تقييم األداء التدريسي لمعلمي العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بمحافظة الرس
في ضوء متطلبات تدريس مناهج العلوم الحديثة
إعداد الطالب

حمد مرزوق محمد الحربي
نتيج ةةل غيتاية ةعلم لغايعي ةةل لغاتغعي ةةل لغعتو ةةتعال ربية ةةم عللع لغتعمي ةةل علغتاي ةةيع دة ة لغععي ةةل لغاعمي ةةل لغو ةةاع يل

عشععع "تبعيع عنةتج لغايةعع علغعيتاةيتم "لغةسع يوةات دة تعج ةي لغةت ايجةت عنةتج ععل مةل غ ةسا لغتايةعلم علغ ةعع
لغعاعديةةل لغعحةةتلمل غ ةةت عليةةل لنةةي بةةتا لغتاييةةع عجةةت م اة دة جةةسا لغعنةةتج ع ةةا لطجة لو عب لع ة عروةةتغي
لغت عيس علغعوت ا لغتاييعيل عروتغي

عر علم لغتةييع عغعت لظي لغمتلل عن خالا اعيي مت عيس عت لغايعع دة

لغحةةفعو لغاييةةت عةةن لغععليةةل ل مت ل يةةل غع ة تلي ة اةةن اشةةع وةةنعلم عن ةةت خعةةس وةةنعلم د ة ت ة عيس جةةسا لغويوةةل
ععشتع تي د لغ ععلم لغت عيميل ايت ويويل عتجععجةا لغايعيةل علغختحةل معايعة لغايةعع عتمةت ا لغنةةتح عا ةع لةعا
علقع ت عيس جسا لغعنتج لغل ي ل ععت رم عا عةن حةاعمتم تاية تلةية لغ ة و لغعنشةع عةن جةسا لغعنةتج

عع يةت ع

لعا جسا لغعنتج عرن ت عنتج عتعجعل عةن مي ةل تختيةو اةن لغمي ةل لغعلييةل اةت ة يت ،عايعيةت ،علقتحةت يت ،علتةت دة

تاييع عتايع لغايعع ع سغك ش عى يع عن لغعايعين د رن لغعنتج لغل ي ل تةتحع ايت بعيةل تة عيس عللة دة
ا لغ ععس تةعيمت ( ،عع لغتايع لغخعتويل) عج قة

عقم بعيا

ع ت رن لغعايعين رنفو ع يج عن حاعمل د د ع لغعةععلم لغج ي عنظتع منت ت ع يفيل تة يع ت عجسل

لنا س ايت ب لع

تتبي

ت ةعن عنتوةمل غ ةا لغععلقةو لغ لعوةيل عرن لغة ععس تلتةت اغةت

ت عيو ع ما ماا ع لشت ت عن حةاعمل دة لغتاتعةا عةع لغويوةيل عدة تةة يع ت غيبةال

ع تعلم ختحل م ت يج

عرن ةت

لن تتعدع د عن يةعع مت عيو ت لتت ي ع اعيي مإتةتن.

تعت عن لغمتلل د جسل لغعجتا عليل لني غع يوم –ايت لة ايةع لغمتلةل –لن تةع تةيةيع ل لم عايعة
علو ،
لغايعع د لغحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل د اعم عتبيمتم عنتج لغايعع لغل ي ل تأت جسا لغ لعوةل غعاعدةل

لغع تعلم لغت عيويل لغعلج

تعدعجت غ ى عايع لغايعع غيحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل ععةت عة ى اتةةتن عايعة

لغاي ةةعع غ ةةسا لغع ةةتعلم لغت عيو ةةيل ع ةةن خ ةةالا عاللظ ةةل ل ل ةةع ع ةةسغك ع ةةن خ ةةالا رعلم لغعشة ةعدين لغتعم ةةعيين ععة ة يعع
لغع لعس ل مت ل يل د عوتعى ل ل ع لغت عيو .
أسئلة الدراسة:

 .1عت لغع تعلم لغت عيويل لغعلج

تعدعجت غ ى عايع لغايعع لغل ي ل غيحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل؟

 .2عت عوتعى ر لم عايع لغايعع لغل ي ل غيع تعلم لغت عيويل لغاللعل غتة عيس عةةعع لغايةعع دة لغحةفعو لغاييةت
عن لغععليل ل مت ل يل د اعم عاللظل ر ل ع؟

 .3عت عوتعى ر لم عايع لغايعع لغل ي ل غيع تعلم لغت عيويل لغاللعل غتة عيس عةةعع لغايةعع دة لغحةفعو لغاييةت
عن لغععليل ل مت ل يل د اعم رعلم عشعد لغايعع عع يعع لغع لعس؟

 .4ج ةةا تعجة ة د ةةعع م ةةين لغعايع ةةين دة ة ر لم لغع ةةتعلم لغت عيو ةةيل لغاللع ةةل غتة ة عيس عة ةةعع لغاي ةةعع لغلة ة يل دة ة
لغحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل عدةت ،غيع جا عا ونعلم لغخمع ؟

أهداف الدراسة:
 -1تاعو لغع تعلم لغت عيويل لغاللعل غت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل د لغحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل.

 -2تةيةةيع عوةةتعى لط لم لغت عيو ة غعايع ة لغايةةعع لغل ي ةةل متغحةةفعو لغاييةةت عةةن لغععليةةل ل مت ل يةةل د ة اةةعم
عتبيمتم ت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل.

 -3تل ي جعلن

لغةع علغةحعع د ر لم عايع لغايعع لغل ي ل متغحعو لغاييت عن لغععليةل ل مت ل يةل دة اةعم

عتبيمتم ت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل.

 -4لغتاعو ايت لغفعع مين لط لم لغت عيو غيعايعين عدةت ،غعتايعع لغع جا علغخمع .
أدوات الدراسة

لوتخ ع لغمتلل لغعن

لغعحف

ليل را لوتمتنل عمبتقل عاللظل غجعع لغميتنتم عبمةم ل وتمتنل ايت

جعيع رد لع عجتعع لغ علول عا جع ( )41ع ي لع ع( )6عشعدين تعمعيين رعت مبتقل لغعاللظل دبمةم ايت اينل
اشعل يل مويبل ( )31عايعت عق لشتعيم ل وتمتنل عمبتقل لغعاللظل ايت توع عجت م ج لغتخبيب علغت ي ل
علختيتع بع لغت عيس عتنفيسجت علطنشبل لغتاييعيل علغعوت ا لغتاييعيل علغتةعيع عتاليل لوتجتمتم لغبال

علغعلجمتم لغعنلغيل عل لع لغحو.
أهمية الدراسة:

 -1عت تحا لغيي جسا لغ لعول عن نتت

ق توتا د تل ي ل لتيتجتم لغت عيميل غعايع .

 -2ق يوتا عاعدي لغعايعين متغع تعلم لغت عيويل لغعبيعمل عن ع ايت تبعيع ل ل ع معت

 -3يوة ع دة تبةعيع ر ل ةع ععةت يوةتا ايةت تلةية ل جة لو لغتاييعيةل لغععجةع عةن تة عيس لغايةعع لغل ي ةل دة
لغععليي ل مت ل يل.

 -4يع ن لوتخ لع ر لت لغ علول د
نتائج الدراسة
عن رجع لغنتت

علوتم رخعى عشتم ل.

لغت تعحيم اغي ت لغ علول رن لغعايعين رد لع لغاينل د اعم عاللظل ر ل ع يةعععن مأ لم

ع تعلم لغت عيس لغاللعل غت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل دة لغحةفعو لغاييةت عةن لغععليةل ل مت ل يةل م عجةل عتعوةبل
ليةةل ميةةم لغعتعوةةب لغاةةتع ( )28.4عةةن  4عجةةتم

عةةت رن لغعايعةةين يعتعوةةعن ع ةةتعلم لغت ة عيس لغاللعةةل غت ة عيس

عنتج لغايعع لغل ي ل د لغحفعو لغاييت عن لغععليل ل مت ل يل م عجل عتعوبل ليةل ميةم لغعتعوةب لغاةتع ()3811

عن  4عجتم د اعم رعلم عشعد لغايعع عع يعع لغع لعس

عت رني تعج دعع سلم

غل الحت يل مين عتعوب

عجل ر لم لغعايعين غيع تعلم عمين عوتعى لغتع ن ( )%57دة عجةت م لغتخبةيب لغت ي ةل لختيةتع بةع لغتة عيس

عتنفيسجت لغعوت ا لغتاييعيل تاليل لوتجتمتم لغبال
تعج دعع سلم

ع تنم تيك لغفعع غحتغح عوتعى لغتع ن ( )%57عليات،

غل الحت يل لغل ان عوتعى  .8.7دأقا مين رعلم ةا عةن عشةعد لغايةعع ععة يعع لغعة لعس

د عوتعى لط لم لغت عيو غعايع لغايعع لغل ي ل عليات،
لغايعع لغل ي ل غيع تعلم لغت عيويل لغاللعل غعن

تعج دعع سلم

غل الحت يل دة ل توةت

لغايعع لغل ي ل تالى (غيع جا عا ونعلم لغخمع).

عايعة

التوصيات:
دة اةةعم لغنتةةت

لغتة روةةفعم ان ةةت لغ لعوةةل يةةعع لغمتلةةل اة عةةن لغتعحةةيتم لغتة يع ةةن رن توة ع دة

تبعيع ل لم لغت عيو غعايع عنتج لغايعع لغعبعع د لغععليل ل مت ل يل عج ايت لغنلع لغتتغ :
ل جتعتع علغتع يل ايت ت عي

-1

لغعايعين د عجتا عنتج لغايعع لغل ي ل عسغك محفل ععيل.

-2

لغاعا ايت تةييا لغنحت

-4

لغاعا ايت ععلات رن ي عن لغعلتعى عنتومت ،عع لغلعن لغعخحص غت عيوي علعن تنفيس لغتجتع لغايعيل.

-6

لغاعا ايت تعديع عاتعا لغايعع د ع لعس لغععليل ل مت ل يل عتعديع تج يللت ت ععوت ا لغوالعل دي ت.

-3

لغت عيو غعايع لغايعع علغل عن ت عيوي غععل رخعى غيع تخححي.

لغاعا ايت عاتغجل عش الم ت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل د لغععليل ل مت ل يل.

لغاعا ايت تعديع لغعوت ا لغتاييعيل لغاللعل غيعنتج لغل ي ل.

-7
-5

لغاعا ايت تايين علاع عختمع د لغع لعس ل مت ل يل.

-9

تفايا عع لغعشعدين لغتعمعيين د تعجيي لغعايعين د عجت م لغتخبةيب غية ععس علختيةتع بةع لغتة عيس

لغاعا ايت ايجت لعلدل عت يل ععانعيل غعايع لغايعع لغعتعيل.

-.

عتنفيسجت عل نشبل لغتاييعيل علوتخ لع لغعوت ا لغتاييعيل علغتةعيع.

المقترحات:

لوت عت  ،غعت م رتي لغ علول لغلتغيل يةتعح اجعلم لغملعل لغتتغيل:

 -1علول ان ل لتيتجتم لغت عيميل غعايع عنتج لغايعع لغل ي ل د لغععليل ل مت ل يل.
 -2علول ان تةعيع عع لغعاعا د ت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل د لغععليل لغعتعوبل.

 -3علول ان تةييع ل لم لغت عيو غعايع لغايعع دة لغععليةل لغعتعوةبل دة اةعم ع ةتعلم لغتة عيس لغاللعةل
غت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل.

 -4علول ان عش الم ت عيس عنتج لغايعع لغل ي ل د لغحفعو لغ نيت عن لغععليل ل مت ل يل.

 -7علول ان دتاييل معنتع عةتعح غتنعيل لغع تعلم لغت عيويل غعايع لغايعع متغععليل ل مت ل يل.
المراجع:

رعتع لعي عختتع (2...ع) .مهارات التدريس ب( )1ع تمل لجعلم لغشع غينشع لغةتجع جع ععيل عحع لغاعميل.
لغجعيع علع نتحةع علعة 1416( .ج ة 1996-ع) عة ى تع ةن عايعة لغايةعع دة لغععليةل لغعتعوةبل معلتدظةل لغخةع عةن ل لم ع ةتعلم لغتة عيس
لغع يويل عوتغل عتجوتيع غيع عنشعع جتعال لغعيك واع

لغلةيمل لطوتويل غيع ع
لغلعم

(1431جة).عللع لغتعميل علغتاييع لغععي ل لغاعميل لغواع يل.

ر يع لون ( )2..9نتت

غيا عايع لغايعع غيحو لغعلمع ل مت ل
لعش ة اي ة

ييل لغتعميل .لغعيتض.

اعميل عخيمل غالعتا عجيل لغعاعدل لغا ( )169عللع لغتعميل علغتاييع لغعيتض ص ص.22-17
(1432جة) لغبمال لغعا غل لغعيتض عجععال لغامي تن غالوت عتع

عوةةاع ع عنةةت ام ة لغ ت ع199.( .ع)" .معنةةتع عةتةةعح غتلوةةين لط لم لغت عيو ة غعايع ة لغايةةعع د ة لغععليةةل ل ا ل يةةل " المؤؤمتمر

العلمي الثاني إعداد معلم العلوم للقؤرن الحؤادو والعيؤرين  2ة 7رغوةبس لغعجية  2لغجعايةل لغعحةعيل غيتعميةل لغايعيةل جتعاةل اةين

شعس لغامتويل .ص ص .7.1- 467

لعش ة علع ة لعش ة 2..5( .ع)" .عاةةتييع جةةع لط لم لغت عيو ة غعايع ة لغايةةعع د ة اةةعم رماةةت لغتايةةيع" المؤؤمتمر العلمؤؤي التاسؤؤع عيؤؤر تطؤؤوير
مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة عحع لغعجي ( )2ص.623

لغععي ة

ايعةةتن علعة علغععوةةتم ت ةةتن علعة (2.11ع) تةةةعيع ل لم عايعةةتم لغايةةعع دة تة عيس عةةن

عةتعلل غيت عيس عع ل لغتعيل لغمل

لغايةةعع غيحةةو ل عا عتعوةةب عدة عاةةتييع

د تبعيع تاييع لغايعع علغعيتايتم جتعال لغعيك واع لغعيتض.

ليتعن اتيح علعع (2..5ع) .النظرية البنائية واستراتجيات تدريس العلوم اعتن لطع ن لع لغشع .
ومع علع لمع غم

(1996ع) القياس والتقويم ل ع ن اعتن.

لغوةةعييع عغية ام لغاليلوةةاع (141.جةة) تةيةةيع ل لم عايعة ل ليةةتم غةةماض لغع ةةتعلم لغعاعييةةل لغعتاةةعنل م تةةت
ييل لغتعميل لغعيتض.

عوتغل عتجوتيع غيع عنشعع جتعال لغعيك واع

ل ليةةتم غيحةةو ل عا ةةتنعع

لغش علن

اتعع ام لهلل عواي علع لغواي (141.جة) .تدريس العلوم في التعليم العام جتعال لغعيك واع لغعيتض.

لغشععلن

واي علع ام لهلل (1424جة) .ر لم عاعي لغايعع غع تعلم ت عيس لغايعع :علول عةتعنل .عوتغل عتجوتيع غيةع عنشةعع جتعاةل لغعيةك

لغواع

ييل لغتعميل لغعيتض.

ش ةةع ل لغامي ة ةةتن غلملة ةةتل علغتبة ةةعيع ( .) 2...عشة ةةععع تبة ةةعيع عنة ةةتج لغاية ةةعع ع لغعيتاة ةةيتم عتة ةةتح اية ةةت :تة ةةتعي لغ ة ة خعا 1434/1/22 :ه
http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp
لغايعن

حتغح علع (1413جة).لغ فتيتم لغتاييعيل غعايع لغايعع د لغععليل ل مت ل يل متغععي ل لغاعميل لغواع يل عع ل لغملةعل لغتعمعيةل

لغتعميل جتعال لغعيك واع لغعيتض.

ييةل

لغاتعة ع وةاي مةن امة لهلل جةتعلهلل(2.1.ع) "تةةعيع ل لم عايعة لغايةعع لغبميايةةل متغععليةل لغعتعوةبل دة اةعم لغعاةتييع لغاتغعيةل" مجلؤة القؤراءة
والمعرفة.عحع ع 1.4ص ص.15.-221

لغف ي ع جسلا امي ايت (2..11ع).تةعيع علتعى عةععلم لغايعع لغعبعع متغععليل ل مت ل يل دة لغععي ةل لغاعميةل لغوةاع يل دة اةعم عتبيمةتم
علول لغتعج تم لغ عغيل غيعيتايتم علغايعع( .)TIMSS,2011عوتغل

تع لع غيع عنشعع .جتعال لع لغةعى

ييل لغتعميل.

لغةعنة

نتحةةع علعة (1426ه) .تةةةعيع لط لم لغت عيوة غعايعة لغايةةعع دة لغععليةةل لغ تنعيةةل متغععي ةةل لغاعميةةل لغوةةاع يل عةةن عج ةةل نظةةع لغبيمةةل

لغةعش

لغعايعةين ايةت ويوةيل عتجععجةا لغاتغعيةل غيايةعع دة اةعم ماةض لغاعلعةا

لغعتا

عرعغيتم رعععجع عوتغل

تععلا غيع عنشعع قوع ل لع لغتعمعيل لغجتعال لطععي يل :غن ن.

عغي من وتغع من خيةو لهلل (1431جةة) " .تةةعيع معنةتع تة عي

عن عج ل نظعجع " عوتغل عتجوتيع غيع عنشعع

ييل لغتعميل جتعال رع لغةعى ع ل لغع ععل.

ام لغعلعن لمةعلجيع (1434ه) عشة الم تة عيس عنةتج لغايةعع لغعبةعع دة لغععليةل ل مت ل يةل ععةتعلةتم لي ةت عةن عج ةل نظةع عايعة

لغايعع معنبةل لغةحيع عوتغل عتجوتيع غيع عنشعع

ييل لغتعميل جتعال لغةحيع معي .

عللع لغتعميل علغتاييع (2..9ع) .لغعت لط لع يل غعشععع تبعيع لغعيتايتم علغايعع لغبميايل لغععي ل لغاعميل لغواع يل.
عللع لغتعميل علغتاييع (1433جة) .ع يةل عنتج لغايعع لغعبعع لغععي ل لغاعميل لغواع يل.
لغيعتن

ع ت ام لغجمتع (142.جة) ".عش الم ت عيس عةعع لغايعع د لغععليل ل مت ل يل غيمنتم متغع ينل لغعنعع " .عوتغل عتجوتيع غيةع عنشةعع
ييل لغتعميل لغتتمال غيع تول لغاتعل غتاييع لغمنتم لغعيتض.
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