأداء اأو ال

15
  ) 

�شجل املتابعة.
16

  ) 
�ييشييلييم الييتييقييدييير وقييائييميية اليي�ييشييطييب يف مييالحييظيية الأنيي�ييشييطيية 

ال�شتق�شائية. �شلم التقدير للكتابة.
17

  ) 
دليل املراجعة يف نهاية الف�شل.

18
  ) 

تقييم م�شاريع الوحدات الدرا�شية.
19

  ) 
املقابالت ال�شفهية.

20
  ) 

مي الذاتي.
اأن�شطة التقو

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :

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

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

مي الو�شفي :
التقو

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

1
  ) 

ا�شتعرا�ض تعليمات ال�شالمة والأمان  .
2

  ) 
جمموعات.

ىل 
توزيع الطالب اإ

3
  ) 

حتديد الأدوار لأفراد املجموعة.
4

  ) 
مي تعليمات وا�شحة لالأن�شطة التعليمية والعملية.

تقد
5

  ) 
توزيع املواد والأدوات على زوايا التعلم.

6
  ) 

ا�شتخدام الطالب لأدوات ال�شالمة العامة.
7

  ) 
حلوار واملناق�شة.

امل�شاركة يف ا
8

  ) 
ري املنا�شبة بطريقة فاعلة.

ط ال�شلوكية غ
منا

جلة الأ
معا

9
  ) 

10ا�شتخدام معينات �شمعية وب�شرية لت�شجيع الإبداع.
  ) 

النتهاء من الدر�ض خالل الزمن املخ�ش�ض.
11

  ) 
ني الف�شل والإجراءات وا�شحة.

قوان
12

  ) 
جلوانب الإيجابية وتعزيزها.

اإبراز ا
13

  ) 
مي التغذية الراجعة 

جلييوانييب ال�شلبية وتييقييد
جلة ا

معا
املنا�شبة.

14
  ) 

جل�شد متالئمة مع املوقف التعليمي.
لغة ا

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :

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

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

مي الو�شفي :
التقو

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

1
  ) 

رتونية باأنواعها   ) ال�شبورة 
ا�شتخدام ال�شبورة الك

التفاعلية ، الذكية...(.
2

  ) 
ا�شتخدام الفيديو .

3
  ) 

عرو�ض البوربوينت.
4

  ) 
الت�شجيالت ال�شوتية .

5
  ) 

خطة الدر�ض .
6

  ) 
حلا�شوب يف ال�شرح .

ا�شتخدام ا
7

  ) 
رتنت.

حلا�شوب والن
اأن�شطة وواجبات مرتبطة با

8
  ) 

جميات تعليمية كم�شادر للمعرفة.
بر

9
  ) 

رتنت.
م�شاريع بحثية مرتبطة ب�شبكة الن

10
  ) 

ين واملجموعات     
رتو

ربيد اللييكيي
رب ال

التوا�شل ع
ربيدية .

ال
11

  ) 
اأوراق عمل.

12
  ) 

ين للمنهج .
رتو

تكليفات مرتبطة باملوقع الإلك
13

  ) 
جناز للطالب.

ملف الأداء اأو ال
14

  ) 
ين للطالب.

رتو
ا�شتخدام امللف اللك

15
  ) 

رتونية بفاعلية.
توظيف املقررات اللك

اأدلة و�شلوكيات اأخرى :

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

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

مي الو�شفي :
التقو

.........................................................
..........................................................
..........................................................
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  الملحق رقم )8(

بطاقة مالحظة �سفية ملعلم الريا�سيات
املدينة:...............ال�شف:.....................ال�شم:...........................     

 15 �شتة فاأكرث 10- اأقل من 15 5-اأقل من 10 اأقل من 5 �شنواتمييييييييييييييييييييييدة اخلييييييييييييييدميييييييييييييية:
التدريبية: الييدورات   اأكرث من10 اأيام 7- 10اأيام 4-6 اأيام 1-3 اأيام ل يوجدعدد 

م�صتوى الأداء*
عـايل)3(،متو�صط)2(
�صعيف)1(،منعدم)0(

املوؤ�صرات املعيار املحور

يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�شوعات التعلم .. 1
التهيئة لبيئة 
تعلم متكاملة 

ومنظمة

بيئة التعلم 
و التعليم

ال�شرتاتيجيييات . 2 ميييع  يتنا�شييب  مبييا  ال�شييف  بيئة  ينظم 
تواجهيييه  قد  التييي  ال�شعوبات  علييى  التغلب  و  امل�شتخدمة 

مثييل )الإمكانات املتاحة، كثافة الف�شول،... (. 
ييي�ييشييجييع املييتييعييلييمييني عييلييى الييعييمييل بييييروح الييفييريييق واحييييرتام . 3

الختالف. التهيئة لبيئة 
تعلم اآمنة 

ومي�شرة للتعلم
يوزع الهتمام والأ�شئلة واملناق�شة والتعزيز ب�شورة عادلة . 4

بني جميع املتعلمني.
يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�شب.. 5

للتعلم ومفردات . 6 القبلية  واملتطلبات  الدر�ض  يحدد هدف 
مو�شوع التعلم احلايل وفق مكونات البنية الريا�شية.

التمهيد للتعلم

عملية 
التعلم 
والتعليم

يتحقق من متكن املتعلمني ملتطلبات التعلم.. 7
ي�شتثري دافعية املتعلمني من خالل اأن�شطة ومواد  ب�شرية . 8

حم�شو�شة اأو الكرتونية اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية.    

ي�شتخييييييدم ا�شرتاتيجييييييات متنوعة للتعلييييم املتمركز حول . 9
الع�شف  امل�شكالت،  حييل  التعاونييي،  )التعلم  مثل  املتعلم 

الذهني، النماذج البنائية، ...(.    

ا�شتخدام 
ا�شرتاتيجيات 

التعلييييم والتعليم 
ينفذ اإجراءات ال�شرتاتيجية ب�شورة �شحيحة  و�شاملة.. 10املنا�شبة

املتعلمني على قراءه الأن�شطة و الأمثلة الريا�شية . 11 يحث 
قراءة حتليلية متاأنية .

التحفيز لفهم 
اأعمق لالأن�شطة  

والأمثلة 
وامل�شكالت 
الريا�شية

والتعبري . 12 التعليمية،  املهمة  و�شف  املتعلمني  ميين  يطلب 
املثال  اأو  الن�شاط  فكرة  لتو�شيح  اخلا�شة  بكلماتهم  عنها 

الريا�شي.    
يحث  املتعلمني على  النقا�ض واحلوار وتبادل ملحوظاتهم . 13

امل�شكالت  اأو  املثال  اأو  الن�شاط  املتوفرة  يف  على املعلومات 
الريا�شية.

يوفر خطط بديلة اأو اأمثلة اإ�شافية لدعم فهم املتعلمني.. 14
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م�صتوى الأداء*
عـايل)3(،متو�صط)2(
�صعيف)1(،منعدم)0( املوؤ�صرات املعيار املحور

وامل�شكالت . 15 والأمثلة  الأن�شطة  حلل  املتعلمني  جلميع  الفر�شة  يتيح 
الريا�شية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل

اإ�شراك املتعلمني  
يف حل الأن�شطة  

والأمثلة 
وامل�شكالت 
الريا�شية عملية التعلم 

والتعليم

يتابع اأداء املتعلمني  ويناق�شهم يف حل الأن�شطة  والأمثلة وامل�شكالت . 16
الريا�شية .

يك�شف عن الت�شورات اخلاطئة للمفاهيم  الريا�شية لدى املتعلمني  . 17
ويعاجلها ب�شورة جماعية 

يييو�ييشييع فييهييم املييتييعييلييمييني مييين خييييالل حييثييهييم عيييليييى  بييينييياء الييفيير�ييشيييييات . 18
اأواملتناق�شات .

تو�شيع عملية 
التعلم

نييهييايييات مفتوحة مرتبطة . 19 ذات  اأ�ييشييئييليية  اأو  تييبيياعييديييه   اأ�ييشييئييليية  يييطييرح 
مبو�شوع التعلم.

يربط ويكامل بني املعرفة الريا�شية واملقررات الأخرى.. 20
يراعي �شحة  املحتوى الريا�شي وخلوه من الأخطاء العلمية.. 21

الفهم العميق 
للمادة العلمية 
والعمل على 
ربطها بالواقع

املادة العلمية
يييو�ييشييح اليييرتابيييط  الييرا�ييشييي والأفيييقيييي لتحقيق فييهييم  وا�ييشييح للبنية . 22

الريا�شية.
يعر�ض املحتوى الريا�شي وفق التنظيم املنطقي وال�شيكولوجي.. 23

يطبق املعرفة الريا�شية يف م�شائل من واقع احلياة.. 24

يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�شية. . 25

احلث على 
ا�شتدعاء وممار�شة 

ال�شرتاتيجيات 
املعرفية الالزمة 

للحل

حل امل�شكالت

امل�شكلة . 26 بييني  والخيييتيييالف  الييتيي�ييشييابييه  حتييديييد   املتعلمني  ميين  يطلب 
الريا�شية احلالية وم�شكالت ريا�شية �شابقة .

يفكر ب�شوت م�شموع للمتعلمني اأثناء احلوار لختيار ال�شرتاتيجية . 27
املنا�شبة.

يييطييلييب مييين املييتييعييلييمييني حتييديييد ال�ييشييرتاتيييييجيييييات امليينييا�ييشييبيية للحل . 28
واخلطوات الالزمة لها.

يحث املتعلمني على التاأكد من اإجراء العمليات احل�شابية واملنطقية . 29
ب�شكل �شحيح.

ي�شتخدم عبارات و األفاظ حتث على التفكري ومهاراته اأثناء  العمل . 30
ال�شفي مثل قارن ، لحظ ، �شنف ، قرر...  الخ.

دمج مهارات التفكري 
يف املحتوى الريا�شي

مهارات 
التفكري 

والتوا�شل 
الريا�شي

يو�شح وي�شرح ويف�شر مهارات التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية . 31
وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع .

واملقارنة . 32 التفكري)املالحظة  مهارات  ممار�شة  على  املتعلمني  يحث 
وال�ييشييتييقييراء  املتناق�شات  واإيييجيياد  والييتييوقييع  واحلييد�ييض  والت�شنيف 
وال�شتنباط واحللول املتعددة واملتنوعة والأ�شيلة...( اأثناء معاجلة 

املحتوى الريا�شي.

يحث املتعلمني على ال�شتماع اجليد لزمالئهم، وجتنب مقاطعتهم . 33
اأو نقدهم اأثناء عر�شهم لالأفكار الريا�شية.

تنمية مهارات 
التوا�شل
الريا�شي

با�شتخدام . 34 ومعلوماتهم  اأفييكييارهييم  تنظيم  على  املتعلمني  ي�شاعد  
واملفاهيمية  الذهنية  واخلييرائييط  والر�شومات  واجليييداول  الأ�شكال 

وال�شور.

اأو . 35 )رمزية  ب�شورة  الريا�شية  الأفييكييار  عن  التعبري  املتعلمني  يحث 
تعبريية(   �شفوياً اأو كتابياً.
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م�صتوى الأداء*
عـايل)3(،متو�صط)2(
�صعيف)1(،منعدم)0(

املوؤ�صرات املعيار املحور

يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات .. 36 ال�شتفادة من 
الإر�شادات والتنبيهات 

املت�شمنة يف الكتاب 
املدر�شي

توظيف  
عنا�شر الكتاب 

املدر�شي يف 
التعليم

يب�شط وي�شرح  الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.. 37

يييحييث املييتييعييلييمييني عييلييى تييلييخييييي�ييض مييييادة الييتييعييلييم يف �ييشييورة . 38
مطويات.

امل�شاعدة يف اإعداد 
مطويات التعلم  لكل 

ف�شل من ف�شول 
الكتاب املدر�شي

مبتكرة . 39 بطرق  املطويات  عمل  كيفية  اإىل  املتعلمني  ير�شد 
ومتنوعة .

فهمهم . 40 عن  والتعبري  ال�شور  و�شف  املتعلمني  من  يطلب 
ملحتواها بكلماتهم اخلا�شة.

ا�شتخدام ال�شور 
املت�شمنة يف الكتاب 
املدر�شي يف حت�شني 

التعلم
يطلب من املتعلمني الربط بني ال�شورة و مو�شوع التعلم . 41

احلايل.
يو�شح مادة التعلم املجردة  بنماذج حم�شو�شة.. 42

ا�شتخدام الو�شائل 
التقنية و املح�شو�شة 
و م�شادر املعرفة يف 
حت�شني اأداء املتعلمني

التعلم من 
خالل التقنية 

والو�شائل  
املح�شو�شة 
وم�شادر 
التعلم 
املختلفة

يوظف التقنية يف تو�شيح ومعاجلة مو�شوعات التعلم.. 43

خمتلفة  . 44 تعلم   ميي�ييشييادر  ميين  الإفييييادة  على  املتعلمني  يحث 
مثل) النرتنت ، املراجع،...(

املتعلمني . 45 اأداء  لقيا�ض  متنوعة  تييقييومي  اأدوات  ي�شتخدم 
الذاتي   التاأمل  وبطاقات  الجنيياز  وملف  الروبرك�ض  مثل 
واختبارات الأداء والختبارات التح�شيلية وبطاقات تقومي 

الأقران...الخ

تقومي اأداء املهمات 
التعليمية ب�شكل م�شتمر 

و�شامل.

التقومي  
وتعزيز الأداء

نتائج . 46 �ييشييوء  يف  للمتعلمني  فييورييية  راجييعيية  تييغييذييية  يييقييدم 
التقومي بكل مراحله الت�شخي�شي والتكويني والنهائي.

يييحييث املييتييعييلييمييني عييلييى مييراقييبيية اأدائيييهيييم وتييقييدمييهييم يف كل . 47
اأو  ال�شطب  قييوائييم  با�شتخدام  العمل  خييطييوات  ميين  خطوة 

الروبرك�ض. حتفيز ممار�شات 
التقومي الذاتي

على . 48 وعلمية  منطقية  اإحكام  اإ�شدار  املتعلمني  من  يطلب 
اأدائهم يف �شوء  حمكات حمددة.

يييحييث عييلييى الييعييمييل اجلييميياعييي  الييتييعيياوين لإجنيييياز الييواجييب . 49
املنزيل من خالل تفعيل قنوات التوا�شل اللكرتونية  بني 

املتعلمني .
جعل الواجب املنزيل 

اأحد فر�ض التعلم 
يييربييط اليييواجيييب املييينيييزيل بيياحلييييياة الييعيياميية وبيييييئيية املتعلم . 50امل�شوقة

ومطالبه اليومية.
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  الملحق رقم )9(

اأ�سماء م�ساعدي الباحثني
املنطقة التعليميةال�صمم

املنطقة ال�شرقيةعلي مقبل امل�شند1

املنطقة ال�شرقيةعلي �شالح امل�شيان2

املنطقة ال�شرقيةاأناهيد خري اني�ض بدر3

املنطقة ال�شرقيةمنرية عبدالعزيز اجللعود4

منطقة تبوكب�شري بن �شعود البلوي5

منطقة تبوكمرزوقة حمود البلوي6

منطقة تبوك�شليمان بن مطري احلويطي7

منطقة تبوكعزيزة حممد البلوي8

منطقة املدينة املنورةاإبراهيم مرغوب الهندي9

منطقة املدينة املنورةاإميان علي مدين10

منطقة املدينة املنورةحامد حممد العلوين11

منطقة املدينة املنورة�شبيحة عبدالرحمن الرفاعي12

منطقة ع�شريحممد بن علي ع�شريي13

منطقة ع�شري�شمرية حممد ع�شريي14

منطقة ع�شرياأحمد اإبراهيم عبداملتعايل15

منطقة ع�شري�شمرية حممد الأملعي16

منطقة الريا�ض�شعد بن مبارك �شقر17

منطقة الريا�ضاأمل حممود البلوي18

منطقة الريا�ضعادل عبدالعزيز البعيجان19

منطقة الريا�ضاأمل علي الرجيعي20
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  ملحق)10( اسماء فريق عمل التقرير

جهة العملالتخ�ص�ضاملهمةال�صمم
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمنتعليم علومرئي�ض الفريقد. هيا حممد املزروع1

وزارةالرتبيةوالتعليمتعليم علومم�شاعد رئي�ض الفريقاأ. عبدالرحمن علي العريني2

جامعة اأم القرىتعليم ريا�شيات باحث رئي�ضد. عو�ض �شالح املالكي 3

جامعةالإمام حممد بن �شعود تعليم علوم  باحث رئي�ضد اإميان حممد الرويثي4
الإ�شالمية

جامعة امللك �شعودتعليم ريا�شياتباحث رئي�ضد. �شمر حممدال�شلهوب5

جامعة ديلوير/الوليات الأمريكيةتربية علميةباحث م�شاركد. كاثرين �شكانتلربج 6

جامعة امللك �شعودتعليم علومباحث م�شاركد. ن�شال الأحمد 7

جامعةاأم القرىتعليم ريا�شياتباحث م�شاركد. اإبراهيم احلربي 8

جامعة امللك �شعودتعليم ريا�شياتباحث م�شاركد.عبدالنا�شر حممد عبدالرب9

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة اإ�شراف واإدارهباحث م�شاركاأ. حمد حمود ال�شواط10
الطائف

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تعليم علومباحث م�شاركاأ.عادي كرمي اخلالدي 11
الطائف

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ.د. حممد �شعيد ح�شن ال�شباريني12
الأدوات

تربية علمية 
جامعة اربد الأهلية  وبيئية

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ.د. عبداللطيف حيدر احلكيمي13
جامعة �شنعاءتعليم العلومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ. د. خليل اخلليلي14
نائب مدير مركز الن�شر العلمّيتربية علميةالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ.د. حفيظ بن حممد حافظ املزروعي15
جامعة اأم القرىتعليم علومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ.د. عامر بن عبداهلل ال�شهراين16
الأدوات

وكيل جامعة امللك خالد للتطوير تعليم علوم
واجلودة

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ. د. مالك حممد  ال�شليم17
جامعة الأمرية نورةتعليم علومالأدوات

18Jane Butler Kahle
ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم 

Miami Universityتربية علميةالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د. �شحر عبدالكرمي19
جامعة عني �شم�ض تعليم علومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د.  جواهر�شعودحممدالر�شود20
جامعة الأمرية نورةتعليم علومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د. �شعيد بن حممد ال�شمراين 21
جامعة امللك �شعودتربية علميةالأدوات
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جهة العملالتخ�ص�ضاملهمةال�صمم

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د. �شائد احمد ذيب �شباح22
اجلامعة الها�شمية - الأردنالرتبية العلمّية الأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د. اأماين حممد احل�شان23
جامعة الأمرية نورةتعليم علومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د. حممد عبدالعزيز  العقيل24
اإدارة املوهوبني بالريا�ضالرتبية العلمّيةالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ. عي�شة احل�شريتي25
وزارة الرتبية والتعليم/ منطقة الليثتعليم علومالأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم د.هيا العمران26
وزارة الرتبية والتعليمتعليم ريا�شيات الأدوات

ا�شت�شارة يف بناء وحتكيم اأ.وفاء الربيكان27
وزارة الرتبية والتعليمتعليم علومالأدوات

املنطقة ال�شرقيةتعليم علوم تطبيق اأدوات الدرا�شةاأ.علي مقبل امل�شند28

املنطقة ال�شرقيةتعليم ريا�شياتتطبيق اأدوات الدرا�شةاأ.علي �شالح امل�شيان29

املنطقة ال�شرقيةتعليم علومتطبيق اأدوات الدرا�شةاأ.اأناهيد خري اني�ض بدر30
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منطقة تبوكتعليم ريا�شياتتطبيق اأدوات الدرا�شةاأ.�شليمان بن مطري احلويطي34
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