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مشرفات مادة العلوم التربويات في رفع كفاءة المعلمات في مجال استراتيجيات التدريس  دور
 المتعلم من وجهة نظر المعلمات المفعِّلة لدور

 فوزية بنت عبداهلل بن حسين الحازمي
 قسم المناهج وطرق التدريس/ كلية التربية/ جامعة الملك سعود

 المقدمة:
تشكك العلومككحدل دككئملالككدم لعلارككئدلعانككدؤكللذلكككدتملم دككئلللكك لعطايككددلارقلعلوككد ل ا حم طككدلر كك  ل

يفلمنككككحلرع اطككككدؤلعرايوككككد لد  ككككرلعلككككئرقللمكككك لت ككككحم لع كككك عت   د لتئؤمكككككحمدلرهاحعطككككدملرلهكككك عللككككئرؤطدلعل ككككدؤ ل
علاككئؤم ملرعل  كك للككيل  ككدل دلر كك  لتئؤمككك  لدئماكك لتنييككاللككئملعكاوميككنلمحمككدؤع لعلا  كك لرتو ككنيحم للمكك لدككال

(لفم لموئلعلاومك  لرك ال0202عكش ال لعليتلمحعجحمحهندليفلد دهت لعل حم  ل   مرهللمي  ل م ي ل)ل م جلر م يدتمل
لرككاللميو فكك لر منكككدلمكككدلئ لعكاوميككنليفلتنيي ككك لمحمككدؤعهت ليفلعلا  ككك لرت دمككالووجكك دهت لمحمني كككدلرف  مككدلررجكككئعل دمل

(ل0222لرمىتلمدجنحلتكئؤم لعلومكحدليفلتومك  لعكاوميكنلد كرلم  ك رتلفركئلجنكحليفل جنكد لمحمياكهلعت د ك  ل) ماكحتم
مككككيلعكحمككككدؤع لللككككدق لود كككك ل تلماكككككمحل كككككاحملف جكككك م لعكوككككدؤملرعكومحمككككد لعلنككككوي لت كككك  للمكككك لع لكككككدتلعك

رؤدكك  لعلئؤع ككد لعائماك ليفلرككدقلتككئؤم لعلومكحدللمكك لهت  كك لعككاوم لتتل امكك لمحمككدؤع للرعلركئؤع لعلورم كك لرعكحمني ك م
رموكدؤمل كد ر لجئمئ لمكيلالكالقلعكردؤلك لرعلك   ل كنلمدمحجكئليفل ني اكهلعكو ف ك لمكيلم كدط  للت طمهل تلمّ حتلمودؤم

لعلككككاوم للكلعكوككككىلرعال ككككاهحمدؤل ى فكككك لعةئمككككئ لر كككك ل ليككككئلللرمكككك للحل كككك ليفلعلاومكككك  لمككككيلركككك العا كككك لعكولر ككككن
ل(.0222لمك)علني ئكلرؤعوئلرل ئلعهلدا

فدككككدا لعلومي ككك لل ككككرلردكككئطدل  كككدولليم ككك لعلكككاوم لر منكككدلال كككئلمكككيلمنيد ككك  ل  مرككك لعلاكككئؤم لهلككك  لعككككدا ل
ومكك لطككحلعلكك كل اككدؤلمككيلع كك عت   د لعلاككئؤم لعكانيحلكك لمككدلمككاال دلمكك لرلميككاوم لعلكك كلطككحلهككحؤلليم كك لعلككاوم ملرعك

طنيدلمر للم لددطالمومك لعلومكحدلعلك كلماحقك لمنيكهلعكحمكدؤ لل.لفدلئرؤ طئعملمداتهلعلومي  لر م دلدتهلرقئؤع لعكاومين
ل(0222اكك م ال) دككئلعرل(.ل0222ل) ماككحتمليفلعالا ككدؤل  عمككتلعلاككئؤم لعكالميكك لرعكانيحل دكككدلعكحعقككرلعلاوم ي كك 

 د لتكئؤم لمكيل  ك  لادهتكدلعت  لمك لع ك للحم اكئؤم لم ل مه  لد دم ل لكئعالمومك لعلومكحدلل ك  لعلاكئؤم مل د لكدف لل
هت  كك ل   كك للماي ككحؤليفرمككيلفلفككوتلارؤلعكومكك لل.(Mester, 0992) تلعل ككاليلمشككدؤدحتليفل نيككد لموكك فاحم لعلومي كك ل

 Johnson, Aragon, and)لشك  نلرما كدلمنلالكالقلليم ك لعلكاوم لعكاوميكحتعلكاوم لعكالميك لعلكيتلم كحتلف حمكدل

Palma; 0222)رمكككككو لع وكككك عملعل  ككككحكل ىلير ككككتلجككككحا لعلاومكككك  لريكككككنللحل اككككهلف يككككدؤولعت ككككدل دلمل
مديكدل(Green, 0990)اع ليفلعلويكالعل  كحكل ليككنلمككاحملعترعالجك ع ع لعل  حمك لعلكيتلت شكرللكيلما م كد

رتككككهط محم ل دلا كككككدؤيلعلومي كككك لرعتالككككك ل دلرحعلككككئلرعكنيحم  كككككد للووجككككك دنلرمحمني ككككدنم تلغدماككككهلتنيي كككك ل كككككمح لعكوميككككنل

الرسالة  تم االطالع على
 والموافقة عليها

 
منسقة برنامج 

 الشراكة البحثية
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رعلنيه مككد لعلال مكك لل فكك لد دمككدهت لل  حلككحعل داكك لفدلم كك ليفلتنيي كك لعكاوميككنملفد وكك عملعل  ككحكل ليم كك للع لغكك  ل
 تلعالوكك عملل ى(ل0222)ل(ملرمشكك لعكنيجككحؤ09صلم0220لؤمكك  لرعدككئلرطككحليكككنلعلاككئؤم  )ف   لرالككاليم

لميوميككنل انيككد لع ئمكك لريككئال   وكك ل ارعؤلعكومكك لعادل كك للتنيي كك لعل  ككد  لعكحمني كك عل  ككحكلمككيلعكككئعالالعلككيتلتكككحم ليفل
يلمككداكك عنللميوميككنلريككنلمكككاحمدهت لر  عمككتلتئؤمكككحم لفككوتلللعلونيدمكك ل ا ككحم لعتاع لعكحمككيرعكككار م  .لر لعليررككرل

ل طئعملع و عملعل  حكلت حتلقئليررر.

رككككدلالدهاكككهلعل دداككك ل انيكككد لليمحمكككدليفلع وككك عملعل  كككحكلمكككيلترم ئمككك ليفلعلاكككئؤم لرع وككك عملالد ككك لف يكككدل
يفلتشككو دلارؤعكشكك فد لعل  حمككد لكككدا لعلومككحدليفللتكككحم ماومككتل ا ككحم لع كك عت   د لعلاككئؤم ل  كك حللكك رؤمدنل تل

لرجحم لله لعكوميد .لعكاومينك وِّم للئرؤلاؤف لد د  لعكوميد ليفلردقلع  عت   د لعلائؤم ل
 

 مشكلة البحث:
ل وك عماعؤ لع للمائؤمدلعل  كحكلفلمكئم  نلل؛لمومي نلفلمش ف نللش لدمدنلل  و ل انيد لتئؤجلعل ددا ليفلعلاوم  

عكشككك فد لعك ئعل ككك لر ككك ال لللمككك لتركككدؤم ل مكككدؤع  اعؤ لعةكككحا لعل  حمككك ملرمكككيلالكككالقل  اللحمكككدللعل  كككحكلفلمكككئم  نل
 جند عهتيلرتردؤم طيلعلئرؤم ملر مندلدنكحؤطدلعلوئمكئلمكيلعاجكدلعلئؤع ك  ل انيكد لليمحمكدليفلع وك عملعل  كحكلر انيكد ل

لعلاديل:لعكدجكا لالدهرعلئؤع  ليفلم دم ل
تككا   لعكوميككد ليفل كك للعلككيتلمككيلالالهلككدلعلارم ئمكك   مركك لعلاككئؤم لعلكككدمئ للككئملعكوميككد لطككالعل  مركك ل -0

رمراجكك لارؤللعلويم كك لعلاوم ي كك للككيل  مككتلترككئ لعكومحمككد لر جكك ع لعلا ككدؤيلرلكك  لعكشكك ال لرعامككحق.
لحبدجكك لعكوميككد رل(لعلككيتل ر كك0220للكك لاؤع كك لعلكك ّرعمل)لرت دككئمللمكك لعلامرككالرعال ككار دقلعكاوميككد 

(لعلككيتلدشكك رللككيلتككئمملمكككاحمل دؤ كك ل0222دككحم عتل)للماككئؤيللمكك ل كك  لعلاككئؤم لعائماكك ملراؤع كك 
يفللل لميلع اوئعدل ك  لتكئؤم لمانيحلك .لردشك رللعكومينللم  دمد لعلائؤمك  للنيئلتني   لعلئؤرول د

 كك عت   د لعلاككئؤم ملرقمكك ل(للككيلعفارككدؤلموميككد لعلومككحدلكحمككدؤع لت   ككتل وكك لع0222اؤع كك لعلوكك ميل)
لم ئعل دن.عطايددل  عمجلتئؤمدلعكوميد ل انيد لع ئم للم ل تردتلط  لعال  عت   د لرعلاودمالموحمدل

عك وِّم للئرؤلعكاوم لليفلتردؤم طيلليل اع لعكوميد ليفلع  عت   د لعلائؤم قم لت د  لمش فد لعلومحدل -0
 ل هلعلوئمئلميلعلئؤع د لميللمدل ودؤ عت   د .لم مئللل لرقم لتحج هلعكوميد ل ىل مه  لتم لعال  ل

م دئلرجحالل دل دلعلائؤم .لقم ل  حمددلعكش فنلعل  حمنليفلعلنييحلعكحميللميومينلرمنيحمدلتنيحعل   لر  د
لمش م لتكام دلعل   لرعلئؤع  لرعليتل  يليئمئطدليفلعلك عقلعلاديل:

علمات في مجال استتراتيجيات التتدريس المفعِّلتة لتدور المتتعلم متن مادور مشرفات العلوم في رفع كفاءة الم
 وجهة نظر المعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة الباحة؟
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 :التربوياإلشراف 
عطايرلعتحبدللرعلئؤع د لعل  حم ل د و عملعل  حكلرؤ ئل دؤ دتهل دل دئللت حؤعللحل دليفلم حمحمهل

 وئل تلللاليفل رجهلعلرجحؤلالد  نلتلدرالنلمشحل  لهلمنيه ل ىلعلويم  لعل  حم لله  نلع و عملعل  حكله  حلفملر ارعؤ 
رقئلل ملليفلت حم لعكيدؤ د لعلائؤمك  .لعلكد ر ت دل دلعلا ا ش  لعلورلعلئؤع د للئالميلط  لدش رل

ل) لرعةيا لص0222علمردمم لترحد22م لمنيه  ل لشدطلليما ل هله لع و عملعل  حك للم لل( ل م د ل و عف ه  ه
لعكحميل لعلنييح للم  لرمكدلئ لعلاوم ي   لعلويم   ليكن ل ى لمحمئم لع و عمم لردق ليف لع رب  لمي للدق مكاحم
لميومينملميلالالقلمدترحدل هلتم لعلكم د لميلعل مدؤع لعككاي  للميومينلر ل دمحم لعلنيجدمحلرعلاحج حمد ل

للم  لعليتلتكدلئط  لال الم دط  لع و عملعل  حكل)لميلالالقلعلربعمجلعلائؤم    ل مد (ل0201يكنل اعمحم  م
(ل0222 مكدلئ لمنيهي للا كنلعلائؤم  ملرم مللشحعتلرلشحعتل) و عمليفلجحط  لعر الموربلليلف مل تلع

 تلع و عملعل  حكلليم  لودمم لالتراج للم ل اع لعكوم لعلج الرل نيحمدلتا ل جحؤ لودمم لرتودرل  لم لمج  ل
 لعلويم  لعلاوم ي  لميل جاليكنلرت حم لليم د لعلاوم  لرعلاوم لميلالالقلعال اوئعدلعتمااللميئالال للنيد 

ل  نييد للمح حقل ىلخم جد لت  حم لطداف . لرع اوئعدل  دل دل و عف  لمانيحل  لم ملطكيدجنمحلرطكيدجنمحلعكاحف  
(Hismanoglu &  (Hismanoglu, 0202ئؤع  لعلحعق لرالئم لمج  لعلودممنل تلع و عملعل  حكلموايلل 

لعل    ل لرل فرلر عؤ  لعلاوم ي  م ل طئعملعلويم   لعكحميلهبئملير ت لمنحط  لرت حم  لر  ال ل دقدهت  يفلعكئؤ  
 ليم  لفني  لطداف للا حم ل   د لعلاوم لرترح حمدل دلم  الجتحمئلل(لع و عملعل  حكل هله02ملص0209رعلاوم  ل)

لعلاوم لريكنلخم جدهتدلعلنيحل   .ليم د لعلاوم  لرل

 استراتيجيات التدريس المفعلة لدور المتعلم 
ت دئلعلئؤع د لرعتحبدللعلومي  ليفلردقلتومك  لعلومكحدلرتوميحمكدللمك ل مه ك لعاللانيكد ل دالا كدؤلع ك عت   د ل

رعلارجكالرعال ا شكدمملعلائؤم لعليتلتو  لعلا   لعلوميالرتا حلعل ك صللمياوميكنلكيدؤ ك ل ك  لعلومك لرليم دتكهل
فككدكاوم ل ككدل تلم  ككك لرمالدكك لر كك يلر اكككربلرم كك  لعل كك ر لرماني كككهلرماح ككال ىلعلنياككدمجلر  ككك للمكك لمكككئمل
 كك احمدلر م دل كك لتوي يحمككدملديككدلمكككا   ل تل ككئالعكشكك ال لرم  جككحمدلر محمككدل  كك  للمي كك ل كك    مل كل تل

علككاوم .لر  كككيل تلما ركككتلدكككالللككك لمكككيلالكككالقلت   كككتلعكككاوم ل كككدل تلم كككحتلمشكككدؤددللشككك دلرفوكككدالل انيكككد لليم ككك ل
ع ككك عت   د لعلاكككئؤم لعلكككيتلجتوكككالعككككاوم لهكككحؤلعلويم ككك لعلاوم ي ككك .لفدال ككك عت    لال ككك لمحجحمككك ل كككحلطكككئملموكككنمل

(.ل مكدلع ك عت    لعلاكئؤم ل0220رتشيالريحل لعلرحعلكئلعلكيتليكحكلر كدمالتك اكللا ر كتلطكئملهكئال)عا مك مل
(ل ههنككدل ريحلكك لعلرحعلككئلرع  ككحطلعلو منكك لعلككيتلهتككا ل ح ككدمالير ككتل23ملص0222رعلوككئممال)لفرككئلل فحمككدلاككدؤ 

عتطكككئعملعكنيشكككحا لرتشكككيالعال ككك عت    لعلونيد ككك لعلادل ككك :لعتطكككئعملعلائؤمكككك  لرعلا  دكككد لعلكككيتلمركككحدلهبكككدلعكومككك ل
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ا د د لعل م كك لعلنيدجتكك للككيلعكاكك ع لرمنيهيحمككدلل ككك لرفرككدلهلككدليفلتئؤمكككهملر اعؤ لعلجككرلرتنيهكك  لعل   كك لعلجكك   ملرع كك
مركحدل كهلعكومك لمكيللعليتلمنيهيحمدلعكوم لر   لهلد .رمالد لميلط علعلاو مرل تلع ك عت    لعلاكئؤم لتشكيالدكالمكد

خت ككك  للمكككئؤولريئمكككئللنطكككئعملرعتلشككك  لرعكحمكككدؤع لعلكككيتل  يدؤ كككحمدلمككك لعكاوميكككنل انيكككد لعاجككك لعلئؤع ككك  مديدل
   لردكيل اعؤهتدملرعلرئؤ للمك ل اكدؤ لعطايكددلعكاوميكنلرت كدلمحم ملرطكالال ك لع اعؤ لعلويم ك لتشيالهت   لعل    لعلج

(ل ىل تلدكككككككالع ككككككك عت    لمكككككككيل0222(ملر وكككككككدؤلعل كككككككك دممل)0202 رلعل   ككككككك لعلاوم ي ككككككك ليفلعل جكككككككال)عت كككككككئمل
محمككدؤع لعلاودمككالموحمككدلع كك عت   د لعلاككئؤم لتانككييللككئاعلمككيل كك  لعلاككئؤم ملر ترككدتلعكومكك ل ل ككد لدككال  مركك لرل

رفني ككد لتني  كك طدلمنككييلجككحا لرفدلم كك لعال كك عت    ليفلعكحقككرلعلاوم يككا.لر مجكك للككئالمككيلعل  ككحمنل لككهلاللتحجككئل
  مر ل رلع  عت    لمام ليفلعلائؤم لرل يلطنيد لع  عت   د لتكدلئللمك لتنيي ك لمحمكدؤع لعلا  ك لعلوميكاملرمكيل

ئؤم ملرعلاركككدقلم دككك للعلنيشكككدطليفلعلويم ككك لعلاوم ي ككك لمكككيلعككككدا لعلئؤع ككك  ل ىلعلنككك رؤكلعلانيحمككك ليفلع ككك عت   د لعلاككك
ل(.0202عكاوم ل)عت ئمل

الر مندحلعكرجحال د  عت   د لعلائؤم لعك وم للئرؤلعكاوم ملجنئل لهلرؤاليفلقكدمحولعكوكدمملعل قيكا:لفو ك
ماد واحمككدملر منككدل ككدلعلويككاللمكك لت و ككالارؤلعلاومكك  لعتمكك :للش كك هلرقككح ع ملرمرككدق:ل ر كك لعككك ص ل ا و ككالتح كك دتهلرل

)0200; www.almaany.com((للش  مل ك:لفودق0222.لريفلعلش م ال) ر  ديبلل)active)لفدل دلم  لمك عامل.
رعل كئممللميكاوم ملد ك ل تلمكيلللمنيشدطملرميلفلفد  عت   د لعلائؤم لعك وم للئرؤلعكاوم لتنييلعلنيشدطلعلورمكا

م ككداالعكوككدم لعلرحم كك للككاوم لعلومككحد:ل تلتومكك لعلومككحدل)ليم كك لفودلكك (لرطكك علعكجكك محلمنككييلعلنيشككدطلعلورمككالرعل ككئممل
فككاللت  ككالعتلشككك  لعلومي كك ل كككال ككدلعالطايككددل كككد ربع لعلورم كك للكككئملعكاوميككنمل تلعلاهد ككئللمككك لعلككاوم لعل وكككدقل

دقلعل د كككك ل و ككككئعللككككيلعكوميككككنلعلكككك كلمرككككئمحتلعكومحمككككد لر   ككككحتللمكككك لت   كككك لعكركككك ؤع للمومككككحدلمككككئلحل ىلعلاركككك
علئؤع   ملفائؤم لعلومحدل دل تلمشيال و ع لعكاومينليفل حبدللتوايئللمك لعال ارجكد لرتاك حلهلك لعلا دلكالمك ل

 لرموكككدؤفحم لعلككككد ر لموميككك حم لر قككك عهن ملرعالحككك طليفلدكككالمشككك ال لرخت ككك  لر كككني لقككك عؤع لرعلككك   ل كككنلالكككربعهت
رعكوككدؤملرع ككربع لعلومي كك لعكحجككحا ليفلخمامككرلمجككداؤلعكو فكك ملديككدل دؤ ككحتل وكك دقلعلار كك  لعكايشكك  لمكك لعالجتككد ل

ر  ككيلعلرككحقل ككهتلع كك عت   د لعلاككئؤم لعك ومكك للككئرؤلعكككاوم لطككا:ل(.ل0222للعل وككدقللمككاوم ل)علني ككئكلر مككال  م
ليتلهتا لجبوالعكاوم للش دلرفودالليفلمحعقرلعلاوم لعكوام ك ل كدل ركتلعتطكئعملريحل لعلرحعلئلرع  حطلعلو من لع

لعكهمحل لميلتئؤم لعلومحد.

 :نتائج البحث
عل   ل ىلعلاو مللم لارؤلمش فد لعلومحدليفلؤف لد د  لعكوميد ليفلردقلع  عت   د لعلائؤم لط علطئمل

ل
م
لعلومحدل ئمني لعل دد ملرمتلعلاح ال ىللئالميلعلنيادمجل مهحمد:له لموميد ل وم للئرؤلعكاوم لميلرجحم لعك

http://www.almaany.com/
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 دؤ كككككيل ارعؤطكككككيليفلؤفككككك لد كككككد  لعكوميكككككد ليفلركككككدقلل تلعكشككككك فد لعل  حمكككككد لككككككدا لعلومكككككحدل د دلكككككدلمكككككد -0
ع ككك عت   د لعلاكككئؤم لعك ومككك للكككئرؤلعككككاوم للمككك لهكككدرؤل اع لعل  ككك لعلاالاككك لرطكككا:لعلاكككئؤمدملعلاحج كككهمل

ت عرحلعكاح ك لعلوكددللحجحمكد للهك لموميكد لعلومكحدل كحل دؤ ك لعكشك فد لهلك  لعتارعؤل كنلرعلارح ملفرئل
(للمكك لهككحؤل2مككيل0722(للمكك لهككحؤلعلاككئؤمدملر)ل2مككيل0729(للمكك لهككحؤلعلارككح ملر)2مككيل0723)

 علاحج هملرطالماح  د لتر ليفلعل   لعلادل  لميلف د لعكر دولرترد الال دؤل د دلد.

جحمد لله لل ني لعل   لدحقل ارعؤلمش فد لعلومحدليفلؤفك لد كد  لعكوميكد ليفلركدقلرجحالت در ليفلرل -0
 د  لت عردرل نل د دلدلرلداؤع.؛لع  عت   د لعلائؤم للم لهدرؤل اع لعل   لعلاالا 

ل  كدلحؤمحولغك لت  كحكعاد كال للمك ل   لل ني لعللاالل ل دجدم  ليفل ؤع ل ف عاللئدلرجحالف ر للع  -2
دحقل ارعؤلعكش فد لعل  حمد ليفلؤفك لد كد  لل  دلحؤمحولت  حكعاد ال للم لل ني لعل   ل ف عالل ؤع رل

عاد كككال للااللككك ل دجكككدم  ليفل ؤع لل نيككك لعل  ككك لموميكككد لعلومكككحدليفلركككدقلعلاحج كككهملررجكككحالفككك ر للع 
دكككككحقلل  كككككدلحؤمحولت  كككككحكعاد كككككال للمككككك للر ؤع ل فككككك عالل نيككككك لعل  ككككك ل  كككككدلحؤمحولغككككك لت  كككككحكلمككككك ل
لاركح للجكدملم ك اع لل نيك لعلاكئؤمدملرعل؛كش فد لعل  حمد ليفلؤف لد د  لموميكد لعلومكحدليفلركديل ارعؤع

ل.ل  دلحؤمحولت  حكعاد ال للم للعل   ل
علككالختلختججككحميلف  مككد لرعجتدطككد لم كك اع لل ليفل ؤع ل فكك عالل نيكك لعل  كك رجككحالفكك ر للع لااللكك ل دجككدم  -2

 ارعؤلعكشكك فد لعل  حمككد ليفلؤفكك لد ككد  لموميككد لعلومككحدليفلل نيكك لعلئؤع كك لعلككالختلختججككحميل د ككد لدككحقل
 ليفلعلكالختلختججكحميل د كد .لررجكحالفك ر للع لااللك ل دجككدم لدقلعلاكئؤمدللجكدمل فك عالل نيك لعل  ك رك

علككالختلختججككحميلف  مككد لدككحقل ارعؤل ملر ؤع ل فكك عالل نيكك لعل  كك لعلككالختلختججككدهتيل الككل ؤع لل نيكك لعل  كك 
للارككح للجككدمل فكك عالل نيكك لعل  كك ؤفكك لد ككد  لموميككد لعلومككحدليفلرككديللعلاحج ككهلرعلعكشكك فد لعل  حمككد ليف
 .علالختلختججدهتيل ال م

دكحقل ارعؤلعكشك فد لعل  حمكد ليفلؤفك للل ليفل ؤع ل ف عالل نيك لعل  ك لئدلرجحالف ر للع لاالل ل دجدم  -3
لم ككككنيحع لع ئمكككك لكما كككك لعلاككككئؤمدملعلاحج ككككهملرعلارككككح ل ككككدالاالمل؛لد ككككد  لموميككككد لعلومككككحدليفلرككككدال 

 علئرؤع لعلائؤم   ليفلردقلع  عت   د لعلائؤم .رل

مكيلعلاح ك د لعلكيتلتك مل هنكدلتككحم ليفلت و كالارؤلمشك فد للععل دداك للكئالمرقكئلاكدمجلعل  ك ليفللكح لرل
لميل مهحمد:لمدا لعلومحدلعل  حمد ليفلؤف لد د  لعكوميد ليفلردقلع  عت   د لعلائؤم م

رعلككك  لراق رككك لرع لاككك عدلهبكككدللنيكككئلعالا كككدؤلعكشككك ف لعل  حمككك لككككدا لعلومكككحدلرت وككك  حمدللرلككك لوككك رطلر ل كككد  -
 كيدؤ  لعتارعؤلع و عف  .
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ع لانيكككد ل اجكككي  لرتني  ككك ل ككك عمجلتهط م ككك للميشككك فد لعل  حمكككد للمومكككحدللا كككحم لمحمكككدؤعهتيلرموكككدؤفحميليفلؤفككك لل -
 ل ارعؤطكككككيلع وككككك عف  ليفلركككككدال :لد كككككد  لعكوميكككككد ليفلركككككدقلع ككككك عت   د لعلاكككككئؤم لمكككككيلالكككككالقل دؤ ككككك

 علائؤمدملعلاحج هملرعلارح .
تو مكك ل ارعؤلعكشكك فد لعل  حمككد لكككدا لعلومككحدليفلؤفكك لد ككد  لعكوميككد ليفلرككدقلع كك عت   د لعلاككئؤم لمككيل -

لالككالقل ارعؤطككيلع وكك عف  ليفلرككدال ملعلاككئؤمدملعلاحج ككهملرعلارككح ل انيككد ل قدمكك لعكمار ككد لرعلنيككئرع لعل  حمكك 
 رعلحؤشلعلا   ر  ليفلط علعردق.

 جككك ع لتركككح لارؤكللحعقككك ل دؤ ككك لعكشككك فد لعل  حمكككد للمومكككحدلتارعؤطكككيلع وككك عف  ليفلركككدال ملعلاكككئؤمدمل -
علاحج هملرعلارح لر ا للل ليفليكنل اع لعكوميكد ليفلركدقلع ك عت   د لعلاكئؤم ملرمكيلفلتركئ لت  مك ل

دكككحقلارؤلعكشككك فد لمكككيلعلئؤع كككد للداللكككدف للماح ككك  ل كككدج ع لعك مكككئ .لؤعجوككك للا ككككنلطككك  لعكيدؤ كككد .
 ن رل ل ه. يالط علعل   لرتملتملعل  حمد لرعليتلميلوههندل تل
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 "استبانة"
 

 وفقها اهلل ...........معلمة العلوم ...................................................../ المكرمة األستاذة    
  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة  ،، وبعد

 
مشرفات  "دور تضع الباحثة بين يديك هذه االستبانة التي تمثل أداة البحث لرسالة ماجستير موضوعها

العلوم التربويات من رفع كفاءة المعلمات في مجال استراتيجيات التدريس المفعلة لدور المتعلم من وجهة نظر 
وتستهدف تعرف دور مشرفات العلوم في رفع كفاءة معلمات العلوم في المرحلتين المتوسطة  المعلمات"

والثانوية في مجال استراتيجيات التدريس المفعلة لدور المتعلم، كما تستهدف معرفة إن كان ثمة فروق ذات 
الخدمة، الدورات داللة إحصائية بين إجابات عينة البحث تبعا لمتغيرات البحث )المؤهل العلمي، سنوات 

 التدريبية(.
 

وحيث أنك أحد أفراد عينة البحث، تأمل الباحثة منك التكرم بقراءة االستبانة وتدوين استجابتك بكل دقة 
 حاط بالسرية التامة.خدم مرئياتك لغرض البحث العلمي كما ست  تسوموضوعية، وست  

 
رأيك في كل عبارة من عبارات االستبانة وفق المثال في الحقل الذي يمثل  (  √  اإلجابة :ضعي عالمة ) طريقة 

 التالي:
 
 العبارة :  م

 تدرب المشرفة التربوية المعلمة على :
 درجة ممارسة مشرفة العلوم التربوية لدورها

 نادرا أحيانا غالبا
استخدام استراتيجيات التدريس القائمة على المدخل  1

 البنائي في تدريس العلوم
 √  

            
 شاكرة ومقدرة حسن استجابتك

 
 

 الباحثة                                                          
 الحازمي بنت عبداهلل حسينفوزية                                                     
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 ( أمام الخيارات التي تنطبق عليك:√فضال ضعي عالمة )
 أوال : المعلومات العامة 

 المؤهل العلمي ) آخر مؤهل (  -1
 ل   دلحؤمحولغ لت  حكل
 ل   دلحؤمحولت  حك
  ل مدجكا
 .................................) ل م طال ال ل)لم د
  التخصص -2
  ل د ي د
 ل ف  مد للللللللللللللللللللللللل
  ل  د د
 ل لمحد
 ل ...................................... ال مل)لم د ل(ل
  سنوات الخدمة في التعليم  -3
 ل  نيحع ل3 قالميل
 ل  نيحع للللللللللللللللللللللل02-3ميل
 ل  نيحع ل02 دا ميلل
  الدورات التدريبية في مجال استراتيجيات التدريس  -4
 ل ميلارؤ ل ىلاالللارؤع ل
  ل  دا ميلاالللارؤع
  ل المحجئلارؤع

ل
ل
ل
ل
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ل

حملحؤ
ع

ل

لد
لعلو دؤ 

لتئؤيلعكش ف لعل  حم لعكومي للم :

اؤج ل دؤ  لمش ف لعلومحدل
لعل  حم للئرؤطد

للداؤعنلل د دلدنللغدل دنل

مد
كئؤ
كككككككككككككك
علاككككككك
ق:ل
تر
حؤلع

عحمل
ل

للللعالا دؤلع  عت   د لعلائؤم لعليتلتنييالعلا   لعلومياللئملعكاوميد ل0
للللع  عت   د لعلائؤم لعليتلتكدلئلعكاوميد للم لعلاهمالرعاحعؤلف يدل  نيحميتحظ رلل0
للللتحظ رلعتلش  لعلا دلم  لعليتلتوايئللم لعلا  مدلرت مئلميل  ئععلعكاوميد لل2
للللتني   لاؤرولمانيحل ل د اوئعدلع  عت   د لدئما لل2
للللعلانيه  لعلويمالعكائؤجللاكمكالعتلش  لرعحملاحملعك عالتوميهللل3
للللت د  لعال ارجد للم لعلهحعط لعلومي  لععك ت   ل دل    لعحمل   ل دكاوميد لل1
لللليئمئلع  عت    لعلائؤم لرفتلعتطئعملعحملئا لل2
للللتجي  ل   لمالمي للر دولللر دولع ا وديلعكو ف للئملعكاوميد لل2
للللهت   لعل    لعلج   ل   مر لتا حلل العكاوميد لف  دلماكدرم ليفل لش  لعلاوم لل9

للللتحظ رلع  عت   د لتئؤم لم ني  للم لله مد لعلاوم لعائما لل02
لللل.ت حميلؤ م لما دمم لل     لت ك لعلاوم لل00
للللت ك  لعكودؤمل دلمالم لعك عدالعلوي م للمياوميد للل00
لللليئمئلمدلتكا   لعكاوميد لتوميهلرمدلمجودللم حميليفلعك عدالعلوي م ل02
للللع ا دؤل  دل دلرع  عت   د لتئؤمك  لالد  لهبدلل02
للللتحق لمنيد   لعك دط  لعلومي  لككاحملمنحلعكاوميد لل03

للداؤعنلل د دلدنللغدل دنللتحجهلعكش ف لعل  حم لعكومي ل ى:لدلعحملحؤ
ج كككككه

علاح
مم:ل

ؤعلاد
حملح
ع

ل
للللهت   ل لطدتلعكاوميد للمئؤول    لعت  م ل ش ال لميلرعق لد د لعكاوميد ل0
للللتنيحم لعكئالالالالا دؤع  عت   د لعلائؤم لعكنيد   للمئؤول0
للللع اوئعدلع  عت   د لتنيد دلمكاحملعكاوميد لل2
للللؤ  لهاحملعلئؤول حعق لعا د لعل حم  للمياوميد ل2
للللع اوئعدلع  عت   د لتوايئللم للشدطلعكاوميد ل ش الد  لل3
لللل دؤ  لارؤلعكحجحم لرعكئؤ  ل انيد لعلائؤم ل1
للللع اوئعدلع  عت   د لتئؤمك  لتنيد دلمج  لف د لعكاوميد للل2
للللعلاو   لكنيحلف صلعلاوم لل العكاوميد ل2
للللعلاو   للنلش  لعليتل اكاوئمحمدللار   لع ا وديلعكاوميد لك دط  لعلئؤولر   لتني   لعلنيشدطلل9

لللل.ال ل  مر لعال ارجد ل انيد لعلا دلالم لعكاوميد ل02
لللل.تش   لعكاوميد للار المك حل  لتوميحميلع دصلرعكشدؤد لف حمدللل00

 ثانيا : محاور االستبانة
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للللتوحمئلعكاوميد للم لص  دلعتف دؤلعةئمئ لل00

ج كككككه
علاح
مم:ل

ؤعلاد
حملح
 للع

تد 
 

لللل ادؤ لعلش لعل كل   ل   و لتوم لعلومحدلل02
للللعتارع لعلال م ليفلعكواربلتوحمئلعكاوميد للم لع ا دؤل ارع لجئمئ للنيئللئدلتحف ل02
للللت م رلعكاوميد ل ولئعالعلو ر لرترئ حمدل مددل م الهتيليفلعل جاللل03
للللتش   لعكاوميد للم لتر العلنيرئلعل نيد لرعلا دلالموهللنيئلعلو  ل01
للللعالا دؤلعلاحق رلعكنيد دللمائالاليفلتحج هلعكاوميد لل02
لللل دكومحمد لرعتارع لعلال م ليفلعلحقرلعكنيد دت رمئلعكاوميد لل02
للللؤ  لعكاوميد ل جداؤل ال مللميو ف لل09
للللتش   لم داؤع لر ف دؤلعكاوميد لل02
للللرل لعاحعف لعلاش  و  للمياوميد ل00

ل

ل د دلدنللغدل دنللتكدلئلعكش ف لعل  حم لعكومي للم :لد عحملحؤ
 

 لداؤعنل

حؤل
عحمل

كح 
كككككككككككككك
لاركككك
 :لع

علادل
ل

لل لعالا دؤلعل  دلعلنيدقئميلالالقلعتدد لعل    للمياوميد للار   ل ليدهليل   مر للرئم لل0
لل لف دل دؤ دهتدلعككاوئم ليفلردقلع  عت   د لعلائؤم لل0
لل لعكشدؤد لم ل م الهتدليفلتر   ل دؤ دهتيلعلائؤمك  ل2
لل ل و ع ل دل دهتدليفلتر   ل دؤ دهتدلعلائؤمك  لل2
لل لؤ ئلعتال د ليفل دؤ دهتدلعلائؤمك  لرترئ لت  م لؤعجو لل   لعلا كنل3
لل لر رل ؤع طدلع د  لليلعلائؤم لرعلاوم لل1
لل لعكردؤل ل نلتئؤمكحمدلر م الهتدل    لت داقلع ربع لل2
لل لع  ارجد لدحقلعلجوح د لرعت  م لعليتلتحعجحمحمدلميلق العكاوميد لل2
لل لمالده ل دؤ د لعلار   لاعالالد   لعلئؤع  لل9
لل لم عجو ل ارع لعلار   لرع اوئعمحمدل ش اللدقئلل02
لل ل تدد لعل    للمياوميد للار   لفدلم  لرحمحاعهتيل00
لل لعلنيادمجلعليتلماح ميلهلدلف دلتردؤم لعكاوميد لدحقلتوي  ل00
لل لتنيحم ل  دل دلمودة ل ال د لعكاوميد لل02
لل لعلا مدللم ل وح د لتئؤم لعلومحدلل02
لل لترح ل ا لع  عت   د لعلائؤم للم ليج العكاوميد ل03
لل لتر   لعلنيحعتجلعلاوم ي  ليفللح لع  عت   د لعلائؤم لل01
للللتحظ رلعلا  م لعل عجو للا حم لع  عت   د لعلائؤم لل02
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 المراجع العربية
ل) للندق. ل0202عت ئم مدى استخدام معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض الستراتيجيات (.

لتنمية مهارات وتفكير المتعلمات من وجهة نظر المشرفات التربويات لعل  حللعل  حم .لدم   لم د  عل    مل.
لجدمو لعكم ل وحا.لعل مد .

مجلتة جامعتة الملتك (.لتجحؤلمر حللم  دمد لعلال م ل لئعالموم لعلومحدللمي دم لعكاح ك  .ل0222عا م املالدلئ.ل)
ل.21-0م(1(، العلوم والدراسات اإلسالمية )11سعود )
 عكا ئ :لاعؤلعل اديلعةدموا.لع مدؤع لعلو    طرائق التدريس واستراتيجياته. (.ل0220عا م لملهيئ.ل)

لكك  للمنيش لرعلاح م لرعل  دل ..ليدت:اعؤلعتعليم العلوم للجميع (.0223ال دم هملل ئعهلل.ل)
(.لؤ م لمككار م  ل كحلت كحم لعهل  ك لعلاوم ي ك ليفلمكئعؤولعل نيكد لعلاد وك للم مد ك لعلودمك للاومك  لعل نيكد ل0220عل رعمملط د.ل)
ل.92-30م0المجلة التربوية،علاوم  لعككاي .لليفللح 
ل.لليدت:لاعؤلعلش ر للمنيش لرعلاح م .أساليب تدريس العلوم (.0222 ماحتمللدمش.ل)

ل.لليدت:لاعؤلعكك  .مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية (.0222ادؤ مللحعم؛لرعلوئمماملل ئلعلكالد.ل)
ل :لم ا  لعلو   دت..لعل مدمعجم مصطلحات العلوم التربوية(.ل0222علش م املوحقا.ل)

ل.لليدت:لاعؤل  د للمنيش لرعلاح م .طرق تدريس الرياضيات والعلوم(.ل0202ل م جمل دما؛لر م يدتمللدمر.ل)
معوقات استخدام معلمات العلتوم فتي المرحلتة االبتدائيتة بعتر استتراتيجيات التتدريس متن (.ل0222علو ميملمى.ل)

عكنيدطجلر   لتئؤم لعلومحدملدم  لعل    ملجدموك لعكمك ل كوحا.لل.لؤ دل لمدجكا لغ لمنيشحؤ ملقك وجهة نظرهن
لعل مد .

)ت مجك لل كئلهيكئللاإلشراف التربوي على المعلمين دليتل لتحستين التتدريس(.ل0220ف   مل م ع  ا؛لرالاليملجكن.ل)
ل(.0992ام عمم(.لليدت:لعةدمو لعتؤال  ل)

ل.comwww.almaanyطكللم لعل ع  :ل3/0/0222يفلل  جدلهملمتلع0200قدمحولعكودمملعل قيامل
التدريس نماذج وتطبيقات في العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات (.ل0222عل ك دممملهيئ.ل)
 .لعلردط  :لاعؤلعل   علو يب.االجتماعية

  لعت د كككاليفلرعاكلدنككك مح لرعلجككك  ع ل دةيحمحؤمككك ل(.لمككككاحمل دؤ ككك لموميكككالعلاومككك0222دكككحم عتملل كككئعلحطدي.ل)
مجلتتتتتة العلتتتتتوم التربويتتتتتة  عل يني ككككك للم  دمكككككد لعلائؤمكككككك  لمكككككيلرجحمككككك للهككككك لمكككككئم كلعككككككئعؤولرعككككككحجحمنلعل  كككككحمن.

ل.21-10م(3، )11والنفسية،
ملعلردط  :لدريسالمصطلحات التربوية الم عرَّفة في المناهج وطرق الت(.لمو  ل0222علمردمممل  ئ؛لرلعةيامللما.ل)

للد لعل اد

http://www.almaany.com/
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دورالمشرف التربوي في تنمية الكفاءة المهنية لمعلمي الصفوف األولية بمحافظتة عنيت ة  (.0222عكنيجحؤملالدلكئ.ل)
ل.لؤ دل لمدجكا لغ لمنيشحؤ ملقك لعل    ملدم  لعل    ملجدمو لعكم ل وحا.لعل مد .من وجهة نظرهم

.لطرق وأستاليب واستتراتيجيات حديثتة فتي تتدريس العلتوم(.0222اكملمكى.ل)علني ئكمل  ئ؛لرؤعوئمللما؛لرل ئعهلد
لعلردط  :لاعؤلعل   لعلو يب.

ل) لمى. لعهلداكم لرل ئ للما؛ لرؤعوئم ل  ئ؛ ل0222علني ئكم اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير (.
ل.لعلردط  :لاعؤلعل   لعلو يب.العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

(.لعل مكككدؤع لعلجكك   لعكئؤ كك  لرلالقاحمككدل دجتدطكككد لموميككالعلومككحدلعت د كك  ل كككحل0222لشككحعتملت ككك لرلشككحعتملمج ككا.ل)
ملغك  مل022-022(مل0)ل2مجللمجلة جامعة األقصى، سلسلة العلوم اإلنسانيةع و عملعل  حكل  دفه لغ  ل

لفمك ن.لل
اإلشتراف التربتوي فتي عصتر (.لع اعؤ لعلودم للذوك عملعل  كحك.ل0209ر عؤ لعل    لرعلاوم  .لعكيم  لعلو    لعلكوحام مل)

.لدليتتل مفتتاهيم اإلشتتراف التربتتوي(.ل0201.لعل مككد .ر عؤ لعل   كك لرعلاومكك  .لعكيم كك لعلو   كك لعلكككوحام .ل)المعرفتتة
لعل مد .

ل
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