تحديد احتياجات النمو المهني لمعلمات العلوم للمرحلة االبتدائية في ضوء كفايات معلم العلوم
إعداد

حنان بنت علي بن محمد الصليهم
ِ
ِ
الكفايات التي تجعله قاد اًر على القيام بهذا الدور ،ومن هناا جاا ت
ك
المعلم دوره
لكي يؤدي
بالمعايير المطلوبة ال بد أن يمتل َ
ُ
ِ
أهمية ر ِ
الكفايات باددوار المعلام ،وجاا مفهاوم الكفاياات ااي مجااي التربياة ليعماي علاى تج ِ
بط
اين بارامم التنمياة المهنياة للمعلماين اوا ً

برامم اإلعداد أو برامم النمو المهني أنناا َ المدماة عالعنا ي .)7002 ،وتعاد د ار اة الكفاياات إجاد طارت تجدياد اجتياان النماو المهناي
الذي يندرن تجت مدمي تجليي المهَ َّمة؛ جيث يدرس المهَ َّمة ،وأهم المواصفات التي يجب توارها اايمن يقاوم بهاا مان مهاارات ،وقادرات،
ومااؤه ت .وبااالن ر إ لااى الد ار ااات ال ااابقة اتتااأ للباااجنتين أن مع مهااا عملاات علااى تجديااد كفايااات المعلمااين منااي د ار ااة العتيبااي
ع )7022التااي جااددت كفايااات معلاام العلااوم للمرجلااة المتو ااطة وماان تاامنها تنمياة مهااارح جااي الم ااك ت واتماااذ القا اررات واال تقصااا
العلمي والتفكير ما و ار المعراي لد الطالبات وهذه الكفاية تعد من تمن الكفاياات اس ا اية لمعلام العلاوم؛ لكاون العلاوم تقاوم بدرجاة
كبيا ارح علااى مه ااارات اال تقصااا العلمااي .ود ار ااة عب ااد ا ع )7002الت ااي توصاالت إلااى تجديااد الكفاي ااات التدري ااية لمعلمااي المرجل ااة
النانوية ،ولكن هذه الد ار ات وغيرها لم تعمي على تجديد اجتيان النماو المهناي للمعلماين ااي تاو هاذه الكفاياات .وتتجادد م اكلة هاذا

البجث اي الت اؤي :ما هي احتياجات النمو المهني لمعلمات العلوم للمرحلة االبتدائية في ضوء كفايات معلم العلوم؟
ولإلجابة على ؤاي البجث تم ا تمدام المنهم الوصفي التجليلي؛ جيث تم تجليي الكفايات عالمعراية) اس ا ية لمعلم العلوم
للمرجلة االبتدائية .ومن نم وصف اهرح عتجديد اجتياجات النمو المهني لمعلمات العلوم للمرجلة االبتدائية اي تو كفايات معلم
العلوم) كما هو اي الواقع والتعبير عنها كمياً ووصفياً .با تمدام اال تبانة كدداح للبجث.
وكان من أبرز النتائج التي خرج بها البحث ما يلي:
.1

اجتلت كفاية تصميم التجاار العلمياة والدراتاات الحةلياة وتنفياصها بصاورة عملياة الرتباة اسولاى مان باين كفاياات

مجور المنهم العلمي ،وهذه النتيجة تدي على وعي معلماات العلاوم بدهمياة التجاارب العلمياة والد ار اات الجقلياة ،وأن هاذه الكفاياة بادت
ملجة جداً اي ي تطور مناهم العلوم الطبيعية وجاجة المعلمات إلى تصميم التجارب وم اعدح الطالباات علاى اكت ااب هاذه المهاارح،

رغاام مااا أ هرتاه د ار ااة ر ت ع )7002ماان عاادم جاجااة معلمااي العلااوم لكفايااة إجا ار الد ار ااات والبجااوث جااوي الم ااك ت التااي يواجههااا
المعلمون؛ اي هر من ذلك اهتمام معلمات العلوم معلمات العلوم بإج ار التجارب الد ار ات العلمية أكنر من البجوث اسمر .
.2

جصاالت كفايااة توظي ا

عمليااات العلاام فااي حاات الم ااك ت علااى متو ااط ا ااتجابات مرتفااع ماان أا اراد العينااة ،وهااذه

النتيجة تعبر عن وعي معلماات العلاوم بدهمياة هاذه الكفاياة؛ وتعتبار هاذه النتيجاة متنا ابة ماع النتيجاة ااي الفقارح ال اابقة؛ جياث تصاميم

التجارب العلمية تتطلاب اإللماام بعملياات العلام وتو يفهاا ااي جاي الم اك ت؛ لتتكاون باذلك لاد المعلماات القادرح علاى إجا ار التجاارب
العلمية والد ار ات الجقلية التي تعد من الكفايات اس ا ية لمعلم العلاوم .وباالرغم مان أن مع ام اااراد العيناة يجملان مؤهاي ترباوي جياث
بلغ عدد التربويات منهن ع )72أي ما ن بتهن تمني ع )%2.92من أاراد العيناة؛ وهاذا ي اير إلاى أن بارامم إعاداد معلام العلاوم بكلياات
التربيااة لاام تا ود معلمااات العلااوم بالقاادر الكااااي ماان هااذه الكفايااة .كمااا أن مع اام أااراد العينااة قااد الااتجقن ببارامم تدريبيااة ماصااة بم اارو

تطوير الرياتايات والعلاوم الطبيعياة؛ جياث كاان عادد مان الاتجقن بهاذه البارامم ع )72أي ماا ن ابته تمناي ع )%2.97مان أااراد العيناة.
وأن عددا كبير منهن التجقن بدكنر من ن نة بارامم جياث بلاغ عاددهن ع )22أي ماا تمناي ن ابته ع )%.0مان أااراد العيناة؛ ويادي ذلاك
على أن البرامم التدريبية لهذا الم رو لم ِ
تغط هذه الكفاية بال كي الذي يلبي اجتيان المعلمات.
.3

أمذت كفاياة اتتخدام مهارات االتتةصاء وتوظيفهاا فاي حات الم اك ت الرتباة اسميارح مان كفاياات مجاور المانهم

العلماي ،وهاذه النتيجاة تتعاار

ماع ماا توصالت إلياه د ار اة ياولر ومااب ) (Euler & Maab, 2011جياث توصالت إلاى أن معلماي

العلوم والرياتيات مقتنعون بدهمية اال تقصا لتعلم الط ب وي عرون برغبة اي يادح التدرب عليه ،ود ار اة الغامادي ع )7020التاي

توصالت إلاى أن ممار اة معلماي العلاوم ل

تقصاا العلماي والتفكيار الناقاد كانات منعدماة .وترجاع الباجنتاان ال ابب و ار هاذه النتيجااة؛

لكون مع ام أااراد العيناة قاد الاتجقن ببارامم تدريبياة لم ارو تطاوير الرياتايات والعلاوم الطبيعياة كماا ذكارت ااي الفقارح ال اابقة؛ وي اير
ذلك إلى أن هذه البرامم ترك علاى الاتعلم باال تقصاا وهاو ماا تقاوم علياه المنااهم المطاورح جياث أنهاا تعتماد ااي تدري اها علاى الاتعلم
باال تقصا .
.4

جصلت كفاية التعر على إتهامات بعض العلماء المتلمين وغيرهم فاي تةادم العلاوم والتةنياة وأن تةادم العلاوم

والتةنية هو نتاج إتهامات متعددة من أفراد في مجتمعات وأوقات مختلفة و كذلك كفاية دور العلماء المتلمين في علم الفلك علاى

متو ااط ا ااتجابات مرتفااع .وهااذا يتواااات مااع مااا توصاالت إليااه د ار ااة كااي ماان اسجمااد ع ،)700.والجااذيفي ع )7002جيااث أكاادتا علااى
أهمية إلمام معلم العلوم بتراننا العلمي وا هامات العلما الم لمين .كما ت ير رغبة المعلمات اي اال ت ادح من التعرف على إ اهامات
العلما الم لمين وغيرهم إلى:
-

تعف إعداد المعلم اي هذا المجاي وقد يع

ذلك لعدم وجود مقررات عن إ هامات العلما اي برامم إعداد معلم العلوم.

قلة اجتوا كتب العلوم المطورح للمرجلة االبتدائية بمعلومات جوي إ هامات العلما الم لمين وغيارهم ااي تقادم العلاوم والتقنياة،
واي جاي وجودها اإنها تفتقر إلى العمت المطلوب.
.5

جصاالت كفايااة إد ارك اآلثااار والمخااالر المرتبلااة بالم ااك ت اللبيعيااة أو الكيميائيااة أو البيولوجيااة الم ا ثرة فااي

البيئة والمجتمع على متو ط ا اتجابات مرتفاع مان أااراد العيناة .وهاذا يتوااات ماع ماا توصاي إلياه الجاذيفي ع )7002ااي د ار اته جياث

أكااد علااى أهميااة وعااي معلاام العلااوم بم ااك ت المجتمااع .كمااا ت ااير هااذه النتيجااة إلااى وعااي معلمااات العلااوم بمااد المماااطر المتعلقااة
بالم ااك ت الطبيعيااة علااى البيئااة والمجتمااع ،وأن ذلااك يتااع علااى عاااتت معلمااة العلااوم م ااؤولية توعيااة الاان

بهااذه الم ااك ت وادراك

مطرها على البيئة والمجتمع.
.6

جصلت كفاية إدراك الع قة بين العلوم والتةنية والمجتماع علاى الرتباة النالناة مان باين أرباع كفاياات لمجاور العلاوم

والتقنية والمجتمع ،وتبدو هذه الكفاية أقي أهمية عن اابقتيها مان كفاياات هاذا المجاور ااي ن ار المعلماات وقاد يكاون ال ابب و ار ذلاك
إما أن أاراد العيناة قاد تلقاين دورات ومبارات تما

هاذه الكفاياة و اعرن بادن لاديهن الاوعي الكاااي بهاا ،أو أن مع ام أااراد العيناة مان

ذوات المبرح القليلاة مماا يجعلهان لام يادركن بعاد أهمياة هاذه الع قاة جياث كاان عادد مان تقاي مبارتهن عان الع ار انوات ع )72أي ماا

يمني ع )%2.92من ااراد العيناة ،وهاذا أمار مقلات جياث عادم إدراك معلماات العلاوم للمرجلاة االبتدائياة لهاذه الع قاة ياؤنر علاى الان
االمرجلة االبتدائية التي تعد مرجلة تد يس.
.7

ارتفا متو ط ا تجابات أاراد العينة على كفايات مجور المعراة العلمية اس ا ية عالعلوم الطبيعية) ،وهذه النتيجة

تدي على جاجة معلمات العلوم للمرجلة االبتدائية للكفايات عالمعراية) اس ا ية ،وعلاى الارغم مان أن مع ام اااراد العيناة يجملان مؤهاي

بكالوريوس تربوي؛ جيث بلغ عدد من يجملن البكالوريوس التربوي ع )72أي ما ن بتهن تمناي ع ،)%2.92إال أن ذلاك يعاود مان وجهاة
ن ر الباجنتين لأل باب التالية مجتمعة أو سجدها:
-

نوات المبارح كاان لهاا تادنير علاى ذلاك جياث أن مع ام اااراد العيناة كانات انوات مبارتهن قليلاة؛ جياث بلاغ عادد مان مبارتهن
دون الع ر نوات ع )72أي ما ن بتهن تمني ع )%2.92من ااراد العينة مما جعي الجاجة لديهن ت هر إلاى بعا
عالمعراية) اس ا ية.

-

تركي عمليات تجدياد االجتياان التادريبي للمعلماات ااي العاادح علاى البارامم التربوياة واهمااي البارامم التمصصاية مماا ولاد لاد
المعلمات اجتيان مرتفع لبع

-

الكفاياات

اماات ف التمص ا

الكفايات عالمعراية) اس ا ية.

اماان تقااوم ماان المعلمااات بتاادريس العلااوم للمرجلااة االبتدائيااة تجمااي إمااا تمص ا

الفي يااا أو اسجيااا أو

الكيميا ويكون لديها اجتياان معاين عناد تادريس موتاوعات ااي غيار تمصصاها ،ا هارت الجاجاة لاديهن ااي بعا

الكفاياات

عالمعراية) اس ا ية.
.8

ارتفا قيم متو ط ا تجابات ااراد العينة ون بتها المئوية على جميع الكفايات الموجودح اي اال تبانة جيث بلغت

أقي قيمة لمتو ط اال تجابات ع )2973وهي متو ط ا تجابة العينة للجاجة للكفايتين التاليتين:

-

جركة اسر

جوي نف ها وجوي ال مس والنتائم المترتبة على ذلك.

طرت اصي المماليط مع التمنيي.

وت ير هذه النتيجة إلى أهمية مع م الكفايات المتتمنة اي اال تبانة من وجهة ن ر معلمات العلوم للمرجلة االبتدائية.
ولتجديد أهم الكفايات المعراية عاس ا ية) لمعلمات العلوم للمرجلة االبتدائية بمجاا تي جوطة بني تميم والجريت ،تام جصار
الكفايااات التااي جصاالت علااى متو ااط ا ااتجابات ع )2932ااادكنر ،جيااث ت ااير هااذه القيمااة إلااى ائااة عملجااة جااداً وملجااة) علااى المقياااس
المما ي الم تمدم وهي مرتبة كما هي اي الجدوي أدناه.

متوتل االتتجابات

الرتبة

الكفاية

المحور

تصميم التجارب العلمية والد ار ات الجقلية وتنفيذها بصورح عملية

39..

2

المنهم

ا تمدام اسدوات والتقنيات المنا بة اي جمع البيانات مني الم ج ة المقارنة التصنيف ........الخ

3922

7

العلمي

تو يف عمليات العلم اي جي الم ك ت

3932

2

ا تمدم مهارات اال تقصا وتو يفها اي جي الم ك ت

3923

3

التعرف على إ هامات بع
الع قة
بين العلوم
والتقنية
والمجتمع

المعراة
العلمية
اس ا ية
عالعلوم
الطبيعية)

العلما الم المين وغيارهم ااي تقادم العلاوم والتقنياة وأن تقادم العلاوم والتقنياة

هو نتان إ هامات متعددح من ااراد اي مجتمعات وأوقات ممتلفة
إدراك أنا ااار والمما اااطر المرتبطا ااة بالم ا ااك ت الطبيعا ااة أو الكيميائيا ااة أو البيولوجيا ااة الما ااؤنرح اا ااي البيئا ااة
والمجتمع

3932
3932

2
7

إدراك الع قة بين العلوم والتقنية والمجتمع

292.

2

التعرف على جدود العلوم والتقنية اي جي م ك ت االاراد وتلبية جاجات المجتمع

2927

3

دور العلما الم لمين اي علم الفلك

3972

2

اآلالت التقنية وتركيبها

3973

7

أ اس التركيب الملوي للمملوقات الجية

3973

2

التغذية لد المملوقات الجية

3922

3

أ ا يات الورانة

3922

2

مفهوم الن ام البيئي والتلوث البيئي

3920

.

أجه ح ج م اإلن ان و ائفها والتآ ر بينها

3920

2

كيفية ا تمدام المجهر والمجاا ة عليه

3920

2

مكونات المجرح والمجموعة ال م ية المقارنة بينها مع التمنيي

3902

.

مفهوم الصجة والمر

3902

20

الطقس والعوامي التي ت اعد على تغيره وأدوات قيا ه

3902

22

3902

27

المغناطي ية والمجاي المغناطي ي

3902

22

تصنيف المملوقات الجية

3902

23

مفهوم الصوت وكيفية انتقاله

3900

22

3900

2.

مفهوم المادح وتركيبها

29.2

22

المعدات الجدينة التي ت تمدم الكت اف الكون

29.2

22

مفهوم التو

29.2

2.

مفهوم الج اررح وكيفية قيا ها

29.2

70

آلية الجركة اي اسج ام

292.

72

التعرف على المفاهيم اآلتية :ع المماليط – العناصر – المركبات ) والمقارنة بينها

292.

77

2922

72

2922

73

المتنوعة وأنوا التربة

موارد اسر

مفهوم الكهربا وبع

مصائ

القوانين وال واهر المرتبطة به

طبقات وأغلفة اسر

عالمائي – الجيوي – الصمري – الغا ي)

اهرح الم وف والك وف و اهرتي المد والج ر

متوتل االتتجابات

الرتبة

الكفاية

المحور
التغيرات الفي يائية والكيمائية للمادح

292.

72

مفهوم القوح وأنرها على الج م

292.

7.

أنوا الصمور والمعادن والمقارنة بينها مع التمنيي

29..

72

تركيب أج ا النبات وو ائفها

29..

72

ال ال ي والبراكين وطرت قياس ال ال ي

29.7

7.

الع قة بين الكتلة والكنااة والججم

292.

20

دورات المركبات والعناصر اي الطبيعة

2922

22

المراجع العربية

اسجمد ،نتاي عبان .ع" .)700.مد تناوي معلمات العلوم إل هامات العلما الم لمين من وجهاة ن ار الم اراات التربوياات بمديناة الرياا
مجلة مركز البحوث الجامعية -مركز الدراتات الجامعية -جامعة الملك تعود.

".

الجذيفي ،مالد بن اهد .ع" .)7002تصور مقترح للكفايات ال مة العداد معلم العلوم للمرجلة المتو طة" .مجلة جامعة الملك تعود العلوم
التربوية والدراتات االت مية .مجلد .3.-2 .)11( 1

ر ت ،جنان عبد الجليم .ع" .)7002تجديد االجتياجات التدريبية لمعلمي التعليم االبتدائي أننا المدمة اي تو كفاياتهم المهنية عد ار ة ميدانية)" .مجلة كلية
التربية بالمنصورة .مجلد ..2- 2.)74( 1

يتون ،كماي  .ع .)2..2التدريس :نماصجه ومهاراته .اإل كندرية :المكتب العلمي للكمبيوتر والن ر والتو يع.
طاهر ،ر يدح ال يد أجمد .ع .)7020التنمية المهنية للمعلمين في ضوء االتجاهات العالمية .اال كندرية :دار الجامعة الجديدح.
الطعاني ،ج ن أجمد .ع .)700.التدري مفهومه وفعاليته  -بناء البرامج التدريبية وتةويمها .-بيروت ،دار ال روت للن ر والتو يع.
طعيمة ،ر دي أجمد ع .)2...المعلم :كفاياته ،إعداده ،تدريبه .القاهرح :دار الم يرح.
الطنطاوي ،عفت مصطفى والعرام ،أج م مجمد .ع" .)7020الجاجات التدريبية ال مة لمعلمات اللغة العربية والعلوم بمجاا ة اسج ا من
وجهة ن ر المعلمات والم راات التربويات" .رتالة الخليج العربي.720-232 ،111.
عبد ال

م ،عبد ال

م مصطفى .ع )700.تدريس العلوم واعداد المعلم وتكامت النظرية والممارتة .القاهرح :دار الفكر العربي.

عبد ا  ،قا م عبد ا  .ع" .)7002الكفايات التدري ية للمعلمين اي المدارس النانوية اي مدينة عدن من وجهة ن ر المعلمين أنف هم" .مجلة
الدراتات والبحوث التربوية702-222 ،77 .

العتيبي ،وتجى جباب .ع" . )7022تصور مقترح لكفايات معلمة العلوم للمرجلة المتو طة وقيا ها اي تو معايير الجودح ال املة" .رتالة
الخليج العربي.222-22 ،121.

العن ي ،ب ر ملف .ع" .)7002تطوير كفايات المعلم اي تو معايير الجودح اي التعليم العام" ،ورقة عمت مةدمة للةاء التنوي الرابع ع ر
الجودة في التعليم العام .الجمعية ال عودية للعلوم التربوية والنف ية عج تن) .القصيم.
الغامدي ،عيد عبد ا  .ع" .) 7020تقويم أدا معلمي العلوم الطبيعية بالمرجلة المتو طة اي تو المعايير العالمية للتربية العلمية" .د ار ة
تكميلية للجصوي على درجة الدكتوراه .ق م المناهم وطرت التدريس ،كلية التربية ،جامعة أم القر  :مكة المكرمة.

مكتب التربية العربي لدوي المليم .ع .)7020الكفايات األتاتية للمعلمين .المملكة العربية ال عودية :مكتب التربية العربي لدوي المليم.
مكتب التربية العربي لدوي المليم .ع .)7022التكوين المهني للمعلم اإللار النظري .المملكة العربية ال عودية :مكتب الترية العربي لدوي
المليم.

عمان :دار الم يرح.
ملجم ،امي مجمد .ع .)7020مناهج البحث في التربية وعلم النفس .الطبعة ال اد ةّ ،

الهيم ،عيد صقر .ع" .)7022التوجهات المعاصرح للتنمية المهنية اي مجاي التربية والتعليم رؤ أكاديمية تجليلية" .مجلة الةراءة والمعرفة.
.22.-222 ،112

