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ت�سور�ت معلمي �لعلوم يف �ملرحلة �لثانوية باململكة �لعربية 
�ل�سعودية حول تقومي بر�مج �لتطور �ملهني �ملقدمة لهم 

�مللخ�س

الثانوية يف اململكة العربية  العلوم يف املرحلة  التعرف على ت�سورات معلمي  اإىل  هدف البحث 

ال�سعودية حول تقومي برامج التطور املهني املقدمة لهم من حيث جوانب تقوميها، وطرق واأدوات 

جمع البيانات حول تلك اجلوانب، والتعرف على م�ستوى اأهمية جوانب التقومي، وم�ستوى اأهمية طرق 

واأدوات جمع البيانات حولها. وا�ستخدم منوذج جو�سكي )Guskey, 2000( مب�ستوياته اخلم�سة 

كاإطار نظري لبناء البحث، واإعداد اأداته، وحتليل بياناته، ومناق�ستها. ومت التاأكد من �سدق املحتوى 

واأظهرت  معلمًا،   71 بلغت  العلوم  معلمي  من  ا�ستطالعية  عينة  على  مبدئيًا  وتطبيقها  لال�ستبانة، 

النتائج م�ستوى ثبات عاٍل لالأداة، وتتمثل الأداة يف ا�ستبانة مكونة من اأربعة حماور، وبعد التعديل 

يف �سوء معطيات التطبيق املبدئي، مت تطبيق الأداة على عينة مكونة من معلمي العلوم يف املرحلة 

الثانوية يف اأربع اإدارات تعليم، هي: ينبع، و�سبيا، واملجمعة، والقريات )1693 معلمًا ومعلمة(. وبلغ 

عدد امل�ستجيبني لالأداة 377. واأظهرت النتائج اأن تقومي برامج التطور املهني ملعلمي العلوم يغطي 

جميع جوانب منوذج جو�سكي مب�ستوى متو�سط، مع تباين ي�سري بينها. كما اأظهرت النتائج تنوعًا 

يف الطرق والأدوات امل�ستخدمة جلمع البيانات حول تلك اجلوانب، مع تباين بينها من حيث تكرار 

ال�ستخدام. واأظهرت النتائج كذلك اأن العينة ترى اأهمية عالية جلوانب تقومي برامج التطور املهني 

يف منوذج جو�سكي، كما اأظهرت اأهمية عالية ملجموعة من الطرق والأدوات جلمع البيانات حول تلك 

اجلوانب

الكلمات املفتاحية: منوذج جو�سكي، معلم العلوم، تقومي برامج التطور املهني.
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High School Science Teachers' Perceptions of Evaluating Teacher 
Professional Development Programs in Saudi Arabia

Abstract

This paper aimed to identify the perceptions of high school science 

teachers in Saudi Arabia regarding the evaluation of perceived professional 

development )PD( program through identifying evaluation aspects and tools 

and methods in the light of Guskey model. To collect the data, the researchers 

developed a questionnaire with four domains. The content and face validity 

were ensared, then the questionnaire was administered on a pilot sample of 71 

science teacher. The final version was administered on the sample consisting 
of high school science teachers in four educational administrations )1693 

teachers(; the responses was 377 from male and female teachers. The results 

indicated that the five aspects in Guskey model was covered with moderate 
means in PD programs with slight variations among these aspects; moreover, 

the results revealed that many tools and methods were used to collect the data 

for the evaluation of PD programs; some of these tools and methods were used 

more than some others. The results also indicated that the science teachers 

believe that all aspects of PD program evaluation are important; they also 

believe that some tools and methods are important to collect the data related 

to these aspects.

Keywords: Guskey model, science teacher, evaluation of professional development 

programs.
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