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إعداد
مركز التميز البحثي

في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

جامعة الملك سعود
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تقرير المرحلة الثانية

الدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم 

الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

التقرير الثالث

تقومي تنفيذ امل�شروع يف امليدان

نسخة معدلة ربيع األول 1435هـ
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تقرير املرحلة الثانية
الدرا�ضة التقوميية مل�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف 

التعليم العام يف اململكة العربية ال�ضعودية

التقرير الثالث
تقومي تنفيذ امل�ضروع يف امليدان

بحث مدعوم

ممول من وزارة الرتبية والتعليم �ضمن برنامج البحوث املدعومة

لعام 1432-1433هـ



4

 الباحث الرئيس والمدير التنفيذي للمشروع

اأ.د. فهد بن �ضليمان ال�ضايع

 رئيس الفريق

د. هيا بنت حممد املزروع

 مساعد الرئيس

عبدالرحمن بن علي العريني

 أعضاء الفريق 

د. عو�ض �ضالح املالكي
د. �ضمر حممد ال�ضلهوب
د اإميان حممد الرويثي

د. اإبراهيم �ضليم احلربي
د. عادي كرمي اخلالدي 

د. حمد حمود ال�ضواط
اأ. هالل علي الزهراين





حقوق الطبع والن�ضر
اإن حقوق الطبع والن�ضر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم، واإن كافة الآراء والنتائج والتو�ضيات يف 

التقرير متثل الروؤية العلمية للفريق البحثي، ول تعك�ض بال�ضرورة وجهة نظر الوزارة.
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 فهرس المحتويات

رقم ال�صفحةالبيان
دم�ضتخل�ض الدرا�ضة باللغة العربية

وم�ضتخل�ض الدرا�ضة باللغة الإجنليزية 
زفهر�ض املحتويات
يفهر�ض اجلداول

قائمة املالحق
الف�ضل الأول: املدخل العام للدرا�ضة

متهيد
م�ضكلة الدرا�ضة
اأهداف الدرا�ضة

اأ�ضئلة التقومي الرئي�ضة
حدود الدرا�ضة
اأهمية الدرا�ضة

م�ضطلحات الدرا�ضة
الف�ضل الثاين: اأدبيات الدرا�ضة

املحور الأول: الإطار املفاهيمي للدرا�ضة التقوميية
املحور الثاين: تقومي التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات

الدرا�ضات ال�ضابقة حول تقومي التطور املهنّي
املحور الثالث: الدعم املوؤ�ض�ضّي 

املحور الرابع: الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم والريا�ضيات
الدرا�ضات ال�ضابقة حول الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم

الدرا�ضات ال�ضابقة حول الأداء التدري�ضّي ملعلم الريا�ضيات
الف�ضل الثالث: اإجراءات الدرا�ضة التقوميية

منوذج الدرا�ضة التقوميية
جمتمع الدرا�ضة وعينتها

اأدوات الدرا�ضة
اأ�ضاليب جمع املعلومات

خطة العمل الزمنية واإجراءات التنفيذ
تدريب م�ضاعدي الباحثني

املعاجلة الإح�ضائية
فريق العمل للمرحلة الثانية

الف�ضل الرابع: نتائج الدرا�ضة، تف�ضريها ومناق�ضتها
عر�ض نتائج ال�ضوؤال الأول

عر�ض نتائج ال�ضوؤال الثاين
عر�ض نتائج ال�ضوؤال الثالث
عر�ض نتائج ال�ضوؤال الرابع

الف�ضل اخلام�ض: ال�ضتنتاجات والتو�ضيات
نتائج الدرا�ضة

التو�ضيات 
املراجع
املالحق
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 قائمة الجداول

رقم ال�صفحةعنوان اجلدولم
جدول )1(: منوذج جو�ضكي للدرا�ضة التقوميية .1
جدول )2(: توزيع املفردات على حماور ا�ضتبانة التهيئة والتطور املهنّي.2
جدول )3(: معامالت ثبات ا�ضتبانة التطور املهنّي.3
جدول )4(: خ�ضائ�ض عينة ا�ضتبانة التطور املهنّي ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات.4
جدول )5(: بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي.5
جدول )6(: خ�ضائ�ض عينة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضي.6
جدول)7(: مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم العلوم.7
جدول )8(: قيم معامل التفاق بني املالحظني كموؤ�ضر لثبات بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم العلوم.8
جدول )9(: معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم العلوم  وحماورها.9

جدول)10(: خ�ضائ�ض عينة بطاقة املالحظة ال�ضفية للعلوم.10
جدول )11(: مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم الريا�ضيات.11
جدول )12(: معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم الريا�ضيات وحماورها.12
جدول)13(: خ�ضائ�ض عينة بطاقة املالحظة ال�ضفية للريا�ضيات 13
جدول )14(: خطة العمل الزمنية واإجراءات الدرا�ضة التقوميية.14
جدول )15(: مهام م�ضاعدي وم�ضاعدات الباحثني يف كل منطقة.15

جدول)16(: بيان باأ�ضماء م�ضاعدي الباحثني .16
جدول ) 17(: املتو�ضطات والنحرافات املعيارية ملحور اأهداف التطور املهنّي من حماور ال�ضتبانة ن=17.637
جدول )18(: املتو�ضطات والنحرافات املعيارية ملحور حمتوى التطور املهنّي من حماور ال�ضتبانة ن=18.637
جدول )19(: املتو�ضطات والنحرافات املعيارية ملحور دعم اأن�ضطة التطور املهنّي من حماور ال�ضتبانة ن=19.637
جدول )20(: املتو�ضطات والنحرافات املعيارية ملحور اأ�ضاليب التطور املهنّي من حماور ال�ضتبانة ن=20.637

جدول)21(: معامل ارتباط بري�ضون للعالقة بني التطوير املهنّي والأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات 21
والعلوم الطبيعية.

جدول )22(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعياري ملتغري املرحلة الدرا�ضية.22
جدول )23(: يو�ضح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.23
جدول )24(: الفروقات بني متو�ضطات اآراء املعلمني وفق متغري اجلن�ض.24
جدول )25(: الفروقات بني متو�ضطات اآراء املعلمني وفق متغري التخ�ض�ض.25
جدول )26(: الفروقات بني متو�ضطات اآراء املعلمني وفق متغري نوع املوؤهل.26
جدول )27(: يو�ضح املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعياري لآراء عينة الدرا�ضة ملتغري اخلربة.27
جدول )28(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.28
جدول )29(:  اختبار �ضيفيه Scheffe ملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق يف حمور الأهداف.29

جدول )30( م�ضتوى دعم امل�ضرف/امل�ضرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ 30
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

جدول )31(: الفروق بني متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد العينة وفًقا  ملتغري اجلن�ض.31
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رقم ال�صفحةعنوان اجلدولم

جدول )32( يو�ضح  املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية وقيم ت للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفًقا 32
ملتغري التخ�ض�ض.

جدول )33( م�ضتوى دعم مدير / مديرة املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ  مناهج 33
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .

جدول )34(: املتو�ضطات احل�ضابّية والنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�ضة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية.34
جدول )35(:حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.35

جدول )36( يو�ضح  املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفًقا ملتغري 36
اجلن�ض.

جدول )37( م�ضتوى دعم حم�ضر املخترب لنعلمي ومعلمات العلوم.37

جدول )38( املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفًقا ملتغري 38
اجلن�ض.

جدول )39( املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفًقا ملتغري املرحلة 39
التعليمية.

جدول )40( م�ضتوى دعم اأمني م�ضادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.40

جدول )41( املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني اأفراد عينة الدرا�ضة وفًقا ملتغري 41
اجلن�ض.

جدول )42(: املتو�ضطات احل�ضابّية والنحرافات املعيارّية لأفراد عينة الدرا�ضة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية.42
جدول )43(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.43

جدول)44(: معامل ارتباط بري�ضون للعالقة بني الدعم املوؤ�ض�ضّي والتطوير املهنّي املقّدم ملعلمي ومعلمات 44
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

جدول )45(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحاور بطاقة املالحظة ال�ضفية للعلوم.45
جدول )46(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور املادة العلمّية.46
جدول )47( : املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية.47
جدول )48( : املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور التمركز حول املتعلم.48

جدول ) 49 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى 49
واملجتمع.

جدول )50(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور التقومي وتعزيز الأداء.50
جدول ) 51(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور بيئة التعلم.51
جدول ) 52 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحور توظيف التقنية.52

جدول)53(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبه ح�ضب الأداءات التدري�ضّية يف �ضوء بطاقة 53
املالحظة ال�ضفية.

جدول)54(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبه ح�ضب حماور بطاقة املالحظة ال�ضفية.54
جدول )55(: املتو�ضطات احل�ضابية والنحراف املعياري عينات الدرا�ضة وفق متغري املرحلة التعليمية.55

ANOVA جدول )56( حتليل التباين الأحادي  لدللة الفروق56
وفق متغري املرحلة التعليمية بني املجموعات.

جدول )57(: اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية وفق متغري املرحلة التعليمية.57

جدول )58(: املتو�ضطات احل�ضابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفق متغري 58
اجلن�ض.
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رقم ال�صفحةعنوان اجلدولم

جدول )59(: املتو�ضطات احل�ضابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفق متغري 59
املوؤهل )تربوي،غري تربوي(.

جدول )60(: املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري للعينات الأربع وفق متغري اخلربة التدري�ضّية.60
جدول )61(: يو�ضح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.61
جدول )62(: اختبار �ضيفيه Scheffe للمقارنات البعدية وفق متغري اخلربة التدري�ضّية.62
جدول )63(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملحاور بطاقة املالحظة ال�ضفية للريا�ضيات.63
جدول ) 64 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور املادة العلمّية.64
جدول ) 65 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور حل امل�ضكالت الريا�ضية.65
جدول )66(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور بيئة التعلم.66
جدول ) 67 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور التمركز حول املتعلم.67
جدول ) 68 (: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي.68
جدول )69(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي69
جدول )70(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمور توظيف التقنية 70
جدول )71(: املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة الدرا�ضة ملوؤ�ضرات حمورالتقومي وتعزيز الأداء71

جدول)72(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم الريا�ضيات مرتبه ح�ضب الأداءات التدري�ضية يف �ضوء بطاقة 72
املالحظة ال�ضفية.

جدول)73(:  املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لأ داء معلمي ومعلمات الريا�ضيات 73

جدول )75(: املتو�ضطات احل�ضابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفق متغري 74
اجلن�ض.  

جدول )76(: املتو�ضطات احل�ضابيه والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة وفق متغري 75
املوؤهل )تربوي،غري تربوي(

جدول )77(: املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري للعينات الأربع وفق متغري اخلربة التدري�ضية76
جدول )78(: يو�ضح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.77
جدول )79(:  اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية.78

جدول)80(: معامل ارتباط بري�ضون للعالقة بني التطوير املهني والداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات 79
والعلوم الطبيعية

جدول)81(: معامل ارتباط بري�ضون للعالقة بني الدعم املوؤ�ض�ضي والأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات 80
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية

جدول )82(: م�ضتوى تنفيذ درو�ض العلوم والريا�ضيات وفق فل�ضفة امل�ضروع  81
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 قائمة المالحق

رقم ال�صفحةعنوان امللحقالرقم
امللحق رقم )1( ا�ضتبانة التطوير املهنّي ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات1
امللحق رقم )2( بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضي2
امللحق رقم )3( بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم العلوم3
امللحق رقم )4( بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم الريا�ضيات4
امللحق رقم )5( خطاب تكليف م�ضاعدي الباحثني5
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  المستخلص

والعلوم  الريا�ضيات  تنفيذ م�ضروع تطوير  الثانية لتقومي  املرحلة  التقوميية  الدرا�ضة  متثل هذه 
الطبيعية يف التعليم العام. ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة مت تطبيق منوذج جو�ضكي لتقومي التطور املهنّي. 
مت التعرف يف هذه الدرا�ضة على مرئيات )637( من معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول برامج 
التطور املهنّي من خالل ال�ضتبانة. كما عمل الفريق على تق�ضي دور الدعم املوؤ�ض�ضّي من خالل تطبيق 
بطاقة حتليل املهام على  اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي والتي بلغت عينتها )371( من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي 
اأميًنا   81 خمترب،  وحم�ضرة  را  حم�ضّ  48 تربوية،  وم�ضرفة  م�ضرف   109 مدر�ضة،  ومديرة  مدير   133(
للم�ضادر(. واأُجريت )260( مالحظة �ضفية لدرو�ض العلوم، و)289( مالحظة �ضفية لدرو�ض الريا�ضيات 
يف مدار�ض البنني والبنات. �ضملت عينة الدرا�ضة للمرحلة الثانية ال�ضفوف الثاين و اخلام�ض البتدائّي 
الريا�ض،  اململكة هي:  الدرا�ضة يف خم�ض مناطق من  اإجــراء  الثانوّي، وقد مت  املتو�ضط والأول  والثاين 

الدمام، تبوك، املدينة املنورة، وع�ضري وهي ذاتها املناطق يف املرحلة الأوىل.  
اأ�ضارت النتائج اإىل اأن جميع موا�ضفات التطور املهنّي قد حتققت بدرجة متو�ضطة وبلغت متو�ضطاتها 
كما يلي: الأهداف )1.84( ،املحتوى )2.10(، مظاهر الدعم )1.59(، اأ�ضاليب التطوير )1.74(، والتقومي 
دعم  حقق  فقد  املوؤ�ض�ضّي  الدعم  اأطــراف  من  املقّدم  الدعم  م�ضتوى  يخ�ض  وفيما   .3 اأ�ضل  من   )1.63(
التوايل )2.28( )2.46(،   الأداء على  املدر�ضة م�ضتوى عالًيا وبلغت متو�ضطات  امل�ضرف الرتبوي ومدير 
ر املخترب واأمني م�ضادر التعلم م�ضتوى متو�ضًطا، وبلغت متو�ضطاتها  بينما حقق الدعم املقّدم من حم�ضّ
على التوايل )2.05( )2.02( من اأ�ضل 3. وفيما يتعلق بالأداء؛ فقد بلغ متو�ضط الأداء الكلّي ملعلم العلوم 
)1.89( من اأ�ضل 3 وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، كما بلغ متو�ضط الأداء الكلّي ملعلم الريا�ضيات 
لــالأداء  ال�ضفية  املالحظة  نتائج  على  وبناء  املتو�ضط.  امل�ضتوى  يف  تقع  قيمة  وهــي   3 اأ�ضل  من   )1.91(

التدري�ضّي مت حتديد جمموعة من الحتياجات التدريبية لكل من معلم العلوم والريا�ضيات.
وفيما يخ�ض تاأثري بع�ض املتغريات ذات العالقة، فبالن�ضبة ملتغري اجلن�ض، فقد ات�ضح وجود فروق 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى )≥ 0.05( يف اآراء املعلمني حول م�ضتوى التطور املهنّي املقّدم لهم، وكذلك يف 
م�ضتوى الدعم املقّدم لهم من امل�ضرف الرتبوي ومدير املدر�ضة وحم�ضر املخترب وذلك ل�ضالح الإناث، 
بينما مل يوجد فرق دال اإح�ضائًيا يعزى اإىل اجلن�ض يف الدعم املقّدم من اأمني م�ضادر التعلم. بالإ�ضافة 
ا اإىل اجلن�ض  اإىل وجود فروق دالة اإح�ضائًيا يف الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم ومعلم الريا�ضيات تعزى اأي�ضً

ول�ضالح الإناث.
وفيما يخ�ض متغري املوؤهل )تربوي، غري تربوي(، فقد ات�ضح عدم وجود فروق دال اإح�ضائًيا عند 
نوع  ملتغري  تعود  املهنّي  التطور  حول  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  اآراء  يف   )0.05 ≤( م�ضتوى 
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املوؤهل. بينما يوجد فروق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى )≥ 0.05( يف م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم، 
تعزى اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي لأكرب وهم الرتبويون.

وبالن�ضبة ملتغري اخلربة التدري�ضّية ) اأقل من خم�ض �ضنوات - من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات - 
من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة - 15 �ضنه فاأكرث(، فقد تبني عدم وجود فروق دالة اإح�ضائًيا يف اآراء املعلمني 
حول م�ضتوى التطور املهنّي. بينما تبني وجود فروق دالة اإح�ضائًيا بني متو�ضطات الأداء التدري�ضّي الكلّي 
ملعلمي ومعلمات العلوم وذلك ل�ضالح ذوي اخلربة )15 �ضنة فما اأكرث(. ومل توجد فروق دالة اإح�ضائًيا 
بني متو�ضطات الأداء التدري�ضّي الكلّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات تعزى اإىل اخلربة التدري�ضّية. وبناء 
املهنّي �ضمن  التطوير  التو�ضيات لتح�ضني فاعلية  الدرا�ضة جمموعة من  النتائج قدم فريق  على هذه 

امل�ضروع.
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 Abstract

This study was the second phase of the evaluation study of Saudi national math and 
science curriculum 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 (637) science and 
mathematics teachers opinions toward professional development programs, 2) Task 
Analysisi of (371) principles, supervisors, lab technicians, and resources personnel. 
To evaluate the organizational support for teachers. 3) And (260) science classroom 
observations and (289) mathematics classroom observations. The study included the 
second stage sample which consists of 2nd, 5th, 8th, and 10th  science and mathematics 
science and mathematics classes in five provinces scattered around the kingdom which 
are Riyadh, Dammam,Tabook, Almadena, and Aseer.

The findings showed the following results: professional development program quality 
received medioum in all  professional development tentes which are: goals (1.84), 
content (2.10), organizational support (1.59), approaches (1.74), and evaluation (1.63). 
In terms of organizational support, teachers receive high support from supervisors and 
school principls (2.28), (2.46). And medioum support from lab technicians and school 
resoursc persons (2.05), (2.02). The level of science teaching was medioum (1.89), and 
the level of mathematics teaching was also medioum (1.91).

The team study also investigated other varaibles related to the study such as gender, 
teaching qualification, and teaching experience. Results showed statistical significant 
difference related to gender with regard to teachers opinions about professional 
development, organizational support, science teaching, and mathematics teaching. 
Results also showed significant differences in science teaching related to teaching 
experience and no significant differences in mathematics teaching. The team provided 
commendations to improve teacher professional development.

Keywords: professional development, science teachers, mathematics teachers, 
organizational support, Evaluation study.
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الفصل األول : المدخل العام إلى الدراسة
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  تمهيد:

يخت�ض هذا التقرير ال�ضنوّي الثاين بتقومي تنفيذ امل�ضروع يف امليدان �ضمن »الدرا�ضة التقوميية 
مل�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�ضعودية«. يتناول التقرير 
اأحد الركائز املوؤثرة يف تنفيذ املنهج، وما حظي به من تطور مهنّي ودعم موؤ�ض�ضّي، وواقع  املعلم، كونه 
التدري�ض داخل ال�ضفوف الدرا�ضّية. فاملعلم هو املفتاح احلقيقي لتنفيذ امل�ضروع، وبالتايل فاإن تطويره 
يعد اأ�ضا�ًضا لنجاح الإ�ضالح يف التعليم، لأن التطور املهنّي هو اجل�ضر الذي ينقل عمليات التعليم والتعلم 

اإىل الو�ضع املن�ضود.
اإن تنفيذ »م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« يتطلب تغرًيا يف اأ�ضكال التعليم والتعلم 
ومهاراتهم  معارفهم  جتديد  اإىل  املعلمون  يحتاج  ذلــك  اإىل  الو�ضول  اأجــل  ومــن  مدار�ضنا،  يف  ال�ضائدة 
وممار�ضاتهم؛ ومن ثّم تظهر احلاجة اإىل تطوير املعلم مهنًيا مع النقلة النوعية يف مناهج الريا�ضيات 
والعلوم، ويوؤكد على ذلك اأدي وهيويت ولندو الذين يرون اأن التطور املهنّي هو قلب عملية التطوير 
وجتديد املدار�ض )Adey, Hewitt, & Landau, 2004(، كما يرى قاريت واآخرون اأن جتديد تعليم العلوم 

 .)Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001( ل بد اأن يتناول تطوير املعلم مهنًيا
اتبعت الدرا�ضة املدخل ال�ضمويل لدرا�ضة جميع اجلوانب املوؤثرة يف تنفيذ املنهج، فتناولت الدرا�ضة 
التطور املهنّي الذي قدم للمعلم، والدعم املقّدم له من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي )مدير وم�ضرف تربوّي 
ال�ضفوف  داخــل  للم�ضروع  املعلم  تنفيذ  الدرا�ضة  �ضملت  كما  التعلم(،  م�ضادر  واأمــني  املخترب  ر  حم�ضّ و 
الدرا�ضّية. ا�ضتخدمت الدرا�ضة لذلك اأدوات متنوعة جلمع املعلومات متثلت يف ا�ضتبانة وبطاقات مالحظة 

�ضفية وحتليل املهام.

  مشكلة الدراسة:     

يعد م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية نقلة نوعية يوؤمل اأن يكون لها تاأثري يف اإحداث 
تغيريات جوهرّية اإيجابّية، يف م�ضتوى ونوعية خمرجات التعليم، وقد �ضهد العام الدرا�ضّي 1430/1429هـ 
بدء جتربة هذا امل�ضروع يف بع�ض مناطق اململكة، ثم تال ذلك تعميم تطبيق امل�ضروع وفق خطة تنفيذية 

مت اعتمادها.
ويعد تنفيذ املناهج اجلديدة اأمًرا غري ي�ضري ل�ضّناع القرار واملربني ومطّوري املناهج، ففي الوليات 
املتحدة الأمريكية، عندما طورت مناهج جديدة يف العلوم يف ال�ضتينيات، لوحظ اإخفاق املعلمني يف تطبيق 
مناهج تعك�ض فهًما للبناء املعريّف للعلوم، وحتى موؤخًرا عند تطبيق املناهج التجديدية، لوحظ تطبيقها 
ا على مناهج الريا�ضيات وحتى مناهج تعليم  جزئًيا وب�ضكل ل يعك�ض توجهات املنهج، وهذا ينطبق اأي�ضً
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الفعال  التنفيذ  اإن   . )Penuel, Fishman, Gallagher,Korbak, & Lopez-Prado, 2008(الــقــراءة
للمناهج اجلديدة ل ميكن اأن يتحقق دون النظر اإىل املعلم كونه مدخاًل رئي�ضًيا يف العملية التعليمية 
)Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001(. اإل اأن الواقع، يف اململكة، ي�ضري اإىل �ضعف اأداء املعلمني 
عموًما، اإذ اأ�ضار تقرير اإجنازات خطة التنمية ال�ضاد�ضة 1415-1420هـ اإىل انخفا�ض كفاية واأداء املعلمني 
واملعلمات )ال�ضائغ واآخــرون، 2004(. كما اأ�ضار البلوي وردمان )2010( اإىل وجود �ضعف يف اأداء معلمي 

الريا�ضيات.
هذه  تنفيذ  على  وم�ضاعدته  باملعلم  لالهتمام  اجلهود  تكري�ض  �ضرورة  يتبني  �ضبق  مما  انطالًقا 
املعلم، ودرا�ضة  املبذولة لتطوير  اإىل تقومي اجلهود  املاأمولة، ومن هنا تت�ضح احلاجة  بال�ضورة  املناهج 
مدى منا�ضبة الدعم املقّدم له وم�ضتوى تنفيذه للم�ضروع وفق فل�ضفة وتوجهات امل�ضروع، وهذا ما تتطلع 

اإليه هذه الدرا�ضة التقوميية.
هذا، ويعد م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية م�ضروًعا تطويرًيا على م�ضتوى التعليم يف اململكة، 
بها من جميع  العناية  ت�ضتلزم  امل�ضاريع  املجتمع، ومثل هذه  وا�ضع من جميع فئات  باهتمام  وقد حظي 
 )Kumar & Altschuld, اجلوانب �ضواء التخطيط لها، اأو تنفيذها، اأو تقوميها، وقد اأكد كومار والت�ضد
)2008 على �ضرورة العناية بالنواحي التقوميية للم�ضاريع الكبرية يف الرتبية العلمّية. وي�ضري ريت�ضارد 
من  اأو  حملًيا  املر�ضودة  الكبرية  امليزانيات  من  بالرغم  اأنــه  اإىل   )Richard & Taylor, 2011( وتايلر 
املنظمات الدولية لتطوير املناهج واإ�ضالحها، اإل اأن الدرا�ضات التقوميية املت�ضلة بها ما تزال متوا�ضعة 
اأن  يوؤكد على  TIMSS وPISA. كما  امل�ضاركات يف م�ضابقات دولية مثل  اأثرها من خالل  با�ضتثناء قيا�ض 
اأن يكون  اأن هذا التنفيذ يتطلب  اإل  اإىل �ضنوات،  تنفيذ املناهج ب�ضكل فعال يتطلب فرتات زمنية متتد 

عملية تدريجية مدرو�ضة مدعمة بالبحوث والدرا�ضات النابعة من ال�ضياق الرتبوّي املحلّي.
كما تت�ضح احلاجة اإىل هذه الدرا�ضة التقوميية يف التو�ضل اإىل معلومات تفيد يف تعزىز جوانب 
واأولياء  والباحثني  امليدان  يف  العاملني  مع  التوا�ضل  يف  تفيد  وكذلك  الق�ضور،  جوانب  وتعديل  القوة 
ملوؤ�ض�ضة  التقوميية  الدرا�ضات  دليل  يف  ورد  ما  ذلــك  ويوؤكد  التعليم.  بق�ضايا  عموًما  واملهتمني  الأمــور 
العلوم الوطنية الأمريكية National Science Foundation التي ترى اأن لتقومي م�ضاريع تعليم العلوم 
والريا�ضيات مربرين رئي�ضيني هما: اأول تقدمي معلومات للتح�ضني، وثانًيا: تقدمي معلومات للتوا�ضل 
مع امل�ضتفيدين )Westat, 2002( . من هنا حتاول هذه الدرا�ضة تقومي تنفيذ امل�ضروع يف امليدان وحتديًدا 

ت�ضمل الدرا�ضة الأهداف التالية:
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  أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�ضة اإىل تقومي تنفيذ امل�ضروع يف امليدان فت�ضمل:
تنفيذ  (  1 على  مل�ضاعدتهم  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقّدم  املهنّي  التطور  م�ضتوى  تقومي 

املناهج �ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املوؤ�ض�ضّي  (  2 الدعم  اأطــراف  من  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقّدم  الدعم  م�ضتوى  تقومي 

ر املخترب، واأمني م�ضادر التعلم(، مل�ضاعدتهم على تنفيذ املناهج  )املدير، امل�ضرف الرتبوّي، حم�ضّ
�ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

والعلوم  (  3 الريا�ضيات  العلوم والريا�ضيات يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع مناهج  تقومي تدري�ض 
الطبيعية. 

درا�ضة مدى ارتباط اأداء املعلم التدري�ضّي بجن�ضه، املوؤهل ، اخلربة التدري�ضّية. (  4
حتديد الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم والريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�ضروع. (  5

  أسئلة التقويم الرئيسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�ضة؛ �ضيغت اأ�ضئلة التقومي التالية با�ضتخدام م�ضتويات منوذج جو�ضكي لتقومي 
فاعلية التطور املهنّي كما يلي: 

ال�س�ؤال الرئي�س الأول: ما مدى جودة التطوير املهنّي الذي قدم للمعلم �ضمن »م�ضروع تطوير مناهج 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟، ويتفرع من هذا 

ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية: 
ما مدى جودة التطوير املهنّي الذي قدم للمعلم �ضمن »م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم ( 1

الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات ؟.
هل يوجد اختالف يف اآراء املعلمني حول التطوير املهنّي املقّدم لهم يعزى اإىل عامل املرحلة ( 2

الدرا�ضية واجلن�ض واملوؤهل واخلربة التدري�ضّية ؟.
ال�س�ؤال الرئي�س الثاين: ما م�ضتوى الدعم املقّدم للمعلم من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي، لتنفيذ »م�ضروع 
الرئي�ض  ال�ضوؤال  ؟ ويتفرع من هذا  الطبيعية«، من خالل حتليل مهامهم  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير 

الأ�ضئلة التالية: 
ما م�ضتوى الدعم املقّدم من امل�ضرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ( 1

حتليل  خــالل  مــن  الطبيعية«،  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  »م�ضروع  �ضمن  املناهج  لتنفيذ 
مهامهم؟
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الطبيعية ( 2 والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املدر�ضة  مدير  من  املقّدم  الدعم  م�ضتوى  ما 
حتليل  خــالل  مــن  الطبيعية«،  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  »م�ضروع  �ضمن  املناهج  لتنفيذ 

مهامهم؟
ر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج ( 3 ما م�ضتوى الدعم املقّدم من حم�ضّ

�ضمن »م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«، من خالل حتليل مهامهم؟
والعلوم ( 4 الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  التعلم  م�ضادر  اأمـــني  مــن  املــقــّدم  الــدعــم  م�ضتوى  مــا 

خالل  من  الطبيعية«،  والعلوم  الريا�ضيات  تطوير  »م�ضروع  �ضمن  املناهج  لتنفيذ  الطبيعية 
حتليل مهامهم؟

اإىل ( 5 يعزى  املوؤ�ض�ضّي  الدعم  اأطــراف  للمعلم من  املقّدم  الدعم  اختالف يف م�ضتوى  هل يوجد 
عامل املرحلة الدرا�ضية واجلن�ض واملرحلة الدرا�ضية والتخ�ض�ض؟.

ال�س�ؤال الرئي�س الثالث: ما واقع تدري�ض العلوم يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية:

اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع ( 1 ما م�ضتوى 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟

هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية واجلن�ض ( 2
واملوؤهل واخلربة التدري�ضّية؟

ما الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات امل�ضروع؟ ( 3
الريا�ضيات  الريا�ضيات يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع  الرابع: ما واقع تدري�ض  الرئي�س  ال�س�ؤال 

والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية:
وتوجهات ( 1 فل�ضفة  �ضوء  يف  التدري�ض  ملــهــارات  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اأداء  م�ضتوى  ما 

م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية واجلن�ض ( 2

واملوؤهل واخلربة التدري�ضّية؟
ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�ضروع؟ ( 3
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  حدود الدراسة: 

اقت�ضرت هذه الدرا�ضة يف هذه املرحلة على:
 معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�ضفوف الثاين واخلام�ض البتدائّي وال�ضف  �

الثاين املتو�ضط وال�ضف الأول الثانوّي يف التعليم العام.
 امل�ضرفني وامل�ضرفات الرتبويات من ذوي تخ�ض�ض علوم وريا�ضيات. �
 مديري ومديرات املدار�ض �
 حم�ضري وحم�ضرات املخترب �
 اأمناء واأمينات م�ضادر التعلم �
الريا�ض  � اململكة هي  والبنات يف خم�ض مناطق من  البنني  العام يف قطاعي  التعليم   مدار�ض 

والدمام وتبوك واملدينة املنورة وع�ضري.
 العام الدرا�ضّي 1433 - 1434هـ. �

  أهمية الدراسة: 

ترجع اأهمية الدرا�ضة اإىل ما يلي:
تقدم مقرتحات للم�ضاهمة يف تعزىز جوانب القوة وتاليف اأوجه الق�ضور لإجناح امل�ضروع وحتقيق  (  1

الربامج  تقدمي  والتعليم يف  الرتبية  بــوزارة  امل�ضوؤولني  الدرا�ضة  نتائج هذه  ت�ضاعد  فقد  اأهدافه. 
املنا�ضبة يف حالة وجود �ضعوبات اأو م�ضكالت لرفع م�ضتوى الدعم والتطوير املقّدم �ضواء لأطراف 

الدعم اأم للمعلمني.
والريا�ضيات يف  (  2 العلوم  تعليم  البحثية يف  الأولويات  اأهم  للمعلم من  املهنّي  التطور  يعد مو�ضوع 

اململكة ح�ضب درا�ضتي »مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات« لأولويات البحث 
ملعلم  املهنّي  التطوير  يعد  كما   .)1433 ال�ضمراين،   ،2010 )البلوي،  والريا�ضيات  العلوم  تعليم  يف 
 Obikan for Research and(حالًيا التعليم  يف  رئي�ضة  اأولــويــة  اململكة،  يف  والعلوم  الريا�ضيات 

 . )Development, 2010

امل�ضروع.  (  3 لتنفيذ  امل�ضتقبلّي  التخطيط  للم�ضوؤولني لأجل  �ضاماًل ومعلومات  الدرا�ضة و�ضًفا  تقدم 
فهي الدرا�ضة الأوىل التي تنظر اإىل واقع تعليم العلوم والريا�ضيات من عدة زوايا وعلى م�ضتوى 
الوطن، وهي من الدرا�ضات الأوليات لتقومي »م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«؛ مما 

ي�ضفي على الدرا�ضة جانب الريادة.
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تقدم اأدوات بحثية قد تفيد يف اإجراء ومتابعة البحث وهي: ا�ضتبانة التطور املهنّي، بطاقة حتليل  (  4
مهام الدم املوؤ�ض�ضّي، وبطاقتا مالحظة للممار�ضات التدري�ضّية ملعلم العلوم والريا�ضيات. 

لأدائهم،  (  5 الذاتي  التقومي  يف  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  الدرا�ضة  هذه  نتائج  تفيد  قد 
وكذلك قد تفيد مديري املدار�ض وامل�ضرفني الرتبويني يف تطوير اأداء املعلمني واملعلمات. 

  مصطلحات الدراسة: 

 Professional Development:التط�ر  املهنّي

يعرفه لوك�ض هور�ضلي واآخرون )1998( يف كتابهم »ت�ضميم التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات«، 
لتح�ضني  والت�ضرفات  والــطــرق  واملــهــارات  املــعــارف  لتطوير  للمعلمني  املقّدمة  الفر�ض  »جميع  بــاأنــه: 
ويف   ،)Loucks-HorsleyHewson, Love & Stiles, 1998, p xiv( واملوؤ�ض�ضات  الف�ضول  يف  فعاليتهم 
لزيادة  م�ضممة  واأن�ضطة  م�ضتمرة  »عمليات  باأنه  يعرف  والتعلم  التعليم  ومفاهيم  م�ضطلحات  معجم 
اأجل تعلم جيد«  املعلمني لكي متكنهم من حت�ضني تدري�ضهم من  املهنّية، واملهارات، واجتاهات  املعرفة  

)اإبراهيم، 2009، 496(.
ويق�ضد به اإجرائًيا يف هذه الدرا�ضة باأنه جميع الفر�ض املقّدمة لتطوير معارف ومهارات واجتاهات 
املعلمني من اأجل حت�ضني تعلم التالميذ والتلميذات. فال تقت�ضر فقط على التدريب املبا�ضر، فت�ضمل 

التدريب والفعاليات واملواد التعليمية امل�ضاحبة.
 Organiztion Support:الدعم امل�ؤ�س�سي

يرى جو�ضكي باأن الدعم املوؤ�ض�ضّي ي�ضمل عدة جوانب هي: لوائح املوؤ�ض�ضة، املوارد، ثقافة املوؤ�ض�ضة، 
. )Guskey, 2000( دعم زمالء املهنة، دعم املدير، دعم الإدارة العليا، ت�ضجيع النجاح، وتوفري الوقت

ويق�ضد به اإجرائيا يف هذه الدرا�ضة باأنه جميع اأنواع التعاون والتدريب التي يقدمها مدير املدر�ضة 
وامل�ضرف الرتبوي وحم�ضر املخترب واأمني امل�ضادر اإىل معلم الريا�ضيات والعلوم الطبيعية للم�ضاهمة يف 

تنفيذ املنهج.
Teaching Performance:الأداء التدري�سّي

يعرفه اللقاين واجلمل )2003( باأنه »مدى قدرة املعلم على ا�ضتخدام املمار�ضات والإجراءات التي 
العملية  يف  اأف�ضل  م�ضتوى  خاللها  من  يتحقق  عالية،  بكفاءة  التدري�ض  بعملية  القيام  على  ت�ضاعده 
التعليمية وتظهر يف املح�ضلة النهائية لنواجت التعلم«. ويق�ضد به اإجرائًيا يف هذه الدرا�ضة: املمار�ضات 
اأعدت  اأثناء تنفيذ التدري�ض داخل الف�ضل يف �ضوء بطاقة مالحظة  الفعلية التي يقوم بها املعلم يف يف 

لهذا الغر�ض.
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Training Needs :احلاجات التدريبية

هي جمموع التغريات املطلوب اإحداثها يف معارف ومعلومات ومهارات واجتاهات الأفراد العاملني 
لتعديل اأو تطوير �ضلوكهم، اأو ا�ضتحداث ال�ضلوك املرغوب يف �ضدوره عنهم والذي ميكن اأن يحقق و�ضولهم 
اإىل الكفاية الإنتاجية يف اأدائهم، والق�ضاء على نواحي الق�ضور والعجز يف هذا الأداء )الرخطيب، 1997، 

44(، ويق�ضد به اإجرائًيا الفرق بني ما هو مطلوب اأداوؤه بكفاية، وما هو قائم من اأداء. 
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الفصل الثاني : أدبيات الدراسة
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�ضيتم فيما يلي عر�ض الإطار النظري للدرا�ضة من خالل اأربعة حماور كالتايل: 
الإطار املفاهيمي للدرا�ضة التقوميية. (  1
التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات. (  2
الدعم املوؤ�ض�ضّي للمعلم. (  3
الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم والريا�ضيات. (  4

  المحور األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة التقويمية:

ن�ضاط  وهــو   ،)Westat, 2002( مــا«  �ضيء  جـــدارة  اأو  كــفــاءة  ملعرفة  املنظم  »التق�ضي  هــو  التقومي 
ي�ضمل  العلمّي، فكالهما  البحث  كبري  اإىل حد  ت�ضبه  متنوعة  واإجـــراءات  اأن�ضطة  ي�ضمل  الأوجــه  متعدد 
التق�ضي من اأجل معرفة جديدة من خالل ا�ضتخدام اأ�ضئلة موجهة جلمع بيانات لتقدمي النتائج، اإل اأن 
الختالف بينهما يتمركز حول مدى تعميم النتائج. وي�ضري امل�ضتغلون بالتقومي الرتبوّي اإىل الفرق بني 
 » Educational Evaluation: Alternative Approaches الن�ضاطني، اإذ فّرق وورثن و�ضاندرز يف كتابهما
and practical Guidelines«  بني البحث العلمّي والتقومي. فمثال دافعية الباحث هي التقدم يف املعرفة 

اإىل  بينما الدافعية لدى املقوم هي امل�ضاعدة لإيجاد حلول مل�ضكالت واقعية، كما يهدف البحث العلمّي 
تقدمي تعميمات، بينما يهدف التقومي اإىل امل�ضاعدة يف اتخاذ قرارات، كذلك بينما ي�ضعى الباحث اإىل فهم 
.)Worthen & Sanders,1987, 29-33( الظاهرة فاإن املقوم لي�ض دوره تقدمي مربرات و�ضرح الظواهر
لقد طور املهتمون بالتقومي عدة مناذج للتقومي تقوم على نظربات واأطر مفاهيمية خمتلفة. ولعل 
اأ�ضهرها واأقدمها منوذج تايلر، الذي ظهر يف الثالثينيات، والذي يقوم على قيا�ض املخرجات بناء  من 
على الأهداف املن�ضودة. وياأتي منوذج �ضكريفن، الذي ظهر يف ال�ضبعينيات، ليتبنى نهًجا خمتلًفا للتقومي، 
فال يعتمد على اأهداف الربامج واإمنا ينظر اإىل ميزات الربنامج املتحققة. وهناك منوذج �ضتافبيم الذي 
  Worthen يعتمد على تقدمي معلومات ملتخذي القرار حول ال�ضياق واملدخالت والإجراءات واملخرجات

.& Sanders، 1987

العلوم  الــتــطــويــر لتعليم  مــ�ــضــروعــات  بــتــقــومي  ازداد الهــتــمــام  املــهــنــّي  الــتــطــور  تــقــومي  ويف جمـــال 
والريا�ضيات مع الدعوات لإيجاد نوعية جيدة من املعلمني يف كل الف�ضول واحلاجة اإىل تطوير معارفهم 
ملعرفة  املهتمون ب�ضرورة وجود نظام تقومي  اإذ طالب  املعايري،  املعتمد على  التدري�ض  ومهاراتهم حول 
املهنّي  التطور  اأن�ضطة  فاعلية  حتديد  هو  يهمنا  ما  اإن  وجناحها.  حت�ضينها  يف  وامل�ضاهمة  الربامج  اأثــر 
امل�ضممة لتح�ضني معارف ومهارات املعلمني بهدف م�ضاعدة الطالب على التعلم. لقد اعتادت الدرا�ضات 
املعنية بالتقومي على معرفة ر�ضا امل�ضاركني يف برامج التطور املهنّي، بينما مت اللتفات موؤخًرا اإىل درا�ضة 
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الف�ضـــــول  يف  الناجتــــة  والتغيــــرات  املعلمني  تعلم  وبني  املهنّي  التطور  برامج  بني  العالقة 
 )Guskey, Penuel, Fishman,Yamaguchi & Gallagher، 2007. ويعد منوذج جو�ضكي  الدرا�ضيــــّة 
)2000 منا�ضًبا لهذا التوجه احلديث يف تقومي برامج التطور املهنّي. اإن هذا النموذج م�ضتمد من منوذج 
الربامج  وكفاءة  قيمة  لتحديد  م�ضتويات  اأربعة  من  واملكون  التدريبية،  الربامج  لتقومي  كريكباتريك 
التدريبية. ويرى جو�ضكي اأننا يف جمال الرتبية والتعليم، نحتاج اإىل اإ�ضافة م�ضتوى اآخر �ضّماه م�ضتوى 
الدعم املوؤ�ض�ضّي، لإميانه باأن املعلم لن ي�ضتطيع حتقيق التغيري والإ�ضالح ما مل يلق دعًما من الأطراف 
امل�ضاركة معه يف العملية التعليمية. وبالتايل فاإن منوذج جو�ضكي لتقومي فاعلية التطور املهنّي، ينظر اإىل 

خم�ضة م�ضتويات مرتبة هرمًيا من الب�ضيط اإىل العميق وهي كما يلي: 
امل�ضتوى الأول: اآراء امل�ضاركني حول التطور املهنّي املقّدم لهم.  �
امل�ضتوى الثاين: تعلم امل�ضاركني معارف ومهارات جديدة.  �
امل�ضتوى الثالث: الدعم والتغيري املوؤ�ض�ضّي.  �
امل�ضتوى الرابع: ا�ضتخدام امل�ضاركني للمعارف واملهارات يف اأدائهم.  �
� .)Guskey, 2000( امل�ضتوى اخلام�ض: نواجت تعلم الطالب

ويف هذا التقرير ال�ضنوّي الثاين مت تاأجيل النظر اإىل امل�ضتوى اخلام�ض املتعلق بنواجت تعلم الطالب 
ليكون يف مرحلة لحقة �ضمن التقرير ال�ضنوّي الثالث من الدرا�ضة التقوميية. كما مت الكتفاء بدلئل 

امل�ضتوى الرابع لتغني عن دلئل امل�ضتوى الثاين. 

  المحور الثاني: تقويم التطور المهنّي لمعلم العلوم والرياضيات:

اإل  املهنّي،  التطور  املهنّي واأحياًنا م�ضطلح  النمو   العربية م�ضطلح  البحوث والدرا�ضات  ت�ضتخدم 
اأن ال�ضمراين واآخرين )2011( يرون اأن الأف�ضل هو م�ضطلح التطور املهنّي؛ اإذ اإن م�ضطلح النمو املهنّي 
التطوير  والتخطيط. اإن  ال�ضتهداف  املهنّي  التطور  م�ضطلح  يعني  حني  يف  التطور،  تلقائية  يقت�ضي 
املهنّي للمعلم، عملية مهمة وحيوية لتطوير التعليم وحتقيق �ضروط النه�ضة يف اأوطاننا، ويتفق املربون 
و�ضانعو القرارات ال�ضيا�ضة والرتبوية على اأن املعلم من اأهم عنا�ضر منظمة التعليم يف اأي جمتمع، لأنه 
يقوم بدور جوهري يف تكوين الأفراد القادرين على ا�ضتثمار اأق�ضى طاقاتهم يف �ضبيل الإ�ضهام بتحقيق 
الأهداف ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية للمجتمع. ويوؤكد الرتبويون على اأنه ل ميكن تفعيل اأي 
اإ�ضالح يف منظومة التعليم بدون معلمني موؤهلني تاأهياًل جيداً ولديهم الكفايات الالزمة لإجناز هذا 
الإ�ضالح، فمهما  كانت جودة املناهج، ومهما توفرت التكنولوجيا والو�ضائط التعليمية، يبقى املعلم �ضيد 
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املوقف يف ا�ضتثمار الإمكانات املتاحة لتحريك عقول وقلوب الطالب )عبيد، 2004، 19؛ الده�ض،2009، 
وزيــادة  املعلم،  وتاأهيل  تطوير  اأولوياته  راأ�ــض  يف  ي�ضع  اأن  لبد  تعليمية  عملية  اأي  تطوير  اأن  كما   .)67
الهتمام بعملية تدريب املعلم وتطوير اأدائه طيلة فرتة خدمته لي�ض من باب الرتف، بل ياأتي ل�ضمان 
التدري�ض  وطــرائــق  التعليم  تقنيات  يف  الــرتبــوي،  احلقل  ي�ضهدها  التي  والــتــطــورات  التغريات  مواكبة 
واملحتوى الدرا�ضي وغري ذلك من مكونات املنهج املدر�ضي )احلبالين، 1432ه، 2(.وتزداد اأهمية التطور 
اإىل التطور ال�ضريع يف املجالت واملهن  اأ�ضبحت �ضرورًة ملحًة، بالنظر  املهنّي يف الع�ضر احلديث حتى 
كافة، مما ي�ضتلزم مواكبة الأفراد لهذا التطور املت�ضارع، لأنه �ضوف ي�ضع الفرد اأمام م�ضوؤوليات جديدة 
ومهام كثرية واأعباء متنوعة لبد من الوفاء بها مما يتطلب اإك�ضاب و�ضقل املعارف واملهارات ولجتاهات 
ذات عالقة مبا�ضرة بالعمل )الطعاين،2002(. اإن التطوير املهنّي للمعلمني يعمل على تزويد املتدربني 
باملعلومات واملهارات وامل�ضتحدثات العلمية، والتكنولوجية، والنظريات الرتبوية التي جتعلهم اأكرث قدرة 
القيام  بكيفية  املتدربني  وتعريف  امل�ضتمرة،  الرتبية  تنمية  على  تعمل  كما  التغريات،  على مواكبة هذه 
بواجبات ر�ضالتهم ووظائفها، وتعمل على تاأهيل املعلمني وفق معايري وقواعد حمددة )حممد و�ضهري 

حوالة، 2005م، 173(.
اأيام خالل ال�ضنة اإىل  لقد تغريت النظرة اإىل التطور املهنّي للمعلمني من التدريب املبا�ضر لعدة 
املعلم  الدرا�ضّي ومرتبطة بدور  العام  اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل  املهنّي على  التطوير  اإىل  النظر 
اجتهد  وا�ضًعا  جمــاًل  املهنّي  التطور  جمال  واأ�ضبح   .)Sparks & Hirsh, 1997( التدري�ض  يف  اليومّي 
املتخ�ض�ضون فيه ل�ضياغة معايري وموا�ضفات للتطور  املهنّي يوؤمل حتقيقها. لقد قدم املجل�ض الوطني 
للعاملني  التطوير  معايري   )National Staff Development Council, 2001( العاملني  لتطوير 
و�ضفها كما يلي: تنظيم جمتمعات تعلم، توفري قيادات فعالة يف املدار�ض وعلى م�ضتوى الإدارات، توفري 
م�ضادر لدعم عمليات التعلم، العتماد على بيانات ونتائج املتعلمني لتحديد اأولويات التطوير، ا�ضتخدام 
م�ضادر بيانات متنوعة للقيا�ض والتقومي، تاأهيل املربني لتخاذ القرارت بناء على البحث العلمي، تطبيق 
ا�ضرتاتيجيات التعلم املنا�ضبة للهدف، ال�ضتفادة من نظريات التعلم للتطوير واإحداث التغيري، التعاون 
تزويد  املتعلمني،  جلميع  للتعلم  داعمة  تعليمية  بيئة  لتوفري  املربني  تاأهيل  العاملني.  بني  وال�ضراكة 
لإ�ضراك  واملــهــارات  باملعارف  املربني  دعم  املنا�ضبة،  والتقومي  التدري�ض  وطــرق  املعريف  باملحتوى  املربني 
التعليمية. كما و�ضعت اجلمعية الوطنية لالعتماد الأكادميي لكليات الرتبية يف  الوالدين يف العملية 
الوليات املتحدة الأمريكية )NCATE( خم�ضة معايري لربامج التطور املهنّي للمعلمني وهي: جمتمعات 
تعلم، امل�ضاءلة و�ضمان اجلودة، التعاون بني التخ�ض�ضات املختلفة،  التنوع ومراعاة العدل، توفري امل�ضادر 
يقوم  التالية:  اخل�ضائ�ض  يحقق  ان  املهنّي يجب  التطور  اأن  هاموند  دارلينج  وتــرى  الالزمة.  واملــوارد 
يقدم  واملهارات،  املعارف  بناء  على  املعلمني  مل�ضاعدة  الفر�ض  يهيئ  الفعالة،  والتعلم  التعليم  طرق  على 
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على  يعمل  الفاعلة،  القيادات  بناء  على  ب�ضجع  تعلم،  جمتمعات  ييني  التدري�ض،  ل�ضرتاتيجيات  منــاذج 
 )Darling-Hammond, الرتابط بني اأطراف النظام التعليمي، القيا�ض والتقومي ل�ضمان فاعلية املعلم
)1998. كما �ضملت معايري الرتبية العلمية الوطنية تو�ضيات للتطوير املهنّي ملعلم العلوم ت�ضمل مايلي: 
التعلم  نظريات  مع  العلمية  املعرفة  دمــج  ال�ضتق�ضاء،  طــرق  خــالل  من  العلمية  للمعرفة  املعلم  تعلم 
وطرق التدري�ض، التاأكيد على مبداأ التعلم امل�ضتمر، حتقيق الرتابط والتكامل بني فر�ض التطور املهنّي 

)National Research Council, 1996(

الدرا�سات ال�سابقة ح�ل تق�مي التط�ر املهنّي

ي�ضري الأدب الرتبوّي اإىل درا�ضات هدفت اإىل تقومي التطور املهنّي، منها الدرا�ضة التقوميية لربنامج 
اأيزنهور للتطور  املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات، والتي قام بها املعهد الأمريكي للبحث، وا�ضتخدمت 
ودرا�ضة  واأن�ضطته،  الربنامج  لأهــداف  ال�ضامل  الو�ضف  هي:  املعلومات  جلمع  رئي�ضة  طرق  ثالث  فيها 
ا�ضتفتاء ملعرفة  الدرا�ضة  املعلم ال�ضفية. وا�ضتخدمت  املدار�ض، ودرا�ضة تتبعية ملمار�ضات  حالة لعدد من 
مدى م�ضاهمة اأن�ضطة التطور املهنّي يف تنمية م�ضتوى املعرفة واملهارة لدى املعلمني يف اجلوانب التالية: 
املعرفة العميقة للعلوم والريا�ضيات، املناهج، طرق التدري�ض، طرق التقومي، ا�ضتخدام التقنية، والتنوع. 
كما مت النظر اإىل جودة اأن�ضطة التطور املهنّي بناء على �ضت خ�ضائ�ض للتطور  املهنّي الفعال هي: نوع 
الأن�ضطة  الن�ضط، الرتابط بني  التعلم  العلمّي،  امل�ضاركة اجلماعية، املحتوى  الزمنية،  الن�ضاط، الفرتة 

.)Garet, Birman, Porter, Desimone & Herman, 1999(
التي  واآخرين  جاريت  درا�ضة  املجال،  هذا  يف  الرتبوّي  الأدب  يف  اإليها  امل�ضار  الدرا�ضات  اأكــرث  ومن 
عملت على ا�ضتفتاء عدد )207( من املعلمني موزعني يف )30( مدر�ضة يف ع�ضر مقاطعات يف خم�ض وليات 
اأمريكية. وقدمت بع�ض موا�ضفات التطور املهنّي الفعال من خالل عينة من املعلمني الذين �ضاركوا يف 
اإطار اهتمام  برامج تطوير خمتلفة.)Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001( .. ويف 
جمل�ض  كلفت  فقد  والريا�ضيات،  العلوم  ملعلم  املهنّي  التطوير  برامج  بتقومي  الوطنية  العلوم  موؤ�ض�ضة 
الإداريني باملدار�ض »Council of Chief State School Officers (CCSSO)«  مب�ضروع تقومي التطوير 
املهنّي ملعلمي العلوم والريا�ضيات، اإذ قدم املجل�ض درا�ضتني حول هذا املو�ضوع، اأولهما قدمها عام 2008م 
لدرا�ضة برامج للتطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات يف )14( ولية. واأ�ضارت اأهم النتائج اإىل ما يلي: 
اأن ثلث الدرا�ضات التقوميية دلت على وجود تاأثري لربامج التطور املهنّي على نتائج الطالب ومعارف 
الكايف واملتابعة يف  الوقت  العلمّي وتوفري  واأن الرتكيز على املحتوى  التدري�ضّية،  املعلمني وممار�ضاتهم 

 .)Blank, Alas & Smith, 2008( املدار�ض تزيد من فعالية التطور املهنّي
ا، عام 2009، درا�ضة حتليل بعدّي للبحوث والدرا�ضات التقوميية التي نفذت  كما قدم املجل�ض اأي�ضً
حول التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات، وذلك مل�ضاعدة امل�ضوؤولني وتقدمي اأدلة علمية حول تاأثري 
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برامج التطوير املهنّي التي نفذت على نتائج تعلم الطالب. وهدفت الدرا�ضة اإىل الإجابة عن ال�ضوؤالني 
العلمّي على معارف ومهارات  املحتوى  التي ركزت على  املهنّي  التطور  برامج  تاأثري  اأوًل: ما  التاليني: 
املعلمني وعلى نتائج حت�ضيل الطالب؟. وثانًيا: ما موا�ضفات برامج التطور املهنّي التي كان لها تاأثري؟ 
التحليل  نتائج  اأهم  الأدب الرتبوي؟. ودلت  الــواردة يف  املوا�ضفات  املوا�ضفات مع  وما مدى توافق هذه 
اإيجابّي على  اأن برامج تطوير املعلم يف املحتوى العلمّي للريا�ضيات يوؤثر ب�ضكل  البعدّي للدرا�ضة على 
نتائج حت�ضيل الطالب. كما ت�ضري النتائج اإىل وجود عالقة موجبة بني نتائج الطالب وبع�ض موا�ضفات 
 )Blank & Alas, التطور املهنّي الفعال وبخا�ضة امتداد الفرتة الزمنية املخ�ض�ضة لن�ضاط التطور املهنّي

 .2009(
واأجرى كاب�ض وكراوفورد  )Capps & Crawford, 2009( درا�ضة هدفت اإىل معرفة فاعلية برامج 
الباحث عدد )14( درا�ضة اهتمت بربامج  املعلمني، حيث تناول  العلوم يف دعم منو  املهنّي ملعلمي  النمو 
التطوير املهنّي ملعلمي العلوم، وكانت اأبرز نتائج الدرا�ضة اأن البيانات املتاحة لدى الباحث تدعم فر�ضية 
اأن برامج التدريب يف يف اأثناء اخلدمة تعزز املعرفة العلمية للمعلمني، وتعمل على اإعداد املعلمني لتنفيذ 

تعليمات التحقق وتوؤدي اإىل فهم الطالب.
وهدفت درا�ضة  ليبتاك)Liptak، 2002(  اإىل بحث اأثر برنامِج تطويٍر مهنيٍّ للمعّلمني يف معتقداتهم، 
، طالعوا خالله موا�ضفاِت الّنظرّيتني  وممار�ضاتهم التدري�ضّية؛ اإذ خ�ضع )10( معّلمني لربنامٍج تدريبيٍّ
باحلوار  للمعّلمني  ال�ضماح  عرب  العملّي  ال�ضتق�ضاء  اأ�ضلوب  ُطبِّق  حيث  الّتعّلم،  يف  والبنائّية  ال�ّضلوكّية، 
دت قبل الربنامج  ل اإىل مفاهيَم م�ضرتكٍة؛ فحدِّ امل�ضرتك، وعر�ض البدائل، والقرتاحات؛ لأجل الّتو�ضّ
بجمع  الباحث  قــام  واحلـــوار،  الــّتــداول،  من  اأ�ضهٍر   )6( وبعد  املعّلمني،  وممار�ضاُت  معتقداُت،  الّتدريبّي 
معتقدات،  يف  وحما�ضًة  ا،  تغرّيً هناك  اأّن  الّنتائج  واأّكــدت  واملقابالت.  ّفّية،  ال�ضّ املالحظات  عرب  البيانات 
اأّن  الّدرا�ضة  ا�ضتنتجت  الّتعّلم، وعليه؛ فقد  البنائّي يف  املنحى  الّتحّول نحو  املعّلمني ل�ضالح  وممار�ضات 
ا؛ لتعّلم طرائَق تدري�ضّيٍة جديدٍة، مينحهم القدرة على اّتخاذ القرارات الّناجحة،  اإعطاء املعّلمني فر�ضً

�ضون بذلك. والبعد عن الطريقة العتيادّية حني يفوَّ
وهدفت درا�ضة بالكمان )Blackman, 2003( اإىل حتديد اأثر التطور املهنّي على التغيري املفاهيمي 
العلمية.  للرتبية  الوطنية  للمعايري  وفًقا  العلوم  تدري�ض  اإىل  البتدائية  العلوم  تدري�ض  نقل  الــذي 
وا�ضتخدم الباحث طريقة درا�ضة احلالة لأغرا�ض الدرا�ضة حيث مت احل�ضول على البيانات من املالحظات 
داخل ال�ضفوف، واملقابالت مع �ضبعة معلمني. واأ�ضارت النتائج اإىل اأن املعلمني الذين �ضاركوا يف برنامج 
للعلوم  تدري�ضهم  يف  املفاهيمي  التغري  لتعليم  معتقدات  عدة  دجمــوا  العلمية  للرتبية  املهنّي  التطوير 
ت�ضمل ا�ضتخدام الأ�ضئلة ال�ضتدعائية، واملجموعات التعاونية، كما بينت الدرا�ضة اأن املعلمني ا�ضتخدموا 

معرفتهم باخلربات الثقافية للطلبة يف تعليم العلوم.
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وهدفت ّدرا�ضة روي )Roy, 2000( اإىل تقومي فاعلّية برنامِج تطويٍر مهنيٍّ ملعّلمي الّريا�ضّيات، عرب 
ي اأثره على تنفيذهم ا�ضرتاتيجّياٍت تدري�ضّيًة بنائّيًة، وعلى حت�ضيل طاّلبهم الّريا�ضّي. واعتمدت  تق�ضّ
نتائج الّطاّلب يف الختبار احلكومّي  ؛ فتّم حتليل  ، والآخــر نوعيٌّ اأحدهما كّميٌّ الّدرا�ضة منهَجْي بحٍث 
نهايَة العام الّدرا�ضّي، كما اأُجِريت مقابالٌت، وُجِمعت مالحظاٌت عن املعّلمني امل�ضاركني يف برنامج الّتطوير 
املهنّي. واأّكدت نتائج الّدرا�ضة الكّمّية حت�ّضن حت�ضيل الّطاّلب عرب فح�ض نتائجهم يف الختبار، كما اأّكدت 
الوا�ضَح للربنامج على قدرة املعّلمني يف تطوير، وتفعيل ا�ضرتاتيجّياٍت  الأثــَر  الّنوعّية  الّدرا�ضة  نتائج 

تدري�ضّيٍة بنائّيٍة. 
زالت  فما  العلمّي،  والبحث  الدرا�ضات  من  حقه  املهنّي  التطور  ينل  فلم  املحلّي  امل�ضتوى  على  اأمــا 
اإىل  ال�ضايع )2013(  الواقع. فقد هدفت درا�ضة  الك�ضف والتعرف على  املراحل الأوىل من  الدرا�ضات يف 
معرفة واقع التطور املهنّي للمعلمني واملعلمات امل�ضاحب« مل�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«. 
ومن خالل ا�ضتطالع اآراء مقدمي ومقدمات برامج التطور املهنّي، تبني وجود تنوع يف خ�ضائ�ض مقدمي  
ومقدمات الربامج من حيث التخ�ض�ض واجلن�ض واخلربة، وعدم و�ضوح خطة التطور املهنّي. كما قدرت 
اأن  كما  عالية،  بدرجة  املجالت  جميع  يف  املهنّي  التطور  برامج  اإىل  واملعلمات  املعلمني  حاجات  العينة 

ممار�ضة املعلمني واملعلمات لن�ضاطات التطور املهنّي كانت بني الدرجة املتو�ضطة وال�ضعيفة. 
املهنّي ملعلمي ومعلمات  التطور  التعرف على واقع ومعوقات  اإىل  البلوي والراجح )2011(  وهدف 
املهنّي، وم�ضادره،  التطور  اأن�ضطة  لت�ضمل خم�ضة جمالت هي:  الدرا�ضة  اأداة  ت�ضميم  الريا�ضيات. ومت 
وجمالت التطور التخ�ض�ضية والرتبوية، ومعوقات التطور املهنّي. وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث 
اأن�ضطة التطور املهنّي ممار�ضة هي ال�ضتفادة من توجيهات امل�ضرفني والتوا�ضل مع اأولياء الأمور. واأكرث 

امل�ضادر م�ضاهمة ملمار�ضة اأن�ضطة التطور املهنّي هي زمالء املهنة والكتب وامل�ضرف الرتبوي.
كما هدفت درا�ضة ال�ضمراين واآخرين )2011( اإىل التعرف على واقع ومعوقات التطور املهنّي ملعلمي 
ومعلمات العلوم، ومت ت�ضميم اأداة الدرا�ضة لت�ضمل خم�ضة جمالت هي: اأن�ضطة التطور املهنّي، وم�ضادره، 
وجمالت التطور التخ�ض�ضية والرتبوية، ومعوقات التطور املهنّي. وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث 
و�ضائل  امل�ضتجدات عرب  ومتابعة  امل�ضرفني  توجيهات  ال�ضتفادة من  املهنّي ممار�ضة هي  التطور  اأن�ضطة 
الإعالم والقراءة املتخ�ض�ضة يف تعليم العلوم والتوا�ضل مع اأولياء الأمور. كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن 

امل�ضادر الذاتية وزمالء املهنة وامل�ضرف الرتبوّي تعد امل�ضادر الأعلى لتطور املعلمني واملعلمات مهنًيا. 
اإىل تقومي برامج تدريب املعلمني على �ضل�ضلة ماجروهل   واأعــّد القر�ضي )1431هـــ( درا�ضة هدفت 
العاملية للعلوم يف �ضوء بع�ض العوامل من وجهة نظرهم، وقام بت�ضميم ا�ضتبانة ملعرفة مدى ا�ضتفادة 
معلمي العلوم من هذه الربامج باملرحلة املتو�ضطة مبدينة الطائف، ثم قام الباحث بتطبيق ال�ضتبانة 
على عينة الدرا�ضة والبالغ عددهم )79( معلًما جميعهم خا�ضوا الربنامج التدريبي على �ضل�ضلة ماجروهل 
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العاملية للعلوم وجاءت اأهم نتائج الدرا�ضة على النحو التايل: اأن ا�ضتفادة معلمي العلوم باملرحلة املتو�ضطة 
من الربنامج التدريبي على �ضل�ضلة ماجروهل كانت بدرجة متو�ضطة. كما اأن درجة امل�ضكالت التي تواجه 
معلمي العلوم يف املرحلة املتو�ضطة مبدينة الطائف لال�ضتفادة من برنامج تدريب املعلمني على �ضل�ضلة 

ما جروهل العاملية كانت بدرجة عالية.
وهدفت درا�ضة العليان )1431ه( اإىل حتديد اأبعاد الّتطوير املهنّي الّذاتّي ملعّلمي ريا�ضيات املرحلة 
ون، وتعّرف درجتي اأهّمّيتها، وتوافرها من وجهة نظر املمار�ضني، وبناء ت�ضّوٍر  املتو�ّضطة كما يراها املخت�ضّ
ا،  مقرتٍح لهذا اخل�ضو�ض، وذلك باعتماد املنهج الو�ضفّي، عرب تطبيق ا�ضتبانٍة ا�ضتجاب لها )35( خمت�ضًّ
ني على جميع اأبعاد الّتطوير املهنّي  وا�ضتبانٍة اأخرى ا�ضتجاب لها )181( ممار�ًضا. وقد وافقت عّينة املخت�ضّ
نة، وبن�ضبة )100%( يف جميع الأبعاد، مع تفاوت اأهّمّيتها من وجهة نظرهم ما بني نطاقي  الّذاتّي امل�ضمَّ
نة  اأفاد املعّلمون عدم توافر معظم اأبعاد الّتطوير املهنّي الّذاتّي امل�ضمَّ )مهّمٌة(، و)مهّمٌة نوًعا ما(، كما 
من وجهة نظرهم. واأو�ضت الّدرا�ضة بالإفادة من مطالب الّتطوير املهنّي الّذاتّي ال�ّضخ�ضّية امل�ضّمنة؛ 
اللتحاق باأق�ضام الّريا�ضّيات بكّلّيات الرّتبية، ولبناء برامَج  الّراغبني يف  الّطاّلب  لرت�ضيح، واختيار 
اإعدادهم، وتاأهيلهم املهنّي، وتدريبهم على اأ�ضاليب الّتقومي، والّتطوير املهنّي الّذاتّي، وت�ضميم، وتنفيذ 
لرفع م�ضتوى وعيهم، ومهاراتهم  املعّينني؛  للمعّلمني  تربوّيٍة  ور�ــِض عمٍل، وبرامَج تدريبّيٍة، ولقاءاٍت 
ًة يف الأ�ضاليب الّتقوميّية، والّتطويرّية اّلتي ل مُتار�ض، اأو مُتار�ض بدرجٍة  املهنّية يف الّتطوير الّذاتّي، خا�ضّ

متو�ّضطٍة.
الك�ضف عن واقع عملية تدريب  اإىل  ويف فل�ضطني، هدفت درا�ضة للعاجز واللوح والأ�ضقر )2010( 
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوّية يف يف اأثناء اخلدمة مبحافظات غزة من خالل ا�ضتفتاء )580( معلًما 
اأ�ضئلة  عن  لالإجابة  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحثون  ا�ضتخدم  وقد  الثانوّية.  املرحلة  من  ومعلمة 
الدرا�ضة، واأعدوا لهذا الغر�ض ا�ضتبانة. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل حاجة برامج تدريب املعلمني واملعلمات 
اإىل وجود اأهداف حمددة �ضلًفا، بالإ�ضافة اإىل حاجتها اإىل التخطيط املنطلق من واقع العملية التعليمية 
تخطيط  من  الربنامج  عمليات  كافة  يف  املعلمني  م�ضاركة  واأهمية  املختلفة،  املتدربني  احتياجات  ومن 

وم�ضاركة يف التنفيذ والتقومي واملتابعة. 
العلوم  معلمي  امتالك  مدى  ا�ضتق�ضاء  اإىل   )2009( ال�ضالمات  درا�ضة  هدفت  فقد  الأردن  يف  اأمــا 
للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنًيا واملعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم بالأردن، اإذ �ضمم الباحث 
الذاتي - تقومي تعلم الطلبة - الرتبية  املعايري وهي: )التطوير  ا�ضتبانة ت�ضمنت �ضبعة جمالت من 
تنفيذ   - اخلا�ضة  والبيداغوجية  الأكادميية  املعرفة   - التعليم  مهنة  اأخالقيات   - الأردن  يف  والتعليم 
الدرو�ض - التخطيط للتدري�ض(، و�ضملت عينة الدرا�ضة فئات املعلمني واملديرين وامل�ضرفني وتو�ضلت اإىل 
نتائج اأهمها: عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املتو�ضطات احل�ضابية لإجابات معلمي ومعلمات 
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عن اأي جمال من جمالت ال�ضتبانة، وكذلك عن ال�ضتبانة ككل، تعزى اإىل اخلربة. كما دلت النتائج 
على وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املتو�ضطات احل�ضابية لإجابات اأفراد العينة عن ا�ضتبانة 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 يف اأثناء اخلدمة؛ للوقوف على مدى تناغمها مع الجتاهات احلديثة يف هذا امليدان. وتو�ضلت الدرا�ضة 
اإىل نتائج اأهمها: اأن هناك تقدًما يف البنى النظرية للمفاهيم واملعارف واحلقائق ذات ال�ضلة بتخ�ض�ضات 
التكنولوجيا  لزمام  وامتالكهم  ال�ضفية،  وغري  ال�ضفية  واأن�ضطتهم  تدري�ضهم  اأ�ضاليب  ويف  املتدربني، 
خا�ض  ومعظمها  املعيقات  بع�ض  هناك  اأن  كما  مقبولة،  بدرجة  منها  وال�ضتفادة  ا�ضتخدامها  واأ�ضاليب 
واأماكن  واملعنوية،  املادية  واحلــوافــز  الكامل،  التدري�ضّي  والعبء  املوا�ضالت،  �ضعوبة  مثل:  باملتدربني 
لإعداد  مقرتح  بت�ضور  الدرا�ضة  وخرجت  املنا�ضب.  بال�ضكل  الالزمة  الت�ضهيالت  توافر  وعدم  التدريب 

املعلمني وتدريبهم يف يف اأثناء اخلدمة.
ويف عمان �ضعى متويل )2004( اإىل تقدمي ت�ضور مقرتح لتطوير برامج التدريب ملعلمي الريا�ضيات 
تدريبية  احتياجات  ما مت حتديده من  وذلك يف �ضوء  ب�ضلطنة عمان،  والثانوية  الإعدادية  باملرحلتني 
لزمة ملعلمي الريا�ضيات. وقد اأعد الباحث لهذا الغر�ض ثالث ا�ضتبانات موجهة اإىل معلمي وموجهي 
اأهم  حتديد  التالية:  النتائج  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  والثانوية.وقد  الإعــداديــة  باملرحلتني  الريا�ضيات 
الحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي الريا�ضيات كما يراها املعلمون باملرحلتني الإعدادية والثانوية. 
اأ�ضلوب املحا�ضرة ال�ضائد يف الدورات  وتاأكيد معلمي املرحلتني الإعدادية والثانوية على �ضرورة تغيري 
كذلك  احلديثة،  الجتاهات  مع  يتما�ضى  مبا  التدريب  يف  العملية  الأ�ضاليب  اإىل  والنتقال  التدريبية، 
�ضرورة عقد م�ضاغل ودورات تدريبية وندوات تعليمية ي�ضاركون فيها ويتبادلون كل ما هو جديد خا�ض 

بتجويد تدري�ض مادة الريا�ضيات.
مما �ضبق يت�ضح التوجه احلايل لالهتمام مبجال التطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات من حيث 
�ضّن املعايري واملوا�ضفات لتفعيله والهتمام بتقوميه ودرا�ضة مدى حتقيقه لالأهداف املرجوة. كما يت�ضح 
اأن جمال التطور املهنّي على امل�ضتوى املحلّي، مل ينل حقه من البحث والتق�ضي والتقومي، مما ي�ضتدعي 

تكثيف اجلهود لتحقيق التطوير املاأمول للمعلم.
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  المحور الثالث: الدعم المؤسسّي: 

على الرغم من اختالف الروؤى النظرية حول مفهوم الدعم املوؤ�ض�ضّي، اإل اأن هناك اعتقاًدا كبرًيا باأن 
جودة الدعم املوؤ�ض�ضّي توؤثر بدرجة كبرية على جناح املدر�ضة، ونتائج الطالب )Bush, 2008(. ويعتمد 
الدعم املوؤ�ض�ضّي على عدد من العوامل مثل طبيعة املواقف الرتبوية، طبيعة التنظيم الجتماعي، اأهداف 
اأخرى  وعوامل  الزمنية،  الأطــر  وكذلك  املختلفة،  وامل�ضادر  املــواد  املعنيني،  الأفــراد  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضة 
اأن  رافــدة احلريري )نقاًل عن ح�ضني وح�ضني، 2006(  متعددة )Leithwood & Riel, 2003(. وتذكر 
الهدف الرئي�ضي لأي دعم موؤ�ض�ضي هو الرتكيز على توفري اخلربات الرتبوية، وبرامج التدريب املنا�ضبة 
العقلية  اإمكاناتهم  و�ضقل  تعزىز  لأجــل  الأفــراد  وكفاية  م�ضتوى  ورفــع  لتطوير  واملوظفني  للمعلمني 

واجل�ضمية والوجدانية.
املهنّي،  التعلم   وتعزيز  املعلمني،  التعاون بني  زيــادة  كبرًيا يف  دوًرا  الفاعل  املوؤ�ض�ضّي  الدعم  ويلعب 
والقيادة الت�ضاركية داخل جمتمعات املمار�ضة باملدر�ضة، من اأجل زيادة اخلربة بني اأع�ضاء املدر�ضة بغر�ض 
اأن  على   )Southworth, 2009( �ضاوثورث  ويوؤكد  التعليم.  نتائج  وحت�ضني  املدر�ضية  العمليات  حت�ضني 
دعم املدار�ض يحدث فرًقا كبرًيا يف املمار�ضة ال�ضفية وتعلم الطالب، ب�ضكل غري مبا�ضر من خالل اأعمال 
املوؤ�ض�ضّي  للدعم  ومت�ضابكة  موؤثرة  ا�ضرتاتيجيات  ثــالث  تبني  اإىل  نف�ضه،  الوقت  يف  ويدعو،  املعلمني. 
ال�ضفوف  يف  يحدث  ما  ر�ضد  والتعليم،  التعلم  عملية  يف  والفعال  امل�ضتمر  الهتمام  منذجة  الناجح: 
اأ�ضا�ض تقدم  الدرا�ضّية وبيانات التح�ضيل العلمّي للطالب من اأجل تطوير التعليم  املهنّي الفعال على 
ومنو الطالب، وتطوير التعليم  املهنّي والتعاون البناء للمعرفة  املهنّية من خالل احلوار حول ممار�ضات 

التعليم والتعلم للطالب.
مما �ضبق، ميكن التاأكيد اأن الدعم املوؤ�ض�ضّي الفاعل يركز على تعلم الطالب، حيث ي�ضارك العديد 
من اأع�ضاء املجتمع املدر�ضي يف لعب اأدوار هادفة وحمددة يف الدعم لتح�ضني اأداء وفاعلية املدر�ضة. كما 
ي�ضدد كذلك على تعزىز النمو املهنّي للمعلمني وخلق وا�ضتدامة البيئة املدر�ضية الفاعلة؛ بحيث ي�ضبح 
تطبيق املناهج واملقررات الدرا�ضّية م�ضوؤولية جماعية تعاونية. وفيما يلي تف�ضيل لأدوار اأطراف الدعم 

املوؤ�ض�ضّي املعنيني بهذه الدرا�ضة:

اأدوار مدير املدر�سة:

�ضددت الدرا�ضات والبحوث يف ال�ضنوات الأخرية على اأهمية ثالثة جوانب يف عمل القائد الرتبوّي 
اإىل  املناهج الدرا�ضّية بطرق خمتلفة توؤدي  اإدارة  وهي: 1( تطوير فهم عميق لكيفية دعم املعلمني، 2( 
تعزز تدري�ض فاعل،  اإىل منظمات فعالة  املدار�ض  القدرة على حتويل  الطالب، 3( تطوير  تعلم  تعزىز 

.(Davis et al., 2005) وتعلم فاعل جلميع الطالب
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وقد حددت القواعد التنظيمية ملدار�ض التعليم العام ال�ضادرة  من قبل وزارة املعارف يف عام1420  
مهام وم�ضوؤوليات مدير املدر�ضة ووكيلها وجميع العاملني يف املدر�ضة، فجاءت  مهام  وم�ضوؤوليات مدير 
املدر�ضة على النحو الآتي: مدير املدر�ضة هو امل�ضوؤول الأول يف مدر�ضته، وهو امل�ضرف على جميع �ضوؤونها 
يف  ويدخل  و�ضلوكاً،  اأداء  لزمالئه  احل�ضنة  القدوة  وهو  والجتماعية،  والإداريـــة  والتعليمية  الرتبوية 

م�ضوؤولياته ما يلي:
الإحاطة الكاملة باأهداف املرحلة وتفهمها والتعرف على خ�ضائ�ض طالبها وفًقا ملا جاء يف �ضيا�ضة  (  1

التعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية.
واكت�ضاب  (  2 اجلــوانــب  جميع  من  ومنــوه  الطالب  �ضخ�ضية  لبناء  ال�ضاحلة  الرتبوية  البيئة  تهيئة 

اخل�ضال احلميدة.
متابعة الإ�ضراف على مرافق املدر�ضة وجتهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها لال�ضتخدام مثل )امل�ضلى،  (  3

والأفــنــيــة  الن�ضاط،  وقــاعــات  املــدر�ــضــي،  واملق�ضف  التعلم،  مــ�ــضــادر  ومــركــز  واملــخــتــربات،  واملــعــامــل 
واملالعب... وغريها(، وتنظيم الف�ضول وتوزيع الطالب عليها.

اتخاذ الرتتيبات الالزمة لبدء الدرا�ضة يف املوعد املحدد واإعداد خطط العمل يف املدر�ضة، وتنظيم  (  4
واللجان يف  املجال�ض  وت�ضكيل  املدر�ضة  من�ضوبي  على  الن�ضاط  وبرامج  الأعمال  وتوزيع  اجلــداول، 

املدر�ضة ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات وح�ضب ما تقت�ضيه حاجة املدر�ضة.
الإ�ضراف على املعلمني وزيارتهم يف الف�ضول والطالع على اأعمالهم ون�ضاطهم وم�ضاركاتهم. (  5
الدقة  (  6 حتــري  مــع  لذلك  املنظمة  للتعليمات  وفــًقــا  املدر�ضة  يف  للعاملني  الوظيفي  الأداء  تقومي 

واملو�ضوعية والتحقق من وجود ال�ضواهد املوؤيدة ملا ي�ضعه من تقديرات.
الإ�ضهام يف النمو  املهنّي للمعلم من خالل تلم�ض احتياجاته التدريبية واقرتاح الربامج املنا�ضبة  (  7

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

وت�ضهيل  (  8 املدر�ضة  زيــارة  عملهم  طبيعة  تقت�ضي  ممن  وغريهم  الرتبويني  امل�ضرفني  مع  التعاون 
املخت�ض  امل�ضرف  دعوة  املبادرة يف  تو�ضياتهم وتوجيهاتهم مع مالحظة  تنفيذ  مهماتهم ومتابعة 

عند احلاجة.
الطالب  (  9 اأمــور  واأولياء  املدر�ضة  بني  والتكامل  التعاون  اآفــاق  وفتح  الجتماعي  املدر�ضة  دور  تعزيز 

وغريهم ممن لديهم القدرة على الإ�ضهام يف حتقيق اأهداف املدر�ضة.
اإ�ضعارهم  (  10 اأبنائهم وموا�ضلة  اأحوال  اأمور الطالب ودعوتهم لالطالع على  توثيق العالقة باأولياء 

مبالحظات املدر�ضة ومرئياتها حول �ضلوكهم وم�ضتوى حت�ضيلهم والت�ضاور معهم ملعاجلة ما قد 
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يواجهه اأبناوؤهم من م�ضكالت.
الرتبوية  (  11 اجلــوانــب  ملناق�ضة  املــدر�ــضــة  هيئة  مــع  الجــتــمــاعــات  وتنظيم  املدر�ضية  املجال�ض  تفعيل 

والتنظيمية، و�ضمان قيام كل فرد مب�ضوؤولياته على الوجه املطلوب، مع مالحظة تدوين ما يتم 
التو�ضل اإليه ومتابعة تنفيذه. 

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

الإ�ضراف على اأعمال الختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة درا�ضة نتائج الختبارات وحتليلها  (  13
واتخاذ ما يلزم من اإجراءات يف �ضوء ذلك.

ولأهمية دور مدير املدر�ضة فقد قام بول )Paul, 2000( بدرا�ضة دور املدير كقائد تربوي يف دعم 
التنمية املهنّية للمعلمني، وكان من اأهم النتائج اأنه ميكن ملدير املدر�ضة حتقيق التنمية املهنّية من خالل 
عدة اأ�ضاليب: ومنها اإحلاق املعلمني بكليات الرتبية، حث املعلمني على القراءة والطالع، مالزمة املعلمني 
اأن  بع�ضهم لبع�ضهم، وغريها من الأ�ضاليب الأخــرى. وك�ضفت درا�ضة احلمدان وال�ضمري )2008( عن 
معظم املديرين يوؤدون اأدوارهم يف التطوير املهنّي للمعلم بن�ضبة عالية، كما اأكد )80.8%( من مديري 
املدار�ض الثانوّية �ضرورة العمل على تنمية عالقات التعاون والتن�ضيق بني اإدارة املدر�ضة والقائمني على 
اأبــرز تو�ضيات  اأثناء اخلدمة. وكــان من  املهنّي للمعلم يف يف  التدريب   التخطيط عند تخطيط برامج 
درا�ضة ح�ضيني )2008( التاأكيد على اأهمية وجود دوٍر فاعٍل لالإدارة املدر�ضية يف حتقيق التنمية  املهنّية 
للمعلمني. وتو�ضل نحيلي )2010( يف درا�ضته اإىل اأن ملدير املدر�ضة دوًرا مهًما يف رفع كفاية املعلمني يف 
جمالت البحث املختلفة العلمّية، والجتماعية، والإدارية، وغر�ض الثقة بالنف�ض، والعتزاز والفتخار 
باملهنة واإك�ضاب املعلمني املهارات الالزمة يف معاجلة امل�ضكالت التي تعرت�ضهم يف جمال ا�ضتخدام طرائق 
التدري�ض والو�ضائل التعليمية احلديثة. يف حني تو�ضلت كحيل )2004( اإىل اأن مديري املدار�ض ل يعملون 
ال�ضفية وعقد  الزيارات  دورهــم على  ويقت�ضر  املطلوب،  بال�ضكل  للمعلمني  املهنّية  التنمية  على حتقيق 

الجتماعات، كما اأنهم ل ي�ضتخدمون الأ�ضاليب احلديثة لتحقيق التنمية  املهنّية للمعلمني.
املدر�ضة عند  الدور الرتبوي ملدير  اإىل حتديد  التي هدفت   )Nelson, 2010( ويف درا�ضة نيل�ضون
مالحظته ملعلمي الريا�ضيات واأثناء اجتماعه بهم، اأو�ضحت النتائج اأن مديري املدار�ض –مبعارف قيادية 
خمتلفة-ي�ضتخدمون معايري خمتلفة جداً بع�ضهم عن بع�ض يف تقومي الأداء التدري�ضّي ملادة الريا�ضيات 
ما  على  توؤثر  الريا�ضيات  حول  القيادية  معارفهم  اأن  النتائج  اأو�ضحت  كما  الدرا�ضية.  ال�ضفوف  داخل 
يالحظونه ويقومونه داخل ال�ضفوف الدرا�ضية، وعلى مناق�ضاتهم وتفاعلهم. واأخرًيا اأو�ضحت الدرا�ضة 

اأن تنوع املعارف القيادية ملديري املدار�ض ميد املعلمني باأنواع خمتلفة من الدعم.
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اأدوار امل�سرف الرتب�ي:

يقوم الإ�ضراف الرتبوّي بدور كبري يف العملية الرتبوية، فمن خالله يتم اإعادة النظر يف املقررات 
الدرا�ضّية، وتطويرها، وتنمية املعلمني مهنياً، وحت�ضني اأداء الإدارة املدر�ضية، و�ضمان تنمية �ضخ�ضيات 
املتعلمني من جميع جوانبها )الإدارة العامة لالإ�ضراف الرتبوي، 1429ه(، وميكن حتديد الأدوار التي 

يقوم بها امل�ضرف الرتبوّي يف هذا املجال بالتايل:
نقل الأفكار والأ�ضاليب ونتائج التجارب والأبحاث الرتبوية اإىل املعلمني واإثارة اهتمامهم بها. (  1
اأداء بع�ض املهارات التدري�ضّية، وعقد الدورات التدريبية لهم ورفع م�ضتوى  (  2 تدريب املعلمني على 

اأدائهم لهذه املهارات.
وو�ــضــع  (  3 مــنــهــا،  ال�ضلوكية  الأهـــــداف  وا�ــضــتــقــاق  الــدرا�ــضــّيــة  املــنــاهــج  عــلــى حتليل  املعلمني  مــ�ــضــاعــدة 

ال�ضرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها.
م�ضاعدة املعلمني على ابتكار الو�ضائل التعليمية التي حتتاج اإليها املو�ضوعات التي ت�ضملها املقررات  (  4

الدرا�ضّية من خالل البيئة املحيطة باملدر�ضة.
م�ضاعدة املعلمني على اأ�ضاليب التقومي وكيفية اإجرائه وحتليل نتائجه. (  5
�ضليم  (  6 وتفكري  مدر�ضية  علمية  اأ�ــضــ�ــض  على  املــهــنــّي  والــتــجــريــب   التفكري  على  املعلمني  ت�ضجيع 

وا�ضتخال�ض النتائج وا�ضتخدامها.
م�ضاعدة املعلمني على النمو امل�ضتمر من خالل العالقات الإن�ضانية وذلك بالرتقاء مب�ضتوى اأداء  (  7

املعلم ومعاونته على النمو  املهنّي والعلمّي.
ــــم املـــــ�ـــــضـــــاركـــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون والــــــتــــــ�ــــــضــــــاور والــــــعــــــمــــــل اجلــــــمــــــاعــــــّي بـــــــروح  (  8  تـــــعـــــزيـــــز مــــفــــاهــــي

الفريق.
حت�ضني بيئات التعلم التي ت�ضاعد الطالب على التعلم اجليد )ح�ضني وعو�ض اهلل، 1427هـ(. (  9

كما حددت الإدارة العامة لالإ�ضراف الرتبوّي )1429هـــ، 28-30( بع�ض القدرات  املهنّية احلديثة  (  10
للم�ضرف الرتبوّي يف عدد من املجالت، ومن اأهمها: 

1( ت�ضميم بيئات التعلم،  2( التقومي الت�ضاركي والتقومي البديل،  3( التعليم الإلكرتوين، 4( مناذج 
التدري�ض وا�ضرتاتيجياته، 5( القيادة والت�ضال.

الرتبويني مبراحل  للم�ضرفني  الالزمة  الأ�ضا�ضية  الأدائية  الكفايات  اأهم   )2000( الزايدي  وحدد 
التعليم العام وم�ضتوى اأهميتها ودرجة ا�ضتخدامها، اإذ تو�ضل اإىل اأن جمال القيادة اأكرث املجالت اأهمية 
جمال الت�ضال اأكــرث املجالت ا�ضتخداًما بينما جمال املناهج  واأن  بينما كان التخطيط اأقلها اأهمية، 
اأقلها ا�ضتخداماً. وقام البّنا )2003( بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل الدور املهنّي الذي يجب اأن ميار�ضه 
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امل�ضرف الرتبوي لتح�ضني العملية التعليمية التعلمية ، وذلك من خالل دوره جتاه عنا�ضرها من وجهة 
نظر املعلمني، والك�ضف عن اأثر بع�ض املتغريات كاجلن�ض واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلدمة واملرحلة التي 
يتعامل معها املعلم على تقدير املعلمني ملدى ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره. تكون جمتمع الدرا�ضة 
من جميع املعلمني واملعلمات العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية يف حمافظة غزة ا�ضتخدم 
الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة واختبار �ضحة فر�ضياتها موظفا ال�ضتبانة 
كاأداة للدرا�ضة، وتو�ضلت هذه الدرا�ضة للنتائج التالية -: يعطي امل�ضرف الرتبوي اأولوية للمنهاج ح�ضب 
الرتبوي لأدواره، كما -اأكدت الدرا�ضة اأن امل�ضرف الرتبوي  تقديرات املعلمني لدرجة ممار�ضة امل�ضرف 
ميار�ض دوره املهنّي بدرجة عالية، ومل  توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية ملدى ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي 
لدوره املهنّي يف جمموع الأدوار الكلّية تعزى ملتغريات اجلن�ض واملرحلة و�ضنوات اخلدمة. وقام �ضرتاك 
واخل�ضاونة )2004( بتقومي اأداء امل�ضرفني الرتبويني ملهماتهم الإ�ضرافية يف �ضوء الجتاهات احلديثة 
من وجهة نظر مديري املدار�ض واملعلمني، وتو�ضال اإىل اأن مديري املدار�ض يرون اأن م�ضتوى اأداء امل�ضرفني 
ا اأن م�ضتوى ممار�ضات املهمات ل زال دون م�ضتوى  ل زال دون م�ضتوى الطموح، كما راأى املعلمون اأي�ضً
الطموح املعهود، واأن جميع املجالت متركزت عند الو�ضط با�ضتثناء الإ�ضراف على التدريب كان عالياً. 
كما حدد الروقي )2006( اأبرز الحتياجات التدريبية للم�ضرفني الرتبويني يف جمال املعارف واملهارات 
والجتاهات. حيث تو�ضل اإىل اأن امل�ضرفني الرتبويني بحاجة للتدريب بدرجة كبرية يف جميع جمالت 

العمل الإ�ضرايف.
اإىل التعرف على واقع هذه املمار�ضات الإ�ضرافية  اأبو �ضمرة واآخــرون )2007( بدرا�ضة هدفت  وقام 
اأفــراد عينة  اإح�ضائية  بني تقديرات  النتائج عدم وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  يف حمافظة اخلليل. 
الدرا�ضة لواقع املمار�ضات الإ�ضرافية للمديرين تعزى ملتغريات اجلن�ض والتخ�ض�ض واملوؤهل العلمي، يف 
حني اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة لواقع املمار�ضات 
الإ�ضرافية للمديرين تعزى اإىل متغريي: املديرية ول�ضالح مديرية جنوب اخلليل، و�ضنوات خربة املعلم 

ول�ضالح املعلمني الذين تزيد �ضنوات خربتهم عن )15( �ضنة.
وهدفت درا�ضة الدو�ضري )2007(  اإىل الك�ضف عن وجهات نظر معلمي املرحلة البتدائية مبحافظة 
الــرتبــويــني، ومــدى الإفــــادة مــن خــرباتــهــم، ودورهـــم لتطوير كفايات  الــدوا�ــضــر جتــاه م�ضرفيهم  وادي 
املهنّي ملعلمي  الرتبويني ميار�ضون دورهــم يف تطوير النمو  واأظــهــرت النتائج اأن امل�ضرفني   ، املعلمني، 
املرحلة البتدائية بدرجة متو�ضطة،  وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، 
ووجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى ملتغري التخ�ض�ض يف املجالت جميعها ل�ضالح التخ�ض�ض العلمي. 
واأجرى العمرات )2008( درا�ضة هدفت اإىل التعرف على درجة ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره الفني من 
وجهة نظر مديري ومديرات املدار�ض يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة معان،  وكان من اأهم 



37

نتائج الدرا�ضة:اأن ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره الفني كان بدرجة متو�ضطة، عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�ضائية لدرجة ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره الفني تعزى للجن�ض واملديرية واملوؤهل العلمي 

واخلربة. 
وك�ضفت درا�ضة تيم )2009( اأن واقع املمار�ضات الإ�ضرافية لدى امل�ضرف الرتبوّي يف املدار�ض احلكومية 
كانت �ضعيفة، واأن واقع املمار�ضات الإ�ضرافية يختلف باختالف املوؤهل العلمّي واملرحلة التعليمية ومكان 
الرتبوّي  امل�ضرف  الإ�ضرافية لدى  املمار�ضات  واقع  اإح�ضائية يف  ذات دللة  بينما ل توجد فروق  العمل، 

تعزى ملتغري اجلن�ض.
تطوير  يف  ملهامه  الــرتبــوّي  امل�ضرف  ممار�ضة  درجــة  م�ضتوى  اأن   )2010( الرويلي  درا�ضة  واأظــهــرت 
معلمي الريا�ضيات يف املرحلة املتو�ضطة يف منطقة احلدود ال�ضمالية يف جمالت )التخطيط للتدري�ض، 
والعالقات  ال�ضف  اإدارة  الطالب،  تقومي  التعليمية،  الو�ضائل  التدري�ض،  طــرق  املقرر،  والكتاب  املنهج 
الإن�ضانية، اإذ تو�ضل اإىل اأن امل�ضـرف الرتبوّي يـمار�ض مهامه يف تطوير النمو املهنّي ملعلمي الريا�ضيات 
الو�ضائل  التدري�ض،  والكتاب املقرر، طرق  املنهج  للتدري�ض،  املتو�ضطة يف جمالت التخطيط  املرحلة  يف 
التعليمية وتقومي الطالب( كان بدرجة متو�ضطة، كما اأنه ميار�ض مهامـه يف تطويـر النمـو  املهنّي ملعلمــي 

الريا�ضيات يف املرحلة املتو�ضطة يف جمايل )اإدارة ال�ضف والعالقات الإن�ضانية( بدرجة كبرية. 
كما هدفت درا�ضة ال�ضهوان )2010( اإىل معرفة مدى فاعلية الدورة التدريبية للم�ضرفني الرتبويني 
ومديري املدار�ض من وجهة نظر املتدربني. ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي، ومت ت�ضميم ا�ضتبانة وزعت 
على امل�ضرفني الرتبويني ومديري املدار�ض. اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن فاعلية الدورة التدريبية تراوحت 
بني جيد وجيد جداً مما يدل على فاعليتها يف اإك�ضاب املتدربني امللتحقني بها مهارات وخربات ت�ضاعدهم 
على اأداء وظائفهم بالأ�ضلوب الرتبوي التعليمي املطلوب كقادة تربويني، كما اأظهرت وجود فروق ذات 
دللة اإح�ضائية بني اأفراد عينة الدرا�ضة تعزى لنوع العمل )م�ضرف تربوي اأو مدير مدر�ضة(، واأظهرت 
الــدورات التي التحق بها املتدربون  اإح�ضائية بني املجموعتني تعزى لعدد  عدم وجود فروق ذات دللة 
�ضابقاً )مل يلتحق باأي برنامج، برنامج تدريبي واحد، برناجمان تدريبيان، ثالثة برامج تدريبية فاأكرث( 

يف حماور الدرا�ضة اخلم�ضة.
اإىل تعرف مدى م�ضاهمة املوجه الرتبوي يف م�ضاعدة معلمي  اأبو �ضاهني )2011(  وهدفت درا�ضة 
احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي على اكت�ضاب مهارات النمو املهنّي التالية :مهارة التخطيط 
للتدري�ض، مهارة تطبيق طرائق التدري�ض املنا�ضبة، مهارة ا�ضتخدام تقنيات التعليم، مهارة اإدارة ال�ضف 
املعلمني جتاه م�ضاهمة املوجهني الرتبويني يف  اآراء  الدرا�ضي، مهارة تقومي التالميذ،  والتعرف على 
نتائج  وك�ضفت  التعليم.  يف  واخلــربة  والرتبوي،  العلمي  املوؤهل  اجلن�ض،  متغريات:  املهنّي واأثــر  منوهم 
الدرا�ضة اأن درجة م�ضاهمة املوجه الرتبوي يف النمو املهنّي للمعلمني على جمالت ال�ضتبانة ككل كانت 
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بدرجة متو�ضطة. وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات ا�ضتجابات عينة الدار�ضة تعزى 
معلمي  ل�ضالح  الدرا�ضة  عينة  ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  دللــة  ذات  فــروق  ووجــود  للجن�ض، 

املرحلة البتدائية.

اأدوار حم�ّسر املخترب:

يوؤكد زيتون )2004( على دور املخترب يف تدري�ض العلوم والعملية الرتبوية باعتباره جزًءا ل يتجزاأ 
من الرتبية العلمية وتدري�ض العلوم، فاملخترب يرتبط ارتباًطا ع�ضوًيا باملواد العلمية املنهجية والتي 
من املفرت�ض اأن تكون م�ضحوبة بالأن�ضطة العملية من جهة وحتقيق اأهداف تدري�ض العلوم من جهة 
العملية التعليمية، فهي  مهًما يف  تلعب دوراً  املختربات  اأن  اأخــرى. كما يبني ب�ضمه جي )1430هــــ:36( 
تتيح للمتدرب فر�ضة املمار�ضة العملية واكت�ضاب اخلربة املبا�ضرة واتباع اأ�ضلوب التفكري العلمي املبني 
على اأ�ضا�ض التجربة وامل�ضاهدة وال�ضتنتاج. ويذكر عطوي )2004، 139( عدًدا من الأدوار التي يجب على 

ر املخترب القيام بها ومن اأهمها: حم�ضّ
مع  (  1 بالتعاون  املخربية  واملــواد  واللوازم  واملعدات  الأجهزة  املتجددة من  املخترب مبتطلباته  تزويد 

معلمي املدر�ضة.
التعليمية  (  2 لالأغرا�ض  منه  الإفـــادة  وكيفية  املخترب  على  للتعرف  الطلبة  لت�ضجيع  برنامج  و�ضع 

والعملية.
اإدارة  (  3 اإعــداد التقارير عن مدى ا�ضتخدام املعلمني والطلبة لالإمكانات املتاحة يف املخترب واإطــالع 

املدر�ضة عليها حلفز املعلمني على ا�ضتخدام اأف�ضل للمخترب.
الإ�ضراف الكامل على العمل داخل املخترب و�ضيانة اأجهزته وتنظيمها وحفظها. (  4
املواد  (  5 يعّدها معلمو  التي  الربامج  التجارب وفق  الالزمة لإجــراء  املخربية  واملــواد  الأدوات  اإعــداد 

العلمّية وم�ضاعدتهم يف يف اأثناء تنفيذ التجارب.
تنظيم قوائم بالأجهزة املعّطلة، والأدوات التالفة واملواد امل�ضتهلكة ليتم �ضيانتها وتوفريها. (  6
تنظيم قوائم بالن�ضرات والأدلة املتعلقة باملخترب، وو�ضع لوحات اإر�ضادية لقواعد العمل يف املخترب. (  7
امل�ضاركة يف توظيف املخترب يف الن�ضاطات غري ال�ضفية. (  8
فتح �ضجل للتجارب املخربية بحيث تدون فيه جميع التجارب التي يتم اإجراوؤها. (  9

ري معامل العلوم  ر املخترب فقد تو�ضلت ماجدة �ضليمان )1997( اإىل اأن حم�ضّ وفيما يخ�ض حم�ضّ
الهتمام  ب�ضرورة  الدرا�ضة  واأو�ضت  املعملية،  والأجهزة  الأدوات  ا�ضتخدام  واأ�ض�ض  بقواعد  ملمني  غري 
مبح�ضري معامل العلوم من حيث اإعدادهم وتدريبهم للم�ضاعدة يف اإجناز مهام معمل العلوم. وتو�ضل 
حت�ضري  ومــهــارات  التعليمية،  الو�ضائل  ملــهــارات  املختربات  ري  حم�ضّ اكت�ضاب  اأن  اإىل   )2000( فقيهي 
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اكت�ضاب  اأن  ات�ضح  بينما  بدرجة متو�ضطة،  كان  وال�ضالمة  الأمــن  اإجــراءات  ومهارات  العلمّية،  التجارب 
بينما  متو�ضًطا.  والإداريــة  الفنية  املهارات  العام لكت�ضاب  امل�ضتوى  وكان  كان مرتفًعا،  الإداريــة  املهارات 
امتالك  اإىل   )2005( وي�ضت  نــورث  جامعة  بها  قامت  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  درا�ــضــة  تو�ضلت 
ري معامل العلوم كفايات اأداء جتارب العلوم و�ضيانة معدات املعامل وا�ضتخدام الكيماويات داخل  حم�ضّ
ري  املعمل بطريقة ل ت�ضر بالبيئة املجاورة. وقد قام هيكر )Hecker, 2005( بتقومي مهام اأعمال حم�ضّ
ري املختربات على  معامل العلوم مبدينة �ضان خو�ضيه بولية كاليفورنيا وذلك من خالل تدريب حم�ضّ
برنامج تخطيط وتنظيم واإدارة معامل الكيمياء والبيولوجي وامليكروبيولوجي يف الأبعاد التالية: اإدارة 
العمليات املعملية داخل معمل الكيمياء والبيولوجي وامليكروبيولوجي، الختبارات الأحيائية، الإ�ضراف 
املعملية  الأجــهــزة  حت�ضري  املعمل،  ميزانية  للمعمل،  الإداريـــة  بالواجبات  القيام  املعمل،  عميليات  على 
ري معامل العلوم املهاري يف اأداء  واإجراءات �ضيانتها، وكان من اأهم نتائج الدرا�ضة: حت�ضن م�ضتوى حم�ضّ
جتارب املعامل، واإدارة معمل الكيمياء والبيولوجي وامليكروبيولوجي، والعمليات الإدارية مليزانية املعمل، 
ر املعمل  واأو�ضت الدرا�ضة ب�ضرورة متابعة تطورات معامل العلوم حتى ينتج عنها تغرٌي يف كفايات حم�ضّ

يف يف اأثناء عمله نحو الأف�ضل.
كما هدفت درا�ضة اآل �ضويان )2006( اإىل التعرف على واقع خمتربات الكيمياء باملرحلة الثانوّية 
ا�ضتخدام  التي حتول دون  ال�ضعوبات  اأهم  التعليم، وحتديد  الريا�ض واحتياجها من تقنيات  يف مدينة 
تقنيات التعليم من وجهة نظر معلمي الكيمياء وحم�ضري املختربات. اأ�ضفرت الدرا�ضة عن اأن احتياجات 
خمتربات الكيمياء باملرحلة الثانوّية من تقنيات التعليم كبرية جًدا، كما اأن من اأبرز ال�ضعوبات التي تقلل 
ر املخترب باأعمال اأخرى، و�ضعف تركيز  من ا�ضتخدام تقنيات التعليم نق�ض الأدوات واملواد، وتكليف حم�ضّ
م�ضريف الكيمياء على املعلم عند اإجراء التجارب، وكثافة املادة العلمية يف مقرر الكيمياء. وهدفت درا�ضة 
املنت�ضري )1427هـــ(  اإىل معرفة الواقع الفعلي ل�ضتخدام املخترب املدر�ضي يف تدري�ض الأحياء باملرحلة 
الثانوّية مبحافظة القنفذة، واأبرز معوقات ا�ضتخدام املخترب يف تدري�ض الأحياء. وك�ضفت الدرا�ضة عن اأن 
واقع ا�ضتخدام املخترب املدر�ضي يف تدري�ض الأحياء مبحافظة القنفذة كان بدرجة متدنية. وهدفت درا�ضة 
باملرحلة  العلوم  خمتربات  يف  التكنولوجية  امل�ضتحدثات  ا�ضتخدام  واقع  معرفة  اإىل   )2009( الزهراين 
الثانوّية من وجهة نظر م�ضرفات ومعلمات العلوم مبدينة مكة املكرمة. بلغت عينة الدرا�ضة )22( م�ضرفة 
تربوية، و)125( معلمة للعلوم. اأو�ضحت نتائج الدرا�ضة تدين درجة توافر امل�ضتحدثات التكنولوجية يف 
خمتربات العلوم مبدينة مكة املكرمة، وكذلك تدين درجة ا�ضتخدام امل�ضتحدثات التكنولوجية، وكذلك 

وجود معوقات حتد من ا�ضتخدام امل�ضتحدثات التكنولوجية.
وهدفت درا�ضة ال�ضلمي )1431هـ( اإىل حتديد املعايري الأ�ضا�ضية ملوا�ضفات خمتربات العلوم باملرحلة 
املتو�ضطة يف �ضوء متطلبات الع�ضر مبدينة جدة، والتعرف على ال�ضعوبات التي تواجه معلمات العلوم يف 
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يف اأثناء ا�ضتخدام املخترب. ك�ضفت الدرا�ضة عن اأن  املعايري الأ�ضا�ضية ملوا�ضفات خمتربات العلوم باملرحلة 
ال�ضعوبات التي تواجه معلمات  واأن  املتو�ضطة يف �ضوء متطلبات الع�ضر متحققة بدرجة متو�ضطة، 
العلوم يف اأثناء ا�ضتخدام املخترب يف التدري�ض يف �ضوء متطلبات الع�ضر متحققة بدرجة متو�ضطة، كما اأن 
الحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمات العلوم يف جمال ا�ضتخدام املختربات املدر�ضية يف �ضوء متطلبات 
الع�ضر متحققة بدرجة متو�ضطة، مثل حاجة املعلمة اإىل التدريب على ا�ضتخدام احلا�ضب الآيل وبراجمه 

والتدريب على ا�ضتخدام الإنرتنت للو�ضول اإىل املعامل الفرتا�ضية.
وهدفت درا�ضة الغامدي )1432هـ( اإىل التعرف على دور الإدارة املدر�ضية يف تفعيل خمتربات العلوم يف 
ر  مدار�ض املرحلة الثانوّية مبحافظة الطائف. وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )64( مديراً و)117( حم�ضّ
خمترب. ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن اأن م�ضتوى تقدير مديري املدار�ض الثانوّية مبحافظة الطائف لدور 
ري املختربات  الإدارة املدر�ضية يف تفعيل خمتربات العلوم كان بدرجة كبرية، كما اأن م�ضتوى تقدير حم�ضّ

لدور الإدارة املدر�ضية يف تفعيل خمتربات العلوم ب�ضكل عام كان بدرجة متو�ضطة.

اأدوار اأمني مركز م�سادر التعلم )واملكتبة(:

اأمني مركز م�ضادر التعلم هو امل�ضرف على جميع املواد التعليمية يف املدر�ضة )املطبوعة وال�ضمعية 
املهام الأخــرى لأمني  والب�ضرية واملربجمة على احلا�ضب الآيل(، ويذكر عطوي )2004م: 138( بع�ض 

م�ضادر التعلم ومن اأهمها:
متابعة توفري الكتب املنا�ضبة لدعم املناهج ملختلف املراحل الدرا�ضّية بالتعاون مع معلمي املدر�ضة. (  1
والدرا�ضات  (  2 التقارير  اإعــداد  بتن�ضيطهم يف  يعنى  الطلبة  لدى  املطالعة  لتنمية حب  برنامج  و�ضع 

وامللخ�ضات والكتابات الإبداعية وغريها.
القيام بجميع اخلدمات املكتبية خلدمة القارئني من طالب ومعلمني على وجه اأكمل. (  3
لتنظيم  (  4 املعتمدة  الأ�ضول  وفهر�ضتها ح�ضب  الكتب  ت�ضنيف  املكتبة وحمتوياتها من حيث  تنظيم 

املكتبات.
لقد تو�ضل الرويلي )2008( يف درا�ضته اإىل اأهمية الإ�ضراف الرتبوّي يف تفعيل مركز م�ضادر التعلم 
وجــود  واإىل  الــرتبــويــات،  وامل�ضرفات  الرتبويني  امل�ضرفني  نظر  وجهة  مــن  ال�ضمالية  احلـــدود  مبنطقة 
واملعلمني  املدار�ض  باإمكانات  متعلقة  التعلم  م�ضادر  مراكز  تفعيل  يف  الرتبوّي  امل�ضرف  تواجه  معوقات 

واملواد والأجهزة التعليمية والطالب.
كما تو�ضل اأبو عودة )2007( يف غزة، اإىل اأن اأكرث الأهداف حتقيًقا من قبل مراكز م�ضادر التعلم هي 
تلك املتعلقة باإعداد خطة �ضنوية لأن�ضطة املركز، واأقلها حتقيًقا املتعلقة بتمكني املعلمني من ا�ضتخدام 
التكنولوجيا يف التعلم والتعليم، واأن املدار�ض تكاد تخلو من م�ضريف املراكز املوؤهلني، وتخلو من فنيي 



41

ال�ضيانة والت�ضليح، ومن امل�ضاعدين الفنيني. 
مركز  واأمــني  املخترب  وحم�ضر  املدر�ضة  ومدير  الرتبوّي  امل�ضرف  من  كل  اأهمية  تت�ضح  �ضبق  مما 
م�ضادر التعلم، ودورهم يف دعم العملية التعليمية؛ مما يتطلب درا�ضة مدى الدعم الذي قدموه مل�ضاعدة 

املعلم يف تنفيذ مناهج امل�ضروع.

  المحور الرابع: األداء التدريسّي لمعلم العلوم والرياضيات:

اإذا كنا نحر�ض على تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات، فاإن ذلك يتطلب الهتمام باملعلم، اإىل جانب 
الهتمام بتطوير املناهج. اإن تقومي املعلمني يحتل موقًعا مهًما يف خريطة ممار�ضات التقومي الرتبوي لأن 
املعلم م�ضدر النجاح، والطمئنان لكل جهود املوؤ�ض�ضة الرتبوية، والتعليمية. وبالرغم من اختالف نظرة 
كل من الرتبية التقليدية والرتبية احلديثة حول دور املعلم، اإل اأنه يعترب يف كل منهما اأحد العنا�ضر 
الأ�ضا�ضية يف العملية التعليمية التعلمية ملا له من تاأثري على تعلم التالميذ وم�ضتوى حت�ضيلهم يف املادة 
اأدائه، وذلك باإعادة النظر يف مهام املعلم  واجتاهاتهم نحوها. لذا كان من ال�ضروري اأن نرفع م�ضتوى 
الع�ضري الذي اأ�ضبح اأقرب اإىل �ضفات: املربي- املخطط – الباحث – املفكر – املقيم - املتعلم – القائد 

)الوكيل واملفتي، 1992(. 
اإن عملية تقومي اأداء املعلم متثل »اإجراء ت�ضتخدم فيه املهمات التي يقوم بها املعلم للح�ضول على 
معلومات عن جودة اأدائه، وقدرته على تطبيق ما ميتلكه من معرفة، ومهارات يف مواقف تربوية متعددة 

  ..)Nitko, 1996, 122(
اأداء املعلم، ومقارنتها  اأو معلومات عن  وتتطلب عملية التقومي يف جوهرها احل�ضول على بيانات 
يف �ضوء معايري تتحدد عليها م�ضتويات مقبولة لالأداء املرغوب فيه، ثم اإ�ضدار حكم على نوعية الأداء، 
وم�ضتواه متهيًدا لتخاذ القرار املنا�ضب. والقرارات الرتبوية يف هذا املجال عديدة منها التعليمية التي 
تتعلق مبختلف جوانب العملية التعليمية، ومنها الإر�ضادية لتوجيه املعلم واإر�ضاده مهنًيا، ومنها اإدارية 
القرارات  بعثات خارجية، وهذه  اأو لالختيار �ضمن  اأو تطوير،  اإجنــاٍز،  املكافاأة على  اأو  بالرتقية،  تتعلق 

ترتبط اأ�ضا�ًضا باأهداف تقومي اأداء املعلم وهي:
حت�ضني نوعية التعليم املقّدم للتالميذ باعتباره اأحد مكونات العملية التعليمية، وذلك من خالل  (  1

حتديد نوعية التغريات املطلوبة من املعلم لإمكانية التطوير، اأو التح�ضني املدر�ضي �ضواء كانت يف 
طريقة التدري�ض، اأو يف بيئة التعلم، اأو يف م�ضادر التعليم…

الأداء  (  2 يف  وال�ضعف  الــقــوة،  جوانب  حتديد  خــالل  من  للمعلمني  الفردية  الحتياجات  ت�ضخي�ض 
الفاعل، وهو ما ميكن  التعليم  نحو  التالميذ  توجيه  لكيفية  الراجعة  التغذية  وتوفري  املدر�ضي، 



42

اعتباره تقومًيا مرحلًيا، وغالًبا ما يت�ضم بالو�ضف اأكرث منه حكًما، اأو تقومًيا لالأداء املدر�ضي .
توفري معلومات ميكن اأن توؤدي اإىل تعديل، اأو تطوير م�ضوؤوليات املعلم، اأو و�ضعه يف وظيفة اأخرى،  (  3

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

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

التحديث امل�ضتمر ملنظومة املنهج املدر�ضي .)اإينا�ض جاد، 2003، 38(.
لقد اأ�ضار الرتبويون اإىل اأن ا�ضتخدام معايري وا�ضحة وحمددة لتقومي اأداء املعلم يتطلب ا�ضتخدام 
الت�ضجيالت  الطالب،  تقديرات  البورتفوليو،  ال�ضتبانة،  املالحظة،  بطاقة  مثل  متنوعة  تقومي  و�ضائل 
ال�ضوتية واملرئية، حتليل نتائج الطالب،التقومي الذاتي، والختبارات املقننة )حممد، 2011(. ويعد اأ�ضلوب 
املالحظة من اأهم اأ�ضاليب تقومي املعلم واأكرثها �ضيوًعا اإذ يعتمد يف تطبيقه على املالحظة املبا�ضرة للمعلم 
خالل ممار�ضته للتدري�ض فعلياً داخل الف�ضل. وللمالحظة اأنواع متعددة وردت ب�ضكل مف�ضل يف كثري من 
اأ�ضاليب التقومي من اأهمها املالحظة املبا�ضرة، واملالحظة غري املبا�ضرة، واملالحظة  الكتب التي تناولت 
املحددة، واملالحظة غري املحددة، واملالحظة بامل�ضاركة، واملالحظة بدون م�ضاركة، واملالحظة املق�ضودة، 

واملالحظة غري املق�ضودة.
ومن مميزات تطبيق اأ�ضلوب املالحظة يف التقومي ما ياأتي: )الرويثي والرو�ضا، 2012(.

درجة الثقة يف املعلومات التي يتم احل�ضول عليها بوا�ضطة املالحظة اأكرب منها يف بقية الأ�ضاليب؛  (  1
لأنها ت�ضتنتج من �ضلوك طبيعي غري متكلف.

اإذ  (  2 الأ�ضاليب؛  بقية  منها يف  اأكــرث  املالحظة  بوا�ضطة  الباحث  عليها  يح�ضل  التي  املعلومات  كمية 
تتم مالحظة �ضلوك الأ�ضخا�ض باأمناطه املختلفة ومن ثم ت�ضجل املالحظات التي ت�ضف الواقع 

وت�ضخ�ضه.
نتائج املالحظة اأكرث دقة واأقرب اإىل و�ضف الواقع وت�ضخي�ضه. (  3
اأن يكون حجم  (  4 اإجــراء املالحظة على عدد قليل من الأ�ضخا�ض، ولي�ض من ال�ضروري  من املمكن 

العينة التي يتم مالحظتها كبرياً.
وقد تظهر هنا م�ضكلة عدم توفر حمك حمدد للحكم على فعالية املعلم؛ لتعدد، وتنوع اأبعاد عملية 
التدري�ض، وعدم القدرة على حتديد تلك الأبعاد حتديًدا اإجرائيًّا قاباًل للقيا�ض،  ولذلك، يعتمد تقومي 
.)Abrami, 1989, 44( م، اأكرث مما يعتمد على ال�ضلوك الفعلي املالحظ داخل ال�ضف اأداء املعلم على املقوِّ
وتواجه عملية تقومي اأداء املعلم عن طريق مالحظة �ضلوكه داخل حجرة ال�ضف عدة �ضعوبات منها:
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تعدد التعريفات للمفهوم الواحد؛ كمفاهيم التدري�ض والتعليم والكفاية، واأمناط ال�ضلوك الذي  (  1
له عالقة بتعلم الطالب، ما يوؤدي اإىل �ضعوبة تعريف تلك املفاهيم تعريًفا اإجرائيًّا قاباًل للقيا�ض.

�ضعوبة حتديد الأدوات املنا�ضبة لتقومي الأداء التدري�ضّي، وال�ضواهد ال�ضادقة، والثابتة التي تدعم  (  2
ا�ضتخدامها.

عدم دقة حتديد اأمناط �ضلوك املعلم ذات العالقة املبا�ضرة بتعلم الطالب؛ نتيجة لطبيعة املواقف 
Shulman, 1987, 40-( التدري�ضّية غري امل�ضتقرة، ما يوؤثر يف معامل ثبات التقديرات ما بني املقيِّمني

.)41

وقد ذكر املغرية )2011( عدة موا�ضفات للتقومي الناجح لأداء املعلم التدري�ضّي، وهي كالتايل:
 اأن يكون غر�ض التقومي هو حت�ضني عملية التدري�ض. (  1
 اأن ي�ضود جو الثقة حتى ل يظهر القلق واخلجل والعالقات ال�ضيئة. (  2
 اأن تكون اأهداف التقومي حمددة وقابلة للقيا�ض. (  3
 اأن يفهم الأفراد الذين مت تقوميهم املحكات التي مت تقومي اأدائهم عليها. (  4
 اأن يت�ضمن التقومي احرتام مهنة الهيئة التدري�ضّية باعتبارهم جادين وم�ضوؤولني. (  5
 اأن تكون التغذية الراجعة مبا�ضرة وعاجلة. (  6
لأن  (  7 يكفي؛  ل  تقوميية  اأدوات  اإعطائهم  جمــرد  لأن  مقومني،  يكونوا  اأن  على  امل�ضرفني  تدريب   

جناحهم يتطلب مهارة وخربة يجب اأن تتطور با�ضتمرار.
 اأن يلتزم املقومون ويبذلوا اأق�ضى جهدهم، فال توؤجل الزيارات لالأ�ضابيع الأخرية من الدرا�ضة. (  8

الدرا�سات ال�سابقة ح�ل الأداء التدري�سّي ملعلم العل�م 

ي�ضري الأدب الرتبوّي اإىل العديد من الدرا�ضات التي هدفت اإىل تقومي الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم 
التدري�ضّية  باملهارات  بناء قائمة  اإىل  با�ضتخدام بطاقة املالحظة، فقد هدفت درا�ضة عما�ض )1434هـــ(  
الواجب توافرها يف اأداء معلمات الفيزياء، ومعرفة واقع اأداء معلمات الفيزياء يف تدري�ض مقرر الفيزياء 
يف ال�ضف الأول الثانوي يف �ضوء معايري الرتبية العلمية يف الوليات الأمريكية. وقد ا�ضتخدمت الباحثة 
بطاقتي املالحظة واملقابلة كاأداتني طبقت على عينة من معلمات الفيزياء يف منطقة الق�ضيم مبدينة 
بريدة. تو�ضلت الباحثة اإىل عدد من النتائج من اأهمها: مار�ضت املعلمات املهارات التدري�ضّية املت�ضمنة يف 
جميع معايري للرتبية العلمية ب�ضكل عام بدرجة �ضعيفة، ويف �ضوء النتائج ال�ضابقة مت تقدمي عدد من 
التو�ضيات منها عقد دورات تدريبية ملعلمات الفيزياء لل�ضف الأول الثانوّي تركز على النوعية وامل�ضمون، 

بعد حتديد الحتياجات الرتبوية والتعليمية للمعلمات يف �ضوء املعايري العاملية للرتبية العلمية.
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التدري�ضّي ملعلمات العلوم باملرحلة املتو�ضطة  تقومي الأداء  اإىل    )2012( �ضميلي  درا�ضة  وهدفت 
مبحافظة �ضامطة يف �ضوء املعايري العاملية لتدري�ض العلوم. وطبقت هذه الدرا�ضة على معلمات العلوم 
للمرحلة املتو�ضطة مبحافظة �ضامطة ، وقد قامت الباحثة ببناء بطاقة مالحظة ت�ضمنت ثالثة حماور 
اأهمها:  والتقومي.  وخل�ضت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج من  والتنفيذ  التخطيط  رئي�ضة: هى 
وجود �ضعف عام يف املمار�ضات التدري�ضّية يف جانب التخطيط، والتنفيذ والتقومي، ملعلمات العلوم عينة 
البحث. ويف �ضوء هذه النتيجة اأو�ضت الباحثة مبجموعة من التو�ضيات منها: اإعادة النظر يف مقررات 

كليات الرتبية، و�ضرورة تبني املعايري العاملية يف برامج اإعداد املعلمات.
واأعد حممد )2011( قائمة مبوؤ�ضرات الأداء التدري�ضّي الالزم توافرها لدى معلمي العلوم باملرحلة 
الإعدادية يف �ضوء بع�ض املعايري الدولية املعا�ضرة، ومت بناء بطاقة مالحظة وتطبيقها على عينة مت 
اختيارها بطريقة عمدية من معلمي العلوم ببع�ض املدار�ض الإعدادية التابعة لبع�ض الإدارات التعليمية 
العلوم  معلمي  لدى  التدري�ضّي  الأداء  م�ضتوى  تدين  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  القاهرة.  ملحافظة  التابعة 
وهو  بالدرا�ضة  املحدد  التمكن  حد  دون  املعا�ضرة  الدولية  الأداء  موؤ�ضرات  �ضوء  يف  الإعــداديــة  باملرحلة 
)80%(. وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املعلمني املوؤهلني تربوًيا وغري املوؤهلني تربوًيا، وبني 
املعلمني الأكرث خربة وحديثي التخرج يف الأداء التدري�ضّي يف �ضوء موؤ�ضرات الأداء الدولية املعا�ضرة. 
ويف �ضوء ما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة من نتائج قدمت عدًدا من التو�ضيات اأهمها: �ضرورة اإعداد خريطة 
لدى  التدري�ضّية  الأداءات  لتنمية  منتظم  ب�ضكل  اخلدمة  اأثناء  يف  يف  العلوم  ملعلمي  التدريبية  للربامج 

معلمي العلوم.
و�ضعت درا�ضة الغامدي )2010( اإىل ا�ضتخال�ض قائمة املعايري الواجب توافرها يف اأداء معلمي العلوم 
العاملية للرتبية العلمّية والتعرف على مدى ممار�ضتهم  املتو�ضطة يف �ضوء املعايري  الطبيعية باملرحلة 
لتلك املعايري. ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة �ضمم الباحث بطاقتي مالحظة ومقابلة يف جمالت تخطيط 
التدري�ض، تنفيذ التدري�ض، التقومي، ومهنية املعلم. طبقت الأدوات على عينة من معلمي العلوم الطبيعية 
ممار�ضة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  1430/1429ه،  الدرا�ضّي  للعام  الباحة  مبنطقة  املتو�ضطة  باملرحلة 
العلمّية  للرتبية  العاملية  املعايري  املجالت يف �ضوء  املتو�ضطة جلميع  باملرحلة  الطبيعية  العلوم  معلمي 
العلوم للمعايري  اإح�ضائية يف درجــة ممار�ضة معلمي  كانت بدرجة �ضعيفة، مع وجــود فــروق ذات دللــة 
العاملية باختالف �ضنوات اخلربة يف بطاقة املالحظة ل�ضالح املعلمني ذوي اخلربة اأكرث من 12�ضنة، بينما 

مل تك�ضف بطاقة املقابلة عن وجود فروق اإح�ضائية باختالف �ضنوات اخلربة.
وهدفت درا�ضة عبداحلي )2010( بتقومي الأداء التدري�ضّي ملعلمي مادة الكيمياء باملرحلة الثانوّية، 
وذلك من خالل تطبيق كفايات تدري�ضية حددتها هذه الدرا�ضة، وقد تكون جمتمع الدرا�ضة من معلمي 
مادة الكيمياء مبحلية �ضرق النيل باخلرطوم، وقد مثل جمتمع الدرا�ضة  الكلّي واملكون من )71( معلًما 
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ومعلمة. وخلدمة اأغرا�ض هذه الدرا�ضة  ا�ضتخدمت بطاقة مالحظة وا�ضتبانة. وقد تو�ضلت الدرا�ضة 
اإىل عدد من النتائج من اأهمها: اأن م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي مادة الكيمياء مبحلية �ضرق النيل 
هو م�ضتوى مقبول، وقد اأو�ضت الباحثة بعدد من التو�ضيات من اأهمها: اإعادة النظر يف برامج تدريب 
معلمي الكيمياء قبل ويف اأثناء اخلدمة، والبتعاد عن الطرق التقليدية يف تدري�ض الكيمياء، وا�ضتخدام 

طرق اأكرث فاعلية يف التدري�ض.
ويف غزة هدف عي�ضى وحم�ضن )2009( اإىل حتديد املعايري الالزمة ملعلمي العلوم ومعرفة مدى 
توافرها لديهم، ثم و�ضع الت�ضور املقرتح لتطوير اأداء املعلم يف �ضوء هذه املعايري. وا�ضتخدم الباحثان 
ا�ضتبانة وبطاقة مالحظة مت تطبيقها على عينة من املعلمني. ومن اأهم نتائج هذه الدرا�ضة تدين الأداء 
التدري�ضّي ملعلمي العلوم باملرحلة الأ�ضا�ضية بن�ضبة عالية يف �ضوء معايري اجلودة، ومن اأهم التو�ضيات 
العلوم.  ا  وخ�ضو�ضً املــواد  جلميع  العالية  املعايري  ودعــم  تبني  �ضرورة  الدرا�ضة:  هــذه  لها  خل�ضت  التي 
و�ضرورة تدريب املعلمني على املعايري العاملية واملحلية حتى ي�ضتطيعوا الطالع على كل ما هو جديد يف 

تدري�ض العلوم. 
وهدفت درا�ضة لأبو ناجي )2007( اإىل اإعداد قائمة باملعايري املهنّية ملعلم الفيزياء باملرحلة الثانوّية، 
ومت  املعلم،  لأداء  املعا�ضرة  املهنّية  املعايري  �ضوء  يف  الطالب  اأداء  وم�ضتوى  الفيزياء  معلم  اأداء  وتقومي 
بناء الأدوات التالية: ا�ضتبانة لتقومي اأداء معلم الفيزياء يف �ضوء املعايري املهنّية املعا�ضرة لأداء املعلًم، 
ثالثة  يف  الطالب  اأداء  ملالحظة  والأخــرى  الفيزياء،  معلم  اأداء  ملالحظة  اإحداهما  مالحظة  وبطاقتي 
جمالت: مهارة ا�ضتعداد الطالب لدر�ض الفيزياء - مهارة ا�ضتماع الطالب ل�ضرح در�ض الفيزياء - مهارة 
معلمي  من  معلمني   )8( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  الفيزياء.  در�ــض  تقومي  و�ضائل  مع  الطالب  تعامل 
الثانوّي مبدار�ض  املقيدين بال�ضف الأول  الثانوّية  الفيزياء، و)320( طالًبا وطالبة من طالب املرحلة 
اأ�ضيوط. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل انخفا�ض اأداء معلمي الفيزياء الذين �ضملتهم الدرا�ضة يف �ضوء املعايري 

املهنّية املعا�ضرة لأداء املعلم تبعه انخفا�ض يف م�ضتوى اأداء طالبهم عند تعلم الفيزياء.
اإىل ا�ضتق�ضاء املمار�ضات التدري�ضّية ملعلم العلوم، وا�ضتخدم اأداة املالحظة،   و�ضعى عبداهلل )2007( 
على م�ضادر متعددة بجمع فقراتها، ومنها م�ضاهدة درو�ــض فعلية قام بها بع�ض مدر�ضي  اعتمد  وقد 
ومدر�ضات مادة الكيمياء، والطالع على ال�ضتمارة اخلا�ضة بالإ�ضراف الرتبوي بالإ�ضافةاإىل اطالعه 
املــجــالت التالية: اخل�ضائ�ض ال�ضخ�ضية  وقــد ت�ضمنت ا�ضتمارة املالحظة  على الــدرا�ــضــات ال�ضابقة. 
والعلمية، الإعداد والتخطيط للدر�ض، تقدمي املادة الدرا�ضية،  الو�ضائل التعليمية،  التقومي. ومن اأهم 
بالكفاءة  لي�ض  الإبتدائية  املرحلة  يف  العامة  العلوم  مــادة  تدري�ض  اأن  البحث  اإليها  تو�ضل  التي  النتائج 

املطلوبة؛ لأن اأكرث من 50% من مكونات تدري�ض هذه املادة وفعالياته غري متحققة بالدرجة املطلوبة.
كما هدفت درا�ضة العبيدي )2007( اإىل تقومي الكفايات التدري�ضّية لدى معلمي العلوم يف املرحلة 
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جمال  جمــال التخطيط للدر�ض،  التدري�ضّية التالية:  الكفايات  البحث على  اقت�ضر  وقــد  البتدائية. 
التدري�ض، جمال اإدارة وتوجيه ال�ضف، جمال ت�ضميم وتطوير الأن�ضطة ال�ضفية، جمال تعزىز التعلم، 
وجمال التقومي.  وقد تو�ضل البحث اإىل اأن م�ضتوى اأداء املعلمني للمجالت املحددة �ضعيف اإذ مل يتحقق 

�ضوى جمال واحد هو  التخطيط للدر�ض.
وقام را�ضد )2007( باإعداد قائمة مبعايري الأداءات التدري�ضّية ملعلمي العلوم بالتعليم العام، ومن 
ثم التعرف على مدى توافر هذه املعايري يف الأداء التدري�ضّي ملعلمي العلوم. وتكونت عينة الدرا�ضة من 
التعليمية  العري�ض  بــاإدارة  التعليم  من طالب  و)489( طالباً  العام،  بالتعليم  العلوم  )110( من معلمي 
اآراء  وا�ضتبانة لأخذ  العلوم  ملعلمي  اأداتــني هما: بطاقة مالحظة  ا�ضتخدام  البيانات مت  مب�ضر. وجلمع 
يف  عــام  تــدٍن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  املعايري.  هــذه  �ضوء  يف  العلوم  ملعلمي  التدري�ضّي  الأداء  يف  الطالب 

املمار�ضات والأداءات التدري�ضّية ملعلمي العلوم بالتعليم العام.
كما هدف ال�ضمراين )2004( اإىل التعرف على اأداء معلمي العلوم ملهارات تدري�ض العلوم من خالل 
بطاقة مالحظة ا�ضتملت على ثالث مهارات رئي�ضة هي: التخطيط، والتنفيذ، والتقومي. وتكونت عينة 
مدينة  يف  النهارية  احلكومية  والثانوية  واملتو�ضطة  البتدائية  باملدار�ض  العلوم  معلمي  من  الدرا�ضة 
الريا�ض. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأداء معلمي العلوم ملهارات التخطيط والتقومي كان �ضعيفاً، وملهارات 
ا اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املعلم الرتبوي  التنفيذ كان مقبوًل. كما تو�ضلت الدرا�ضة اأي�ضً
وغري الرتبوي يف مهارات التخطيط والتنفيذ والتقومي ل�ضالح املعلم الرتبوي، ووجود فروق ذات دللة 
اإح�ضائية بني املعلم اجلديد واملعلم الأكرث خربة يف مهارات التنفيذ والتقومي ل�ضالح املعلم الأكرث خربة، 

يف حني مل تك�ضف هذه الدرا�ضة عن فروق جوهرّية يف مهارة التخطيط بينهما.
ا�ضتخدمت  فقد  العلوم،  ملعلم  التدري�ضّي  الأداء  لتقومي  املالحظة  اأداة  على  الدرا�ضات  تقت�ضر  ومل 
اأدوات اأخرى للتعرف على اأداء معلمي العلوم مثل ال�ضتبانات واملقابالت.  فقد هدفت درا�ضة ال�ضمراين 
والدهم�ض )1433هـ( اإىل  التعرف على طبيعة ممار�ضة معلمي العلوم يف مدار�ض التعليم العام باململكة 
العربية ال�ضعودية لال�ضتق�ضاء العلمي كما يراها امل�ضرفون الرتبويون للعلوم .ولتحقيق هدف الدرا�ضة 
م�ضرفاً و 22م�ضرفة( من املخت�ضني يف الإ�ــضــراف على   61( تكونت من 83 فــرًدا  فقد مت اختيار عينة 
معلمي العلوم مت اختيارهم من جمموعة من مناطق اململكًة، وطبقت عليهم اأداة حمكمة خا�ضة ب�ضمات 
ال�ضتق�ضاء. وقد اأظهرت النتائج اأن م�ضريف العلوم يرون اأن معلمي العلوم مبدار�ض التعليم ميار�ضون 
اأما معلمات العلوم  ال�ضتق�ضاء العلمي يف ال�ضف الدرا�ضي اأحيانا، اأي مرة واحدة على الأقل كل �ضهر. 
ال�ضف الدرا�ضي بدرجة اأكــرب من معلمي العلوم، اإذ اإنهن ميار�ضن  فيمار�ضن ال�ضتق�ضاء العلمي يف 
ا اأن غالبية معملي العلوم ومعلماتها يق�ضون  ال�ضتق�ضاء مرة كل اأ�ضبوع تقريًبا. واأظهرت النتائج اأي�ضً
22% من زمن احل�ضة الدرا�ضية يف ممار�ضة ال�ضتق�ضاء ح�ضب تقديرات امل�ضرفني الرتبويني وامل�ضرفات 
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الرتبويات على مواد العلوم.
كما هدف فقيهي )2008( اإىل تعرف الو�ضع الراهن لتعليم الأحياء يف املدار�ض الثانوّية التي تطبق 
نظام املقررات وذلك يف �ضوء معايري مقرتحة، وقد ا�ضتملت هذه املعايري املقرتحة على جزء من معايري 
الرتبية العلمية لتعليم العلوم، ومت تطبيقها على املعلمني وامل�ضرفني يف مدار�ض البنني احلكومية التي 
تطبق نظام املقررات يف جميع املناطق التعليمية لعام1428 ه -1429ه. واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن معايري 
التدري�ض يف الرتبية العلمية حتققت مبعدل متو�ضط، ويعد ال�ضتق�ضاء بعد �ضبه غائب يف تلك املقررات.  
ويف �ضوء هذه النتائج اأو�ضى الباحث باأهمية تدريب املتعلمني على ممار�ضة ال�ضتق�ضاء العلمي من خالل 
�ضياغة بع�ض مو�ضوعات  املحتوى على �ضكل م�ضكالت تثري اهتمامهم، وتوفر لهم مطالب ال�ضتق�ضاء 

من اأجهزة، واأدوات.
كما قام القرين )2007( بتقومي الأداء التدري�ضّي ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوّية من وجهة نظر 
الطلبة واأولياء الأمور. وطبق ا�ضتبانتني على )3880( طالباً وطالبة وويل اأمر مت اختيارهم من خم�ض 
اإدارات للرتبية والتعليم. وتو�ضلت اإىل اأن متو�ضط تقدير الطلبة لالأداء العام ملعلمي العلوم يف املرحلة 
اأمور الطلبة لالأداء العام ملعلمي العلوم يف  اأولياء  اأما تقديرات  الثانوّية تزيد عن معيار الأداء )%70(، 

املرحلة الثانوّية فكان يقل عن معيار الأداء )%70(. 
وهدفت درا�ضة �ضربي )2007( اإىل التعرف على واقع تعليم العلوم بناء على معايري اإدارة اجلودة 
ولتحقيق  الفل�ضطينية.  املدار�ض  يف  العليا  الأ�ضا�ضية  للمرحلة  العلوم  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�ضاملة 
الذين  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  موجهة  ا�ضتبانة  الأوىل؛  بــاأداتــني  الباحثة  ا�ضتعانت  الدرا�ضة  اأهـــداف 
يدر�ضون من ال�ضف اخلام�ض الأ�ضا�ضي حتى العا�ضر الأ�ضا�ضي، اأما الأداة الثانية؛ فهي مقابالت مع عدد 
من معلمي الدرا�ضة مع عينة الدرا�ضة نف�ضها، وقد اأظهرت النتائج اأن اأهم الأمور التي توؤدي اإىل حت�ضني 
تعليم العلوم بناء على معايري اإدارة اجلودة ال�ضاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الأ�ضا�ضية 
العليا هي حت�ضني التجهيزات املخربية، وتخفيف الكتظاظ يف ال�ضفوف وتخفيف احل�ض�ض عن معلم 

العلوم، واإعادة النظر يف الدورات التدريبية.
كما هدفت درا�ضة �ضتيوي )2001( اإىل التعرف على مدى ممار�ضة معلمي الأحياء للكفايات التعليمية 
مت  ومعلمة  معلًما   )170( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  فل�ضطني.  �ضمال  يف  الأحياء  لتدري�ض  ال�ضرورية 
اختيارهم بالطريقة الع�ضوائية الطبقية. ولقد مت بناء ا�ضتبانة لقيا�ض مدى ممار�ضة الكفايات التعليمية 
ا�ضتملت على ت�ضعة جمالت هي: التخطيط، مادة واأ�ضاليب واأن�ضطة التدري�ض، الأ�ضئلة ال�ضفية، الو�ضائل 
التعليمية، �ضخ�ضية املعلم واجتاهاته املهنّية. واأ�ضارت النتائج اإىل اأن درجة ممار�ضة الكفايات على املجالت 
جمتمعة كانت بدرجة كبرية حيث بلغ متو�ضط الن�ضب املئوية اإىل )79.4%( كما اأ�ضارت النتائج اإىل وجود 
فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى اجلن�ض ل�ضالح املعلمات، ومكان التدري�ض ل�ضالح معلمي املدينة، 
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واملوؤهل العلمي ل�ضالح املوؤهل العلمي العايل، واأو�ضت الدرا�ضة بعدة تو�ضيات منها م�ضاركة املعلمني يف 
دورات خا�ضة يف جمال الكفايات.

الدرا�سات ال�سابقة ح�ل الأداء التدري�سّي ملعلم الريا�سيات

يف جمال تقومي تدري�ض الريا�ضيات فقد هدفت درا�ضة خ�ضان وال�ضلويل واإبراهيم )حتت الن�ضر( 
اإىل درا�ضة مدى متكن معلمي الريا�ضيات من املهارات الالزمة لتدري�ض املفاهيم الريا�ضية من وجهة 
نظر امل�ضرف الرتبوي. �ضملت الدرا�ضة )103( من معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف املرحلة البتدائية يف 
املفاهيم  تدري�ض  ملهارات  املعلمني  امتالك  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  الباطن.  وحفر  والريا�ض  ع�ضري  منطقة 
درجــة متكن  اإح�ضائية يف  ذات دللــة  فــروق  اإىل وجــود  النتائج  اأ�ضارت  كما  الريا�ضية بدرجة متو�ضطة، 
اإح�ضائية تعزى ملتغريات  املعلمني تعزى ملتغريي اجلن�ض و�ضنوات اخلربة، ومل توجد فروق ذات دللة 

املوؤهل العلمّي ونوع املوؤهل وال�ضف الدرا�ضّي.
وكان من اأهداف درا�ضة العنزي )1434هـ( تعرف م�ضتوى املهارات التدري�ضّية ملعلمي الريا�ضيات يف 
املرحلة البتدائية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات املطورة، مبدينة عرعر، وطبقت بطاقة مالحظة على 20 

معلًما، واأظهرت نتائج الدرا�ضة تدنًيا يف جميع املهارات عند املعلمني عينة الدرا�ضة.
مهارات  تنمية  يف  الريا�ضيات  معلمي  اإ�ضهام  درجــة  على  التعرف  اإىل  )1434هــــ(  ال�ضلمي  وهدفت 
معلمي  اإ�ضهام  درجــة  ان  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  البتدائية.  املرحلة  طالب  لدى  الريا�ضية  امل�ضكلة  حل 
الريا�ضيات يف تنمية مهارات حل امل�ضكلة الريا�ضية ككل كان مب�ضتوى منخف�ض، واأنه ل توجد فروق ذات 
اإ�ضهام معلمي الريا�ضيات يف تنمية مهارات حل امل�ضكلة الريا�ضية ُتعزى اإىل متغري  دللة اإح�ضائية يف 

�ضنوات اخلدمة.
معلمي  لدى  امل�ضتخدمة  البديل  التقومي  اأدوات  على  للتعرف  درا�ضة  )1434هــــ(  املرحبي  واأجــرى 
الريا�ضيات باملرحلة املتو�ضطة مبحافظة القنفذة ودرجة ممار�ضتهم لها، والك�ضف عما اإذا كانت تختلف 
درجة املمار�ضة لأدوات التقومي البديل باختالف متغريات اخلربة يف التدري�ض وقد اأ�ضفرت الدرا�ضة عن 
القنفذة لأدوات  املتو�ضطة مبحافظة  باملرحلة  الريا�ضيات  اأن درجة ممار�ضة معلمي  اأهمها:  نتائج  عدة 
اإح�ضائًيا يف درجــة ممار�ضة معلمي  دالــة  فــروق  بتقدير)�ضعيف( مع وجــود  البديل ككل كانت  التقومي 
الريا�ضيات لأدوات التقومي البديل ككل تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�ض ل�ضالح املعلمني الذين خربتهم 

)ع�ضر �ضنوات فاأكرث(.
الريا�ضيات  ملعلمي  الــالزمــة   الريا�ضي  التوا�ضل  مهارات  عن  )1433هــــ(  القر�ضي  درا�ضة  وك�ضفت 
الطائف ودرجــة متكنهم منها، ومعرفة وجود فروق  البتدائية مبحافظة  املرحلة  العليا يف  بال�ضفوف 
يف درجة التمكن تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�ض؛ واأ�ضفرت نتائج الدرا�ضة عن اأن درجة متكن معلمي 
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الريا�ضيات بال�ضفوف العليا مبحافظة الطائف من مهارات التوا�ضل الريا�ضي جمتمعة كانت بتقدير) 
التوا�ضل  مــهــارات  من  الريا�ضيات  معلمي  متكن  درجــة  يف  اإح�ضائًيا  دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  �ضعيف(. 
اأو على  ب�ضورة مفردة،  الرئي�ضية  املهارات  التدري�ض على جميع  اإىل متغري اخلربة يف  تعزى  الريا�ضي 

املقيا�ض الكلّي ب�ضورة اإجمالية.
وهدفت درا�ضة املطريدي )1431( اإىل معرفة، وحتديد مدى توافر املهارات التدري�ضّية الاّلزمة لدى 
معّلمات ريا�ضّيات املرحلة املتو�ّضطة، ومت تطبيق بطاقة مالحظٍة على عّينٍة �ضّمت )31( معّلمًة، يف )16( 
اأن املعّلمات مار�ضن مهارات الّتخطيط،  الدرا�ضة  نتائج  مدر�ضًة من مدار�ض حمافظة اخلرج. واأظهرت 
ممار�ضِتِهّن  مع  بتقديٍر عــامٍّ )جّيٌد(،  مهارات الّتقومي  مار�ْضَن  ا(، كما  والّتنفيذ بتقديٍر عــامٍّ )جّيٌد جــدًّ
ّف، والّتعامل  ا(، ومهارات اإدارة ال�ضّ مهارات اإثارة الّدافعية للّتعّلم، وعر�ض الّدرو�ض بتقديٍر عامٍّ )جّيٌد جدًّ
مع الّطالبات �ضمن الّتنفيذ بتقدير عامٍّ )ممتاٌز(. واأو�ضت الّدرا�ضة بالنتقال اإىل الّتعليم الإلكرتويّن، 
وخف�ض  اأ�ضاليب الّتقومي احلديثة،  على  املعّلمة  الّتدري�ض، وتدريب  الّتقنيات احلديثة يف  دور  وتفعيل 

ن�ضابها؛ لتتمّكن من تطبيق املهارات التدري�ضّية بطريقٍة مثلى.
وهدفت درا�ضة ال�ضليمان )1427هـ( اإىل معرفة م�ضتوى الكفايات التدري�ضّية ملعلمي الريا�ضيات غري 
املوؤهلني تربوًيا املتخرجني يف كلية العلوم )تخ�ض�ض ريا�ضيات( بجامعة امللك �ضعود، با�ضتخدام اختبار 
والتعليم  الرتبية،  بــوازرة  والتقومي  للقيا�ض،  العامة  الإدارة  عن  ال�ضادر  الريا�ضيات  ملعلمي  الكفايات 

و�ضمت عينة البحث )31( معلًما، واأظهرت الدرا�ضة تدنًيا يف جميع الكفايات عند املعلمني.
اداء معلمات الريا�ضيات مبدينة تبوك  اأهداف درا�ضة امل�ضيخي )2011( حتديد م�ضتوى  وكان من 
الدرا�ضة على عينة مكونة  املتو�ضطة والثانوية، وطبقت  الريا�ضي باملرحلتني  التوا�ضل  ملهارات تدري�ض 
من)30( معلمة ، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل عدم متكن املعلمني من مهارات التوا�ضل الريا�ضي ب�ضورة عامة، 

مع عدم وجود فروق يف القيا�ض البعدي ملهارات التوا�ضل الريا�ضي تعزى ملتغري املرحلة الدرا�ضية.  
يف  العاملية  املهنّية  املعايري   �ضوء  يف  الريا�ضيات  معلمي  اأداء  تقومي  اإىل   )2009( الده�ض  وهــدف 
منطقة الريا�ض. ولأجل حتقيق هدف الدرا�ضة قام الباحث بتحديد املعايري  املهنّية الواجب توافرها 
لدى معلمي الريا�ضيات للمرحلة الثانوّية وتطبيق بطاقة مالحظة على )45( معلًما. تو�ضلت الدرا�ضة 
اأربعة جمالت رئي�ضة. كما  اأنه يجب توافر )13( معياًرا رئي�ضًيا تت�ضمن )65( موؤ�ضًرا موزعة على  اإىل 
اأفــراد العينة، وتوافر  املوؤ�ضرات ب�ضورة كبريه مابني 50-66% من عدد  اإىل توافر بع�ض  النتائج  اأ�ضارت 

بع�ض املوؤ�ضرات ب�ضورة متو�ضطة مابني50-55% من عدد اأفراد العينة.
كما قام الفرهود )2007( بالتعرف على واقع الأداء التدري�ضّي ملعلمي الريا�ضيات يف مدينة عرعر 
من وجهة نظر الطالب. تكونت عينة الدرا�ضة من )141( طالًبا و)13( معلًما، ومن خالل ا�ضتبانة اآراء 
الطالب. واأ�ضارت النتائج اإىل اأن درجة اأداء تدري�ض الريا�ضيات كان �ضعيًفا، واإىل وجود فروق ذات دللة 
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يف الأداء بني املعلمني تبًعا لختالف �ضف التدري�ض والن�ضاب، واإىل عدم وجود فروق تعزى لختالف 
الكثافة الطالبية و�ضنوات التدري�ض واحلالة الجتماعية للمعلم. 

وهدفت درا�ضة النذير )2004( اإىل بناء معيار لتقومي اأداء معلمي الريا�ضيات وبناء برنامج مقرتح 
من  والتو�ضل  امل�ضرفني  تقارير  م�ضمون  بتحليل  الباحث  قــام  املعلمني.  على  املعيار  تطبيق  على  بناء 
خاللها اإىل قائمة مبدئية مبجالت املعيار وحتكيمها من خالل اأ�ضلوب دلفاي. قام الباحث مبالحظة 
)80( معلًما للريا�ضيات يف املرحلة املتو�ضطة يف مدينة الريا�ض. اأ�ضارت النتائج اإىل حتقق )14( موا�ضفة 
معيارية لدى عينة البحث مب�ضتوى متكن مرتفع،حتقق )48( موا�ضفة معيارية مب�ضتوى متكن متو�ضط، 

وحتقق )55( موا�ضفة معيارية مب�ضتوى حتقق منخف�ض.
ويف الكويت هدفت درا�ضة عيد )1425هـ(  اإىل قيا�ض كفاءة )54( معّلًما، ومعّلمًة يدّر�ضون الّريا�ضّيات 
املعرفّية، بعد تقنينه.  الّتدري�ض  TEXES لكفايات  الثانوّية بدولة الكويت، عرب تطبيق اختبار  باملدار�ض 
وقد تفّوق معّلمو املدار�ض الإجنليزّية على معّلمي املدار�ض العربّية يف اأبعاد الأمناط اجلربّية، والهند�ضة 
تفّوق  وباملثل  لالختبار،  الكلّية  الّدرجة  ويف  الّريا�ضّية،  والعملّيات  والحتمالت،  والإح�ضاء  والقيا�ض، 
ة على معّلمي املدار�ض  املعّلمون غري الكويتّيني على املعّلمني الكويتيني، وتفّوق معّلمو املدار�ض اخلا�ضّ

احلكومّية.
كما هدفت الّر�ضيدّي )2007م( اإىل حتديد درجة امتالك )28( معّلًما للّريا�ضّيات املهاراِت التدري�ضّيَة، 
وعالقتها بتح�ضيل طاّلبهم يف املرحلة البتدائّية بدولة الكويت، وذلك بتطبيق ا�ضتبانٍة �ضّمت املهارات 
وكان امتالك املعّلمني املهاراِت  واختباٍر حت�ضيليٍّ على طاّلبهم، وعددهم )566( طالًبا.  املعّلمني،  على 
الّتقومي،  ثّم  الّتخطيط،  ثّم  جمال الّتنفيذ،  تفّوق  مع  متو�ّضطٍة،  بدرجٍة  جانٍب  ولكّل  كّليًّا،  التدري�ضّيَة 

ووجود عالقٍة طردّيٍة ما بني حت�ضيل الّطاّلب، ودرجة امتالك معّلميهم مهارات الّتدري�ض.
تناول هذا الف�ضل الإطار املفاهيمي للدرا�ضة التقوميية، وقدم نبذة خمت�ضرة عن التطور املهنّي 
ملعلم العلوم والريا�ضيات، وما نعنيه بالدعم املوؤ�ض�ضّي للمعلم، وتقومي الأداء التدري�ضّي للمعلم، وانتهى 

با�ضتعرا�ض الدرا�ضات التي اأجريت لتقومي الأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم والريا�ضيات. 
جانًبا  تتناول  مل  اأنــهــا  يف  الــدرا�ــضــات  عــن  اختلفت  التقوميية  الــدرا�ــضــة  هــذه  اأن  �ضبق  ممــا  يت�ضح 
واحًدا فقط للدرا�ضة، واإمنا اعتمدت مدخاًل �ضمولًيا للنظر اإىل جوانب متعددة لتقومي تنفيذ م�ضروع 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، من خالل تبني منوذج جو�ضكي لفاعلية التطور املهنّي. 
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الفصل الثالثك إجراءات الدراسة التقويمية
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الدرا�ضة  منــوذج  وت�ضمل  الــدرا�ــضــة  فريق  اتبعها  التي  والإجـــــراءات  املنهجية  الف�ضل  هــذا  يو�ضح 
التقوميية وجمتمع الدرا�ضة واأدواتها، وكذلك اأ�ضاليب جمع املعلومات وفيما يلي تف�ضيل لذلك:

  نموذج الدراسة التقويمية:

يو�ضح منوذج جو�ضكي لتقومي فاعلية التطور املهنّي اإجراءات واأن�ضطة  الدرا�ضة التقوميية التي مت 
اتباعها. ويو�ضح اجلدول )1( امل�ضتويات التي مت تق�ضيها يف هذه الدرا�ضة، واأ�ضئلة التقومي املحددة لكل 

م�ضتوى واأن�ضطة  التقومي واجلمهور امل�ضتهدف من كل ن�ضاط.
جدول )1(: منوذج جو�شكي للدرا�شه التقومييه .

اجلمهور اأن�صطة التقومياأ�صئلة التقومي الرئي�صةم�صتويات جو�صكي
امل�صتهدف

اآراء امل�ضاركني
 Participants’

Reactions

املهنّي  التطوير  جـــودة  مــدى  مــا  الأول:  الرئي�ض  الــ�ــضــوؤال 
الذي قدم للمعلم �ضمن »م�ضروع تطوير مناهج الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم 
الأ�ضئلة  الرئي�ض  ال�ضوؤال  هــذا  من  ويتفرع  والريا�ضيات؟، 

التالية: 
ما مدى جودة التطوير املهنّي الذي قدم للمعلم �ضمن  (  1

»م�ضروع تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« 
من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟.

هل يوجد اختالف يف اآراء املعلمني حول التطور املهنّي  (  2
املقّدم لهم يعزى اإىل عامل املرحلة التعليميةو اجلن�ض 

واملوؤهل واخلربة التدري�ضّية؟.

ا�ضتبانة التطور 
املهنّي

- معلم العلوم
- معلم الريا�ضيات

الدعم املوؤ�ض�ضّي
 Organization
 support and

change

للمعلم  املقّدم  الدعم  م�ضتوى  ما  الثاين:  الرئي�ض  ال�ضوؤال 
الريا�ضيات  م�ضروع  لتنفيذ  املوؤ�ض�ضّي،  الدعم  اأطـــراف  من 
والعلوم الطبيعية، من خالل حتليل مهامهم ؟ ويتفرع من 

هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية: 
ملعلمي  (  1 الرتبوي  امل�ضرف  املقّدم من  الدعم  ما م�ضتوى 

ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
مــا م�ضتوى الــدعــم املــقــّدم مــن مــديــر املــدر�ــضــة ملعلمي  (  2

ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
ملعلمي  (  3 املخترب  ر  حم�ضّ من  املقّدم  الدعم  م�ضتوى  ما 

ومعلمات العلوم الطبيعية؟
ما م�ضتوى الدعم املقّدم من اأمني م�ضادر التعلم ملعلمي  (  4

ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
املــقــّدم للمعلم  (  5 الــدعــم  اخــتــالف يف م�ضتوى  هــل يوجد 

املرحلة  عامل  اإىل  يعزى  املوؤ�ض�ضّي  الدعم  اأطــراف  من 
التعليمية واجلن�ض والتخ�ض�ض؟.

بطاقة حتليل املهام

- مدير املدر�ضة
- امل�ضرف الرتبوي
ر املخترب - حم�ضّ

- اأمني م�ضادر التعلم
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اجلمهور اأن�صطة التقومياأ�صئلة التقومي الرئي�صةم�صتويات جو�صكي
امل�صتهدف

ا�ضتخدام املعلمني 
للمعارف واملهارات 

اجلديدة
 Participants’
 Use of New

 Knowledge and
Skills

�ضوء  يف  العلوم  تدري�ض  واقــع  ما  الثالث:  الرئي�ض  ال�ضوؤال 
الطبيعية؟  والعلوم  الريا�ضيات  م�ضروع  وتوجهات  فل�ضفة 

ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية:
ملــهــارات  الــعــلــوم  اأداء معلمي ومــعــلــمــات  مــ�ــضــتــوى  مــا  �ـــض1: 
الريا�ضيات  م�ضروع  وتــوجــهــات  فل�ضفة  �ضوء  يف  التدري�ض 

والعلوم الطبيعية؟
�ــــض2: مـــا الحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة ملــعــلــم الــعــلــوم يف �ــضــوء 

متطلبات امل�ضروع؟ 
�ض3: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�ضّي يعزى اإىل متغري 

املرحلة الدرا�ضية واجلن�ض واملوؤهل  واخلربة التدري�ضّية؟

- معلم العلوممالحظة �ضفية 

ال�ضوؤال الرئي�ض الرابع: ما واقع تدري�ض الريا�ضيات يف �ضوء 
الطبيعية؟  والعلوم  الريا�ضيات  م�ضروع  وتوجهات  فل�ضفة 

ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية:
ملهارات  الريا�ضيات  اأداء معلمي ومعلمات  ما م�ضتوى  �ض1: 
الريا�ضيات  م�ضروع  وتــوجــهــات  فل�ضفة  �ضوء  يف  التدري�ض 

والعلوم الطبيعية؟
�ضوء  يف  الريا�ضيات  ملعلم  التدريبية  الحتياجات  ما  �ــض2: 

متطلبات امل�ضروع؟
اإىل  يعزى  التدري�ضّي  الأداء  يف  اخــتــالف  يوجد  هــل  �ــض3:   
مــتــغــري املــرحــلــة الــدرا�ــضــيــة و اجلــنــ�ــض واملــــوؤهــــل  واخلـــربة 

التدري�ضّية؟

- معلم الريا�ضياتمالحظة �ضفية
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  مجتمع الدراسة وعينتها: 

تتناول الدرا�ضة التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات وت�ضمل العينة الب�ضرية التالية وذلك كما 
يلي:
 معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات يف التعليم العام.  �
 م�ضريف وم�ضرفات العلوم والريا�ضيات.  �
 مديري ومديرات املدار�ض.  �
ري وحم�ضرات املختربات.  �  حم�ضّ
 اأمناء واأمينات م�ضادر املعلومات.  �

لقد مت اختيار عينة الدرا�ضة للمرحلة الثانية من خالل اخلطوات التالية:
من  عنقودية؛  طبقية  عينة  وهــي  الأوىل،  للمرحلة  العينة  حتــديــد  بـــاإجـــراءات  اللــتــزام  مت  اأوًل: 
ثم  غـــرب(،  �ــضــرق،  جــنــوب،  �ضمال،  )و�ــضــط،  جغرافية  مناطق  خم�ض  اإىل  اململكة  مناطق  تق�ضيم  خــالل 
جغرافية،  منطقة  كــل  يف  وبــنــات(  )بنني  للجن�ضني  حمافظة  واإدارة  عموم  لإدارة  الع�ضوائي  الختيار 
 بحيث يكون جمموع اإدارات التعليم امل�ضاركة )10( ع�ضر اإدارات تعليم: )5( اإدارات عموم )بنني وبنات(، 

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

ثالثًا: عينة ع�ضوائية للمعلمني واملعلمات داخل كل مدر�ضة.

واملتو�ضطة  البتدائية  املدار�ض  يف  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  الدرا�ضة  جمتمع  وي�ضمل 
والثانوية احلكومية يف اململكة العربية ال�ضعودية للعام الدرا�ضّي 1433/ 1434هـ. وكذلك ي�ضمل جمتمع 
ومديرات  ومديري  املختربات  وحم�ضرات  وحم�ضري  والريا�ضيات  العلوم  وم�ضرفات  م�ضريف  الدرا�ضة 
املدار�ض واأمناء واأمينات م�ضادر التعلم. و�ضيتم تو�ضيح خ�ضائ�ض عينة الدرا�ضة التف�ضيلية املتعلقة بكل 

اأداة من اأدوات الدرا�ضة يف يف اأثناء عر�ض الأداة.
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  أدوات الدراسة: 

عملت هذه الدرا�ضة على اإعداد الأدوات التالية: 
ا�ضتبانة التطور املهنّي ل�ضتطالع اآراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول التهيئة والتطور   (  1

املهنّي التي قدمت لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
اأمني  (  2 املخترب،  ر  حم�ضّ الرتبوّي،  امل�ضرف  )املدير،  املوؤ�ض�ضّي  الدعم  لأطــراف  املهام  حتليل  بطاقة 

م�ضادر التعلم(.
بطاقة مالحظة �ضفية لالأداء التدري�ضّي ملعلم العلوم. (  3
بطاقة مالحظة �ضفية لالأداء التدري�ضّي ملعلم الريا�ضيات.  (  4

وفيما يلي تف�ضيل لإجراءات بناء هذه الأدوات:

اأداة الدرا�سة الأوىل: ا�ستبانة التط�ر املهنّي ملعلم العل�م والريا�سيات
هدف الأداة: تهدف ال�ضتبانة اإىل معرفة اآراء معلمي العلوم والريا�ضيات حول جودة التطور املهنّي 

الذي مت من اأجل تنفيذ م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
مكونات وحماور الأداة: تتكون اأداة الدرا�ضة من الأجزاء التالية: 

وهذه  والريا�ضيات،  العلوم  ومعلمات  معلمي  اإىل  موجهة  وهــي  ال�ضتبانة  مقدمة  الأول:  اجلزء 
املقّدمة تو�ضح الهدف من ال�ضتبانة وكيفية ت�ضجيل الإجابات. 

اجلزء الثاين: بيانات عامة ت�ضمل نوع اجلن�ض، واملوؤهل، واخلربة التدري�ضّية. 

عبارتني  �ضمنهم  من  عــبــارة،   )41( وي�ضمل  ال�ضتبانة.  لعبارات  عر�ض  فهو   : الثالث:  اجلزء  اأما 
�ضمن حمور الأ�ضاليب مت معاجلتهما اإح�ضائًيا ب�ضكل خمتلف، وهما العبارة )14(: تتنوع اأ�ضاليب وطرق 
التطور املهنّي، والعبارة )15(: جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًضا يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء 

واملتخ�ض�ضني لحتوائهما على بدائل )ملحق 1(.
اإجراءات بناء الأداة: 

مت ا�ضتعرا�ض اإجراءات بناء ال�ضتبانة يف تقرير املرحلة الأوىل.
تعديل الأداه للمرحلة الثانية :

اإىل  التدرج من »منعدم«  بــدل من 43(، مع تعديل م�ضمى  لتكون )41  العبارات  لقد مت دمــج بع�ض 
منخف�ض جــدا«.  كما مت حــذف ال�ضوؤالني املفتوحني يف نهاية ال�ضتبانة، فمن خــالل حتليل هذين 
ال�ضوؤالني يف املرحلة الأوىل وت�ضنيف الإجابات �ضمن حماور اأ�ضا�ضية، ات�ضح تغطية هذه املحاور )مثال 
توفري الأدوات، حت�ضني جودة التدريب، توفري البيئة والوقت املنا�ضب( يف ال�ضتبانة مما يعني �ضمولية 

ال�ضتبانة جلميع جوانب التطور. وفيما يلي جدول )2( لتوزيع عبارات ال�ضتبانة.
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جدول )2(: توزيع املفردات على حماور ا�شتبانة التهيئة والتطور املهنّي

املحاور الفرعيةاملحاور الرئي�صة

اأوًل: اأهداف اأن�ضطة 
التطور املهنّي

توجه لفل�ضفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم. (  1
ت�ضاهم يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني. (  2
تبني قيادات تربوية م�ضوؤولة. (  3
ت�ضاهم يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة. (  4

ثانياً: حمتوى اأن�ضطة 
التطور املهنّي

اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج. (  1
اأ�ضاليب البحث والتق�ضي وا�ضتخدام املواد املخربية. (  2
اأ�ضول تدري�ض مو�ضوعات معينة.  (  3
عمليات التعليم والتعلم. (  4

ثالثاً: دعم اأن�ضطة 
التطور املهنّي

توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�ضر، وكذلك الوقت الكايف لحقا للتطبيق والتجريب  (  1
والتاأمل.

تقدم حوافز لت�ضجيع املعلمني على امل�ضاركة باأن�ضطة التطور املهنّي.  (  2
توفر فريق تدريبي منا�ضب. (  3
تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه �ضمن ممار�ضاته اليومية. (  4
توفر املوارد وامل�ضادر امل�ضاندة للمعلم. (  5

رابعاً: اأ�ضاليب التطور 
املهنّي

تنوع اأ�ضاليب وطرق التطوير  املهنّي.  (  1
جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًضا يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء واملتخ�ض�ضني. (  2
توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم.  (  3

خام�ضاً: تقومي اأن�ضطة 
التطور املهنّي

تخ�ضع للمراجعة والتقومي با�ضتمرار من اأجل التح�ضني تعمل على متابعة وتقدمي تغذية  (  1
راجعة للمعلمني.

عدد العبارات الكلّي )41( مفردة
ملحوظة: مت املعاجلة الإح�ضائية للعبارات )14( و)15( ي�ضكل خمتلف لحتوائهما على بدائل

ثبات ال�ستبانة:

ملنا�ضبتها  كرونباخ  الفا  معادلة  با�ضتخدام  الداخلي  الت�ضاق  ثبات  با�ضتخدام  الثبات  ح�ضاب  مت  قد 
لال�ضتبانات ب�ضكل عام. ويو�ضح اجلدول )3( معامل الثبات لالأداة ككل ولكل حمور من حماورها. ويت�ضح 
اأن معامالت الثبات ملحاور الأداة تراوحت بــني)0.896 - 0.659( كما اأن معامل الثبات الكلّي لــالأداة بلغ 

)0.866( مما ي�ضري اإىل اإمكان التعامل مع الأداة بدرجة عالية من الثقة. 

جدول )3(: معامالت ثبات ا�شتبانة التطور املهنّي

معامل ثبات األفا كرونباخ عدد العبارات املحاور
0.659 9 الأول: اأهداف التطور املهنّي
0.896 11 الثاين: حمتوى التطور املهنّي
0.775 13 الثالث: دعم اأن�ضطة التطور املهنّي
0.661 3 الرابع: اأ�ضاليب التطور املهنّي 
0.845 3 اخلام�ض: التقومي
0.866 39 الثبات الكلّي لالأداة
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تقدير درجات ال�ضتبانة: مت اختيار مقيا�ض ليكرت لال�ضتجابة لتحديد م�ضتوى اتفاق امل�ضتجيبني 
مع املفردات الواردة. ومت اختيار البدائل الأربعة لالإجابة عن الفقرات لإعطاء امل�ضتجيب فر�ضة لختيار 
ما يتوافق مع راأيه جتاه مفردات ال�ضتبانة. وملا كانت ال�ضتبانة ت�ضمل مفردات موجبة و�ضالبة فقد مت 
اإن الرقم )3( ي�ضاوي ثالث درجات، )2( ي�ضاوي درجتني، )1( ي�ضاوي  ت�ضحيح املفردات املوجبة بحيث 
ي�ضاوي  اعترب )0(  الدرجات حيث  ال�ضالبة فقد عك�ضت  الفقرات  اأما  ي�ضاوي �ضفًرا.  درجة واحــدة، )0( 
ثالث درجات، )1( ي�ضاوي درجتني، )2( ي�ضاوي درجة، )3( ي�ضاوي �ضفًرا. علًما اأن املفردات ال�ضالبة هي 

مفردات رقم )2، 4، 23، 24، 39، 40(.

عينة ال�ستبانة: 

طبقت الدرا�ضة احلالية على عينة بلغت )637( من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم لل�ضفوف: 
الثاين واخلام�ض البتدائيني والثاين املتو�ضط والأول الثانوّي يف الف�ضل الدرا�ضّي الثاين للعام 1433/1432هـ، 
موزعني على خم�ض مناطق يف اململكة، وهي: الريا�ض، والدمام، واملدينة املنورة، وتبوك، وع�ضري. ويو�ضح 

اجلدول )4( توزيع عينة الدرا�ضة. 

جدول )4(: خ�شائ�ص عينة ا�شتبانة التطور املهنّي ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغري

اجلن�ض
33953.2ذكر

29846.8اأنثى

اخلربة التدري�ضّية

14522.8اأقل من 5 �ضنوات
511317.7- اأقل من 10 �ضنوات

1014522.8- اأقل من 15 �ضنة
1523436.7 �ضنة واأكرث

املرحلة الدرا�ضّية
17227.0ابتدائي
10917.1متو�ضط

35655.9ثانوي

التخ�ض�ض
34554.2ريا�ضيات

29245.8علوم
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اأداة الدرا�سة الثانية: بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سيّ 
هدف الأداة: حتديد م�ضتوى الدعم املقّدم للمعلم من قبل امل�ضرف الرتبوّي ومدير املدر�ضة وحم�ضر 

املخترب واأمني م�ضادر التعلم لتنفيذ م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل املهام.
مكونات وحماور الأداة: يبني جدول )5( مكونات وحماور الأداة )ملحق 2(.

جدول )5(: بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شّي

العبارات املجال الفئة امل�صتهدفة

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

4تهيئة بيئة التعلم

مدير املدر�ضة

2بيئة التعلم
5النمو  املهنّي للمعلم

4القيادة الفاعلة
4تعلم الطالب

12_حم�ضر املخترب
7_اأمني م�ضادر التعلم

اإجراءات بناء الأداة: مت ا�ضتعرا�ض اإجراءات بناء الأداة يف تقرير املرحلة الأوىل.
تعديل الأداة للمرحلة الثانية :

راجع الفريق الأداة  مع م�ضاعدي الباحثني  يف ور�ضة خا�ضة ، ومت اإجراء بع�ض التعديالت كما يلي:
واإعــادة  � واحــدة   5( يف عبارة   ،4( العبارتني  الرتبوي، مت دمج  امل�ضرف  لتحليل مهام  بالن�ضبة 

�ضياغتها لت�ضبح العبارة على ال�ضورة التالية: م�ضاعدة املعلمني على تنظيم البيئة ال�ضفية 
الوقت،  �ضيق  مثل:  املــقــررات  تنفيذ  عند  تعرت�ضهم  قد  التي  وال�ضعوبات  التحديات  واإدارة 

وم�ضاحة الف�ضول وكرثة اأعداد الطالب،  وبالتايل اأ�ضبح عدد عبارات هذا املحور 4 عبارات.
والعبارة رقم )12(،  � العبارة رقم )1(،   املخترب، مت حذف  ر  وفيما يخ�ض حتليل مهام حم�ضّ

لي�ضبح عدد عبارات هذا املحور )10( عبارات.
وفيما يخ�ض حتليل مهام اأمني م�ضادر التعلم اأعيدت ال�ضياغة اللغوية للفقرة رقم )6( لت�ضبح  �

�ضياغتها كالتايل: توفري الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني والطالب، واإعداد 
اأدلة اإر�ضادية ت�ضاعد على تنفذها.

كما مت تعديل مقيا�ض احلكم من »منعدم« اإىل »منخف�ض جًدا«. �
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العينة امل�ضتهدفة:
ر املخترب، واأمني م�ضادر  طبقت الدرا�ضة احلالية على اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي )امل�ضرف، املدير، حم�ضّ
و133 مديًرا  وم�ضرفات،  109 م�ضرفني  �ضملت   )371( بلغت  ع�ضوائية  عينة  على  تطبيقها  التعلم(. ومت 
را وحم�ضرة خمترب، للتعرف على م�ضتوى  ومديرة مدر�ضة، و81 اأميًنا واأمينة م�ضادر تعلم، و48 حم�ضّ
الدعم املقّدم منهم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف تنفيذ املناهج �ضمن م�ضروع تطوير 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

جدول )6(: خ�شائ�ص عينة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ش�شي

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغريالعينة

امل�ضرفني
اجلن�ض

5348.6ذكر
5651.4اأنثى

5853.2ريا�ضياتالتخ�ض�ض
5146.8علوم

املدراء

اجلن�ض
6750.4ذكر

6649.6اأنثى

املرحلة الدرا�ضّية
3224.1ابتدائي
2720.3متو�ضط

7455.6ثانوي

حم�ضري املخترب
اجلن�ض

2347.9ذكر
2552.1اأنثى

املرحلة الدرا�ضّية
1225.0متو�ضط

3675.0ثانوي

امني م�ضادر التعلم

اجلن�ض
4555.6ذكر

3644.4اأنثى

املرحلة الدرا�ضّية
2125.9ابتدائي
1721.0متو�ضط

4353.1ثانوي
371100املجموع
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اأداة الدرا�سة الثالثة: بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم العل�م
الهدف من البطاقة: تهدف البطاقة اإىل تقومي واقع تدري�ض معلمي ومعلمات العلوم �ضمن م�ضروع 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
مكونات وحماور الأداة: تتكون اأداة الدرا�ضة من الأجزاء التالية:

واخلــربة  واملــوؤهــل  اجلن�ض  نــوع  ت�ضمل  عامة  بيانات  على  وت�ضتمل  البطاقة  مقدمة  الأول:  اجلــزء 
مفردة   )39( على  وت�ضتمل  البطاقة  مفردات  الثاين:  اجلــزء  اأمــا  الأولــيــة.  البيانات  وبع�ض  التدري�ضّية 
الأدوات  يحوي  الــذي  ال�ضواهد  �ضندوق  على  الثالث  اجلــزء  وي�ضتمل  حمــاور.  �ضبعة  اإىل  م�ضنفة  وهــي 
وال�ضرتاتيجيات املحددة يف دليل املعلم مثل: خرائط املفاهيم، ودفرت العلوم، واملطويات وغريها، وذلك 

للم�ضاعدة يف توجيه املالحظة )ملحق 3(.
اإجراءات بناء الأداة: مت ا�ضتعرا�ض اإجراءات بناء الأداة يف تقرير املرحلة الأوىل.

اليدوية. كما مت  املهارات  واإ�ضافة عبارة عن  : مت دمج عبارتني  الثانية  للمرحلة  البطاقه  تعديل 
اإ�ضافة �ضواهد لتعك�ض التخ�ض�ض يف املرحلة الثانوّية. بالإ�ضافة اإىل تن�ضيق خمتلف للبطاقه للتي�ضري 
على املالحظ الإ�ضارة اإىل ال�ضواهد. كما مت تعديل مقيا�ض احلكم من منعدم اىل منخف�ض جدا. وكذلك 
مت اإعادة م�ضميات بع�ض املحاور بالتن�ضيق مع فريق مالحظة معلم الريا�ضيات فاأ�ضبحت كالتايل :تعديل 
م�ضمى حمور »ممار�ضات تدري�ضية« اإىل » التمركز حول املتعلم« ، تعديل حمور » تقومي متنوع م�ضتمر« 
تعديل حمور  التعلم«،  بيئة   « اإىل   « داعمة  بيئة �ضفية   « تعديل حمور   ، الأداء«  وتعزيز  التقومي   « اإىل 

التقنية يف التعليم« اإىل » توظيف التقنية«. وفيما يلي جدول)7( يبني حماور ومفردات الأداة.

جدول)7(: مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم العلوم

عدد املفرداتحماور البطاقة الفرعيةحماور البطاقة الرئي�ضة
4-1. املادة العلمّية

8-2.خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية

3.التمركز حول املتعلم وي�ضمل:
ا�ضتخدام منوذج التعلم البنائي

ا�ضتخدام التعليم املتمايز
5
3

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

ربط العلوم باملواد الأخرى
ربط العلوم بالتقنية واملجتمع

3
3

5-5.التقومي وتعزيز الأداء 
6-6. بيئة التعلم

2-7.توظيف التقنية 

ثبات البطاقة: مت ح�ضاب الثبات للبطاقة بطريقتني. ففي املرحلة الأوىل ومن اأجل توحيد الروؤى 
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حول بنود املالحظة بني املالحظني، مت اإقامة ور�ضة عمل ل�ضرح ومناق�ضة بنود البطاقة وتطبيقها على 
تتوفر لديهم  املالحظني ممن  اختيار  للبطاقة. وقد مت  اعتماد )93( مفردة  للعلوم. ومت  در�ض فيديو 
وبلغ  باململكة،  مناطق  خم�ض  يف  امل�ضروع  يف  التدريب  خــرباء  وهم  امل�ضروع  منتجات  تطبيق  حول  خربة 
ثبات  من  وللتاأكد  املالحظة.  لتنفيذ  الرجال  من  وخم�ضة  الن�ضاء  من  خم�ض  مالحظني   )01( عددهم 
الفيديو مرتني بفا�ضل زمني  الفريق واملالحظني مبالحظة در�ض  اأع�ضاء  البطاقة، قام عدد )8( من 

)21( يوًما، وقد مت ح�ضاب معامل التفاق بني املالحظات يف املرتني وكان على النحو التايل: 

جدول )8(: قيم معامل التفاق بني املالحظني كموؤ�شر لثبات بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم العلوم

معامل االتفاق  عدد العبارات املحاور
0.894 5 املادة العلمّية 
0.874 7 خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
0.874 8 التمركز حول املتعلم  
0.894 6 العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
0.894 5 التقومي وتعزيز الأداء 
0.866 6 بيئة التعلم
0.707 2 توظيف  التقنية 
0.857 39 بطاقة املالحظة 

 ،0.707( بني  انح�ضرت  املالحظني  بني  التفاق  معامالت  قيم  اأن  ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح   
بدرجة مقبولة من  املالحظة  بطاقة  بنود وحمــاور  يوؤكد متتع جميع  ن�ضبة جيدة؛ مما  وتعّد   )0.894

الثبات.
ويف املرحلة الثانية، مت ح�ضاب الثبات با�ضتخدام ثبات الت�ضاق الداخلي با�ضتخدام معادلة الفا كرونباخ. 
ويو�ضح اجلدول )9( معامل الثبات للبطاقة ككل ولكل حمور من حماورها. ويت�ضح اأن معامالت الثبات 
ملحاور الأداة تراوحت بني)0.928- 0.679( كما اأن معامل الثبات الكلّي لالأداة بلغ )0.970( مما ي�ضري اإىل 

اإمكان التعامل مع الأداة بدرجة عالية من الثقة. 

جدول )9( معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�شفية للعلوم

معامل ثبات األفا كرونباخ املحاور
.841 املادة العلمّية 
.917 خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
.908 التمركز حول املتعلم  
.679 العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
.797 التقومي وتعزيز الأداء 
.866 بيئة التعلم
.928 توظيف التقنية 
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.970 بطاقة املالحظة 

عينة بطاقة املالحظة ال�ضفية لدرو�ض العلوم
املتو�ضط  والثاين  البتدائّي  اخلام�ض  و  الثاين  ال�ضفوف  الثانية  للمرحلة  الدرا�ضة  عينة  �ضملت 

والأول الثانوّي، وقد مت اإجراء الدرا�ضة يف املناطق اخلم�ض من اململكة التي �ضملتها املرحلة الأوىل.

جدول)10(: خ�شائ�ص عينة بطاقة املالحظة ال�شفية للعلوم

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغري

اجلن�ض
14957.3ذكر

11142.7اأنثى

اخلربة التدري�ضّية

5922.7اأقل من 5 �ضنوات
54718.1- اأقل من 10 �ضنوات

107127.3- اأقل من 15 �ضنة
158331.9 �ضنة واأكرث

املرحلة الدرا�ضّية
6424.6ابتدائي
4416.9متو�ضط

15258.5ثانوي
260100املجموع

اأداة الدرا�سة الرابعة: بطاقة املالحظة ال�سفية ملعلم الريا�سيات
الهدف من البطاقة: تهدف البطاقة اإىل تقومي واقع تدري�ض معلمي ومعلمات الريا�ضيات �ضمن 

م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
مكونات وحماور الأداة: تتكون اأداة الدرا�ضة من الأجزاء التالية:

واخلــربة  واملــوؤهــل  اجلن�ض  نــوع  مثل:  عامة  بيانات  على  وت�ضتمل  البطاقة  مقدمة  الأول:  اجلــزء 
موؤ�ضًرا   )50( على  وي�ضتمل  البطاقة  مفردات  الثاين:  اجلــزء  اأمــا  الأولية.  البيانات  وبع�ض  التدري�ضّية 

)ملحق 4(.
اإجراءات بناء الأداة: مت ا�ضتعرا�ض اإجراءات بناء الأداة يف تقرير املرحلة الأوىل.

وراجع الفريق الأداة  مع م�ضاعدي الباحثني  يف ور�ضة خا�ضة ،واأجريت بع�ض التعديالت كالتايل:
فيما يخ�ض حمور املادة العلمية مت اإ�ضافة موؤ�ضر : يو�ضح امل�ضطلحات العلمية الواردة بالكتاب  �

املدر�ضي، لي�ضبح عدد موؤ�ضرات هذا املحور 5 موؤ�ضرات .
اأما حمور عملية التعلم والتعليم ) معيار تو�ضيع عملية التعلم ( مت اإ�ضافة موؤ�ضر: يعدد اأمناط  �
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التعلم ( ب�ضري لفظي ) مبا يتنا�ضب وواقع الطالب. لي�ضبح عدد املوؤ�ضرات  اأربعة موؤ�ضرات 
يف هذا املعيار.

بالن�ضبة ملحور مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي، معيار دمج مهارات التفكري يف املحتوى  �
الريا�ضي ، اأعيدت �ضياغة اأحد املوؤ�ضرات لي�ضبح: يحث املتعلمني على ممار�ضة مهارات التفكري 
ال�ضتقرائي  والتربير  املتناق�ضات  واإيجاد  والتوقع  واحلد�ض  والت�ضنيف  واملقارنة  (املالحظة 

وال�ضتنباطي واحللول املتعددة واملتنوعة والأ�ضيلة...) يف اأثناء معاجلة املحتوى الريا�ضي.
بالن�ضبة ملحور التقومي وتعزيز الداء ، معيار جعل الواجب املنزيل اأحد فر�ض التعلم امل�ضوقة  �

، اأ�ضيف موؤ�ضر: ينوع الواجب املدر�ضي ح�ضب م�ضتويات الطالب . لت�ضبح موؤ�ضرات هذا املعيار 
ثالثة موؤ�ضرات .

تعديل مقيا�ض احلكم من »منعدم« اإىل »منخف�ض جًدا«. �
بالتن�ضيق مع فريق  � املحاور  املحاور واملعايري، وتعديل م�ضميات بع�ض  اإعادة الرتتيب لبع�ض 

مالحظة معلم العلوم فاأ�ضبحت كالتايل: تعديل م�ضمى حمور »بيئة التعلم والتعليم« ليكون 
خالل  من  »التعلم  املتعلم«،  حــول  »التمركز  ليكون  والتعليم«  التعلم  »عملية  التعلم«،  »بيئة 

التقنية والو�ضائل املح�ضو�ضة وم�ضادر التعلم املختلفة« ليكون »توظيف التقنية«.

جدول )11(: مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم الريا�شيات

املوؤ�صراتاملعايريحماور بطاقة املالحظة

22بيئة التعلم
3

5التمركز حول املتعلم

3
2
4
3
3

14املادة العلمّية
15حل امل�ضكالت

23مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي
3

3توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم
2
2
2

13توظيف التقنية

3التقومي وتعزيز الأداء
2
2
2

50 موؤ�ضر18 معيارالبطاقة ككل
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بلغت  الــدرا�ــضــة   لأداة  الكلّي  الثبات  قيمة  اأن   )12( اجلـــدول  مــن  يت�ضح  املالحظة:  بطاقة  ثبات 
، كما تعترب جميع معامالت  الدرا�ضة احلالية  ، وهو معامل ثبات مرتفع ومنا�ضب لأغرا�ض   )%93.5(
اأداء معلمي ومعلمات  الدرا�ضة احلالية يف قيا�ض م�ضتوى  للمهارات مرتفعة ومنا�ضبة لأغرا�ض  الثبات 

 الريا�ضيات ملهارات التدري�ض يف �ضوء فل�ضفة م�ضروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
جدول )12(: معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�شفية ملعلم الريا�شيات وحماورها

معامل االرتباطاملحور
92.5%املادة العلمّية
91.9%حل امل�ضكالت

91%التمركز حول املتعلم 
87.2%مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي

94%التقومي وتعزيز الأداء
93%بيئة التعلم 

91%توظيف التقنية 
87.6%توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم

93.5%الأداء الكلّي

عينة بطاقة املالحظة ال�ضفية لدرو�ض الريا�ضيات:
طبقت الدرا�ضة احلالية على عينة ع�ضوائية بلغت )289( من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�ضفوف: 
الأول والرابع البتدائيني والأول املتو�ضط يف الف�ضل الدرا�ضّي الثاين للعام 1433/1432هـ، موزعني على 
خم�ض مناطق يف اململكة، وهي: الريا�ض، والدمام، واملدينة املنورة، وتبوك، وع�ضري، وجدول )13( يو�ضح 

توزيع عينة الدرا�ضة.

جدول)13(: خ�شائ�ص عينة بطاقة املالحظة ال�شفية للريا�شيات

الن�صبة املئوية %التكرارامل�صتوياتاملتغري

اجلن�ض
10050.5ذكر

9849.5اأنثى

اخلربة التدري�ضّية

4924.7اأقل من 5 �ضنوات
53919.7- اأقل من 10 �ضنوات

103819.2- اأقل من 15 �ضنة
157236.4 �ضنة واأكرث

املرحلة الدرا�ضّية
7939.9ابتدائي
4020.2متو�ضط

7939.9ثانوي

ال�ضف الدرا�ضي

3718.7الثاين البتدائي
4221.2اخلام�ض البتدائي

4020.2الثاين املتو�ضط
7939.9الول الثانوّي
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  أساليب جمع المعلومات:

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

 ثانياً: تدريب م�ضاعدي الباحثني.
 ثالثاً: املعاجلة الإح�ضائية.

 رابعاً: فريق العمل.

اأوًل: خطة العمل الزمنية واإجراءات التنفيذ: 
يبني جدول )14( خطة العمل الزمنية والإجراءات املتبعة يف هذه الدرا�ضة.

جدول )14(: خطة العمل الزمنية واإجراءات الدرا�شة التقوميية.
اأن�صطة الدرا�صة التقوميية للمرحلة الثانية من امل�صروع – ال�صفوف 2 و5 و7 و9

التخطيط لللمرحلة الثانية�ضفر 1434
مراجعه عامة

حتديد اأهداف الدرا�ضة 
و�ضع اخلطة الزمنية

مراجعة اأدوات التقوميربيع الأول

1. ا�ضتبانة املعلم للتطور  املهنّي 
2. بطاقة حتليل مهام الدعم املوؤ�ض�ضّي 

3. مالحظة �ضفية ملعلم العلوم
4. مالحظة �ضفية ملعلم الريا�ضيات

حتديد عينات الدرا�ضةال�ضتعداد لتطبيق الدواتربيع الآخر
تدريب م�ضاعدي الباحثني لتطبيق الأدوات

جمادى الأوىل

تطبيق اأدوات الدرا�ضة

.1 ا�ضتبانة املعلم للتطور املهنّي 
2. بطاقة حتليل مهام الدعم املوؤ�ض�ضّي 

3. مالحظة �ضفية ملعلم العلوم
4. مالحظة �ضفية ملعلم الريا�ضيات جمادى الآخرة

رجب
التحليل الإح�ضائي لبيانات اأدوات البحثحتليل البيانات�ضعبان

حتليل �ضامل ملجموعات البياناتكتابة التقرير اخلتامي رم�ضان
مراجعة مع الفريق الإ�ضرايفمراجعة التقرير اخلتامي �ضوال

مراجعة مع الفريق الإ�ضرايف للمرحلة الأوىلمراجعة التقرير اخلتامي جلميع الفرق ذو القعدة
ت�ضليم التقرير اإىل وزارة الرتبية والتعليمت�ضليم التقرير اخلتاميذو احلجة
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ثانًيا: تدريب م�ساعدي الباحثني: 
اتخذ الفريق الإجراءات التالية لتطبيق اأدوات الدرا�ضة:

ر�ضح فريق البحث م�ضاعدي وم�ضاعدات الباحثني الذين مت تدريبهم للمرحلة الأوىل، وخوطبت  (  1
اإداراتهم عن طريق �ضعادة وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط والتطوير؛ بغر�ض تفريغهم 

للعمل وت�ضهيل مهمتهم )ملحق 5(
اأقيمت ور�ضة عمل مل�ضاعدي وم�ضاعدات الباحثني خالل الفرتة 7-1434/4/10هـ وقد نفذت الور�ضة  (  2

للمرحلة  التطبيق  اأثناء  يف  مالحظاتهم  ومعرفة  الأدوات  مراجعة  اأجــل  من  اأيــام؛  ثالثة  بواقع 
الأوىل. 

ا�ضتغرق م�ضاعدو وم�ضاعدات الباحثني 60 يوما لإنهاء تطبيق جميع اأدوات الدرا�ضة املكلفني بها. (  3
بلغ عدد م�ضاعدي وم�ضاعدات الباحثني 20 م�ضاعًدا وم�ضاعدة، بحيث يكون يف كل منطقة من املناطق  (  4

اخلم�ضة عينة الدرا�ضة م�ضاعد وم�ضاعدة باحث للعلوم، وم�ضاعد وم�ضاعدة باحث للريا�ضيات.
ُق�ّضمت كل مدينة وحمافظة اإىل قطاعات، ثم اختري ع�ضوائًيا من كل قطاع مدار�ض العينة، والتي  (  5

وفق  وامل�ضاعدات  امل�ضاعدين  على  املهام  ووزعــت  والثانوية.  واملتو�ضطة  البتدائية  املدار�ض  ت�ضمل 
جدول )15( التايل:

جدول )15(: مهام م�شاعدي وم�شاعدات الباحثني يف كل منطقة

العدد لكل امل�صتهدفوننوع االأداة
منطقة

املجموع للمناطق 
اخلم�صة

120600املعلمون واملعلماتا�ضتبانة التطور املهنّي

ر املخترب، واأمني بطاقة حتليل مهام الدعم املوؤ�ض�ضي امل�ضرف، املدير، حم�ضّ
62310م�ضادر التعلم

40200معلم العلومبطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم العلوم
بطاقة املالحظة ال�ضفية ملعلم 

40200معلم الريا�ضياتالريا�ضيات 

ثالًثا: املعاجلة الإح�سائية: 
ا�ضتخدمت الأ�ضاليب الإح�ضائية التالية للمعاجلة الإح�ضائية:

املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�ضة يف ا�ضتبانة التطور املهنّي.  (  1
والتطور   (  2 التهيئة  برامج  واملعلمات حول  املعلمني  اآراء  الفروق يف  T-test ملعرفة دللة  اختبار )ت( 

الإدارة  نوع  التخ�ض�ض.  الدرا�ضّية،  املرحلة  املوؤهل،  )اجلن�ض،  التالية  للمتغريات  بالن�ضبة  املهنّي 
التعليمية(.

اآراء املعلمني  (  3 اختبار حتليل التباين الأحــادي )One Way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف 
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واملعلمات حول برامج التهيئة والتطور  املهنّي بالن�ضبة للمتغريات الواردة.
املهام   (  4 حتليل  لبطاقات  املئوية  والن�ضب  والتكرارات  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 

لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي.
T-test ملعرفة دللة الفروق يف درجة بطاقات حتليل املهام  لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي  (  5 اختبار )ت( 

بالن�ضبة للمتغريات التالية )اجلن�ض، والتخ�ض�ض(. 
اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف درجة بطاقات  (  6

حتليل املهام  لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي بالن�ضبة ملتغري املرحلة الدرا�ضية.
يف  (  7 الدرا�ضة  عينة  لأفراد  املئوية  والن�ضب  والتكرارات  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 

بطاقة املالحظة ال�ضفية.
اختبار )ت( T-test ملعرفة دللة الفروق يف درجة ممار�ضة املعلمني واملعلمات ملهارات تدري�ض العلوم  (  8

الطبيعية والريا�ضيات، بالن�ضبة للمتغريات التالية )اجلن�ض، املرحلة التعليمية، املوؤهل الرتبوي(
اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف درجة ممار�ضة  (  9

املعلمني واملعلمات ملهارات تدري�ض العلوم الطبيعية والريا�ضيات، بالن�ضبة ملتغري اخلربة التدري�ضّية.
الختبارات البعدية مثل �ضيفيه لتو�ضيح اجتاه الفروق بني جمموعات متغريات الدرا�ضة. (  10

رابعًا: فريق العمل للمرحلة الثانية: 
ت�ضكل فريق العمل من الباحثني الرئي�ضيني وامل�ضاركني وم�ضاعدي الباحثني وفيما يلي بيان 

باأ�ضماء م�ضاعدي البحث:
جدول)16(: بيان باأ�شماء م�شاعدي الباحثني   

جهة العملاال�صم
اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةعلي مقبل امل�ضند

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةاأناهيد خري اني�ض بدر
اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةعلي �ضالح امل�ضيان

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةمنرية عبدالعزيز اجللعود
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكب�ضري بن �ضعود البلوي
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكع�ضقة �ضالح العطوي

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك�ضليمان بن مطري احلويطي
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكعزيزة حممد البلوي

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةاإبراهيم مرغوب الهندي
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةاإميان علي مدين

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةحامد حممد العلوين
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جهة العملاال�صم
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةمها اأحمد �ضنافريي

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضريحممد بن علي ع�ضريي
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضري�ضمرية حممد ع�ضريي

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضرياأحمد اإبراهيم عبداملتعايل
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضريمنى علي الع�ضريي

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض�ضعد بن مبارك �ضقر
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضعادل عبدالعزيز البعيجان

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضاأمل علي الرجيعي
اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضحمبدة اأحمد الزكري 
جامعة امللك �ضعود/ كلية الرتبيةنورة حممد ال�ضبيعي
جامعة امللك �ضعود/ كلية الرتبيةحنان فوزي اجلاراهلل
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الفصل الرابع : نتائج الدراسة ومناقشتها
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  تمهيد:

مت يف الف�ضل الثالث تناول اإجراءات الدرا�ضة، ويف هذا الف�ضل يتم عر�ض نتائج تطبيق اأدوات الدرا�ضة 
بعد املعاجلة الإح�ضائية با�ضتخدام احلزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية. يتناول هذا الف�ضل الإجابة 

عن اأ�ضئلة التقومي با�ضتخدام م�ضتويات منوذج جو�ضكي لتقومي فاعلية التطور املهنّي، وذلك كما يلي: 
»م�ضروع تطوير  للمعلم �ضمن  الذي قدم  املهنّي  التطوير  الأول: ما مدى جودة  الرئي�ض  ال�ضوؤال 

مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟
لتنفيذ  املوؤ�ض�ضّي،  الدعم  اأطــراف  من  للمعلم  املقدم  الدعم  م�ضتوى  ما  الثاين:  الرئي�ض  ال�ضوؤال 

»م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«، من خالل حتليل مهامهم؟
الريا�ضيات  م�ضروع  وتوجهات  فل�ضفة  �ضوء  يف  العلوم  تدري�ض  واقــع  ما  الثالث:  الرئي�ض  ال�ضوؤال 

والعلوم الطبيعية؟ 
ال�ضوؤال الرئي�ض الرابع: ما واقع تدري�ض الريا�ضيات يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع الريا�ضيات 

والعلوم الطبيعية؟ 

  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول

لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه: ما مدى جودة التطوير املهنّي الذي قدم للمعلم 
العلوم  الطبيعية« من وجهة نظر معلمات ومعلمي  والعلوم  الريا�ضيات  �ضمن »م�ضروع تطوير مناهج 
والريا�ضيات؟، مت تطبيق ا�ضتبانة التطور املهنّي على معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات، ومت ا�ضتخدام 
مقيا�ض ليكرت الرباعي )عايل – متو�ضط – منخف�ض – منخف�ض جًدا( لتحديد م�ضتوى حتقق كل 
عبارة من عبارات ال�ضتبانة، حيث تراوح م�ضتوى التحقق بني م�ضتوى )عال(، ومت متثيله عددياً بالرقم 

)3(؛ وبني م�ضتوى )منخف�ض جدا(، ومت متثيله عددياً بالرقم )0(.
ولالإجابة عن ال�ضوؤال مت ح�ضاب املتو�ضطات والنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل عبارة. وملا كانت 
ال�ضتبانة ت�ضمل مفردات موجبة و�ضالبة فقد مت ت�ضحيح املفردات املوجبة بحيث اإن الرقم )3( ي�ضاوي 
ثالث درجات، )2( ي�ضاوي درجتني، )1( ي�ضاوي درجة واحدة، )0( ي�ضاوي �ضفًرا. اأما الفقرات ال�ضالبة 
ي�ضاوي درجة،  ي�ضاوي درجتني، )2(  ي�ضاوي ثالث درجــات، )1(  اعترب )0(  الدرجات حيث  فقد عك�ضت 
)3( ي�ضاوي �ضفًرا. علًما اأن املفردات ال�ضالبة هي مفردات رقم )2، 4، 23، 24، 39، 40(.  وقد مت و�ضف 

املتو�ضطات احل�ضابية بناًء على التق�ضيم الفئوي املقرتح يف بناء ال�ضتبانة. وفيما يلي تف�ضيل لذلك:



71

املح�ر الأول: اأهداف التط�ر املهنّي:
ت�ضمن املحور الأول من حماور ال�ضتبانة »اأهداف التطور املهنّي« اأربعة اأهداف رئي�ضة، وكما يت�ضح 
حتقق  م�ضتوى  على  الت�ضع  وعباراته  الرئي�ضة  اأهــدافــه  مبجموع  املحور  ح�ضل  فقد   )17( اجلــدول  من 
متو�ضط؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.84(، بينما تفاوتت الأهداف الرئي�ضة الأربعة بني م�ضتوى حتقق 
منخف�ض اإىل م�ضتوى حتقق عال. فقد ح�ضل هدف الإ�ضهام يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة على 
متو�ضط ح�ضابّي عال )2.35(، بينما ح�ضل هدف الإ�ضهام يف اإيجاد جمتمعات تعلم على متو�ضط ح�ضابّي 
منخف�ض )1.48(. وح�ضل الهدفان الآخران وهما التوجيه لفل�ضفة تربوية متكاملة وهدف بناء قيادات 

تربوية م�ضوؤولة على متو�ضطات ح�ضابية متو�ضطة هي على التوايل )1.97( و)1.72(.

جدول ) 17(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور اأهداف التطور املهنّي من حماور ال�شتبانة ن=637

امل�صتوىاالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�ضط1.84.48457املحور الأول: اأهداف التطور املهنّي

متو�ضط1.97.71560اأ/ توجه لفل�ضفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم:
1 - مكنتني برامج التطور املهنّي من معرفة الأ�ض�ض النظرية 

التي بنيت عليها كتب العلوم والريا�ضيات.
متو�ضط2.05.953

2 - توجد لدّي �ضعوبة يف فهم ُبنية الكتب، ومفرداتها واملواد 
التعليمية التي اأجنزها امل�ضروع.

متو�ضط1.901.060

منخف�ض1.48.53572ب/ ت�ضهم يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني:
3 - تتطلب برامج التطور املهنّي مناق�ضة ما تعلمته مع املعلمني 

يف املدر�ضة اأو مع زمالء التخ�ض�ض.
متو�ضط2.22.870

4 - ينق�ضني عقد لقاءات داخل املدر�ضة؛ لتطوير تعليم العلوم 
والريا�ضيات.

منخف�ض1.441.070

5 - تهياأت يل الفر�ض للم�ضاركة يف املجالت  املهنّية واملنتديات 
التعليمية املتخ�ض�ضة، واجلمعيات العلمّية.

منخف�ض78.993.

متو�ضط1.72.86ج/ تبني قيادات تربوية م�ضوؤولة:
6 - تــوفــرت يل الــفــر�ــض للنقا�ض مــع الــقــيــادات الــرتبــويــة يف 

امل�ضروع.
منخف�ض1.261.16

اإحــداث التطوير يف عمليتي  اأحد امل�ضوؤولني عن  اأنني  اأرى   - 7
التعليم والتعلم. 

متو�ضط2.18.95

عايل2.35.78د/ ت�ضهم يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة:
8 - عــــززْت بــرامــج الــتــطــور املــهــنــّي لـــدّي مــبــداأ احــــرتام جميع 

الطالب. 
عايل2.44.85

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

عايل2.27.88
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عال؛  م�ضتوى حتقق  على  العدالة«  الختالف وحتقيق  احــرتام  »ت�ضهم يف  الرئي�ض  الهدف  ح�ضل 
 ،)2.44( عــاٍل  متو�ضط ح�ضابّي  على   8 العبارة  و9(، وح�ضلت   8 )العبارة  اثنتني  عبارتني  على  ويحتوي 
وح�ضلت )العبارة 9( على متو�ضط ح�ضابّي عاٍل )2.27(. وهذه النتيجة ت�ضري اإىل اأن برامج التطور املهنّي 
امتازت يف الإ�ضهام يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة بني املتعلمني؛ وياأتي ذلك موافًقا ملا توؤكد عليه 
فل�ضفة امل�ضروع وبروز هذا التوجه يف دليل املعلم بو�ضوح مثل: وجود عناوين لإر�ضادات كتنوع الثقافات، 

واأمناط التعلم وطرائق تدري�ض متنوعة. 
بينما اأخفقت برامج التطور املهنّي يف حتقيق هدف الإ�ضهام »يف اإيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني«؛ اإذ 
ا )1.48(، ويت�ضح هذا ال�ضعف من خالل ندرة الفر�ض املقدمة للمعلمني  كان املتو�ضط احل�ضابّي منخف�ضً
حيث  العلمّية؛  واجلمعيات  املتخ�ض�ضة،  التعليمية  واملنتديات  املهنّية  املجالت   يف  للم�ضاركة  واملعلمات 
ح�ضلت العبارة )5( على متو�ضط ح�ضابي اأدنى املنخف�ض )0.78(، كما يوجد �ضعف يف عقد لقاءات داخل 
ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضلت  والتي   )4( العبارة  يف  كما  والريا�ضيات،  العلوم  تعليم  لتطوير  املدر�ضة؛ 

منخف�ض )1.44(.
ويتناغم مع هذه النتيجة ح�ضول هدف »تبني قيادات تربوية م�ضوؤولة« على م�ضتوى حتقق اأدنى 
املتو�ضط )1.72(، متثل يف انخفا�ض توفري الفر�ض للمعلمني واملعلمات للنقا�ض مع القيادات الرتبوية 
يف امل�ضروع )عبارة 6(؛ اإذ ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي منخف�ض )1.26(، بينما ح�ضلت )العبارة 7( على 

م�ضتوى حتقق متو�ضط. 
والتعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط،  للتعليم  لفل�ضفة تربوية متكاملة  »توجه  كما ح�ضل هدف 
له  منهما  وكــل  و2(   1 )العبارة  عبارتني  على  الهدف  هــذا  ويحتوي   ،)1.97( احل�ضابّي  متو�ضطه  وبلغ 
م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ مما يعني اأن وعي املعلمني بفل�ضفة واأهداف امل�ضروع حتقق مب�ضتوى متو�ضط، 
واأن برامج التطوير املهنّي حتمل روؤية موحدة للتعليم والتعلم ولكن ما يزالون يحتاجون اإىل الو�ضول 
اأ�ضلوًبا  الق�ضوى، فهي متثل  الكتب وال�ضتفادة منها ال�ضتفادة  بنية  التعامل مع  اإىل م�ضتوى عال من 

جديًدا يف العر�ض.
ت��سية: تنظيم جمتمعات تعلم للمعلمني ت�ضجع التعاون وال�ضراكة  املهنّية ليتم من خاللها النمو 
والتعلم التعاوين، وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�ضة اأو على م�ضتوى املعلمني يف مكاتب الرتبية 
والتعليم  اأو احلي اأو على م�ضتوى اإدارة التعليم من خالل اأن�ضطة ولقاءات مبا�ضرة اأو جمتمعات تعلم 
الكرتونية. ي�ضري بتلر واآخرون )Butler et.al., 2004( اإىل اأن حركة الإ�ضالح الرتبوّي تدعو اإىل تكوين 
جمتمعات تعلم للمعلمني، ويرى اأن الأن�ضطة الت�ضاركية حتقق جناًحا لتطوير عمليات التدري�ض. وتوؤكد 
التعلم  والتحول من  املعلمني،  لتطوير  الت�ضاركي  العمل  على   )NRC, 1996( العلمّية  الرتبية  معايري 
الفردي اإىل التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�ضل اإىل ع�ضو يف جمتمع تعلم، ومن املعلم كمتلٍق 
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اإيجاد  العاملني )NSDC, 2001( على  الوطني لتطوير  املجل�ض  توؤكد معايري  للتطوير. كما  قائد  اإىل 
جمتمعات تعلم للعاملني. فاملعلم ل يتعلم منفرًدا واإمنا مع زمالئه يف املدر�ضة والتخ�ض�ض، فتنمو الروح 
القيادية لديه لي�ضبح قائًدا تربوًيا على م�ضتوى مدر�ضته ومنطقته من اأجل تطوير م�ضتمر للتدري�ض. 
بالتعاون مع اخلرباء  املهنّي  التطوير  – دور رئي�ضي يف  امليدان  املمار�ضون يف  – وهم  ويكون للمعلمني 
التدريب تكراًرا ملا هو موجود،  واملتخ�ض�ضني ل�ضمان اجلديد يف حقل البحث واملعرفة وحتى ل يكون 
ويكون التطوير مرتبًطا بوظيفة التدري�ض ومتكاماًل مع الأن�ضطة واملمار�ضات التي يزاولها املعلم يومًيا 

ولي�ضت اأن�ضطة منف�ضلة بعيدة عن واقعه اليومي.

املح�ر الثاين: حمت�ى التط�ر املهنّي: 
املهنّي« ح�ضل على م�ضتوى حتقق  التطور  الثاين »حمتوى  املحور  اأن   )18( اجلــدول  ويت�ضح من 

متو�ضط؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )2.10(.

جدول )18(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور حمتوى التطور املهنّي من حماور ال�شتبانة ن=637.

امل�صتوىاالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�ضط2.10.73832املحور الثاين: حمتوى التطور املهنّي

متو�ضط2.23.86606اأ/ اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج:
التخ�ض�ض،  يف  للتعمق  فر�ضا  املهنّي  التطور  بــرامــج  يل  اأتــاحــت   -  10

ومواكبة التطورات العلمّية يف املجال.
عايل2.26.925

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

متو�ضط2.21.933

متو�ضط1.91.87513ب/ اأ�ضاليب البحث والتق�ضي وا�ضتخدام املواد املخربية:
12 - وفرت يل برامج التطور املهنّي تطبيق ال�ضتق�ضاء العلمّي، وحل 

امل�ضكالت.
متو�ضط2.04.933

متو�ضط131.791.081 - تدّربُت على ا�ضتخدام الأدوات واملواد والأجهزة املعملية.
متو�ضط2.02.85871ج/ اأ�ضول تدري�ض مو�ضوعات معينة:

يف  معينة  مفاهيم  تعلم  �ضعوبات  املهنّي  التطور  برامج  و�ضحت   -  14
الكتب، عرب تقدمي اأمثلة واإر�ضادات ل�ضرحها. 

متو�ضط2.00.975

لدى  ال�ضائعة  اخلاطئة  الت�ضورات  املهنّي  التطور  برامج  حــددت   -  15
املتعلمني. 

متو�ضط2.04.910

متو�ضط2.15.79541د/ عمليات التعليم والتعلم:
تنويع  على  قــدراتــي  حت�ضني  يف  املــهــنــّي  الــتــطــور  بــرامــج  اأ�ضهمت   -  16
املــعــرفــيــة  خــ�ــضــائــ�ــضــهــم  وفـــق  للمتعلمني  الــتــعــلــيــمــيــة  اخلـــــربات 

والجتماعية والقت�ضادية والثقافية.

2.19.885
متو�ضط

تدري�ض  على  قــدراتــي  حت�ضني  يف  املهنّي  التطور  برامج  اأ�ضهمت   -  17
العلوم اأو الريا�ضيات بالتكامل مع املواد الأخرى.

متو�ضط2.17.921
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امل�صتوىاالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
18 - اأ�ضهمت برامج التطور املهنّي يف حت�ضني قدراتي على توفري بيئة 

تعلم منا�ضبة. 
متو�ضط2.09.946

ا�ضتخدام  على  قدراتي  املهنّي يف حت�ضني  التطور  برامج  اأ�ضهمت   -  19
اأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة لتقومي املتعلمني.

متو�ضط2.20.898

ا�ضتخدام  على  قدراتي  املهنّي يف حت�ضني  التطور  برامج  اأ�ضهمت   -  20
التقنية يف التعليم.

متو�ضط2.09.964

ويحتوي هذا املحور على اأربعة حماور رئي�ضة واإحدى ع�ضرة عبارة، وحتققت جميع املحاور الرئي�ضة 
بن�ضبة حتقق متو�ضطة، فاملحور الرئي�ض الأول »اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج«؛ ح�ضل على متو�ضط 
مو�ضوعات  تدري�ض  »اأ�ــضــول  الآخــريــن  املحورين  ح�ضول  اإىل  النتائج  اأ�ــضــارت  كما   ،)2.23( بلغ  ح�ضابّي 
احل�ضابية على  بلغت متو�ضطاتها  اإذ  والتعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛  التعليم  و»عمليات  معينة« 
التوايل )2.02( و)2.15(. بالرغم من وجود دليل معلم يوجه املعلم لتنفيذ كل در�ض وي�ضتمل على اأفكار 
وا�ضرتاتيجيات جديدة للتعليم والتعلم مثل املطويات واأمناط التعلم و�ضالمل التقدير وم�ضاريع الوحدة.
وغريها من الإر�ضادات التي تدعم املعلم لتحقيق الأهداف، مما ي�ضري اإىل اأن هناك حاجة لدى املعلمني 

واملعلمات اإىل الإملام باأ�ضول تدري�ض مو�ضوعات معينة.
املواد  وا�ضتخدام  والتق�ضي  البحث  »اأ�ضاليب  الثاين  الرئي�ض  املحور  ح�ضول  اإىل  النتائج  واأ�ــضــارت 
الرئي�ضة )املتو�ضط احل�ضابّي 1.91(، مب�ضتوى حتقق  اأقل متو�ضط ح�ضابي للمحتويات  املخربية«، على 
متو�ضط؛ مما ي�ضري اإىل اهتمام اأقل باأ�ضاليب البحث والتق�ضي وا�ضتخدام الأدوات املخربية مقارنة بباقي 
املحاور الرئي�ضة يف هذا املحور. وتفردت العبارة 10 مب�ضتوى حتقق عال، ومتو�ضطها احل�ضابّي )2.26(، 
ا للتعمق يف التخ�ض�ض ومواكبة التطورات العلمّية. وقد  مما يعني اأن برامج التطور املهنّي هياأت فر�ضً
يرجع هذا اإىل اأن املعلمني واملعلمات يف املرحلة البتدائية ل ي�ضرتط تخ�ض�ضهم يف العلوم والريا�ضيات، 
العلوم، ويجدون جميًعا  املتخ�ض�ضني يف جمال من جمــالت  اأحــد  العلوم  يدر�ض  املتو�ضطة  املرحلة  ويف 
�ضعوبة يف تدري�ض العلوم والريا�ضيات اجلديدة؛ مما حدا بامل�ضوؤولني عن التطور املهنّي اإىل الهتمام 

باجلوانب العلمّية ومتكني املعلمني واملعلمات من املحتوى.
اأ�ضاليب  مزاولته  طريق  عن  له،  الأكــادميــي  التخ�ض�ض  يف  املعلم  متكني  يف  ال�ضتمرارية  ت��سية: 
البحث والتق�ضي يف جمال العلوم والريا�ضيات.. فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب اأن ت�ضتند 
اإليها برامج تطوير املعلمني )The American Federation of Teachers, 2008(. فقد اأكدت معايري 
العاملني  تطوير  برامج  حمتوى  ي�ضتمل  اأن  على   )NSDC, 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  املجل�ض 
على اجلانب املعريف للتخ�ض�ض. كما دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�ضات املتعلقة بالتطور  املهنّي على 
اأن تطوير معلم الريا�ضيات يف جانب املحتوى العلمّي يوؤثر ب�ضكل اإيجابي على نتائج حت�ضيل الطالب 

 .)Blank & Alas, 2009(
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وينبغي اأن ل يقت�ضر تعلم املحتوى على اأ�ضاليب التلقي واإمنا من خالل اتباعهم لأ�ضاليب البحث 
والتق�ضي، وميكن اأن يكون ذلك من خالل تنفيذ املعلمني لأن�ضطة ا�ضتق�ضائية يف خمتربات التدريب اأو 
ت�ضكيل جمموعات داخل املدار�ض لبحث وتق�ضي اأ�ضئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج، وقد تكون 
 NRC,( العلمّية الرتبية  اإن معايري  العالقة.  ذات  املجتمع  اأ�ضاتذة اجلامعات وموؤ�ض�ضات  بالتوا�ضل مع 
1996( توؤكد على اأن يتعلم املعلم املحتوى عن طريق اأ�ضاليب البحث والتق�ضي ولي�ض فقط عن طريق 

اإن مزاولة املعلم لأ�ضاليب  اأن يكون املعلم ممار�ضا يف جمال تخ�ض�ضه.  اأي ينبغي  القراءة واملحا�ضرات. 
. (Garet et al., 2001)التق�ضي يف اكت�ضابه للمعرفة العلمّية يجعله معاي�ًضا جلوانب تعلم العلوم

املح�ر الثالث: دعم اأن�سطة التط�ر املهنّي:
التحقق؛  يف  ن�ضبة  الرئي�ضة  املحاور  اأقل  املهني«  التطور  اأن�ضطة  »دعم  الثالث  الرئي�ض  املحور  يعد 
اإذ ح�ضل على م�ضتوى حتقق متو�ضط، وبلغ متو�ضطه احل�ضابي )1.59( كما يت�ضح من اجلدول )19(. 
اثنان من هذه  اندرجت �ضمن خم�ضة مظاهر للدعم، ح�ضل  املحور ثالث ع�ضرة عبارة،  ويت�ضمن هذا 

املظاهر على م�ضتوى حتقق متو�ضط، بينما ح�ضل الثالثة الباقية على م�ضتوى حتقق منخف�ض.

جدول )19(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور دعم اأن�شطة التطور املهنّي من حماور ال�شتبانة 
ن=637

االنحراف املتو�صطالعبارات
امل�صتوىاملعياري

متو�ضط1.59.56310املحور الثالث: دعم اأن�ضطة التطور املهنّي
اأ/ توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�ضر، والوقت الكايف للتطبيق 

والتجريب والتاأمل:
منخف�ض1.43.70064

النظري  كــافــيــة ل�ــضــتــيــعــاب اجلــانــب  تلقيته  الـــذي  الــتــدريــب  مـــدة   -  21
والعملي؛ لتدري�ض كتب العلوم والريا�ضيات.

منخف�ض1.461.055

منخف�ض221.48.991 - ُوّفر الوقت الالزم للمتابعة وال�ضتف�ضار بعد تطبيق برامج التدريب.
منخف�ض231.361.070 - توقيت اإقامة برامج التطور املهنّي غري منا�ضب.

منخف�ض1.05.72740ب/ تقدم حوافز لت�ضجيع املعلمني على امل�ضاركة باأن�ضطة التطور املهنّي:
منخف�ض جدا24.721.006 - نحتاج حوافز للم�ضاركة بربامج التطور املهنّي.

منخف�ض251.391.167 - ُكّرم امل�ضاركون يف الأن�ضطة معنوًيا اأو مادًيا. 
متو�ضط1.88.91885ج/ توفر فريق تدريب منا�ضب:

متو�ضط261.80.993- ُوّفرت بيئة تدريب منا�ضبة.
متو�ضط271.971.068 - تلقيُت تدريًبا من مدربني متمكنني. 

متو�ضط1.89.76342د/ تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ضاته اليومية:
28– تلقيُت زيارات �ضفية من امل�ضرفني؛ للم�ضاعدة على التطبيق الفعلي 

يف املدار�ض.
متو�ضط2.17.989
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االنحراف املتو�صطالعبارات
امل�صتوىاملعياري

عايل292.31.910– اأجد ت�ضجيًعا وم�ضاندة من مدير املدر�ضة لتطبيق املنهج.
30-يوجد حم�ضر خمترب يف املدر�ضة لتجهيز وت�ضغيل الجهزه والو�ضائل 

التعليمية  الالزمه لتنفيذ الدرو�ض
منخف�ض1.471.283

31_يـــوجـــد اأمــــني ملــ�ــضــادر الــتــعــلــم يف املــدر�ــضــة، لــدعــم تنفيذ الــدرو�ــض 
والأن�ضطة الإثرائية.

متو�ضط1.601.264

منخف�ض1.461.11840هـ/ توفر املوارد وامل�ضادر مل�ضاندة املعلم:
منخف�ض321.421.693 – ُوّفرت الأجهزة واملواد والو�ضائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض.
– يتوفر يف املوقع الإلكرتوين للم�ضروع دعم كاف؛ لتنفيذ الدرو�ض   33

والأن�ضطة الإثرائية.
منخف�ض1.491.019

ويت�ضح من اجلدول )19( اأن مظهر الدعم الأول: »توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�ضر، والوقت 
الكايف للتطبيق والتجريب والتاأمل« ح�ضل على متو�ضط ح�ضابّي )1.43(، وهو ي�ضري اإىل م�ضتوى حتقق 
منخف�ض، ويحتوي هذا املظهر على ثالث عبارات اأرقامها 21 و22 و23، كلها ح�ضلت على م�ضتوى حتقق 
اأن  اإىل  اإذ كانت متو�ضطاتها احل�ضابية على الرتتيب )1.46( و)1.48( و)1.36(؛ مما ي�ضري  منخف�ض؛ 
مدة التدريب التي تلقاها املعلمون واملعلمات ل�ضتيعاب اجلانب النظري والعملي غري كافية، واأن توقيت 
التدريب مل يكن منا�ضًبا لغالبية املعلمني واملعلمات، ويوجد �ضعف يف متابعة تطبيق برامج التدريب. مما 
�ضبق يتبني انخفا�ض يف م�ضتوى جودة التدريب من حيث منا�ضبة توقيت الدورات للمعلمني واملعلمات، 
وكفاية وقت التدريب لتغطية اجلانب النظري والتطبيقي، وتوفري الوقت الالزم للمتابعة وال�ضتف�ضار 

بعد تطبيق برامج التدريب.
التطور  باأن�ضطة  امل�ضاركة  على  املعلمني  لت�ضجيع  حوافز  »تقدم  الثاين  الدعم  مظهر  ح�ضل  كما 
على  املظهر  هــذا  ويحتوي   ،)1.05( احل�ضابّي  متو�ضطه  بلغ  اإذ  منخف�ض؛  حتقق  م�ضتوى  على  املهنّي« 
عبارتني هما: العبارة رقم 24 ورقم 25، وح�ضلت العبارة 24 على م�ضتوى حتقق منحف�ض جدا؛ اإذ بلغ 
متو�ضطها احل�ضابّي )0.72(، مما ي�ضري اإىل �ضعف يف توفري احلوافز للمعلمني واملعلمات للم�ضاركة يف 
بلغ متو�ضطها احل�ضابّي  اإذ  العبارة 25 على م�ضتوى حتقق منخف�ض؛  املهنّي، وح�ضلت  التطوير  برامج 
)1.39(؛ مما ي�ضري اإىل �ضعف يف تكرمي امل�ضاركني يف الأن�ضطة، كما اأن عدم الأخذ باآراء املعلمني واملعلمات 

امل�ضتفيدين من الربامج التدريبية يف منا�ضبة اأوقاتها يدعوهم اإىل العزوف عنها.
وتتفق نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج درا�ضة البلوي والراجح )1433هـ( ودرا�ضة ال�ضمراين واآخرون 
)1433ه( واللتان اأ�ضارتا اإىل اأن من اأبرز عوائق ممار�ضة ن�ضاطات التطور املهني تعار�ضها مع اأوقات العمل 

و�ضعف احلوافز املقدمة.
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التطور  برامج  اإن جناح  الأجــل ومرتابطة.  لتكون خطًطا طويلة  التدريب  امتداد فرتة  ت��سية: 
املهنّي وفاعليتها تزيد عند امتدادها لفرتة زمنية لتكون لدى املعلم الفر�ضة للتجريب والتعديل، فتغيري 
معتقدات املعلمني وممار�ضاتهم ل يتم من خالل فعالية واحدة واإمنا من خالل عمليات ومواقف يعزز 
 Adey et. Al., 2004; Darling-Hammond & Youngs, 2002; ا ليتحقق التغيري املن�ضود يع�ضها بع�ضً
املتعلقة  للدرا�ضات  البعدي  التحليل  نتائج  ودلــت   .)Garet et.al., 2001; Joyce & Showers, 1988

بالتطور املهنّي ملعلم العلوم والريا�ضيات على وجود اأثر ملدة وعدد مرات التطوير املهنّي املقدم للمعلم 
على نتائج طالبهم)Blank & Alas, 2009( . ويدعم هذه التو�ضيات ما ورد يف معايري الرتبية العلمّية 
التدريب  خطة  تكون  اأن  ينبغي   .)NRC, 1996; NSDC, 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  واملجل�ض 
ميكن  فمثال  مرتابطة.  غري  ق�ضرية  دورات  ولي�ضت  متوا�ضلة  فــرتات  على  مرتابطة  تدريبية  �ضاعات 
البدء مبو�ضوع معني وذلك من خالل دورة تدريبية ق�ضرية يتبعها اأن�ضطة دعم ممتدة ملدة ف�ضل اأو عام 
اأ�ضاليب  الدعم هذه عدًدا من  اأن�ضطة  تتبع  اأن  والتاأمل، وميكن  املعلم فر�ضة للتجريب  درا�ضي لتعطي 
التطوير املتنوعة مثل ال�ضبكات  املهنّية وجمموعات الدرا�ضة واللقاءات والزيارات ال�ضفية وغريها ح�ضب 
طبيعة املو�ضوع. فتتوفر ال�ضاعات التدريبية الكافية لفهم املحتوى العلمّي وطرق تدري�ضه ومن بعد ذلك 

الوقت الكايف للتطبيق والتجريب والتاأمل.
كما ح�ضل مظهر الدعم اخلام�ض »توفر املوارد وامل�ضادر مل�ضاندة املعلم« على م�ضتوى حتقق منخف�ض؛ 
اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.46(، ويحتوي هذا املظهر على عبارتني هما: 32 و33، وكانت متو�ضطاتهما 
احل�ضابية )1.42( و)1.49( على التوايل، وجميعها ذات م�ضتوى حتقق منخف�ض؛ مما ي�ضري اإىل وجود 
�ضعف يف توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتدري�ض العلوم والريا�ضيات، و�ضعف يف دعم املوقع الإلكرتوين 

للمعلمني واملعلمات لتنفيذ درو�ضهم واأن�ضطتهم.
اآليات  و«تقدم  منا�ضب«  تدريب  فريق  »توفر  وهما:  والرابع  الثالث  الدعم  مظهري  يخ�ض  وفيما 
لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ضاته اليومية« فقد ح�ضال على م�ضتوى حتقق متو�ضط، وبلغت 
املندرجة حتت هذين  العبارات  التوايل، وح�ضلت جميع  متو�ضطاتهما احل�ضابية )1.88( و)1.89( على 
عبارتني؛  ماعدا  التحقق،  من  نف�ضه  امل�ضتوى  على  عبارات  �ضت  وعددها  الدعم،  مظاهر  من  املظهرين 
يعني وجود  ن�ضبة حتقق منخف�ضة، مما  رقم 30 ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابّي )1.47(، وهي  فالعبارة 
�ضعف يف توفر حم�ضري وحم�ضرات املختربات يف املدار�ض وم�ضاعدتهم للمعلمني واملعلمات يف تنفيذ 
الدرو�ض، اأو قد يتوفرون لكنهم توكل اإليهم مهام اإدارية ت�ضعف من اأدائهم املنوط بهم. وح�ضلت العبارة 
رقم 29 على ن�ضبة حتقق عالية اإذ بلغ متو�ضطها احل�ضابي )2.31( مما يعني اأن هناك تفهًما من مديري 
ومديرات املدار�ض للمناهج اجلديدة ويقدمون ت�ضجيًعا للمعلمني واملعلمات. اإل اأن تفهمهم وت�ضجيعهم 
اأكرث وال�ضماح لهم يف النخراط  اإىل دعمهم  للمعلمني واملعلمات لتطبيق املناهج اجلديدة، مل يتجاوز 
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بالدورات التدريبية والفعاليات املختلفة، وقد يعود ال�ضبب اإىل اأن مديري املدار�ض ي�ضعون ن�ضب اأعينهم 
اليوم الدرا�ضي و�ضريه ب�ضكل �ضحيح دون نق�ض يف املعلمني، وقد يتعاونون مع معلميهم داخل املدر�ضة 
اأو  بــدورات  املعلمني لنخراطهم  ب�ضبب نق�ض  املدر�ضة  اإحــداث ربكة يف  وي�ضجعونهم، لكنهم ل يريدون 

فعاليات خارج املدر�ضة.
اأن دعم مدير  اإىل  اأ�ضارت  الفريق والتي  الثاين �ضمن هذا  ال�ضوؤال  نتائج  النتيجة مع  وتتفق هذه 

املدر�ضة ملعلمي العلوم والريا�ضيات كان عالًيا ح�ضب حتليل املهام.
ت��سية: التاأكيد على �ضرورة توفري املوارد والدعم مل�ضاعدة املعلم يف تنفيذ املنهج، و�ضمان ا�ضتالم 
جميع املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�ضاحبة املنتجة من امل�ضروع مثل دليل املعلم وحقيبة املعلم 
املوؤ�ض�ضّي من  الدعم  اإىل  بالإ�ضافة  املدار�ض،  والتجهيزات يف  والو�ضائل  املواد  توفري  وكذلك  لالأن�ضطة، 
 NSCD,( اأكدت معايري املجل�ض الوطني لتطوير العاملني جميع الأطــراف يف العملية التعليمية. فقد 
 AFT,( ومبادئ احتاد اأمريكا للمعلمني للتطوير  املهنّي، على اأهمية املوارد وامل�ضادر لدعم املعلم )2001

.)2008

املح�ر الرابع: اأ�ساليب التط�ر املهنّي:
ت�ضري النتائج كما يو�ضحها اجلدول )20( باأن املحور الرابع: »اأ�ضاليب التطور املهنّي« يحتوي على 
ثالث موا�ضفات رئي�ضة، اثنتان منها متت معاجلتهما بطريقة خمتلفة عن الثالثة، وح�ضلت املوا�ضفة 
الرئي�ضة الثالثة: »توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط، ومتو�ضطها احل�ضابّي 
ومتو�ضطاتها  التحقق،  من  نف�ضه  امل�ضتوى  على  ح�ضلت  جميعها  عبارات  ثالث  على  وحتتوي   ،)1.74(

احل�ضابية )1.57( و )1.92( و)2.17( على التوايل.

جدول )20(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور اأ�شاليب التطور املهنّي من حماور ال�شتبانة ن=637.

الن�صبة املئويةالتكرارالعبارات
املحور الرابع: اأ�ضاليب التطور املهنّي

اأ/ تتنوع اأ�ضاليب وطرق التطور املهنّي:
73.8%470ور�ضة العمل والدورات التدريبية

65.6%418متابعة امل�ضرف واإر�ضاداته
51.6%329تبادل الزيارات ال�ضفية بني املعلمني

49.3%314جل�ضات نقا�ض �ضبل تطبيق املنهج
37.2%237ح�ضور درو�ض منوذجية

19.8%126الندوات واللقاءات املتخ�ض�ضة
11.9%76ال�ضبكات  املهنّية مثل: املدونات التعليمية واملجموعات الربيدية والخ
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الن�صبة املئويةالتكرارالعبارات
5.5%35تدريب اإلكرتوين على موقع امل�ضروع

2.7%17امل�ضاركة يف بحوث علمية
1.7%11تدريب عن بعد

ب/ جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًضا يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع 
الن�ضبة املئويةالتكراراخلرباء واملتخ�ض�ضني:

18.8%120تقدمي در�ض منوذجي
تنفيذ دورة تدريبية اأو ور�ضة عمل او تقدمي حما�ضرة يف تعليم العلوم 

14.7%94اأو الريا�ضيات

13.0%83اإدارة جل�ضة نقا�ض حول امل�ضروع
9.7%62كتابة تقرير حول امل�ضروع

8.8%56امل�ضاركة مع جلان مراجعة اأداء الطالب ونتائجهم
3.6%23امل�ضاركة يف ع�ضوية جلان التطوير

النحراف املعيارياملتو�ضطالعبارات
1.74.63421ج/ توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم:

341.571.070 - ُفر�ضت برامج التطور املهنّي علّي دون مراعاة احتياجاتي وميويل.
35-  تركز برامج التطور املهني على التطبيق الفعلي اأكرث من تركيزها 

على اجلانب النظري
1.92.878

36-  �ضاعدتني برامج التطور املهنّي على التاأمل يف اأدائي؛ ملعرفة نقاط 
القوة وال�ضعف.

2.17.904

وفيما يخ�ض املوا�ضفة الرئي�ضة الأوىل: »تتنوع اأ�ضاليب وطرق التطور املهنّي« فقد مت عر�ض ع�ضرة 
اأ�ضاليب ليختار منها املعلمون واملعلمات الأ�ضاليب التي تعر�ضوا لها �ضمن برامج التطور املهنّي، وت�ضري 
املعلمون واملعلمات هي ور�ض العمل والدورات  انت�ضاًرا والتي تعر�ض لها  اأكرث الأ�ضاليب  اأن  اإىل  النتائج 
الأ�ضلوب  وح�ضل  الدرا�ضة،  عينة  من   )%73.8( قدرها  ن�ضبة  اأي   ،)470( تكرار  على  وح�ضل  التدريبية، 
تكرار  على  ح�ضلت  اإذ  الدرا�ضة،  عينة  من   )%65.6( ن�ضبة  على  واإر�ضاداته«  امل�ضرف  »متابعة  يليه  الــذي 
)418(، ثم تالهما اأ�ضلوب تبادل الزيارات ال�ضفية بني املعلمني بتكرار )329(، ثم اأ�ضلوب جل�ضات نقا�ض 
النموذجية بتكرار )237(، ونالحظ  الدرو�ض  اأ�ضلوب ح�ضور  املنهج بتكرار )314(، وحظي  �ضبل تطوير 
ثم  بعد،  التدريب عن  تكراًرا  واأقلها  اأقلها ممار�ضة  وكــان  الأ�ضاليب،  باقي  من اجلــدول )19( �ضعف يف 
املهنية، مما  ال�ضبكات  ثم   ، امل�ضروع  الإلكرتوين على موقع  التدريب  ثم   ، العلمية  البحوث  امل�ضاركة يف 
ي�ضري اإىل �ضعف التنوع يف اأ�ضاليب التطور املهنّي، واأنها اقت�ضرت على خم�ضة اأ�ضاليب، وقد يرجع ذلك 
اإىل اأن الأ�ضاليب التي ح�ضلت على م�ضتوى )عايل( هي من �ضمن املهام الأ�ضا�ضية للم�ضرف يف الإ�ضراف 
الرتبوي اأو التدريب الرتبوي، اأما باقي الأ�ضاليب فلم تكن من اهتمام م�ضريف التدريب والإ�ضراف اأو من 
اخت�ضا�ض اإداراتهم، واإن كانت هذه النتيجة مع وجود �ضعف يف تنوع الأ�ضاليب اإل اأنها اأف�ضل من نتيجة 
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املرحلة الأوىل والتي اقت�ضرت على اأ�ضلوبني فقط هما الدورات التدريبية ومتابعة امل�ضرف. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�ضة ال�ضمراين واآخرين )2011( ودرا�ضة البلوي والراجح )2011( اللتني تو�ضلتا اإىل اأن 
اأن�ضطة التطور املهنّي الأكرث ممار�ضة من قبل معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات هي ال�ضتفادة من 
تقارير امل�ضرف الرتبوي. وتتفق اأي�ضا مع درا�ضة ال�ضايع )2013( والتي اأظهرت اأن اأكرث ن�ضاطات التطور 
املهني ممار�ضة هي ال�ضتفادة من تقارير وتوجيهات امل�ضرف وامل�ضاركة يف الربامج التدريبية وور�ض العمل 

وتبادل الزيارات ال�ضفية بني املعلمني. 
واأما املوا�ضفة الرئي�ضة الثانية: »جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًضا يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع 
اخلرباء واملتخ�ض�ضني« فقد مت عر�ض �ضتة اأن�ضطة، و�ضوؤال املعلمني واملعلمات عن الأن�ضطة التي زاولوها 
واملعلمات لالأن�ضطة �ضمن  املعلمني  اإىل �ضعف يف مزاولة  النتائج  واأ�ضارت  املهنّي،  التطور  �ضمن برامج 
التي مار�ضوها، وكان  بالأ�ضاليب  اأكرث من�ضط منها �ضعيفا مقارنة  تكرار  اإذ كان  املهنّي،  التطور  برامج 
برامج  اأن  تعني  النتيجة  ن�ضبة �ضعيفة، وهذه  الدرا�ضة وهي  تكراره )120( وبن�ضبة )18.8%( من عينة 
التطوير املهني املقدمة للمعلمني واملعلمات ينق�ضها اإ�ضراكهم يف التخطيط والتنفيذ، ولذا جند �ضعًفا يف 
العبارات التي تعطي للمعلم دوًرا فاعاًل، مثل: العبارة 4، 5، 6، 39 ، مما يعني اأن املعلمني �ضاركوا يف بع�ض 

اأن�ضطة التطور املهنّي، اإل اأن ن�ضبة حتققها منخف�ضة. 

ت��سية: تنويع اأ�ضاليب تطوير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير  املهنّي. فبالرغم من 
اأن الدورات التدريبية اأو ور�ض العمل هي اأكرث الأ�ضاليب �ضيوًعا لتطوير املعلمني، اإل اأنه ينبغي تو�ضيع 
برامج التطوير املهنّي لتاأخذ اأ�ضكاًل وا�ضرتاتيجيات متنوعة وتوفري اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم؛ بحيث 
بالغون يحتاجون  اإل متعلمون  ما هم  فاملعلمون  الطالب.  �ضي�ضتخدم مع  الذي  الن�ضط  التعلم  يحاكي 
العلمّية  الرتبية  معايري  اإن   .)AFT, 2008( بينهم  الفردية  الفروق  تنا�ضب  للتعلم  خمتلفة  طرق  اإىل 
تدعو اإىل التحول من الدورات وور�ض العمل اإىل تنويع يف اأ�ضاليب التدريب )NRC, 1996(. وقد قدمت 
لوك�ضهور�ضلي واآخرون )Loucks-Horsley et.al., 2010( يف كتابهم العديد من ال�ضرتاتيجيات للتطوير 

املهنّي ملعلمي العلوم والريا�ضيات، وميكن اختيار ما ينا�ضب منها مع بيئة ونظام التعليم ال�ضعودي.

املح�ر اخلام�س: تق�مي اأن�سطة التط�ر املهنّي:
ح�ضل املحور الرئي�ض اخلام�ض: »تقومي اأن�ضطة التطور املهنّي« على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ اإذ 

بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.63( كما ي�ضري اإىل ذلك اجلدول )21(.
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جدول )21(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ملحور تقومي اأن�شطة التطور املهنّي من حماور ال�شتبانة 
ن=637.

امل�صتوىاالنحراف املعيارياملتو�صطالعبارات
متو�ضط1.63.94716املحور اخلام�ض: تقومي اأن�ضطة التطور املهنّي

متو�ضط1.63.94716اأ/ تخ�ضع للمراجعة والتقومي با�ضتمرار من اأجل التح�ضني:
متو�ضط371.641.106- راجع القائمون على الربامج اأداء طالبي.

التطبيق  عوائق  على  للتعرف  معي  الــربامــج  على  القائمون  توا�ضل   -38
داخل ال�ضف. 

منخف�ض1.481.131

ممت  �ضُ ا�ضتبانة  بتعبئة  املهنّي  التطور  برامج  حول  مرئياتي  اأُخــذت   -  39
لذلك.

متو�ضط1.771.197

ويحتوي موا�ضفة واحدة تندرج حتتها ثالث عبارات، وح�ضلت املوا�ضفة على م�ضتوى حتقق متو�ضط، 
اإذ بلغ متو�ضطها احل�ضابّي )1.63(، وح�ضلت العبارتان 37 و39 على متو�ضط ح�ضابّي )1.64( و)1.77(؛ 
مما يعني اأن م�ضتوى حتققهما متو�ضط، اأما العبارة 38 فقد ح�ضلت على م�ضتوى حتقق منخف�ض؛ اإذ كان 
متو�ضطها احل�ضابي )1.48(؛ مما يدل على وجود �ضعف يف توا�ضل القائمني على برامج التطوير املهني 
مع املعلمني واملعلمات للتعرف على عوائق تطبيق امل�ضروع، وقد يعود هذا ال�ضعف اإىل قلة اأعداد فريق 

التطوير املهني اأو �ضعف قنوات التوا�ضل املتاحة يف برامج التطوير املهني.
تو�ضية: اإجراء تقومي لالأن�ضطة التي تقيمها برامج التطور املهنّي، وذلك لتقوميها ودرا�ضة اأثرها 
على املعلمني والطالب والعملية التعليمية ككل، ومعرفة اآراء املعلمني حيالها، وحتديد عوائق التطبيق 
لكل برنامج. وميكن ذلك من خالل اتباع الدرا�ضات امل�ضحية اأو املنهج التجريبي للمقارنة بني جمموعات 
جتريبية و�ضابطة ودرا�ضة الأثر احلا�ضل على تالميذ املعلمني امل�ضاركني يف برامج التطور املهنّي. يرى 
املجل�ض الوطني لتطوير العاملني اأن تقومي برامج التطوير املهنّي هو اأحد املعايري للتطوير املهنّي ويعد 
ذلك مهًما من جانبني اأولهما: حت�ضني نوعية الربامج املقدمة وثانيهما: قيا�ض مدى حتقيق الأهداف 

.)NSDC, 2001( املرجوة من الربنامج

م�ست�ى التط�ر املهني املقدم خالل املرحلة الأوىل واملرحلة الثانية للدرا�سة:
ملقارنة اآراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول برامج التطور املهني يف املرحلة الأوىل من 
الدرا�ضة التقوميية مع املرحلة الثانية، مت مقارنة املتو�ضطات احل�ضابية للمحاور الرئي�ضة اخلم�ضة يف 

املرحلتني كما يف ال�ضكل )(.
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�شكل ) (:املتو�شطات احل�شابية لراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�شيات حول برامج التطور املهني

املرحلة الأوىل – املرحلة الثانية

حيث �ضملت املرحلة الأوىل معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات لل�ضفوف الأول والرابع البتدائي 
والأول املتو�ضط، بينما �ضملت يف املرحلة الثانية معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات لل�ضفوف الثاين 
واخلام�ض اليتدائي والثاين املتو�ضط والأول الثانوي، ويت�ضح من ال�ضكل )1( اأنه ل يوجد تغيري يذكر، 
اإل اأنه يوجد حت�ضن طفيف يف املحور الأول واخلام�ض وانخفا�ض طفيف جًدا يف املحور الرابع، ويرجع 
التح�ضن اإىل عامل الزمن، وقد يكون لطالع املعنيني بالتطور املهني على نتائج املرحلة الأوىل �ضاعدهم 
اأما النخفا�ض يف املحور  على الرتكيز على مكامن ال�ضعف لتقويتها وحت�ضني برامج التطوير املهني، 
اأما  املعنية بالتطوير املهني هي خمولة بالتدريب بالدرجة الأوىل،  اأن الإدارة  اإىل  الرابع فرمبا يرجع 
باقي اأ�ضاليب التطوير املهني واأن�ضطته فهي منوطة باإدارات اأخرى، وهذا من �ضاأنه اأن يزيد من احل�ضة 

التدريبية على ح�ضاب باقي الأ�ضاليب؛ مما يزيد من ال�ضعف يف هذا املحور.

االإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س االأول )2(:
حول  املعلمني  اآراء  يف  اختالف  يوجد  هل  ن�ضه:  والــذي   )2( الأول  الرئي�ض  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
التطور املهني املقدم لهم يعزى اإىل عامل: املرحلة الدرا�ضية )البتدائية، املتو�ضطة، الثانوية(، اجلن�ض 
)معلم، معلمة(، املوؤهل )تربوي،غري تربوي(، اخلربة التدري�ضية )اأقل من خم�ض �ضنوات، من 5 اإىل اأقل 

من 10 �ضنوات، من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة، 15 �ضنة فاأكرث(؟. 
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واملتو�ضطة  البتدائية  املدار�ض  يف  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  الدرا�ضة  جمتمع  ي�ضمل 
والثانوية احلكومية يف اململكة العربية ال�ضعودية، متباينني من عدة جوانب من حيث اجلن�ض واخلربة 
التدري�ضية ونوع التاأهيل، وموزعني على مراحل درا�ضية خمتلفة، ويعملون على امتداد جغرايف وا�ضع. 
الــذي ح�ضلوا عليه من  املهني  التطور  املتغريات مب�ضتوى  تق�ضي عالقة هذه  اأهمية  الفريق  لذا يرى 

خالل حتليل نتائج عينة الدرا�ضة، وفيما يلي تف�ضيل لذلك:
متغري املرحلة الدرا�صية:

واجلدول  اخلم�ضة،  املحاور  يف  الثالث  للعينات  املعيارّي  والنحراف  احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت 
)22( يو�ضح املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف لآراء عينة الدرا�ضة .

جدول )22(: املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعياري ملتغري املرحلة الدرا�شية 

االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلةاملحور

الأهداف

1721.83240.50164ابتدائي
1091.84800.47925متو�ضط
3561.83690.47909ثانوي

6371.83760.48457املجموع

املحتوى 

1722.11600.80758ابتدائي
1092.12830.63704متو�ضط
3562.07860.73360ثانوي

6372.09720.73832املجموع

الدعم 

1721.54790.57405ابتدائي
1091.58930.53188متو�ضط
3561.60370.56767ثانوي

6371.58620.56310املجموع

الأ�ضاليب 

1711.73980.59985ابتدائي
1081.73610.68515متو�ضط
3551.74930.63599ثانوي

6341.74450.63421املجموع

التقومي

1711.64720.99391ابتدائي
1081.66670.86827متو�ضط
3531.61190.94923ثانوي

6321.63080.94716املجموع

ككل

1721.80740.55440ابتدائي
1091.83260.46478متو�ضط
3561.81480.52227ثانوي

6371.81580.52119املجموع
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يت�ضح من اجلدول )22( اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابّي لآراء عينة الدرا�ضة يعزى 
اإىل املرحلة الدرا�ضية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين 

الأحادي )ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )23(. 

جدول )23(: يو�شح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

الداللةفمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملحور

الأهداف
0172.008.بني املجموعات

.035.966 149.319634.236داخل املجموعات
149.336636املجموع

املحتوى 
2892.144.بني املجموعات

.264.768 346.401634.546داخل املجموعات
346.690636املجموع

الدعم 
3632.181.بني املجموعات

.571.565 201.299634.318داخل املجموعات
201.662636املجموع

الأ�ضاليب 
0202.010.بني املجموعات

.024.976 254.586631.403داخل املجموعات
254.606633املجموع

التقومي
3112.155.بني املجموعات

.173.841 565.765629.899داخل املجموعات
566.076631املجموع

الكل
0432.022.بني املجموعات

.079.924 172.721634.272داخل املجموعات
172.764636املجموع

ويت�ضح من اجلدول )35( اأن الختالفات غري دالة يف جميع املحاور، مما يعني اأنه ل يوجد اختالف 
التي  املرحلة  كانت  اأيــا  لهم  قــدم  الــذي  املهني  التطوير  م�ضتوى  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من 
اأهمية التمايز بني التطوير املهني املوجه لكل  ، ثانوي(. ويرى الفريق  يدر�ضونها )ابتدائي ، متو�ضط 
مرحلة، مبا يتنا�ضب مع خ�ضائ�ض املرحلة النمائية للتالميذ لكل مرحلة وم�ضتوى اإعداد معلميها، ومبا 
يتنا�ضب مع العمق وال�ضمول للمادة العلمية. فعلى �ضبيل املثال، ل يعد العمق املعريف �ضرورًيا ملعلم املرحلة 
البتدائية بينما تزداد حاجته اإىل املهارات اخلا�ضة بتدري�ض وتقومي التالميذ يف العلوم والريا�ضيات يف 
هذه املرحلة وتنمية اجتاهاتهم الإيجابية نحو العلوم والريا�ضيات. بينما يحتاج معلم املرحلة املتو�ضطة 
العلوم  املعرفية مبجالت  اإىل تو�ضيع قاعدته  اأحياء(  العلوم )فيزياء، كيمياء،  اأحد فروع  املتخ�ض�ض يف 
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املختلفة وطرق التكامل بينها. كما يحتاج معلم املرحلة الثانوية اإىل التعمق باملادة العلمية واإتقان مهارات 
البحث والتق�ضي يف جمال تخ�ض�ضه.  

متغري اجلن�س:
الدرا�ضة، ومن ثم ح�ضاب قيمة )ت(  املعيارّي ملجموعتي  املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف  مت ح�ضاب 
لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات، وذلك ملتغري اجلن�ض وفق اجلدول 

.)24(
جدول )24(: الفروقات بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري اجلن�ص

املتو�صط العدداجلن�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة تاملعياري

الداللةاحلرية

الأهداف1
3391.6788.45832معلم

-9.409-635.000
2982.0182.44970معلمة

املحتوى2
3391.8480.69766معلم

-9.732-635.000
2982.3807.67960معلمة

الدعم3
3391.4931.52137معلم

-4.517-635.000
2981.6921.59034معلمة

الأ�ضاليب4
3381.6346.57681معلم

-4.739-632.000
2961.8699.67332معلمة

التقومي5
3381.4507.87593معلم

-5.232-630.000
2941.8379.98442معلمة

الآراء ككل
3391.6513.48041معلم

-9.019-635.000
2982.0030.50299معلمة

ويت�ضح من اجلدول )24( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة 
اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ؛ مما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف مرئياتهم حول التطور 
املهني، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب وهن املعلمات. وذلك على م�ضتوى 
ال�ضايع   كل حمور على حدة، وللمحاور جمتمعة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�ضة التي قام بها 
الن�ضاء، يف تقدير  اإىل اجلن�ض ول�ضالح  اإح�ضائية، تعزى  ذات دللــة  فــروق  اأظهرت وجــود  التي   )2013(
املمار�ضات  جميع  يف  املهني  التطور  ن�ضاطات  واملعلمات  املعلمني  ملمار�ضة  املهني  التطور  برامج  مقدمي 
اأن املعلمات يبذلن جهوًدا اكرث من املعلمني يف �ضبيل تطورهن  ماعدا ثالث ممار�ضات؛ مما ي�ضري اإىل 
املهني، فاملمار�ضات التي مل يظهر فيها فروق اإح�ضائية دالة هي املمار�ضات التي يكون م�ضوؤوًل عنها وزارة 
الرتبية والتعليم. كما اظهرت الدرا�ضة ذاتها. اأن تقدير مقدمي برامج التطور املهني معرفتهم بحاجات 

التطور املهني من الن�ضاء تزيد بفرق دال اإح�ضائًيا عن نظرائهن من الرجال.
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تو�ضية: البحث يف اأ�ضباب الختالف بني املعلمني واملعلمات يف م�ضتوى التطور املهنّي املقدم، حيث 
ميكن اأن يعود ال�ضبب اإىل اجلن�ض نف�ضه والعوامل النف�ضية التي قد ت�ضاحب اختالف اجلن�ض، وقد يعود 

الأثر اإىل اختالف م�ضتوى جودة الربامج املقدمة للجن�ضني.

متغري التخ�ص�س )علوم، ريا�صيات(:
ت  قيمة  ح�ضاب  ثم  ومــن  الدرا�ضة،  ملجموعتي  املعيارّي  والنــحــراف  احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت 

لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ملعلمي ومعلمات تخ�ض�ضي العلوم والريا�ضيات وفق اجلدول )25( 

جدول )25(: الفروقات بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري التخ�ش�ص

املتو�صط العددالتخ�ص�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

الأهداف1
3451.8177.46782ريا�ضيات

-1.128-635.260
2921.8611.50343علوم

املحتوى2
3452.0492.73772ريا�ضيات

-1.787-635.074
2922.1539.73625علوم

الدعم3
3451.5580.53048ريا�ضيات

-1.373-635.170
2921.6194.59857علوم

الأ�ضاليب4
3421.7135.63712ريا�ضيات

-1.334-632.183
2921.7808.62993علوم

التقومي5
3411.5738.92823ريا�ضيات

-1.640-630.102
2911.6976.96619علوم

الآراء ككل
3451.7827.50302ريا�ضيات

-1.747-635.081
2921.8550.54013علوم

ويالحظ من اجلدول )25( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي للعلوم والريا�ضيات غري 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ما يعني عدم وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات تعود 
ملتغري التخ�ض�ض. مما يعني اأنهم تلقوا نف�ض امل�ضتوى من برامج التطوير املهني. وتتفق هذه النتيجة مع 
درا�ضة ال�ضايع )2013( التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية، تعزى اإىل التخ�ض�ض )علوم 
وريا�ضيات( بني تقدير مقدمي ومقدمات برامج التطور املهني حول حاجات املعلمني واملعلمات ملجالت 
واملعلمات  املعلمني  اإح�ضائيا يف درجة تقديرهم ممار�ضة  دالة  املهني، وكذلك عدم وجود فروق  التطور 

ن�ضاطات التطور املهني �ضوى يف ممار�ضة واحدة هي ال�ضتفادة من تقارير وتوجيهات امل�ضرف الرتبوي.
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متغري نوع املوؤهل:
ت  قيمة  ح�ضاب  ثم  ومــن  الدرا�ضة،  ملجموعتي  املعيارّي  والنــحــراف  احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت 
املوؤهل )تربوي،  العلوم والريا�ضيات، وذلك ملتغري نوع  لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ملعلمي ومعلمات 

غري تربوي( وفق اجلدول )26(.

جدول )26(: الفروقات بني متو�شطات اآراء املعلمني وفق متغري نوع املوؤهل

املتو�صط العدداجلن�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة تاملعياري

الداللةاحلرية

الأهداف1
5591.8487.47498تروي

1.622635.105
781.7532.54720غري تربوي

املحتوى2
5592.1186.73023تروي

2.104635.036
781.9303.77741غري تربوي

الدعم3
5591.5924.56719تروي

.846635.398
781.5345.53409غري تربوي

الأ�ضاليب4
5561.7455.63705تروي

.321632.748
781.7208.60423غري تربوي

التقومي5
5541.6354.94824تروي

.217630.828
781.6104.94498غري تربوي

الآراء ككل
5591.8278ترويمعلم

1.670635.096
غري معلمة

781.7222تربوي

ويت�ضح من اجلدول )26( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي للعلوم والريا�ضيات غري 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ما يعني عدم وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات 

تعود ملتغري نوع املوؤهل. مما يعني اأنهم تلقوا نف�ض امل�ضتوى من برامج التطوير املهني.

متغري اخلربة التدري�صية:
�ضنوات - من  )اأقــل من خم�ض  الأربــع  للعينات  املعيارّي  والنــحــراف  املتو�ضط احل�ضابّي  مت ح�ضاب 
خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات - من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة - 15 �ضنه فاأكرث( يف املحاور اخلم�ضة، 

واجلدول )27( يو�ضح املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعياري لآراء عينة الدرا�ضة .
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جدول )27(: يو�شح املتو�شط احل�شابّي والنحراف املعياري لآراء عينة الدرا�شة ملتغري اخلربة.

املتو�صط العدداخلربة التدري�صيةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الأهداف

1451.76270.48753اأقل من خم�ض �ضنوات
1131.84940.43323من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1451.79450.46096من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152341.90490.51306 �ضنه فاأكرث

6371.83760.48457املجموع

املحتوى 

1451.99740.79349اأقل من خم�ض �ضنوات
1132.10610.69313من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1452.07590.68652من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152342.16790.75170 �ضنه فاأكرث

6372.09720.73832املجموع

الدعم 

1451.57570.54752اأقل من خم�ض �ضنوات
1131.51960.52415من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1451.51700.55054من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152341.66760.59075 �ضنه فاأكرث

6371.58620.56310املجموع

الأ�ضاليب 

1441.79860.60684اأقل من خم�ض �ضنوات
1131.73450.67504من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1431.72730.61589من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152341.72650.64354 �ضنه فاأكرث

6341.74450.63421املجموع

التقومي

1431.60370.96167اأقل من خم�ض �ضنوات
1131.60180.90178من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1431.54550.88329من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152331.71390.99576 �ضنه فاأكرث

6321.63080.94716املجموع

ككل

1451.76690.52027اأقل من خم�ض �ضنوات
1131.79690.48103من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1451.76960.48813من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
152341.88390.55503 �ضنه فاأكرث

6371.81580.52119املجموع

ويت�ضح من اجلدول )27( اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابّي لآراء عينة الدرا�ضة يعزى 
اإىل اخلربة التدري�ضية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام حتليل التباين الأحادي 

)ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )28(. 
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جدول )28(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

الأهداف
2.1583.719بني املجموعات

3.093.027 147.178633.233داخل املجموعات
149.336636املجموع

املحتوى 
2.6903.897بني املجموعات

1.650.177 344.000633.543داخل املجموعات
346.690636املجموع

الدعم 
793.016634.921بني املجموعات

2.931.033 2.7633.314داخل املجموعات
198.898633املجموع

الأ�ضاليب 
201.662636.184بني املجموعات

.456.713 5513.403.داخل املجموعات
254.054630املجموع

التقومي
254.606633.950بني املجموعات

1.059.366 2.8503.897داخل املجموعات
563.226628املجموع

الكل
566.076631.594بني املجموعات

2.200.087 1.7823.270داخل املجموعات
170.982633املجموع

ويت�ضح من اجلدول )28( اأن الختالفات دالة فقط يف حمور الأهداف والدعم، مما يعني اأن هنالك 
اختالف من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف هذا املحور، اأما باقي املحاور فال يوجد اختالف يف وجهات 

نظرهم. وملعرفة اجتاه هذا الختالف مت اإجراء اختبار �ضيفيه كما يف اجلدول )29(.

جدول )29(:  اختبار �شيفيه Scheffe ملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق يف حمور الأهداف

J(  Mean Difference( اجلهة )I(  اجلهة
)I-J(Std. ErrorSig.

اقل من   5 �ضنوات
06051.562.-08668.-من 5 اإىل اأقل من  10
05663.957.-03180.-من 10 اإىل اأقل من 15

05096.052.-14218.-15 �ضنة فما فوق

من 5 اإىل اأقل من  10
08668.06051.562.اقل من   5 �ضنوات

05488.06051.844.من 10 اإىل اأقل من 15
05524.799.-05550.-15 �ضنة فما فوق
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J(  Mean Difference( اجلهة )I(  اجلهة
)I-J(Std. ErrorSig.

من 10 اإىل اأقل من 
15

03180.05663.957.اقل من   5 �ضنوات
06051.844.-05488.-من 5 اإىل اأقل من  10

05096.197.-11037.-15 �ضنة فما فوق

15 �ضنة فما فوق
14218.05096.052.اقل من   5 �ضنوات

05550.05524.799.من 5 اإىل اأقل من  10
11037.05096.197.من 10 اإىل اأقل من 15

ويت�ضح من اجلدول )29( اأن الفروق ل ميكن اأن تظهر باختبار �ضيفيه ، كما ا�ضتخدم لذلك اختبار 
توكي  واختبار اأقل فرق )LSD(، لكنها مل تظهر. وبالتايل فهي لي�ضت موؤثرة ب�ضكل كبري؛ مما يعني 
من  امل�ضتوى  نف�ض  تلقوا  اأنهم  يــرون  فاإنهم  التدري�ضية  خربتهم  كانت  اأيــا  واملعلمات  املعلمني  جميع  اأن 
بالرغم  التدريبية  الحتياجات  العتبار  توؤخذ يف  اأنه مل  اإىل  ي�ضري  وهذا رمبا  املهني،  التطوير  برامج 
من اختالف اخلربة التدري�ضية للمعلمني، ومن املتوقع اأن يختلف احتياجهم عن غريهم من املعلمني 

باختالف خربتهم التدري�ضية.
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني

الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املقدم  الدعم  ما م�ضتوى  مايلي:  الثاين على  الرئي�ض  ال�ضوؤال  ين�ض 
والعلوم الطبيعية من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، من خالل 

حتليل مهامهم ؟ ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية: 
ما م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ ( 1

مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«، من خالل حتليل مهامهم؟
ما م�ضتوى الدعم املقدم من مدير املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ ( 2

مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، من خالل حتليل مهامهم؟
ما م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضر/حم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ ( 3

مناهج العلوم الطبيعية، من خالل حتليل مهامهم؟
ما م�ضتوى الدعم املقدم من اأمني/اأمينة م�ضادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات لتنفيذ مناهج ( 4

الريا�ضيات، من خالل حتليل مهامهم؟

لالإجابة عن ال�ضوؤال، مت تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي« على اأطراف الدعم 
املوؤ�ض�ضّي )امل�ضرف الرتبوي، مدير املدر�ضة، حم�ضر املخترب، اأمني م�ضادر التعلم(، للتعرف على م�ضتوى 
والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املقدم منهم  الدعم 

الطبيعية، وفيما يلي تف�ضيل لذلك:

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )1(:
 لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الثاين )1( والذي ن�ضه: ما م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرف الرتبوي 
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، من خالل 

حتليل مهامهم، مت تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي« على امل�ضرف الرتبوي،
اإ�ضرافية ولكل جمال وللمحور  مت ح�ضاب قيم املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري  لكل مهمة 

ككل، واجلدول التايل)30( يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
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جدول )  30( م�شتوى دعم امل�شرف/امل�شرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ 
مناهج الريا�شيات والعلوم الطبيعية 

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

التعلم 
املتمركز 

حول 
املتعلم

مناهج  ومعايري  بفل�ضفة  املت�ضلة  اجلوانب  بع�ض  تو�ضيح   -1
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

1092.54.60

2- تـــدريـــب املــعــلــمــني عــلــى كــيــفــيــة حتــلــيــل حمـــتـــوى مــنــاهــج 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

1091.98.91

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

1092.22.93

الريا�ضيات  بــني  التكامل  اآلــيــات  على  املعلمني  م�ضاعدة   -4
والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى.

1092.21.89

1092.23.66متو�ضط املجال الأول

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

1- تقومي اأداء املعلمني وحتديد نقاط القوة وال�ضعف لديهم 
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�ضبة.

1092.53.67

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

1092.50.76

الريا�ضيات  مناهج  يف  للمعلمني  تطبيقية  درو�ــضــاً  تنفيذ   -3
والعلوم الطبيعة.

1092.18.94

4- تـــدريـــب املــعــلــمــني عــلــى ا�ــضــرتاتــيــجــيــات الــتــعــلــم احلــديــثــة 
مــثــل الــتــعــلــيــم املــتــمــايــز، والــتــعــلــم الــقــائــم عــلــى املــ�ــضــكــلــة، 

وا�ضرتاتيجيات حل امل�ضكالت.........الخ.
1092.27.99

5- اإر�ضاد املعلمني لكيفية اختيار وا�ضتخدام وتوظيف التقنية 
احلديثة وم�ضادر املعرفة يف تعلم الطالب.

1082.41.69

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

1091.831.00

اخلــربات  لتبادل  للمعلمني  تدريبية  وور�ــض  لــقــاءات  عقد   -7
حول تنفيذ وتقومي مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

1082.41.80

8- تدريب املعلمني على اأ�ضاليب تفعيل دمج مهارات التفكري 
يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

1092.17.92

9- تــدريــب املــعــلــمــني عــلــى اأ�ــضــلــوب الــتــقــومي الـــذاتـــي لــــالأداء 
وتطوير  الــراجــعــة يف حت�ضني  الــتــغــذيــة  مــن  وال�ــضــتــفــادة 

ممار�ضاتهم التدري�ضية.
1091.94.93

1092.24.61متو�ضط املجال الثاين
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

تهيئة بيئة 
التعلم

)املواقع  مثل:  اإ�ضافية  معلومات  مب�ضادر  املعلمني  تزويد   -1
العلمّية واملنتديات وقواعد البيانات( للح�ضول على املعرفة 

واملهارة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
912.52.68

2- تدريب املعلمني على ا�ضتثمار م�ضادر البيئة املحلية لبناء 
وتنفيذ و�ضائل تعليمية منا�ضبة.

1092.56.65

ال�ضفية اجليدة مبا  الإدارة  اأ�ضاليب  املعلمني على  تدريب   -3
يتالءم مع طبيعة املحتوى واأهــداف التعلم املتمركز حول 

املتعلم.
1092.25.79

اإدارة  الــ�ــضــفــيــة  الــبــيــئــة  تــنــظــيــم  املــعــلــمــني عــلــى  4- مــ�ــضــاعــدة 
تنفيذ  عند  تعرت�ضهم  قــد  الــتــي  والــ�ــضــعــوبــات  الــتــحــديــات 
الوقت  �ضيق  مثل  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج 

وكرثة اأعداد الطالب، �ضيق م�ضاحة الف�ضول..

1092.50.78

1092.43.62متو�ضط املجال الثالث
1092.28.58متو�ضط املحور

ملعلمي  الرتبويني  امل�ضرفات    / امل�ضرفني  دعم  م�ضتوى  اأن متو�ضطات  ال�ضابق  اجلــدول  يت�ضح من 
بني  تــراوحــت  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات 
اأن  النتيجة على  وتــدل هذه  العايل.  امل�ضتوى  يقع يف  2،28 وهو  العام  املتو�ضط  وبلغ  )2،56(؛  و   )1،83(
امل�ضرفني/وامل�ضرفات الرتبويات قد دعموا معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضتوى عال.
امل�ضرف  من  تلقوه  الــذي  الدعم  حــول  املعلمني  مرئيات  نتائج  مع  متناغمة  النتيجة  هــذه  وتــاأتــي 
يف  الفعلي  التطبيق  على  للم�ضاعدة  امل�ضرفني؛  من  �ضفية  زيــارات  »تلقيُت  العبارة  ح�ضلت  اإذ  الرتبوي 
املدار�ض« على م�ضتوى متو�ضط ولكنه قريب من العال  )2.17(، وذلك ح�ضب نتائج ال�ضوؤال الرئي�ض الأول 

من هذه الدرا�ضة.
كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة البّنا )2003( يف  اأن امل�ضرف الرتبوي 
ميار�ض دوره املهني بدرجة عالية، وتتفق كذلك مع درا�ضة الزايدي )2000( التي اأ�ضارت اإىل اأن امل�ضرف 
الرويلي  درا�ــضــة  مع  النتيجة  هــذه  تختلف  بينما  عالية،  بدرجة  الإ�ضرافية  كفاياته  ميار�ض  الــرتبــوي 
)2010( التي اأ�ضارت اإىل اأن امل�ضـرف الرتبـوي يـمار�ض مهامه يف تطوير النمو املهني ملعلمي الريا�ضيات يف 
ا مع درا�ضة الدو�ضري )2007( التي ك�ضفت اأن امل�ضرفني  املرحلة املتو�ضطة بدرجة متو�ضطة، وتختلف اأي�ضً
ومع  متو�ضطة،  بدرجة  البتدائية  املرحلة  ملعلمي  املهني  النمو  تطوير  يف  دورهــم  ميار�ضون  الرتبويني 
درا�ضة دلل اأبو �ضاهني )2011( التي اأو�ضحت اأن درجة م�ضاهمة املوجه الرتبوي يف النمو املهني للمعلمني 
كانت بدرجة متو�ضطة ؛ وتختلف مع درا�ضة تيم )2009( التي اأظهرت اأن واقع املمار�ضات الإ�ضرافية لدى 
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امل�ضرف الرتبوي يف املدار�ض احلكومية كانت �ضعيفة؛ وتختلف مع درا�ضة العمرات )2008( والتي اأ�ضارت 
ا مع درا�ضة �ضرتاك  اإىل اأن ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره الفني كان بدرجة متو�ضطة؛ كما تختلف اأي�ضً
واخل�ضاونة )2004( والتي اأكدت على اأن م�ضتوى اأداء امل�ضرفني الرتبويني ملهامهم ل زال دون الطموح، 

واأن اأداء امل�ضرف الرتبوي يف اأغلب املجالت كان متو�ضًطا.
وبالنظر اإىل كل جمال على حدة جند اأنه:

بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور  التعلم املتمركز حول املتعلم  2،23 وهي قيمة تقع يف ( 1
اأعلى املتو�ضط ، وقريبة جدا من العايل، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن امل�ضرفني الرتبويني 
دعموا عينة الدرا�ضة احلالية ب�ضفة عامة مب�ضتوى متو�ضط قريب من العايل يف اجلوانب املت�ضلة 
بالتعلم املتمركز حول املتعلم ، حيث مار�ضوا الدعم بدرجة عالية يف تو�ضيح بع�ض اجلوانب املت�ضلة 
املهام الأخرى  بفل�ضفة ومعايري مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، وبدرجة متو�ضطة يف باقي 
مثل تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وعلى اأ�ضاليب 
حتفيز التعلم الذاتي لدى الطالب، وم�ضاعدة املعلمني على اآليات التكامل بني الريا�ضيات والعلوم 

الطبيعية واملقررات الأخرى.
بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور  تطوير التدري�ض والتعليم 2،24 وهي قيمة تقع يف اأعلى ( 2

املتو�ضط ، وقريبة جدا من العايل؛ وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن امل�ضرفني الرتبويني دعموا 
عينة الدرا�ضة احلالية مب�ضتوى متو�ضط قريب من العال يف اجلوانب املت�ضلة بتطوير التدري�ض 
والتقومي،  وبالنظر اإىل تفا�ضيل املجال جند اأن امل�ضرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�ضة احلالية 
مب�ضتوى عاٍل  يف تقومي اأداء املعلمني وم�ضاعدتهم على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�ض وفق اآليات 
املتمايز،  التعليم  التعلم احلديثة مثل  ا�ضرتاتيجيات  املتعلم، وتدريبهم على  املتمركز حول  التعلم 
وا�ضتخدام  اختيار  لكيفية  واإر�ضادهم  امل�ضكالت،  حل  وا�ضرتاتيجيات  امل�ضكلة،  على  القائم  والتعلم 
وتوظيف التقنية احلديثة وم�ضادر املعرفة يف تعلم الطالب، وعقد لقاءات وور�ض تدريبية للمعلمني 
املعلمني  بينما دعموا  الطبيعية،  الريا�ضيات والعلوم  لتبادل اخلربات حول تنفيذ وتقومي مناهج 
بدرجة متو�ضطة يف تنفيذ الدرو�ض التطبيقية، واكت�ضاف ورعاية املوهوبني واملتميزين، وتدريبهم 

على اأ�ضاليب دمج مهارات التفكري يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور  تهيئة بيئة التعلم 2،43  وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 3

العايل ، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن امل�ضرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�ضة احلالية 
معلومات  مب�ضادر  تزويدهم  جمــال  يف  التعلم   بيئة  بتهيئة  املت�ضلة  اجلــوانــب  يف  عــال  مب�ضتوى 
اإ�ضافية للح�ضول على املعرفة، وتدريب املعلمني على ا�ضتثمار م�ضادر البيئة املحلية، وتنظيم البيئة 
طبيعة  مع  يتالءم  مبا  اجليدة  ال�ضفية  الإدارة  اأ�ضاليب  على  املعلمني  تدريب  كان  بينما  ال�ضفية، 



95

املحتوى واأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم مب�ضتوى متو�ضط.
والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الرتبويات  وامل�ضرفات  امل�ضرفني  دعم  يف  ال�ضبب  يعود  ورمبــا 
الطبيعية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضتوى عال اإىل مرونة امل�ضرف/امل�ضرفة الرتبوية 
وقابليتهم للتكيف مع التغيريات اجلديدة بكفاءة وفعالية، حيث يوؤكد اخلطيب واخلطيب )2003( على 
يتيح  اأ�ضاليب متعددة؛ مما  واإمنــا  واحــًدا  اأ�ضلوًبا  تعتمد  الرتبوي عملية مرنة متطورة ل  الإ�ضراف  اأن 
للم�ضرف الرتبوي ا�ضتخدام اأ�ضلوب اأو عدة اأ�ضاليب لتحقيق هدف تربوي حمدد. من جهة اأخرى، كما 
تفرت�ض طبيعة املرحلة احلالية من الإ�ضراف الرتبوي ال�ضتجابة للتحديات ويواكبها بخطة تطويرية 
�ضاملة تت�ضمن تهيئة امليدان الرتبوي ل�ضرورة كون التغيري الإيجابي قاعدة للتطوير )الإدارة العامة 
لالإ�ضراف الرتبوي،1429هـ(. ورمبا يعود ال�ضبب يف ارتفاع م�ضتوى الدعم اإىل وعي امل�ضرفني وامل�ضرفات 
اأدوارهــم، وتنفيذهم لهذه الأدوار ب�ضورة جيدة وحر�ض هوؤلء النخبة على تطوير  باأهمية  الرتبويات 
اأو عن طريق التطوير الذاتي ملهاراتهم، حيث  اأنف�ضهم �ضواء عن طريق برامج وزارة الرتبية والتعليم 
يرى املقادمة )2006( اأن التطوير يعتمد على حتليل اإمكانات الواقع ودرا�ضة الإمكانات املتاحة و�ضياغتها 
�ضمن خطط وعمليات، واإدخال التعديالت املنا�ضبة لتح�ضني هذا الواقع، وزيادة فاعلية التعليم و�ضوُل ملا 
هو اأف�ضل. اأخرياً، ميكن تف�ضري ارتفاع الدعم املقدم من قبل امل�ضرفني وامل�ضرفات الرتبويات اإىل �ضالمة 
بالكفايات  يتمتعون  اإل من  اختيار  يتم  الرتبويات، حيت ل  وامل�ضرفات  امل�ضرفني  هــوؤلء  اختيار  معايري 
املتميزة، والقدرة على التغيري والقيادة، حيث اأ�ضار �ضبح )2005( اإىل اأن من اأهم املعايري الواجب توفرها 
عند اختيار امل�ضرف الرتبوي ال�ضمات ال�ضخ�ضية له وقدرته على حتقيق ذاته بكفاءة وفعالية، والإعداد 

املهني املنا�ضب ، وقدرته على حل امل�ضكالت و�ضنع القرارات.
ويف �ضوء هذه النتائج، يو�ضي الفريق بالتايل:

التدريب ( 1 لربط  منطلًقا  يكون  بحيث  علمي،  حمتوى  على  وامل�ضرفات  امل�ضرفني  تدريب  ا�ضتمال   
باملحتوى العلمّي للمناهج املطورة مبا ي�ضاعد املعلمني على اإدراك اجلوانب التطبيقية. 

الرتكيز على كيفية بناء وتقومي وا�ضتخدام الدرو�ض النموذجية كاأ�ضلوب اإ�ضرايف فعال.( 2
تدريب امل�ضرفني الرتبويني وامل�ضرفات على متطلبات مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وخا�ضة ( 3

ماله عالقة بنتائج الدرا�ضة احلالية وهي:
املتعددة،  الــذكــاءات  ونظرية  التعلم  اأمنــاط  وفق  واملتميزين  املوهوبني  واكت�ضاف  رعاية  كيفية   - اأ  
الريا�ضيات  يف  درا�ضًيا  املتاأخرين  للطالب  عالجية  مدر�ضية  برامج  بناء  كيفية  على  وكذلك 

والعلوم الطبيعية.
ب-  تدريب امل�ضرفني على اإجراءات تنظيم البيئة ال�ضفية مبا يحقق تطبيق ا�ضرتاتيجيات التعلم 
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املتمركز حول املتعلم.
بني  التكامل  لتحقيق  الأمــور  لأولياء  اإر�ضادية  ون�ضرات  توعوية  وبرامج  اأن�ضطة  اإعــداد  كيفية  ج-  

الأ�ضرة واملدر�ضة يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

وملعرفة ما اإذا كان هنالك اختالف بني امل�ضرفني الرتبويني من جهة وامل�ضرفات الرتبويات من جهة 
اأخرى )عينة الدرا�ضة(  يف م�ضتوى دعمهم  ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي وقيم ت لكل جمال وللمحور ككل ، واجلدول 

التايل)31( يو�ضح ذلك .

جدول )31(: الفروق بني متو�شطات ا�شتجابات اأفراد العينة وفقاً  ملتغري اجلن�ص

املتو�صط العددالعملاملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة تاملعياري

الداللةاحلرية

التعلم املتمركز حول املتعلم1
531.96.65م�ضرف

4.565107.000
562.50.57م�ضرفة

تطوير التدري�ض والتقومي2
532.01.59م�ضرف

4.149107.000
562.46.54م�ضرفة

تهيئة بيئة التعلم3
532.17.64م�ضرف

4.554107.000
562.67.50م�ضرفة

ككل
532.03.57م�ضرف

4.736107.000
562.52.49م�ضرفة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن  قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرفني 
الرتبويني من جهة وامل�ضرفات الرتبويات من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05  يف جميع املجالت؛ مما يعني وجود فروق دالة اإح�ضائًيا بني الذكور 
والإناث )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية؛ وهذه النتيجة تعني اأن امل�ضرفات الرتبويات ميار�ضن دعًما اأعلى من امل�ضرفني الرتبويني فيما 
التعلم وجميع املحاور  التدري�ض والتقومي، وتهيئة بيئة  املتعلم،  وتطوير  املتمركز حول  يتعلق بالتعلم 

ككل.
وتاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات املعلمني حول التطور املهني املقدم لهم، فقد اأ�ضارت 
النتائج اإىل وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف مرئياتهم حول التطور املهني، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، 

ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات.
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وتختلف هذه النتيجة مع درا�ضة البّنا )2003( والتي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
ملدى ممار�ضة امل�ضرف الرتبوي لدوره املهني يف جمموع الأدوار الكلية تعزى ملتغري اجلن�ض، كما تختلف 
املمار�ضات  واقــع  اإح�ضائية يف  ذات دللــة  فــروق  اأظهرت عدم وجــود  والتي  درا�ضة تيم )2009(  نتائج  مع 
ا مع درا�ضة العمرات )2008( والتي  الإ�ضرافية لدى امل�ضرف الرتبوي تعزى ملتغري اجلن�ض؛ وتختلف اأي�ضً
تعزى  الفني  لــدوره  الرتبوي  امل�ضرف  لدرجة ممار�ضة  اإح�ضائية  دللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  اأظهرت 
دللة  ذات  فــروق  وجــود  وعــدم  ك�ضفت عن  التي  �ضاهني )2011(  اأبــو  دلل  درا�ضة  وتختلف مع  للجن�ض، 

اإح�ضائية بني متو�ضطات ا�ضتجابات عينة الدار�ضة تعزى للجن�ض.
الرتبويات من  وامل�ضرفات  الرتبويني من جهة  امل�ضرفني  فــروق بني  ال�ضبب يف ظهور  ورمبــا يعود 
جهة اأخرى يف م�ضتوى دعمهم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية اإىل اأن الدعم الذي تلقاه 

امل�ضرفون الرتبويون يختلف عن الدعم املقدم للم�ضرفات الرتبويات.
ويو�ضي الفريق بتق�ضي الأ�ضباب التي اأدت اإىل تفوق امل�ضرفات الرتبويات يف م�ضتوى الدعم املقدم 
منهن ملعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. كما يو�ضي بدرا�ضة العوامل امل�ضاعدة التي ميكن اأن يكون 
لها اأثر يف تفوق امل�ضرفات الرتبويات يف دعمهن ملعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل: طبيعة برامج 
التطوير املهني، واأ�ضاليب التدريب، واأماكن التدريب، والظروف التي تقدم فيها برامج التطوير املهني.

وامل�ضرفات  الرتبويني  امل�ضرفني  املقدم من  الدعم  م�ضتوى  اختالف يف  هنالك  كان  اإذا  ما  وملعرفة 
، وعلوم طبيعية(، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي  الرتبويات يعزى لعامل التخ�ض�ض العلمي )ريا�ضيات 

وقيمة ت لعينتني م�ضتقلتني لكل جمال وللمجالت جمتمعة، واجلدول التايل )32(يو�ضح ذلك : 

جدول )32( يو�شح  املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية وقيم ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفقاً 
ملتغري التخ�ش�ص.

املتو�صط العددالتخ�ص�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة تاملعياري

الداللةاحلرية

التعلم املتمركز حول املتعلم1
582.22.70ريا�ضيات

.239107.812
512.25.63علوم

تطوير التدري�ض والتقومي2
582.24.61ريا�ضيات

.025107.980
512.24.61علوم

تهيئة بيئة التعلم3
582.43.609ريا�ضيات

.151107.881
512.42.64علوم

ككل
582.28.58ريا�ضيات

.037107.970
512.29.58علوم
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من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  متو�ضطات  بني  للفروق  )ت(  قيم  ال�ضابق  اجلــدول  خــالل  من  يت�ضح 
امل�ضرفني/ وامل�ضرفات الرتبويني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  يف كل جمال على حدة 
وجميع املجالت وفقاً ملتغري التخ�ض�ض )ريا�ضيات، علوم طبيعية( غري دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 
0.05 ؛ مما يعني عدم وجود فرق بني م�ضريف وم�ضرفات الريا�ضيات من جهة  وم�ضريف وم�ضرفات العلوم 
الطبيعية من جهة اأخرى يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية من خالل حتليل املهام التي ميار�ضونها؛ مما يعني اأن م�ضريف وم�ضرفات العلوم الطبيعية من 
جهة وم�ضريف وم�ضرفات الريا�ضيات من جهة اأخرى يقدمون الدعم للمعلمني واملعلمات بنف�ض امل�ضتوى. 
ورمبا يعود ال�ضبب يف عدم وجود فرق بني م�ضريف وم�ضرفات الريا�ضيات من جهة وم�ضريف وم�ضرفات 
العلوم الطبيعية من جهة اأخرى يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية يعزى لعامل التخ�ض�ض العلمي )ريا�ضيات، وعلوم طبيعية( اإىل ت�ضابه التطوير املهني 
جهة  من  الطبيعية  العلوم  وم�ضرفات  وم�ضرفو  جهة  من  الريا�ضيات  وم�ضرفات  م�ضرفو  يتلقاه  الــذي 
اأخرى، كونهما يقعان حتت مظلة واحدة هي »م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« الذي لديه نف�ض 
املنطلقات الفل�ضفية وامل�ضادر املادية.  ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل الت�ضابه الكبري بني طبيعة كل من 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من حيث  املحتوى واأ�ضاليب التدري�ض والأن�ضطة ومهارات التفكري.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )2(:
لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الثاين )2( والذي ن�ضه: ما م�ضتوى الدعم املقدم من مدير املدر�ضة 
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، من خالل 
حتليل مهامهم؟، مت تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي« على مدير املدر�ضة،  مت ح�ضاب 
اإ�ضرافية ولكل جمال وللمحور ككل، واجلدول  قيم املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري  لكل مهمة 

التايل )33( يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )33( م�شتوى دعم مدير/مديرة املدر�شة ملعلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية .

املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

بيئة التعلم

حول  املتمركز  للتعلم  داعمة  تعلم  بيئة  بناء  يف  امل�ضاهمة   -1
1332.57.61املتعلم.

لتنفيذ  الــداعــمــة  التعلم  ومـــواد  مــ�ــضــادر  وتفعيل  تــوفــري   -2
1332.41.79مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

1332.48.61املتو�ضط
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املتو�صط العدداملهمةاملجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

النمو  املهنّي 
للمعلم

ـــاديـــة وعــالجــيــة واإثـــرائـــيـــة  1- بـــنـــاء اأنــ�ــضــطــة وبـــرامـــج اإر�ـــض
املخترب  التدري�ضية وحم�ضر  املعلمني  لتح�ضني ممار�ضات 
والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  التعلم  م�ضادر  واأمني 

الطبيعية.

1312.18.81

2- حتديد الحتياجات التدريبية للمعلمني مبا يخدم التعلم 
1322.48.71والتقومي املتمركز حول املتعلم.

التخ�ض�ض  معلمي  بــني  اخلـــربات  لتبادل  برنامج  اإعـــداد   -3
1332.45.75الواحد ومتابعة تنفيذه وتقوميه.

واأمــنــاء  املــخــتــرب  املــعــلــمــني، وحمــ�ــضــري  الــتــحــاق  ت�ضهيل   -4
املهنّي يف تدري�ض مناهج  التطوير  التعلم بربامج  م�ضادر 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
1322.71.63

5- متابعة الأداء التدري�ضّي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ 
والتقومي، وكذلك حم�ضري املخترب واأمناء م�ضادر التعلم 

وتقدمي الدعم املنا�ضب لهم.
1332.71.53

1332.51.47املتو�ضط

القيادة الفاعلة

والتعليم  الرتبية  واإدارة  املدر�ضة  بــني  املتبادل  التن�ضيق   -1
والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  تنفيذ  احتياجات  توفري  يف 

الطبيعية.
1322.42.79

 2- اإعـــــــــداد اجلــــــــدول الـــــدرا�ـــــضـــــّي بــ�ــضــكــل مــــــرن يــ�ــضــهــم يف 
بال�ضكل  الطبيعية  والــعــلــوم  الــريــا�ــضــيــات  مــنــاهــج  تنفيذ 

املطلوب.
1322.83.46

3- ا�ضتخدام منط القيادة التعاوين والت�ضاركي مع املعلمني، 
وحم�ضري املخترب، واأمناء م�ضادر التعلم لإثارة دافعيتهم 

وم�ضوؤولياتهم الذاتية.
1332.71.54

لأولياء  اإر�ضادية  ون�ضرات  توعوية  وبرامج  اأن�ضطة  اإعــداد   -4
تنفيذ  يف  واملدر�ضة  الأ�ــضــرة  بني  التكامل  لتحقيق  الأمــور 

مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
1332.021.03

1332.49.46املتو�ضط

تعلم الطالب

تنفيذ  يف  للم�ضاندة  الطالبية  الأن�ضطة  وتفعيل  توجيه   -1
1332.20.86مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية

2- متابعة تنفيذ خطط عالجية للطالب املتاأخرين درا�ضيا يف 
1332.48.70مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية

3- متابعة تقومي جوانب تعلم الطالب يف مناهج الريا�ضيات 
1322.55.65والعلوم الطبيعية

الريا�ضيات  املوهوبني مناهج  تنفيذ برامج رعاية  4- متابعة 
1302.27.93والعلوم الطبيعية

1332.37.59املتو�ضط
1332.46.43املحور ككل
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يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )33( اخلا�ض مب�ضتوى دعم مدير / مديرة املدر�ضة  ملعلمي ومعلمات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ  مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم اأن 
املتو�ضطات احل�ضابية له تراوحت بني )2.02( و)2.83(، وبلغ املتو�ضط احل�ضابي الكلي )2.46( من اأ�ضل 3  
ويقع يف امل�ضتوى عاٍل. وتدل هذه النتيجة على اأن  مديري / مديرات املدار�ض  قد دعموا معلمي ومعلمات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ  مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضتوى عاٍل، وبالنظر اإىل 
تفا�ضيل اجلدول ميكن مالحظة اأن  مديري / مديرات املدار�ض  قد دعموا معلمي ومعلمات الريا�ضيات 

والعلوم الطبيعية لتنفيذ  مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضتوى عاٍل يف كل املجالت الأربعة. 
وتاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات املعلمني حول الدعم الذي تلقوه من مدير املدر�ضة 
املنهج«.  على م�ضتوى عايل  لتطبيق  املدر�ضة  ت�ضجيًعا وم�ضاندة من مدير  »اأجــد  العبارة  حيث ح�ضلت 

)2.31(، وذلك ح�ضب نتائج ال�ضوؤال الرئي�ض الأول من هذه الدرا�ضة.
ا مع نتيجة درا�ضة احلمدان وال�ضمري )2008(، والتي اأ�ضارت اإىل اأن معظم  وتتفق هذه النتيجة اأي�ضً
املديرين يوؤدون اأدوارهم يف التطوير املهني للمعلم بن�ضبة عالية، بينما تختلف هذه النتيجة عن درا�ضة 
للمعلمني  املهنية  التنمية   يعملون على حتقيق  املدار�ض ل  اأن مديري  اإىل  اأ�ضارت  التي  كحيل )2004( 
ي�ضتخدمون  اأنهم ل  كما  الجتماعات،  ال�ضفية وعقد  الزيارات  دورهــم على  ويقت�ضر  املطلوب،  بال�ضكل 

الأ�ضاليب احلديثة لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني.
وبالنظر اإىل كل جمال على حدة جند اأنه:

بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور بيئة التعلم ( 1
2.48 وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل وتدل هذه النتيجة على اأن مديري ومديرات املدار�ض دعموا 
عينة الدرا�ضة احلالية مب�ضتوى عاٍل بامل�ضاهمة يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم 

وتوفري وتفعيل م�ضادر التعلم الداعمة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الطبيعية يف حمور ( 2 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

اأن  على  النتيجة يف جمملها  هــذه  وتــدل  العايل  امل�ضتوى  تقع يف  وهــي   ،2.51 للمعلم  املهني  النمو 
مديري ومديرات املدار�ض دعموا عينة الدرا�ضة احلالية مب�ضتوى عاٍل يف اجلوانب املت�ضلة بتحديد 
الحتياجات التدريبية للمعلمني مبا يخدم التعلم والتقومي املتمركز حول املتعلم، وت�ضهيل التحاق 
مناهج  تدري�ض  يف  املهني  التطوير  بــربامــج  التعلم  م�ضادر  واأمــنــاء  املخترب  وحم�ضري  املعلمني، 
والتنفيذ  التخطيط  يف  للمعلمني  التدري�ضي  الأداء  متابعة  يف  و  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات 
والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  التعلم  م�ضادر  واأمــنــاء  املخترب  حم�ضري  وكذلك  والتقومي، 

الطبيعية.
الطبيعية يف حمور ( 3 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 
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اأن  النتيجة يف جمملها على  العايل وتدل هذه  امل�ضتوى  تقع يف  الفاعلة 2.49، وهي قيمة  القيادة 
مديري ومديرات املدار�ض دعموا عينة الدار�ضة احلالية مب�ضتوى عاٍل يف اجلوانب املت�ضلة بالتن�ضيق 
املتبادل بني املدر�ضة واإدارة الرتبية يف توفري احتياجات تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، 
يف  وكذلك  املطلوب،  بال�ضكل  املناهج  هــذه  تنفيذ  يف  ي�ضهم  مــرن  ب�ضكل  الدرا�ضي  اجلــدول  واإعـــداد 
ا�ضتخدام منط القيادة التعاوين والت�ضاركي مع املعلمني، وحم�ضري املخترب، واأمناء م�ضادر التعلم 

لإثارة دافعيتهم وم�ضوؤولياتهم الذاتية.
الطبيعية يف حمور ( 4 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

اأن  النتيجة يف جمملها على  هــذه  وتــدل  العايل  امل�ضتوى  تقع يف  ، وهــي قيمة  الطالب 2.46  تعلم 
مديري ومديرات املدار�ض دعموا عينة الدرا�ضة احلالية مب�ضتوى عاٍل يف اجلوانب املت�ضلة مبتابعة 
تنفيذ خطط عالجية للطالب املتاأخرين درا�ضًيا يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، وكذلك 

متابعة تقومي جوانب تعلم الطالب يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  ال�ضبب يف دعم مدير/مديرة  يعود  ورمبا 
لتنفيذ املناهج مب�ضتوى عاٍل اإىل زيادة وعي مديري املدار�ض باأهمية مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
وباأهمية اأدوارهم للم�ضاهمة يف تنفيذ برامج وزارة الرتبية والتعليم، حيث قدمت دورة تدريبية بعنوان 
» القيادة املدر�ضية« وهدفت اإىل التعريف مب�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية والأدوار املتوقعة منهم. 
وقد يكون �ضبب ارتفاع م�ضتوى الدعم لهتمام مديري ومديرات املدار�ض مب�ضاركة الطالب يف م�ضابقات 
والإدارة  واملدر�ضة  الطالب  على  بالنفع  تعود   نتائج  وحتقيق  والإقليمية  املحلية  والعلوم  الريا�ضيات 

التعليمية.
على  علمية  معايري  بناء  خالل  من  املميزة،  املدر�ضية  القيادات  ورعاية  باكت�ضاف  الفريق  ويو�ضي 
للجان مركزية يف  املعايري  تطبيق  واإ�ضناد  املدر�ضية،  القيادات  لختيار  والتعليم  الرتبية  وزارة  م�ضتوى 
كل اإدارة تربية وتعليم، وتوحيد برامج تدريب اأفراد القيادات املدر�ضية بحيث يتم التدريب على اأمناط 

موحدة تقلل الفروق الناجتة بينهم.
اإ�ضرافية داخل املدر�ضة مكونة من مدير املدر�ضة ووكيل املدر�ضة  كما يو�ضي الفريق بتكوين فرق 
ا واأن هناك عدًدا كبرًيا من مديري  ومعلم ريا�ضيات ومعلم علوم للقيام مبهام الدعم الالزم خ�ضو�ضً

ومديرات املدار�ض لي�ضوا متخ�ض�ضني يف الريا�ضيات اأو العلوم.
وللتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�ضة يف م�ضتوى الدعم املقدم من مديري/ ومديرات 
اإىل اختالف املرحلة التعليمية، مت ح�ضاب  املدار�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يعزى 

املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري، واجلدول التايل )34( يو�ضح ذلك .
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جدول )34(: املتو�شطات احل�شابّية والنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية
االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلةاملحور

بيئة التعلم

322.42.64ابتدائي
272.38.66متو�ضط
742.55.58ثانوي

1332.48.61املجموع

النمو املهنّي للمعلم 

322.55.40ابتدائي
272.53.45متو�ضط
742.48.51ثانوي

1332.51.47املجموع

القيادة الفاعلة 

322.61.39ابتدائي
272.45.50متو�ضط
742.45.47ثانوي

1332.49.46املجموع

تعلم الطالب

322.39.51ابتدائي
272.36.62متو�ضط
742.37.63ثانوي

1332.37.59املجموع

ككل

322.51.37ابتدائي
272.44.47متو�ضط
742.45.44ثانوي

1332.46.43املجموع

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابّي الدعم)عينة الدرا�ضة( 
حتليل  اختبار  ا�ضتخدام  املتو�ضطات،مت  بني  الفروق  دللة  على  وللتعرف  التعليمية،  املرحلة  اإىل  يعزى 

التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )35(التايل.

جدول )35(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.
الداللةفمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملحور

بيئة التعلم
7282.364.بني املجموعات

.956.387 49.505130.381داخل املجموعات
50.233132املجموع

النمو  املهنّي 
للمعلم 

1282.064.بني املجموعات
.279.757 29.711130.229داخل املجموعات

29.839132املجموع
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الداللةفمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملحور

القيادة الفاعلة 
6622.331.بني املجموعات

1.533.220 28.072130.216داخل املجموعات
28.734132املجموع

تعلم الطالب
0232.011.بني املجموعات

.031.969 47.416130.365داخل املجموعات
47.439132املجموع

ككل
0862.043.بني املجموعات

.225.799 24.919130.192داخل املجموعات
25.005132املجموع

يت�ضح من خالل اجلدول ال�ضابق )35( اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات م�ضتويات الدعم املقدم 
من مديري/مديرات املدار�ض ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائًيا 
≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من مديري/ ومديرات املدار�ض يف  عند م�ضتوى 
م�ضتوى الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل 
املهام التي ميار�ضونها باختالف املرحلة الدرا�ضية وهو م�ضتوى دعم عاٍل يف جميع املجالت؛ مما يعني اأن 
مدير ومديرات املدار�ض يقدمون الدعم للمعلمني واملعلمات بنف�ض امل�ضتوى يف جميع املراحل التعليمية.
ورمبا يعود ال�ضبب يف عدم وجود فروق بني املديرين واملديرات )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى دعمهم 
الطبيعية باختالف  الريا�ضيات والعلوم  الطبيعية لتنفيذ مناهج  الريا�ضيات والعلوم  ملعلمي ومعلمات 
املرحلة الدرا�ضية اإىل تطابق اأدوارهم ومهامهم يف جميع املراحل التعليمية، فال يوجد اختالف بني اأدوار 
مديري/مديرات املدار�ض يف املرحلة البتدائية عن املرحلة املتو�ضطة اأو الثانوية يف التخطيط والتنفيذ 
والتقومي، ومما يدعم هذا ال�ضتنتاج اأن معايري اختيار مديري ومديرات املدار�ض موحدة  يف كل املراحل؛ 
مما يعني اأن اأي مدير / مديرة املدر�ضة ي�ضتطيع اأن يعمل يف اأي مرحلة تعليمية بعد اأن يتجاوز الختبار 
واملقابلة ال�ضخ�ضية، وكذلك يف حركة النقل الداخلية التي تتم يف نهاية العام الدرا�ضي بناًء على طلب 
من  اأي  اإىل  ينقل  قد  �ضنوات  ب�ضت  واملحددة  املدر�ضة  يف  املدير/املديرة  بقاء  فرتة  انتهاء  عند  اأو  املدير 

مراحل التعليم البتدائي اأو املتو�ضط اأو الثانوي.
املــدار�ــض من جهة  ومــديــرات  املــدار�ــض من جهة  اختالف بني مديري  كــان هنالك  اإذا  ما  وملعرفة 
اأخرى )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى دعمهم  ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي وقيم ت لكل جمال وللمحور ككل، واجلدول 

التايل )63( يو�ضح ذلك.
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جدول )36( يو�شح  املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفقاً 
ملتغري اجلن�ص

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

بيئة التعلم1
672.30.60مدير

3.594131.000
662.67.57مديرة

النمو  املهنّي للمعلم2
672.36.48مدير

3.696131.000
662.65.42مديرة

القيادة الفاعلة3
672.31.50مدير

4.683131.000
662.66.34مديرة

تعلم الطالب
672.13.67مدير

5.125131.000
662.62.37مديرة

ككل
672.28.45مدير

5.394131.000
662.65.32مديرة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )36( اأن قيم )ت( للفرق بني متو�ضطات م�ضتوى الدعم املقدم من مديري 
املدار�ض من جهة ومديرات املدار�ض من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية دالة 
اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05  يف املجالت الأربعة املتعلقة بالدعم وهي  القيادة الفاعلة ، والنمو املهني 
الذكور والإنــاث، يف  اإح�ضائًيا بني  دالة  ، وتعلم الطالب، مما يعني وجود فروق  التعلم  ، وبيئة  للمعلم 
م�ضتوى الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية التي ميار�ضونها 
وهو م�ضتوى دعم عاٍل يف كل املجالت، وهذه النتيجة تعني اأن مديرات املدار�ض  يقدمن دعًما اأعلى من 

مديري املدار�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
امل�ضرفات الرتبويات يقدمن  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي  ال�ضابقة  النتيجة  النتيجة متفقة مع  وتاأتي هذه 
اأعلى من امل�ضرفني الرتبويني، كما تاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات املعلمني حول  دعما 
التطور املهني املقدم لهم، فقد اأ�ضارت النتائج اإىل وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف مرئياتهم حول 

التطور املهني، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات.
اأظهرت عدم  اأبو �ضمرة واآخــرون )2007( والتي  اإليه درا�ضة  النتيجة مع ما تو�ضلت  وتختلف هذه 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة لواقع املمار�ضات الإ�ضرافية للمديرين 
اأعلى من مديري  املدار�ض  يقدمن دعًما  اأن مديرات  ال�ضبب يف  اإىل متغري اجلن�ض، ورمبا يعود  تعزى 
املدار�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية اإىل الختالف الكبري بني طبيعة مدار�ض البنني 
والبنات وبقاء مديرات املدار�ض جل الوقت يف املدر�ضة وقلة الجتماعات خارج املدر�ضة؛ مما ي�ضاعدها يف 
اختالف  ب�ضبب  يكون  الطبيعية، وقد  والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمات  املنا�ضب  الدعم  الرتكيز على تقدمي 
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النمو املهني الذي يقدم للمديرين واملديرات.
ويو�ضي الفريق بتق�ضي الأ�ضباب التي اأدت اإىل تفوق املديرات يف م�ضتوى الدعم املقدم منهن ملعلمات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، كما يو�ضي بدرا�ضة العوامل امل�ضاعدة التي ميكن اأن يكون لها اأثر يف تفوق 
املديرات يف دعمهن ملعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل: طبيعة برامج التطوير املهني، واأ�ضاليب 

التدريب، واأماكن التدريب، والظروف التي تقدم فيها برامج التطوير املهني.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )3(:
حم�ضر/ من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  ما  ن�ضه:  والــذي   )3( الثاين  الرئي�ض  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
العلوم الطبيعية، من خالل حتليل  العلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج  حم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات 
مهامهم؟، مت تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي« على حم�ضر املخترب، ومت ح�ضاب 
اإ�ضرافية ولكل جمال وللمحور ككل، واجلدول  قيم املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري  لكل مهمة 

التايل )37( يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
جدول )  37 ( م�شتوى دعم حم�شر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية.

املتو�صط العدداملهمة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الطبيعية  الــعــلــوم  مناهج  ملتطلبات  مالئمة  املعمل  مبحتويات  قائمة  اإعــــداد   -1
482.38.81ويحدثها با�ضتمرار.

2482.35.75- م�ضاركة املعلم يف تنفيذ الأن�ضطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.
املعملية  لالأن�ضطة  والت�ضنيف  واملقارنات  الطالب  ملحوظات  بطاقات  اإعـــداد   -3

481.271.06ملناهج العلوم الطبيعية يف اأثناء تنفيذهم لها.

املعملية ويوفرها للطالب  الأن�ضطة  الداخلة يف  املــواد  اإعــداد قوائم بخ�ضائ�ض   -4
482.151.03قبل بدء الأن�ضطة املعملية بوقت كاف.

5482.58.67- حت�ضري وت�ضميم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�ضطة املعملية.
البيئة  مكونات  من  ال�ضتفادة  لكيفية  والطالب  للمعلم  اإر�ــضــادي  دليل  اإعـــداد   -6

481.421.1املحلية وامل�ضادر البديلة لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية.

7482.63.53- الإ�ضراف على توفري وتفعيل و�ضائل الأمن وال�ضالمة داخل املعامل املدر�ضية.
8481.79.98- اإعداد قائمة بالأن�ضطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدر�ضية

9481.791.09- الإ�ضهام يف تقومي وتطوير الأن�ضطة املعملية املوجودة يف مناهج العلوم الطبيعية.
10- حتديد امل�ضكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ضتخدام املعامل املدر�ضية 

482.15.79لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية.

482.05.59متو�ضط املحور ككل

ملعلمي  املخترب  حم�ضرة   حم�ضر/  دعــم  م�ضتوى  متو�ضط  اأن   )37( ال�ضابق  اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ  مناهج العلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامه تراوح بني )1،27( و 
)2،63(، كما بلغ م�ضتوى الدعم الكلي 2،05 من اأ�ضل 3  ويقع يف امل�ضتوى  متو�ضط ، وتدل هذه النتيجة  
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يف جمملها على اأن حم�ضري وحم�ضرات املخترب قد دعموا معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مب�ضتوى 
متو�ضط يف اإعداد قائمة مبحتويات املعمل، وم�ضاركة املعلم يف تنفيذ الأن�ضطة املعملية، وحت�ضري وت�ضميم 
الأدوات واملواد، واإعداد دليل اإر�ضادي للمعلم والطالب. وتاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات 
املعلمني حول الدعم الذي تلقوه من حم�ضر املخترب حيث ح�ضلت العبارة » يوجد حم�ضر خمترب يف 
التعليمية« على م�ضتوى منخف�ض  )1.47(، وذلك ح�ضب  املدر�ضة لتجهيز وت�ضغيل الأجهزه والو�ضائل 

نتائج ال�ضوؤال الرئي�ض الأول من هذه الدرا�ضة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة فقيهي )2000( التي اأ�ضارت اإىل اأن اكت�ضاب حم�ضري املختربات ملهارات 
الو�ضائل التعليمية، ومهارات حت�ضري التجارب العلمّية، ومهارات اإجراءات الأمن وال�ضالمة كان بدرجة 
ا مع درا�ضة هيكر )Hecker, 2005( التي اأ�ضارت اإىل منا�ضبة م�ضتوى حم�ضري  متو�ضطة، وتتفق اأي�ضً
وامليكروبيولوجي،  والبيولوجي  الكيمياء  معمل  واإدارة  املعامل،  جتــارب  اأداء  يف  املهاري  العلوم  معامل 

والعمليات الإدارية مليزانية املعمل.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة �ضليمان )1997( التي اأ�ضارت اإىل اأن حم�ضري معامل العلوم 
اأي�ضا ب�ضرورة الهتمام  اأو�ضت  غري ملمني بقواعد واأ�ض�ض ا�ضتخدام الأدوات والأجهزة املعملية، والتي 
اإجناز مهام معمل العلوم. ورمبا  اإعدادهم وتدريبهم للم�ضاعدة يف  مبح�ضري معامل العلوم من حيث 
اأ�ضارت  حيث  املختربات  ملح�ضري  املدر�ضية  الإدارة  من  املقدم  الدعم  ق�ضور  اإىل  ذلــك  يف  ال�ضبب  يعود 
درا�ضة الغامدي )1432هـــ( اإىل اأن م�ضتوى تقدير حم�ضري املختربات لدور الإدارة املدر�ضية يف تفعيل 
خمتربات العلوم ب�ضكل عام كان بدرجة متو�ضطة. كما قد يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل قلة توافر امل�ضتحدثات 
الزهراين  درا�ضة  اأ�ضارت  املختربات حيث  ا�ضتخدامها يف  العلوم والق�ضور يف  التكنولوجية يف خمتربات 
املكرمة،  مكة  مبدينة  العلوم  خمتربات  يف  التكنولوجية  امل�ضتحدثات  توافر  درجــة  تــدين  اإىل   )2009(
داخل  التكنولوجية  امل�ضتحدثات  ا�ضتخدام  من  حتد  معوقات  ووجــود  ا�ضتخدامها،  درجــة  تدين  وكذلك 
اإىل ق�ضور تدريب حم�ضري وحم�ضرات املختربات للقيام باأعمالهم  املختربات. ويعود ال�ضبب يف ذلك 
اأ�ضارت درا�ضة جواهر ال�ضلمي )1431هـ( اإىل اأن الحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمات العلوم يف  حيث 
حاجة  مثل  متو�ضطة  بدرجة  متحققة  الع�ضر  متطلبات  �ضوء  يف  املدر�ضية  املختربات  ا�ضتخدام  جمال 
املعلمة اإىل التدريب على ا�ضتخدام احلا�ضب الآيل وبراجمه والتدريب على ا�ضتخدام الإنرتنت للو�ضول 
اإىل املعامل الفرتا�ضية. كما اأن املختربات املدر�ضية تعاين من عدم توافر التجهيزات ب�ضورة جيدة حيث 
اأو�ضحت درا�ضة اآل �ضويان )2006( اأن احتياجات خمتربات الكيمياء باملرحلة الثانوية من تقنيات التعليم 
التعليم نق�ض الأدوات واملواد،  ا�ضتخدام تقنيات  اأبرز ال�ضعوبات التي تقلل من  اأن من  كبرية جًدا، كما 
وتكليف حم�ضر املخترب باأعمال اأخرى، و�ضعف تركيز م�ضريف الكيمياء على املعلم عند اإجراء التجارب، 
وكثافة املادة العلمية يف منهج الكيمياء. واأخرياً يعود �ضبب ق�ضور الدعم املقدم من حم�ضري/حم�ضرات 
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املختربات  الإ�ضراف على حم�ضري/حم�ضرات  اإىل ق�ضور  الطبيعية  العلوم  ملعلمي/معلمات  املختربات 
من قبل م�ضريف املختربات حيث اأ�ضارت درا�ضة البلطان )1426هـ( اإىل اأن معظم مهام م�ضريف املختربات 
مب�ضتوى  الرتقاء  يف  املختربات  م�ضريف  اإ�ضهام  مدى  اأن  كما  وقليلة.  متو�ضطة  بدرجة  متار�ض  املدر�ضة 

ا. العمل داخل املخترب املدر�ضي جاءت بدرجة متو�ضطة وقليلة اأي�ضً
ويو�ضي الفريق بالهتمام بالتطوير املهني ملح�ضري املخترب ويقرتح الفريق الآلية التالية:

بناء معايري علمية على م�ضتوى وزارة الرتبية والتعليم لختيار حم�ضري/حم�ضرات املختربات.( 1
اإعداد برامج تدريبية بناء على الحتياجات التدريبية الفعلية ملح�ضري/حم�ضرات املختربات.( 2
تدريب حم�ضري/حم�ضرات املختربات عن بعد على و�ضائل دعم معلمي/معلمات العلوم الطبيعية.( 3
اإطالع حم�ضري املختربات على التعاميم والأدلة اخلا�ضة مبناهج العلوم الطبيعية.( 4

كما يو�ضي الفريق بتجهيز املختربات املدر�ضية باملواد الالزمة، والرتكيز على الدور الفني ملح�ضر/
حم�ضرة املخترب بدًل من اإقحامهم يف الأعمال الإدارية. 

اإذا كان هنالك اختالف بني حم�ضري املختربات من جهة وحم�ضرات املختربات من  وملعرفة ما 
جهة اأخرى )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى دعمهم  ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج العلوم 

الطبيعية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي وقيمة ت، واجلدول التايل )38( يو�ضح ذلك .
جدول )38( املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفقاً ملتغري 

اجلن�ص

االنحراف املتو�صط احل�صابيالعدداجلن�س
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

231.71.61ذكر
4.46946.000

252.36.36اأنثى

من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن   )38( ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
حم�ضري املختربات من جهة وحم�ضرات املختربات من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية 
دالة اإح�ضائًيا، مما يعني وجود فرق دال اإح�ضائًيا بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة ( ل�ضالح حم�ضرات 
املخترب يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم  ملعلمي ومعلمات العلوم لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية. وتاأتي 
هذه النتيجة متفقة مع النتائج ال�ضابقة يف وجود فروق دالة اإح�ضائًيا يف دعم امل�ضرف الرتبوي ومدير 
املدر�ضة تعزى اإىل متغري اجلن�ض ول�ضالح الإناث . كما تاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات 
واملعلمات يف  املعلمني  النتائج اىل وجود فرق بني  اأ�ضارت  املقدم لهم، فقد  املهني  التطور  املعلمني حول 
مرئياتهم حول التطور املهني، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات.
اإح�ضائًيا بني الذكور والإنــاث )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى   ورمبا يعود ال�ضبب يف وجود فرق دال 
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الدعم املقدم منهم  ملعلمي ومعلمات العلوم لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية اإىل اختالف الدعم املوؤ�ض�ضي 
ملح�ضري املختربات عن حم�ضرات املختربات وبالتايل تفوق املح�ضرات يف م�ضتوى الدعم الذي يقدمونه 

ملعلمات العلوم الطبيعية.
للك�ضف  املختربات  ملح�ضري/حم�ضرات  املقدمة  املهني  التطوير  برامج  بدرا�ضة  الفريق  ويو�ضي 
عن اأ�ضباب تفوق حم�ضرات املختربات يف الدعم املقدم ملعلمات العلوم الطبيعية، وكذلك درا�ضة العوامل 
الأخرى التي ميكن اأن توؤدي اإىل تفوق برامج التطوير املهني عند حم�ضرات املختربات من حيث اأ�ضاليب 

وطرق التطوير املهني، والظروف التي تقام فيها برامج التطوير.
وللتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�ضة يف م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضري وحم�ضرات 
املخترب لتنفيذ  مناهج العلوم الطبيعية يعزى اإىل اختالف املرحلة التعليمية، ، مت ح�ضاب قيمة )ت(، 

واجلدول التايل )39( يو�ضح ذلك .
جدول )39( املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفقاً ملتغري 

املرحلة التعليمية

درجة Tاالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلة
الداللةاحلرية

121.88.571.12646.266ابتدائي
362.10.59متو�ضط

من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن   )39( ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
املرحلة  ملتغري  وفــقــاً  الطبيعية   العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املختربات  وحم�ضرات  املختربات  حم�ضري 
التعليمية )ابتدائي-متو�ضط( غري دالة اإح�ضائيا، مما يعني عدم وجود فرق دال اإح�ضائًيا بني املرحلتني 
العلوم لتنفيذ  البتدائية واملتو�ضطة )عينة الدرا�ضة( يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم  ملعلمي ومعلمات 
مناهج العلوم الطبيعية، ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل ت�ضابه برامج الإعداد والدعم والتطوير املهني 
ملح�ضري وحم�ضرات املخترب يف املرحلتني البتدائية واملتو�ضطة، وبالتايل تقدمي نف�ض الدعم من قبلهم 

ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين )4(:
لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الثاين )4( والذي ن�ضه: ما م�ضتوى الدعم املقدم من اأمني/اأمينة 
م�ضادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات لتنفيذ مناهج الريا�ضيات، من خالل حتليل مهامهم؟، مت 
تطبيق »بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضّي« على اأمني م�ضادر التعلم، ومت ح�ضاب قيم املتو�ضط 
التايل )40( اإ�ضرافية ولكل جمال وللمحور ككل، واجلــدول  املعياري  لكل مهمة  احل�ضابي والنحراف 

يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
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جدول )40( م�شتوى دعم اأمني م�شادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�شيات لتنفيذ مناهج الريا�شيات

املتو�صط العدداملهمة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الــطــالب يف مناهج . 1 لـــدى  الـــقـــراءة  اأنــ�ــضــطــة وبـــرامـــج لتنمية مـــهـــارات  بــنــاء 
781.45.97الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

بناء قاعدة بيانات بال�ضور والر�ضوم والأ�ضكال املت�ضمنة يف مناهج الريا�ضيات . 2
781.54.98والعلوم الطبيعية.

وكتابة . 3 العلمّي  البحث  اأ�ضاليب  على  الطالب  لتدريب  وبرامج  اأن�ضطة  بناء 
801.681.02املقالت وتلخي�ض الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�ضب م�ضتوياتهم وقدراتهم.

حتديد امل�ضكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ضتخدام مركز م�ضادر . 4
762.43.71التعلم.

الريا�ضيات . 5 مناهج  تنفيذ  على  ي�ضاعد  ب�ضكل  التعلم  م�ضادر  مركز  تهيئة 
782.53.71والعلوم الطبيعية.

واإعــداد . 6 والطالب،  للمعلمني  التعليمية  واملــواد  والأدوات  الربجميات  توفري 
802.10.94اأدلة اإر�ضادية لتنفذها.

792.47.63تدريب وم�ضاعدة املعلمني على ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ض.. 7
802.02.59املحور ككل

ومعلمات  ملعلمي  التعلم  م�ضادر  اأمــني  دعــم  مب�ضتوى  اخلا�ض   )40( ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
الريا�ضيات لتنفيذ  مناهج الريا�ضيات من خالل حتليل مهامهم اأن املتو�ضطات احل�ضابية له تراوحت 
بني )1.45( و)2.53(، وبلغ املتو�ضط احل�ضابي الكلي )2.02( من اأ�ضل 3 ويقع يف امل�ضتوى  متو�ضط، وتدل 
هذه النتيجة  يف جمملها على اأن اأمناء م�ضادر التعلم قد دعموا معلمي ومعلمات الريا�ضيات مب�ضتوى 
اأ�ضاليب البحث  اأن�ضطة وبرامج لتنمية مهارات القراءة وبرامج لتدريب الطالب على  متو�ضط يف بناء 
العلمي، وتوفري الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني والطالب، وكذلك يف تدريب وم�ضاعدة 

املعلمني على ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ض.
وتاأتي هذه النتيجة متناغمة مع نتائج مرئيات املعلمني حول الدعم الذي تلقوه من اأمني امل�ضادر 
حيث ح�ضلت العبارة » يوجد اأمني مل�ضادر التعلم يف املدر�ضة، لدعم تنفيذ الدرو�ض والأن�ضطة الإثرائية« 

على م�ضتوى متو�ضط  )1.60(، وذلك ح�ضب نتائج ال�ضوؤال الرئي�ض الأول من هذه الدرا�ضة.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة اأبو عودة )2007( والتي اأ�ضارت اإىل اأن املدار�ض تكاد تخلو 

من اأمناء مراكز م�ضادر التعلم املوؤهلني وتخلو من فنيي ال�ضيانة والت�ضليح، ومن امل�ضاعدين الفنيني.
ويو�ضي الفريق باإعداد وتنفيذ برامج التطوير املهني لإك�ضاب اأمناء/اأمينات م�ضادر التعلم املعرفة 
واملهارة حول: بناء اأن�ضطة وبرامج لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف مناهج الريا�ضيات والعلوم 
والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  يف  املت�ضمنة  والأ�ــضــكــال  والــر�ــضــوم  بال�ضور  بيانات  قــاعــدة  بناء  الطبيعية، 
الطبيعية، بناء اأن�ضطة وبرامج لتدريب الطالب على اأ�ضاليب البحث العلمّي وكتابة املقالت وتلخي�ض 
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التعليمية  واملواد  والأدوات  الربجميات  وتوفري  وقدراتهم،  م�ضتوياتهم  ينا�ضب  واملو�ضوعات مبا  الكتب 
بالمواد  التعلم  م�ضادر  مراكز  بتجهيز  يو�ضي  كما  لتنفذها.  اإر�ضادية  اأدلــة  واإعــداد  والطالب،  للمعلمني 
الالزمة والرتكيز على الدور الفني لأمني/اأمينة م�ضادر التعلم بدًل من اإقحامهم يف الأعمال الإدارية. 
التعلم  م�ضادر  اأمينات  و  جهة  من  التعلم  م�ضادر  اأمناء  بني  اختالف  هنالك  كــان  اإذا  ما  وملعرفة 
من جهة اأخرى )عينة الدرا�ضة(  يف م�ضتوى دعمهم  ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ مناهج 

الريا�ضيات، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي وقيمة ت، واجلدول التايل )41(يو�ضح ذلك.

جدول )41( املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري 
اجلن�ص

الداللةدرجة احلريةTاالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداجلن�س
452.02.48ذكر

.01978.98
352.02.72اأنثى

من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن   )41( ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
اأمناء م�ضادر التعلم من جهة واأمينات م�ضادر التعلم من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات غري 
دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق دال اإح�ضائًيا بني الذكور والإناث )عينة 
الريا�ضيات من  مناهج  لتنفيذ  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  منهم   املقدم  الدعم  م�ضتوى  الدرا�ضة( يف 
خالل حتليل املهام التي ميار�ضونها وهو م�ضتوى دعم منخف�ض ، ورمبا يعود ال�ضبب يف عدم وجود فرق 
ومعلمات  ملعلمي  منهم   املقدم  الدعم  م�ضتوى  يف  الدرا�ضة(  )عينة  والإنـــاث  الذكور  بني  اإح�ضائًيا  دال 
الريا�ضيات لتنفيذ مناهج الريا�ضيات اإىل ت�ضابه مراكز م�ضادر التعلم يف مدار�ض البنني والبنات، وت�ضابه 

برامج تدريبهم.
وللتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�ضة يف م�ضتوى الدعم املقدم من اأمناء / اأمينات م�ضادر 
التعلم لتنفيذ  مناهج الريا�ضيات يعزى اإىل اختالف املرحلة التعليمية، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية 

والنحرافات املعيارية لكل مرحلة، واجلدول التايل )42(يو�ضح ذلك.

جدول )42(: املتو�شطات احل�شابّية والنحرافات املعيارّية لأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية
االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلة
211.98.56ابتدائي
171.87.68متو�ضط
422.09.58ثانوي

802.02.59املجموع
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)عينة  لدعم  احل�ضابّي  املتو�ضط  قيم  بني  اختالفات  هناك  اأن   )42( ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
الدرا�ضة( يعزى اإىل املرحلة التعليمية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار 

حتليل التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )43( التايل.

جدول )43(: حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

6362.318.بني املجموعات

.880.419 27.79877.361داخل املجموعات

28.43379املجموع

يت�ضح من خالل اجلدول ال�ضابق )43( اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات م�ضتويات الدعم املقدم 
من اأمناء م�ضادر التعلم يف املدار�ض ملعلمي الريا�ضيات يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى 
اأمناء م�ضادر التعلم يف املدار�ض يف م�ضتوى  يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من  مما   ،0.05  ≤
التي ميار�ضونها  املهام  الريا�ضيات من خالل حتليل  لتنفيذ مناهج  الدرا�ضة  املقدم منهم لعينة  الدعم 
املدار�ض  التعلم يف  اأمناء م�ضادر  اأن  يعني  دعم متو�ضط، مما  م�ضتوى  وهو  الدرا�ضية  املرحلة  باختالف 

يقدمون الدعم للمعلمني واملعلمات بنف�ض امل�ضتوى يف جميع املراحل التعليمية.
املدار�ض )عينة الدرا�ضة( يف  التعلم يف  اأمناء م�ضادر  ال�ضبب يف عدم وجــود فــروق بني  ورمبــا يعود 
م�ضتوى دعمهم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات لتنفيذ مناهج الريا�ضيات من التي ميار�ضونها باختالف 
املرحلة الدرا�ضية اإىل تطابق اأدوارهم ومهامهم يف جميع املراحل التعليمية، واإىل ت�ضابه الإمكانات املادية 
اإىل ت�ضابه  التعليمية  ال�ضبب يف عدم وجود فروق باختالف املرحلة  والتجهيزات يف املدار�ض، وقد يعود 

الدورات التدريبية التي تعطى لهم من قبل وزارة الرتبية اأو اإدارة الرتبية والتعليم.
م�صتوى الدعم املوؤ�ص�صي املقدم خالل املرحلة االأوىل واملرحلة الثانية للدرا�صة:

ملقارنة م�ضتوى الدعم املوؤ�ض�ضي يف املرحلة الأوىل من الدرا�ضة التقوميية مع املرحلة الثانية، مت 
مقارنة املتو�ضطات احل�ضابية لأطراف الدعم املوؤ�ض�ضي كما يف ال�ضكل )(.
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�شكل) ( املتو�شطات احل�شابية مل�شتوى دعم اأطراف الدعم املوؤ�ش�شي للمعلم )املرحلتني الأوىل والثانية(

يت�ضح من ال�ضكل ال�ضابق اأن م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرف/امل�ضرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املرحلة الثانية مقارب جداً مل�ضتوى الدعم املقدم يف املرحلة الأوىل؛ اإذ 
بلغ متو�ضط م�ضتوى دعم امل�ضرفني/امل�ضرفات الرتبويات ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم يف املرحلة الأوىل )2،27( ويقع يف 
ا. وهذا يدل على اأن دعم  امل�ضتوى )عايل(، ويف املرحلة الثانية )2،28( وهو يقع يف امل�ضتوى )عايل( اأي�ضً
امل�ضرفني/امل�ضرفات الرتبويات ملعلمي/معلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية كان بنف�ض امل�ضتوى خالل 

املرحلتني.
ملعلمي/ الرتبويات  امل�ضرفني/امل�ضرفات  دعم  م�ضتوى  اأن  جند  حــدة،  على  جمال  كل  اإىل  وبالنظر 
معلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املجال الأول واخلا�ض بالتعلم املتمركز حول املتعلم كان )عالياً( 
يف املرحلة الأوىل، وانخف�ض يف املرحلة الثانية اإىل )متو�ضط(، ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن جميع 
املهام املرتبطة بهذا املجال قد مت تدريب املعلمني/املعلمات عليها يف الفرتة املا�ضية من بداية امل�ضروع، 
وهي جوانب غري متجددة؛ مما يعني كفاية التدريب عليها يف بداية امل�ضروع فقط. بينما بقي م�ضتوى 
يدل على  املرحلتني؛ مما  لكلتا  والتقومي  التدري�ض  بتطوير  الثاين اخلا�ض  املجال  الدعم متو�ضًطا يف 
عدم وجود تغري يف م�ضتوى الدعم املقدم يف هذا املجال ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل عدم دعم م�ضريف 
اإىل  اخلــربات  هذه  بنقل  ت�ضاهم  جديدة  وطرق  اأ�ضاليب  على  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  وم�ضرفات 
يف  عالًيا  الدعم  م�ضتوى  وبقي  املرحلتني،  كلتا  يف  متو�ضًطا  الدعم  م�ضتوى  بقاء  اإىل  اأدى  مما  املعلمني 
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املجال الثالث كذلك واخلا�ض بتهيئة بيئة التعلم؛ مما يدل على عدم وجود تغري يف م�ضتوى الدعم املقدم 
يف املجال الثالث، ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل ا�ضتمرار اهتمام م�ضريف/م�ضرفات الريا�ضيات والعلوم 

الطبيعية ببيئة التعلم كونها من املظاهر امللمو�ضة القابلة للتجديد والتطوير.
كما يت�ضح اأن م�ضتوى الدعم املقدم من مدير/ مديرة املدر�ضة  ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املرحلة الأوىل بلغ )2،14(؛  ويقع يف امل�ضتوى 
)متو�ضط(، بينما بلغ م�ضتوى الدعم يف املرحلة الثانية )2،46(؛ ويقع يف امل�ضتوى )عايل(. ويعزو الفريق 
باملجالت  عالقة  ذات  تدريبية  بــدورات  املدار�ض  ومديرات  مديري  التحاق  احتمالية  اإىل  النتيجة  هذه 
الأربعة )بيئة التعلم، النمو املهني للمعلم، القيادة الفاعلة، تعلم الطالب(، اأو رمبا يعود اإىل اطالعهم 
على كتب واأدلة تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، كما اأن لزيادة اخلربة دوًرا يف  زيادة الوعي 

باأهمية املناهج.
العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املخترب  حم�ضرة  حم�ضر/  من  املقدم  الدعم  م�ضتوى  اأن  ا،  اأي�ضً ويت�ضح 
الطبيعية لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية يف املرحلة الأوىل بلغ )1،90(؛  ويقع يف امل�ضتوى )متو�ضط(، 
ا. اأي نالحظ اتفاق  بينما بلغ م�ضتوى الدعم يف املرحلة الثانية )2،05(؛ ويقع يف امل�ضتوى )متو�ضط( اأي�ضً
نتائج املرحلة الأوىل مع نتائج املرحلة الثانية حيث كان م�ضتوى دعم حم�ضري/حم�ضرات املختربات 
ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية متو�ضطاً يف كلتا املرحلتني؛ مما يدل على بقاء م�ضتوى الدعم متو�ضًطا، 
اأكرب  ب�ضورة  املختربات  تدريب حم�ضري/حم�ضرات  ق�ضور يف  وجــود  اإىل  ذلك  ال�ضبب يف  يعود  ورمبــا 

وبالتايل بقاء م�ضاهمتهم عند امل�ضتوى )متو�ضط( وعدم ارتفاعها.
كما اأن م�ضتوى الدعم املقدم من اأمني/ اأمينة م�ضادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات لتنفيذ 
مناهج الريا�ضيات يف املرحلة الأوىل بلغ )0،86(؛  ويقع يف امل�ضتوى )منخف�ض(، بينما بلغ م�ضتوى الدعم 
يف املرحلة الثانية )2،02(؛ ويقع يف امل�ضتوى )متو�ضط(. وقد يعود التح�ضن امللحوظ يف م�ضتوى دعم اأمني 
م�ضادر التعلم اإىل زيادة وعيهم بالدور املنوط بهم وقد يكون اأي�ضا ملدير املدر�ضة، وهو القائد املوؤثر يف 

هذه الدرا�ضة، دور كبري يف تعزيز دورهم يف تنفيذ املناهج.
اأثر الدعم املوؤ�ص�صي املقدم من اأطراف القيادة الرتبوية على التطوير املهني للمعلم :

اأردنا العمل على تطوير تعليم الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، فاإن ذلك ل يتوقف عند تطوير  اإذا 
اأن يتعدى اإىل املعلم وما يلقاه من دعم لتنفيذ هذه املناهج. ومن اأجل ذلك  املناهج فقط، واإمنا يجب 
قام فريق الدرا�ضة بدرا�ضة اأثر الدعم املوؤ�ض�ضي على املعلم من خالل فح�ض العالقة بني م�ضتوى الدعم 
املوؤ�ض�ضي وم�ضتوى التطوير املهني الذي قدم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات و العلوم الطبيعية. و مت ح�ضاب 

معامل ارتباط بري�ضون، واجلدول التايل )44( يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك :



114

جدول)44(: معامل ارتباط بري�شون للعالقة بني الدعم املوؤ�ش�شي والتطوير املهني املقدم ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية

دعم مدير املتغري
املدر�صة

امل�صرف 
اأمني م�صادر حم�صر املختربالرتبوي

االح�صائيالتعلم

التطوير املهني

بري�ضون030.027.028.-378.

الدللة001.926.902.869.
العدد74122437

يت�ضح من اجلدول )44( مايلي:
وجود عالقة ارتباطية موجبة )37.8%(  بني دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى التطوير املهني ملعلمي ( 1

 ،0.01 ≤ ومعلمات الريا�ضيات والعلوم، وهي قيمة موجبة مرتفعة و دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى 
مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وراأيه يف م�ضتوى التطوير املهني 
املقدم له.  وتدل هذه النتيجة على ان املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعًما عالًيا من مدير املدر�ضة 
، لديهم تقدير عال مل�ضتوى التطوير املهني الذي ح�ضلوا عليه، بينما املعلمون واملعلمات الذي مل 

ا.    يتلقوا دعًما عالًيا كان تقديرهم مل�ضتوى التطوير املهني منخف�ضً
ل يوجد عالقة بني دعم امل�ضرف الرتبوي والتطوير املهني ملعلمي الريا�ضيات والعلوم. مما يعني ( 2

املهني  املعلم وراأيــه يف م�ضتوى التطوير  امل�ضرف الرتبوي الذي يلقاه  عدم وجود عالقة بني دعم 
املقدم له.

ل يوجد عالقة بني دعم حم�ضر املخترب والتطوير املهني ملعلمي الريا�ضيات والعلوم؛ مما يعني ( 3
املهني  املعلم وراأيــه يف م�ضتوى التطوير  امل�ضرف الرتبوي الذي يلقاه  عدم وجود عالقة بني دعم 

املقدم له.
ل يوجد عالقة بني دعم اأمني م�ضادر التعلم والتطوير املهني ملعلمي الريا�ضيات والعلوم؛ مما يعني ( 4

املهني  املعلم وراأيــه يف م�ضتوى التطوير  امل�ضرف الرتبوي الذي يلقاه  عدم وجود عالقة بني دعم 
املقدم له.

اإحــداث التغيري  اأجل  اأهمية دور مدير املدر�ضة كقائد تربوي من  واإجمال توؤكد هذه النتائج على 
املبا�ضر  الرئي�ض  هو  كونه  اإىل  يعود  وذلــك  للمدير،  اأكــرب  دور  اإىل  النتيجة  وت�ضري  التعليم.  املطلوب يف 
اإل مرة  زيــارة للم�ضرف  املعلم على  بينما ل يح�ضل  املدر�ضة،  العملية الرتبوية يف  للمعلم والــذي يقود 
واحدة تقريبا يف الف�ضل الدرا�ضي، واإذا قدم املدير دعما كافيا للمعلم فاإنه �ضينخرط يف برامج التطوير 

املهني وي�ضارك يف فعالياتها مما �ضيوؤثر على اأدائه التدري�ضي.
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تو�ضية: اكت�ضاف ورعاية القيادات املدر�ضية املميزة، وتاأهيلهم، فقد بلغ املتو�ضط العام لدعم مدير 
اأ�ضارت النتائج اإىل  املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم )2.46( ويقع يف امل�ضتوى العايل،  كما 
وجود عالقة ارتباطية موجبة )36%(  بني م�ضتوى دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي 
الريا�ضيات والعلوم، وكذلك اأ�ضارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة )38%(  بني دعم مدير 
التالية  الفريق الآلية  الريا�ضيات والعلوم. ويقرتح  املهني ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة وم�ضتوى التطوير 

لتنفيذ التو�ضية:
بناء معايري علمية على م�ضتوى وزارة الرتبية والتعليم لختيار القيادات املدر�ضية.( 1
اإ�ضناد تطبيق املعايري للجان مركزية يف كل اإدارة تربية وتعليم.( 2
توحيد برامج تدريب اأفراد القيادات املدر�ضية بحيث يتم التدريب على اأمناط موحدة تقلل الفروق ( 3

الناجتة بينهم.
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثالث

ين�ض ال�ضوؤال الرئي�ضي الثالث على ما يلي: ما واقع تدري�ض العلوم يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات م�ضروع 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟. ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية: 

ما م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �ضوء فل�ضفة م�ضروع الريا�ضيات والعلوم ( 1
الطبيعية؟.

ما الحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات امل�ضروع؟.( 2
واخلــربة ( 3 واملــوؤهــل  اجلن�ض  عامل  اإىل  يعزى  العلوم  ملعلم  التدري�ضّي  الأداء  يف  اختالف  يوجد  هل 

التدري�ضية واملرحلة الدرا�ضّية ؟.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )1(:
العلوم  ومعلمات  اأداء معلمي  م�ضتوى  ما  ن�ضه:  والــذي   )1( الثالث  الرئي�ض  ال�ضوؤال  لالإجابة عن 
املالحظة  بطاقة  تطبيق  مت  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات  م�ضروع  فل�ضفة  �ضوء  يف  التدري�ض  ملهارات 
 – – منخف�ض  – متو�ضط  ا�ضتخدام مقيا�ض ليكرت الرباعي )عايل  ال�ضفية على عينة الدرا�ضة، ومت 

منخف�ض جًدا( لتحديد ظهور الأداء لكل فقرة من فقرات الأداة، وللحكم على الأداء لتف�ضري النتائج. 
ولالإجابة عن ال�ضوؤال مت ح�ضاب املتو�ضطات والنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل مهارة واملتو�ضط 
احل�ضابّي العام لأداء معلمي ومعلمات العلوم ككل. وفيما يلي جدول )45( يو�ضح املتو�ضطات احل�ضابية 

والنحراف املعياري وم�ضتوى اأداء عينة الدرا�ضة ملحاور بطاقة املالحظة ال�ضفية للعلوم: 

جدول )45(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحاور بطاقة املالحظة ال�شفية للعلوم

املتو�صط املحاور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

عايل2.33.633املحور الأول: املادة العلمّية
متو�ضط2.07.684املحور ال�ضاد�ض: بيئة التعلم

متو�ضط1.98.666املحور الثالث: التمركز حول املتعلم
متو�ضط1.83.747املحور اخلام�ض: التقومي وتعزيز الآداء

متو�ضط1.83.785املحور الثاين: خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
متو�ضط1.65.754املحور الرابع: العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع

منخف�ض1.291.055املحور ال�ضابع: توظيف التقنية
متو�ضط1.89.65355املتو�ضط العام لالأداء الكلي
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االأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�صفية للعلوم: 
يت�ضح من اجلدول )45( اأن م�ضتوى الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم عينة الدرا�ضة يف مهارات 
اأن متو�ضطات  املتو�ضط. كما ميكن مالحظة  امل�ضتوى  3 ويقع يف  اأ�ضل  بلغ )1.89( من  الدرو�ض  تنفيذ 
اأداء املعلمني واملعلمات ملهارات التدري�ض معظمها يف امل�ضتوى املتو�ضط ، ماعدا مهارة املادة العلمية والتي 
ح�ضلت على م�ضتوى عال )2.33( ، ومهارة التقنية يف التعليم والتي ح�ضلت على م�ضتوى منخف�ض)1.28(.  

وبالنظر اإىل تفا�ضيل اجلدول )45( ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�ضط الأداء لعينة الدرا�ضة يف حمور املادة العلمّية )2.33( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل ( 1

وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى عال.
بلغ متو�ضط الأداء لعينة الدرا�ضة يف حمور بيئة التعلم )2.07( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، ( 2

وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى متو�ضط. 
بلغ متو�ضط الأداء لعينة الدرا�ضة يف حمور التمركز حول املتعلم ) 1.98( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 3

املهارات مب�ضتوى  العلوم ميار�ضون هذه  اأن معلمي  على  النتيجة يف جمملها  وتــدل هذه  املتو�ضط 
متو�ضط. 

تقع ( 4 ا�ضتق�ضائية )1.83( وهي قيمة  تعليمية  الدرا�ضة يف حمور خربات  لعينة  الأداء  بلغ متو�ضط 
يف امل�ضتوى املتو�ضط وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارات 

مب�ضتوى متو�ضط. 
بلغ متو�ضط الأداء لعينة الدرا�ضة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء )1.83( هي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 5

املهارات مب�ضتوى  العلوم ميار�ضون هذه  اأن معلمي  على  النتيجة يف جمملها  وتــدل هذه  املتو�ضط 
متو�ضط.

بلغ متو�ضط الأداء لعينة الدرا�ضة يف حمور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى )1.65( ( 6
وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون 

هذه املهارات مب�ضتوى متو�ضط. 
امل�ضتوى ( 7 التقنية )1.29(، وهي قيمة تقع يف  الدرا�ضة يف حمور توظيف  لعينة  الأداء  بلغ متو�ضط 

املنخف�ض، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى 
منخف�ض.

يت�ضح مما �ضبق اأن املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ درو�ض العلوم 
بكفاءة متو�ضطة ومل ت�ضل اإىل امل�ضتوى العايل املاأمول والذى يحقق من خالله الفاعلية املرجوة من 

مناهج العلوم. 
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وقد يعزى ذلك اإىل م�ضتوى التطور املهني الذي ح�ضلوا عليه، فقد اأ�ضارت نتائج حتليل اأدلة املعلم 
لل�ضفوف املعنية بهذه الدرا�ضة، والتي نفذها  فريق درا�ضة املوا�ضفات الرتبوية والفنية والتناول لكتب 
اأداة التقومي  اأن حمور املوا�ضفات الرتبوية للكتب احتل املرتبة الأخرية بني حماور  اإىل  واأدلة العلوم، 
من  لكل  املعلم  اأدلـــة  اإىل  وبالنظر  متو�ضط.  حتقق  مب�ضتوى   )1.82( قيمته  بلغت  ح�ضابي  مبتو�ضط 
ال�ضفوف املعنية، فقد تراوحت قيم املتو�ضطات احل�ضابية  لدرجة حتقق املوا�ضفات الرتبوية لل�ضفوف 
الثاين واخلام�ض البتدائي والثاين املتو�ضط وال�ضف الول الثانوي اأحياء وفيزياء وكيمياء بني م�ضتوى 

متو�ضط )2.07(، وم�ضتوى منخف�ض )1.48(.
ملعلمي  التدري�ضي  بـــالأداء  اهتمت  التي  الــدرا�ــضــات  معظم  مع  متفقة  الدرا�ضة  هــذه  نتيجة  وتــاأتــي 
ومعلمات العلوم، فتتفق مع درا�ضة الرويثي و الرو�ضاء )2012( والتى تو�ضلت اإىل اأن اأداء معلمات العلوم 
يف تنفيذ مقرر العلوم لل�ضف الأول املتو�ضط كان متو�ضًطا. كما تتفق هذه النتائج مع درا�ضة الغامدي 
)2010( والتي تو�ضلت اإىل اأن ممار�ضة معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�ضطة ملجايل تنفيذ التدري�ض 
العبيدي)2007(  درا�ضة  ا  اأي�ضً وهناك  �ضعيفة.  بدرجة  كانت  العلمية  للرتبية  العاملية  املعايري  �ضوء  يف 
يكن  التدري�ضية مل  للكفايات  العلوم  اأداء معلمي  اأن م�ضتوى  اإىل  اأ�ضارتا  واللتان  را�ضد )2007(  ودرا�ضة 
الفيزياء يف  اأداء معلمي  اإىل انخفا�ض  اأبو ناجي حممود )2007(  املن�ضود، كما تو�ضلت درا�ضة  بامل�ضتوى 
�ضوء املعايري املهنّية لأداء املعلم يف مدينة اأ�ضيوط مب�ضر. واأكدت درا�ضة حممد )2011( على اأن م�ضتوى 
الأداء  موؤ�ضرات  �ضوء  التمكن يف  دون حد  القاهرة  الإعــداديــة يف حمافظة  باملرحلة  العلوم  اأداء معلمي 

الدولية املعا�ضرة. 
وفيما يلي تف�ضيل لأداء عينة الدرا�ضة للمرحلة الثانية لكل حمور من حماور البطاقة: 

املحور االأول- املادة العلمّية:
اأداء  يف  توافرها  الواجب  التدري�ضي  الأداء  موؤ�ضرات  من  موؤ�ضرات  اأربعة  على  املحور  هذا  يحتوي 
 ، احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  وقد  املحور،  هذا  �ضوء  يف  التدري�ض  ملهارات  العلوم  ومعلمات  معلمي 
وتو�ضيح ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق من 

م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور املادة العلمية، كما هو مو�ضح يف جدول رقم )46(.

جدول )46(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور املادة العلمّية

رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
م�صتوى 
االأداء

عايل2.62.575يراعي �ضحة املحتوى العلمّي1
عايل2.53.642يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�ضة يف الدر�ض2
متو�ضط2.22.813يبني ترابط املفاهيم العلمّية3
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رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
م�صتوى 
االأداء

متو�ضط1.93.946يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري4
عايل2.33.633متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة 

 ، العلمية بني )2.62( و)1.93(  املــادة  تــراوح متو�ضطات موؤ�ضرات مهارة  يت�ضح من اجلــدول )46( 
وبلغ متو�ضط الأداء الكلي )2.33( وهي قيمة تقع يف م�ضتوى الأداء العايل للمهارة ، وتدل هذه النتيجة 
م�ضتوى  املهارات  اأف�ضل  واأنها  عــال،  مب�ضتوى  املهارة  هذه  ميار�ضون  العلوم  معلمي  اأن  على  الإجمالية 
مقارنة باملهارات الأخرى يف بطاقة املالحظة، اإذ ح�ضلت على املرتبة الأوىل على امل�ضتوى الكلي لبقية 

مهارات البطاقة. 
�ضحة  »يراعي  التوايل:  على  وهما   )2.53(  ،  )2.62( عالية  متو�ضطات  على  موؤ�ضران  ح�ضل  وقد 
على  املتبقيان  املوؤ�ضران  ، وح�ضل  الدر�ض«  يف  الرئي�ضة  والأفكار  املفاهيم  على  »«يركز  العلمي«  املحتوى 
العلم كمعرفة علمية  العلمية« و« يربز جانبي  املفاهيم  قيمة متو�ضطة )2.22( و)1.93( »يبني ترابط 

وكطريقة يف البحث والتفكري«.
ت�ضري هذه النتيجة اإىل عمق معرفة املعلمني واإملامهم باملادة العلمية؛ وميكن اأن يرجع ال�ضبب يف 
، وهناك  اأ�ضاليب وطرق عر�ضها وتو�ضيحها  املادة العلمية يف كتب ودليل املعلم وتعدد  اإىل و�ضوح  ذلك 
اأمثلة متعددة توؤكد ذلك : فهناك  فقرة  دليل الدرا�ضة والــواردة يف دليل املعلم اإذ ُتعر�ض فيها املعارف 
التي  الأن�ضطة  وهناك  الرئي�ضة،  واملفاهيم  الدر�ض  الربط بني مفردات  املعلم يف  ت�ضاعد  والتي  العلمية 
تطوير  كاأن�ضطة  جديدة  �ضياقات  يف  املــعــارف  تطبيق  يف  املعلم  ت�ضاعد  بــدورهــا  والتي  الدليل  يعر�ضها 
لطرق  املعلم  انتباه  لفت  يف  ت�ضاعد  الدليل  يف  فقرات  وجــود  اإىل  بالإ�ضافة   ، وتطبيقه  واإتقانه  املفهوم 
املفاهيم  ت�ضحيح  وفقرة  املفاهيم،  خريطة  كفقرة  وتعديلها  بينها   العالقات  وتو�ضيح  املفاهيم  تنظيم 
ال�ضائعة غري ال�ضحيحة، وكذلك يزود الدليل املعلم باملعلومات الإثرائية كما يف فقرات اخللفية النظرية 

للمحتوى وفقرة الإثراء العلمي، وم�ضروع الوحدة وغريها من الفقرات.
وقد يرجع �ضبب ارتفاع م�ضتوى اأداء معلمي العلوم يف مهارة املادة العلمية اإىل ح�ضول املعلمني على 
دعم وتطوير مهني يف اجلانب العلمّي والريا�ضي كما ت�ضري نتائج ال�ضوؤال الأول يف الدرا�ضة احلالية، يف 
ا�ضتبانة التطور املهنّي، اإذ ح�ضل التطوير املوجه للجانب العلمّي والريا�ضي يف حمتوى التطور املهني 

على متو�ضط ح�ضابّي يقرتب من امل�ضتوى العايل اإىل حد ما )2.23( ح�ضب اإجابات عينة الدرا�ضة.
ا ، مما يدل  وباملقارنة مع نتائج املرحلة الأوىل نالحظ وقوع هذه املهارة يف م�ضتوى الأداء العايل اأي�ضً
على درجة التوافق الكبرية يف م�ضتوى اأداء معلمي العلوم يف الإملام باملادة العلمية يف مراحلها الثالث- 
 ، املختلفة  املراحل  املعلم يف  اأدلــة  ذلك على و�ضوح عر�ضها يف  ويدلل  والثانوية-  واملتو�ضطة  البتدائية 
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والتي اأدت بدورها اإىل متكن املعلمني من تنفيذ الأهــداف التي �ضعت الــوزارة اإىل حتقيقها فيما يتعلق 
باملادة العلمية.

ملعلمي  التدري�ضّي  الأداء  اإىل تقومي  التي هدفت  القرين )1426ه(  درا�ضة  النتيجة مع  وتتفق هذه 
العلوم للمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة واأولياء اأمورهم، والتي اأ�ضارت اإىل اأن متو�ضط تقديرات 
الطلبة لالأداء العام ملعلم العلوم يزيد عن معيار الأداء )70%(، واختالفها مع درا�ضة الغامدي )2010( 
وفهم  العلمّية  املــادة  من  »التمكن  ملعيار  املتو�ضطة  باملرحلة  العلوم  معلمي  ممار�ضة  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي 
الرويثي  درا�ضة  نتائج  مع  كذلك  واختالفها  املالحظة.  بطاقة  على  متو�ضطة  بدرجة  كانت   « طبيعتها 
بالفهم  املرتبط  التدري�ض  ملعيار  متو�ضًطا  اأداًء  العلوم  معلمات  فيها  اأظهرت  والتى   )2012( والرو�ضاء 

العميق للمحتوى العلمي الذي تدر�ضه . 
العلم  جانبي  »يــربز  الأداء  كموؤ�ضر  متو�ضًطا  م�ضتوى  بلغت  املحور  هــذا  موؤ�ضرات  بع�ض  كانت  وملــا 
كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري« ، على الرغم من اأهمية هذه املهارة املرتبطة بفهم معلمي 
العلوم الطبيعية لطبيعة العلم وخ�ضائ�ضه مما يربهن على اأن هذا اجلانب مازال »غري وا�ضح يف اأذهان 
الكثريين من معلمي العلوم الذين يقومون فعال بالتدري�ض يف املراحل التعليمية املختلفة؛ فاإن العملية 
التعليمية –التعلمية ل تعك�ض بال�ضرورة طبيعة العلم وبنيته ، وهذا ما اأو�ضحه العديد من الدرا�ضات 
الطبيعية  العلوم  معلمي  اإدراك  اأن  اإىل  تو�ضلت  والتي   )2010( الغامدي  كدرا�ضة  والأجنبية؛  العربية 
 )Tsai, 2002( لطبيعة العلم منعدمة، وهذا مما يوؤثر يف طرق تدري�ضهم ملادة العلوم، ودرا�ضة ت�ضاي
التي ذكرت اأن 59% من معلمي العلوم اعتقدوا اأن تعليم العلوم هو نقل للمعرفة وتعلم العلوم ما هو اإل 

حفظ للحقائق وتعريف للم�ضطلحات.
املحور الثاين - حمور خربات تعليمية ا�صتق�صائية :

اأداء  توافرها يف  الواجب  التدري�ضي  الأداء  املحور على ثمانية موؤ�ضرات من موؤ�ضرات  يحتوي هذا 
احل�ضابية،  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  وقــد  املحور،  هــذا  �ضوء  يف  التدري�ض  ملهارات  العلوم  ومعلمات  معلمي 
اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق  وتو�ضيح ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات 
من م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية، كما هو مو�ضح يف 

جدول رقم         )47(.

جدول )47( : املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور خربات تعليمية ا�شتق�شائية.
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

متو�ضط2.07.826يطرح اأ�ضئلة ت�ضتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري7
متو�ضط1.91.927يخطط م�ضبقاً لأن�ضطة ال�ضتق�ضاء. 5
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رقم 
املتو�صط العبارةالعبارة

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
م�صتوى 
االأداء

متو�ضط1.86.932يعطي الفر�ضة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات8

متو�ضط1.83.934ي�ضجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار9

متو�ضط1.82.937يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ضتخال�ض النتائج11
متو�ضط1.80.934ي�ضجع املتعلمني على التوا�ضل وتف�ضري مالحظاتهم ونتائجهم.12
متو�ضط1.681.064ينمي املهارات اليدوية لدى املتعلمني6

متو�ضط1.66.915يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�ضواهد10
متو�ضط1.83.785متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة

يف  جميعها  تقع  ال�ضتق�ضائية  التعليمية  اخلــربات  مهارة  موؤ�ضرات  اأن   )47( اجلــدول  من  يت�ضح 
اأن  اأداء كلي) 1.83( ، مما يعني  املتو�ضط مبتو�ضطات تراوحت بــني)2.07( و)1.66( مبتو�ضط  امل�ضتوى 
ممار�ضة معلمي العلوم ملهارات هذا املحور قد بلغت م�ضتوى اأداء متو�ضط حمتلة املرتبة اخلام�ضة مقارنة 
ببقية مهارات بطاقة املالحظة اإذ ح�ضلت املوؤ�ضرات »يطرح اأ�ضئلة ت�ضتدعي اأنواًعا خمتلفة من التفكري« 
على متو�ضط )2.07( و«يخطط م�ضبًقا لأن�ضطة ال�ضتق�ضاء« على متو�ضط )1.91(، وكان هناك تقارب يف 
متو�ضطات املوؤ�ضرات التالية: »يعطي املتعلمني فر�ضة لطرح التوقعات والفر�ضيات«، »ي�ضجع املتعلمني 
على النقد واختبار الأفكار«، »يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ضتخال�ض النتائج«، »ي�ضجع املتعلمني 
على التوا�ضل وتف�ضري املالحظات والنتائج » مبتو�ضطات بلغت )1.86(، )1.83(، )1.82(، )1.80( على 
الرتتيب، بينما ح�ضل »ينمي املهارات اليدوية لدى املتعلمني« ، »يوجه املتعلمني جلمع ال�ضواهد والأدلة« 

على متو�ضطات اأقل هي على الرتتيب )1.68( ، )1.66(. 
ت�ضري هذه النتيجة اإىل عدم ممار�ضة معلمي ومعلمات العلوم مهارة اخلربات التعليمية ال�ضتق�ضائية 
بال�ضكل املطلوب اإذ مل ي�ضل متو�ضط الأداء الكلي للم�ضتوى العايل من الأداء، وقد يرجع ال�ضبب يف ذلك 
درا�ضة  اأ�ضارت  املهارات عملياً، فقد  التعامل مع هذه  املجال وكيفية  الأكادميي يف هذا  اإعدادهم  ل�ضعف 
عبدالعزيز )2007( اإىل اأن املعايري الأكادميية ملعلمي الفيزياء  قبل اخلدمة ل تتوافر مب�ضتوى مقبول 
يف برنامج معلمي الفيزياء. وكان لتدري�ض الوحدة التي مت ت�ضميمها يف �ضوء معايري الرتبية العلمية 
كما  املعلمني.  الطالب  لدى  العلمي  ال�ضتق�ضاء  مهارات  وتنمية  املعريف،  الأداء  حت�ضني  يف  كبري  تاأثري 
ميكن اأن نعزو ال�ضبب يف عدم ح�ضول مهارة اخلربات ال�ضتق�ضائية على م�ضتوى عايل يف الأداء اإىل امليل 
اإىل اتباع الأ�ضاليب التقليدية يف تدري�ض العلوم ل�ضهولة تطبيقها واخت�ضار اجلهد و الوقت الذي مي�ضيه 

املعلم يف تنفيذها.
اإىل  اأداء متو�ضط  ال�ضتق�ضائية على م�ضتوى  التعليمية  �ضبب ح�ضول مهارة اخلربات  وقد يرجع 
ق�ضور يف برامج التطوير املهني، فقد اأ�ضارت نتائج ال�ضوؤال الأول يف الدرا�ضة احلالية، يف ا�ضتبانة التطور 
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اإذ  ال�ضتق�ضائية مب�ضتوى متو�ضط،  املعلمني على تطوير مهني يف جانب اخلربات  اإىل ح�ضول  املهنّي، 
 )1.91( ح�ضابّي  متو�ضط  على  املخربية  املــواد  وا�ضتخدام  والتق�ضي  البحث  اأ�ضاليب  يف  التطوير  ح�ضل 

ح�ضب اإجابات عينة الدرا�ضة.
وباملقارنة مع نتائج املرحلة الأوىل جند اأن مهارة اخلربات التعليمية ال�ضتق�ضائية تقع يف م�ضتوى 
اخلــربات  ملــهــارة  الكلي  الأداء  متو�ضط  قيمة  بلغت  بينما   ،)2.03( كلي  اأداء  مبتو�ضط  املتو�ضط  الأداء 
املتو�ضط  ُيف�ضر تدين قيمة  ا، وقد  اأي�ضً اأداء متو�ضط  الثانية )1.83( مب�ضتوى  ال�ضتق�ضائية يف املرحلة 
اإذ تتميز املهارات  الثانوية  الثانية عن املرحلة الأوىل بتطبيق بطاقة املالحظة على املرحلة  يف املرحلة 
ال�ضتق�ضائية يف هذه املرحلة بالتعقيد والتو�ضع اأكرث من املرحلة البتدائية واملتو�ضطة مما قد يجعل 
اأن هذا يتعار�ض مع نتائج �ضوؤال  ، بالرغم  املهارة  ا�ضتخداًما يف ممار�ضة هذه  اأقل  العلوم  بع�ض معلمي 
متغري املرحلة الدرا�ضية والذي تو�ضل اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني من يدر�ضون املرحلة 

البتدائية وبني من يدر�ضون املرحلة املتو�ضطة يف حمور اخلربات التعليمية ال�ضتق�ضائية.
املعيار  على ح�ضول  اأكــدت  والتي   )2012( والرو�ضاء  الرويثي  درا�ضة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  تتفق 
املرتبط بال�ضتق�ضاء وتنمية مهارات التفكري العليا على م�ضتوى متو�ضط. ومع درا�ضة ال�ضعدين )2006( 
والتى تو�ضلت اإىل اأن معلمي العلوم نادرا ما يقومون مبمار�ضات قد تودي اإىل اإك�ضاب املتعلمني مهارات 
ا مع  وعمليات الرتبية العلمية ال�ضتق�ضائية، واأحياناً ميار�ضونها على ا�ضتحياء �ضديد جًدا. كما تتفق اأي�ضً
نتائج درا�ضة فقيهي )2008( والتى اأظهرت اأن ال�ضتق�ضاء يف التعليم الثانوي القائم على نظام املقررات 
ال�ضمراين  درا�ضة  مع  ا  اأي�ضً تتفق  كما  املــقــررات.  تلك  يف  غائب  �ضبه  يعد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
والدهم�ض )1433هـــ( والتي اأظهرت النتائج اأن م�ضريف العلوم يرون اأن معلمي العلوم مبدار�ض التعليم 
اأما  الأقل كل �ضهر.  اأي مرة واحدة على  اأحياناً  الدرا�ضي  ال�ضف  العلمي يف  العام ميار�ضون ال�ضتق�ضاء 
معلمات العلوم فيمار�ضن ال�ضتق�ضاء العلمي يف ال�ضف الدرا�ضي بدرجة اأكرب من معلمي العلوم، حيث 

اإنهن ميار�ضن ال�ضتق�ضاء مرة كل اأ�ضبوع تقريًبا.

املحور الثالث- التمركز حول املتعلم:
اأداء  يف  توافرها  الواجب  التدري�ضي  الأداء  موؤ�ضرات  من  موؤ�ضرات  ثمانة  على  املحور  هذا  يحتوي 
 ، احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  وقد  املحور،  هذا  �ضوء  يف  التدري�ض  ملهارات  العلوم  ومعلمات  معلمي 
اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق  وتو�ضيح ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات 
من م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور املمار�ضات التدري�ضية ، كما هو مو�ضح يف اجلدول 

رقم) 48 (.
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جدول )48( : املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور التمركز حول املتعلم 
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

متو�ضط2.13.65831ي�ضتخدم منوذج التعلم البنائي املوقف التدري�ضي
عايل2.49.684ي�ضرح املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�ضيح(15
عايل2.28.762يثري اهتمام املتعلمني )التهيئة(13
متو�ضط2.09.846يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�ضة للدر�ض )الكت�ضاف(14
متو�ضط1.93.772ي�ضتفيد من نتائج التقومي يف حت�ضني التدري�ض )التقومي(16
متو�ضط1.85.920يربط املفاهيم بتطبيقات اأخرى )الإثراء(17

متو�ضط1.72.83092ي�ضتخدم التعليم املتمايز
متو�ضط1.761.036يرثي مناق�ضة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني 19
متو�ضط1.76.908يعالج املفاهيم البديلة ال�ضائعة20
متو�ضط1.64.927ينوع ا�ضرتاتيجيات التدري�ض لتنا�ضب اأمناط تعلم خمتلفة18

متو�ضط1.98.666متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة

يت�ضح من اجلدول )48( اخلا�ض مبحور التمركز حول املتعلم اأن متو�ضط الأداء الكلي لهذا املحور 
)1.98( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وقد ت�ضمن هذا املحور مهارتني رئي�ضتني يف التدري�ض وهما: 
مهارة ا�ضتخدام منوذج التعلم البنائي يف املوقف التدري�ضّي وقد بلغ متو�ضط الأداء الكلي لها )2.13( وهي 
ا  اأي�ضً بلغ متو�ضطها احل�ضابّي  والتي  املتمايز  التعليم  ا�ضتخدام  املتو�ضط، ومهارة  امل�ضتوى  قيمة تقع يف 
)1.72( وهى قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وقد ح�ضلت مهارة التمركز حول املتعلم على املرتبة الثالثة 

على امل�ضتوى الكلي لبقية مهارات البطاقة. 
 كما يت�ضح وجود تفاوت يف ممار�ضة املعلمني ملراحل منوذج التعلم البنائي والتي مثلتها املوؤ�ضرات 
»يثري  اأداء عاٍل وهي:  اإذ ح�ضل موؤ�ضران فرعيان فقط على م�ضتوى  الأول.  الرئي�ض  للموؤ�ضر  الفرعية 
بلغت  و  )التو�ضيح(«  الدر�ض  فهم  على  املعينة  واملفردات  املفاهيم  و«ي�ضرح  )التهيئة(«  املتعلمني  اهتمام 
متو�ضطاتها احل�ضابية على التوايل )2.28( و)2.49(، وقد يعود الرتفاع الن�ضبي لهذين املوؤ�ضرين اإىل 
تركيز كتب الطالب واملعلم على مرحلة التهيئة وا�ضتخدام ال�ضور والتجارب ال�ضتهاللية يف التمهيد، 
اأما عر�ض املفاهيم فقد احتوى دليل املعلم على منظمات مفاهيمية لتو�ضيح املفاهيم والعالقة بينهما 
اإىل جانب تركيز كتاب الطالب على تو�ضيح املفاهيم يف �ضفحة املفردات يف البتدائي وتو�ضيح املفردات يف 
املرحلة املتو�ضطة ومراجعة املفردات واملفردات اجلديدة يف املرحلة الثانوية اإىل جانب م�ضرد امل�ضطلحات 
اأداء  اأن هناك ت�ضريًحا مبا�ضًرا للفكرة الرئي�ضية للمو�ضوع يف بداية كل در�ض. بينما كان م�ضتوى  كما 
املعلمني متو�ضطا يف املوؤ�ضرات الثالثة املتبقية وهي : »يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�ضة للدر�ض 
)الكت�ضاف(« و »ي�ضتفيد من نتائج التقومي يف حت�ضني التدري�ض )التقومي(« و »يربط املفاهيم بتطبيقات 
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اأخرى )الإثراء(« اإذ بلغت متو�ضطاتها احل�ضابية على الرتتيب )2.09(، )1.93(، )1.85(.
اإذ حظي املعيار املرتبط مبدى ا�ضتخدام  وهي تتفق مع نتائج درا�ضة الرويثي و الرو�ضاء )2012(  
املعلمني لنموذج دورة التعلم اخلما�ضية على م�ضتوى متو�ضط، ودرا�ضة )ال�ضبلي واآخــرون،2010( والتي 
اأظهرت اأن معلمي العلوم يوظفون البنائية بدرجة مقبولة، ودرا�ضة )الوهر، 2002( والتي تو�ضلت اإىل 
ا تتفق مع درا�ضة الغامدي  اأن درجة معلمي العلوم بالنظرية البنائية كانت �ضعيفة. وهذه النتائج اأي�ضً
املعلمني  اإىل �ضعف  اأ�ضارت  والتي  ورا�ضد )2007(  والأحمد )2007(،  ودرا�ضة �ضميلي )2012(،   ،)2010(
الأ�ضاليب  على  واعتمادهم  واملــثــرية  احلديثة،  التدري�ض  وا�ضرتاتيجيات  طــرق  ا�ضتخدام  يف  واملعلمات 

التقليدية للتدري�ض.
وتوؤكد هذه النتائج ما تو�ضلت اإليه نتائج درا�ضة اأودجري�ض )Odgers, 2003( اإذ اإن املعلمني   
امل�ضاركني لديهم مزيج من وجهات النظر التقليدية والبنائية حول طبيعة العلم، واأن ن�ضبة قليلة جًدا 
من ا�ضرتاتيجيات التدري�ض التي و�ضفها امل�ضاركون كانت قائمة على البنائية، الأمر الذي ي�ضري اإىل اأن 

غالبية املعلمني ينفذون بطريقة تقليدية.
و   )1.72( ح�ضابي  متو�ضط  على  املتمايز«  التعليم  »ي�ضتخدم  الثاين  الرئي�ض  املوؤ�ضر  ح�ضل  كما    
تراوحت متو�ضطاته احل�ضابية بني )1.64( و)1.76( اإذ ح�ضل املوؤ�ضر الفرعي »ينوع ا�ضرتاتيجيات التدري�ض 
مناق�ضة  »يــرثي  املوؤ�ضرين  كال  وح�ضل   ،)1.64( ح�ضابي  متو�ضط  على  خمتلفة«  تعلم  اأمنــاط  لتنا�ضب 
 .)1.76( وهي  القيمة  نف�ض  على  ال�ضائعة«  البديلة  املفاهيم  و«يعالج  املتعلمني«  نظر  بوجهات  املحتوى 
وقد يرجع �ضبب ح�ضول هذا املوؤ�ضر على م�ضتوى اأداء متو�ضط بالرغم من تزويد املعلم با�ضرتاتيجيات 
املعلمني  ميل  اإىل  املعلم  دليل  يف  ال�ضحيحة  غري  ال�ضائعة  املفاهيم  وتو�ضيح  الطالب  ملناق�ضة  متنوعة 
لالأ�ضاليب التقليدية يف التدري�ض لعتيادهم عليها او لعدم اإميانهم بجدوى ال�ضرتاتيجيات اجلديدة. 
وقد تعزى هذه النتيجة اإىل ق�ضور يف برامج التطوير املهني التي تخ�ض�ض للتدريب العملي على املمار�ضات 
التدري�ضية يف جمال التعليم املتمايز. اإذ اأ�ضارت الدرا�ضات تابر )Taber,2003(، و)امبو�ضعيدي، 2004(، 
و)بيومي، 2003( اإىل اأن الأ�ضاليب التقليدية يف التدري�ض لي�ض لها فاعلية يف تعديل الت�ضورات البديلة، 
كما اأثبتت نتائج الدرا�ضات فاعلية ا�ضرتاتيجيات التدري�ض املرتبطة بالبنائية يف تعديل املفاهيم البديلة 

)الأ�ضمر، 2008؛ �ضبحي، 2007؛ ال�ضليم، 2003؛ Clement, 2003؛ الغليظ، 2006؛ �ضهري، 2009(. 
وباملقارنة مع نتائج تقرير املرحلة الأوىل جند اأن حمور التمركز حول املتعلم يقع يف م�ضتوى الأداء 
املتعلم يف  التمركز حول  ملهارة  الكلي  الأداء  قيمة متو�ضط  وبلغت  كلي )2.21(،  اأداء  املتو�ضط مبتو�ضط 
ا ، بالإ�ضافة اإىل اأن مهارة ا�ضتخدام منوذج التعلم  نتائج املرحلة الثانية )1.98( مب�ضتوى اأداء متو�ضط اأي�ضً
البنائي يف املوقف التدري�ضّي يف املرحلة الثانية قد بلغ متو�ضط الأداء الكلي لها )2.13( بينما متو�ضط 
الأداء الكلي لهذه املهارة يف املرحلة الأوىل )1.73( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط ولكن اأعلى منها يف 
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املرحلة الثانية، ولعل ذلك يرتبط بتطبيق الدرا�ضة يف املرحلة الثانية على املرحلة الثانوية والتى يدر�ض 
فيها التخ�ض�ضات )فيزياء وكيماء واأحياء(، اإذ ت�ضاعد املعلم بتوفري ح�ض�ض اأكرث من ح�ض�ض العلوم يف 
املرحلة البتدائية واملتو�ضطة ميكن من خاللها اأن يطبق منوذج التعلم البنائي ب�ضكل اأكرث فاعلية، اأما 
بالن�ضبة ملهارة ا�ضتخدام التعليم املتمايز فقد بلغ متو�ضطها احل�ضابّي )1.72( يف املرحلة الثانية وهى قيمة 
ا )2.03(،  تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط ولكنها اأقل منها يف املرحلة الأوىل والتى بلغ متو�ضطها احل�ضابّي اأي�ضً
ا�ضرتاتيجيات  بتنويع  الهتمام  هو  املرحلتني  يف  النتائج  هذه  بني  الب�ضيط  الختالف  �ضبب  يعود  وقد 

التدري�ض لتنا�ضب املرحلة العمرية يف البتدائية واملتو�ضطة اأكرث منها يف املرحلة الثانوية. 

املحور الرابع-  العالقة التكاملية بني العلوم واملواد االأخرى واملجتمع:
يحتوي هذا املحور على �ضتة موؤ�ضرات من موؤ�ضرات الأداء التدري�ضي الواجب توافرها يف اأداء معلمي 
ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �ضوء هذا املحور، وقد مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية ، وتو�ضيح 
ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق من م�ضتوى 
اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع ، كما 

هو مو�ضح يف اجلدول رقم )49(.
جدول ) 49 (: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى 

واملجتمع.
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

متو�ضط1.76.842يربط العلوم باملواد الأخرى

يوظف اأن�ضطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم22
متو�ضط1.88.933

21
يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ضاب وجمع 

وعر�ض وتف�ضري البيانات
متو�ضط1.701.130

23
يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى )العلوم 

ال�ضرعية، العلوم الجتماعية، اللغة العربية، الرتبية الفنية(
متو�ضط1.701.004

متو�ضط1.55.827يربط العلوم بالتقنية واملجتمع

يربط املحتوى بالق�ضايا العلمّية والظواهر املحيطة باملتعلمني24
متو�ضط1.92.862

25
يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة 

اليومية فيما يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية
منخف�ض1.48.968

منخف�ض1.231.009يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�ضميم التقني26
متو�ضط1.65.754متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة
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يو�ضح جدول )49( ح�ضول مهارة العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع يف امل�ضتوى 
املتو�ضط من الأداء مبتو�ضطات تراوحت بني )1.76( و)1.55( للموؤ�ضرات الرئي�ضية ومبتو�ضط اأداء كلي 
)1.65(؛ وقد ح�ضلت هذه املهارة على املركز ال�ضاد�ض يف الرتتيب الكلي للمهارات مما يدل على اأنها من 

املهارات القليلة املمار�ضة لدى معلمي العلوم مقارنة ببقية مهارات البطاقة.
الأخــرى« على متو�ضط )1.76( وح�ضلت  باملواد  العلوم  »يربط  الأول  الرئي�ض  املوؤ�ضر  حيث ح�ضل 
جميع موؤ�ضراته الفرعية على م�ضتوى اأداء متو�ضط  فقد ح�ضل املوؤ�ضر »يوظف اأن�ضطة قرائية وكتابية 
اأن الإر�ضادات يف دليل املعلم �ضريحة مبا�ضرة  متنوعة لتعلم العلوم« على متو�ضط )1.88( بالرغم من 
اإىل  وبالإ�ضافة  البتدائية،  املرحلة  والكتابة« يف  القراءة  »�ضاعد طالبك على  لهذا اجلانب مثل عنوان 
»املطويات« واملو�ضوعات الإثراية بعد كل ف�ضل يف جميع مناهج املراحل التعليمية. وتعترب هذه املمار�ضة 
ذات اأهمية كبرية يف التعلم، فا�ضتخدام هذه الأن�ضطة يثبت املفاهيم العلمّية التي تت�ضمنها مادة العلوم 

 .)Welders,2000(
العلوم  ال�ضرعية،  )العلوم  الأخـــرى  واملـــواد  العلوم  بــني  التكاملية  العالقة  املــوؤ�ــضــر«يــربز  وح�ضل 
الجتماعية، اللغة العربية، الرتبية الفنية(« على م�ضتوى اأداء متو�ضط )1.70( بالرغم اأن هناك اإ�ضارات 
�ضريحة يف كتاب الطالب للربط بني الكيماء وعلم الإحياء اأو علم الفيزياء يف املرحلة الثانوية، وهناك 
»الربط  املعلم للمرحلة البتدائية واملتو�ضطة مثل وجود عنوان  اإ�ضارات مبا�ضرة لهذا اجلانب يف دليل 
مع املناهج« و«تنوع الثقافات«، وا�ضتخدام املطويات باأ�ضكال خمتلفة. مما يوؤكد نتيجة عدم وعي املعلمني 
 )2007 ،Lee( اأكدته درا�ضات كثرية مثل درا�ضة يل العلوم واملــواد الأخــرى والــذي  باأهمية الربط بني 
املــواد املختلفة يف وحدة  املــواد عند عر�ض منوذج لربط  اأهمية العالقة التكاملية بني  والتي تركز على 

واحدة. 
اأما املوؤ�ضر »يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ضاب وجمع وعر�ض وتف�ضري البيانات« 
فقد كان م�ضتوى اأداء املعلمني واملعلمات متو�ضطاً )1.70(؛ مما يعني اأن املعلمني يحتاجون اإىل توجيه 
لأدائها خا�ضة يف املرحلة الثانوية التي حتتاج اإىل م�ضتوى عال لهذه املهارة بالنظر اإىل اأهمية الريا�ضيات 
اإىل  املعلمني  اإىل حاجة  ال�ضايع )2013(  درا�ضة  اأ�ضارت  والكيمياء. وقد  كالفيزياء  املتخ�ض�ضة  العلوم  يف 
برامج تطور مهني ت�ضاعد يف تلبية احلاجات املرتبطة بالتكامل بني العلوم والريا�ضيات. ويرى الفريق 
اأنه قد يكون لعامل الوقت عالقة بانخفا�ض هذا املوؤ�ضر، اإذ يحتاج املعلم اإىل وقت اأطول يف التخطيط 
والتنفيذ، بالنظر اإىل املعارف واملهارات امل�ضتقاة من خارج التخ�ض�ض، في�ضطر الكثري من املعلمني اإىل 
ب�ضكل  يقدمونها  يجعلهم  مما  وخرباتهم،  تخ�ض�ضهم  نطاق  خارج  مفاهيم  ومعاجلة  معلومات  تقدمي 
 Amirshokoohi, 2008;( املجال الدرا�ضات يف هذا  اإليه  اأ�ضارت  ما  غري مالئم وغري عميق، وهذا 

.)Morlier, 2001; Basista, et al,2001
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بالتقنية واملجتمع« على متو�ضط )1.55( وتراوحت  العلوم  الثاين »يربط  الرئي�ض  املوؤ�ضر  وح�ضل 
متو�ضطات موؤ�ضراته الفرعية بني م�ضتوى الأداء املتو�ضط واملنخف�ض مبتو�ضطات تراوحت بني )1.92( 
 ،)1.92( على  باملتعلمني«  املحيطة  والظواهر  العلمّية  بالق�ضايا  املحتوى  »يربط  ح�ضل  اإذ  و)1.23(؛ 
بق�ضايا  يتعلق  فيما  اليومية  واحلياة  املحلية  البيئة  حول  القرار  اتخاذ  على  املتعلمني  »يحفز  وح�ضل 
العلوم والتقنية« على )1.48( ، وح�ضل املوؤ�ضر »يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�ضميم التقني« على 
املهارة ككل مبتو�ضط بلغ )1.23(. مما يدل  اأقل متو�ضط على م�ضتوى موؤ�ضره الرئي�ض وعلى م�ضتوى 
على اأن معظم املعلمني مل ميار�ضوا هذه املهارة. وقد يرجع ذلك اإىل اأن بع�ض املعلمني حتى لو دربوا على 
بالق�ضايا الجتماعية  املرتبطة  املعرفة  اأن قيا�ض  الق�ضايا )العلوم، والتقنية، واملجتمع( يرون  معاجلة 
ميكن اأن يكون على ح�ضاب املعرفة املرتبطة باملفاهيم العلمّية. حتى ولو اأنهم يف جتربة تطبيق مناهج 
العلوم اإل اإنهم مازالوا يتبعون املنهج التقليدي الذي تعودوا عليه. وهذا ما توؤكده نتائج ال�ضوؤال الأول يف 
الدرا�ضة احلالية، فقد ح�ضلت عبارة »اأ�ضهمت برامج التطور املهنّي يف حت�ضني قدراتي على تدري�ض العلوم 
اأو الريا�ضيات بالتكامل مع املواد الأخرى« على متو�ضط ح�ضابّي )2.15( ح�ضب اإجابات عينة الدرا�ضة، 
وتف�ضر هذه باأن املعلمني واملعلمات ا�ضتفادوا من برنامج التطوير املهنّي والذي يخ�ض هذا املحور ولكنهم 
مل يطبقوا ما تعلموه، وا�ضت�ضهلوا املنهج التقليدي. وهذا ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة كل من الأحمد والفدا 
)2012(، والأحمد وعثمان )2007(، و�ضتال و�ضتال Stahl & Stahl 1995 اإذ اأ�ضاروا اإىل اأن كثرًيا من 
وقد  التقليدي.  املنهج  اأ�ضا�ض  على  اختباراتها  ومتطلبات  املدر�ضية  الكتب  مع  التعامل  اعتادوا  املعلمني 
يرجع ذلك اإىل عدم توافر اخلربة ال�ضابقة للمعلمني واملعلمات يف جمال العالقة التكاملية بني العلوم 
واملواد الأخرى ب�ضبب حداثة هذا التوجه، وعدم الهتمام به �ضابقاً وخا�ضة الربط بني العلوم والقراءة.

وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة الغامدي )2010( اإذ وجد اأن معلمي العلوم ل ميار�ضون الربط بني 
مو�ضوعات العلوم واملواد الأخرى، وتتفق كذلك مع نتائج درا�ضة الرويثي و الرو�ضاء )2012( والتي ت�ضري 
نتائجها اإىل ح�ضول املعيار اخلام�ض املرتبط بدمج تدري�ض العلوم مبهارات اللغة والريا�ضيات مب�ضتوى 
دون املقبول �ضواء يف تخطيط درو�ض العلوم اأو تنفيذها اأو تقوميها. وهذه النتائج ال�ضعيفة يف تناول هذا 
املحور يف تدري�ضنا تتعار�ض مع ما اأكدته جميع معايري اإعداد معلمي العلوم NSTA ومعايري التدري�ض  
ا يف اأثناء اخلدمة InTASC على اأهمية  املهنّية ملعلم العلوم NBPTS ومعايري تقومي املعلم اجلديد واأي�ضً

اإملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع.
وباملقارنة مع نتائج املرحلة الأوىل، جند اأن مهارة العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى   
الأداء  قيمة متو�ضط  بلغت  بينما  كلي )1.69(،  اأداء  املتو�ضط مبتو�ضط  الأداء  تقع يف م�ضتوى  واملجتمع 
الكلي ملهارة العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع يف املرحلة الثانية )1.65( مب�ضتوى 
ا ومتقارب جًدا مع نتائج املرحلة الأوىل، وبالرغم من هذا التقارب اإل اأن نتائج ال�ضوؤال  اأداء متو�ضط اأي�ضً



128

املرتبط مبتغري املرحلة الدرا�ضية اأ�ضارت اإىل اأن معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية اأف�ضل اأداًء من زمالئهم 
يف املرحلة البتدائية يف حمور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع، وذلك قد يعود اإىل 
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية املتخ�ض�ضني بالعلوم الطبيعية، لذا يرون اأهمية التكامل مع املعارف 

الأخرى. 

املحور اخلام�س- التقومي وتعزيز االأداء:
اأداء  توافرها يف  الواجب  التدري�ضي  الأداء  موؤ�ضرات  موؤ�ضرات من  املحور على خم�ضة  يحتوي هذا 
 ، احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  وقد  املحور،  هذا  �ضوء  يف  التدري�ض  ملهارات  العلوم  ومعلمات  معلمي 
اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق  وتو�ضيح ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات 
من م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور التقومي وتعزيز الأداء، كما هو مو�ضح يف جدول 

رقم )50(.

جدول )50(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور التقومي وتعزيز الأداء.
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

متو�ضط2.17.808يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي27
متو�ضط1.94.814يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية28
متو�ضط1.82.918ي�ضتخدم مهام واقعية ذات �ضلة بحياة املتعلمني30
متو�ضط1.74.890ي�ضتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني29
منخف�ض1.50.991ي�ضجع املتعلمني على التقومي الذاتي31

متو�ضط1.83.747متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة

اأداء كلي  التقومي بني )2.17( و)1.50( مبتو�ضط  تــراوح متو�ضط مهارة  اإىل  ي�ضري اجلــدول )50( 
)1.83( ؛ مما يدل على اأن ممار�ضة معلمي العلوم لهذه املهارة تقع يف م�ضتوى الأداء املتو�ضط وقد ح�ضلت 

على املركز الرابع على امل�ضتوى الكلي لبقية مهارات البطاقة. 
والبنائي  القبلي  التقومي  »توظيف  متو�ضط هي:  اأداء  م�ضتوى  على  موؤ�ضرات  اأربعة  حيث ح�ضلت 
واخلتامي« مبتو�ضط )2.17( ، و«يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية« مبتو�ضط )1.94(، 
و«ي�ضتخدم مهام واقعية ذات �ضلة بحياة املتعلمني« مبتو�ضط )1.82( و«ي�ضتخدم اأدوات تقومي متنوعة 
لقيا�ض اأداء املتعلمني« مبتو�ضط )1.74(، بينما ح�ضل املوؤ�ضر »ي�ضجع املتعلمني على التقومي الذاتي« على 

م�ضتوى اأداء منخف�ض مبتو�ضط )1.50(.
وقد اأرجع فريق الدرا�ضة �ضبب ح�ضول مهارة التقومي وتعزيز الأداء على م�ضتوى اأداء متو�ضط يف 
بع�ض موؤ�ضراته اإىل ح�ضول املعلمني على دعم وتطوير مهني يف جانب هذه املهارة مب�ضتوى اأداء متو�ضط  
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يف  التطوير  ح�ضل  اإذ  املهنّي،  التطور  ا�ضتبانة  يف  احلالية،  الدرا�ضة  يف  الأول  ال�ضوؤال  نتائج  ت�ضري  كما 
التعليم والتعلم على متو�ضط ح�ضابّي )2.15( وح�ضل موؤ�ضره »اأ�ضهمت برامج التطوير املهني يف حت�ضني 
قدراتي على ا�ضتخدام اأ�ضاليب متنوعة وم�ضتمرة لتقومي املتعلمني« على متو�ضط )2.20( ح�ضب اإجابات 
الدرا�ضية )البتدائية  املراحل  العلوم بجميع  تركيز مناهج  فاإن  الدعم  اإىل جانب ذلك  الدرا�ضة.  عينة 
واملتو�ضطة والثانوية( على التقومي امل�ضتمر القبلي والذى يظهر كاأ�ضئلة ذاتية اأو جتارب اأو �ضور مبا�ضرة 
يف بداية كل در�ض اإىل جانب التقومي التكويني يف نهاية كل فقرة من الدر�ض، ثم اأ�ضئلة ختامية لكل در�ض 
ولكل ف�ضل، واأ�ضئلة نهائية لكل وحدة وقد مت �ضياغتها ب�ضكل يحقق فيه جميع م�ضتويات التفكري الدنيا 

والعليا.
وتعزيز  التقومي  ملهارة  العلوم  اإىل عدم ممار�ضة معلمي  ت�ضري  النتائج  فاإن  ذلك  الرغم من  وعلى 
الأداء بال�ضكل املطلوب اإذ مل ي�ضل متو�ضط الأداء الكلي للم�ضتوى العايل من الأداء، وهناك تدن وا�ضح يف 
موؤ�ضرات الأداء املرتبطة بالتقومي البديل وقد اأرجع فريق الدرا�ضة هذه النتائج املتو�ضطة والتي مل ت�ضل 
اإىل الطموحات التقوميية املرغوب فيها وخا�ضة يف جمال التقومي البديل والذي يعتمد عليه امل�ضروع، 
وتركيزهم  واملعلمات  املعلمني  من  كثري  لدى  املف�ضلة  الأداة  ب�ضفتها  باأنواعها  الختبارات  �ضيطرة  اإىل 
الأخــرى كاملهارية والوجدانية فالتقومي لدى بع�ض  واإهمال اجلوانب   ، املعرفية  على تقومي اجلوانب 
اأن  اعتقادهم  اإىل  عائد  وهو  اأذهانهن،  يف  معلومات  من  الطالبات  لدى  ما  قيا�ض  يعني  العلوم  معلمي 
التقومي مرادف للقيا�ض. بالإ�ضافة اإىل اجلهد الذي يتطلبه ا�ضتخدام هذا النوع من اأ�ضاليب التقومي 
بين�ضون  درا�ضات كثرية كدرا�ضة  اأكدته  الرغم مما  املعلمني عنه. على  اإىل عزوف  يــوؤدي  والــذي  البديل 
الأمــور ف�ضلوا ملفات  اأولياء  اأن  اإىل  اأ�ضارت  والتي   )Norman,1998( ونورمان  )Benson,1995(
اأبنائهم وف�ضرت لهم درجات التح�ضيل.  اأو �ضجالت الأداء لأنها �ضاعدتهم على التحقق ومراقبة تطور 
كما اأ�ضارت درا�ضة مت�ضيلر )Mutchler، 2006( اإىل تف�ضيل الطلبة لطرق التقومي البديل باملقارنة 
مع التقومي التقليدي اإذ اإنها اأتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم روح ال�ضتقاللية و�ضجعتهم 
على تعلم املعلومات اجلديدة بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة. وعمل برامج تدريبية وور�ض عمل 

للمعلمني واملعلمات يف هذا املجال.
 وقد يرجع تدين النتائج املرتبطة بالتقومي البديل اإىل �ضعف يف برامج التطوير املهني يف جمال 
التقومي البديل، اإذ اأظهرت درا�ضة )اأبو �ضعرية وا�ضتيوه وعباري، 2010( اأن من اأكرث املعيقات التي تواجه 
تطبيق منظومة التقومي البديل هي املعيقات املتعلقة بالإمكانات املادية ومن ثم يليها الربامج التدريبية. 
وتتفق نتائج الدرا�ضة ب�ضكل عام مع درا�ضة �ضميلي )2012( والتي تو�ضلت اإىل انخفا�ض يف مدى 
متكن معلمي العلوم من مهارة التقومي ، ومع درا�ضة الرويثي والرو�ضاء )2012( والتي ح�ضل فيها موؤ�ضر 
الأداء يف التقومي امل�ضتمر يف اأثناء مراحل الدر�ض املختلفة على قيمة متو�ضطة، بينما ا�ضتخدام اأن�ضطة 
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ا، ودرا�ضة الغامدي )2010(  عملية لتقومي الأداء، وا�ضتخدام ملفات الأداء )البورتفوليو( كان منخف�ضً
يف اأن املعلم ينفذ التقومي على مراحل واأمناط خمتلفة بدرجة متو�ضطة، ودرا�ضة مراد )2001( والتي 
املعلمني  ا�ضتفادة  درجة  وان  مقبولة،  بدرجة  التقومي  اأ�ضاليب  ميار�ضون  واملعلمات  املعلمني  اأن  اأظهرت 
من ملف الإجناز يف تقومي الطالب قليلة، ودرا�ضة اإبراهيم )2006( والتي تو�ضلت اإىل اأن هناك ق�ضوًرا 
درا�ضة  نتائج  اأظهرت  كما  البتدائية.  املرحلة  معلمي  لدى  الواقعي  التقومي  تطبيق  مهارات  بع�ض  يف 
الدو�ضري )2003( اإىل اأن الكثري من املعلمني ي�ضتخدمون الأدوات التقليدية يف تقومي طلبتهم. وتتفق 
هذه النتائج كذلك مع نتائج درا�ضة العبيدي )2007( والتي هدفت اإىل تقومي الكفايات التدري�ضية لدى 
اأداء متو�ضط مقارنة  اإىل ح�ضول التقومي على م�ضتوى  معلمي العلوم يف املرحلة البتدائية، وتو�ضلت 
)را�ضد،  )ال�ضمراين، 2004(،  درا�ضة  الدرا�ضات مثل  العديد من  ، ومع  الدرا�ضة  الكفايات يف هذه  ببقية 
ولكنها   ،  )2007  ، ،)عبداهلل   )2008 )فقيهي،   ،)2007 )ال�ضرقي،   ،)2007 والقطي�ض،  )العليمات   ،)2007
تختلف مع نتائج  درا�ضة كٍل من )القحطاين، 2007( ، و)�ضتيوي، 2001( ، و)خطايبه وعليمات، 2001(، 
والتي خل�ضت اإىل اأن درجة ممار�ضة معلمي العلوم لكفايات التقومي كانت بدرجة كبرية؛ ولعل ال�ضبب 
يرجع يف هذا الختالف اإىل اأن التقومي يف تلك الدرا�ضات  اعتمد على راأي املعلمني اأنف�ضهم يف ممار�ضاتهم 
من خالل اأداة ال�ضتبانة مما يجعل املعلمني قد ينزعون اإىل اإعطاء اأنف�ضهم درجات اأعلى مما ي�ضتحقون 

يف الواقع.
الأداء تقع يف م�ضتوى  التقومي وتعزيز  اأن مهارة  الأوىل، جند  املرحلة  نتائج تقرير  وباملقارنة مع 
الأداء املتو�ضط مبتو�ضط اأداء كلي )1.92(،  بينما بلغت قيمة متو�ضط الأداء الكلي ملهارة التقومي وتعزيز 
الأداء يف املرحلة الثانية )1.83( وهى نتائج جًدا متقاربة وتوؤكد على اأن م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات 

العلوم يف هذه املهارة مل ي�ضل اإىل امل�ضتوى املاأمول الالزم لتحقيق الأهداف.

املحور ال�صاد�س- بيئة التعلم:
يحتوي هذا املحور على �ضتة موؤ�ضرات من موؤ�ضرات الأداء التدري�ضي الواجب توافرها يف اأداء معلمي 
ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �ضوء هذا املحور، وقد مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية ، وتو�ضيح 
ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق من م�ضتوى 

اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور بيئة التعلم، كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )51(.
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جدول )51(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور بيئة التعلم
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

عايل2.49.643ي�ضتخدم اأ�ضاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي32
عايل2.33.785يدير الوقت بكفاءة37
متو�ضط2.07.847ي�ضجع املتعلمني على التعبري وامل�ضاركة باأفكارهم33
متو�ضط2.03.849يتيح وقتا اأكرب للتفاعل ال�ضفي بني املتعلمني34
متو�ضط1.801.066يتبع اإجراءات ال�ضالمة يف جميع الأن�ضطة36
متو�ضط1.72.927يطبق ا�ضرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة35

متو�ضط2.07.684متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة

يت�ضح من اجلدول )51( اخلا�ض مبهارة بيئة التعلم، اأن متو�ضط الأداء الكلي )2.07( وهي قيمة 
باملهارات  املهارات م�ضتوى مقارنة  اأف�ضل  اأنها ثاين  النتيجة على  املتو�ضط، وتدل هده  امل�ضتوى  تقع يف 

الأخرى على بطاقة املالحظة.
اأما املتو�ضطات احل�ضابية للموؤ�ضرات الفرعية فقد تراوحت بني )2.49( و)1.72(. وبالرجوع اإىل   
اجلدول )51( يت�ضح اأن اأداء املعلمني واملعلمات ملوؤ�ضرات هذه املهارة كان بدرجة متو�ضطة يف عدد اأربعة من 
املوؤ�ضرات وهي »ي�ضجع املتعلمني على التعبري وامل�ضاركة باأفكارهم« و«يتيح وقتا اأكرب للتفاعل ال�ضفي بني 
املتعلمني« و«يطبق ا�ضرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة« و«يتبع اإجراءات ال�ضالمة يف جميع الأن�ضطة« 
اإذ بلغت متو�ضطاتها احل�ضابية على التوايل )2.07(، )2.03(، )1.72(، و)1.80(. بينما زادت هذه القيمة 
يف املوؤ�ضرين املتبقيني اإذ و�ضل م�ضتوى اأداء املعلمني فيهما اىل امل�ضتوى العايل وهما »ي�ضتخدم اأ�ضاليب 
التعزيز اللفظي وغري اللفظي« و«يدير الوقت بكفاءة« اإذ بلغت متو�ضطاتها احل�ضابية )2.49( و)2.33( 

على الرتتيب.
اأ�ضارت  اإذ  املهنّي  التطور  برامج  دور  ال�ضابقني هو  املوؤ�ضرين  املرتفعة يف  النتيجة  يف�ضر هذه  ومما 
نتائج ال�ضوؤال الأول اإىل اأن برامج التطور املهنّي اأكدت على اأهمية احرتام جميع الطالب ب�ضورة مرتفعة، 
وبينت كيفية ح�ضول جميع الطالب على فر�ض متكافئة للتعلم، فقد ح�ضل الهدف »ت�ضهم يف احرتام 
اأن ارتفاع موؤ�ضر »يدير الوقت بكفاءة« قد  الختالف وحتقيق العدالة« على م�ضتوى حتقق عال ؛ كما 
يرجع اإىل اخلربة التدري�ضية وهذا ما اأكدته نتائج الدرا�ضة بوجود اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابية 
تعزى اإىل متغري اخلربة التدري�ضية وذلك يف املحور ال�ضاد�ض )بيئة �ضفيه داعمة للتعلم( . وجاءت معظم 
موؤ�ضرات اأداء املعلمني يف هذا املحور بدرجة متو�ضطة،بالرغم من اأن الكتب الدرا�ضية وخا�ضة دليل املعلم 
امل�ضتمر  الطالب عليها وتذكريهم  والتاأكيد على اطالع جميع  املخترب  ال�ضالمة يف  برموز  املعلم  تزود 
ب�ضكل  الدليل  التعاوين وقد وردت يف  التعلم  باأن�ضطة متنوعة تعتمد على  اإليها، كما تزودهم  بالرجوع 
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�ضريح  با�ضم »تعلم تعاوين«.
تتفق هذه النتيجة مع درا�ضة الرويثي والرو�ضاء )2012( اإذ اأ�ضارت النتائج اأن م�ضتوى توفري معلمي 
العلوم لبيئة �ضفية فاعلة للتعلم كان يف امل�ضتوى املتو�ضط. كما تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة كٍل 
 ،)2012( و�ضميلي   ،)2010( والغامدي   ،)2004( وال�ضمراين   ،)2007( وال�ضرقي   ،)1434( ال�ضمري  من 
ورا�ضد )2007(، و�ضعودي )1998(، واجلوير )1996( التي خل�ضت اإىل اأن تهيئة بيئة التعلم كانت مب�ضتوى 

�ضعيف لدى معلمي العلوم. 
وباملقارنة مع نتائج التقرير ال�ضنوي الول، جند اأن مهارة البيئة ال�ضفية الداعمة، تقع يف متو�ضط 
الأداء الكلي )2.09( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، بينما بلغت قيمة متو�ضط الأداء الكلي لهذه 
نتائج  ب�ضكل كبري  املتو�ضط وتقارب  امل�ضتوى  ا يف  اأي�ضً تقع  الثانية )2.07( وهي قيمة  املرحلة  املهارة يف 
املرحلة الأوىل. وهذا يوؤكد على م�ضداقية النتائج يف هذا املحور كما اأن موؤ�ضر اإدارة الوقت بكفاءة ارتفع 
يف هذه املرحلة اإىل م�ضتوى عال وقد يرجع ذلك اإىل تعود املعلمني على املناهج اجلديدة وزيادة خربتهم 
يف تدري�ضها، بينما حافظ موؤ�ضر »ي�ضتخدم اأ�ضاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي« على م�ضتواه العايل، 

اأما بقية املوؤ�ضرات فقد حافظت على امل�ضتوى املتو�ضط.

املحور ال�صابع- توظيف التقنية:
اأداء معلمي  يحتوي هذا املحور على موؤ�ضرين من موؤ�ضرات الأداء التدري�ضي الواجب توافرها يف 
ومعلمات العلوم ملهارات التدري�ض يف �ضوء هذا املحور، وقد مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية ، وتو�ضيح 
ترتيب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات اأداء هذا املحور طبقاً لقيم املتو�ضط احل�ضابية وذلك للتحقق من م�ضتوى 

اأداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات حمور توظيف التقنية، كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )52(.

جدول )52(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحور توظيف التقنية.
رقم 

املتو�صط العبارةالعبارة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

منخف�ض1.421.148ي�ضتخدم الو�ضائل التقنية يف حت�ضني التدري�ض38
منخف�ض1.151.114ي�ضجع املتعلمني على ا�ضتخدام التقنية يف البحث39

منخف�ض1.291.055متو�ضط الأداء الكلي والرتتيب بالن�ضبة للمحاور الرئي�ضة للبطاقة

الكلي )1.29( وهي  الأداء  اأن متو�ضط  التقنية،  املرتبط مبحور توظيف  يت�ضح من اجلدول )52( 
قيمة تقع يف امل�ضتوى املنخف�ض، كما يالحظ اأن هذا املحور قد ح�ضل على املركز الأخري على امل�ضتوى 
وهي  منخف�ضة  قيم  على  املحور  لهذا  الفرعيني  املوؤ�ضرين  كال  وح�ضل  البطاقة،  مهارات  لبقية  الكلي 
)1.42( للموؤ�ضر »ي�ضتخدم الو�ضائل التقنية يف حت�ضني التدري�ض«، و)1.15(  للموؤ�ضر »ي�ضجع املتعلمني 
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على ا�ضتخدام التقنية يف البحث«. وهذا يدل على اأن تفعيل جميع املعلمني واملعلمات للتقنية يف تعليم 
ا.  العلوم يعد منخف�ضً

اأن  اإىل  تو�ضلت  والتى  )ال�ضمري، 1434ه(  درا�ضة  الدرا�ضات منها  النتيجة مع عدد من  تتفق هذه 
درا�ضة  مع  كذلك  وتتفق  �ضعيفة،  بدرجة  كــان  التدري�ض  يف  للتقنية  الفيزياء  معلمات  ا�ضتخدام  درجــة 
تعليم  يف  للتقنية  املعلمني  توظيف  م�ضتوى  اأن  على  نتائجها  اأكــدت  والتى   )2012( والرو�ضاء  الرويثي 
التعليم  ا�ضتخدام تقنيات  اأن  اإىل  ال�ضهري )2011( والتي تو�ضلت  املقبول، ودرا�ضة  امل�ضتوى  العلوم دون 
درا�ضة  مع  املوؤ�ضر  هذا  انخفا�ض  نتيجة  تتفق  كما  �ضعيفاً.  كان  املتو�ضطة  باملرحلة  العلوم  معلمي  لدى 
كٍل من الزهراين )1430ه(، والغامدي )2010(، و�ضميلي )2012(، والتي اأو�ضحت اأن ا�ضتخدام املعلمني 
للتقنيات التعليمية كان �ضعيفا. ودرا�ضة حممد )2011( التي اأ�ضارت اإىل اأن م�ضتوى اأداء معلمي املرحلة 
الإعدادية يف ا�ضتخدام التقنية والتوا�ضل، كان دون حد التمكن يف �ضوء موؤ�ضرات الأداء الدولية املعا�ضرة. 
اأن  درجــة ممار�ضة  اإىل  املومني )2008( والتى تو�ضلت  درا�ضة  النتائج تختلف مع  فــاإن هذه  املقابل  ويف 

املعلمني للكفايات التكنولوجية يف مدينة اإربد، من وجهة نظر امل�ضرفني  كانت عالية.
متو�ضط  يف  تقع  التقنية،  توظيف  مهارة  اأن  جند  الأول،  ال�ضنوي  التقرير  نتائج  مع  وباملقارنة   
الأداء الكلي )1.31( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املنخف�ض، ويف املقابل بلغت قيمة متو�ضط الأداء الكلي 
اأن  يدلل على  املنخف�ض، مما  امل�ضتوى  ا يف  اأي�ضً تقع  الثانية )1.29( وهي قيمة  املرحلة  املهارة يف  لهذه 

معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارة مب�ضتوى متدٍن. 
وقد اأرجع فريق الدرا�ضة هذا التدين يف الأداء يف حمور توظيف التقنية اإىل اأن الدعم املقدم للمعلم 
ا، ول ي�ضاعد املعلم على تطوير مهاراته التدري�ضية يف هذا املجال، وهذا  يف جمال التقنية كان منخف�ضً
اأكد املعلمون واملعلمات وجود �ضعف يف  اإذ  اإليه نتائج ال�ضوؤال الأول يف ا�ضتبانة التطور املهنّي  اأ�ضارت  ما 
الدعم الفني لالأجهزة والو�ضائل امل�ضتخدمة، و�ضعف ن�ضبّي يف توفر م�ضادر التعلم لدعم تنفيذ الدرو�ض 
والأن�ضطة الإثراية، و�ضعف يف جتهيز املدار�ض بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ درو�ض العلوم وحتى اإن 
وجدت تلك التقنيات التعليمية فهي اإما غري �ضاحلة ، اأو اأن تعليمات ت�ضغيلها مو�ضحة باللغة الإجنليزية 
مما قد ي�ضعب فهمها لدى اأغلب املعلمات. وهذا ما اأكدته الدرا�ضة التي قام بها ال�ضهري )2011( يف عدم 
توافر تقنيات التعليم املالئمة لتدري�ض العلوم يف املدار�ض. كما يرى الفريق اأنه قد يرجع اإىل عدم رغبة 
اعتقادهم  لعدم  التعلم  ا�ضتخدامها يف  الطالب على  ت�ضجيع  اأو  التقنية  ا�ضتخدام  واملعلمات يف  املعلمني 
باأهميتها فقد اأ�ضارت درا�ضة العمري )2000( ودرا�ضة دومي )2010( اأن هناك عالقة بني امتالك الكفايات 
التقنية لدى املعلمني وتقدير اأهميتها. كما اأن ال�ضعف قد يرجع، كما ذكر قطران )2004(، اإىل اإعداد 
ا�ضتخدام  للمعلمني يف  املهني  التطوير  برامج  ال�ضلبيات يف  الكثري من  اإن هناك  اإذ  قبل اخلدمة  املعلم 
تقنية التعليم واعتمادهم على املحا�ضرة والتقومي النظري يف هذا املجال. ولكن الآن بوجود عدد من 
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يف  التقنية  توظيف  على  التدريب  اإىل  احلاجة  بــرزت  العلوم  مناهج  لتنفيذ  الالزمة  التقنية  املتطلبات 
التعليم وهذا ما يف�ضر اأن العديد من الدرا�ضات احلديثة حددت عدداً كبرياً من الحتياجات التدريبية يف 
جمال ا�ضتخدام م�ضتحدثات تقنيات التعليم يف اإعداد وتنفيذ وتقومي درو�ض العلوم مثل درا�ضة )رم�ضان، 

2010(، و)ال�ضاحي، 2011(.

م�صتوى االأداء التدري�صي ملعلم العلوم خالل املرحلة االأوىل واملرحلة الثانية للدرا�صة:
ملقارنة الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات العلوم يف املرحلة الأوىل من الدرا�ضة التقوميية مع املرحلة 
الثانية، مت مقارنة املتو�ضطات احل�ضابية للمحاور الرئي�ضة لبطاقة املالحظة يف املرحلتني كما يف ال�ضكل 

.)(

�شكل ) (  املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحاور بطاقة املالحظة ال�شفيه للعلوم 

التقرير ال�شنوي الأول- الثاين

 تدل نتائج املرحلة الثانية لتقومي الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات العلوم يف جمملها على اأن عينة 
الدرا�ضة ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ درو�ض العلوم بكفاءة متو�ضطة ، وباملقارنة بني هذه النتائج 
ونتائج م�ضتوى الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�ض لعينة درا�ضة املرحلة الأوىل 
وهم معلمو ومعلمات العلوم لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي والأول املتو�ضط والتى بلغت )1.97( اأي 
تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط ، وهذه النتيجة تقارب النتائج احلالية للمرحلة الثانية والتى طبقت على عينة 
معلمات العلوم لل�ضفوف: الثاين واخلام�ض البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي، والتى بلغ فيها 
املتو�ضط احل�ضابي لالأداء الكلي لعينة الدرا�ضة )1.89(. اإن تقارب النتائج ل يقت�ضر فقط على م�ضتوى 
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ا يف نتائج حماور البطاقة اإذ اإن  الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف تنفيذ درو�ض العلوم، واإمنا اأي�ضً
حمور املادة العلمّية يف املرحلتني الأوىل والثانية قد ح�ضل على اأعلى متو�ضط ح�ضابّي وهو )2.33( وهو 
ا يف املرحلتني الأوىل والثانية على متو�ضطات ح�ضابية تقع يف  م�ضتوى عال، كما ح�ضلت بقية املهارات اأي�ضً
امل�ضتوى املتو�ضط اإذ اإن حمور خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية يف املرحلة الأوىل )2.03( باملقارنة مع املرحلة 
الثانية )1.83(، وحمور التمركز حول املتعلم بلغ املتو�ضط احل�ضابي يف املرحلة الأوىل )2.22( بينما يف 
املرحلة الثانية )1.98(، كما اأن حمور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى بلغ متو�ضطه )1.75( 
يف املرحلة الأوىل ويف املقابل بلغ يف املرحلة الثانية )1.65(، اأما بالن�ضبة ملحور التقومي وتعزيز الأداء كان 
متو�ضطه يف املرحلة الأوىل)1.92( ويف املرحلة الثانية )1.83(، وكذلك بالن�ضبة ملحور بيئة التعلم بلغ يف 
املرحلة الأوىل )2.08( بينما يف املرحلة الثانية كان املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور )2.07(، وجميع هذه 
القيم يف املرحلتني الأوىل والثانية تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، ون�ضتدل من هذه النتائج ب�ضكل عام على اأن 
معلمي العلوم ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى متو�ضط. اأما بالن�ضبة ملهارة توظيف التقنية فقد ح�ضلت 
وهي   )1.29( الثانية  املرحلة  ويف   ،)1.31( املتو�ضط  بلغ  الأوىل  املرحلة  ففي  متو�ضط ح�ضابّي  اأقل  على 
قيمة تقع يف امل�ضتوى املنخف�ض، وتدل هذه النتيجة يف جمملها على اأن معلمي العلوم ميار�ضون مهارة 
ا�ضتخدام التقنية يف التعليم مب�ضتوى منخف�ض.  وال�ضكل التايل يو�ضح املتو�ضطات احل�ضابية لأداء عينة 

الدرا�ضة ملحاور بطاقة املالحظة ال�ضفية للعلوم يف املرحلة الأوىل والثانية.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )2(:
العلوم يف  التدريبية ملعلم  الثالث )2( والذي ن�ضه: ما الحتياجات  الرئي�ض  ال�ضوؤال  لالإجابة عن 
�ضوء متطلبات امل�ضروع، مت حتديد الحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات العلوم يف �ضوء نتائج تقومي 
الأداء التدري�ضّي وبا�ضتخدام بطاقة املالحظة ال�ضفية على عينة الدرا�ضة، اإذ ت�ضمنت بطاقة املالحظة 
)39( اأداًء تدري�ضًيا. وقد اتفق فريق الدرا�ضة على اعتبار الأداءات التي ح�ضلت على م�ضتوى )متو�ضط، 
منخف�ض، منخف�ض جًدا( اأنها ت�ضكل احتياًجا تدريبًيا على م�ضتوى ) كبري ، متو�ضط ، منخف�ض( ح�ضب 
م�ضتوى الأداء طبًعا ب�ضكل عك�ضي ، فمثاًل املنخف�ض جًدا ي�ضكل احتياجا كبرًيا وهكذا ،  وهذا ما اعتمدته 

بع�ض الدرا�ضات يف جمالت م�ضابهة كدرا�ضة )دروي�ض واأبو هداف؛ اخلطيب واإ�ضماعيل، 2001(.
اأداء  اأن هناك ق�ضوًرا يف عدد )33(  اأفرزها ال�ضوؤال الثالث تبني  ومن خالل ا�ضتقراء النتائج التي 
تدري�ضي من اإجمايل الأداءات التدري�ضية )39(، اإذ مل حتقق عينة الدرا�ضة هذه الأداءات مب�ضتوى عال، 
ومن ثم فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي ومعلمات العلوم. وفيما يلي اجلدول رقم )53( يو�ضح من 

خاللها احلاجات التدريبية ح�ضب الأولوية.
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جدول)53(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبة ح�شب الأداءات التدري�شية يف �شوء بطاقة 
املالحظة ال�شفية.

املتو�صط العباراتم
احل�صابي

م�صتوى
االحتياج

عايل1.15.ي�ضجع املتعلمني على ا�ضتخدام التقنية يف البحث39
عايل1.23.يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�ضميم التقني26

عايل1.42ي�ضتخدم الو�ضائل التقنية يف حت�ضني التدري�ض38

.يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما يتعلق بق�ضايا 25
عايل1.48العلوم والتقنية

عايل1.50 .ي�ضجع املتعلمني على التقومي الذاتي31
متو�ضط1.64 .ينوع ا�ضرتاتيجيات التدري�ض لتنا�ضب اأمناط تعلم خمتلفة18
متو�ضط1.66يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�ضواهد.10

متو�ضط1.68ينمي املهارات اليدوية لدى املتعلمني.6
متو�ضط1.70يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ضاب وجمع وعر�ض وتف�ضري البيانات21

 يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى )العلوم ال�ضرعية، العلوم الجتماعية، اللغة العربية، 23
متو�ضط1.70الرتبية الفنية(

متو�ضط1.72يطبق ا�ضرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة35
متو�ضط1.74 ي�ضتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني29
متو�ضط1.76يرثي مناق�ضة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني19
متو�ضط1.76يعالج املفاهيم البديلة ال�ضائعة20
متو�ضط1.80ي�ضجع املتعلمني على التوا�ضل وتف�ضري مالحظاتهم ونتائجهم12
متو�ضط1.80يتبع اإجراءات ال�ضالمة يف جميع الأن�ضطة36
متو�ضط1.82ي�ضتخدم مهام واقعية ذات �ضلة بحياة املتعلمني30
متو�ضط1.82يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ضتخال�ض النتائج11

متو�ضط1.83ي�ضجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار9
متو�ضط1.85يربط املفاهيم بتطبيقات اأخرى )الإثراء(17

متو�ضط1.86يعطي الفر�ضة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات8
متو�ضط1.88يوظف اأن�ضطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم22

متو�ضط1.91يخطط م�ضبقا لأن�ضطة ال�ضتق�ضاء5
متو�ضط1.92يربط املحتوى بالق�ضايا العلمّية والظواهر املحيطة باملتعلمني24

متو�ضط1.93يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري4
متو�ضط1.93ي�ضتفيد من نتائج التقومي يف حت�ضني التدري�ض )التقومي(16
متو�ضط1.94يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية28
متو�ضط2.03 يتيح وقتا اأكرب للتفاعل ال�ضفي بني املتعلمني34

متو�ضط2.07يطرح اأ�ضئلة ت�ضتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري7
متو�ضط2.07ي�ضجع املتعلمني على التعبري وامل�ضاركة باأفكارهم33
متو�ضط2.09 يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�ضة للدر�ض )الكت�ضاف(14



137

املتو�صط العباراتم
احل�صابي

م�صتوى
االحتياج

متو�ضط2.17يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي27
متو�ضط2.22يبني ترابط املفاهيم العلمّية3

منخف�ض 2.28يثري اهتمام املتعلمني )التهيئة(13
منخف�ض2.33يدير الوقت بكفاءة37
منخف�ض2.49ي�ضرح املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�ضيح(15
منخف�ض2.49ي�ضتخدم اأ�ضاليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي32

منحف�ض2.53يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�ضة يف الدر�ض  2
منخف�ض2.62يراعي �ضحة املحتوى العلمّي1

جدول)54(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبة ح�شب حماور بطاقة املالحظة ال�شفية.

املتو�صط املحاور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

ترتيب 
االحتياج

1.281.054561توظيف التقنية
1.54.827012يربط العلوم بالتقنية واملجتمع

1.72.830923ي�ضتخدم التعليم املتمايز
1.75.841754يربط العلوم باملواد الأخرى
1.83.784505خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية

1.83.746655 التقومي وتعزيز الأداء
2.07.683837بيئة التعلم

2.13.658318ي�ضتخدم منوذج التعلم البنائي املوقف التدري�ضي
2.33.633109املادة العلمّية

يت�ضح من اجلدول )54( اأن اأكرث املحاور التي بحاجة اإىل تطوير هو توظيف التقنية، اإذ ح�ضل على 
 )1.23 - التدري�ضّي فيه ما بني )1.15  الأداء  اأداء منخف�ض )1.28(، فقد تراوحت متو�ضطات  م�ضتوى 
وا�ضتملت على: ي�ضجع املتعلمني على ا�ضتخدام التقنية يف البحث والتوا�ضل )1.15(، وي�ضتخدم الو�ضائل 

التقنية يف حت�ضني التدري�ض )1.23(.
يلي ذلك يف الحتياجات التدريبية ما يتعلق بالتكامل بني العلوم والتقنية واملجتمع )1.54(، فقد 
املرتبطة  واملــهــارات  القدرات  وهما:يطور  منخف�ض  م�ضتوى  على  موؤ�ضرات  ثالثة  من  موؤ�ضران  ح�ضل 
بالت�ضميم التقني )1.23(، يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما 
يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية )1.48(.اأمــا املوؤ�ضر الثالث، يربط املحتوى بالق�ضايا العلمّية والظواهر 

املحيطة باملتعلمني فقد ح�ضل على م�ضتوى متو�ضط)1.92(.
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نالحظ يف اجلدول )49( اأن احلاجتني التدريبيتني الأوليني تتعلقان بالتقنية، مما يعني �ضرورة 
تعزيز املعلمني واملعلمات يف جميع اجلوانب التقنية.

اأنتج تالميذا قد  التاأكيد على تاأهيل املعلم تقنًيا، فنحن نعي�ض يف ع�ضر التقنية الذي   تو�ضية : 
يكونون اأف�ضل من معلميهم يف التعامالت الإلكرتونية والأجهزة التقنية. واإذا كانت �ضيا�ضة الدولة هي 
الهتمام بالتقنية من خالل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية، وحتديدا تعد التقنية اأحد الأهداف العامة 
ل�ضرتاتيجية تطوير التعليم العام اإذ ن�ضت ال�ضرتاتيجية على »بناء قدرات املعلمني من اأجل دمج التقنية 
 ،2012 والتعليم،  الرتبية  )وزارة  تقنيا«  للمعلمني  املهني  التطوير  منظومة  وتطوير  الدرا�ضي  باملنهج 
21(، فيكون دورنا كرتبويني العناية الفائقة بجانب التقنية لدى معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات 
وتوظيف التقنية ب�ضكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم. لقد اأدت التطورات العلمّية والتكنولوجية اإىل 
الوحيد  امل�ضدر  املعرفة ومل يعد  املعلم مقت�ضراً على نقل  املعلمني، فلم يعد دور  اأدوار  اإحــداث تغري يف 
للمعرفة، بل اأ�ضبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�ضمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية، ويف 
�ضوء هذا الدور اجلديد للمعلم بالإ�ضافة اإىل متطلبات امل�ضروع، اأ�ضبح من ال�ضروري توافر الكفايات 
التقنية التعليمية لدى املعلمني ، لتح�ضني اأدائهم املهنّي وليقوموا بدورهم املهم يف التدري�ض بكل كفاءة 
اأهمية تقنية التعليم تكمن يف  قدرتها على حل م�ضكلة  اأن  اأ�ضار �ضالمة )2006، 21-20(  واقتدار. لقد 
تطور فل�ضفة التعليم وتغري دور املعلم، وانخفا�ض الكفاءة يف العملية التعليمية، ونق�ض املعلمني وغريها 
مما خلق حتديات للمدر�ضة والرتبية �ضاعدت تقنية التعليم يف مواجهتها. لذلك من املهم حتديد قائمة 
يف  بها  والهتمام  بتنميتها  والتو�ضية  امل�ضروع،  �ضمن  للتدري�ض  الالزمة  التعليمية  التقنية  بالكفايات 

كليات ومعاهد اإعداد املعلمني قبل اخلدمة.
اإذ   )1.72( املتمايز  بالتعليم  ال�ضلة  ذات  واملمار�ضات  املتعلم  حــول  التمركز  الحتياج  يف  ذلــك  يلي 
يف  متثلت  الأداءات  وهذه   ،)1.76-1.64( بني  ما  التدريبية  احلاجات  ذات  التدري�ضية  الأداءات  تراوحت 
البديلة  املفاهيم  التعلم )1.64(، يعالج  اأمناط  التدري�ض لتنا�ضب  التالية: ينوع ا�ضرتاتيجيات  العبارات 
ال�ضائعة )1.76(، ويرثي مناق�ضة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني املختلفة اجتماعيا واقت�ضاديا وثقافيا 

 ،)1.76(
تو�ضية: التوعية باأهمية التعليم املتمايز، تطوير برامج الإعداد الرتبوي للمعلمني واملعلمات يف 
الكليات، واجلامعات مبا يتنا�ضب مع متطلبات تدري�ض املناهج اجلديدة، والرتكيز على البنائية والتعليم 

املتمايز باعتباره من املكونات الأ�ضا�ضية يف تدري�ض املناهج اجلديدة.
على  اإذ ح�ضل  واملجتمع،  الأخــرى  واملــواد  العلوم  التكامل بني  التدريبية  الحتياجات  ذلك يف  يلي 
م�ضتوى متو�ضط )1.75(. يحتاج املعلمون واملعلمات اإىل تطوير يف جمال العالقة التكاملية بني العلوم 
وعر�ض  وح�ضاب  تقدير  يف  الريا�ضيات  لتوظيف  املتعلمني  يوجه  موؤ�ضر  ح�ضل  فقد  الأخـــرى،  واملـــواد 
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اأن�ضطة  البيانات على )1.70(، يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى على )1.70(، يوظف 
قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم على )1.88(.

وا�ضعة من  التكامل، لأهميته يف تغطية م�ضاحة  املعلمني لتعزيز مفهوم  تو�ضية: توجيه وتدريب 
اإىل ذلك ب�ضكل وا�ضح. وبا�ضتقراء جتربة  املعرفة واملهارات املتعددة للمتعلمني، ولأن دليل املعلم ي�ضري 
تدر�ض  العلوم  اأن  جند  التيمز،  اختبارات  يف  الأوىل  املراتب  على  حت�ضل  التي  وهــي  التعليم،  يف  فنلندا 
بطريقة تكاملية يف ال�ضنوات الأوىل من التعليم اأي من ال�ضف الأول وحتى الرابع البتدائي، فلديهم  
مادة العلوم الطبيعية والبيئية والتي ت�ضمل الأحياء والفيزياء والكيمياء واجلغرافيا والتعليم ال�ضحي. 
ويف درا�ضة حتليلية مقارنة )Lavonen & Juuti, 2013( ملناهج تعليم العلوم يف دولتني تقعان على 
 ،Context  طريف الرتتيب يف نتائج التيمز، وجد اأن فنلندا تركز على تعليم العلوم من خالل ال�ضياق

بينما تركز تايلند على املفاهيم والإجراءات العلمية. 
العلوم  ملعلم  املهنّية  التدري�ض   ومعايري   NSTA العلوم  اإعــداد معلمي  كل من معايري  اأكــدت  وقد 
اإملام معلم  InTASC كلها على اأهمية  ا يف اأثناء اخلدمة  NBPTS ومعايري تقومي املعلم اجلديد واأي�ضً
العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع. وحتى قامت NSTA بنقد م�ضودة معايري 
اجليل اجلديد ملعايري العلوم »»NGSS، باأنها مل تعِط اأهمية للتكامل بني العلوم واملواد الأخرى واأنه مت 
جتاهلها يف املعايري اجلديدة )Hassard, 2012( ويف درا�ضة )Schroeder et al., 2007( �ضملت 
ال�ضرتاتيجيات  اأن  وجد  ا�ضرتاتيجيات،  لعدة  الأثــر  حجم  ملعرفة  علمية  درا�ضة   61 من  لأكــرث  حتلياًل 
الداعمة لل�ضياق- وهي ال�ضرتاتيجيات التي جتعل العلوم قريبة من اأذهان املتعلمني بتقدمي مو�ضوعات 
واأمثلة وم�ضكالت من واقع احلياة - هي الأكرب حجما يف التاأثري على حت�ضيل الطالب يف العلوم. وعلى 
امل�ضتوى املحلي دلت درا�ضة الأحمد والفدا )2012( على اأن ا�ضتخدام اأ�ضلوب التكامل يقدم خربات اإثرائية 

ا للمعلمات. وفكرية لي�ض فقط للطالبات، واإمنا اأي�ضً
وتاأتي احلاجة للتطوير يف جمال اخلربات التعليمية ال�ضتق�ضائية والتقومي وتعزيز الأداء بدرجة 

مت�ضاوية، فقد ح�ضل كٍل منهما على م�ضتوى متو�ضط )1.83(. 
اأن متو�ضطات موؤ�ضرات الأداء يف جمال ال�ضتق�ضاء ترتواح ما  من اجلدول )54( ال�ضابق نالحظ 
بني )1.66 – 2.07(، وهى ت�ضتمل على موؤ�ضرات الأداء التالية: يوجه املتعلمني جلميع البيانات والأدلة 
وال�ضواهد )1.66(، ينمي املهارات اليدوية لدى املتعلمني )1.68(، ي�ضجع املتعلمني على التوا�ضل وتف�ضري 
واختبار  النقد  ي�ضجع على  واملقارنة )1.82(،  للتحليل  املتعلمني  ونتائجهم )1.80( يحفز  مالحظاتهم 
الأفكار ) 1.83(، يعطي الفر�ضة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات )1.86(، يخطط م�ضبقا لأن�ضطة 

ال�ضتق�ضاء )1.91(، يطرح اأ�ضئلة ت�ضتدعي اأنواعا خمتلفة من التفكري )2.07(.
من  املعلمني  ممار�ضات  حتويل  اإن  الف�ضول،  ال�ضتق�ضائي  التدري�ض  ي�ضود  بــاأن  الهتمام  تو�ضية: 
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طرق التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�ضروع مثل التق�ضي يحتاج اإىل وقت لنقل وتبني وتوطني 
املمار�ضات املطلوبة، فكما اأ�ضار )Richard & Taylor, 2011( اإىل اأن تنفيذ املناهج ب�ضكل فعال يتطلب 
فرتات زمنية متتد اإىل �ضنوات، وقد يكون اأحد الو�ضائل الداعمة لتنفيذ امل�ضروع هو اللتفات اإىل تطبيق 
مظاهر ال�ضتق�ضاء التي اأو�ضت بها )NRC, 2000( وهي انغما�ض املتعلمني مبا يلي: الإجابة عن �ضوؤال 
علمي، اإعطاء الأولوية لل�ضواهد يف الإجابة عن الأ�ضئلة، ا�ضتخدام ال�ضواهد لتقدمي التو�ضيحات، ربط 

التو�ضيحات باملعرفة العلمّية، التوا�ضل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.

وبالن�ضبة للحاجات التدريبية يف جمال التقومي وتعزيز الأداء، فنجد اأن احلاجات التدريبية يف هذا 
املجال ارتبطت باأداءات تدري�ضية تراوحت متو�ضطاتها ما بني )1.50–1.94(، وهذه الأداءات التدري�ضية 
هي: ي�ضجع املتعلمني على التقومي الذاتي )1.50(، ي�ضتخدم اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني 
)1.74(، ي�ضتخدم مهام واقعية ذات �ضلة بحياة املتعلمني )1.82(، يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية 
والوجدانية )1.94(. اأما موؤ�ضر التقومي القبلي والبنائي واخلتامي فقد نالت م�ضتوى )عايل( )2.74(.

تو�ضية: ن�ضر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�ض تقومي التعلم، من خالل تغيري نظرة املعلمني من 
اأ�ضا�ض هذا النوع  اأن فل�ضفة امل�ضروع بنيت على  مفاهيم التقومي التقليدي اإىل التقومي البديل، خا�ضة 
لنظام  داعماً  تكون  بحيث  الطلبة  لتقومي  الأداء  ملفات  ا�ضتخدام  على  املعلمني  وتدريب  التقومي.  من 
 ،)Benson, 1995; Norman, 1998( العالمات التقليدي، وهذا ما اأكدته درا�ضات كثرية كدرا�ضة
والتي اأ�ضارت اإىل اأن اأولياء الأمور ف�ضلوا ملفات اأو �ضجالت الأداء لأنها �ضاعدتهم على التحقق ومراقبة 
 Mutchler, 2006; Faith & درا�ــضــة  اأ�ــضــارت  كما  التح�ضيل.  درجــات  لهم  وف�ضرت  اأبنائهم  تطور 
Todd, 2004 اإىل تف�ضيل الطلبة لطرق التقومي البديل باملقارنة مع التقومي التقليدي اإذ اإنها اأتاحت 
لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم روح ال�ضتقاللية و�ضجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة بطريقة 

ترتبط بخرباتهم يف احلياة. وعمل برامج تدريبية وور�ض عمل للمعلمني واملعلمات يف هذا املجال.
اإذ ح�ضل على م�ضتوى متو�ضط )2.07(. وهذه الأداءات  التعلم،  يلي ذلك يف الحتياج حمور بيئة 
التدري�ضية هي: يطبق ا�ضرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة )1.72(،  يتبع اإجراءات ال�ضالمة يف جميع 
الأن�ضطة )1.80(،  يتيح وقًتا اأكرب للتفاعل ال�ضفي بني املتعلمني )2.03(، ي�ضجع املتعلمني على التعبري 

وامل�ضاركة باأفكارهم )2.07(. 
واجلدير بالذكر هنا اأن املعلمني واملعلمات متقنون لإدارة الوقت ال�ضفي وا�ضتخدام اأ�ضاليب التعزيز 
على  ح�ضال  فقد  التدري�ضيني،  الأداءيـــن  هذين  يف  تطوير  اإىل  بحاجة  فلي�ضوا  اللفظي  وغــري  اللفظي 
م�ضتويات عالية هي على التوايل )2.33( و )2.49(. ورمبا يرجع ذلك اإىل اأنهما من املهارات الأ�ضا�ضية 

للتدري�ض عموما ولي�ضت متطلًبا جديًدا يف امل�ضروع.
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حتقق  كونها  يف  التعلم  بيئة  لأهمية  بالنظر  داعــمــة،  تعلم  بيئة  لتقدمي  املعلم  م�ضاندة  تو�ضية: 
التفاعل امل�ضتمر بني عنا�ضر املوقف التعليمي املختلفة خا�ضة مبا يتعلق بتنظيم الأمور املادية )البيئة 
درا�ضة  اأكــدت  حيث  واملعنوية(،  النف�ضية  )البيئة  ي�ضودها  الذي  الجتماعي  اجلو  اأو  للتعلم(  الفيزيقية 
جوينري )Joiner, 2009( على اأن الرتكيز على املخرجات الأكادميية فقط، قد يوؤدي اإىل اإهمال بع�ض 
اجلوانب الجتماعية املهمة للتعليم، ول�ضيما العالقات الديناميكية بني املعلم والطالب. واأ�ضافت باأن 
اأحد اأهم العوامل للنجاح هو ال�ضعور بالرتياح نتيجة املعاملة اجليدة، والأمان، ودعم املعلمني لهم. وهذا 
ما توؤكده درا�ضة كل من هامر وبيانتا )Hamre & Pianta, 2001( باأن العالقات بني املعلم والتلميذ 
هي من العنا�ضر املهمة لنجاح التلميذ يف املدر�ضة. وقد اأ�ضارت مارت�ضكو )Martisko, 2012( اإىل اأن 
التعلم التعاوين والعمل اجلماعي ي�ضندها عدد كبري من البحوث ملا لها من تاأثري كبري يف دعم املمار�ضات 
 Muhammad,( حممد  درا�ضة  اأكــدت  كما  التعلم.  بيئة  يف  الطالب  و�ضعور  اإح�ضا�ض  لدمج  ال�ضفية 
لتكون جــزًءا من عملية  وراعية لطالبهم  اآمنة  بيئة  املعلمون على خلق  يركز  اأن  اأهمية  2009(. على 
التعلم. فينبغي اللتفات اإىل ترتيب الأثاث داخل املعمل  اأو ال�ضف يف بع�ض املدار�ض ، اإذ اإن هذا الرتتيب 

قد يدعم الدور التقليدي للمعلم )املر�ضل( ، وكذلك الطالب )امل�ضتقبل(.
اأما مايتعلق بالتمركز حول املتعلم ذو ال�ضلة بالتعلم البنائي، فقد اأظهر املعلمون واملعلمات م�ضتوى 
متو�ضًطا قريًبا من امل�ضتوى العايل )2.13(. وحتديدا ل يحتاج املعلمون تطويرا لإتقان تدري�ض مرحلة 
على  عالية هي  م�ضتويات  على  اإذ ح�ضلتا  الدر�ض،  فهم  على  املعينة  واملفردات  املفاهيم  �ضرح  اأو  التهيئة 
التوايل )2.28( و)2.49(. بينما حتتاح بع�ض مراحل التدري�ض البنائي اإىل تطوير مثل مرحلة )الإثراء( 
التوايل  على  هي  متو�ضطة  م�ضتويات  على  ح�ضلت  واللتي  والكت�ضاف  التقومي  نتائج  من  وال�ضتفادة 

.)2.09( ،)1.93( ،)1.85(
تو�ضية: الهتمام بجميع مراحل التدري�ض البنائي،  وتوعية املعلمني واملعلمات باأهمية ا�ضتخدام 
العلوم، عقد دورات تدريبية للمعلمني واملعلمني يف  اأهــداف مناهج  التدري�ض احلديثة يف حتقيق  طرق 
املراحل املختلفة يف اأثناء اخلدمة؛ بهدف تزويدهم بفهم اأكرث لنظريات التعلم من اأجل ترجمة مبادئ 

ونظريات التعلم اإىل ممار�ضات تدري�ضية ميكن تطبيقها.
ويبقى جمال املادة العلمّية هو الأداء التدري�ضي الذي ل يحتاج فيه املعلمون اإىل تطوير فقد ح�ضل 
على م�ضتوى عال )2.33(، با�ضتثناء الأداء التدري�ضي: »يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف 
البحث والتفكري«، فقد ح�ضل على م�ضتوى متو�ضط )1.93(. اأما بقية املوؤ�ضرات فقد كانت مبتو�ضطات 

عالية.
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الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث )3(:
لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الثالث )3( والذي ن�ضه: هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�ضّي ملعلم 
الثانوية(، اجلن�ض )معلم، معلمة(،  املتو�ضطة،  التعليمية )البتدائية،  املرحلة  اإىل عامل:  العلوم يعزى 
املوؤهل )تربوي،غري تربوي(، اخلربة التدري�ضية )اأقل من خم�ض �ضنوات، من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات، 
من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة، 15 �ضنة فاأكرث(؟. مت اإجراء الختبارات الإح�ضائية املنا�ضبة لطبيعة بيانات 

عينة الدرا�ضة وفيما يلي تو�ضيح لذلك: 
عامل املرحلة التعليمية )االبتدائية، املتو�صطة، الثانوية(:

مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي للعينات الثالث يف املحاور ال�ضبعة والأداء الكلي، 
وجدول )55( التايل يو�ضح املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري لالأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة كما 

يلي:
جدول )55(: املتو�شطات احل�شابية والنحراف املعياري عينات الدرا�شة وفق متغري املرحلة التعليمية

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املادة العلمية

642.2695.57615ابتدائي
442.3295.55973متو�ضط
1522.3487.67669ثانوي

2602.3260.63310املجموع

خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية

641.8066.70918ابتدائي
441.7358.76877متو�ضط
1511.8659.82084ثانوي

2591.8292.78450املجموع

تعلم متمركز حول املتعلم 

641.9453.62157ابتدائي
441.8949.62758متو�ضط
1522.0184.69585ثانوي

2601.9795.66638املجموع

العالقة التكاملية بني العلوم 
واملواد واملجتمع

641.4141.82348ابتدائي
441.6477.74727متو�ضط
1521.7539.70543ثانوي

2601.6523.75358املجموع

التقومي وتعزيز الأداء 

641.6812.73525ابتدائي
441.7773.74111متو�ضط
1511.9099.74679ثانوي

2591.8309.74665املجموع
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املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

بيئة التعلم

641.9714.65435ابتدائي
442.0227.59671متو�ضط
1522.1316.71657ثانوي

2602.0737.68383املجموع

توظيف التقنية 

64.9844.99988ابتدائي
441.29551.11187متو�ضط
1501.41001.04121ثانوي

2581.28491.05456املجموع

الأداء الكلي

641.7863.62217ابتدائي
441.8427.62462متو�ضط
1521.9538.67136ثانوي

2601.8938.65355املجموع

يت�ضح من اجلدول )55( اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابّي تعزى اإىل متغري املرحلة 
التعليمية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي كما 

يو�ضحه اجلدول التايل: 

ANOVA جدول )56( حتليل التباين الأحادي  لدللة الفروق بني املجموعات وفق متغري املرحلة التعليمية

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

املادة العلمية
2832.141.بني املجموعات

.351.704 103.529257.403داخل املجموعات
103.812259املجموع

خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية

6202.310.بني املجموعات
.502.606 158.164256.618داخل املجموعات

158.784258املجموع

تعلم متمركز حول املتعلم
6202.310.بني املجموعات

.697.499 114.392257.445داخل املجموعات
115.012259املجموع

العالقة التكاملية بني العلوم 
واملواد واملجتمع

5.20422.602بني املجموعات
4.713.010 141.876257.552داخل املجموعات

147.080259املجموع
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جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

التقومي وتعزيز الداء 
2.50321.252بني املجموعات

2.267.106 141.330256.552داخل املجموعات
143.833258املجموع

بيئة التعلم
1.2942.647بني املجموعات

1.388.252 119.821257.466داخل املجموعات
121.115259املجموع

توظيف التقنية  
8.13324.066بني املجموعات

3.734.025 277.6782551.089داخل املجموعات
285.811257املجموع

الأداء الكلي
1.4032.701بني املجموعات

1.650.194 109.222257.425داخل املجموعات
110.625259املجموع

يت�ضح من اجلدول )56( ال�ضابق اأنه يوجد ل يوجد اختالف دال اإح�ضائيا يف الأداء الكلي يعزى اإىل 
اختالف املرحلة الدرا�ضية. بينما يوجد اختالف دال اإح�ضائيا يف الأداء التدري�ضي يف حمورين هما املحور 
الرابع )العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى( واملحور ال�ضابع )التقنية يف التعليم(، مما يعني اأن 
هناك اختالًفا يف الأداء التدري�ضي يف هذين املحورين نتيجة اختالف املرحلة. وملعرفة اجتاه الفروق مت 

ا�ضتخدام اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية.

جدول )57(: اختبار �شيفيه للمقارنات البعديه وفق متغري املرحلة التعليمية

الفرق بني  )J(اخلدمة )I(اخلدمةاملحور
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

)4(
العالقة التكاملية بني العلوم 

واملواد الخرى

ابتدائي
14551.277.-23366.-متو�ضط
11071.010.*-33988.-ثانوي

متو�ضط
23366.14551.277.ابتدائي
12719.706.-10622.-ثانوي

ثانوي
11071.010.*33988.ابتدائي
10622.12719.706.متو�ضط

)7(
توظيف التقنية 

ابتدائي
20436.316.-31108.-متو�ضط
15580.025.*-42562.-ثانوي

متو�ضط
31108.20436.316.ابتدائي
17891.815.-11455.-ثانوي

ثانوي
15580.025.*42562.ابتدائي
11455.17891.815.متو�ضط
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معلمي  ل�ضالح  وال�ضابع  الرابع  املحورين  يف  اختالف  وجــود  ال�ضابق   )57( اجلــدول  من  يالحظ   
اأن معلمي ومعلمات  ومعلمات املرحلة الثانوية مقارنة مبعلمي ومعلمات املرحلة البتدائية، مما يعني 
املرحلة الثانوية اأف�ضل اأداًء من زمالئهم يف املرحلة البتدائية يف حمور العالقة التكاملية بني العلوم 

واملواد الأخرى واملجتمع، وكذلك حمور توظيف التقنية . 
بينما دلت نتائج املرحلة الأوىل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني من يدر�ضون املرحلة 

البتدائية وبني من يدر�ضون املرحلة املتو�ضطة يف الأداء التدري�ضّي يف جميع حماور البطاقة. 
ويرى الفريق اأنه قد يكون معلمو املرحلة الثانويه اأف�ضل من معلمي املرحلة البتدائية يف حمور 
العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع، كون معلمي ومعلمات العلوم يف املرحلة الثانوية 
متخ�ض�ضني يف اأحد جمالت العلوم الطبيعية، لذا يرون اأهمية التكامل يف العلوم مع املعارف الأخرى، 
اأف�ضل  الثانوية  املرحلة  اأن معلمي  الفريق  اأثناء تدري�ضهم. كما يرى  ومن ثم ي�ضعون لتطبيق ذلك يف 
من معلمي املرحلة البتدائية يف حمور التقنية يف التعليم ب�ضبب عمر التالميذ والتلميذات يف املرحلة 
الثانوية والذي ي�ضاعد املعلم بتكليفهم بواجبات ذات عالقة باحلا�ضوب والإنرتنت. وعموما قد يرجع 
ال�ضبب اإىل خ�ضائ�ض معلمي املرحلة الثانوية والتي ي�ضرتط اأن يكونوا من املتخ�ض�ضني يف اأحد جمالت 

العلوم ، بينما قد يدر�ض العلوم يف املرحلة البتدائية غري متخ�ض�ضني.

عامل اجلن�س )معلم، معلمة(:
مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�ضة، ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت 
لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل واجلدول )58( التايل يو�ضح 

النتائج اخلا�ضة بذلك:
جدول )58(: املتو�شطات احل�شابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفق متغري 

اجلن�ص

املتو�صط العدداجلن�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

املادة العلمية1
1492.1477.66590معلم

-5.557-258.000
1112.5653.49625معلمة

خربات تعليمية 2
ا�ضتق�ضائية

149معلم  1.5738.69354
-6.576-257.000

1102.1750.77059معلمة

تعلم منمركز حول 3
املتعلم

1491.7948.62553معلم
-5.459-258.000

1112.2275.64098معلمة

4
العالقة التكاملية بني 
العلوم واملواد والخرى 

واملجتمع

1491.5078.67125معلم
-3.667-258.000

1111.8462.81525معلمة
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املتو�صط العدداجلن�ساملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

التقومي وتعزيز الأداء 5
1491.6832.61998معلم

-3.800-257.000
1102.0309.85292معلمة

بيئة التعلم6
1491.9262.64357معلم

-4.155-258.000
1112.2718.68899معلمة

توظيف التقنية 7
149.9799.93339معلم

-5.762-256.000
1091.70181.07177معلمة

الأداء الكلي
1491.7056.59500معلم

-5.696-258.000
1112.1464.64577معلمة

يالحظ من اجلدول )58( اأن :
قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ( 1

ما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح 
للمعلمات  التدري�ضّي  الأداء  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  املعلمات،  وهن  الأكــرب  احل�ضابّي  املتو�ضط 

ب�ضكل عام اأف�ضل من الأداء التدري�ضّي للمعلمني عينة الدرا�ضة.
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�ضّي ل�ضالح املعلمات يف جميع ( 2

حماور البطاقة. 
وتاأتي هذه النتيجة موؤكدة للنتيجة التي تو�ضل اإليها الفريق يف التقرير ال�ضنوي الأول، اإذ اأ�ضارت 
اجلن�ض،  متغري  اإىل  يعزى  التدري�ضي،  الأداء  يف  واملعلمات  املعلمني  بني  فرق  وجــود  اإىل  الدرا�ضة  نتائج 

ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات.
كا تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة يف تايوان )Huang, & Fraser, 2009( يف وجود فروق 
اآرائهم حول  العلوم يف  فــروق بني )818( من معلمي ومعلمات  اإىل وجــود  اأ�ضارت  والتي  بني اجلن�ضني، 
نحو  املعلمني  من  اأعلى  اإيجابية  اجتاهات  يحملن  املعلمات  اأن  على  النتائج  دلت  فقد  املدر�ضية.  البيئة 
الزمالة  املهنّية وامل�ضلحة  املهنّية وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، بينما يحمل الرجال اجتاهات اإيجابية اأعلى 
نحو القيادة واحلرية الوظيفية. وتختلف هذه الدرا�ضة مع درا�ضة الوهر )2002( يف الأردن التي اأ�ضارت 

اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف درجة فهم النظرية البنائية تعزى اإىل جن�ض املعلم.
الذي  املهنّي  التطوير  م�ضتوى  اختالف  اإىل  واملعلمات  املعلمني  بني  الخــتــالف  يرجع  اأن  وميكن 
قدم لهما اإذ يوجد فروق دالة اإح�ضائًيا يف م�ضتوى التطوير املهنّي ول�ضالح املعلمات على جميع حماور 
ا�ضتبانة التطور املهنّي الذي �ضمل خم�ضة حماور هي الأهداف واملحتوى واأ�ضاليب التطوير والأن�ضطة 
يرجع  اأن  ميكن  كما  احلالية.  الدرا�ضة  يف  الأول  ال�ضوؤال  نتائج  اإليه  اأ�ضارت  ما  ح�ضب  وذلــك  والتقومي، 
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ال�ضبب اإىل اختالف البيئة الرتبوية للجن�ضني، خا�ضة اأن تعليم الفتيات كان م�ضتقاًل عن تعليم الذكور 
اإىل وقت قريب. وبالرغم من خ�ضوع اجلميع للربامج نف�ضها حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم حاليا، 
اإل اأن الف�ضل بني اجلن�ضني �ضواء يف اأثناء الدرا�ضة اأو الإعداد ملهنة التعليم اأو يف اأثناء املهنة قد يكون خلق 

ثقافتني خمتلفتني للعمل والتدريب.

عامل املوؤهل ) تربوي، غري تربوي(:
مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�ضة، ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت 
لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل واجلدول )59( التايل يو�ضح 

النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )59(: املتو�شطات احل�شابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفق متغري 
املوؤهل )تربوي، غري تربوي(  

املتو�صط العدداملوؤهلاملحور
احل�صابي

االنحراف 
درجة تاملعياري

الداللةاحلرية

املادة العلمية1
2272.3744.60436تربوي

3.186258.002
332.0000.74053غري تربوي

2
خريات تعليمية 

ا�ضتق�ضائية
2261.8573.77395تربوي

1.411257.159
331.6484.85102غري تربوي

3
التعلم املتمركز حول 

املتعلم
2272.0223.64017تربوي

2.537258.012
331.7070.77551غري تربوي

4
العالقة التكاملية 
بني العلوم واملواد 

واملجتمع

2271.6847.74347تربوي
1.600258.111

331.4583.79085غري تربوي

5
التقومي وتعزيز 

الأداء 
2261.8549.73163تربوي

1.145257.253
331.6938.83471غري تربوي

بيئة التعلم6
2272.1109.67259تربوي

2.127258.034
331.8385.71778غري تربوي

توظيف التقنية 7
2251.32001.04039تربوي

1.293256.197
331.06251.14828غري تربوي

الداء الكلي
2271.9288.63926تربوي

2.096258.037
331.6723.71091غري تربوي
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وغري  للرتبويني  الكلي  الأداء  متو�ضطي  بــني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن   )59( اجلـــدول  مــن  يالحظ 
الرتبويني  وغري  الرتبويني  بني  فرق  وجود  يعني  ما  الرتبويني دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 
اأكرب وهم الرتبويون، وتدل  املتو�ضط احل�ضابّي  املوؤهل، ول�ضالح  اإىل متغري  التدري�ضي، يعزى  الأداء  يف 
هذه النتيجة على اأن الأداء التدري�ضّي للرتبويني ب�ضكل عام اأف�ضل من الأداء التدري�ضّي لغري الرتبويني 
عينة الدرا�ضة. كما يالحظ وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء 

التدري�ضّي ل�ضالح الرتبويني يف بع�ض حماور البطاقة. 

عامل اخلربة التدري�صية )اأقل من خم�س �صنوات، من 5 اإىل اأقل من 10 �صنوات، من 10 
اإىل اأقل من 15 �صنة، 15 �صنة فاأكرث(:

اإىل اختالف  التدري�ضّي يعزى  الأداء  الدرا�ضة يف م�ضتوى  وللتعرف على وجود اختالف بني عينة 
اخلربة التدري�ضية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي للعينات الأربع )اأقل من 5 �ضنوات، 
اأقــل من 15، 15 �ضتة فاأكرث( يف املحاور ال�ضبعة وكذلك الأداء الكلي، وجــدول )60(  5-اأقــل من 10، 10 

يو�ضح املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعياري.
جدول )60(: املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري للعينات الأربع وفق متغري اخلربة التدري�شية

االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلربة التدري�صيةاملحور

املادة العلمية

592.3178.66765اأقل من خم�ض �ضنوات
472.0904.63935من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

712.3556.58655من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15832.4398.61806 �ضنه فاأكرث

2602.3260.63310املجموع

خربات تعليمية 
ا�ضتق�ضائية

591.7966.76736اأقل من خم�ض �ضنوات
471.5798.74337من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

711.8996.76053من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15821.9345.82009 �ضنه فاأكرث

2591.8292.78450املجموع

التمركز حول 
املتعلم

592.0064.67850اأقل من خم�ض �ضنوات
471.7261.71600من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

712.0264.62853من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15832.0639.63694 �ضنه فاأكرث

2601.9795.66638املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلربة التدري�صيةاملحور

العالقة 
التكاملية بني 
العلوم واملواد 

الخرى واملجتمع

591.6412.71103اأقل من خم�ض �ضنوات
471.4255.67549من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

711.7455.73811من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15831.7088.82140 �ضنه فاأكرث

2601.6523.75358املجموع

التقومي وتعزيز 
الداء 

591.8305.75184اأقل من خم�ض �ضنوات
471.6255.78753من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

701.8371.71448من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15831.9422.73487 �ضنه فاأكرث

2591.8309.74665املجموع

بيئة التعلم

592.0508.68106اأقل من خم�ض �ضنوات
471.8156.72999من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

712.1174.65610من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15832.1988.65304 �ضنه فاأكرث

2602.0737.68383املجموع

توظيف التقنية 

571.30701.11705اأقل من خم�ض �ضنوات
471.02131.01058من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

711.36621.09531من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15831.3494.99307 �ضنه فاأكرث

2581.28491.05456املجموع

الأداء الكلي

591.8896.66916اأقل من خم�ض �ضنوات
471.6519.62736من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

711.9454.62639من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15831.9896.65689 �ضنه فاأكرث

2601.8938.65355املجموع

)عينة  لأداء  احل�ضابّي  املتو�ضط  قيم  بــني  اختالفات  هناك  اأن  ال�ضابق   )60( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
الدرا�ضة( يعزى اإىل اخلربة التدري�ضية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار 

  .)ANOVA( حتليل التباين الأحادي
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جدول )61(: يو�شح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

املادة العلمية
3.74931.250بني املجموعات

3.197.024 100.064256.391داخل املجموعات
103.812259املجموع

خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
4.24731.416بني املجموعات

2.336.074 154.537255.606داخل املجموعات
158.784258املجموع

التمركز حول املتعلم
3.80931.270بني املجموعات

2.923.035 111.203256.434داخل املجموعات
115.012259املجموع

العالقة التكاملية بني 
العلومواملواد واملجتمع

3.30731.102بني املجموعات
1.963.120 143.773256.562داخل املجموعات

147.080259املجموع

التقومي وتعزيز الداء 
3.01331.004بني املجموعات

1.818.144 140.820255.552داخل املجموعات
143.833258املجموع

بيئة التعلم
4.59631.532بني املجموعات

3.366.019 116.519256.455داخل املجموعات
121.115259املجموع

توظيف التقنية 
4.10931.370بني املجموعات

1.235.298 281.7022541.109داخل املجموعات
285.811257املجموع

الأداء الكلي
3.70031.233بني املجموعات

2.953.033 106.924256.418داخل املجموعات
110.625259املجموع

الأداء  مل�ضتوى  احل�ضابّي  املتو�ضط  قيم  بني  اختالفات  هناك  اأن  ال�ضابق   )61( اجلــدول  من  يت�ضح 
التدري�ضّي الكلي تعزى اإىل اختالف اخلربة التدري�ضية. كما يوجد اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابي 
تعزى اإىل متغري اخلربة التدري�ضية، يف املحاور الأول )املادة العلمّية(، والثالث )املمار�ضات التدري�ضية(، 

وال�ضاد�ض )بيئة �ضفيه داعمة للتعلم(. 
وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ضتخدام اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية، وجدول )62( يو�ضح نتائج 

اختبار �ضيفيه.
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جدول )62(: اختبار �شيفيه Scheffe للمقارنات البعدية وفق متغري اخلربة التدري�شية

الفرق بني  )J( اخلدمة )I( اخلدمةاملحور
.Sigاخلطاأ املعيارياملتو�ضطات

املادة 
العلمية

اأقل من خم�ض �ضنوات
22737.12224.328.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11014.990.-03784.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

10646.726.-12196.-15 �ضنه فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

12224.328.-22737.-اأقل من خم�ض �ضنوات
11757.168.-26521.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

11413.027.*-34933.-15 �ضنه فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنه

03784.11014.990.اأقل من خم�ض �ضنوات
26521.11757.168.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

10107.875.-08413.-15 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
12196.10646.726.اأقل من خم�ض �ضنوات

11413.027.*34933.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
08413.10107.875.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

التمركز 
حول 
املتعلم

اأقل من خم�ض �ضنوات
28029.12886.195.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11611.999.-02005.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

11223.967.-05754.-15 �ضنه فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

12886.195.-28029.-اأقل من خم�ض �ضنوات
12394.121.-30034.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

12032.051.-33783.-15 �ضنه فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنه

02005.11611.999.اأقل من خم�ض �ضنوات
30034.12394.121.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

10654.989.-03749.-15 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
05754.11223.967.اأقل من خم�ض �ضنوات

33783.12032.051.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
03749.10654.989.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

بيئة 
التعلم

اأقل من خم�ض �ضنوات
23524.13190.367.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11885.957.-06652.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

11488.647.-14795.-15 �ضنه فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

13190.367.-23524.-اأقل من خم�ض �ضنوات
12686.132.-30177.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

12316.023.*-38319.-15 �ضنه فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنه

06652.11885.957.اأقل من خم�ض �ضنوات
30177.12686.132.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

10906.906.-08142.-15 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
14795.11488.647.اأقل من خم�ض �ضنوات

12316.023.*38319.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
08142.10906.906.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه
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الفرق بني  )J( اخلدمة )I( اخلدمةاملحور
.Sigاخلطاأ املعيارياملتو�ضطات

املجموع

اأقل من خم�ض �ضنوات
23764.12636.318.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11385.971.-05578.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

11005.843.-09999.-15 �ضنه فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

12636.318.-23764.-اأقل من خم�ض �ضنوات
12153.123.-29343.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

11798.044.*-33763.-15 �ضنه فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنه

05578.11385.971.اأقل من خم�ض �ضنوات
29343.12153.123.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

10447.981.-04420.-15 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
09999.11005.843.اأقل من خم�ض �ضنوات

11798.044.*33763.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
04420.10447.981.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنه

وتاأتي هذه النتيجة موؤكدة للنتيجة التي تو�ضل اإليها الفريق يف التقرير ال�ضنوي الأول، اإذ اأ�ضارت 
اأن هناك اختالفات بني قيم املتو�ضط احل�ضابّي مل�ضتوى الأداء التدري�ضّي يعزى اإىل  اإىل  نتائج الدرا�ضة 
اختالف اخلربة التدري�ضية يف حمور املادة العلمّية، وحمور التدري�ض املتمايز( وحمور الربط مع العلوم 

الأخرى، وذلك ل�ضالح ذوي اخلربة )15 �ضنة فما اأكرث(. 
وتبدو هذه النتيجة منطقية، ملا للخربة والتمر�ض من دور يف اإتقان املهارات يف اأي مهنة. وتتفق هذه 
النتيجة مع نتائج درا�ضة كل من الغامدي )2010(، ودرا�ضة القرين )2005( وخطابية وعليمات )2001( 
من وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف درجة ممار�ضة معلمي العلوم للمهارات التدري�ضية ل�ضالح ذوي 

اخلربات التدري�ضية الطويلة. 
وتختلف هذه النتيجة مع درا�ضة حممد )2011( ودرا�ضة العليمات والقطي�ض )2007( التي تو�ضلت 

اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني الأكرث خربة وحديثي التخرج.
م�ضروع  متطلبات  مــع  بتوافق  ل  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  التدري�ضي  الأداء  اأن  يت�ضح  �ضبق  ممــا 
معارفه  وتطوير  املعلم  اإىل  اللتفات  من  لبد  واأنــه  املطلوب،  بامل�ضتوى  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات 

ومهاراته من اجل تنفيذ امل�ضروع بامل�ضتوى املاأمول.   
وختاماً، فاإن معلم العلوم يواجه كثرياً من التحديات لتنفيذ امل�ضروع، وخا�ضة اأن برامج اإعداد قبل 
اخلدمة مل توفر لهم الإعداد املنا�ضب ملتطلبات املناهج اجلديدة، لذلك فاإن التطوير املهنّي اأمر �ضروري 

لزيادة كفاءة تعليم العلوم. 
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  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الرابع

ين�ض ال�ضوؤال الرئي�ضي الرابع على ما يلي: ما واقع تدري�ض الريا�ضيات يف �ضوء فل�ضفة وتوجهات 
م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟. ويتفرع من هذا ال�ضوؤال الرئي�ض الأ�ضئلة التالية: 

ما م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملهارات التدري�ض يف �ضوء فل�ضفة م�ضروع الريا�ضيات ( 1
والعلوم الطبيعية؟.

ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�ضروع؟.( 2
هل يوجد اختالف يف الأداء التدري�ضّي ملعلم الريا�ضيات يعزى اإىل عامل املرحلة الدرا�ضّية واجلن�ض ( 3

واملوؤهل واخلربة التدري�ضية؟.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع )1(:
لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الرابع )1( والذي ن�ضه: ما م�ضتوى اأداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات 
ملهارات التدري�ض يف �ضوء فل�ضفة م�ضروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، مت تطبيق بطاقة املالحظة 
 – – منخف�ض  – متو�ضط  )عــال  الرباعي  ليكرت  ا�ضتخدام مقيا�ض  الدرا�ضة، ومت  ال�ضفية على عينة 
منخف�ض جًدا( لتحديد ظهور الأداء لكل فقرة من فقرات الأداة، اإذ تراوح م�ضتوى الظهور بني م�ضتوى 
)عايل(، ومت متثيله عددياً بالرقم )3(؛ وبني م�ضتوى )منخف�ض جًدا(، ومت متثيله عددياً بالرقم )0(. 
ولالإجابة عن ال�ضوؤال مت ح�ضاب املتو�ضطات والنحرافات املعيارية لكل حمور واأداء معلمي ومعلمات 
املعياري وم�ضتوى  املتو�ضطات احل�ضابية والنحراف  الريا�ضيات ككل. وفيما يلي اجلدول )63( يو�ضح 

اأداء عينة الدرا�ضة ملحاور بطاقة املالحظة ال�ضفية للريا�ضيات: 

جدول )63(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملحاور بطاقة املالحظة ال�شفية للريا�شيات

املتو�صط  املحاور املحور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
االأداء

عايل2.37.51املادة العلمّية1
متو�ضط2.14.52حل امل�ضكالت2
متو�ضط2.11.63بيئة التعلم 6
متو�ضط1.99.54التمركز حول املتعلم3
متو�ضط1.91.62مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي4
متو�ضط1.68.82توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم8
منخف�ض1.47.77توظيف التقنية  7
منخف�ض1.40.55التقومي وتعزيز الأداء5

متو�ضط1.91.48املتو�ضط العام لالأداء الكلي



154

االأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�صفية للريا�صيات: 
الدرا�ضة  عينة  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الكلي  الأداء  متو�ضط  اأن   )63( اجلــدول  من  يت�ضح 
ميكن  كما  املتو�ضط.  امل�ضتوى  يف  ويقع   )3( اأ�ضل  من   )1.91( بلغ  الريا�ضيات  مناهج  تنفيذ  مهارات  يف 
مالحظة اأن متو�ضطات اأداء املعلمني واملعلمات ملهارات التدري�ض معظمها يف امل�ضتوى املتو�ضط ،  ماعدا 
مهارة املادة العلمية والتي ح�ضلت على م�ضتوى عال )2.37( ، ومهارة توظيف التقنية  والتي ح�ضلت على 
م�ضتوى منخف�ض)1.47(.  ومهارة التقومي وتعزيز الأداء )1.39( وبالنظر اإىل تفا�ضيل جلدول ) 64 ( 

ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة يف حمور املادة العلمّية )2.37( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 1

العايل وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى 
عال.

بلغ متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة يف حمور حل امل�ضكالت )2.14 ( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 2
املتو�ضط ، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى 

متو�ضط. 
امل�ضتوى ( 3 التعلم)2.11( وهي قيمة تقع يف  الدرا�ضة يف حمور بيئة  الكلي لعينة  الأداء  بلغ متو�ضط 

املتو�ضط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه املهارات مب�ضتوى 
متو�ضط. 

بلغ متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة يف حمور التمركز حول املتعلم )1.99( وهي قيمة تقع يف ( 4
امل�ضتوى املتو�ضط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه املهارات 

مب�ضتوى متو�ضط. 
5- بلغ متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة يف حمور التفكري والتوا�ضل الريا�ضي )1.91( هي قيمة ( 5

تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه 
املهارات مب�ضتوى متو�ضط.

وهي ( 6  )1.68( املدر�ضي  الكتاب  عنا�ضر  توظيف  الدرا�ضة يف حمور  لعينة  الكلي  الأداء  متو�ضط  بلغ 
قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون 

هذه املهارات مب�ضتوى متو�ضط. 
يف ( 7 تقع  قيمة  وهــي   ،)1.47( التقنية   توظيف  حمــور  يف  الدرا�ضة  لعينة  الكلي  الأداء  متو�ضط  بلغ 

امل�ضتوى املنخف�ض، وتدل هده النتيجة يف جمملها على اأن معلمي الريا�ضيات ميار�ضون هذه املهارات 
مب�ضتوى منخف�ض.

الأداء)1.40(، وهي قيمة تقع ( 8 التقومي وتعزيز  الدرا�ضة يف حمور  الكلي لعينة  الأداء  بلغ متو�ضط 
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الريا�ضيات ميار�ضون هذه  اأن معلمي  النتيجة يف جمملها على  وتدل هده  املنخف�ض،  امل�ضتوى  يف 
املهارات مب�ضتوى منخف�ض.

لتنفيذ  الالزمة  املهارات  ميتلكون  الدرا�ضة  عينة  واملعلمات  املعلمني  اأن  على  النتيجة  هذه  وتــدل   
درو�ض الريا�ضيات بكفاءة متو�ضطة، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضتي العمري )2011(، واحلربي )2012(، 
والتي اأظهرتا اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ميار�ضون تدري�ض مناهج الريا�ضيات مب�ضتوى متو�ضط. 

وكذلك درا�ضة ال�ضليمان )1427هـ( والتي اأظهرت تدنيا يف جميع املهارات عند املعلمني عينة الدرا�ضة .
وفيما يلي تف�ضيل لأداء عينة الدرا�ضة لكل حمور من حماور البطاقة: 

املحور االول: املادة العلمّية:
 للتعرف على م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات، 
واملتعلق باملادة العلمّية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي لكل موؤ�ضر من موؤ�ضرات املحور 

وعددها )5( موؤ�ضرات وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول التايل )64(:

جدول ) 64 (: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور املادة العلمّية

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

1عال2.74.48يراعي �ضحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلمّية.1

يو�ضح الرتابط الراأ�ضي والأفقي لتحقيق فهم وا�ضح للبنية 2
4عال2.26.67الريا�ضية.

5عال2.25.67 يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�ضيكولوجي.3
3عال2.27.77 يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�ضائل من واقع احلياة.4
2عال2.37.65 يو�ضح امل�ضطلحات العلمية الواردة يف الكتاب املدر�ضي.5

عال2.37.51متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق يت�ضح اأن م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات 
الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات واملتعلق مبوؤ�ضرات حمور املادة العلمية كان عالًيا ب�ضفة عامة، 
املعارف  من  واملعلمات  املعلمني  متكن  على  يدل  مما  )2.37(؛  املحور  لهذا  الكلي  الأداء  متو�ضط  بلغ  اإذ 
واملهارات واملفاهيم واملبادئ املت�ضمنة بكتب الريا�ضيات ب�ضكل فعال، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية 
ملوؤ�ضرات هذا  واملعلمات  املعلمني  اأداء  اأن م�ضتوى  يعني  و)2.74(؛ مما  املحور بني )2.25(  ملوؤ�ضرات هذا 
املحور قد وقعت جميعها يف امل�ضتوى العايل، اإذ ح�ضل موؤ�ضر هو »يراعي �ضحة املحتوى الريا�ضي وخلوه 
من الأخطاء العلمّية«، على اأعلى متو�ضط اأداء بلغ )2.74(، بينما ح�ضل موؤ�ضر »يو�ضح الرتابط الراأ�ضي 
والأفقي لتحقيق فهم وا�ضح للبنية الريا�ضية« على اأقل متو�ضط اأداء بلغ )2.25(، وتدل هذه النتيجة يف 
جمملها اأن املعلمني واملعلمات لديهم املعارف و املهارات الالزمة لإعادة قراءة املحتوى الريا�ضي والتاأكد 
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من خلوه من الأخطاء العلمّية، وتو�ضيح الرتابط الراأ�ضي والأفقي للبنية الريا�ضية، وعر�ض املحتوى 
الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�ضيكولوجي ، وتطبق املعرفة الريا�ضية يف م�ضائل من واقع احلياة، و 

تو�ضيح امل�ضطلحات العلمية الواردة يف الكتاب املدر�ضي.
ميار�ضون  الريا�ضيات  معلمي  اأن  اأظهرت  والتي   )2011( العمري  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
مهارة ربط معلومات الدر�ض بحياة الطالب اليومية بدرجة مرتفعة. بينما تختلف مع درا�ضة املجاهد 
)2011( والتي اأظهرت باأن هناك حاجات معرفية كبرية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف مناهجها، 
الريا�ضيات  معلمي  بــاأن  يــرون  الرتبويني  امل�ضرفني  اأن  اأظهرت  والتي   )2012( احلربي  درا�ضة  وكذلك 
الدر�ض  مو�ضوع  ربط  ميار�ضون   �ضعيفةو  بدرجة  الطالب  بحياة  الريا�ضيات  ربط  مهارتي   ميار�ضون 
باخلربات الريا�ضية ال�ضابقة  بدرجة متو�ضطة، وكذلك درا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن معلمي 
الريا�ضيات ميار�ضون مهارة ربط اخلربات ال�ضابقة باخلربات اجلديدة بدرجة متو�ضطة، و درا�ضة الثقفي 
الحتياجات  على  التدريب  اإىل  املتو�ضطة  باملرحلة  الريا�ضيات  معلمي  حاجة  اأظهرت  والتي  )1434هـــ( 

املعرفية بدرجة متو�ضطة.
و يف هذا الإطار توؤكد املجاهد )2011( اأنها حللت احلقائب التدريبية ومل جتد اأي اهتمام بجانب 
التدريب على املحتوى الريا�ضي، واأو�ضت درا�ضة الثقفي )1434هـ( ب�ضرورة تدريب معلمي الريا�ضيات 
التخ�ض�ضي،  املجال  يف جميع حمــاور  تو�ضعاً  واأكــرث  اأعمق  ب�ضكل  العلمية  املــادة  على  املتو�ضطة  باملرحلة 
فهم  من  تت�ضمنه  مبا  الريا�ضيات،  مبــادة  اخلا�ضة  والعلمية  املعرفية،  باملكونات  املعلم  اإملــام  وتت�ضمن 

امل�ضطلحات، واملفاهيم، والنظريات ، والقوانني وال�ضياقات الريا�ضية. 
العينة يف حمور  اأداء  اأن   الدرا�ضة احلالية باملرحلة الأوىل )1433هـــ( ، جند  وباملقارنة مع نتيجة 
املادة العلمية متو�ضطا ، مما ي�ضري اإىل حت�ضن اأداء املعلمني واملعلمات يف املهارات املت�ضلة باملادة الدرا�ضية 

مقارنة باأداء املعلمني �ضابقا.
املحور الثاين: حل امل�صكالت الريا�صية:

الريا�ضيات،  الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج  التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات  الأداء  للتعرف على م�ضتوى 
واملتعلق مبهارات تدري�ض حل امل�ضكالت الريا�ضية، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي لكل 
الكلي، كما مبني يف اجلدول  الأداء  موؤ�ضر من موؤ�ضرات املحور وعددها )5( موؤ�ضرات وكذلك متو�ضط 

التايل )65(:
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جدول ) 65 (: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور حل امل�شكالت الريا�شية

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف-امل�ضكلة 6
2عال2.29.70الريا�ضية.

يطلب من املتعلمني حتديد الت�ضابه والختالف بني امل�ضكلة 7
4متو�ضط1.99.77الريا�ضية احلالية وم�ضكالت ريا�ضية �ضابقة.

يفكر ب�ضوت م�ضموع للمتعلمني يف اأثناء احلوار لختيار 8
3متو�ضط2.02.80ال�ضرتاتيجية املنا�ضبة.

يطلب من املتعلمني حتديد ال�ضرتاتيجيات املنا�ضبة للحل 9
5متو�ضط1.96.77واخلطوات الالزمة لها.

يحث املتعلمني على التاأكد من اإجراء العمليات احل�ضابية 10
1عال2.43.69واملنطقية ب�ضكل �ضحيح.

متو�ضط2.14.52متو�ضط الأداء

ملعلمي  التدري�ضّي  الأداء  م�ضتوى  اأن  يت�ضح   )65( ال�ضابق  اجلــدول  يف  املت�ضمنة  النتائج  مبراجعة 
الريا�ضية  امل�ضكالت  حل  تدري�ض  مبحور   واملتعلق  الريا�ضيات  مناهج  تنفيذ  يف  الريا�ضيات  ومعلمات 
اأن  النتيجة على  الكلي لهذا املحور )2.14(، وتدل هذه  الأداء  اإذ بلغ متو�ضط  كان متو�ضًطا ب�ضكل عام، 
معلمي ومعلمات الريا�ضيات ميار�ضون املهارات التدري�ضية املت�ضلة بحل امل�ضكالت ب�ضكل متو�ضط،  وقد 
املعلمني  اأداء  اإذ كان م�ضتوى  املحور بني )1.96( و)2.43(،  ملوؤ�ضرات هذا  املتو�ضطات احل�ضابية  تراوحت 
واملعلمات على موؤ�ضر »يحث املتعلمني على التاأكد من اإجراء العمليات احل�ضابية واملنطقية ب�ضكل �ضحيح« 
امل�ضكلة  واملطلوب يف  املعطى  املتعلمني حتديد  »يطلب من  موؤ�ضر  كان  )2.43(.كــمــا  بلغ  عالًيا مبتو�ضط 
الريا�ضية« عالًيا اإذ بلغ متو�ضطه  )2.29(، بينما كانت بقية املوؤ�ضرات يف امل�ضتوى املتو�ضط وهي مرتبة من 
الأعلى لالأقل كالتايل: »يفكر ب�ضوت م�ضموع للمتعلمني يف اأثناء احلوار لختيار ال�ضرتاتيجية املنا�ضبة« 
ريا�ضية  وم�ضكالت  احلالية  الريا�ضية  امل�ضكلة  بني  والختالف  الت�ضابه  حتديد  املتعلمني  من  و«يطلب 

�ضابقة« و »يطلب من املتعلمني حتديد ال�ضرتاتيجيات املنا�ضبة للحل واخلطوات الالزمة لها«.
يف  الريا�ضيات  معلم  مهارات  اأن  اأظهرت  والتي   )2011( العمري  درا�ضة  مع  النتيجة  هــذه  وتتفق 
تدري�ض حل امل�ضكالت الريا�ضية كانت متو�ضطة، وكذلك درا�ضة احلربي )2012(، والتي اأظهرت اأن م�ضريف 
الريا�ضيات يرون اأن املعلمني ميار�ضون مهارات حل امل�ضكالت الريا�ضية ب�ضورة متو�ضطة، ودرا�ضة الثقفي 
حل  جمــال  يف  املتو�ضطة  باملرحلة  الريا�ضيات  ملعلمي  التدريبية  الحتياجات  اأظهرت  والتي  )1434هــــ( 
امل�ضكالت كانت بدرجة متو�ضطة، ودرا�ضتي العوي�ضق )2009(، وال�ضلمي )1434هـ( والتي اأظهرتا �ضعف 
اأداء معلمي الريا�ضيات للمهارات التدري�ضية املت�ضلة بحل امل�ضكالت الريا�ضية، وكذلك درا�ضة املجاهد 
)2011( والتي اأظهرت باأن هناك حاجات عالية ملعلمي/ ومعلمات الريا�ضيات يف تدري�ض حل امل�ضكالت، 
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ودرا�ضة البلوي وغالب )2012( والتي اأظهرت اأن هناك حاجة تدريبية عالية لدى املعلمني واملعلمات يف 
جمال حل امل�ضكالت، وقد اأظهرت درا�ضات اأخرى يف بيئات اقليمية تدين اأداء معلمي الريا�ضيات يف جمال 

حل امل�ضكالت الريا�ضية.
امل�ضكلة  بحل  املتعلقة  التدري�ضية  املــهــارات  متتلك  الدرا�ضة  عينة  اأن  يت�ضح  ال�ضابقة  النتيجة  من 
الريا�ضية ب�ضكل متو�ضط، وهذه النتيجة تدل على حت�ضن اأداء املعلمني مقارنة بنتائج الدرا�ضة احلالية 
باملرحلة الأوىل )1433هـــ( اإذ كان اأداء العينة يف جمال حل امل�ضكالت الريا�ضية منخف�ضا مبتو�ضط بلغ 

.)1.38(
الريا�ضية  امل�ضكالت  بحل  اخلا�ض  املحور  على  واملعلمات  املعلمني  اأداء  اأن  ال�ضابقة  النتائج  وتعك�ض 
كان متو�ضًطا، واأن هنالك حت�ضًنا ملمو�ًضا عن العام املا�ضي ،  وقد يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل تلقي معلمي 
الدعم والتطوير  املهني  والتي ظهرت من خالل تطور  الدعم والتطوير  الريا�ضيات برامج  ومعلمات 
حل  تدري�ض  على  تدريبية  دورات  على  ح�ضولهم  اإمــكــان  وكذلك  احلالية،   الدرا�ضة  يف  للمعلم  املهني 

امل�ضكالت الريا�ضية ب�ضكل اأكرث من الأعوام ال�ضابقة.
ويوؤكد ال�ضلمي )1434هـ( اأنه ومن خالل متابعته للخطة الزمنية للدرو�ض يف اأدلة املعلمني، يالحظ 
اأن الزمن املخ�ض�ض لكثري من مو�ضوعات حل امل�ضاألة ح�ضة واحدة فقط، وهذا زمن غري كاِف، فمثل هذا 
املو�ضوع يحتاج من املعلم اإىل ح�ضتني كحد اأدنى لي�ضتويف املو�ضوع حقه، ل �ضيما ونحن نعلم اأهمية مثل 
هذه املو�ضوع يف حياة الطالب، حتى اأن كثرًيا من املتخ�ض�ضني الرتبويني يرون اأن الهدف الرئي�ض من 

تدري�ض الريا�ضيات هو تنمية قدرات الطالب على حل امل�ضكالت.   
ومن اأهم املظاهر املالحظة على املعلمني يف هذا املجال :

اعتقاد املعلمني باأن تنفيذ احلل ُيغني عن كتابة خطة احلل.( 1
بع�ض الق�ضور لدى املعلمني يف معرفة ال�ضرتاتيجية املنا�ضبة حلل امل�ضكلة.( 2
اأدى اإىل عدم تركيز املعلمني على خطوة ( 3 تخ�ضي�ض ح�ضة واحدة- غالًبا - ملو�ضوعات حل امل�ضاألة 

و�ضع خطة للحل. 
اهتمام املعلمني باحلل النهائي دون الرتكيز على الإجراءات التي اأدت اإىل احلل. ( 4
اإهمال املعلمني لدور الطالب عند تنفيذ خطة احلل.( 5
قلة اإملام املعلمني باآلية تنفيذ بع�ض ا�ضرتاتيجيات حل امل�ضكالت الريا�ضية، اإذ مل ي�ضبق لهم احل�ضول ( 6

على دورات خا�ضة با�ضرتاتيجيات حل امل�ضكالت الريا�ضية.
�ضيق الف�ضول الدرا�ضية -كما يف املباين امل�ضتاأجرة- وزيادة اأعداد الطالب يف الف�ضول تعوق املعلمني ( 7

عن الإ�ضراف على طالبهم وتوجيههم.
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يرى بع�ض املعلمني اأن اإيجاد احلل هو الهدف الرئي�ض الذي ي�ضعون لتحقيقه، ومن ثم ل يوجهون ( 8
طلبتهم اإىل ا�ضتخدام خطوة التحقق من �ضحة احلل.

قد يالحظ بع�ض املعلمني امللل على الطالب عند مراجعة احلل والتحقق من �ضحته فال يهتمون ( 9
بهذه اخلطوة.

اإن فّعل املعلم خطوة مراجعة احلل فاإن اهتمامه يكون على مهارة اختبار �ضحة احلل، ومع ذلك ( 10
يتجاهل دور الطالب يف حتقيق هذه املهارة.

اإن من اأهم واجبات املعلم كما يرى بوليا Polya م�ضاعدة الطالب م�ضاعدة طبيعية حذرة ل تطفل 
اأ�ضئلة وتوجيهات عامة تر�ضد الطالب اإىل الطريق الذي يجب اأن  فيها ول اإقحام، فيقوم املعلم باإلقاء 
اأو �ضوؤاًل اإىل طالبه، هما:  اأن يهدف اإىل اأمرين عندما يلقي توجيًها  ي�ضلكه حلل امل�ضكلة، وعلى املعلم 
الطالب كي يتمكن من حل  اأن ينمي ملكة  التي بني يديه، والثاين  امل�ضكلة  الطالب على حل  م�ضاعدة 

امل�ضكالت يف امل�ضتقبل بنف�ضه. )العوي�ضق، 2009(
ب�ضكل متخ�ض�ض يف جمال  الريا�ضيات  با�ضتمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات  تو�ضية: 
اأكرث  الــدورات عمقا و�ضمول وتطبيقيا ووقتا لتكون  امل�ضكالت، والعمل على حت�ضني حمتوى تلك  حل 
برامج  اإعــداد  وكذلك  امل�ضكالت،  حل  يف  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�ضية  الكفاءة  رفع  يف  فائدة 
زمان  بكل  منها  ال�ضتفادة  واملعلمات من  املعلمني  لتمكني  الــوزارة  اإلكرتونية مرتبطة مبوقع  تدريبية 
يف  اللفظية  الريا�ضية  امل�ضكالت  حل  �ضعوبات  عن  بحثية  درا�ــضــات  واإجـــراء  م�ضتمرة،.  وب�ضورة  ومكان 
مناهج الريا�ضيات ويف �ضوء متغريات البيئة ال�ضعودية فقط، واإعادة �ضياغة وعر�ض امل�ضكالت الريا�ضية 
اللفظية باملناهج بحيث يتم تنظيمها اأ�ضلوًبا بعد الآخر بحيث يتم الرتكيز على اأ�ضلوب حل لفرتة حمددة 

ثم النتقال اإىل الأ�ضلوب الثاين، وهكذا ثم تقدميها ب�ضكل متكامل فيما بعد.
املحور الثالث: بيئة التعليم:

 للتعرف على م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات، 
واملتعلق ببيئة التعليم، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي لكل موؤ�ضر من موؤ�ضرات املحور 

وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول )66( التايل:
جدول )66(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور بيئة التعلم 

املتو�صط املوؤ�صر
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

5متو�ضط1.98.85يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم.40

41
امل�ضتخدمة  ال�ضرتاتيجيات  مع  يتنا�ضب  مبا  ال�ضف  بيئة  ينظم 
والتغلب على ال�ضعوبات التي قد تواجه مثل: الإمكانات املتاحة، 

وكثافة الف�ضول،....اإلخ. 
4متو�ضط2.03.80
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املتو�صط املوؤ�صر
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

3متو�ضط2.05.74ي�ضجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام الختالف.42

بني 43 عادلة  ب�ضورة  والتعزيز  واملناق�ضة  والأ�ضئلة  الهتمام  يــوزع 
1عال2.28.69جميع املتعلمني.

2متو�ضط2.23.69يدير الوقت املتاح ب�ضكل منا�ضب.44
متو�ضط2.12.63متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق )66( يت�ضح اأن متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة 
يف حمور بيئة التعلم قد بلغ )2.12( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط وتدل هده النتيجة يف جمملها 
والأدوات  املــواد  توفري  مثل  التعلم  بيئة  بــاإعــداد  املهتمة  املــهــارات  ميار�ضون  الريا�ضيات  معلمي  اأن  على 
الأ�ضئلة  واأ�ضاليب  الفريق  بــروح  والعمل  ال�ضــف،  بيئة  وتنظيم  التعلم،  مو�ضوعات  ملعاجلة  الــالزمــة 
القيام  من  متكنهم  عدم  يعني  ما  وهو  متو�ضطا،  تدري�ضي  مب�ضتوى  الوقت  واإدارة  والتعزيز،  واملناق�ضة 
بالأدوار املطلوبة منهم لتنفيذ مناهج الريا�ضيات بال�ضورة املطلوبة، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية 
ملوؤ�ضرات هذا املحور بني )2.28( و)1.98(، مما يعني اأن م�ضتوى اأداء املعلمني واملعلمات على كل موؤ�ضرات 
هذا املحور كان متو�ضًطا، ما عدا موؤ�ضر »يوزع الهتمام والأ�ضئلة واملناق�ضة والتعزيز ب�ضورة عادلة بني 
املواد  »يوفر  اأدنى موؤ�ضر فقد كان  اأما  العايل وبلغ متو�ضطه )2.28(،  امل�ضتوى  املتعلمني« كان يف  جميع 

والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم« وبلغ )1.98(. 
اأداء معلمي الريا�ضيات يف مهارات بناء وتنظيم واإدارة بيئة التعليم والتعلم  اأن  مما �ضبق يالحظ 
معلمي  اأن  اأظــهــرت  والتي   )2011( العمري  درا�ــضــة  مع  النتيجة  هــذه  وتتفق  عــام.  ب�ضكل  متو�ضطا  كــان 
الريا�ضيات ي�ضجعون املتعلمني على الندماج يف حوارات بع�ضهم مع بع�ض، وكذلك ينظمون بيئة التعلم 
ب�ضكل فعال باأداء متو�ضط، وكذلك درا�ضة احلربي )2012( والتي اأظهرت اأن امل�ضرفني الرتبويني يرون 
اأن معلمي الريا�ضيات يحددون الأدوات والو�ضائل والتجهيزات الالزمة لعملية التعلم، وكذلك يديرون 
الوقت بفاعلية باأداء متو�ضط، ودرا�ضة الثقفي )1434هـ( والتي اأظهرت يف اإحدى نتائجه اأن مهارة حتديد 
الأدوات والو�ضائل والتجهيزات التعليمية  متثل احتياًجا متو�ضًطا ملعلم الريا�ضيات، بينما تختلف هذه 
اإدارة  مهارات  مار�ضن  املعّلمات  اأن  اأظهرت  والتي  )1431هـــ(  املطريدّي  درا�ضة  نتائج  اإحــدى  مع  النتيجة 
ّف بتقدير عامٍّ )ممتاٌز(. وكذلك اإحدى نتائج درا�ضة الثقفي )1434هـ( والتي اأظهرت اأن مهارة تهيئة  ال�ضّ
الطالب ملو�ضوع الف�ضل )الوحدة(، وكذلك مهارة ا�ضتخدام معمل الريا�ضيات يف التدري�ض متثل احتياًجا 

تدريبًيا كبرًيا ملعلم الريا�ضيات.
مما �ضبق يالحظ تقارب هذه النتيجة مع نتيجة املرحلة الأوىل )1433هـ( والذي بلغ متو�ضط هذا 
املحور 2.04. ولعل ال�ضبب يف هذه النتيجة يعزى اإىل افتقار كثري من املدار�ض اإىل التجهيزات الأ�ضا�ضية 
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وامل�ضاحات  املنا�ضبة،  الدرا�ضّية  الف�ضول  وتوفر  منا�ضبة،  التعليمية مبقا�ضات  كال�ضبورات  التعلم  لعملية 
نقل  اإىل  اأقــرب  تعليمًيا  منًطا  املعلم  على  يفر�ض  ما  وهو  الدرا�ضّية،  احلجرة  داخــل  لالأن�ضطة  املنا�ضبة 
لتكوين فرق  للمعلمني  ال�ضحيحة، ويعد عائًقا  بالطريقة  ال�ضف  اإدارة  املعلومات بحيث ل يتمكن من 
العمل، واملجموعات، والتي هي ميدان خ�ضب لتعلم تبادل الأدوار والنقا�ض واحلوار والعمل بروح الفريق، 
الزمنية ملناهج  الدرا�ضّية  املعلمات واملعلمني على �ضيق اخلطة  اإدارة الوقت فقد تركزت مالحظات  اأما 
 Maccini &(  اأكدت درا�ضة ماكيني، وقاقنون اأكدته درا�ضة بايون�ض)2011(، كما  الريا�ضيات وهو ما 
امل�ضاندة، والّنماذج، وو�ضائل  املــواّد  ، نق�ض   NCTM اأبرز عوائق تنفيذ معايري  اأن   )Gagnon, 2002
الحتياجات  اأن من  الثقفي)1434هـ( على  درا�ضة  و  البلوي وغالب )2011(  درا�ضة  اأكدت  العر�ض،بينما 

املهمة ملعلم الريا�ضيات تدريبه على اإدارة الوقت بفاعلية. 
ومما �ضبق ُيعد اأداء املعلمني واملعلمات على هذا املحور مر�ضًيا، على الرغم من عدم و�ضولهم اإىل 
امل�ضتوى املاأمول يف الأداء، الأمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهود يف �ضبيل تنمية املهارات التدري�ضية 
لدى املعلمني واملتعلقة بتوفري وتهيئة بيئة تعلم وتعليم منا�ضبة وم�ضجعة للمتعلمني، والهتمام بالبيئة 
ال�ضفية داخل حجرة الدرا�ضة، مما ي�ضاعد يف حتقيق نواجت التعلم املختلفة املرتبطة بتعليم وتعلم مادة 
الريا�ضيات، اإذ اإن املطلع على برامج التطوير املهنّي ملعلم الريا�ضيات يجد ق�ضوًرا كبرًيا يف تناول جمال 
تنظيم بينة التعلم وفق مركزية املتعلم، واإدارة وقت التعلم بفاعلية اإذ اإن املو�ضوعات والوقت املخ�ض�ض 

له قليل.
اإدارة  جمال  يف  متخ�ض�ض  ب�ضكل  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  با�ضتمرار  تو�ضية: 
الوقت وتنظيم بيئة التعلم وتهيئة الإمكانات املادية املتوفرة، والعمل على توفري املواد والأدوات الالزمة 
ملعاجلة مو�ضوعات التعلم،  والرتكيز على حت�ضني حمتوى التطوير املهني عمقاً و�ضموًل وتطبيقاً ووقتاً 
لتكون اأكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�ضية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات. كما تو�ضي الدرا�ضة احلالية 
بتح�ضني بيئات التعلم من اإذ م�ضاحات الف�ضول الدرا�ضّية، وال�ضبورات مبقا�ضات تعليمية، وحت�ضني بيئة 
التعلم مبكوناتها الفيزيائية واملادية ب�ضورة منا�ضبة وجاذبة لتعلم الطالب. وكذلك العمل على زيادة 
الريا�ضيات  والتمرينات  الأن�ضطة  تنفيذ  من  املعلمني  ميكن  ومبا  الريا�ضيات  ملناهج  املخ�ض�ض  الزمن 

بال�ضكل املطلوب.
املحور الرابع: التمركز حول املتعلم:

 للتعرف على م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات، 
واملتعلق بعملية التمركز حول املتعلم، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي لكل موؤ�ضر من 
موؤ�ضرات املحور الثاين وعددها )16( موؤ�ضًرا وكذلك متو�ضط الأداء الكلي على هذا املحور، كما هو مبني 

يف اجلدول )67( التايل:
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جدول ) 67 (: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور التمركز حول املتعلم

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

ومــفــردات 11 للتعلم  القبلية  واملتطلبات  الــدر�ــض  هــدف  يحدد 
1عال2.36.70مو�ضوع التعلم احلايل وفق مكونات البنية الريا�ضية.

3عال2.34.70يتحقق من متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.12

ب�ضرية 13 ومــواد  اأن�ضطة  خالل  من  املتعلمني  دافعية  ي�ضتثري 
7متو�ضط2.06.89حم�ضو�ضة اأو اإلكرتونية اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية. 

14
حــول  املــتــمــركــز  للتعليم  متنوعة  اإ�ــضــرتاتــيــجــيــات  ي�ضتخدم 
والع�ضف  امل�ضكالت،  وحــل  الــتــعــاوين،  التعلم  مثل:  املتعلم، 

الذهني، والنماذج البنائية،...اإلخ. 
11متو�ضط1.83.88

14متو�ضط1.71.82ينفذ اإجراءات الإ�ضرتاتيجية ب�ضورة �ضحيحة و�ضاملة.15

الريا�ضية 16 والأمــثــلــة  الأن�ضطة  قـــراءه  على  املتعلمني  يحث 
6متو�ضط2.12.73قراءة حتليلية متاأنية.

17
والتعبري  التعليمية،  املــهــمــة  و�ــضــف  املتعلمني  مــن  يطلب 
املثال  اأو  الن�ضاط  فكرة  لتو�ضيح  اخلا�ضة؛  بكلماتهم  عنها 

الريا�ضي. 
9متو�ضط1.94.78

18
ملحوظاتهم  وتبادل  واحلــوار  النقا�ض  على  املتعلمني  يحث 
امل�ضكالت  اأو  املــثــال  اأو  الن�ضاط  يف  املــتــوفــرة  املعلومات  على 

الريا�ضية.
8متو�ضط2.02.78

10متو�ضط1.88.82يوفر خططاً بديلة اأو اأمثلة اإ�ضافية؛ لدعم فهم املتعلمني.19

20
والأمثلة  الأن�ضطة  ملمار�ضة  املتعلمني  جلميع  فر�ضة  يتيح 
مراحل  كل  يف  اخلطوات  وتربير  الريا�ضية  امل�ضكالت  وحل 

احلل.
4عال2.31.66

والأمثلة 21 الأن�ضطة  حل  يف  ويناق�ضهم  املتعلمني  اأداء  يتابع 
1عال2.36.68وامل�ضكالت الريا�ضية.

لدى 22 الريا�ضية  للمفاهيم  اخلاطئة  الت�ضورات  عن  يك�ضف 
5عال2.26.71املتعلمني ويعاجلها ب�ضورة جماعية.

الفر�ضيات 23 بناء  املتعلمني من خالل حثهم على  يو�ضع فهم 
15متو�ضط1.61.80اأو املتناق�ضات.

يطرح اأ�ضئلة تباعديه اأو اأ�ضئلة ذات نهايات مفتوحة اأو حتث 24
16متو�ضط1.55.83على مرونة التفكري مرتبطة مبو�ضوع التعلم.

يعدد اأمناط التعلم ) ب�ضري – لفظي ( مبا يتنا�ضب وواقع 25
12متو�ضط1.74.84الطالب .

13متو�ضط1.72.89يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملناهج الأخرى.26
متو�ضط1.99.54متو�ضط الأداء

ملعلمي  التدري�ضّي  الأداء  م�ضتوى  اأن  )67(يت�ضح  ال�ضابق  اجلــدول  يف  املت�ضمنة  النتائج  مبراجعة 
ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات واملتعلق مبوؤ�ضرات املحور الثالث كان متو�ضًطا ب�ضفة 
اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات  اإذ بلغ متو�ضط الأداء الكلي لهذا املحور )1.99(؛ مما يدل على  عامة، 
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املتو�ضطات  ، وقد تراوحت  ب�ضكل متو�ضط  املتعلم  بالتمركز حول  املتعلقة  التدري�ضية  املهارات  ميار�ضون 
احل�ضابية ملوؤ�ضرات هذا املحور بني )1.55( و)2.36(؛ مما يعني اأن م�ضتوى اأداء املعلمني واملعلمات على 
موؤ�ضرات هذا املحور قد تراوح بني امل�ضتوى املتو�ضط وامل�ضتوى العايل، وكان اأعلى موؤ�ضرات هذا املحور: 
البنية  مكونات  وفق  احلايل  التعلم  ومفردات مو�ضوع  للتعلم  القبلية  واملتطلبات  الدر�ض  »يحدد هدف 
الأن�ضطة  املتعلمني ويناق�ضهم يف حل  اأداء  »يتابع  بلغ )2.36(، وكذلك موؤ�ضر  اأداء  الريا�ضية« مبتو�ضط 
والأمثلة وامل�ضكالت الريا�ضية« مبتو�ضط اأداء بلغ )2.36(، ويقع يف امل�ضتوى العايل. اأما املوؤ�ضرات الأخرى 
التي ح�ضلت على اأداء عاٍل فهي على الرتتيب من الأكرب ، كالتايل: موؤ�ضر »يتحقق من متكن املتعلمني 
ملمار�ضة  املتعلمني  جلميع  فر�ضة  »يتيح  موؤ�ضر  اأن  كما   ،)2.34( متو�ضطه  وبلغ  التعلم«  متطلبات  من 
الأن�ضطة والأمثلة وحل امل�ضكالت الريا�ضية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل« و متو�ضطه )2.31(، 
ب�ضورة  ويعاجلها  املتعلمني  لدى  الريا�ضية  للمفاهيم  اخلاطئة  الت�ضورات  عن  »يك�ضف  موؤ�ضر  وكذلك 

جماعية« وبلغ متو�ضطه )2.26( هما اأدنى املتو�ضطات يف امل�ضتوى العايل.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة املطريدّي )1431هـ( والتي اأظهرت اأن املعّلمات مار�ضن مهارات اإثارة 
الّدافعية للّتعّلم بدرجة جّيٌد جًدا، و درا�ضة احلربي )2012( والتي اأظهرت اأن املعلمني ميار�ضون مهارات 
وتفعيل دور املتعلم يف عمليتي التعلم والتعليم مب�ضتوى اأداء متو�ضط، وكذلك درا�ضة الثقفي )1434هـ( 
والتي اأظهرت اأن هنالك حاجات بدرجة متو�ضطة يف جمال �ضياغة الأهداف لكل در�ض بطريقة �ضحيحة 

و حتديد الأن�ضطة املتمركزة على التعلم الن�ضط والتعلم البنائي للطالب.
املتعلمني على  »يحث  موؤ�ضر  اأعالها:  املتو�ضط  امل�ضتوى  كانت يف  فقد  الأخــرى  املوؤ�ضرات  بقية  اأمــا 
قراءة الأن�ضطة والأمثلة الريا�ضية قراءة حتليلية متاأنية« ، يليه موؤ�ضر »ي�ضتثري دافعية املتعلمني من 
اأو مفاهيمية« ثم موؤ�ضر »يحث  اأو خرائط ذهنية  اإلكرتونية  اأو  اأن�ضطة ومواد ب�ضرية حم�ضو�ضة  خالل 
املتعلمني على النقا�ض واحلوار وتبادل ملحوظاتهم على املعلومات املتوفرة يف الن�ضاط اأو املثال اأو امل�ضكالت 
الريا�ضية« يليه موؤ�ضر »يطلب من املتعلمني و�ضف املهمة التعليمية، والتعبري عنها بكلماتهم اخلا�ضة؛ 
لدعم  اإ�ضافية؛  اأمثلة  اأو  بديلة  خططاً  »يوفر  موؤ�ضر  ثم   ، الريا�ضي«  املثال  اأو  الن�ضاط  فكرة  لتو�ضيح 
فهم املتعلمني«، ثم موؤ�ضر »ي�ضتخدم اإ�ضرتاتيجيات متنوعة للتعليم املتمركز حول املتعلم، مثل: التعلم 
التعلم  اأمناط  »يعدد  موؤ�ضر  ثم  البنائية،...اإلخ«  والنماذج  الذهني،  والع�ضف  امل�ضكالت،  التعاوين، وحل 
)ب�ضري - لفظي ( مبا يتنا�ضب وواقع الطالب« ، ثم موؤ�ضر »يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملناهج 
اأن املعلمني ميار�ضون مهارة  الأخــرى« ، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت 
مراعاة الرتابط بني حمتوى الريا�ضيات واملواد الأخرى مب�ضتوى متو�ضط، بينما تختلف هذه النتيجة 
مع درا�ضة البلوي وغالب )2012( والتي اأظهرت اأن من اأهم الحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات 
مهارة ربط الريا�ضيات بغريها من املناهج، ولعل ال�ضبب يف اأداء املعلمني واملعلمات لهذه املهارة مب�ضتوى 
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متو�ضط هو احتواء دليل املعلم على معلومات تف�ضيلية عن ذلك، وهو ما �ضاعد املعلمني واملعلمات على 
اكت�ضاب املهارة ب�ضكل منا�ضب.

 ثم موؤ�ضر »ينفذ اإجراءات الإ�ضرتاتيجية ب�ضورة �ضحيحة و�ضاملة« وبلغ )1.71(، ثم موؤ�ضر »يو�ضع 
»يطرح  موؤ�ضر  ثم   ،)1.61( وبلغ  املتناق�ضات«  اأو  الفر�ضيات  بناء  على  حثهم  خــالل  من  املتعلمني  فهم 
التعلم«  التفكري مرتبطة مبو�ضوع  اأو حتث على مرونة  نهايات مفتوحة  ذات  اأ�ضئلة  اأو  تباعديه  اأ�ضئلة 
وبلغ )1.55( وهو اأقل املوؤ�ضرات من اإذ متو�ضط الأداء و دال على عدم متكنهم من ممار�ضة هذه املهارات 
بال�ضورة املطلوبة، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن املعلمني ميار�ضون 
اأداء متو�ضط،  التقاربي والتباعدي مب�ضتوى  التفكري  التي تركز على  ال�ضفية  الأ�ضئلة  ا�ضتخدام  مهارة 
وبناء  املفتوحة  النهايات  ذات  والأ�ضئلة  التباعدية  الأ�ضئلة  مثل  املفاهيم  هذه  اأن  ذلك  يف  ال�ضبب  ولعل 
الفر�ضيات اأو املتناق�ضات جديدة ن�ضبًيا على املعلمني واملعلمات لعدم تعر�ض برامج الإعداد لها ، كما مت 
مراجعته من قبل فريق الدرا�ضة، وكذلك �ضعف الربامج التدريبية يف هذا املجال اإذ اإنها برامج عامة 

ولي�ضت تخ�ض�ضية مرتبطة باملحتوى الريا�ضي.
ولي�ض  متو�ضًطا  كــان  املحور  هــذا  موؤ�ضرات  غالبية  على  واملعلمات  املعلمني  اأداء  اأن  املالحظ  ومــن 
ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  على  املعلمني  بتدريب  الهتمام  زيــادة  يتطلب  الــذي  الأمــر  املــاأمــول،  بامل�ضتوى 

التعلم البنائي والتعلم الن�ضط ب�ضفة عامة يف التدري�ض.
تو�ضية: با�ضتمرار التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ب�ضكل متخ�ض�ض يف جمال التعلم 
البنائي والتعلم الن�ضط ب�ضفة عامة ومهارات ا�ضتخدام الأ�ضئلة ال�ضفية التي تركز على التفكري التقاربي 
ب�ضرية  ومواد  اأن�ضطة  خالل  من  املتعلمني  دافعية  وا�ضتثارة  واملتناق�ضات  الفر�ضيات  وبناء  والتباعدي 
و�ضموًل  عمًقا  الــدورات  تلك  حمتوى  حت�ضني  على  والعمل  ذهنية،  خرائط  اأو  اإلكرتونية  اأو  حم�ضو�ضة 

وتطبيقًيا ووقتا لتكون اأكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�ضية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات.
املحور اخلام�س: مهارات التفكري والتوا�صل الريا�صي:

مناهج  مــقــررات  تنفيذ  يف  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�ضّي  الأداء  م�ضتوى  على  للتعرف   
احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت  الــريــا�ــضــي،  والــتــوا�ــضــل  التفكري  مــهــارات  مبــحــور  واملتعلق  الــريــا�ــضــيــات، 

والنحراف املعيارّي لكل موؤ�ضر وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول )68( التايل:
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جدول ) 68 (: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور مهارات التفكري والتوا�شل الريا�شي

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

ي�ضتخدم عبارات واألفاظ حتث على التفكري ومهاراته يف اأثناء 27
3متو�ضط1.96.80العمل ال�ضفي، مثل: قارن، ولحظ، و�ضنف، وقرر... اإلخ.

مهمة 28 لكل  الــالزمــة  التفكري  مــهــارات  ويف�ضر  وي�ضرح  يو�ضح 
6متو�ضط1.53.84تعليمية وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع.

29

يــحــث املــتــعــلــمــني عــلــى ممــار�ــضــة مـــهـــارات الــتــفــكــري)املــالحــظــة 
املتناق�ضات  واإيــجــاد  والــتــوقــع  واحلــد�ــض  والت�ضنيف  واملــقــارنــة 
والتربير ال�ضتقرائي وال�ضتنباطي واحللول املتعددة واملتنوعة 

والأ�ضيلة... اإلخ( يف اأثناء معاجلة املحتوى الريا�ضي.

4متو�ضط1.82.80

يــحــث املــتــعــلــمــني عــلــى ال�ــضــتــمــاع اجلــيــد لــزمــالئــهــم، وجتــنــب 30
1متو�ضط2.24.74مقاطعتهم اأو نقدهم يف اأثناء عر�ضهم الأفكار الريا�ضية.

31
با�ضتخدام  اأفكارهم ومعلوماتهم  املتعلمني على تنظيم  ي�ضاعد 
الأ�ضكال واجلداول والر�ضومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية 

وال�ضور.
4متو�ضط1.82.83

ب�ضورة 32 الريا�ضية  الأفــكــار  عــن  التعبري  على  املتعلمني  يحث 
2متو�ضط2.06.78)رمزية اأو تعبريية( �ضفوياً اأو كتابياً.

متو�ضط1.91.62متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق )68( يت�ضح اأن متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة 
يف حمور مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي قد بلغ )1.91( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط وتدل 
والتوا�ضل  بالتفكري  املهتمة  املــهــارات  ميار�ضون  الريا�ضيات  معلمي  اأن  على  جمملها  يف  النتيجة  هــده 
الريا�ضي مب�ضتوى اأداء متو�ضط، ومن املالحظ اأن جميع املوؤ�ضرات ح�ضلت على اأداء متو�ضط، اإذ ح�ضل 
موؤ�ضر »يحث املتعلمني على ال�ضتماع اجليد لزمالئهم، وجتنب مقاطعتهم اأو نقدهم يف اأثناء عر�ضهم 
الأفكار الريا�ضية«، على اأعلى متو�ضط بلغ )2.24(، بينما ح�ضل موؤ�ضر »يو�ضح وي�ضرح ويف�ضر مهارات 
اأقل قيمة وهي  التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع على 
موؤ�ضرات  كل  اأن  هو  املحور  موؤ�ضرات  ببقية  مقارنة  املوؤ�ضر  هذا  قيمة  انخفا�ض  يف  ال�ضبب  ولعل    1.53
املحور تتطلب مهارات تدري�ض عامة واأ�ضا�ضية والتي ميكن اأن تكت�ضب بفعل املمار�ضة، كما اأنها موؤ�ضرات 
مرتبطة باجلانب النظري بعيًدا عن التطبيق على املحتوى الريا�ضي من قبل املعلم، فهي جمرد حتفيز 
وحث للطالب بعيدا عن املمار�ضة التطبيقية ، اأما موؤ�ضر :ي�ضرح ويف�ضر مهارات التفكري الالزمة لكل 
مهمة تعليمية وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع فيتطلب  معاجلة مهارات التفكري من خالل 
يتوافر  اإىل مهارات خا�ضة وهي ما مل  املعلم، ويحتاج  وهــذا قد ميثل �ضعوبة لدى  الريا�ضي  املحتوى 
للمعلم يف برامج الإعداد من خالل الطالع على بع�ض خطط الإعداد الرتبوي لبع�ض اجلامعات ، كما 
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اهتمامه مبهارات عامة لالأمثلة وجتنبها دمج  التفكري  التدريبية يف جمال  الربامج  اأن املالحظ على 
مهارات التفكري يف املحتوى التعليمي.

اآل عامر)2008( وال�ضعدي)2008( والــذارحــي)2009( والتي  النتيجة مع درا�ضة حنان  وتتفق هذه 
الدرا�ضات  ، وكذلك  ب�ضورة عامة  الريا�ضي  التوا�ضل  تدري�ض  املعلمني من مهارات  اأظهرت عدم متكن 
 Graham, درا�ضة جراهام  الريا�ضي، مثل  التوا�ضل  تدري�ض  اأكدت على �ضعف مهارات معينة يف  التي 
مهارات  اأن   )2011( العمري  درا�ضة  اأظهرت  كما   ،)Lim & David, 2007( وديفيد  ووليم   ،1998
معلم ومعلمة الريا�ضيات يف جمال تنمية التفكري كانت منخف�ضة، واأظهرت درا�ضة امل�ضيخي )1432هـ( 
اأن مهارات معلمات الريا�ضيات يف مهارات تنمية التوا�ضل الريا�ضي كانت منخف�ضة، كما اأظهرت درا�ضة 

الثقفي )1434هـ( اأن هنالك حاجات بدرجة متو�ضطة يف مهارة التوا�ضل الريا�ضي الفّعال مع الطالب.
حمــاولت  يف  متمثاًل  الإجنـــاز  على  املعلمني  تركيز  اإىل  يعود  املــحــور  هــذا  نتيجة  يف  ال�ضبب  ولعل 
�ضبط الأداء مع وقت احل�ضة وكّم املعرفة الريا�ضية املطلوب تعليمها للتالميذ فيها، الأمر الذي يجعل 
املعلم يوؤكد على العمليات الريا�ضية، على ح�ضاب مهارات التوا�ضل مع التالميذ، ويحّد من قدرته على 
ا�ضتخدام التعليالت وا�ضتثارة التفكري وامل�ضاركة بالأ�ضئلة والأ�ضاليب ال�ضفهية التحفيزية، كما اأن كثرًيا 
من املعلمني يكتفون با�ضتخدام بع�ض املهارات، وبع�ضهم الآخر ل ميكن اأن تظهر لديه املهارات جميعها 

من خالل مالحظة واحدة اأو مالحظتني، وذلك راجع لزمن وقت احل�ضة الدرا�ضية. 
كما قد يعود ال�ضبب اإىل ق�ضية �ضيق وقت احل�ضة، وزيادة عدد التالميذ يف الف�ضول، وطول املناهج، 
مبا يحوج املعلم لأي وقت، ويجعله يركز اهتمامه على النتهاء من املو�ضوعات املقررة، باعتبارها اأبرز 
اأن املناهج احلديثة تهتم وتركز على مهارات  املعايري التي �ضيتم تقوميه عليها، وذلك على الرغم من 
طرق  ذلــك  اإىل  اأ�ــضــف  الــدرو�ــض،  معظم  يف  الريا�ضي  التمثيل  مــهــارات  وتت�ضمن  الريا�ضي،  التوا�ضل 
تفعيل  يحّد من  الذي  التلقني  باأ�ضلوب  ال�ضلة  وثيقة  زالت  والتي ل  املعلم،  ي�ضتخدمها  التي  التدري�ض 
مهارات التوا�ضل ب�ضورها املختلفة، وكذلك عدم تدريب املعلمني على مناهج الريا�ضيات، وخلو برامج 

تدريب معلمي الريا�ضيات من اآليات تنمية التوا�ضل الريا�ضي.
وهو ما اأكدته درا�ضة البلوي وغالب )2012م( من احتياج معلمي ومعلمات الريا�ضيات اإىل تطوير 
مهني يف جمال تنمية التفكري والإبداع لدى الطالب، كما احتلت هذه احلاجة املرتبة الثانية يف حاجات 
)1432هــــ(  امل�ضيخي  اأكـــدت  كما  الــ�ــضــايــع)2013(.  اإلــيــه  تو�ضل  مــا  ح�ضب  الــرتبــويــة  الريا�ضيات  معلمي 
التوا�ضل  مهارات  تنمية  على  الريا�ضيات  معلمات  تدريب  �ضرورة  اإىل  اخلتامية  تو�ضياتها  معر�ض  يف 
الريا�ضي لديهن، وا�ضتخدامهن لهذه املهارات يف تدري�ض الريا�ضيات، وا�ضتخدام بطاقة مالحظة مهارات 

التوا�ضل الريا�ضي يف تقومي م�ضتوى اأداء معلمات الريا�ضيات لهذه املهارات يف احل�ض�ض.
ويوؤكد القر�ضي )1434هـ( اأن اأدوار املعلم يف تنمية التوا�ضل الريا�ضي تتطور وتتجدد وفقاً للموقف 
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التعليمي، غري اأن لها اأ�ضوًل وقواعد اأخالقية وحمددات مهنية حتكمها، وتتلخ�ض يف اأهمية اإدراك املعلم 
لكون التوا�ضل يف ذاته عملية اإن�ضانية، �ضواء يف الريا�ضيات اأو يف غريها من املواد اأو يف مواقف احلياة 
الإن�ضانية، لذلك ينبغي اأن تت�ضم عالقاته مع التالميذ باملرونة، والتفهم، واحرتام الراأي الآخر، وفتح 
املعلم مديراً  واأن يكون  التالميذ،  اأحد من  اأو فكر  راأي  الآراء، ومناق�ضتها، وعدم م�ضادرة  الباب لتعدد 
من�ضفاً للحوار واملناق�ضة، وم�ضتمعاً ماهراً، ومتحدثاً مبدعاً، وقارئاً وا�ضحاً، مع قدرة على ا�ضتنتاج نوع 

املهارة التي ميكن تنميتها يف موقف معني، وا�ضتخدام ما يلزم لذلك كله.
تنمية  يف  مهاراتهم  لتنمية  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  على  التاأكيد  تو�ضية: 
التفكري، وم�ضاعدة املتعلمني على تنظيم اأفكارهم ومعلوماتهم با�ضتخدام الأ�ضكال واجلداول والر�ضومات 
الــدورات  هذه  تكون  بحيث  الريا�ضي  املحتوى  يف  املهارات  تلك  دمج  و  واملفاهيمية  الذهنية  واخلرائط 
خا�ضة مبعلمي الريا�ضيات وتركز على الأمثلة التو�ضيحية من مناهج الريا�ضيات املدر�ضية وب�ضكل كاف 
بعيدا عن الأمثلة التي تخدم فكرة املدرب فقط ول تك�ضب املتدرب الأفكار واملهارات املطلوبة بال�ضورة 

ال�ضحيحة.
املحور ال�صاد�س: توظيف عنا�صر الكتاب املدر�صي يف التعليم:

الريا�ضيات،  الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج  التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات  الأداء  للتعرف على م�ضتوى 
واملتعلق مبحور توظيف الكتاب املدر�ضي يف التعليم، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي لكل 

موؤ�ضر من موؤ�ضرات املحور وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول )69( التايل:
جدول )69(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور توظيف عنا�شر الكتاب املدر�شي 

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

6متو�ضط1.511.00يحث املتعلمني على قراءة الإر�ضادات والتنبيهات.48
2متو�ضط1.761.01يب�ضط وي�ضرح الإر�ضادات والتنبيهات للمتعلمني.49
3متو�ضط1.711.20يحث املتعلمني على تلخي�ض مادة التعلم يف �ضورة مطويات.50

مبتكرة 51 بــطــرق  املــطــويــات  عــمــل  كيفية  اإىل  املتعلمني  يــر�ــضــد 
5متو�ضط1.651.23ومتنوعة.

يــطــلــب مـــن املــتــعــلــمــني و�ــضــف الــ�ــضــور والــتــعــبــري عـــن فهمهم 52
3متو�ضط1.711.01حمتواها بكلماتهم اخلا�ضة.

يطلب من املتعلمني الربط بني ال�ضورة ومو�ضوع التعلم 53
1متو�ضط1.78.98احلايل.

متو�ضط1.68.82متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق )69( يت�ضح اأن متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة 
يف حمور توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم بلغت )1.68(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، 
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هده  وتــدل  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  جميعها  وهــي  و)1.51(   )1.78( بني  املحور  هــذا  متو�ضطات  وتــرتاوح 
النتيجة يف جمملها على اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات متمكنون  من توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي 
يف تعليم الريا�ضيات ب�ضكل متو�ضط، �ضواء ما يتعلق بتفعيل و�ضرح الإر�ضادات والتنبيهات اأو عمل املطويات 
من  »يطلب  موؤ�ضر  ح�ضل  وقد  التعليم،  جمال  يف  املدر�ضي  بالكتاب  املت�ضمنة  ال�ضور  من  ال�ضتفادة  اأو 
املتعلمني الربط بني ال�ضورة ومو�ضوع التعلم احلايل« على اأعلى متو�ضط اأداء بلغ )1.78(، بينما ح�ضل 
موؤ�ضر »يحث املتعلمني على قراءة الإر�ضادات والتنبيهات« على اأقل قيمة اأداء بلغت )1.51(، وجميع هذه 
القيم تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، وهو ما يعني عدم متكن معلمي ومعلمات الريا�ضيات من القيام بالأدوار 
نتائج  هنالك حت�ضن ملحوظ عن  اأن  اإل  املطلوبة،  بال�ضورة  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  منهم  املطلوبة 

املرحلة الأوىل )1433هـ( والذي بلغ متو�ضط هذا املحور 1.09 ويقع يف امل�ضتوى منخف�ض.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن مهارات معلم الريا�ضيات يف ا�ضتثمار 
مهارات التلخي�ض يف اإعداد املطويات كانت متو�ضطة، وكذلك درا�ضة احلربي )2012(، والتي اأظهرت اأن 
م�ضريف الريا�ضيات يرون اأن املعلمني ي�ضتفيدون من الإر�ضادات يف كتاب الطالب واملعلم ب�ضورة متو�ضطة، 
و درا�ضة الثقفي )1434هـ(  والتي اأكدت اأن مهارة  ا�ضتخدام املطويات يف التدري�ض متثل احتياًجا تدريبًيا 
متو�ضًطا لدى معلمي الريا�ضيات، وما ذكرته درا�ضة بايون�ض )2011( باأن املعلمات يرين اأن املطويات ل 
الكتاب  املوجودة يف  املعامل  اأن بع�ض  بال�ضكل املطلوب، كما  العلمية  املادة  ت�ضاعد الطالب على تلخي�ض 
غري مرتابطة مع املادة العلمية املعطاة وغري حمفزة على التطبيق العملي مما اأدى اإىل قلة م�ضاعدتها 
على تب�ضيط املادة العلمية املدرو�ضة ،كما اأنه ل ميكن تنفيذ غالبية املعامل مبعطيات البيئة التعليمية 

املتوفرة. 
ولعل ال�ضبب يف اإهمال عينة الدرا�ضة لهذه املهارات هو تركيزهم على تنمية اجلانب املعريف الذي 
تعودوا عليه يف ممار�ضاتهم ال�ضابقة، واإهمالهم اجلوانب الأخرى املت�ضلة بطبيعة النظرية البنائية والتي 
توؤكد على ن�ضاط املتعلم وا�ضتثمار حوا�ضه من خالل تنمية مهارة املالحظة والتي تعد املهارة الأ�ضا�ضية 
ال�ضبب  يكون  والبتكار، وقد  اأ�ضا�ضية لالإبداع  تعد مهارة  والتي  التلخي�ض  اأو مهارة  البنائي،  التعلم  يف 
عدم تلقي املعلمني واملعلمات التدريب الكايف على توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم يف مناهج 
الريا�ضيات، وقد يكون هناك ق�ضور يف الربامج التدريبية التي قدمت لهم �ضواء املحتوى اأو الوقت اأو 
طريقة التنفيذ وهو ما ظهر من خالل اآراء عينة الدرا�ضة احلالية، وقد يكون ال�ضبب النظرة القا�ضرة 
من املعلمني واملعلمات لعملية التعلم البنائي ولال�ضتفادة من ال�ضور واملطويات يف تعلم الطالب، فهم 
الطالب دون  اإىل  املعلم  نقلها من  املهارة عرب  تكوين  تركز على  التي  املبا�ضرة  الطريقة  متعودون على 
اإتاحة الفر�ضة للمتعلم جلمع ومعاجلة املادة مو�ضوع التعلم، مع اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرون 
املطويات  منا�ضبة  وكذلك  بالبيئة  وارتباطها  وو�ضوحها  املدر�ضي  بالكتاب  املت�ضمنة  ال�ضور  مبنا�ضبة 
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لكتاب  تقوميها  اأثناء  يف   )2011( بايون�ض  درا�ضة  اأظهرته  ما  وهو  واملعلم  للطالب  املوجهة  والإر�ــضــادات 
ال�ضف الأول املتو�ضط.

اإن تعلٌّم الريا�ضيات يعتمد على اإتقان العديد من املهارات الريا�ضية، وهذا ل يتم اإل من خالل   
ممار�ضة حل امل�ضائل والتمارين التي يعّد الكتاب املدر�ضي م�ضدراً رئي�ضاً لها والذي يعر�ض املادة العلمية 
اأحد  يعد  الــذي  املحتوى  على  ي�ضتمل  كونه  يف  اأهميته  وتــربز  لقدراته.  ومنا�ضبة  منطقية  بطريقة  له 
واملهارات  للمعلومات  الأول  امل�ضدر  ويعد  وتنظيمها،  الرتبوية  بناء اخلربات  اإتاحة  يف  املهمة  الو�ضائط 
للطالب؛ لذلك يجب اأن يكون �ضهل الفهم ليتمكن الطالب من ال�ضتفادة منه يف التعلم الذاتي واإثراء 
معلوماته وتنمية مهاراته، وكذلك ال�ضتفادة منه يف حل الواجبات املنزلية، فهو الذي ي�ضاعده يف تو�ضيع 
مداركه ويك�ضبه عادات التفكري وال�ضتنباط وحل امل�ضكالت ، ويك�ضبه مهارة التحليل والربط وال�ضتنتاج 
وبناء املفاهيم، كما اأن الكتاب املدر�ضي ميكن اأن ي�ضاعد على تفريد التعليم ملا يوفره للطالب من فر�ض 

التعلم ح�ضب م�ضتوياتهم الإدراكية .)بن �ضلمه واحلارثي، 2005(.
ومن املالحظات املهمة عدم ا�ضتيعاب بع�ض املطويات للمادة العلمية املراد اإعطاوؤها للطالب، وزيادة 
الوقت واجلهد املطلوب من املعلم والطالب لعملها. كذلك  غالبية املعامل املوجودة يف الكتاب تعتمد على 
برامج خا�ضة يف الآلة احلا�ضبة والكمبيوتر قد تكون غري متوفرة لدى املعلم اأو الطالب مما يوؤدي اإىل 
�ضعوبة ا�ضتخدامها من قبل الطالب لعدم منا�ضبتها لعمره وعدم معرفته الكافية لها، وهذا بدوره يوؤدي 

اإىل نفور الطالب من ا�ضتخدامها للتطبيق العملي.
عنا�ضر  تفعيل  لكيفية  والكرتونية  ورقية  ومطويات  ن�ضرات  بــاإعــداد  احلالية  الدرا�ضة  وتو�ضي 
الكتاب املدر�ضي يف تعليم الريا�ضيات ن�ضتمل على اأمثلة تو�ضيحية كافية، �ضواء ما يتعلق بال�ضتفادة من 
الإر�ضادات والتنبيهات وكيفية تدريب الطالب على قراءتها وحتليلها ومتابعتها اأو كيفية بناء املطويات 
وا�ضتثمار خامات البيئة يف ذلك اأو ال�ضتفادة من ال�ضور املت�ضمنة بالكتاب املدر�ضي يف اإك�ضاب املتعلمني 

املفاهيم واملهارات الريا�ضية.

املحور ال�صابع: توظيف التقنية :
للتعرف على م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات،    
من  موؤ�ضر  لكل  املعيارّي  والنــحــراف  احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت  التقنية،  توظيف  مبحور  واملتعلق 

موؤ�ضرات املحور وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول )70( التايل:
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                    جدول )70(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور توظيف التقنية 

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

1متو�ضط1.88.91يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�ضو�ضة. 45
2متو�ضط1.611.04يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.46

يحث املتعلمني على الإفادة من م�ضادر تعلم خمتلفة، مثل: 47
3منخف�ض92.92.)الإنرتنت، واملراجع،...اإلخ(.

منخف�ض1.47.76متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق )70( يت�ضح اأن متو�ضط الأداء الكلي لعينة الدرا�ضة 
يف  النتيجة  هــده  وتــدل  املنخف�ض،  امل�ضتوى  يف  تقع  قيمة  وهــي   )1.47( بلغ  التقنية  توظيف  حمــور  يف 
الو�ضائل  التدري�ضية لال�ضتفادة من  املهارات  الريا�ضيات ل ميتلكون  اأن معلمي ومعلمات  جمملها على 
اإىل  وبالنظر  الريا�ضية،  واملهارات  للمفاهيم  الطالب  تعلم  التقنية لإجناح عملية  وتوظيف  املح�ضو�ضة 
تفا�ضيل اجلدول جند اأن موؤ�ضر »يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�ضو�ضة »وقع يف امل�ضتوى املتو�ضط 
التعلم«  التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات  مبتو�ضط ح�ضابّي بلغ )1.88(، وكذلك موؤ�ضر »يوظف 
وقع يف امل�ضتوى املتو�ضط اأي�ضاً بقيمة )1.61(، بينما بلغ املتو�ضط احل�ضابّي ملوؤ�ضر »يحث املتعلمني على 
اأداء يف املحور  اأقل متو�ضط  الإفادة من م�ضادر تعلم خمتلفة، مثل: )الإنرتنت، واملراجع،...اإلخ(« على 

وهو )0.92(، وهو ما ي�ضري اإىل انخفا�ض ممار�ضة هذا املوؤ�ضر من قبل عينة الدرا�ضة احلالية.
اأداء معلمي الريا�ضيات يف املهارات التدري�ضية املتعلقة بالتعلم من خالل التقنية  ورغم انخفا�ض 
والو�ضائل املح�ضو�ضة وم�ضادر التعلم، اإل اأن هنالك حت�ضًنا ملحوًظا عن نتائج املرحلة الأوىل )1433هـ( 
والذي بلغ متو�ضطه يف هذا املحور 0.9 وتتفق نتيجة املحور ال�ضابق ب�ضكل عام مع نتيجة درا�ضتي البلوي 
وغالب )2012م( والثقفي )1434هـ(  والتي اأكدت احتياج املعلمني واملعلمات اإىل تطوير مهني يف جمال 

دمج التقنية يف التعليم و توظيف التقنيات يف حتقيق اأهداف الدر�ض.
وتختلف هذه النتيجة مع ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة بايون�ض )2011( وهو اأن معلمات الريا�ضيات يرين 
املادة  اأخــذت منها  التي  واملراجع  امل�ضادر  ي�ضتمل على عناوين  :الكتاب  ملوؤ�ضر  بدرجة )متو�ضط(  حتقًقا 
العلمية للكتاب ، وكذلك درا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن مهارات معلم الريا�ضيات يف توظيف 
تقنيات التعليم مبا يحقق اأهداف الدر�ض كانت متو�ضطة، وكذلك درا�ضة احلربي )2012(، والتي اأظهرت 
اأن م�ضريف الريا�ضيات يرون اأن املعلمني يعملون على توظيف التقنية ب�ضورة متو�ضطة، ودرا�ضة النجدي 
كانت  الريا�ضيات  تعليم  يف  التقنية  ا�ضتخدام  يف  الريا�ضيات  معلمي  مهارات  اأن  اأظهرت  والتي   )2008(
ا�ضتخدام تقنيات  الريا�ضيات يف  اأن مهارات معلم  اأظهرت  والتي  ال�ضهري )1433هـــ(  متو�ضطة، ودرا�ضة 

التعليم كانت عالية .
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  ولعل ال�ضبب يف ممار�ضة املعلمني واملعلمات ملوؤ�ضر »يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�ضو�ضة« 
باملدار�ض وتلقي كثري من  الريا�ضيات  املح�ضو�ضة يف معامل  املــواد  ب�ضورة متو�ضطة هو توفر كثري من 
ال�ضبب  ولعل  كبرية،  فــرتة  منذ  واقعية  ممار�ضة  لأنها  حولها  الـــدورات  من  العديد  واملعلمات  املعلمني 
ب�ضورة  التعلم«  مو�ضوعات  ومعاجلة  تو�ضيح  يف  التقنية  »يوظف  ملوؤ�ضر  واملعلمات  املعلمني  ممار�ضة  يف 
متو�ضطة هو �ضعف التجهيزات يف املدار�ض، وقد اأو�ضت درا�ضة املطريدّي )1431هـ( بالنتقال اإىل الّتعليم 
الإلكرتويّن، وتفعيل دور الّتقنيات احلديثة يف الّتدري�ض، وتدريب املعّلمة ؛ لتتمّكن من تطبيق املهارات 
اأما ال�ضبب يف انخفا�ض ممار�ضة عينة الدرا�ضة لال�ضتفادة من م�ضادر تعلم  الّتدري�ضّية بطريقٍة مثلى. 
لهم  املقدمة  التدريب  برامج  احتواء  عدم  اإىل  يعود  فقد  واملــراجــع،...اإلــخ(،  مثل:)الإنرتنت،  خمتلفة، 
على اإ�ضارات ملثل هذا ال�ضلوك التدري�ضي، واعتيادهم على مرجع واحد للمعرفة الريا�ضية وهو الكتاب 
املدر�ضي، وهو ما اأكدته بايون�ض )2011( من اأن الكتاب بحاجة اإىل قائمة بامل�ضادر واملراجع التي اأخذت 
منها املادة العلمّية وقائمة بامل�ضطلحات، وهو ما قد يعود الطالب على تعدد م�ضادر التعلم وهذا يوافق 
املادية  البيئة  توظيف  الريا�ضيات  ملعلم  الأ�ضا�ضية  الأدوار  من  ،لن   )Vygotsky( فيجوت�ضكي  اأفكار 
اأجهزة  مثل  التعلم  لتقدمي  املختلفة  امل�ضادر  وا�ضتخدام  املعنى  ذات  الريا�ضيات  تعلم  عملية  لت�ضهيل 
احلا�ضب والآلت احلا�ضبة ، واملواد احل�ضية والنماذج وال�ضور والر�ضومات واجلداول البيانية والعرو�ض 
ال�ضفوية ، ويتطلب ذلك وجود معلمني على درجة عالية من املعرفة والكفاءة املهنية لتحقيق التكامل 
يف التدري�ض والتقومي لتوفري املعلومات واتخاذ القرارات مع وجود غرف �ضفية مزودة مب�ضادر متعددة 

.)NCTM,2000(  وباأحدث ما و�ضلت اإليه التكنولوجيا
وقواعد  وم�ضادر  حم�ضو�ضة  ومــواد  وبرجميات  اأجهزة  من  الالزمة  التجهيزات  بتوفري  تو�ضية: 
تكوين  والذي يركز على  الالزم عليها  التدريب  املدار�ض، وتوفري  اإثرائية يف  معلومات وكذلك مراجع 
املح�ضو�ضة  والو�ضائل  التقنية  خالل  من  التعلم  املتعلمني  اإك�ضاب  كيفية  يف  واملعلمة  املعلم  لدى  املهارة 

وم�ضادر التعلم املختلفة.

املحور الثامن: التقومي وتعزيز االأداء:
 للتعرف على م�ضتوى الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات، 
موؤ�ضر  لكل  املعيارّي  والنحراف  احل�ضابّي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت  الأداء،  وتعزيز  التقومي  مبحور  واملتعلق 

املحور وكذلك متو�ضط الأداء الكلي، كما هو مبني يف اجلدول )71( التايل:
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جدول )71(: املتو�شطات احل�شابية لأداء عينة الدرا�شة ملوؤ�شرات حمور التقومي وتعزيز الأداء

املتو�صط املوؤ�صرالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

م�صتوى 
الرتتيباالأداء

33
مثل:  املتعلمني،  اأداء  لقيا�ض  متنوعة  تــقــومي  اأدوات  ي�ضتخدم 
الذاتي، واختبارات  التاأمل  الإجنــاز، وبطاقات  الروبرك�ض، وملف 

الأداء، والختبارات التح�ضيلية، وبطاقات تقومي الأقران. اإلخ.
3متو�ضط1.65.80

يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني يف �ضوء نتائج التقومي بكل 34
1متو�ضط2.05.77مراحله الت�ضخي�ضي والتكويني والنهائي.

كل خطوة من 35 وتقدمهم يف  اأدائهم  على مراقبة  املتعلمني  يحث 
6منخف�ض99.91.خطوات العمل با�ضتخدام قوائم ال�ضطب اأو الروبرك�ض.

يطلب من املتعلمني اإ�ضدار اأحكام منطقية وعلمية على اأدائهم يف 36
5منخف�ض1.10.87�ضوء حمكات حمددة.

يحث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من 37
7منخف�ض78.95.خالل تفعيل قنوات التوا�ضل الإلكرتونية بني املتعلمني.

ومطالبه 38 املتعلم  وببيئة  العامة  باحلياة  املنزيل  الــواجــب  يربط 
4متو�ضط1.36.88اليومية.

2متو�ضط1.86.87ينوع الواجب املنزيل ح�ضب م�ضتويات الطالب .39
منخف�ض1.40.54متو�ضط الأداء

مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�ضابق اجلدول )71( يت�ضح اأن متو�ضط الأداء الكلي لعينة 
الدرا�ضة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء قد بلغ )1.40( وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املنخف�ض وتدل على 
�ضعف الكفاية التدري�ضية لعينة الدرا�ضة يف مهارات هذا املحور ، وقد تراوحت قيم موؤ�ضرات هذا املحور 

بني املتو�ضط واملنخف�ض، اإذ بلغت اأعلى قيمة متو�ضط )2.05( واأدناها )0.78(.
اإذ ح�ضل موؤ�ضر »يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني يف �ضوء نتائج التقومي بكل مراحله الت�ضخي�ضي 
والتكويني والنهائي« على اأعلى متو�ضط اأداء بلغ )2.05(، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، كما كان 
اأداء عينة الدرا�ضة يف موؤ�ضر: »ينوع الواجب املنزيل ح�ضب م�ضتويات الطالب« و«ي�ضتخدم اأدوات تقومي 
واختبارات  الذاتي،  التاأمل  وبطاقات  الإجنــاز،  وملف  الروبرك�ض،  مثل:  املتعلمني،  اأداء  لقيا�ض  متنوعة 

الأداء، والختبارات التح�ضيلية، وبطاقات تقومي الأقران« يف امل�ضتوى املتو�ضط اأي�ضا.
 ، اليومية«  املتعلم ومطالبه  وببيئة  العامة  باحلياة  املنزيل  الواجب  »يربط   : املوؤ�ضرات  تقع  بينما 
و«يحث   ، اأدائهم يف �ضوء حمكات حمــددة«  على  وعلمية  اأحكام منطقية  اإ�ضدار  املتعلمني  و«يطلب من 
اأو  ال�ضطب  با�ضتخدام قوائم  العمل  اأدائهم وتقدمهم يف كل خطوة من خطوات  املتعلمني على مراقبة 
املنزيل من خالل  الواجب  التعاوين؛ لإجنــاز  العمل اجلماعي  على  »يحث  موؤ�ضر  وكذلك  الروبرك�ض«، 
تفعيل قنوات التوا�ضل الإلكرتونية بني املتعلمني« يف امل�ضتوى املنخف�ض، وهو ما ي�ضري اإىل �ضعف ممار�ضة 

هذا املوؤ�ضرات من قبل عينة الدرا�ضة احلالية.
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مما �ضبق يالحظ اأن اأداء معلمي الريا�ضيات يف حمور التقومي وتعزيز الأداء  منخف�ض ب�ضكل عام 
، رغم حت�ضنه عن نتائج املرحلة الأوىل )1433هـ( والذي بلغ متو�ضطه يف هذا املحور 0.95 م، وتدل هده 
النتيجة يف جمملها على اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ل ميتلكون املهارات التدري�ضية الالزمة لتقومي 
وتعزيز الأداء التعليمي لدى الطالب،  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة ال�ضرفاء)2007(، ودرا�ضة 
العثيم)2010(، التي اأ�ضارت اإىل تدٍن و�ضعف عام يف م�ضتوى ا�ضتخدام املعلمني واملعلمات لأ�ضاليب واأدوات 
الريا�ضيات  اأن درجة ممار�ضة معلمي  اأظهرت  املرحبي)1434هـ( والتي  البديل، وكذلك درا�ضة  التقومي 
باملرحلة املتو�ضطة مبحافظة القنفذة لأدوات التقومي البديل ككل كانت �ضعيفة ، واكدت درا�ضة الزهراين 
)2013( والتي اأظهرت وجود احتياج تدريبي عاٍل مل�ضريف الريا�ضيات يف جمال التقومي الذاتي وتقومي 
الأقران وملفات الإجناز قواعد تقدير الأداء. ودرا�ضة عالونة)2007(، ودرا�ضة الر�ضيدي)2008(، ودرا�ضة 
الزبيدي)2011(، التي اأ�ضارت اإىل ا�ضتخدام املعلمني واملعلمات لأ�ضاليب واأدوات التقومي البديل بدرجة 
متو�ضطة. ودرا�ضة العمري )2011( والتي اأظهرت اأن درجة توفر كفايات تقومي درو�ض الريا�ضيات املطورة 
لدى معلمي الريا�ضيات مبحافظة املخواة التعليمية كان بدرجة متو�ضطة، وكذلك اأظهرت نتائج درا�ضة 
احلربي  درا�ضة  وكذلك  )جّيٌد(،  عامٍّ  بتقديٍر  الّتقومي  مهارات  مار�ضن  املعّلمات  اأن  )1431هـــ(  املطريدّي 
مناهج  يف  التقومي  مهارات  ميار�ضون  املعلمني  اأن  يرون  الريا�ضيات  م�ضريف  اأن  اأظهرت  والتي   ،)2012(

الريا�ضيات ب�ضورة متو�ضطة ،
 Watt,(ودرا�ضة وات ، Lianghuo, 2002 يف حني تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة ليانو 
2005(، ودرا�ضة ت�ضينج (Cheng, 2006)، منتا (Mintah, 2003)، ، ودرا�ضة اأبو احلاج )2010(، التي 
اأ�ضارت اإىل ارتفاع م�ضتوى ا�ضتخدام املعلمني واملعلمات ل�ضرتاتيجيات واأدوات التقومي البديل، وكذلك 
توظيف طرق  املعلمني عن  ر�ضا  اأن  اإىل  اأ�ضارت  والتي  �ضحادة)2010(،  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  تختلف 
واأدوات التقومي البديل اإىل جانب الختبارات الأ�ضا�ضية يف العملية التدري�ضية واقتناعهم به كان بدرجة 

كبرية.
ورمبا يعود ال�ضبب يف تدين م�ضتوى هذه املهارات )لدى عينة الدرا�ضة( اإىل اأن املعلمني مل يتلقوا 
التدريب الكايف على بناء وا�ضتخدام اأدوات التقومي وفق مركزية املتعلم من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
وهذا موؤ�ضر على اأن املمار�ضات احلالية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات غري ممنهجة علمًيا، واإمنا ممار�ضات 
تدري�ضية ترتبط باجلهود ال�ضخ�ضية للمعلمني واملعلمات، رغم اأن كثرًيا من الأدوات مثل: التقومي الذاتي 
وتقومي الأقران وملفات الإجناز وقواعد تقدير الأداء هي حديثة على جمتمع املعلمني واملعلمات، وميكن 
املتمركز  بالتقومي  املت�ضلة  املفاهيم واملهارات  املعلم مل حتتِو على  اإعــداد  اأن برامج  اإىل  ال�ضبب  اأن يعود 
اإن املطلع عليها  اإذ  حول املتعلم والأدوات املرتبطة به، وكذلك �ضعف الربامج التدريبية يف هذا املجال 
يجد ق�ضوًرا يف الأمثلة التو�ضيحية املرتبطة با�ضتخدام اأدوات التقومي البديل لتقومي اأداء الطالب يف 
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املحتوى الريا�ضي
وقد ُيعزى ب�ضورة عامة اإىل كرثة اأعداد الطلبة يف ال�ضفوف الدرا�ضية، و زيادة الن�ضاب والأعباء 
التدري�ضية والإدارية على املعلمني، هذا اإىل جانب ا�ضتخدام طرائق التدري�ض التي تعتمد على التلقني 
ونقل احلقائق واملفاهيم، واإهمال ال�ضرتاتيجيات احلديثة يف التدري�ض، والتي ت�ضهم يف تفعيل التقومي 
واقعي  ب�ضكل  الريا�ضية  املهام  وتنفيذ  امل�ضكالت،  حل  مهارات  على  الطلبة  تدريب  خــالل  من  البديل، 

وحيوي. 
وتو�ضي الدرا�ضة احلالية بتنفيذ دورات �ضاملة وتطبيقية ومرتبطة باملحتوى الريا�ضي، وحمتوية 
على درا�ضة حالت خا�ضة للمعلمني واملعلمات بامليدان الرتبوّي، ومتكني املعلمني واملعلمات من التدريب 
الالزم عليها و ا�ضتخدام اأدوات تقومي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلمني، مثل: الروبرك�ض، وملف الإجناز، 

وبطاقات التاأمل الذاتي، واختبارات الأداء، والختبارات التح�ضيلية، وبطاقات تقومي الأقران.    

الثانية  واملرحلة  االأوىل  املرحلة  خالل  الريا�صيات  ملعلم  التدري�صي  االأداء  م�صتوى 
للدرا�صة:

ملقارنة الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف املرحلة الأوىل من الدرا�ضة التقوميية مع 
املرحلة الثانية، مت مقارنة املتو�ضطات احل�ضابية للمحاور الرئي�ضة لبطاقة املالحظة يف املرحلتني كما يف 

ال�ضكل )(.
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باملقارنة بني املرحلتني الأوىل والثانية جند اأن املرحلة الثانية اأعلى يف متو�ضطاتها يف جميع املحاور 
بل قد ي�ضل الفرق بني متو�ضطات املرحلة الأوىل والثانية يف بع�ض املراحل اإىل )0،76( مما ينقله من 
م�ضتوى اإىل م�ضتوى اآخر، وقد يكون ال�ضبب يف ارتفاع متو�ضطات  املرحلة الثانية هو الهتمام بتنمية 
املعلم مهنياً عن طريق عمل دورات تدريبة له يف املناهج املطورة، وزيادة اهتمام املعلمني برفع م�ضتوياتهم 
امل�ضتمرة من  املتابعة  بها، وكذلك  الألفة  اأك�ضبتهم  التي  لها  املطورة وممار�ضتهم  املناهج  وتعودهم على 
امل�ضرفني للمعلمني عن طريق الزيارات امل�ضتمرة لهم واإعطائهم. وبالنظر اإىل ال�ضكل ال�ضابق )( الذي 

يتناول املقارنة بني املرحلتني يف جميع املحاور جند ما يلي:
بالن�ضبة ملحور )بيئة التعلم( نالحظ اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ )2،04( بينما يف املرحلة الثانية 
بلغ )2،11(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،07( وهو ارتفاع 
ب�ضيط، مما يدل على اأن بيئة التعلم والتعليم ظلت كما هي دون تغيري اأو بتغيري طفيف ل يذكر رغم 

تطوير املناهج، وما يحتاج اإليه من اأدوات وو�ضائل حديثة حتى يوؤدي الهدف املطلوب منه.
اأما حمور )التمركز حول املتعلم( فنالحظ اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ )1،65( بينما يف املرحلة 
الثانية بلغ )1،99(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،34( وهو 
ارتفاع معقول؛ مما يدل على اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بتنمية املعلمني مهنياً وتدريبهم على املناهج 

املطورة اأوًل باأول، وكذلك على تطور م�ضتويات املعلمني ومعرفتهم بهذه املناهج.
اأما حمور )املادة العلمية( فنالحظ اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ )2،14( بينما يف املرحلة الثانية 
بلغ )2،37(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،23( وهو ارتفاع 
معقول، يدل على وجود تعديالت يف هذه املناهج خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية مما يوؤدي اإىل حت�ضن 
يف ممار�ضات املعلمني وتنا�ضب املحتوى مع م�ضتويات الطالب ومع عدد احل�ض�ض، اإذ كانت بع�ض املناهج 

تعاين من طول يف مقرراتها يف الف�ضل اإذ يعاين اأغلب املعلمني من عدم اإكمال املنهج.
املرحلة  بينما يف  بلغ )1،38(  الأوىل  املرحلة  اأن متو�ضط  امل�ضكالت( نالحظ  وبالن�ضبة ملحور )حل 
الثانية بلغ )2،14(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،76( وهو 
اأقامت  اإذ  ال�ضرتاتيجيات  على هذه  امل�ضتمر  التدريب  هو  الرتفاع  هذا  وراء  ال�ضبب  ولعل  عــاٍل،  ارتفاع 
الــوزارة ثالث دورات للتدريب على هذا الأ�ضلوب، وكذلك الرتابط الرا�ضي للمناهج املطورة مما جعل 

هذه ال�ضرتاتيجيات ماألوفة لدى املعلمني والطالب.
اأما حمور )مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي( فنالحظ اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ )1،51( 
بينما يف املرحلة الثانية بلغ )1،91(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار 
)0،40( وهو ارتفاع معقول، ويعود ال�ضبب اإىل عدم �ضبط الأداء مع وقت احل�ضة وكّم املعرفة الريا�ضية 
الريا�ضية، على ح�ضاب  العمليات  يوؤكد على  املعلم  الذي يجعل  الأمر  للتالميذ فيها،  تعليمها  املطلوب 
مهارات التوا�ضل مع التالميذ، ويحّد من قدرته على ا�ضتخدام التعليالت وا�ضتثارة التفكري وامل�ضاركة 
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بالأ�ضئلة والأ�ضاليب ال�ضفهية التحفيزية، كما اأن كثرًيا من املعلمني يكتفون با�ضتخدام بع�ض املهارات، 
وبع�ضهم الآخر ل ميكن اأن تظهر لديه املهارات جميعها من خالل مالحظة واحدة اأو مالحظتني، وذلك 

راجع لزمن وقت احل�ضة الدرا�ضية.
اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ  اأما حمور )توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم( فنالحظ 
)1،09( بينما يف املرحلة الثانية بلغ )1،68(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل 
مبقدار )0،59( وهو ارتفاع عاٍل، ويرجع ال�ضبب يف هذا الرتفاع رغم اأنه ما زال يف امل�ضتوى املتو�ضط اإىل 
تلقي املعلمني واملعلمات التدريب على توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم يف املناهج املطورة، وقد 
يكون ال�ضبب تغري النظرة القا�ضرة من املعلمني واملعلمات لعملية التعلم البنائي وال�ضتفادة من ال�ضور 

واملطويات يف تعلم الطالب.
اأما حمور )التقومي وتعزيز الأداء( فنالحظ اأن متو�ضط املرحلة الأوىل بلغ )0،95( بينما يف املرحلة 
الثانية بلغ )1،39(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،44( وهو 
يتلقوا  املعلمني مل  اأن  اإىل  ال�ضعف  امل�ضتوى �ضعيًفا، وقد يرجع هذا  اأنــه ما زال يف  ارتفاع معقول رغم 
التدريب الكايف على بناء وا�ضتخدام اأدوات التقومي وفق مركزية املتعلم من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
وهذا موؤ�ضر على اأن املمار�ضات احلالية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات غري ممنهجة علمًيا، واإمنا ممار�ضات 
تدري�ضية ترتبط باجلهود ال�ضخ�ضية للمعلمني واملعلمات، رغم اأن كثرًيا من الأدوات مثل: التقومي الذاتي 
وتقومي الأقران وملفات الإجناز وقواعد تقدير الأداء هي حديثة على جمتمع املعلمني واملعلمات، وميكن 
املتمركز  بالتقومي  املت�ضلة  املفاهيم واملهارات  املعلم مل حتتِو على  اإعــداد  اأن برامج  اإىل  ال�ضبب  اأن يعود 
اإن املطلع عليها  اإذ  حول املتعلم والأدوات املرتبطة به، وكذلك �ضعف الربامج التدريبية يف هذا املجال 
يجد ق�ضوًرا يف الأمثلة التو�ضيحية املرتبطة با�ضتخدام اأدوات التقومي البديل لتقومي اأداء الطالب يف 
املحتوى الريا�ضي. ويرجع الرتفاع يف املرحلة الثانية اإىل زيادة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم باأ�ضاليب 

التقومي البديل ولكن ب�ضكل غري كاٍف.
املرحلة  يف  بينما   )0،89( بلغ  الأوىل  املرحلة  متو�ضط  اأن  فنالحظ  التقنية(  )توظيف  حمــور  اأمــا 
الثانية بلغ )1،47(، وهذا يدل على ارتفاع املتو�ضطات يف املرحلة الثانية عن الأوىل مبقدار )0،58( وهو 
اأنه ما زال يف م�ضتوى �ضعيف، ويرجع ال�ضبب يف هذا اإىل دور املعلم يف توظيف البيئة  ارتفاع عاٍل رغم 
املادية لت�ضهيل عملية تعلم الريا�ضيات ذات املعنى وا�ضتخدام امل�ضادر املختلفة لتقدمي التعلم مثل اأجهزة 
احلا�ضب والآلت احلا�ضبة، واملواد احل�ضية والنماذج وال�ضور والر�ضومات واجلداول البيانية والعرو�ض 
ال�ضفوية، ويتطلب ذلك وجود معلمني على درجة عالية من املعرفة والكفاءة املهنية لتحقيق التكامل يف 
القرارات مع وجود غرف �ضفية مزودة مب�ضادر متعددة  املعلومات واتخاذ  التدري�ض والتقومي لتوفري 

وباأحدث ما و�ضلت اإليه التكنولوجيا.
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الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع )2(:
لالإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الرابع )2( والذي ن�ضه: ما الحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات 
يف �ضوء متطلبات امل�ضروع، مت حتديد الحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف �ضوء نتائج 
تقومي الأداء التدري�ضّي با�ضتخدام بطاقة املالحظة ال�ضفية على عينة الدرا�ضة، وت�ضري بطاقة املالحظة 
ال�ضفية اإىل )53( موؤ�ضر اأداء تدري�ضي، وقد اتفق فريق الدرا�ضة على اعتبار الأداءات التي ح�ضلت على 
م�ضتوى )متو�ضط ومنخف�ض ومنعدم( اأنها ت�ضكل احتياًجا تدريبًيا، وهذا ما اعتمدته بع�ض الدرا�ضات يف 

جمالت م�ضابهة كدرا�ضة )دروي�ض واأبو هداف؛ اخلطيب واإ�ضماعيل، 2001(.
 ومن خالل ا�ضتقراء النتائج التي اأفرزها ال�ضوؤال تبني اأن هناك عدًدا من الأداءات حتتاج اإىل تدريب 
وبالتايل يتحول ال�ضعف يف الأداء اإىل حاجة تدريبية.  واجلدول التايل )72( يو�ضح النتائج اخلا�ضة 

بذلك مرتبة ح�ضب ترتيب كل حاجة ولكل حمور:
جدول)72(: احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم الريا�شيات مرتبه ح�شب الأداءات التدري�شية يف �شوء بطاقة 

املالحظة ال�شفية.
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منخف�ض جًدا2.74يراعي �ضحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلمّية.
منخف�ض2.22يو�ضح الرتابط الراأ�ضي والأفقي لتحقيق فهم وا�ضح للبنية الريا�ضية.

منخف�ض2.25يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�ضيكولوجي.
منخف�ض جًدا2.27يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�ضائل من واقع احلياة.

منخف�ض جًدا2.37يو�ضح امل�ضطلحات العلمية الواردة يف الكتاب املدر�ضي.
منخف�ض جًدا2.37املحور ككل
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�ضك
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منخف�ض جًدا2.29يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف-امل�ضكلة الريا�ضية.
الريا�ضية احلالية  امل�ضكلة  الت�ضابه والختالف بني  املتعلمني حتديد  يطلب من 

منخف�ض1.99وم�ضكالت ريا�ضية �ضابقة.

منخف�ض2.02يفكر ب�ضوت م�ضموع للمتعلمني يف اأثناء احلوار لختيار ال�ضرتاتيجية املنا�ضبة.
الالزمة  للحل واخلطوات  املنا�ضبة  ال�ضرتاتيجيات  املتعلمني حتديد  يطلب من 

منخف�ض1.96لها.

منخف�ض جًدا2.43يحث املتعلمني على التاأكد من اإجراء العمليات احل�ضابية واملنطقية ب�ضكل �ضحيح.
منخف�ض2.14املحور ككل
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يحدد هدف الدر�ض واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�ضوع التعلم احلايل 
منخف�ض جًدا2.36وفق مكونات البنية الريا�ضية.

منخف�ض جًدا2.34يتحقق من متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.
ي�ضتثري دافعية املتعلمني من خالل اأن�ضطة ومواد ب�ضرية حم�ضو�ضة اأو اإلكرتونية 

منخف�ض2.06اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية.

التعلم  مثل:  املتعلم،  حــول  املتمركز  للتعليم  متنوعة  اإ�ضرتاتيجيات  ي�ضتخدم 
منخف�ض1.83التعاوين، وحل امل�ضكالت، والع�ضف الذهني، والنماذج البنائية،...اإلخ.

منخف�ض1.71ينفذ اإجراءات الإ�ضرتاتيجية ب�ضورة �ضحيحة و�ضاملة.
منخف�ض2.12يحث املتعلمني على قراءه الأن�ضطة والأمثلة الريا�ضية قراءة حتليلية متاأنية.

التعليمية، والتعبري عنها بكلماتهم اخلا�ضة؛  املهمة  املتعلمني و�ضف  يطلب من 
منخف�ض1.94لتو�ضيح فكرة الن�ضاط اأو املثال الريا�ضي.

يحث املتعلمني على النقا�ض واحلوار وتبادل ملحوظاتهم على املعلومات املتوفرة 
منخف�ض2.02يف الن�ضاط اأو املثال اأو امل�ضكالت الريا�ضية.

منخف�ض1.88يوفر خططاً بديلة اأو اأمثلة اإ�ضافية؛ لدعم فهم املتعلمني.
يتيح فر�ضة جلميع املتعلمني ملمار�ضة الأن�ضطة والأمثلة وحل امل�ضكالت الريا�ضية 

منخف�ض جًدا2.31وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل.

منخف�ض جًدا2.36يتابع اأداء املتعلمني ويناق�ضهم يف حل الأن�ضطة والأمثلة وامل�ضكالت الريا�ضية.
ويعاجلها  املتعلمني  لــدى  الريا�ضية  للمفاهيم  اخلاطئة  الت�ضورات  عن  يك�ضف 

منخف�ض جًدا2.26ب�ضورة جماعية.

منخف�ض1.61يو�ضع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�ضيات اأو املتناق�ضات.
يطرح اأ�ضئلة تباعدية اأو اأ�ضئلة ذات نهايات مفتوحة اأو حتث على مرونة التفكري 

منخف�ض1.55مرتبطة مبو�ضوع التعلم.

منخف�ض1.74يعدد اأمناط التعلم ) ب�ضري – لفظي ( مبا يتنا�ضب وواقع الطالب .

منخف�ض1.99املحور ككل
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ي�ضتخدم عبارات واألفاظ حتث على التفكري ومهاراته يف اأثناء العمل ال�ضفي، مثل: 
منخف�ض1.96قارن، ولحظ، و�ضنف، وقرر... اإلخ.

وكيفية  تعليمية  مهمة  لكل  الــالزمــة  التفكري  مــهــارات  ويف�ضر  ويــ�ــضــرح  يو�ضح 
منخف�ض1.53تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع.

والت�ضنيف  واملــقــارنــة  التفكري)املالحظة  مــهــارات  ممار�ضة  على  املتعلمني  يحث 
واحلد�ض والتوقع واإيجاد املتناق�ضات والتربير ال�ضتقرائي وال�ضتنباطي واحللول 

املتعددة واملتنوعة والأ�ضيلة... اإلخ( يف اأثناء معاجلة املحتوى الريا�ضي.
منخف�ض1.82

يحث املتعلمني على ال�ضتماع اجليد لزمالئهم، وجتنب مقاطعتهم اأو نقدهم يف 
منخف�ض2.24اأثناء عر�ضهم الأفكار الريا�ضية.

ي�ضاعد املتعلمني على تنظيم اأفكارهم ومعلوماتهم با�ضتخدام الأ�ضكال واجلداول 
منخف�ض1.82والر�ضومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية وال�ضور.

تعبريية(  اأو  )رمزية  ب�ضورة  الريا�ضية  الأفكار  عن  التعبري  على  املتعلمني  يحث 
منخف�ض2.06�ضفوياً اأو كتابياً.

منخف�ض1.91املحور ككل
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الروبرك�ض،وملف  مثل:  املتعلمني،  اأداء  لقيا�ض  متنوعة  تقومي  اأدوات  ي�ضتخدم   
التح�ضيلية،  والختبارات  الأداء،  واختبارات  الــذاتــي،  التاأمل  وبطاقات  الإجنـــاز، 

وبطاقات تقومي الأقران. اإلخ.
منخف�ض1.65

بــكــل مراحله  الــتــقــومي  نــتــائــج  تــغــذيــة راجــعــة فــوريــة للمتعلمني يف �ــضــوء  يــقــدم 
منخف�ض2.05الت�ضخي�ضي والتكويني والنهائي.

العمل  خطوات  من  خطوة  كل  يف  وتقدمهم  اأدائــهــم  مراقبة  على  املتعلمني  يحث 
متو�ضط0.99با�ضتخدام قوائم ال�ضطب اأو الروبرك�ض.

اأدائهم يف �ضوء حمكات  اأحكام منطقية وعلمية على  اإ�ضدار  املتعلمني  يطلب من 
متو�ضط1.10حمددة.

تفعيل  خالل  من  املنزيل  الواجب  لإجنــاز  التعاوين؛  اجلماعي  العمل  على  يحث 
متو�ضط0.78قنوات التوا�ضل الإلكرتونية بني املتعلمني.

متو�ضط1.36يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية.
منخف�ض1.86ينوع الواجب املنزيل ح�ضب م�ضتويات الطالب .

متو�ضط1.40املحور ككل
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منخف�ض1.98يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم.
على  والتغلب  امل�ضتخدمة  ال�ضرتاتيجيات  مــع  يتنا�ضب  مبــا  ال�ضف  بيئة  ينظم 

منخف�ض2.03ال�ضعوبات التي قد تواجه مثل: الإمكانات املتاحة، وكثافة الف�ضول،....اإلخ. 

منخف�ض2.05ي�ضجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام الختالف.

منخف�ض 2.28يوزع الهتمام والأ�ضئلة واملناق�ضة والتعزيز ب�ضورة عادلة بني جميع املتعلمني.
جًدا

منخف�ض2.23يدير الوقت املتاح ب�ضكل منا�ضب.
منخف�ض2.12املحور ككل
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منخف�ض1.88يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�ضو�ضة. امل

منخف�ض1.61يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.

يــحــث املــتــعــلــمــني عــلــى الإفــــــادة مـــن مــ�ــضــادر تــعــلــم خمــتــلــفــة، مــثــل: )الإنـــرتنـــت، 
متو�ضط0.92واملراجع،...اإلخ(.
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منخف�ض1.51يحث املتعلمني على قراءة الإر�ضادات والتنبيهات.
منخف�ض1.76يب�ضط وي�ضرح الإر�ضادات والتنبيهات للمتعلمني.

منخف�ض1.71يحث املتعلمني على تلخي�ض مادة التعلم يف �ضورة مطويات.
منخف�ض1.65ير�ضد املتعلمني اإىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة.

بكلماتهم  حمــتــواهــا  فهمهم  عــن  والتعبري  الــ�ــضــور  و�ــضــف  املتعلمني  مــن  يطلب 
منخف�ض1.71اخلا�ضة.

منخف�ض1.78يطلب من املتعلمني الربط بني ال�ضورة ومو�ضوع التعلم احلايل.
منخف�ض1.68املحور ككل

للموؤ�ضرات ككل كان متو�ضًطا، وبلغ  اعلى  م�ضتوى الحتياج  اأن  ال�ضابق  يت�ضح من اجلــدول )72( 
، ويف  التقنية  ؛ وتوظيف  الأداء  وكــان م�ضتوى الحتياج متو�ضطا يف حمــوري )التقومي وتعزيز   ،  1.32
التالية بالتحديد: موؤ�ضر »يحث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من  املوؤ�ضرات 
خالل تفعيل قنوات التوا�ضل الإلكرتونية بني املتعلمني« اإذ بلغ م�ضتواه ).78(، وموؤ�ضر »يحث املتعلمني 
على الإفادة من م�ضادر تعلم خمتلفة، مثل: )الإنرتنت، واملراجع،...اإلخ(« وهو احتياج متو�ضط ، ويعترب 
ثاين اأكرب احتياج بني املوؤ�ضرات اإذ بلغ ).92(، وموؤ�ضر »يحث املتعلمني على مراقبة اأدائهم وتقدمهم يف 
كل خطوة من خطوات العمل با�ضتخدام قوائم ال�ضطب اأو الروبرك�ض« وهو احتياج اأي�ضاً متو�ضط اإذ بلغ 
).99(، وموؤ�ضر »يطلب من املتعلمني اإ�ضدار اأحكام منطقية وعلمية على اأدائهم يف �ضوء حمكات حمددة« 
وهو احتياج اأي�ضاً متو�ضط ولكنه قريب من العايل اإذ بلغ )1.10(، وموؤ�ضر »يربط الواجب املنزيل باحلياة 
العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية« وبلغ )1.36(، وتعترب هذه املوؤ�ضرات اخلم�ضة هي اأعلى املوؤ�ضرات 

احتياجاً فرغم اأنها تقع يف م�ضتوى الحتياج املتو�ضط اإل اأنها اأقرب للم�ضتوى العايل.
بينما كان الحتياج منخف�ضاً يف حماور )حل امل�ضكالت؛ وعملية التعلم والتعليم؛ ومهارات التفكري 
والتوا�ضل الريا�ضي؛ وبيئة التعلم؛ وتوظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعلم(، وكان من اأبرزها واأكرثها 
انخفا�ضاً: موؤ�ضر »يحث املتعلمني على قراءة الإر�ضادات والتنبيهات« وهو قريب جًدا من املتو�ضط ويعترب 
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اأقل املوؤ�ضرات انخفا�ضاً وبلغ )1.49(، ويليه موؤ�ضر »يو�ضح وي�ضرح ويف�ضر مهارات التفكري الالزمة لكل 
اأ�ضئلة  يطرح   « موؤ�ضر  ثم   ،)1.47( وبلغ  الواقع«  من  باأمثلة  وربطها  تطبيقها،  وكيفية  تعليمية  مهمة 
وبلغ  التعلم«  مبو�ضوع  مرتبطة  التفكري  مرونة  على  حتث  اأو  مفتوحة  نهايات  ذات  اأ�ضئلة  اأو  تباعديه 

)1.45( وهذه املوؤ�ضرات الثالثة هي الأكرث انخفا�ضاً لأنها تقرتب من املتو�ضط.
بينما كان موؤ�ضرا »يو�ضع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�ضيات اأو املتناق�ضات« وموؤ�ضر 
»يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم« هما الأقرب لها وبلغا )1.29(، يليهما موؤ�ضرا 
تقومي  اأدوات  »ي�ضتخدم  وموؤ�ضر  ومتنوعة«  مبتكرة  بطرق  املطويات  عمل  كيفية  اإىل  املتعلمني  »ير�ضد 
واختبارات  الذاتي،  التاأمل  وبطاقات  الإجنــاز،  وملف  الروبرك�ض،  مثل:  املتعلمني،  اأداء  لقيا�ض  متنوعة 
»ينفذ  يليهما موؤ�ضرات  وبلغا )1.35(،  اإلخ«  الأقــران.  التح�ضيلية، وبطاقات تقومي  الأداء، والختبارات 
اإجراءات الإ�ضرتاتيجية ب�ضورة �ضحيحة و�ضاملة« و »يحث املتعلمني على تلخي�ض مادة التعلم يف �ضورة 
مطويات« و »يطلب من املتعلمني و�ضف ال�ضور والتعبري عن فهمهم حمتواها بكلماتهم اخلا�ضة« وبلغت 
)1.29(، يف حني بلغ موؤ�ضر »يعدد اأمناط التعلم ) ب�ضري – لفظي ( مبا يتنا�ضب وواقع الطالب« )1.26(، 
املتعلمني  من  »يطلب  وموؤ�ضر   ،)1.24( للمتعلمني«  والتنبيهات  الإر�ضادات  وي�ضرح  »يب�ضط  موؤ�ضر  وبلغ 
اأقل املوؤ�ضرات انخفا�ضاً كما  الربط بني ال�ضورة ومو�ضوع التعلم احلايل« )1.22(، وتعد هذه املوؤ�ضرات 
املنخف�ض  امل�ضتوى  ذات  املوؤ�ضرات وغريها  انخفا�ضاً، وهذه  اأقل  اأخرى منخف�ضة لكنها  يوجد موؤ�ضرات 

تدل على وجود احتياج قليل اأو �ضعيف للتدرب عليها.
اأما بقية املوؤ�ضرات فكانت يف امل�ضتوى املنخف�ض جًدا ، وهي اأقل يف عددها من املنخف�ضة امل�ضتوى، 
املــادة العلمية، ويف عدد من موؤ�ضرات املحاور الأخــرى وعددها )11( موؤ�ضراً، ومنها:  ومتثلت يف حمور 
موؤ�ضر » يراعي �ضحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلمّية« وبلغ متو�ضطه )0.26( ول يحتاج 
للتدريب عليه، يليه موؤ�ضر » يحث املتعلمني على التاأكد من اإجراء العمليات احل�ضابية واملنطقية ب�ضكل 
�ضحيح« وبلغ )0.57(، ثم موؤ�ضر » يو�ضح امل�ضطلحات العلمية الواردة يف الكتاب املدر�ضي« وبلغ )0.63(، 
ثم موؤ�ضرا » يحدد هدف الدر�ض واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�ضوع التعلم احلايل وفق مكونات 
الريا�ضية«  وامل�ضكالت  والأمثلة  الأن�ضطة  حل  يف  ويناق�ضهم  املتعلمني  اأداء  »يتابع  و  الريا�ضية«  البنية 
وبلغا )0.64(، يليهما موؤ�ضر »يتحقق من متكن املتعلمني من متطلبات التعلم« وبلغ )0.66(، ثم موؤ�ضر 
»يتيح فر�ضة جلميع املتعلمني ملمار�ضة الأن�ضطة والأمثلة وحل امل�ضكالت الريا�ضية وتربير اخلطوات يف 
كل مراحل احلل« وبلغ )0.69(، ثم موؤ�ضرات »يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف-امل�ضكلة 
الريا�ضية« و »يوزع الهتمام والأ�ضئلة واملناق�ضة والتعزيز ب�ضورة عادلة بني جميع املتعلمني« و »يطبق 
املعرفة الريا�ضية يف م�ضائل من واقع احلياة« و » يك�ضف عن الت�ضورات اخلاطئة للمفاهيم الريا�ضية 
و )0.74(،  و )0.73(  و )0.72(  التوايل )0.71(  وبلغت على  ب�ضورة جماعية«  املتعلمني ويعاجلها  لدى 
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وهذه املوؤ�ضرات الأخرية ذات املتو�ضطات بني )0.63-0.64( قريبة جًدا من امل�ضتوى املنخف�ض وقد حتتاج 
ارتفاع  اإىل  بالنظر  للتدريب  يحتاجان  فال  الآخـــران  املوؤ�ضران  اأمــا  مب�ضط،  ب�ضكل  عليها  التدريب  اإىل 

متو�ضطاتهما.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع )3(:
التدري�ضّي  الأداء  يف  اختالف  يوجد  هل  ن�ضه:  والــذي   )3( الرابع  الرئي�ض  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
ملعلم الريا�ضيات يعزى اإىل عامل: املرحلة التعليمية )البتدائية، املتو�ضطة، الثانوية(، اجلن�ض )معلم، 
معلمة(، ، املوؤهل )تربوي،غري تربوي(، اخلربة التدري�ضية )اأقل من خم�ض �ضنوات، من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات، من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة، 15 �ضنة فاأكرث( ؟. مت اإجراء الختبارات الإح�ضائية املنا�ضبة لطبيعة 

بيانات عينة الدرا�ضة وفيما يلي تو�ضيح لذلك:

عامل املرحلة التعليمية )االبتدائية، املتو�صطة، الثانوية(:
ومعلمات  ملعلمي  الــعــام  ولــــالأداء  حمــور  لكل  املــعــيــاري  والنــحــراف  احل�ضابي  املتو�ضط  ح�ضاب  مت 

الريا�ضيات ككل واجلدول التايل )73( يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك. 

جدول)73(:  املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري لأ داء معلمي ومعلمات الريا�شيات 

االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلةاملحور

املادة العلمّية
792.38.57ابتدائي
402.45.43متو�ضط
792.32.47ثانوي

1982.37.51املجموع

حل امل�ضكالت

792.08.56ابتدائي
402.25.49متو�ضط
792.15.51ثانوي

1982.14.52املجموع

عملية التعلم والتعليم
792.04.55ابتدائي
402.06.44متو�ضط
791.91.57ثانوي

1981.99.54املجموع

مهارات التفكري والتوا�ضل 
الريا�ضي

771.93.61ابتدائي
401.90.56متو�ضط
791.88.67ثانوي

1961.91.62املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملرحلةاملحور

التقومي وتعزيز الأداء
771.43.54ابتدائي
401.53.54متو�ضط
791.29.55ثانوي

1961.40.55املجموع

بيئة التعلم والتعليم

772.21.57ابتدائي
402.22.57متو�ضط
791.98.69ثانوي

1962.12.63املجموع

التعلم من خالل التقنية 
والو�ضائل املح�ضو�ضة وم�ضادر 

التعلم املختلفة

701.49.78ابتدائي
361.56.78متو�ضط
721.40.76ثانوي

1781.47.77املجموع

توظيف عنا�ضر الكتاب 
املدر�ضي يف التعليم 

701.63.81ابتدائي
361.77.80متو�ضط
721.70.85ثانوي

1781.68.82املجموع

الكل

791.94.48ابتدائي
401.98.41متو�ضط
791.84.52ثانوي

1981.91.48املجموع

)عينة  الداء  احل�ضابّي  املتو�ضط  قيم  بني  اختالفات  هناك  اأن  ال�ضابق   )73( اجلــدول  من  يت�ضح 
الدرا�ضة( يعزى اإىل املرحلة التعليمية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار 

حتليل التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )74( التايل. 

جدول )74(: يو�شح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

املادة العلمّية
462.23.بني املجموعات

.90.41 49.92195.26داخل املجموعات
50.38197املجموع

حل امل�ضكالت

762.38.بني املجموعات
1.39.25 53.52195.27داخل املجموعات

54.28197املجموع
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جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

عملية التعلم والتعليم
892.45.بني املجموعات

1.53.22 56.60195.29داخل املجموعات
57.49197املجموع

مهارات التفكري والتوا�ضل 
الريا�ضي

102.05.بني املجموعات
.13.88 75.19193.39داخل املجموعات

75.30195املجموع

التقومي وتعزيز الأداء
1.702.85بني املجموعات

2.87.06 57.05193.30داخل املجموعات
58.75195املجموع

بيئة التعلم والتعليم

2.5121.26بني املجموعات
3.27. 57 74.19193.38داخل املجموعات

76.71195املجموع

التعلم من خالل التقنية 
والو�ضائل املح�ضو�ضة وم�ضادر 

التعلم املختلفة

682.34.بني املجموعات
.57.56 103.44175.59داخل املجموعات

104.12177املجموع

توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي 
يف التعليم

482.24.بني املجموعات
.35.70 119.50175.68داخل املجموعات

119.98177املجموع

الكل
702.35.بني املجموعات

1.50.23 45.49195.23داخل املجموعات
46.19197املجموع

يت�ضح من اجلدول )74( ال�ضابق اأن قيمة )ف( لالأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة 
الدرا�ضة غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، يف جميع  املحاور ويف الأداء ككل؛ مما يعني عدم وجود 
فروق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات يعزى اإىل املرحلة الدرا�ضية،  مما يعني  اأن املعلمني واملعلمات 
 ، التعليمية  املراحل  الريا�ضيات يف جميع  امل�ضتوى يف تنفيذ مناهج  التدري�ضي متو�ضط وبنف�ض  اأداوؤهــم 
وتتفق هذه النتيجة مع اإحدى نتائج درا�ضة نوال امل�ضيخي )2011م(  يف جمال تدري�ض التوا�ضل الريا�ضي 
باملرحلتني املتو�ضطة والثانوية ، عدم وجود فروق يف القيا�ض البعدي ملهارات التوا�ضل الريا�ضي تعزى 

اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية.  
وميكن اأن تعود هذه النتيجة اإىل عدم اختالف الدعم والتطوير املهني للمعلمني واملعلمات املقدم 
من وزارة الرتبية والتعليم على كافة امل�ضتويات اإذ اإن الربامج موحدة جلميع املراحل التعليمية �ضواء ما 

يتعلق بالدورات التدريبية اأو الن�ضرات التوجيهية اأو اآليات املتابعة امليدانية.
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عامل اجلن�س )ذكر، انثى(:
مت ح�ضاب قيمة )ت( لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور ولالأداء العام ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ككل 

واجلدول )75( التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
جدول )75(: املتو�شطات احل�شابية والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفق متغري 

اجلن�ص.  

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
الداللةتاملعياري

املادة العلمّية1
1002.18.455.94.00معلم

982.57.48معلمة

حل امل�ضكالت2
1002.13.53.42.68معلم

982.16.52معلمة

عملية التعلم والتعليم3
1001.80.50معلم

5.54.00
982.19.51معلمة

مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضي4
1001.71.57معلم

4.81.00
962.11.61معلمة

التقومي وتعزيز الأداء5
1001.37.59معلم

.65.52
961.42.51معلمة

بيئة التعلم والتعليم6
1001.81.59معلم

7.94.00
962.43.50معلمة

التعلم من خالل التقنية والو�ضائل املح�ضو�ضة 7
وم�ضادر التعلم املختلفة

811.22.79معلم
4.11.00

971.68.68معلمة

توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف التعليم8
811.48.78معلم

3.09.00
971.85.82معلمة

الأداء ككل
1001.74.46معلم

5.19.00
982.08.45معلمة

يالحظ من اجلدول )75( اأن :
قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ( 1

ما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح 
للمعلمات  التدري�ضّي  الأداء  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  املعلمات،  وهن  الأكــرب  احل�ضابّي  املتو�ضط 

ب�ضكل عام اأف�ضل من الأداء التدري�ضّي للمعلمني عينة الدرا�ضة.
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�ضّي ل�ضالح املعلمات يف جميع ( 2

حماور البطاقة، با�ضتثناء حموري حل امل�ضكالت و التقومي وتعزيز الأداء فال يوجد اختالفات دالة 
اإح�ضائًيا يف هذين املحورين؛ مما يعني تقارب الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات فيهما.



186

اأ�ضارت نتائج  اإذ  الفريق يف املرحلة الأوىل،  اإليها  التي تو�ضل  النتيجة موؤكدة للنتيجة  وتاأتي هذه 
الدرا�ضة اإىل وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح 

املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات.
 )Huang & Fraser, 2009( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة هيانغ وفرا�ضر يف  تايوان
والتي اأ�ضارت اإىل وجود فروق بني )818( من معلمي ومعلمات العلوم يف اآرائهم حول البيئة املدر�ضية. 
الدرا�ضة  املعلمني، وتختلف هذه  اأعلى من  اإيجابية  املعلمات يحملن اجتاهات  اأن  اإىل  النتائج  دلت  فقد 
مع درا�ضة الوهر )2002( يف الأردن التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف درجة فهم 

النظرية البنائية تعزى اإىل جن�ض املعلم.
الذي  املهنّي  التطوير  م�ضتوى  اختالف  اإىل  واملعلمات  املعلمني  بني  الخــتــالف  يرجع  اأن  وميكن 
قدم لهما اإذ يوجد فروق دالة اإح�ضائًيا يف م�ضتوى التطوير املهنّي ول�ضالح املعلمات على جميع حماور 
اإىل  ال�ضبب  يرجع  اأن  ميكن  ،كما  الرتبوي  وامل�ضرف  املدير  من  املقدم  والدعم  املهنّي   التطور  ا�ضتبانة 
اأن تعليم الفتيات كان م�ضتقاًل عن تعليم الذكور اإىل وقت  اختالف البيئة الرتبوية للجن�ضني، خا�ضة 
اأن  اإل  قريب، وبالرغم من خ�ضوع اجلميع للربامج نف�ضها حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم حاليا، 
املهنة قد يكون خلق  اأثناء  اأو يف  التعليم  الإعــداد ملهنة  اأو  الدرا�ضة  اأثناء  الف�ضل بني اجلن�ضني �ضواء يف 

ثقافتني خمتلفتني للعمل والتدريب.

عامل املوؤهل )تربوي غري تربوي(:
مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�ضة، ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت 
التايل  الريا�ضيات ككل واجلــدول )76(  ملعلمي ومعلمات  العام  ولــالأداء  لعينتني م�ضتقلتني لكل حمور 

يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )76(: املتو�شطات احل�شابيه والنحراف املعياري وقيمة )ت( للفرق بني جمموعتي الدرا�شة وفق متغري 
املوؤهل )تربوي،غري تربوي(

املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
الداللةتاملعياري

املادة العلمّية1
1762.41.49تربوي

3.46196.001
222.02.43غري تربوي

حل امل�ضكالت2
1762.16.52تربوي

2.04196.042
221.92.45غري تربوي

عملية التعلم والتعليم3
1762.02.53تربوي

2.49196.013
221.72.49غري تربوي
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املتو�صط العدداملرحلةاملحور
احل�صابي

االنحراف 
الداللةتاملعياري

مــــــهــــــارات الـــتـــفـــكـــري والـــتـــوا�ـــضـــل 4
الريا�ضي

1751.95.62تربوي
3.25194.001

211.50.42غري تربوي

التقومي وتعزيز الأداء5
1751.43.55تربوي

2.64194.009
211.10.38غري تربوي

بيئة التعلم والتعليم6
1752.13.63تربوي

1.18194.017
211.96.54غري تربوي

التعلم من خالل التقنية والو�ضائل 7
املح�ضو�ضة وم�ضادر التعلم املختلفة

1571.53.75تربوي
3.16176.002

21.98.70غري تربوي

توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف 8
التعليم

1571.78.78تربوي
4.96176.000

21.89.68غري تربوي

الأداء ككل
1761.94.47تربوي

3.36196.001
221.58.46غري تربوي

يالحظ من اجلدول )76( اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي الأداء الكلي ويف كل حمور من املحاور 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ما يعني وجود فرق بني عينة الدرا�ضة يف الأداء التدري�ضي، يعزى 
اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي الأكرب وهم ا�ضحاب املوؤهل الرتبوي، وتدل هذه النتيجة 
على اأن الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات الذين يحملون موؤهاًل تربوًيا  اأف�ضل من الأداء التدري�ضّي 

للذين لي�ض لديهم موؤهل تربوي.
وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة الغامدي)2010(، ودرا�ضة  العمري)2011(، 
اأ�ضارت اإىل عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضي يعزى اإىل متغري املوؤهل  ودرا�ضة احلربي)2012( والتي 

التعليمي )تربوي، وغري تربوي(؛ 
  وهذه نتيجة منطقية لأن اأي  دورات تدريبية او ن�ضرات موجهة او دعم وتطوير مهني للمعلمني 
يف جمال مناهج الريا�ضيات وباي �ضكل من الأ�ضكال �ضوف يكون له الأثر الأكرب معرفيا وتطبيقيا لدى 
واملبادئ  بالأ�ض�ض  ملعرفتهم  وذلك  تربويا  يعدون  الذمي مل  بزمالئهم  الرتبوي مقارنة  املوؤهل  اأ�ضحاب 

الرتبوية والنظريات الرتبوية التي يفرت�ض اأنها لديهم .
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  الخبرة التدريسية:

مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي للعينات الأربع )اأقل من خم�ض �ضنوات - من خم�ض 
اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات - من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة - 15 �ضنة فاأكرث( يف املحاور الثمانية وكذلك 

الأداء التدري�ضّي الكلي، واجلدول )77( التايل يو�ضح املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف لالأداء التدري�ضي.

جدول )77(: املتو�شط احل�شابي والنحراف املعياري للعينات الأربع وفق متغري اخلربة التدري�شية

املتو�صط العدداخلربة التدري�صيةاملحور
االنحراف املعيارياحل�صابي

املادة العلمّية

492.32.53اأقل من خم�ض �ضنوات
392.19.49من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

382.38.48من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15722.50.49 �ضنة فاأكرث

1982.37.51املجموع

حل امل�ضكالت

492.11.56اأقل من خم�ض �ضنوات
392.09.59من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

382.21.44من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15722.16.51 �ضنة فاأكرث

1982.14.52املجموع

عملية التعلم والتعليم
491.85.50اأقل من خم�ض �ضنوات

391.92.53من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات
381.98.53من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة

15722.14.55 �ضنة فاأكرث
1981.99.54املجموع

مهارات التفكري 
والتوا�ضل الريا�ضي

481.88.61اأقل من خم�ض �ضنوات
391.87.56من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

381.95.63من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15711.92.66 �ضنة فاأكرث

1961.91.62املجموع

التقومي وتعزيز الأداء
481.26.54اأقل من خم�ض �ضنوات

391.30.53من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات
381.51.59من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة

15711.47.52 �ضنة فاأكرث
1961.40.55املجموع
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املتو�صط العدداخلربة التدري�صيةاملحور
االنحراف املعيارياحل�صابي

بيئة التعلم والتعليم

482.03.58اأقل من خم�ض �ضنوات
392.01.66من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

382.07.57من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15712.25.65 �ضنة فاأكرث

1962.12.63املجموع

التعلم من خالل 
التقنية والو�ضائل 

املح�ضو�ضة وم�ضادر 
التعلم املختلفة

481.28.76اأقل من خم�ض �ضنوات
341.44.80من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

311.57.75من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15651.58.75 �ضنة فاأكرث

1781.47.77املجموع

توظيف عنا�ضر الكتاب 
املدر�ضي يف التعليم

481.58.93اأقل من خم�ض �ضنوات
341.61.67من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

311.84.73من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15651.73.86 �ضنة فاأكرث

1781.68.82املجموع

ككل

491.81.49اأقل من خم�ض �ضنوات
391.82.47من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

381.95.47من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
15722.00.48 �ضنة فاأكرث

1981.91.48املجموع

)عينة  لأداء  احل�ضابّي  املتو�ضط  قيم  بــني  اختالفات  هناك  اأن  ال�ضابق   )77( اجلـــدول  مــن  يت�ضح 
الدرا�ضة( يعزى اإىل اخلربة التدري�ضية، وللتعرف على دللة الفروق بني املتو�ضطات، مت ا�ضتخدام اختبار 

حتليل التباين الأحادي )ANOVA( كما يو�ضحه اجلدول )78( التايل. 

جدول )78(: يو�شح حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

املادة العلمّية
2.623.87بني املجموعات

3.54.016 47.76194.25داخل املجموعات
50.38197املجموع

حل امل�ضكالت
323.11.بني املجموعات

.38.77 53.96194.28داخل املجموعات
54.28197املجموع
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جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
الداللةفاملربعات

عملية التعلم والتعليم
2.783.93بني املجموعات

3.28.02 54.71194.28داخل املجموعات
57.49197املجموع

مهارات التفكري والتوا�ضل 
الريا�ضي

183.06.بني املجموعات
.15.93 75.12192.39داخل املجموعات

75.30195املجموع

التقومي وتعزيز الأداء
2.073.69بني املجموعات

2.34.08 56.68192.30داخل املجموعات
58.75195املجموع

بيئة التعلم والتعليم
2.133.71بني املجموعات

1.83.14 74.57192.39داخل املجموعات
76.71195املجموع

التعلم من خالل التقنية 
والو�ضائل املح�ضو�ضة وم�ضادر 

التعلم املختلفة

2.893.96بني املجموعات
1.66.18 101.23174.58داخل املجموعات

104.12177املجموع
توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي 

يف التعليم
1.553.52بني املجموعات

.76.52 118.43174.68داخل املجموعات
119.98177املجموع

الكل
1.373.46بني املجموعات

1.98.12 44.82194.23داخل املجموعات
46.19197املجموع

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )78( اأن قيمة )ف( لالأداء التدري�ضّي الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات 
ومعلمات  ملعلمي  الكلي  التدري�ضّي  لـــالأداء   ،0.05  ≤ م�ضتوى  عند  اإح�ضائًيا  دالــة  غــري  الــدرا�ــضــة  عينة 
التعلم والتعليم؛ مما يعني  العلمية و عملية  املــادة  املحاور ما عدا حموري  الريا�ضيات وكذلك جميع  
عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات يعزى اإىل متغري اخلربة التدري�ضية،  وتدل على 
عدم اختالف الأداء التدري�ضّي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات بناء على اختالف اخلربة التدري�ضية، وتتفق 
)1434هـــ(  ال�ضلمي  درا�ضة  وكذلك   ،)2012( احلربي  ودرا�ضة   ،)2011( العمري  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه 
والتي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف اإ�ضهام معلمي الريا�ضيات يف تنمية مهارات حل 
اأ�ضارات اإىل عدم  امل�ضكلة الريا�ضية ُتعزى اإىل متغري �ضنوات اخلربة، ودرا�ضة القر�ضي )1433هـــ( والتي 
وجود فروق لدرجة متكن معلمي الريا�ضيات من مهارات التوا�ضل الريا�ضي تعزى اإىل متغري اخلربة يف 

التدري�ض على جميع املهارات الرئي�ضية ب�ضورة مفردة، اأو على املقيا�ض الكلي ب�ضورة اإجمالية.
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بينما تختلف مع درا�ضة املرحبي )1434هـ( والتي  اأ�ضارت اإىل وجود فروق دالة اإح�ضائياً بني متو�ضطي 
درجات اأفراد عينة الدرا�ضة حول تقدير درجة ممار�ضة معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي البديل ككل 

تعزى اإىل متغري اخلربة يف التدري�ض، ول�ضالح املعلمني الذين خربتهم)10�ضنوات فاأكرث( . 
واملعارف  املــهــارات  من  العديد  على  حتتوي  الريا�ضيات  مناهج  اأن  اإىل  ذلــك  يف  ال�ضبب  يعود  وقــد 
اجلديدة ن�ضبًيا على املعلمني، ومبنية على فل�ضفة تختلف اختالًفا جذرًيا عن فل�ضفة املناهج ال�ضابقة، 

ومن ثم فاحلاجة مت�ضاوية بني عينة الدرا�ضة لكت�ضاب مهارات مت�ضلة بتنفيذ مناهج الريا�ضيات. 
كما يت�ضح من اجلدول )78( ال�ضابق اأن قيمة )ف( عينة الدرا�ضة يف املحورين  الول والثالث دالة 
يعزى  واملعلمات  للمعلمني  التدري�ضّي  الأداء  يف  فرق  وجــود  يعني  مما   ،0.05 ≤ م�ضتوى  عند  اإح�ضائًيا 
�ضيفيه  اختبار  ا�ضتخدام  الفروق مت  اجتاه  وملعرفة  املحورين،   التدري�ضية يف هذين  اإىل متغري اخلربة 

للمقارنات البعدية. 
جدول )79(: يو�شح اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية

الفرق بني  )J( اخلربة )I( اخلربةاملحور
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

املادة العلمية

اأقل من خم�ض �ضنوات
13.11.69.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11.96.-06.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة

09.28.-18.-15 �ضنة فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

11.69.-13.-اأقل من خم�ض �ضنوات
11.43.-19.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة

10.02.*-31.-15 �ضنة فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنه

06.11.96.اقل من خم�ض �ضنوات
19.11.43.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

10.68.-12.-15 �ضنة فاأكرث

15 �ضنة فاأكرث
18.09.28.اأقل من خم�ض �ضنوات

10.02.*31.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
12.10.68.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة

عملية التعلم والتعليم

اأقل من خم�ض �ضنوات
11.94.-07.-من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
11.74.-13.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة

10.04.*-29.-15 �ضنة فاأكرث

من 5 اإىل اأقل من 10 
�ضنوات

07.11.94.اأقل من خم�ض �ضنوات
12.97.-06.-من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة

11.24.-22.-15 �ضنة فاأكرث

من 10 اإىل اأقل من 15 
�ضنة

13.11.74.اقل من خم�ض �ضنوات
06.12.97.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات

11.51.-16.-15 �ضنة فاأكرث

15 �ضنة فاأكرث
10.04.*29.اقل من خم�ض �ضنوات

22.11.24.من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات
16.11.51.من 10 اإىل اأقل من 15 �ضنة
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يت�ضح من اجلدول )79( ال�ضابق اأن املعلمني واملعلمات الذين خدمتهم اأكرث من 15 �ضنة كان اأداوؤهم 
اأف�ضل من زمالئهم  الذين خدمتهم من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات، بدللة اإح�ضائية يف حمور املادة العلمية 
، بينما مل تكن الختالفات دالة بني املجموعات الأخرى ، كما اأن املعلمني واملعلمات الذين خدمتهم اأكرث 
اإح�ضائية يف  اأقــل من 5 �ضنوات، بدللة  اأف�ضل من زمالئهم  الذين خدمتهم  اأداوؤهــم  من 15 �ضنة كان 

حمور عملية التعلم والتعليم، بينما مل تكن الختالفات دالة بني املجموعات الخرى .
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  أثر التطوير المهني والدعم المؤسسي على األداء التدريسي لمعلمي ومعلمات 
الرياضيات والعلوم :

يعد »م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية« نقلة نوعية يف التعليم، مبا يحمله من فل�ضفة 
من  املوؤ�ض�ضي  والــدعــم  املهني  التطوير  ويعد  املعلم.  عليها  يتعود  مل  والتعلم  للتعليم  وطــرق  ومــبــادئ 
بفح�ض  الدرا�ضة  فريق  قام  ذلك  اأجل  ومن  املاأمولة.  بالطريقة  املناهج  لتنفيذ  املعلم  متكني  اأ�ضا�ضيات 

العالقات التالية:

اأول: العالقة بني م�ست�ى التط�ير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية وم�ست�ى 
الأداء التدري�سي لهم. 

جدول)80(: معامل ارتباط بري�شون للعالقة بني التطوير املهني والداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية

االرتباط
م�صتوى االأداء التدري�صي م�صتوى التطوير املهني

م�ضتوى الأداء 
التدري�ضي

معامل ارتباط بري�ضون 1 .452**

الدللة .000
العدد 419 419

م�ضتوى التطوير 
املهني

معامل ارتباط بري�ضون .452** 1
الدللة .000
العدد 419 419

يت�ضح من جدول )80( وجود عالقة ارتباطية موجبة )45%(  بني م�ضتوى التطوير املهني الذي قدم 
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وبني الأداء التدري�ضي لهم، وهي قيمة موجبة مرتفعة و 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ∞ ≥ 0.01، مما يعني وجود عالقة بني م�ضتوى التطوير املهني الذي قدم 
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وبني الأداء التدري�ضي لهم .  وتدل هذه النتيجة على اأن 

املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويًرا مهنًيا عالًيا، فاإن اأداءهم التدري�ضي كان عالًيا. 
ويدل ذلك على اأهمية التطوير املهني للمعلم اإذا اأردنا تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات. اإن التنفيذ 
العملية  يف  رئي�ضًيا  مدخاًل  كونه  املعلم  اإىل  النظر  دون  يتحقق  اأن  ميكن  ل  اجلديدة  للمناهج  الفعال 
التعليمية )Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001(.. فاأي اإ�ضالح لتعليم العلوم ل بد اأن يركز 
الريا�ضيات  تعلم  اأن حت�ضني  املعلم )Berman, Desimone ,Porter, & Caret, 2000(. كما  على 
هو  فاملعلم   .)NCTM, 1991( ومهاراته  معارفه  لتطوير  للمعلم  الفر�ض  باإيجاد  مرتبط  املدر�ضية 
 American Association for the advancement( املحرك الرئي�ض لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة
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.(of science,1993; National Research Council (NRC),1996 
املنتجات  لتطوير  بــذل  مــا  يـــوازي  مبــا  املعلم  لتطوير  اجلــهــود  بــذل  اإىل  التوجه  ينبغي  تو�ضية: 
التعليمية. اإن التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي اأن ي�ضاحبه تطوير جوهري وم�ضتمر للمعلم. لذا ينبغي 
اأن ي�ضري تطوير املعلم جنبا اإىل جنب مع تطوير املناهج. ويوؤكد على ذلك ادي وهيويت ولندو الذين 
 Adey, Hewitt,.& Landau, 2004 يرون اأن التطور املهنّي هو قلب عملية التطوير وجتديد املدار�ض
 Garet, Porter,( كما يرى قاريت واآخرون اأن جتديد تعليم العلوم ل بد اأن يتناول تطوير املعلم مهنًيا

.)Desimone, Birman, & Yoon, 2001

ثانيا: العالقة بني م�ست�ى الدعم امل�ؤ�س�سي الذي قدم للمعلمني  واملعلمات وبني م�ست�ى الداء التدري�سي 
لهم. و مت ا�ستخدم معامل ارتباط بري�س�ن ، واجلدول التايل )81( ي��سح النتائج اخلا�سة بذلك:

جدول)81(: معامل ارتباط بري�شون للعالقة بني الدعم املوؤ�ش�شي والأداء التدري�شي ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات والعلوم الطبيعية

االح�صائياأمني م�صادر التعلمحم�صر املختربامل�صرف الرتبويدعم مدير املدر�صةاملتغري

الداء 
التدري�ضي

بري�ضون364.214.271.315.

الدللة001.503.200.057.
العدد74122437

يت�ضح من اجلدول )81( ما يلي:
توجد عالقة ارتباطيه موجبة )36%(  بني دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي ( 1

≥ 0.01؛ مما يعني  الدالة  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  الريا�ضيات والعلوم، وهي قيمة موجبة و دالة 
وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وم�ضتوى اأدائه التدري�ضي. وتدل هذه النتيجة 
على اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعًما عالًيا من مدير املدر�ضة ، كان اأداوؤهم التدري�ضي عالًيا ، 

ا.  بينما املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعًما عالًيا كان اأداوؤهم التدري�ضي منخف�ضً
ل يوجد عالقة بني دعم امل�ضرف الرتبوي وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي الريا�ضيات والعلوم.( 2
ل يوجد عالقة بني دعم حم�ضر املخترب وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي الريا�ضيات والعلوم.( 3
ل يوجد عالقة بني دعم اأمني م�ضادر التعلم وم�ضتوى الأداء التدري�ضي ملعلمي الريا�ضيات والعلوم.( 4
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ا لأبرز نتائج الدرا�ضة، والتو�ضيات التي يرى الفريق منا�ضبتها.  يتناول هذا الف�ضل ملخ�ضً
 وفيما يلي تو�ضيح لأبرز النتائج والتو�ضيات وفًقا لكل هدف: 

العلوم  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  المهنّي  التطور  جودة  تقويم  أواًل:    
والرياضيات،

وفيما يلي اأبرز النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�ضة:

الت�سع  الرئي�سة وعباراته  اأهدافه  املهنّي فقد ح�سل املح�ر مبجم�ع  التط�ر  باأهداف  اأول: فيما يتعلق 
على م�ست�ى حتقق مت��سط؛ اإذ بلغ مت��سطه احل�سابّي )1.84(، من اأ�سل 3.

ح�ضل هدف الإ�ضهام يف اإيجاد جمتمعات تعلم على متو�ضط ح�ضابّي منخف�ض )1.48(. ( 1
ح�ضل هدف بناء قيادات تربوية م�ضوؤولة على متو�ضط ح�ضابي متو�ضط)1.72(.( 2
ح�ضل هدف التوجيه لفل�ضفة تربوية متكاملة على متو�ضط ح�ضابي متو�ضط )1.97(.( 3
ح�ضل هدف الإ�ضهام يف احرتام الختالف وحتقيق العدالة على متو�ضط ح�ضابّي عال )2.35(. ( 4

ثانيا: فيما يتعلق مبحت�ى التط�ر املهنّي فقد ح�سل املح�ر مبجم�ع حمت�باته الأربعة على م�ست�ى 
حتقق مت��سط؛ اإذ بلغ مت��سطة احل�سابّي )2.10(، من اأ�سل 3.

متو�ضط ح�ضابي ( 1 اأقل  على  املخربية«،  املــواد  وا�ضتخدام  والتق�ضي  البحث  »اأ�ضاليب  ح�ضل حمتوى 
للمحتويات الرئي�ضة )1.91(؛ مب�ضتوى حتقق متو�ضط.

ح�ضل حمتوى »اأ�ضول تدري�ض مو�ضوعات معينة« على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ اإذ بلغت متو�ضطه ( 2
احل�ضابي )2.02( .

ح�ضل حمتوى »عمليات التعليم والتعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )2.15(.( 3
ح�ضل حمتوى »اجلانب العلمّي والريا�ضي للمناهج«؛ على م�ضتوى حتقق متو�ضط اإذ بلغ )2.23(.( 4

ثالثا: فيما يتعلق مبظاهر دعم التط�ر املهنّي:، فقد كان حم�ر » دعم اأن�سطة التط�ر املهني« اأقل املحاور 
الرئي�سة ن�سبة يف التحقق؛ اإذ ح�سل على م�ست�ى حتقق مت��سط، وبلغ مت��سطه احل�سابي )1.59(، من 

اأ�سل 3 .
على ( 1 املهنّي«  التطور  باأن�ضطة  امل�ضاركة  على  املعلمني  لت�ضجيع  حوافز  »تقدم  الدعم  مظهر  ح�ضل 

م�ضتوى حتقق منخف�ض؛ اإذ بلغ متو�ضطه احل�ضابّي )1.05(.
والتجريب ( 2 للتطبيق  الكايف  والوقت  املبا�ضر،  للتدريب  الكايف  الوقت  »توفر  الدعم:  مظهر  ح�ضل 

والتاأمل« على متو�ضط ح�ضابّي )1.43(، وهو ي�ضري اإىل م�ضتوى حتقق منخف�ض.
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بلغ ( 3 اإذ  املعلم« على م�ضتوى حتقق منخف�ض؛  مل�ضاندة  وامل�ضادر  املــوارد  »توفر  الدعم  ح�ضل مظهر 
متو�ضطه احل�ضابّي )1.46(.

ح�ضل مظهر الدعم »توفر فريق تدريب منا�ضب« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )1.88(.( 4
ح�ضل مظهر الدعم »تقدم اآليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ضاته اليومية« على م�ضتوى ( 5

حتقق متو�ضط )1.89(.

رابعا: فيما يتعلق باأ�ساليب التط�ر املهنّي فقد ح�سل حم�ر »اأ�ساليب التط�ر املهنّي« على م�ست�ى حتقق 
مت��سط؛ اإذ بلغ مت��سطه احل�سابّي )1.74(.

ح�ضلت موا�ضفة »توفر اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط )1.74(. ( 1
اأكرث الأ�ضاليب ( 2 اأن  اإىل  النتائج  املهنّي ت�ضري  اأ�ضاليب وطرق التطور  املوا�ضفة: »تتنوع  فيما يخ�ض 

على  التدريبية، وح�ضل  والــدورات  العمل  ور�ــض  واملعلمات هي  املعلمون  لها  تعر�ض  والتي  انت�ضاًرا 
الأ�ضلوب الذي يليه »متابعة  الدرا�ضة، وح�ضل  اأي بن�ضبة قدرها )73.8%( من عينة  تكرار )470(، 
امل�ضرف واإر�ضاداته« على ن�ضبة )65.6%( من عينة الدرا�ضة، اإذ ح�ضلت على تكرار )418(، ثم تالهما 
اأ�ضلوب تبادل الزيارات ال�ضفية بني املعلمني بتكرار )329(، ثم اأ�ضلوب جل�ضات نقا�ض �ضبل تطوير 
املنهج بتكرار )314(، وحظي اأ�ضلوب ح�ضور الدرو�ض النموذجية بتكرار )237(، ونالحظ �ضعًفا يف 
باقي الأ�ضاليب، وكان اأقلها ممار�ضة واأقلها تكراًرا التدريب عن بعد، ثم ال�ضبكات املهنية ثم امل�ضاركة 

يف البحوث العلمية، والتدريب الإلكرتوين على موقع امل�ضروع.
فيما يخ�ض املوا�ضفة : »جتعل للمعلمني دوًرا رئي�ًضا يف اأن�ضطة التطور املهنّي بالتعاون مع اخلرباء ( 3

برامج  �ضمن  لالأن�ضطة  واملعلمات  املعلمني  مزاولة  يف  �ضعف  اإىل  النتائج  فاأ�ضارت  واملتخ�ض�ضني« 
وكان  مار�ضوها،  التي  بالأ�ضاليب  مقارنة  �ضعيًفا  منها  من�ضط  اأكــرث  تكرار  كان  اإذ  املهنّي،  التطور 

تكراره )120( وبن�ضبة )18.8%( من عينة الدرا�ضة وهي ن�ضبة �ضعيفة.

التط�ر املهنّي فقد ح�سل املح�ر على م�ست�ى حتقق مت��سط؛ حيث بلغ  خام�سا: فيما يتعلق بتق�مي 
مت��سطه احل�سابّي )1.63(.
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  ثانيًا: تقويم مستوى الدعم المقدم من أطراف الدعم المؤسسّي لتنفيذ المناهج 
ضمن المشروع

وفيما يلي اأبرز النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�ضة:

اأول: فيما يتعلق بدعم امل�سرف الرتب�ي فقد بلغ املت��سط العام لدعم امل�سرف الرتب�ّي ملعلمي ومعلمات 
الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املقررات املط�رة من خالل حتليل مهامهم )2،28( من اأ�سل 3 ويقع 

يف امل�ست�ى العايل.
بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور  التعلم املتمركز حول املتعلم  2،23 وهي قيمة تقع يف ( 1

امل�ضتوى املتو�ضط. 
التدري�ض والتعليم 2،24 وهي قيمة تقع يف ( 2 امل�ضرف الرتبوي يف حمــور  تطوير  بلغ متو�ضط دعم 

امل�ضتوى املتو�ضط. 
بلغ متو�ضط دعم امل�ضرف الرتبوي يف حمور  تهيئة بيئة التعلم 2،43  وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى ( 3

العايل.

ملعلمي ومعلمات  املدر�سة  بلغ مت��سط م�ست�ى دعم مدير  فقد  املدر�سة  يتعلق بدعم مدير  فيما  ثانًيا: 
الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املقررات املط�رة من خالل حتليل مهامهم )2.46( من اأ�سل 3 ويقع 

يف امل�ست�ى العايل.
بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة املدر�ضة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور بيئة التعلم ( 1

2.48 وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل .
الطبيعية يف حمور ( 2 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

النمو املهني للمعلم 2.51، وهي تقع يف امل�ضتوى العايل .
الطبيعية يف حمور ( 3 والعلوم  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  املدر�ضة  بلغ متو�ضط دعم مدير/مديرة 

القيادة الفاعلة 2.49، وهي قيمة تقع يف امل�ضتوى العايل. 

ثالًثا: فيما يتعلق بدعم حم�سر املخترب فقد بلغ مت��سط م�ست�ى دعم حم�سر املخترب ملعلمي ومعلمات 
العل�م الطبيعية لتنفيذ املقررات املط�رة )2،05 ( من اأ�سل 3 ويقع يف امل�ست�ى املت��سط. 

رابًعا: فيما يتعلق بدعم اأمني م�سادر التعلم فقد بلغ مت��سط م�ست�ى دعم اأمني م�سادر التعلم ملعلمي 
ومعلمات الريا�سيات والعل�م الطبيعية لتنفيذ املقررات املط�رة من خالل حتليل مهامهم بلغ )2.02(  

من اأ�سل 3 ويقع يف امل�ست�ى املت��سط.
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الأداء  وم�ضتوى  املــدر�ــضــة  مدير  دعــم  م�ضتوى  بــني    )%36( موجبة  ارتباطية  عالقة  وجــود  خام�ًسا: 
 ≤ ∞ الدالة  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  دالة  و  والريا�ضيات، وهي قيمة موجبة  العلوم  ملعلمي  التدري�ضي 
0.01؛ مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وم�ضتوى اأدائة التدري�ضي. وتدل 
هذه النتيجة على اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعًما عالًيا من مدير املدر�ضة ، كان اأداوؤهم التدري�ضي 

ا.  عاٍل ، بينما املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعًما عالًيا كان اأداوؤهم التدري�ضي منخف�ضً
�ساد�ًسا:  وجود عالقة ارتباطية موجبة )38%(  بني دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى التطوير املهني ملعلمي 
ومعلمات العلوم والريا�ضيات ، وهي قيمة موجبة مرتفعة و دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ∞ ≥ 0.01؛ مما 
يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�ضة الذي يلقاه املعلم وراأيه يف م�ضتوى التطوير املهني املقدم له.  
وتدل هذه النتيجة على اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعًما عالًيا من مدير املدر�ضة ، لديهم تقدير 
عال مل�ضتوى التطوير املهني الذي ح�ضلوا عليه، بينما املعلمون واملعلمات الذي مل يتلقوا دعًما عالًيا كان 

ا .   تقديرهم مل�ضتوى التطوير املهني منخف�ضً

تو�صيات على م�صتوى �صيا�صات وبرامج التطوير املهني 
ت��سية )1(: تنظيم جمتمعات تعلم للمعلمني ت�سجع التعاون وال�سراكة  املهنّية ليتم من خاللها 
النمو والتعلم التعاوين، وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�ضة اأو على م�ضتوى املعلمني يف مكاتب 
الرتبية والتعليم  اأو احلي اأو على م�ضتوى اإدارة التعليم من خالل اأن�ضطة ولقاءات مبا�ضرة اأو جمتمعات 
تعلم الكرتونية. ي�ضري )Butler et.al., 2004( اإىل اأن حركة الإ�ضالح الرتبوّي تدعو اإىل تكوين جمتمعات 
تعلم للمعلمني، ويرى اأن الأن�ضطة الت�ضاركية حتقق جناًحا لتطوير عمليات التدري�ض. وتوؤكد معايري 
الرتبية العلمّية )NRC, 1996( على العمل الت�ضاركي لتطوير املعلمني، والتحول من التعلم الفردي اإىل 
التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�ضل اإىل ع�ضو يف جمتمع تعلم، ومن املعلم كمتلٍق اإىل قائد 
للتطوير. كما توؤكد معايري املجل�ض الوطني لتطوير العاملني )NSDC, 2001( على اإيجاد جمتمعات 

تعلم للعاملني.
ت��سية )2(: حت�سني بيئات التعلم وت�فري امل�ارد مل�ساعدة املعلم يف تنفيذ املنهج. ينبغي الهتمام 
بتح�ضني بيئة التعلم مبكوناتها املادية مثل النظر اإىل م�ضاحات الف�ضول الدرا�ضّية، وتوفري التجهيزات 
اإثرائية  مراجع  وكذلك  معلومات  وقواعد  وم�ضادر  حم�ضو�ضة  ومــواد  وبرجميات  اأجهزة  من  الالزمة 
منا�ضبة  ب�ضورة  التعلم  وكذلك مراكز م�ضادر  الالزمة  باملواد  املدر�ضية  املختربات  املدار�ض، وجتهيز  يف 
وجاذبة لتعلم الطالب. مع �ضمان ا�ضتالم جميع املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�ضاحبة املنتجة 
من امل�ضروع مثل دليل املعلم وحقيبة املعلم لالأن�ضطة، و الرتكيز على الدور الفني لأمني م�ضادر التعلم 
 NSCD,( اأكدت معايري املجل�ض الوطني لتطوير العاملني اإقحامه يف الأعمال الإداريــة. فقد  بدًل من 
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 AFT,( ومبادئ احتاد اأمريكا للمعلمني للتطوير  املهنّي، على اأهمية املوارد وامل�ضادر لدعم املعلم )2001

.)2008

ت��سية )3(: تن�يع اأ�ساليب تط�ير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التط�ير  املهنّي. فبالرغم 
من اأن الدورات التدريبية اأو ور�ض العمل هي اأكرث الأ�ضاليب �ضيوًعا لتطوير املعلمني، اإل اأنه ينبغي تو�ضيع 
برامج التطوير املهنّي لتاأخذ اأ�ضكاًل وا�ضرتاتيجيات متنوعة وتوفري اأ�ضاليب تعلم ن�ضط للمعلم؛ بحيث 
بالغون يحتاجون  اإل متعلمون  ما هم  فاملعلمون  الطالب.  �ضي�ضتخدم مع  الذي  الن�ضط  التعلم  يحاكي 
العلمّية  الرتبية  معايري  اإن   .)AFT, 2008( بينهم  الفردية  الفروق  تنا�ضب  للتعلم  خمتلفة  طرق  اإىل 
تدعو اإىل التحول من الدورات وور�ض العمل اإىل تنويع يف اأ�ضاليب التدريب )NRC, 1996(. وقد قدم 
)Loucks-Horsley et.al., 2010( يف كتابهم العديد من ال�ضرتاتيجبات للتطوير املهنّي ملعلمي العلوم 

والريا�ضيات، ومنها ميكن اختيار ما ينا�ضب بيئة ونظام التعليم ال�ضعودي.
ت��سية)4(: امتداد فرتة التط�ير املهني لتك�ن خطط ط�يلة الأجل ومرتابطة. اإن جناح برامج 
التطور املهنّي وفاعليتها تزيد عند امتدادها لفرتة زمنية لتكون لدى املعلم الفر�ضة للتجريب والتعديل 
والتاأمل، فتغيري معتقدات املعلمني وممار�ضاتهم ل يتم من خالل فعالية واحدة واإمنا من خالل عمليات 
 Adey et. Al.,2004; Darling-Hammond &( ا ليتحقق التغيري املن�ضود ومواقف تعزز بع�ضها بع�ضً
البعدي  التحليل  نتائج  ودلــت   .)،Youngs, 2002; Garet et.al. 2001; Joyce & Showers, 1988

التطوير  ملدة وعدد مرات  اأثر  والريا�ضيات على وجود  العلوم  ملعلم  املهنّي  بالتطور   املتعلقة  للدرا�ضات 
يف  ورد  ما  التو�ضيات  هــذه  ويدعم    )Blank & Alas, 2009(طالبهم نتائج  على  للمعلم  املقدم  املهنّي 
ينبغي   .)NRC, 1996 ; NSDC, 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  واملجل�ض  العلمّية  الرتبية  معايري 
غري  ق�ضرية  دورات  ولي�ضت  متوا�ضلة  فــرتات  على  مرتابطة  تدريبية  �ضاعات  التدريب  خطة  تكون  اأن 
مرتابطة. فمثال ميكن البدء مبو�ضوع معني وذلك من خالل دورة تدريبية ق�ضرية يتبعها اأن�ضطة دعم 
ممتدة ملدة ف�ضل اأو عام درا�ضي لتعطي املعلم فر�ضة للتجريب والتاأمل، وميكن اأن تتبع اأن�ضطة الدعم 
هذه عدًدا من اأ�ضاليب التطوير املتنوعة مثل ال�ضبكات  املهنّية وجمموعات الدرا�ضة واللقاءات والزيارات 
ال�ضفية وغريها ح�ضب طبيعة املو�ضوع. فتتوفر ال�ضاعات التدريبية الكافية لفهم املحتوى العلمّي وطرق 

تدري�ضه ومن بعد ذلك الوقت الكايف للتطبيق والتجريب والتاأمل.
ودرا�ضة  لتقوميها  وذلك  املهنّي،  التط�ر  برامج  تقيمها  التي  لالأن�سطة  تق�مي  اإجراء   :)5( ت��سية 
املعلمني حيالها، وحتديد عوائق  اآراء  ككل، ومعرفة  التعليمية  والعملية  والطالب  املعلمني  اأثرها على 
التطبيق لكل برنامج. وميكن ذلك من خالل اتباع الدرا�ضات امل�ضحية اأو املنهج التجريبي للمقارنة بني 
جمموعات جتريبية و�ضابطة ودرا�ضة الأثر احلا�ضل على تالميذ املعلمني امل�ضاركني يف برامج التطور 
املهنّي. يرى املجل�ض الوطني لتطوير العاملني اأن تقومي برامج التطوير املهنّي هو اأحد املعايري للتطوير  
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املهنّي ويعد ذلك مهًما من جانبني اأولهما: حت�ضني نوعية الربامج املقدمة وثانيهما: قيا�ض مدى حتقيق 
.)NSDC, 2001( الأهداف املرجوة من الربنامج

ت��سية )6( :تك�ين فرق اإ�سرافية داخل املدر�سة مكونة من مدير املدر�ضة ووكيل املدر�ضة ومعلم 
ا واأن هناك عدًدا كبرًيا من مديري ومديرات  ريا�ضيات ومعلم علوم للقيام مبهام الدعم الالزم، خ�ضو�ضً

املدار�ض لي�ضوا متخ�ض�ضني يف الريا�ضيات اأو العلوم.
ت��سية )7(: اكت�ساف ورعاية القيادات املدر�سية املميزة، وتاأهيلهم ، فقد بلغ املتو�ضط العام لدعم 
مدير املدر�ضة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم )2.46( ويقع يف امل�ضتوى العايل،  كما اأ�ضارت النتائج 
اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة )36%(  بني م�ضتوى دعم مدير املدر�ضة وم�ضتوى الأداء التدري�ضي 
ملعلمي الريا�ضيات والعلوم، وكذلك اأ�ضارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة )38%(  بني دعم 
مدير املدر�ضة وم�ضتوى التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم، مما ي�ضري اإىل الدور املحوري 
ملدير املدر�ضة يف عملية التطوير ، ومن ثم  يقرتح فريق الدرا�ضة بناء معايري علمية على م�ضتوى وزارة 

الرتبية والتعليم لختيار القيادات املدر�ضية.
ت��سية)8(: الهتمام بالتط�ير املهني ملح�سري املخترب واأمناء م�سادر التعلم ويقرتح الفريق بناء 
معايري علمية على م�ضتوى وزارة الرتبية والتعليم لختيار حم�ضري املختربات واأمناء م�ضادر التعلم، 
واإعداد برامج تدريبية بناء على الحتياجات التدريبية الفعلية ملح�ضري املخترب واأمناء م�ضادر التعلم.

ت��سية )9(: تعديل م�سمى اإدارة التدريب الرتب�ّي لتك�ن اإدارة التط�ر املهنّي يف وزارة الرتبية 
والتعليم. لتغيري املفهوم التقليدي للتطور  املهنّي فال يكون التطوير مق�ضوًرا على التدريب فقط. لقد 
تغريت النظرة اإىل التطور املهنّي للمعلمني من التدريب املبا�ضر لعدة اأيام خالل ال�ضنة اإىل النظر اإىل 
اليومّي يف  املعلم  الدرا�ضّي ومرتبطة بدور  العام  اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل  املهنّي على  التطوير 
ا�ضت�ضاري  الإدارة جمل�ض  اأن يكون من �ضمن هيكلية  التدري�ض )Sparks and Hirsh,1997(. ويقرتح 
من مهامه دعم القائمني على التطوير املهنّي للمعلمني، من خالل ح�ضر امل�ضادر واجلهات ذات العالقة 
بالتطوير  املهنّي حملًيا وعاملًيا، وكذلك التوا�ضل مع اجلهات البحثية يف اجلامعات واملراكز مثل مركز 
التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات/ جامعة امللك �ضعود، لبناء برامج التطور املهنّي على 

اأ�ضا�ض الدرا�ضة والبحث العلمّي ومد اجل�ضور بني املمار�ضة والتنظري لتحقيق الأهداف املرجوة.
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وتوجهات  فلسفة  وفق  والرياضيات  العلوم  دروس  تنفيذ  مستوى  تقويم  ثالثًا:    
المشروع

ملحاور  والريا�ضيات  العلوم  ومعلمات  معلمي  لأداء  احل�ضابية  املتو�ضطات  التايل  اجلــدول  يو�ضج   
بطاقة املالحظة ال�ضفية لدرو�ض العلوم والريا�ضيات : 

جدول )82(: م�شتوى تنفيذ درو�ص العلوم والريا�شيات وفق فل�شفة امل�شروع  

حماور بطاقة املالحظة لدرو�س العلوم 
املتو�صط 
احل�صابي

/م�صتوى االأداء
حماور بطاقة املالحظة لدرو�س 

الريا�صيات
املتو�صط احل�صابي

/م�صتوى االأداء

1.89الأداء الكلي
1.91الأداء الكليمتو�ضط

متو�ضط

2.33املادة العلمّية
2.37املادة العلمّيةعايل

عايل

2.07بيئة التعلم
2.11بيئة التعلممتو�ضط

متو�ضط

1.98التمركز حول املتعلم
1.99التمركز حول املتعلممتو�ضط

متو�ضط

1.83التقومي وتعزيز الأداء
1.39التقومي وتعزيز الأداءمتو�ضط

منخف�ض

1.29توظيف التقنية
1.47توظيف التقنيةمنخف�ض

منخف�ض

خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية
1.83

متو�ضط 
1.83

2.14حل امل�ضكالت
متو�ضط

العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الخرى 
واملجتمع

1.65
1.99مهارات التفكري والتوا�ضل الريا�ضيمتو�ضط

متو�ضط

توظيف عنا�ضر الكتاب املدر�ضي يف --
التعليم

1.68
متو�ضط
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تو�صيات على م�صتوى االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�صيات

املنتجات  املعلم مبا ي�ازي ما بذل لتط�ير  اإىل بذل اجله�د لتط�ير  الت�جه  ت��سية )10(: ينبغي 
التعليمية. اإن التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي اأن ي�ضاحبه تطوير جوهري وم�ضتمر للمعلم. فال ميكن 
م�ضرتك  فهم  اإيــجــاد  بــدون  البنائية  على  القائمة  املمار�ضات  اإىل  التقليدية  املمار�ضات  من  املعلم  نقل 
 Richard &(والتدري�ض املنهج  على  وانعكا�ضاتها  بالبنائية  للمق�ضود  واملعلمني  املناهج  مطوري  بني 
Neil, 2011(. اإن اأي اإ�ضالح لتعليم العلوم ل بد اأن يركز على املعلم )Berman,et.al, 2000(.. كما اأن 

 NCTM,( حت�ضني تعلم الريا�ضيات املدر�ضية مرتبط باإيجاد الفر�ض للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته
 American Association for the املناهج اجلديدة  1991(. فاملعلم هو املحرك الرئي�ض لنجاح تنفيذ 

.)advancement of science,1993; National Research Council -NRC,1996

ت��سية )11(: التاأكيد على تاأهيل املعلم تقنًيا، فنحن نعي�ض يف ع�ضر التقنية الذي اأنتج تالميذا 
قد يكونون اأف�ضل من معلميهم يف التعامالت اللكرتونية والأجهزة التقنية. واإذا كانت �ضيا�ضة الدولة 
هي الهتمام بالتقنية من خالل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية، وحتديدا تعد التقنية اأحد الأهداف 
اأجل  اإذ ن�ضت ال�ضرتاتيجية على »بناء قدرات املعلمني من  العام  التعليم  العامة ل�ضرتاتيجية تطوير 
دمج التقنية باملنهج الدرا�ضي وتطوير منظومة التطوير املهني للمعلمني تقنيا« )وزارة الرتبية والتعليم 
وتطوير، 2012، 21(، فيكون دورنا كرتبويني العناية الفائقة بجانب التقنية لدى معلمي ومعلمات العلوم 
اأ�ضار �ضالمة)2006( اإىل اأن  والريا�ضيات وتوظيف التقنية ب�ضكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم. لقد 
اأهمية تقنية التعليم تكمن يف  قدرتها على حل م�ضكلة تطور فل�ضفة التعليم وتغري دور املعلم، وانخفا�ض 
�ضاعدت  والرتبية  للمدر�ضة  املعلمني وغريها مما خلق حتديات  ونق�ض  التعليمية،  العملية  يف  الكفاءة 

تقنية التعليم يف مواجهتها.

ت��سية )12(: ت�جيه املعلمني لتعزيز مفه�م التكامل. فقد اأ�ضارت درا�ضة ال�ضايع )2013( اإىل حاجة 
معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات اإىل برامج تطور مهني ت�ضاعد يف تلبية احلاجات املرتبطة بالتكامل 
بني العلوم والريا�ضيات . وبا�ضتقراء جتربة فنلندا يف التعليم ، وهي التي ح�ضلت على املراتب الأوىل يف 
اختبارات التيمز، جند اأن العلوم يدر�ض بطريقة تكاملية يف ال�ضنوات الأوىل من التعليم اأي من ال�ضف 
الأول وحتى الرابع البتدائي، فلديهم  ماده العلوم الطبيعية والبيئية والتي ت�ضمل الأحياء والفيزياء 
والكيمياء واجلغرافيا والتعليم ال�ضحي. ويف درا�ضة حتليلية مقارنة )Lavonen & Juuti, 2013(  ملناهج 
تعليم العلوم يف دولتني يقعان يف طريف نتائج التيمز ، وجد اأن فنلندا تركز على تعليم العلوم من خالل 

ال�ضياق in context بينما تركز تايلند على املفاهيم والإجراءات العلمية. 
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العلوم  ملعلم  املهنّية  التدري�ض   ومعايري   NSTA العلوم  معلمي  اإعـــداد  معايري  من  كل  اأكــدت  وقــد 
ا يف اأثناء اخلدمة InTASC كلها على اأهمية اإملام معلم العلوم  NBPTS ومعايري تقومي املعلم اجلديد واأي�ضً

بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع. وحتى قامت NSTA بنقد م�ضودة معايري اجليل 
اجلديد ملعايري العلوم NGSS، باأنها مل تعِط اأهمية للتكامل بني العلوم واملواد الأخرى واأنه مت جتاهلها 
يف املعايري اجلديدة .)Hassard,2012( ويف درا�ضة )Schroeder et al., 2007( )�ضملت حتليال لأكرث 
من 61 درا�ضة علمية ملعرفة حجم الأثر لعدة ا�ضرتاتيجيات، وجد اأن ال�ضرتاتيجيات الداعمة لل�ضياق- 
وهي ال�ضرتاتيجيات التي جتعل العلوم قريبة من اأذهان املتعلمني بتقدمي مو�ضوعات واأمثلة وم�ضكالت 

من واقع احلياة - هي الأكرب حجما يف التاأثري على حت�ضيل الطالب يف العلوم.
ت��سية )13(: الهتمام باأن ي�س�د حل امل�سكالت والتدري�س ال�ستق�سائي الف�س�ل. على املعلم اأن 
يهدف اإىل اأمرين عندما يلقي توجيًها اأو �ضوؤاًل اإىل طالبه، هما: م�ضاعدة الطالب على حل امل�ضكلة التي 
اأن ينمي ملكة الطالب كي يتمكن من حل م�ضكالته يف امل�ضتقبل بنف�ضه )العوي�ضق،  بني يديه، والثاين 
امل�ضكالت،  حل  جمال  يف  الريا�ضيات  معلمي  وخا�ضة  املعلمني  تطوير  يف  ال�ضتمرار  ينبغي  لذا   ،)2009
اأكرث فائدة يف  التدريبية عمًقا و�ضموًل وتطبيقًيا ووقًتا لتكون  الــدورات  والعمل على حت�ضني حمتوى 
رفع الكفاءة التدري�ضية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف حل امل�ضكالت. اإن حتويل ممار�ضات املعلمني من 
طرق التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�ضروع مثل التق�ضي   يحتاج اإىل وقت لنقل وتبني وتوطني 
اأ�ضار )Richard & Taylor, 2011( اإىل اأن تنفيذ املناهج ب�ضكل فعال يتطلب  املمار�ضات املطلوبة، فكما 
فرتات زمنية متتد اإىل �ضنوات، وقد يكون اأحد الو�ضائل الداعمة لتنفيذ امل�ضروع هو اللتفات اإىل تطبيق 
مظاهر ال�ضتق�ضاء التي اأو�ضت بها )NRC, 2000( وهي انغما�ض املتعلمني مبا يلي: الإجابة عن �ضوؤال 
علمي، اإعطاء الأولوية لل�ضواهد يف الإجابة عن الأ�ضئلة، ا�ضتخدام ال�ضواهد لتقدمي التو�ضيحات، ربط 

التو�ضيحات باملعرفة العلمّية، التوا�ضل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.
ت��سية )14(: ن�سر ثقافة التق�مي لأجل التعلم ولي�س تق�مي التعلم، 

اإن مبادئ وتطبيقات التقومي لأجل التعلم تنبثق من املفاهيم احلديثة لنظريات التعلم البنائية 
واملعرفية، والتي تركز على ن�ضاط وحيوية املتعلم يف بنائه ملعرفته بنف�ضه وتوظيفها، وقدرته على التفكري،  
وحل امل�ضكالت، واتخاذ القرار. مما يعني احلاجة اإىل تغيري نظرة املعلمني من مفاهيم التقومي التقليدي 
اأ�ضا�ض هذا النوع من التقومي.   اأن فل�ضفة امل�ضروع بنيت على  اإىل التقومي البديل لأجل التعلم، خا�ضة 
وهذا ما اأكدته درا�ضات كثرية كدرا�ضة )Benson,1995( )Norman,1998( والتي اأ�ضارت اإىل اأن اأولياء 
الأمور ف�ضلوا ملفات اأو �ضجالت الأداء لأنها �ضاعدتهم على التحقق ومراقبة تطور اأبنائهم وف�ضرت لهم 
اأ�ضارت درا�ضة )Mutchler,2006( )Faith & Todd،2004( اإىل تف�ضيل الطلبة  درجات التح�ضيل. كما 
لطرق التقومي البديل باملقارنة مع التقومي التقليدي حيث اإنها اأتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت 
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لديهم روح ال�ضتقاللية و�ضجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة. 
وعمل برامج تدريبية وور�ض عمل للمعلمني واملعلمات يف هذا املجال.       

الهتمام  زيــادة  يتطلب  الــذي  الأمــر  البنائي،  التدري�س  مراحل  بجميع  الهتمام  ت��سية)15(: 
بتدريب املعلمني على ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعلم البنائي والتعلم الن�ضط ب�ضفة عامة يف التدري�ض، 
فعلى معلم الريا�ضيات التخطيط لبيئة التعلم ال�ضفية، لتمُثل العامل احلقيقي، وتوفري فر�ض املناق�ضة 
املتعلمني  الريا�ضية، وتقومي نواجت تعلمها، يف �ضوء تنوع مدركات  املعرفة  اكت�ضاب  املعرفية، مبا يدعم 
حولها )Duffy, 2000(. ينبغي توعية املعلمني واملعلمات باأهمية ا�ضتخدام طرق التدري�ض احلديثة يف 
اأجل ترجمة  التعلم من  اأكرث لنظريات  العلوم اجلديدة، بهدف تزويدهم بفهم  اأهــداف مناهج  حتقيق 

مبادئ ونظريات التعلم اإىل ممار�ضات تدري�ضية ميكن تطبيقها.
ت��سية )16(: ال�ستمرارية يف متكني املعلم يف التخ�س�س الأكادميي له، عن طريق مزاولته اأ�ساليب 
البحث والتق�سي يف جمال العل�م والريا�سيات، فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب اأن ت�ضتند 
اإليها برامج تطوير املعلمني )The American Federation of Teachers, 2008(. فقد اأكدت معايري 
العاملني  تطوير  برامج  حمتوى  ي�ضتمل  اأن  على   )NSDC, 2001( العاملني  لتطوير  الوطني  املجل�ض 
على اجلانب املعريف للتخ�ض�ض. كما دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�ضات املتعلقة بالتطور  املهنّي على 
اأن تطوير معلم الريا�ضيات يف جانب املحتوى العلمّي يوؤثر ب�ضكل اإيجابي على نتائج حت�ضيل الطالب 

.)Blank & Alas, 2009(
وينبغي اأن ل يقت�ضر تعلم املحتوى على اأ�ضاليب التلقي واإمنا من خالل اتباعهم لأ�ضاليب البحث 
والتق�ضي، وميكن اأن يكون ذلك من خالل تنفيذ املعلمني لأن�ضطة ا�ضتق�ضائية يف خمتربات التدريب اأو 
ت�ضكيل جمموعات داخل املدار�ض لبحث وتق�ضي اأ�ضئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج، وقد تكون 
 NRC,( العلمّية الرتبية  اإن معايري  العالقة.  ذات  املجتمع  اأ�ضاتذة اجلامعات وموؤ�ض�ضات  بالتوا�ضل مع 
1996( توؤكد على اأن يتعلم املعلم املحتوى عن طريق اأ�ضاليب البحث والتق�ضي ولي�ض فقط عن طريق 

القراءة واملحا�ضرات. اأي ينبغي اأن يكون املعلم ممار�ضا يف جمال تخ�ض�ضه.
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تاأثري بع�س املتغريات ذات العالقة 
مت تق�ضي بع�ض املتغريات ذات العالقة بنتائج هذه الدرا�ضة، وهي متغري: املرحلة الدرا�ضية، اجلن�ض، 

ونوع املوؤهل، واخلربة التدري�ضية، والتخ�ض�ض. وفيما يلي اأبرز النتائج:

متغري املرحلة الدرا�سية :
تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني جمموعات اآراء املعلمني واملعلمات حول التطور املهني املقدم لهم اأيا ( 1

كانت املرحلة الدرا�ضية )ابتدائي، متو�ضط، ثانوي(، غري دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 0.05؛ مما 
بعني اأنهم يرون اأنهم تلقوا نف�ض امل�ضتوى من برامج التطوير املهني.

تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات م�ضتويات الدعم املقدم من مديري/مديرات املدار�ض ( 2
ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، 
مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من مديري/ ومديرات املدار�ض يف م�ضتوى الدعم املقدم 
باختالف  ميار�ضونها  التي  املهام  حتليل  خالل  من  املطورة  املقررات  لتنفيذ  الدرا�ضة  لعينة  منهم 

املرحلة الدرا�ضية. 
تبني اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضري املختربات وحم�ضرات ( 3

املختربات ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية  وفقاً ملتغري املرحلة الدرا�ضية )ابتدائي-متو�ضط( غري 
دالة اإح�ضائيا، مما يعني عدم وجود فرق دال اإح�ضائياً بني املرحلتني البتدائية واملتو�ضطة )عينة 

الدرا�ضة ( يف م�ضتوى الدعم املقدم منهم  ملعلمي ومعلمات العلوم لتنفيذ املقررات املطورة،
يف ( 4 التعلم  م�ضادر  اأمناء  من  املقدم  الدعم  م�ضتويات  متو�ضطات  بني  للفروق  )ف(  قيمة  اأن  تبني 

املدار�ض ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 
0.05، مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من اأمناء م�ضادر التعلم يف املدار�ض يف م�ضتوى 
الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�ضة لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل املهام التي ميار�ضونها 

باختالف املرحلة الدرا�ضية. 
تبني اأن قيمة )ف( للفروق بني املتو�ضطات لالأداء التدري�ضّي الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم غري دالة ( 5

اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05؛ مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني واملعلمات 
يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية. 

الريا�ضيات ( 6 الكلي ملعلمي ومعلمات  التدري�ضّي  لــالأداء  املتو�ضطات  اأن قيمة )ف( للفروق بني  تبني 
غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، ، مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء التدري�ضّي للمعلمني 

واملعلمات يعزى اإىل متغري املرحلة الدرا�ضية. 
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متغري اجلن�س : 
وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني املعلمني واملعلمات يف اآرائهم حول م�ضتوى التطور ( 1

املهني املقدم لهم، يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن املعلمات. وذلك 
على م�ضتوى كل حمور على حدة، وللمحاور جمتمعة.

وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من امل�ضرفني ( 2
والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  اأخــرى  جهة  من  الرتبويات  وامل�ضرفات  جهة  من  الرتبويني 

الطبيعية، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن امل�ضرفات الرتبويات.
املقدم من مديري ( 3 الدعم  ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  دال  وجود فرق 

املدار�ض من جهة ومدبرات املدار�ض من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، 
ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن مديرات املدار�ض.

وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من حم�ضري ( 4
املختربات من جهة وحم�ضرات املختربات من جهة اأخرى ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ول�ضالح 

املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن حم�ضرات املخترب. 
اأمناء ( 5 ≥ 0.05 بني متو�ضطي م�ضتوى الدعم املقدم من  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  ل يوجد فرق دال 

و  الريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  اأخــرى  التعلم من جهة  اأمينات م�ضادر  و  التعلم من جهة  م�ضادر 
العلوم الطبيعية

اأدائهم التدري�ضي، ( 6 ≥ 0.05 بني معلمي ومعلمات العلوم يف  وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى 
يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن معلمات العلوم.

 وجود فرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات  يف اأدائهم التدري�ضي، ( 7
يعزى اإىل متغري اجلن�ض، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي اأكرب وهن معلمات الريا�ضيات.

متغري امل�ؤهل :
تبني اأن قيمة )ت( للفرق بني متو�ضطي اآراء الرتبويني وغري الرتبويني غري دالة اإح�ضائًيا عند ( 1

والريا�ضيات حول  العلوم  ومعلمات  اآراء معلمي  بني  فرق  وجــود  يعني عدم  ما  ≥ 0.05؛  م�ضتوى 
التطور املهني تعود ملتغري نوع املوؤهل. 

وغري ( 2 الرتبويني  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  الكلي  الأداء  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن  تبني 
الرتبويني دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم 
الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط احل�ضابّي 

اأكرب وهم الرتبويون. 
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الرتبويني ( 3 الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الكلي  الأداء  متو�ضطي  بني  للفرق  )ت(  قيمة  اأن  تبني 
وغري الرتبويني دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05 ؛ مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات 
العلوم الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�ضي، يعزى اإىل متغري املوؤهل، ول�ضالح املتو�ضط 

احل�ضابّي اأكرب وهم الرتبويون.

تو�صيات ذات عالقة مبتغريات الدرا�صة
للمرحلة  املــعــريف  املحتوى  طبيعة  وفــق  متمايزة  تط�ير  برامج  هناك  يك�ن  اأن  يجب   :)17( ت��سية 
التطوير  التمايز بني  اأهمية  الفريق  املعلم. يرى  اإعــداد  العمق وال�ضمول ووفق م�ضتوى  الدرا�ضية من ناحية 
املهني املوجه لكل مرحلة، مبا يتنا�ضب مع خ�ضائ�ض املرحلة النمائية للتالميذ لكل مرحلة وم�ضتوى اإعداد 
معلميها، ومبا يتنا�ضب مع العمق وال�ضمول للمادة العلمية. فعلى �ضبيل املثال، ل يعد التعمق يف املادة العلمية 
�ضرورًيا ملعلم املرحلة البتدائية بينما تزداد حاجته اإىل املهارات اخلا�ضة بتدري�ض وتقومي الطالب يف العلوم 
والريا�ضيات يف هذه املرحلة وتنمية اجتاهاتهم الإيجابية نحو العلوم والريا�ضيات. بينما يحتاج معلم املرحلة 
املتو�ضطة املتخ�ض�ض يف اأحد فروع العلوم )فيزياء، كيمياء، اأحياء( اإىل تو�ضيع قاعدته املعرفية مبجالت العلوم 
واإتقان مهارات  العلمية  باملادة  التعمق  اإىل  الثانوية  املرحلة  يحتاج معلم  كما  بينها.  التكامل  املختلفة وطرق 

البحث والتق�ضي يف جمال تخ�ض�ضه. 
ت��سية )18(: درا�سة اأ�سباب التباين بني الذك�ر والإناث يف م�ست�ى التط�ر املهنّي املقدم لهم، وم�ست�ى 
الدعم من اأطراف الدعم امل�ؤ�س�سي، وكذلك التباين يف م�ضتوى اأدائهم، فقد اأ�ضارت نتائج ا�ضتبانة التطور املهنّي 
اإىل اأن املعلمات تعر�ضن لربامج تطور مهني اأكرث جودة من برامج التطور املهنّي للمعلمني من وجهة نظرهم. 
بغ�ض النظر عن املرحلة الدرا�ضّية اأو التخ�ض�ض. كما اأ�ضارت اإىل وجود فرق دال اإح�ضائًيا بني الذكور والإناث 
املخترب،  الرتبوّي، ومن حم�ضر  ،امل�ضرف  املدر�ضة  لهم من مدير  املقدم  الإداري  الدعم  مل�ضتوى  تقديرهم  يف 
لتنفيذ املقررات املطورة �ضمن م�ضروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، ول�ضالح الإناث. كما اأ�ضارت نتائج 
اإح�ضائية بني املعلمني واملعلمات ل�ضالح املعلمات يف تخ�ض�ضي  املالحظة ال�ضفية اإىل وجود فروق ذات دللة 
التباين حقيقًيا يعك�ض جودة  التباينات ت�ضرتعي النتباه والتق�ضي، فقد يكون  اإن هذه  الريا�ضيات والعلوم. 

الربامج املقدمة لالإناث وقد يكون التباين عائدا اإىل عامل اجلن�ض والتاأثريات الجتماعية والنف�ضية عليه.
ت��سية )19(: التاأكيد على اأهمية الإعداد الرتب�ي للمعلم والت�ا�سل مع برامج اإعداد املعلمني واملعلمات 
يف اجلامعات لتط�ير برامج الإعداد مبا يتنا�ضب مع متطلبات امل�ضروع لت�ضمل مفاهيم التعلم البنائي والتعلم 
الن�ضط والتعليم املتمايز والتقومي البديل. والتاأكيد على اإعداد املعلم قبل اخلدمة لتحقيق الأهداف املن�ضودة 
يف تعليم العلوم والريا�ضيات، ولعل جتربة فنلندا، وهي التي حت�ضل على املراتب الأوىل يف امل�ضابقات الدولية 
مثل التيمز وبيزا، ت�ضري اإىل اأهمية اإعداد املعلم، حيث درج النظام التعليمي لديهم خالل اأربعة العقود الأخرية 

على توظيف املعلمني الذين ل يقل اإعدادهم عن خم�ض �ضنوات.
واحلمدهلل رب العاملني
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  ملحق رقم )1( استبانة التهيئة والتطور المهني

اأخي / اأختي معلم العلوم والريا�ضيات
العلوم  اإىل معلم  م  الذي قدِّ املهني  التهيئة والتطور  التعرف على واقع  اإىل  ال�ضتبيان  يهدف هذا 
والريا�ضيات من اأجل تنفيذ   »م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«؛ لذا ناأمل تعاونك يف الإجابة عن 
املوجهة من  الفر�ض  املهني هو: جميع  بالتطور  املق�ضود  اأن  علما  و�ضفافية.  ب�ضدق  ال�ضتبيان  عبارات 
وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني؛ لتطوير املعارف واملهارات والجتاهات وحت�ضني كفاءتهم يف الف�ضول، 
الدرو�ض  يف  وامل�ضاركة  والإ�ــضــراف،  التعليمية،  املــواد  اإىل  تتعدى  بل  املبا�ضر،  التدريب  على  تقت�ضر  فال 

النموذجية، والزيارات، وغريها من الأ�ضاليب. 
�ضاكرون ومقدرون حل�ضن تعاونكم

الفريق البحثي
اجلزء االأول: البيانات العامة: 

 ذكر          اأنثىاجلن�ض
 البتدائية          املتو�ضطة      الثانويةاملرحلة الدرا�ضية التي تدرِّ�ضها

 ريا�ضيات            علوم )ابتدائي ومتو�ضط(         اأحياء        فيزياء         كيمياءالتخ�ض�ض
 معهد املعلمني    كلية متو�ضطة         كلية جامعية            جهة الإعداد

 تربوي        غري تربوي        نوع املوؤهل

املنطقة/املحافظة التي تعمل بها
 الريا�ض     الدمام      املدينة         تبوك       ع�ضري   

 اخلرج        اخلرب        احلناكية     تيماء       خمي�ض م�ضيط  
 اأقل من 5 �ضنوات            5- اأقل من10  �ضنوات    10- اأقل من 15�ضنة    15 �ضنة فاأكرث عدد �ضنوات اخلربة يف التعليم

بها  التحقت  الــتــي  الــتــدريــب  ــــام  اأّي
 ل يوجد       1-3 اأيام   4-6 اأيام        7-9 اأيام  اأكرث من 9 اأياملتطبيق امل�ضروع

اأ�ضاليب التطور املهني التي قدمت 
لك من الوزارة

) �ــضــع اإ�ــــضــــارة اأمـــــام كـــل اأ�ــضــلــوب 
التحقت به (

� ور�ــــــــض الــــعــــمــــل والـــــــــــدورات
التدريبية

� الـــــــــــنـــــــــــدوات والـــــــلـــــــقـــــــاءات
املتخ�ض�ضة

� تطبيق �ُضبل  نقا�ض  جل�ضات 
املنهج

متابعة امل�ضرف واإر�ضاداته�
ح�ضور درو�ض منوذجية�
� تبادل الزيارات ال�ضفية بني

املعلمني

� املــدونــات مــثــل:  املهنية  ال�ضبكات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة واملــــــجــــــمــــــوعــــــات 

الربيدية...اإلخ          
� تـــدريـــب اإلــــكــــرتوين عــلــى مــوقــع

امل�ضروع.    
�    .تدريب عن بعد
�                                                               امل�ضاركة يف بحوث علمية

تقدمي در�ض منوذجي�
� تنفيذ دورة تدريبية اأو ور�ضة

جمال  يف  حمــا�ــضــره  اأو  عمل 
تعليم العلوم او الريا�ضيات

� حــول نــقــا�ــض  جــلــ�ــضــة  اإدارة 
امل�ضروع.

� جلان ع�ضوية  يف  املــ�ــضــاركــة 
التطوير.     

كتابة تقرير حول امل�ضروع�
� اأداء مراجعة  جلــان  مــع  امل�ضاركة 

الطالب ونتائجهم.

الـــتـــي ح�ضلت  الــتــعــلــيــمــيــة  املــــــواد 
عليها

ـــــيـــــار عـــــــــدد مـــن  )ميـــــكـــــنـــــك اخـــــت
اخليارات(

 دليل املعلم.                                             حقيبة املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية والتقومي.  
 اأدلة تعريفية بامل�ضروع وفل�ضفته             اأخرى.
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اجلزء الثاين: بنود اال�صتبيان:
) �ضفر  يعني عدم حتقق العبارة ،  3  تعني حتقق العبارة متاًما ( *

العبارات
م�صتوى التحقق

3210
العلوم  (  1 كتب  عليها  بنيت  التي  النظرية  الأ�ض�ض  معرفة  مــن  املهني  التطور  بــرامــج  مكنتني 

والريا�ضيات.
توجد لدّي �ضعوبة يف فهم ُبنية الكتب، ومفرداتها واملواد التعليمية التي اأجنزها امل�ضروع. (  2
تتطلب برامج التطور املهني مناق�ضة ما تعلمته مع املعلمني يف املدر�ضة اأو مع زمالء التخ�ض�ض. (  3

ينق�ضني عقد لقاءات داخل املدر�ضة؛ لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات. (  4
تهياأت يل الفر�ض للم�ضاركة يف املجالت املهنية واملنتديات التعليمية املتخ�ض�ضة، واجلمعيات  (  5

العلمية.
توفرت يل الفر�ض للنقا�ض مع القيادات الرتبوية يف امل�ضروع. (  6
اأرى اأنني اأحد امل�ضوؤولني عن اإحداث التطوير يف عمليتي التعليم والتعلم.  (  7
عززْت برامج التطور املهني لدّي مبداأ احرتام جميع الطالب.  (  8
بينت برامج التطور املهني كيفية ح�ضول جميع الطالب على فر�ض متكافئة للتعلم. (  9

اأتاحت يل برامج التطور املهني فر�ضا للتعمق يف التخ�ض�ض، ومواكبة التطورات العلمية يف  (  10
املجال.

اأفادتني برامج التطور املهني يف اإتقان جوانب املحتوى العلمي الوارد يف الكتب الدرا�ضية.  (  11
وفرت يل برامج التطور املهني تطبيق ال�ضتق�ضاء العلمي، وحل امل�ضكالت. (  12
تدّربُت على ا�ضتخدام الأدوات واملواد والو�ضائل التعليمية. (  13
اأمثلة  (  14 تقدمي  عرب  الكتب،  يف  معينة  مفاهيم  تعلم  �ضعوبات  املهني  التطور  برامج  و�ضحت 

واإر�ضادات ل�ضرحها. 
حددت برامج التطور املهني  الت�ضورات اخلاطئة ال�ضائعة لدى املتعلمني، وكيفية عالجها.  (  15
للمتعلمني  (  16 التعليمية  تنويع اخلــربات  املهني يف حت�ضني قدراتي على  التطور  برامج  اأ�ضهمت 

وفق خ�ضائ�ضهم املعرفية والجتماعية والقت�ضادية والثقافية.
اأ�ضهمت برامج التطور املهني يف حت�ضني قدراتي على تدري�ض العلوم اأو الريا�ضيات بالتكامل  (  17

مع املواد الأخرى
اأ�ضهمت برامج التطور املهني يف حت�ضني قدراتي على توفري بيئة تعلم منا�ضبة.  (  18
وم�ضتمرة  (  19 متنوعة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  على  قدراتي  حت�ضني  يف  املهني  التطور  برامج  اأ�ضهمت 

لتقومي املتعلمني.
اأ�ضهمت برامج التطور املهني  يف حت�ضني قدراتي على توظيف التقنية يف التعليم. (  20
مدة التدريب الذي تلقيته كافية ل�ضتيعاب اجلانب النظري والعملي؛ لتدري�ض كتب العلوم  (  21

والريا�ضيات.
ُوّفر الوقت الالزم للمتابعة وال�ضتف�ضار بعد تطبيق برامج التدريب. (  22
توقيت اإقامة برامج التطور املهني غري منا�ضب. (  23



236

العبارات
م�صتوى التحقق

3210
نحتاج حوافز للم�ضاركة بربامج التطور املهني. (  24
ُكّرم امل�ضاركون يف الأن�ضطة معنوًيا اأو مادًيا.  (  25

ُوّفرت بيئة تدريب منا�ضبة. (  26

تلقيُت تدريًبا من مدربني متمكنني. (  27
تلقيُت زيارات �ضفية من امل�ضرفني؛ للم�ضاعدة على التطبيق الفعلي يف املدار�ض. (  28

اأجد ت�ضجيعا و م�ضاندة من مدير املدر�ضة  لتطبيق املنهج. (  29
الالزمة  (  30 التعليمية  والو�ضائل  الأجــهــزة  وت�ضغيل  لتجهيز  املدر�ضة  يف  خمترب  حم�ضر  يوجد 

لتنفيذ الدرو�ض. 
يوجد اأمني مل�ضادر التعلم يف املدر�ضة؛ لدعم تنفيذ الدرو�ض والأن�ضطة الإثرائية. (  31

ُوّفرت الأجهزة واملواد والو�ضائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�ض. (  32

يتوفر يف املوقع الإلكرتوين للم�ضروع دعم كاف؛ لتنفيذ الدرو�ض والأن�ضطة الإثرائية. (  33

ُفر�ضت برامج التطور املهني علّي دون مراعاة احتياجاتي وميويل. (  34

تركز برامج التطور املهني على التطبيق الفعلي اأكرث من تركيزها على اجلانب النظري. (  35

�ضاعدتني برامج التطور املهني على التاأمل يف اأدائي؛ ملعرفة نقاط القوة وال�ضعف. (  36

راجع القائمون على الربامج اأداء طالبي. (  37

توا�ضل القائمون على الربامج معي للتعرف على عوائق التطبيق داخل ال�ضف.   (  38

اأُخذت مرئياتي حول برامج التطور املهني عن طريق مقابلة اأو ا�ضتبيان. (  39

اجلزء الثالث: كفايه الزمن لتدري�س املناهج املطورة

العبارات
درجة املوافقة

3210
اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املقرتحة لكل در�ض يف دليل املعلم. (  1
اأجد وقتاً كافياً؛ لتنفيذ الأن�ضطة او التمارين او التجارب املعملية �ضمن  الكتاب  او كرا�ضة  (  2

الن�ضاط او كتاب التدريبات .
احل�ض�ض  (  3 �ضمن  الــدر�ــض  يف  الـــواردة  واملــهــارات  املفاهيم  اكت�ضاب  مــن  الــطــالب  عموم  يتمّكن 

املخ�ض�ضة لكل در�ض.
اأجتاوز عن بع�ض التمرينات او الن�ضطة او التجارب املكررة او التي حتتاج لوقت طويال حفاظا  (  4

على زمن احل�ضة.
اكمل الدر�ض لنهاية احل�ضة متاما ، وميكن ان ا�ضطر لال�ضتفادة من الوقت بني ح�ضتي والتي  تليها  (  5

لإكمال الدر�ض.
اأوجه الطالب حلل بع�ض الن�ضطة او التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت . (  6
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   ملحق رقم )2( بطاقة تحليل مهام المشرف التربوي/ مدير المدرسة/ محضر المختبر/ 
أمين مصادر التعلم

البيانات العامة: 
ال�ضم: )اختياري( .........................................................................  املدر�ضة: ................................ 
املحافظة: ...........................  املدينة:.............................  مكتب الإ�ضراف: ....................................  

طبيعة العمل:
 اأمني م�ضادر تعلم. حم�ضر خمترب.                  مدير مدر�ضة. م�ضرف تربوي.

نوع املوؤهل:
 غري تربوي. تربوي.

جهة االإعداد: 
 كلية جامعية. كلية متو�ضطة.      معهد معلمني.      

مدة اخلدمة: 
 15 �ضنة فما فوق. من 10 اإىل اأقل من 15�ضنة.     من 5 اإىل اأقل من 10�ضنوات.     اأقل من 5 �ضنوات.   

الدورات يف املقررات املطورة: 
 ل

 نعم  
اإذا كانت الإجابة بنعم:        1-3 دورات.         4 دورات فاأكرث.

الدورات التدريبية ب�صكل عام:
 اأكرث من 10 اأيام. 7-10اأيام. 1-3 اأيام.  ل توجد.

عدد ال�صاعات التدريبية:
 اأكرث من 36 �ضاعة. 25-36 �ضاعة. 13-24 �ضاعة. 1-12 �ضاعة.



238

م�صتوى دعم  امل�صرف الرتبوي ملعلم الريا�صيات اأو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ م�صروع 
الريا�صيات والعلوم الطبيعية 
)حتليل مهام امل�صرف الرتبوي(

املهمةاملجال

م�صتوى  االأداء

�صواهد

فع
رت

م

ط
و�ص

مت

�س
خف

من

قق
تح

ري م
غ

التعلم 
املتمركز 

حول 
املتعلم

1-تو�ضيح بع�ض اجلوانب املت�ضلة بفل�ضفة ومعايري م�ضروع 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

مــقــررات  حمــتــوى   حتليل  كيفية  عــلــى  املعلمني  2-تـــدريـــب 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

3-تـــدريـــب املــعــلــمــني عــلــى اأ�ــضــالــيــب حتــفــيــز الــتــعــلــم الــذاتــي 
وتطوير الذات لدى الطالب.

الريا�ضيات  بــني  التكامل  اآلــيــات  على  املعلمني  4-مــ�ــضــاعــدة 
والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى.

تطوير 
التدري�ض 
والتقومي

1-تقومي اأداء املعلمني  وحتديد نقاط القوة وال�ضعف لديهم 
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�ضبة.

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

الريا�ضيات  للمعلمني يف مقررات  درو�ــٍض تطبيقية  3-تنفيذ 
والعلوم الطبيعة .

احلــديــثــة،  التعلم  اإ�ــضــرتاتــيــجــيــات  عــلــى  املعلمني  4-تـــدريـــب 
امل�ضكلة،  عــلــى  الــقــائــم  والــتــعــلــم  املــتــمــايــز،  التعليم  مــثــل: 

واإ�ضرتاتيجيات حل امل�ضكالت .........اإلخ.
وتوظيف  وا�ــضــتــخــدام  اختيار  كيفية  اىل  املعلمني  5-اإر�ـــضـــاد 

التقنية احلديثة وم�ضادر املعرفة يف تعلم الطالب.
واملتميزين  املوهوبني  واكت�ضاف  لرعاية  املعلمني  6-تدريب 

وفق اأمناط التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.
اخلربات  لتبادل  للمعلمني؛  تدريبية  وور�ض  لقاءات  7-عقد 
مقررات  و  الــطــالب  اداء  وتــقــومي  التدري�ض  تنفيذ  حــول 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .
8-تدريب املعلمني على اأ�ضاليب تفعيل دمج مهارات التفكري 

يف مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
9-تـــدريـــب املعلمني عــلــى اأ�ــضــلــوب الــتــقــومي الــذاتــي لــــالأداء، 
وتطوير  حت�ضني  يف  الــراجــعــة  التغذية  مــن  وال�ــضــتــفــادة 

ممار�ضاتهم التدري�ضية.
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املهمةاملجال

م�صتوى  االأداء

�صواهد
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تهيئة بيئة 
التعلم

املواقع  مثل:  اإ�ضافية،  معلومات  مب�ضادر  املعلمني  1-تزويد 
على  للح�ضول  الــبــيــانــات؛  وقــواعــد  واملــنــتــديــات  العلمية 
والعلوم  الريا�ضيات  مــقــررات  لتنفيذ  واملــهــارة؛  املعرفة 

الطبيعية.
2-تدريب املعلمني على ا�ضتثمار م�ضادر البيئة املحلية ؛لبناء 

وتنفيذ الن�ضطة العلمية املنا�ضبة.
3-تدريب املعلمني  على اأ�ضاليب الإدارة ال�ضفية اجليدة مبا 
يتالءم مع طبيعة املحتوى واأهداف التعلم املتمركز حول 

املتعلم.
واإدارة  ال�ضفية  البيئة  تنظيم  عــلــى  املعلمني  4-مــ�ــضــاعــدة 
تنفيذ  عند  تعرت�ضهم  قــد  التي  وال�ضعوبات  التحديات 
وكــرثة  الف�ضول  وم�ضاحة  الــوقــت،  �ضيق  مثل:  املــقــررات 

اأعداد الطالب.
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م�صتوى دعم  مدير املدر�صة ملعلم الريا�صيات اأو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ م�صروع الريا�صيات 
والعلوم الطبيعية

 )حتليل مهام مدير املدر�صة (

املهمةاملجال

م�صتوى االأداء

�صواهد

فع
رت

م

ط
و�ص

مت

�س
خف

من

قق
تح

ري م
غ

بيئة التعلم

حول  املتمركز  للتعلم  داعمة  تعلم  بيئة  بناء  يف  1-الإ�ضهام 
املتعلم.

لتنفيذ  الداعمة؛  التعلم  ومــواد  م�ضادر  وتفعيل  2-تــوفــري 
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

النمو 
املهني 
للمعلم

1-بناء اأن�ضطة وبرامج اإر�ضادية وعالجية واإثرائية؛ لتح�ضني 
واأمني  املخترب،  التدري�ضية؛ وحم�ضر  املعلمني  ممار�ضات 
مــ�ــضــادر الــتــعــلــم، لتنفيذ مــقــررات الــريــا�ــضــيــات والــعــلــوم 

الطبيعية.
يخدم  مبــا  للمعلمني  الــتــدريــبــيــة  الحــتــيــاجــات  2-حتـــديـــد 

التعلم والتقومي املتمركز حول املتعلم.
التخ�ض�ض  لتبادل اخلــربات بني معلمي  برنامج؛  3-اإعــداد 
الواحد والتخ�ض�ضات الخرى  ومتابعة تنفيذه وتقوميه.
4-تــ�ــضــهــيــل الــتــحــاق املــعــلــمــني وحمــ�ــضــري املــخــتــرب واأمــنــاء 
م�ضادر التعلم بربامج التطوير املهني يف تدري�ض مقررات 

الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
5-متابعة الأداء التدري�ضي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ 
والــتــقــومي، وكــذلــك حمــ�ــضــري املــخــتــرب  واأمـــنـــاء م�ضادر 

التعلم وتقدمي الدعم املنا�ضب لهم.

القيادة 
الفاعلة

والتعليم  الرتبية  واإدارة  املدر�ضة  بني  املتبادل  1-التن�ضيق 
والعلوم  الريا�ضيات  مقررات  تنفيذ  احتياجات  توفري  يف 

الطبيعية.
تنفيذ  يف  ي�ضهم  مـــرن  ب�ضكل  الــدرا�ــضــي  اجلــــدول  2-اإعـــــداد 

مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�ضكل املطلوب.
3-ا�ضتخدام منط القيادة التعاوين والت�ضاركي مع املعلمني، 
وحمــ�ــضــري املــخــتــرب، واأمـــنـــاء مــ�ــضــادر الــتــعــلــم؛ لإثــــارة 

دافعيتهم وم�ضوؤولياتهم الذاتية.
لأولياء  اإر�ضادية  ون�ضرات  توعوية  وبرامج  اأن�ضطة  4-اإعــداد 
الأمــور؛ لتحقيق التكامل بني الأ�ضرة واملدر�ضة يف تنفيذ 

مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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تعلم 
الطالب

تنفيذ  للم�ضاندة يف  الطالبية؛  الأن�ضطة  وتفعيل  1-توجيه 
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وحتقيق اأهدافها.

2-متابعة تنفيذ خطط عالجية للطالب املتاأخرين درا�ضياً 
يف مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

3-مـــتـــابـــعـــة تـــقـــومي جـــوانـــب تــعــّلــم الـــطـــالب يف مـــقـــررات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

4-مــتــابــعــة تــنــفــيــذ بـــرامـــج رعـــايـــة املـــوهـــوبـــني يف مـــقـــررات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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م�صتوى دعم  حم�صر املخترب  ملعلم الريا�صيات اأو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ م�صروع 
الريا�صيات والعلوم الطبيعية 
)حتليل مهام حم�صر املخترب (

املهمةم
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مــقــررات 1 ملتطلبات  مالئمة  املعمل  مبحتويات  قائمة  اإعـــداد 
العلوم الطبيعية وحتديثها با�ضتمرار.

العلوم 2 ملــقــررات  املعملية  الأن�ضطة  تنفيذ  يف  املعلم  م�ضاركة 
الطبيعية.

3
والت�ضنيف  واملــقــارنــات  الــطــالب  ملحوظات  بــطــاقــات  اإعــــداد 
تنفيذهم  اأثناء  الطبيعية  العلوم  ملقررات  املعملية  لالأن�ضطة 

لها.

املعملية، 4 الأن�ضطة  الداخلة يف  املــواد  قوائم بخ�ضائ�ض  اإعــداد 
وتوفريها للطالب قبل بدء الأن�ضطة املعملية بوقت كاف.

حت�ضري وت�ضميم الأدوات واملــواد الالزمة؛ لإجــراء الأن�ضطة 5
املعملية.

6
ال�ضتفادة  كيفية  عن  والطالب  للمعلم  اإر�ــضــادي  دليل  اإعــداد 
من مكونات البيئة املحلية وامل�ضادر البديلة لتطبيق مقررات 

العلوم الطبيعية.

داخل 7 وال�ضالمة  الأمن  و�ضائل  وتفعيل  توفري  الإ�ضراف على 
املعامل املدر�ضية .

داخل 8 تنفيذها  يتعذر  التي  املعملية  بالأن�ضطة  قائمة  اإعـــداد 
املعامل املدر�ضية.

الإ�ــضــهــام يف تــقــومي وتــطــويــر الأنــ�ــضــطــة املعملية املــوجــودة يف 9
مقررات العلوم الطبيعية.

حتديد امل�ضكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ضتخدام 10
املعامل املدر�ضية؛ لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.
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م�صتوى دعم  اأمني م�صادر التعلم  ملعلم الريا�صيات اأو العلوم الطبيعية لتنفيذ م�صروع 
الريا�صيات والعلوم الطبيعية

)حتليل مهام اأمني م�صادر التعلم (
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بناء اأن�ضطة وبرامج؛ لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف 1
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

يف 2 امل�ضمنة  والأ�ــضــكــال  والــر�ــضــوم  بال�ضور  بيانات  قــاعــدة  بناء 
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

3
البحث  اأ�ضاليب  على  الطالب  لتدريب  وبرامج؛  اأن�ضطة  بناء 
مبا  واملو�ضوعات  الكتب  وتلخي�ض  املــقــالت،  وكتابة  العلمي، 

ينا�ضب م�ضتوياتهم وقدراتهم.

حتديد امل�ضكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ضتخدام 4
مركز م�ضادر التعلم.

تهيئة مركز م�ضادر التعلم ب�ضكل ي�ضاعد على تنفيذ مقررات 5
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

للمعلمني 6 التعليمية  واملـــــواد  والأدوات  الــربجمــيــات  تــوفــري 
والطالب، واإعداد اأدلة اإر�ضادية ت�ضاعد على تنفذها.

تدريب وم�ضاعدة املعلمني على ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف 7
التدري�ض.
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   ملحق رقم )3( بطاقة مالحظة صفية لمعلم العلوم

املدينة:........................ال�ضف:..........................ال�ضم:.............................................................................   
اأنثيذكراجلن�ض
غري تربويتربوياملوؤهل

15 �ضنة فاأكرث10- اأقل من 515- اأقل من 10اأقل من 5 �ضنواتاخلربة التدري�ضية:
علوم       اأخرىاأحياءكيمياءفيزياءالتخ�ض�ض:

اأكرث من10 اأيام7- 10اأيام4-6 اأيام1-3 اأيامل يوجد الدورات التدريبية:

كلية جامعيةكلية متو�ضطةمعهد معلمنيجهة العداد
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ال�ضواهد

غري متحقق

منخف�ض

متو�ضط
مرتفع

املعيار

املحور

حتديد املفردات الرئي�ضة.
 -11

12- ا�ضتخدام قائمة امل�ضطلحات.
جلداول.

13- ا�ضتخدام ا
خللفية النظرية للمحتوى.

14- ا
15- ا�ضتخدام املنظمات البيانية.

حلـــل 
6-  ا�ضتخـــدام الطريقـــة العلميـــة 

امل�ضكالت.
 7- مراجعـــة املفاهيم ال�ضابقـــة والتو�ضع فيها 

لتطويرها.
 8- املخطط الزمني) اأحياء وكيمياء(

9- ال�ضتـــدلل العلمـــي باأمثلـــة وق�ض�ـــض 
واقعية.

واإحـــداث 
رية 

حمـــ
ظواهـــر 

عر�ـــض 
 -10

متناق�ضة.

1- نطق امل�ضطلحات العلمية ب�ضكل �ضحيح.
2- ا�ضتخدام امل�ضطلحات العلمية ب�ضكل دقيق
3- ا�ضتخـــدام املـــواد الإثرايـــة للمـــادة العلمية 

ذات ال�ضلة
 4- توظيف املادة العلمية يف الأن�ضطة.

 5- طرح اأ�ضئلة مفتاحيه للفهم.

0
1

2
3

1- يراعي �ضحة املحتوى العلمي.

1- املادة العلمية

0
1

2
3

2- يركـــز  علـــى املفاهيـــم والأفـــكار الرئي�ضـــة  يف 
الدر�ض.

0
1

2
3

ني ترابط املفاهيم العلمية وتطورها.
3- يب

0
1

2
3

ربز جانبي العلم كمعرفة علمية و كطريقة 
4- ي

ري.
يف البحث والتفك

مي الو�ضفي :
التقو

اأدلة و�ضلوكيات اأخرى :

28- ا�ضتخدام الع�ضف الذهني.
حتديد اأهداف التجربة.

 -29
جتارب ال�ضتق�ضاء البديلة.

30- عر�ض 
31- قيا�ض مهارات الطالب املعملية.
32- التدرج يف م�ضتويات ال�ضتق�ضاء.

ممار�ضة الطالب املهارات اليدوية.
 -33

22- جدولة البيانات .
23- التدرج يف م�ضتويات ال�ضتق�ضاء

ط .
24- �ضياغة اأ�ضئلة متعلقة بالن�ضا

25- تقاريـــر الطـــالب املرتبطـــة بالأن�ضطـــة 
العملية.

26- ا�ضتخـــدام ال�ضـــور والر�ضـــوم البيانيـــة 
ري النتائج.

لتف�ض
ط العملي.

27- توظيف كرا�ضة الن�ضا

ري الأجهزة والأدوات.
16- توف

17- اأوراق العمل
18- تتدوين امللحوظات.

رت العلوم.
19- دف

مناذج.
20- عمل 

جلماعية لت�ضجيع 
21- املناق�ضات  والأن�ضطة ا

النفتاح واملثابرة والف�ضول العلمي.

0
1

2
3

5- يخطط م�ضبقاً لأن�ضطة ال�ضتق�ضاء .

2- خربات تعليمية ا�ضتق�ضائية

0
1

2
3

ني.
6- ينمي املهارات اليدوية لدى املتعلم

0
1

2
3

خمتلفة من 
7- يطـــرح اأ�ضئلـــة ت�ضتدعـــي اأنواعـــا 

ري.
التفك

0
1

2
3

ني لطرح التوقعات 
8- يعطـــى الفر�ضة للمتعلمـــ

والفر�ضيات.
0

1
2

3
ني على النقد واختبار الأفكار.

9- ي�ضجع املتعلم

0
1

2
3

جلمـــع البيانـــات والأدلـــة 
ني 

10- يوجـــه املتعلمـــ
وال�ضواهد.

0
1

2
3

واملقارنـــة 
للتحليـــل 

ني 
يحفـــز املتعلمـــ

 -11
وا�ضتخال�ض النتائج.

0
1

2
3

ري 
ني علـــى التوا�ضـــل وتف�ضـــ

12- ي�ضجـــع املتعلمـــ
مالحظاتهم ونتائجهم.
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ال�ضواهد

غري متحقق

منخف�ض

متو�ضط
مرتفع

املعيار

املحور

مي الو�ضفي :
التقو

اأدلة و�ضلوكيات اأخرى :

�ضعيـــف : تعنـــي ظهور اأداء املعلم للموؤ�ضر �ضكل قليل جداً يف املواقف التدري�ضية املنا�ضبة لطبيعة املهارة 
حل�ضة الدرا�ضية وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�ضي. 

يف ا
ري متحقـــق :  تعنـــي عدم ظهور اأداء املعلـــم للموؤ�ضر يف املواقف التدري�ضية املنا�ضبـــة لطبيعة املهارة يف 

غـــ
حل�ضة الدرا�ضية

ا    مرتفـــع :  تعنـــي اأداء املعلـــم للموؤ�ضـــر ب�ضـــكل وا�ضح و�ضريح ودائم يف املواقـــف التدري�ضية املنا�ضبـــة لطبيعة املهارة يف 
حل�ضة الدرا�ضية.

ا
حل�ضة الدرا�ضية وتظهر 

متو�ضط :  تعني اأداء املعلم للموؤ�ضر يف بع�ض املواقف التدري�ضية املنا�ضبة لطبيعة املهارة يف ا
بدرجة اأقل و�ضوحاً يف تدري�ضه وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�ضي 

51- ا�ضتخدام لوحة املفردات.
52- ا�ضتخدام الع�ضف الذهني.

53- عر�ض لنماذج عملية للطالب.
54- ا�ضتخدام املطويات .

55- البحوث والتقارير العلمية.
56- الربط باملعرفة ال�ضابقة.

57- ا�ضتخدام النماذج. 
58- ا�ضتخدام الت�ضبيهات.

جناز للطالب.
43- ملف ال

44- ا�ضتك�ضاف معلومات الطالب 
ال�ضابقة

45- التدرج يف طرح الأ�ضئلة.
46- مراعاة ميول الطالب.

رية واأحداث 
حم

47- عر�ض ظواهر 
متناق�ضة.

48- م�ضاريع الوحدات الدرا�ضية.
49-م�ضاركة الطالب وا�ضتجاباتهم.
50- تـــوظـــيـــف الـــكـــتـــاب املـــدر�ـــضـــي 

بفعالية.

34- مناق�ضة الفكرة الرئي�ضية.
35- تو�ضيح املفردات وتطويرها.

36- ا�ضتخدام جدول التعلم.
37- ا�ضتخدام ال�ضور والق�ض�ض  

جتربة ا�ضتهاللية.
 -38

لإثـــارة 
جماعيـــة 

مناق�ضـــات 
 -39

الت�ضاوؤلت .
40- ا�ضتخدام فرق التعلم التعاونية
ط 

كرا�ـــض الن�ضـــا
توظيـــف 

 -41
العملي.

42- اأوراق العمل.

منوذج التعلم البنائي يف املوقف التدري�ضي املنا�ضب:
اأ- ي�ضتخدم 

3- املمار�ضات التدري�ضية

0
1

2
3

ني )التهيئة(.
ري اهتمام املتعلم

13- يث
0

1
2

3
ربات حول املفاهيم الرئي�ضة للدر�ض )الكت�ضاف(.

14- يوفر خ
0

1
2

3
15- ب�ضرح املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�ض )التو�ضيح(.

0
1

2
3

مي(.
ني التدري�ض)التقو

حت�ض
مي يف 

16- ي�ضتفيد من نتائج التقو
0

1
2

3
17- يربط املفاهيم  بتطبيقات اأخرى )الإثراء(

ب- ي�ضتخدم التعليم املتمايز:
0

1
2

3
خمتلفة.

ط تعلم 
منا

رتاتيجيات التدري�ض لتنا�ضب اأ
18- ينوع ا�ض

0
1

2
3

ني املختلفـــة 
رثي مناق�ضـــة املحتـــوى بوجهـــات نظـــر املتعلمـــ

19- يـــ
اجتماعيا واقت�ضاديا وثقافيا.

0
1

2
3

ني .
20- يعالج املفاهيم البديلة ال�ضائعة لدى املتعلم

صفي :
التقويم الو

أدلة وسلوكيات أخرى :
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ري الر�ضوم البيانية.
76- تف�ض

رت 
77- واجبـــات ريا�ضيـــة يف دفـــ

العلوم.
جناز.

78- ملف الإ
79- اأن�ضطـــة ريا�ضيـــة مرتبطـــة 

بحياة الطالب.
حمليـــة 

ق�ضايـــا 
عر�ـــض 

 -80
بالعلـــم 

مرتبطـــة 
وعامليـــة 

والتكنولوجيا واملجتمع.
81- ا�ضتخدام دليل الريا�ضيات.

رتاتيجيـــة حـــل 
82- تطبيـــق ا�ض

امل�ضائل.

رتاتيجيات اأتهياأ للقراءة.
68- ا�ض

جم�ضمات.
 -69

مناذج.
 -70

71- م�ضاريع.
لتطبيـــق 

متاريـــن 
و

72-اأمثلـــة 
الريا�ضيات .

73- تنوع الثقافات.
حلياة.

74- الأمثلة الواقعية من ا
ىل 

حتويل البيانات العلمية  اإ
 -75

ين .
ر�ضم بيا

خللفية العلمية.
59- قراءة ا

60 - قراءة ال�ضور .
61- لوحة املفردات.

62- �ضرد امل�ضطلحات.
املنظمـــات 

ا�ضتخـــدام 
 -63

وخرائـــط 
التخطيطيـــة 

املفاهيم.
64- ا�ضتخدام املطويات.

65- جدول التعلم .
66- توظيف الكتاب املدر�ضي .

67- اأن�ضطـــة كتابيـــة ) ق�ضائد ، 
ق�ض�ض ، ...(.

اأ- يربط التخ�ض�ض العلمي باملواد الأخرى:

4- العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع

0
1

2
3

ني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ضاب وجمع 
21- يوجـــه املتعلم

ري البيانات.
وعر�ض وتف�ض

0
1

2
3

22- يوظف اأن�ضطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم.

0
1

2
3

ني التخ�ض�ض العلمي و املواد الأخرى 
ربز العالقة التكاملية ب

23- ي
)العلـــوم الطبيعيـــة و ال�ضرعيـــة و الجتماعيـــة ، اللغـــة العربيـــة، 

رتبية الفنية ، .........(.
جنليزية ، ال

اللغة الإ
ب- يربط العلوم بالتقنية واملجتمع:

0
1

2
3

24- يربـــط املحتـــوى بالق�ضايـــا العلميـــة والظواهـــر املحيطـــة 
ني .

باملتعلم

0
1

2
3

حلياة 
ني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية وا

25- يحفـــز املتعلم
اليومية فيما يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية.

0
1

2
3

26- يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�ضميم التقني.
صفي :

التقويم الو
أدلة وسلوكيات أخرى :
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99- ال�ضجل الو�ضفي
وقائمـــة 

التقديـــر 
�ضلـــم 

 -100
ال�ضطـــب يف مالحظـــة الأن�ضطـــة 
�ضلـــم التقديـــر 

ال�ضتق�ضائيـــة. 
للكتابة.

يف نهايـــة 
101- دليـــل املراجعـــة 

الف�ضل.
م�ضاريـــع الوحـــدات 

102- تقييـــم 
الدرا�ضية.

103- املقابالت ال�ضفهية.
مي الذاتي.

104- اأن�ضطة التقو
مي التغذيـــة الراجعـــة 

105- تقـــد
املنا�ضبة

91- عر�ض بع�ض النماذج.
92- عر�ض تو�ضيحي  للطالب.
93- ا�ضتخدام خرائط املفاهيم .

94- ال�ضجل الق�ض�ضي.
95- اختبارات كتابية و�ضفهية.

96- اأوراق عمل الطالب.
جناز .

97- ملف الأداء اأو ال
98- �ضجل املتابعة.

83- جدول التعلم.
مي الأدائي.

84- التقو
رب نف�ضي.

85- اخت
ري 

جلـــة املفاهيـــم ال�ضائعة غ
86- معا

ال�ضحيحة.
87- تدوين امللحوظات.

نن.
88- اختبار مق

89- املنظمات البيانية.
90- املطويات.

0
1

2
3

خلتامي.
مي القبلي والتكويني وا

27- يوظف التقو

5- تقومي متنوع وم�ضتمر

0
1

2
3

28- يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية  والوجدانية.

0
1

2
3

ني.
مي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلم

29- ي�ضتخدم اأدوات تقو

0
1

2
3

ني.
30- ي�ضتخدم مهام واقعية ذات �ضلة بحياة املتعلم

0
1

2
3

مي الذاتي.
ني على التقو

31- ي�ضجع املتعلم

مي الو�ضفي :
التقو

اأدلة و�ضلوكيات اأخرى :

جلوانـــب الإيجابيـــة 
116- اإبـــراز ا

وتعزيزها.
جلوانـــب ال�ضلبيـــة 

جلـــة ا
117- معا

الراجعـــة 
التغذيـــة 

مي 
وتقـــد

املنا�ضبة.
جل�ضـــد متالئمـــة مـــع 

118- لغـــة ا
املوقف التعليمي.

جتاهـــات الطـــالب 
119- تعزيـــز ا

العلمية . 

ط ال�ضلوكيـــة 
منـــا

جلـــة الأ
112- معا

ري املنا�ضبة بطريقة فاعلة.  
غ

�ضمعيـــة 
معينـــات 

113-ا�ضتخـــدام 
وب�ضرية )�ضفهية ، كتابية ، ر�ضوم ، 

جداول( لت�ضجيع الإبداع.
114- النتهـــاء مـــن الدر�ـــض خـــالل 

الزمن املخ�ض�ض.
ني الف�ضـــل والإجـــراءات 

115- قوانـــ
وا�ضحة.

106- ا�ضتعرا�ـــض تعليمـــات ال�ضالمة 
والأمان  .

لأفـــراد 
الأدوار 

حتديـــد 
 -107

املجموعة.
وا�ضحـــة 

مي تعليمـــات 
108- تقـــد

لالأن�ضطة التعليمية والعملية.
109- توزيـــع املـــواد والأدوات علـــى 

زوايا التعلم.
لأدوات 

110- ا�ضتخـــدام الطـــالب 
ال�ضالمة العامة.

حلوار واملناق�ضة.
111- امل�ضاركة يف ا

0
1

2
3

ري اللفظي.
32- ي�ضتخدم اأ�ضاليب التعزيز اللفظي وغ

6- بيئة �ضفية داعمة للتعلم

0
1

2
3

ري وامل�ضاركة باأفكارهم الإبداعية.
ني على التعب

33- ي�ضجع املتعلم

0
1

2
3

ني.
ني املتعلم

رب للتفاعل ال�ضفي ب
34- يتيح وقتا اك

0
1

2
3

رتاتيجيات التعلم الن�ضط املتنوعة.
35- يطبق ا�ض

0
1

2
3

36- يتبع اإجراءات ال�ضالمة يف جميع الأن�ضطة.

0
1

2
3

37- يدير الوقت بكفاءة .
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مي الو�ضفي :
التقو

اأدلة و�ضلوكيات اأخرى :

129- تكليفـــات مرتبطـــة باملواقـــع 
رتونية.

الإلك
جنـــاز 

130- ا�ضتخـــدام امللـــف ال
ين للطالب.

رتو
اللك

رتونية 
131- توظيف املقررات اللك

بفاعلية. 
حلا�ضوبية . 

132- ي�ضتخدم املحاكاة ا
133- ن�ضـــر والتوا�ضـــل بالنتائـــج 

رتونيا.
الك

124- م�ضادر التعلم.
125- �ضبكات التوا�ضل الجتماعي.

126- املدونات.
127- غـــرف م�ضـــادر التعلم. م�ضاريع 

رتنت.
بحثية مرتبطة ب�ضبكة الن

ربيـــد 
ال

رب 
عـــ

التوا�ضـــل 
 -128

ربيدية 
ين واملجموعات ال

رتو
اللك

رتونية باأنواعها                        
120- ال�ضبورة اللك

) ال�ضبـــورة التفاعليـــة ، الذكيـــة ، 
ميـــي، 

الفيديـــو، العر�ـــض التقد
الت�ضجيالت ال�ضوتية ( .

حلا�ضوب يف ال�ضرح .
121- ا�ضتخدام ا

122- اأن�ضطـــة وواجبـــات مرتبطـــة 
رتنت.

حلا�ضوب والن
با

جميـــات تعليميـــة كم�ضـــادر 
123- بر

للمعرفة.

0
1

2
3

ني التدري�ض.
حت�ض

38. ي�ضتخدم الو�ضائل التقنية يف 

7-  التقنية يف التعليم

0
1

2
3

ني على ا�ضتخدام التقنية يف البحث والتوا�ضل.
39. ي�ضجع املتعلم

مي الو�ضفي:
التقو

اأدلة و�ضلوكيات اأخرى:

0
1

2
3

حل�ضة الدرا�ضية
مي  جميع عنا�ضر الدر�ض يف ا

متكن املعلم من تقد
 

0
1

2
3

تالءم الزمن املقرر للح�ضة الدرا�ضية مع عدد وطبيعة مهام  التعلم املطلوب 
تنفيذها
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ملحق رقم )4( بطاقة مالحظة صفية لمعلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية

املدينة:................. املحافظة ..............  عدد الطالب.....................املدر�ضة......................... ال�ضم:................................   ال�ضف.........................
املركز.........................

غري تربويتربوينوع املوؤهل:

دكتوراهماج�ضتريبكالوريو�ضدبلومالدرجة العلمية:

15 �ضنة فاأكرث10- اأقل من 515- اأقل من 10اأقل من 5 �ضنواتمدة اخلدمة:

اأخرىريا�ضياتالتخ�ض�ض:

اأكرث من10اأيام 7- 10اأيام4-6 اأيام1-3 اأيامليوجدعدد الدورات التدريبية:

كلية جامعيةكلية متو�ضطةمعهد معلمنيجهة الإعداد
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م�صتوى االأداء*
ط)2(

يل)3(،متو�ص
عـا

ف)1(،منخف�س جدا)0(
�صعي

املوؤ�صرات
املعيار

املحور

1 .
يراعي �ضحة  املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلمية.

الفهم العميق للمادة 
العلمية والعمل على 

ربطها بالواقع

املادة 
العلمية

2 .
رتابط  الرا�ضي والأفقي لتحقيق فهم  وا�ضح للبنية الريا�ضية.

. 3يو�ضح ال
. 4يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�ضيكولوجي.

حلياة.
. 5يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�ضائل من واقع ا

. 6يو�ضح امل�ضطلحات العلمية الواردة بالكتاب املدر�ضي.
حتديد املعطى واملطلوب يف امل�ضكلة الريا�ضية. 

ني 
يطلب من املتعلم

حلث على 
ا

ممار�ضة 
ا�ضتدعاء و

رتاتيجيات املعرفية 
ال�ض

الالزمة للحل

حل 
امل�ضكالت

7 .
حلالية وم�ضكالت ريا�ضية �ضابقة .

ني امل�ضكلة الريا�ضية ا
حتديد  الت�ضابه والختالف ب

ني 
. 8يطلب من املتعلم

رتاتيجية املنا�ضبة.
حلوار لختيار ال�ض

ني اأثناء ا
. 9يفكر ب�ضوت م�ضموع للمتعلم

خلطوات الالزمة لها.
رتاتيجيات املنا�ضبة للحل وا

حتديد ال�ض
ني 

10يطلب من املتعلم
 .

حل�ضابية واملنطقية ب�ضكل �ضحيح.
ني على التاأكد من اإجراء العمليات ا

يحث املتعلم
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م�صتوى االأداء*
ط)2(

يل)3(،متو�ص
عـا

ف)1(،منخف�س جدا)0(
�صعي

املوؤ�صرات
املعيار

املحور

11
 .

يل وفق مكونات البنيةالريا�ضية.
حلا

يحدد هدف الدر�ض واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�ضوع التعلم ا
التمهيد للتعلم

التمركز 
حول املتعلم

12
 .

ني ملتطلبات التعلم..
متكن املتعلم

13يتحقق من 
 .

رتونية اأو خرائط ذهنية اأو مفاهيمية.    
حم�ضو�ضة اأو الك

ني من خالل اأن�ضطة ومواد  ب�ضرية 
ري دافعية املتعلم

14ي�ضتث
 .

رتاتيجيـــــات متنوعة للتعليـــم املتمركز حول املتعلم مثل )التعلم التعاونــي، حل امل�ضكالت، الع�ضف 
ي�ضتخــــــدم ا�ض

الذهني، النماذج البنائية، ...(.    
رتاتيجيات 

ا�ضتخدام ا�ض
التعلــــم والتعليم املنا�ضبة

15
 .

رتاتيجية ب�ضورة �ضحيحة  و�ضاملة
16ينفذ اإجراءات ال�ض

 .
حتليلية متاأنية .

ني على قراءه الأن�ضطة و الأمثلة الريا�ضية قراءة 
يحث املتعلم

التحفيز لفهم اأعمق 
لالأن�ضطة  والأمثلة 
وامل�ضكالت الريا�ضية

17
 .

ط اأو املثال 
خلا�ضة لتو�ضيح الأفكار بالن�ضا

ري عنها بكلماتهم ا
ني و�ضف املهمة التعليمية، والتعب

يطلب من املتعلم
الريا�ضي.    

18
 .

ط اأو املثال اأو امل�ضكالت 
حلوار وتبادل ملحوظاتهم على املعلومات املتوفرة  يف الن�ضا

ني على  النقا�ض وا
يحث  املتعلم

الريا�ضية.

19
 .

ني.
يوفر خطط بديلة اأو اأمثلة اإ�ضافية لدعم فهم املتعلم
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م�صتوى االأداء*
ط)2(

يل)3(،متو�ص
عـا

ف)1(،منخف�س جدا)0(
�صعي

املوؤ�صرات
املعيار

املحور

20
 .

حلل
خلطوات يف كل مراحل ا

ربير ا
حلل الأن�ضطة والأمثلة وامل�ضكالت الريا�ضية وت

ني 
جلميع املتعلم

يتيح الفر�ضة 
ني  

اإ�ضراك املتعلم
يف حل الأن�ضطة  

والأمثلة وامل�ضكالت 
الريا�ضية

تابع  التمركز 
حول املتعلم

21
 .

ني  ويناق�ضهم يف حل الأن�ضطة  والأمثلة وامل�ضكالت الريا�ضية .
يتابع اأداء املتعلم

22
 .

جلها ب�ضورة جماعية 
ني  ويعا

خلاطئة للمفاهيم  الريا�ضية لدى املتعلم
يك�ضف عن الت�ضورات ا

23
 .

ني من خالل حثهم على  بناء الفر�ضيات اأو املتناق�ضات اأو توقع النتائج .
يو�ضع فهم املتعلم

تو�ضيع عملية التعلم
24

 .
مبو�ضوع التعلم.

ري 
حتث على مرونة التفك

52. يطرح اأ�ضئلة تباعديه  اأو اأ�ضئلة ذات نهايات مفتوحة  اأو 
مبا يتنا�ضب وواقع الطالب.

ط التعلم ) ب�ضري – لفظي ( 
منا

 يعدد اأ
26

 .
ني املعرفة الريا�ضية واملقررات الأخرى.

يربط ويكامل ب

27
 .

ظ ، �ضنف ، قرر...  الخ.
ري ومهاراته اأثناء  العمل ال�ضفي مثل قارن ، لح

حتث على التفك
ظ 

ي�ضتخدم عبارات و األفا
ري 

دمج مهارات التفك
يف املحتوى الريا�ضي

مهارات 
ري 

التفك
والتوا�ضل 
الريا�ضي

28
 .

ري الالزمة لكل مهمة تعليمية وكيفية تطبيقها، وربطها باأمثلة من الواقع .
29يو�ضح وي�ضرح ويف�ضر مهارات التفك

 .
حلد�ض والتوقع واإيجاد املتناق�ضات 

ري)املالحظة واملقارنة والت�ضنيف وا
ممار�ضة مهارات التفك

ني على 
يحث املتعلم

جلة املحتوى الريا�ضي. 
حللول املتعددة واملتنوعة والأ�ضيلة...( اأثناء معا

ربير ال�ضتقرائي وال�ضتنباطي وا
والت

30
 .

جتنب مقاطعتهم اأو نقدهم اأثناء عر�ضهم لالأفكار الريا�ضية.
جليد لزمالئهم، و

ني على ال�ضتماع ا
يحث املتعلم

تنمية مهارات 
التوا�ضل
الريا�ضي

31
 .

خلرائط الذهنية 
جلــداول والر�ضومات وا

ني على تنظيم اأفكارهم ومعلوماتهم با�ضتخدام الأ�ضكال وا
ي�ضاعد  املتعلم

واملفاهيمية وال�ضور.
32

 .
ريية(   �ضفوياً اأو كتابياً.

ري عن الأفكار الريا�ضية ب�ضورة )رمزية اأو تعب
ني التعب

يحث املتعلم
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م�صتوى االأداء*
ط)2(

يل)3(،متو�ص
عـا

ف)1(،منخف�س جدا)0(
�صعي

املوؤ�صرات
املعيار

املحور

33
 .

جنـــاز وبــطــاقــات الــتــاأمــل الــذاتــي  
ني مثل الــروبــركــ�ــض ومــلــف ال

مي متنوعة لقيا�ض اأداء املتعلم
ي�ضتخدم اأدوات تــقــو

مي الأقران...الخ
والختبارات التح�ضيلية وبطاقات تقو

مي اأداء املهمات 
تقو

التعليمية ب�ضكل 
م�ضتمر و�ضامل.

مي  
التقو

وتعزيز الأداء

34
 .

مي بكل مراحله الت�ضخي�ضي والتكويني والنهائي.
ني يف �ضوء نتائج التقو

يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلم

35
 .

ني على مراقبة اأدائهم وتقدمهم يف كل خطوة من خطوات العمل با�ضتخدام قوائم ال�ضطب اأو الروبرك�ض.
يحث املتعلم

ممار�ضات 
حتفيز 

مي الذاتي
التقو

36
 .

حمددة.
حمكات 

ني اإ�ضدار اإحكام منطقية وعلمية على اأدائهم يف �ضوء  
37يطلب من املتعلم

 .
ني 

رتونية  ب
يل من خــالل تفعيل قنوات التوا�ضل اللك

جنــاز الواجب املنز
ين لإ

جلماعي  التعاو
يحث على العمل ا

ني .
املتعلم

يل 
جعل الواجب املنز
اأحد فر�ض التعلم 

امل�ضوقة
38

 .
حلياة العامة وبيئة املتعلم ومطالبه اليومية.

يل با
39يربط الواجب املنز

 .
ينوع الواجب املدر�ضي ح�ضب م�ضتويات الطالب .
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م�صتوى االأداء*
ط)2(

يل)3(،متو�ص
عـا

ف)1(،منخف�س جدا)0(
�صعي

املوؤ�صرات
املعيار

املحور

40
 .

جلة مو�ضوعات التعلم .
يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعا

التهيئة لبيئة تعلم متكاملة 
ومنظمة

بيئة التعلم 

41
 .

رتاتيجيــات امل�ضتخدمة و التغلب علــى ال�ضعوبات التــي قد 
مبا يتنا�ضــب مـــع ال�ض

 ينظم بيئة ال�ضــف 
تواجهـــه مثــل )الإمكانات املتاحة، كثافة الف�ضول،... (. 

42
 .

رتام الختالف.
ني على العمل بروح الفريق واح

ي�ضجع املتعلم

43
 .

ني.
ني جميع املتعلم

يوزع الهتمام والأ�ضئلة واملناق�ضة والتعزيز ب�ضورة عادلة ب
التهيئة لبيئة تعلم اآمنة ومي�ضرة 

للتعلم
44

 .
يدير الوقت املتاح ب�ضكل منا�ضب.

45
 .

حم�ضو�ضة.
يو�ضح مادة التعلم املجردة  بنماذج 

ا�ضتخدام الو�ضائل التقنية و 
املح�ضو�ضة و م�ضادر املعرفة يف 

ني
ني اأداء املتعلم

حت�ض

توظيف 
التقنية

46
 .

جلة مو�ضوعات التعلم.
يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعا

47
 .

رتنت ، املراجع،...(
خمتلفة  مثل) الن

ني على الإفادة من م�ضادر تعلم  
يحث املتعلم

48
 .

ني على قراءة الإر�ضادات والتنبيهات .
يحث املتعلم

ال�ضتفادة من الإر�ضادات والتنبيهات 
املت�ضمنة يف الكتاب املدر�ضي

توظيف  
عنا�ضر 
الكتاب 

املدر�ضي يف 
التعليم

49
 .

ني.
يب�ضط وي�ضرح  الإر�ضادات والتنبيهات للمتعلم

50
 .

ني على تلخي�ض مادة التعلم يف �ضورة مطويات.
يحث املتعلم

امل�ضاعدة يف اإعداد مطويات التعلم  
لكل ف�ضل من ف�ضول الكتاب 

املدر�ضي
51

 .
ىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة .

ني اإ
ير�ضد املتعلم

52
 .

خلا�ضة.
ري عن فهمهم ملحتواها بكلماتهم ا

ني و�ضف ال�ضور والتعب
يطلب من املتعلم

ا�ضتخدام ال�ضور املت�ضمنة يف الكتاب 
ني التعلم

حت�ض
املدر�ضي يف 

53
 .

يل.
حلا

ني ال�ضورة و مو�ضوع التعلم ا
ني الربط ب

يطلب من املتعلم
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