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تقرير المرحلة األولى
الدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم
الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

التقرير الثالث
تقويم تنفيذ المشروع في الميدان

نسخة معدلة جمادي الثاني 1434هـ

إعداد
مركز التميز البحثي
في تطوير تعليم العلوم والرياضيات
جامعة الملك سعود
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تقرير المرحلة األولى
الدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم
الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

التقرير الثالث
تقويم تنفيذ المشروع في الميدان

«بحث مدعوم»
ممول من وزارة التربية والتعليم ضمن البحوث املدعومة لعام 1433-1432هـ
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الباحث الرئيس والمدير التنفيذي

د .فهد بن �سليمان ال�شايع
رئيس الفريق

د .هيا بنت حممد املزروع
مساعد رئيس الفريق

�أ .عبدالرحمن بن علي العريني
أعضاء الفريق

د .عو�ض بن �صالح املالكي
د �إميان بنت حممد الرويثي
د� .سمر بنت حممد ال�شلهوب
مساعدو الباحثين

د .كاثرين �سكانتلربج
د .ن�ضال �شعبان الأحمد
د� .إبراهيم �سليم احلربي
د .عبد النا�صر حممد عبد الرب
�أ .حمد حمود ال�سواط
�أ .عادي كرمي اخلالدي
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حقوق الطبع والن�شر
�إن حقوق الطبع والن�شر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم ،و�إن كافة الآراء والنتائج والتو�صيات يف
التقرير متثل الر�ؤية العلمية للفريق البحثي ،وال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر الوزارة.
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فهرس المحتويات
البيان
فهر�س املحتويات
فهر�س اجلداول
قائمة املالحق
م�ستخل�ص الدرا�سة باللغة العربية
م�ستخل�ص الدرا�سة باللغة االجنليزية
الف�صل الأول :املدخل العام للدرا�سة
متهيد
م�شكلة الدرا�سة
�أهداف الدرا�سة
�أ�سئلة الدرا�سة
حدود الدرا�سة
�أهمية الدرا�سة
م�صطلحات الدرا�سة
الف�صل الثاين� :أدبيات الدرا�سة
املحور الأول :الإطار املفاهيمي للدرا�سة التقوميية
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات
املحور الثاين :التطور ّ
ؤ�س�سي
املحور الثالث :الدعم امل� ّ
التدري�سي ملعلم العلوم والريا�ضيات
املحور الرابع :الأداء
ّ
الف�صل الثالث� :إجراءات الدرا�سة التقوميية
منوذج الدرا�سة التقوميية
جمتمع الدرا�سة وعينتها
�أدوات الدرا�سة
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات
�أداة الدرا�سة الأوىل :ا�ستبانة التهيئة والتطور
ّ
ؤ�س�سي
�أداة الدرا�سة الثانية :حزمة �أدوات الدعم امل� ّ
�أداة الدرا�سة الثالثة :بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم
�أداة الدرا�سة الرابعة :بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات
�أ�ساليب جمع املعلومات
�أو ًال :خطة العمل الزمنية و�إجراءات التنفيذ
ثانياً :تدريب م�ساعدي الباحثني
ثالثاً :املعاجلة الإح�صائية
رابعاً :فريق العمل للمرحلة الأوىل
الف�صل الرابع :نتائج الدرا�سة تف�سريها ومناق�شتها
متهيد
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س الأول
املهني
املحور الأول� :أهداف التطور ّ
املهني
املحور الثاين :حمتوى التطور ّ
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البيان
املهني
املحور الثالث :دعم �أن�شطة التطور ّ
املهني
املحور الرابع� :أ�ساليب التطور ّ
املهني
املحور اخلام�س :تقومي �أن�شطة التطور ّ
الإجابة عن الأ�سئلة املفتوحة
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س الثاين
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين ()1
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين ()2
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين ()3
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س الثالث
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ()1
املحور الأول :املادة العلم ّية
املحور الثاين :خربات تعليمية ا�ستق�صائية
املحور الثالث :املمار�سات التدري�سية
املحور الرابع :العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
املحور اخلام�س :تقومي متنوع وم�ستمر
املحور ال�ساد�س :بيئة �صفية داعمة
املحور ال�سابع :التقنية يف التعليم
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ()2
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ()3
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ()1
 - 1املحور الأول :بيئة التعليم والتعلم
 - 2املحور الثاين :عملية التعلم والتعليم
 - 3املحور الثالث :املادة العلم ّية
 - 4املحور الرابع :حل امل�شكالت الريا�ضية
 -5املحور اخلام�س :مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي
- 6املحور ال�ساد�س :توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم
 - 7املحور ال�سابع :التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة
 - 8املحور الثامن :التقومي وتعزيز الأداء
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ()2
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ()3
الف�صل اخلام�س :اال�ستنتاجات والتو�صيات
نتائج الدرا�سة
التو�صيات
املراجع
املالحق
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عنوان اجلدول
منوذج جو�سكي للدرا�سة التقوميية
توزيع املفردات على حماور ا�ستبانة التهيئة والتطور املهني
معامالت ثبات ا�ستبانة التطور املهني
خ�صائ�ص عينة ا�ستبانة التطور املهني ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
ا�ستبانة الدعم امل�ؤ�س�سي للمعلم
توزيع معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ح�سب بع�ض املتغريات
بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سي
توزيع �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي ح�سب بع�ض املتغريات
ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سي (للم�شرفني الرتبويني ومدراء املدار�س وحم�ضري
املخترب و�أمناء م�صادر التعلم).
�أطراف القيادة ح�سب بع�ض املتغريات
معامالت الثبات لأدوات الدعم امل�ؤ�س�سي
مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم
قيم معامل االتفاق بني املالحظني كم�ؤ�شر لثبات بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم
خ�صائ�ص عينة بطاقة املالحظة ال�صفية للعلوم
قيم معامل االرتباط بني البنود واملحاور التي تنتمي �إليها (ن=)30
قيم معامالت االرتباط البينية للمحاور ،ومعامالت االرتباط بالدرجة الكلية (ن=)30
مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات
معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات وحماورها
توزيع معلمي ومعلمات الريا�ضيات ح�سب متغريات الدرا�سة
خطه العمل الزمنية و�إجراءات الدرا�سة
مهام م�ساعدي وم�ساعدات الباحثني يف كل منطقة
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور �أهداف التطور املهني من حماور اال�ستبيان ن=1999
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور حمتوى التطور املهني من حماور اال�ستبيان ن=1999
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور دعم �أن�شطة التطور املهني من حماور اال�ستبيان ن=1999
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور �أ�ساليب التطور املهني من حماور اال�ستبيان ن=1999
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور تقومي �أن�شطة التطور املهني من حماور اال�ستبيان ن=1999
الفروقات بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق املتغريات :اجلن�س ،املرحلة الدرا�سية ،نوع �إدارة الرتبية
والتعليم
الفروقات بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري التخ�ص�ص
اختبار (ت) للمحاور اخلم�سة الرئي�سة واملجموع العام ملتغري التخ�ص�ص
درا�سة الفروق بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري نوع امل�ؤهل
متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري جهة الإعداد
حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات ملتغري جهة الإعداد
اختبار �شيفيه  Scheffeملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق
متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري اخلربة التدري�سية
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عنوان اجلدول
الرقم
 35حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات ملتغري اخلربة التدري�سية
 36االحتياجات التدريبية مرتبه تنازليا ح�سب تكرار ورودها يف �إجابة ال�س�ؤال املفتوح
م�ستوى دعم امل�شرف  /امل�شرفة الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ
37
املناهج
 38م�ستوى دعم مدير  /مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 39م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 40م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 41املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (اجلن�س)
 42املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري (املنطقة)
 43حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
 44املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (التخ�ص�ص)
 45م�ستوى دعم امل�شرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 46م�ستوى دعم مدير  /مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 47م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 48م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
 49م�ستوى الدعم املقدم للم�شرف الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج
 50م�ستوى الدعم املقدم ملدراء ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج
م�ستوى الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
51
تنفيذ املناهج
م�ستوى الدعم املقدم لأمناء و�أمينات م�صادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
52
تنفيذ املناهج
 53املتو�سطات احل�سابية لأداء عينة الدرا�سة ملحاور بطاقة املالحظة ال�صفيه للعلوم
 54املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة مل�ؤ�شرات حمور املادة العلمية
املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور خربات تعليمية
55
ا�ستق�صائية
 56املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور املمار�سات التدري�سية
املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور العالقة التكاملية بني
57
العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
 58املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور التقومي املتنوع وامل�ستمر
 59املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور املادة العلمية
 60املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور التقنية يف التعليم.
 61املتو�سطات احل�سابيه واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
 62املتو�سطات احل�سابيه واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
 63املتو�سطات احل�سابيه واالنحراف املعياري ملجموعات الدرا�سه
 64حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
65
اختبار �شيفيه Scheffe
 66احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبه ح�سب الأولوية يف �ضوء نتائج املالحظة ال�صفية
 67م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ املناهج للمحاور الرئي�سة
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور بيئة
68
التعليم والتعلم
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رقم ال�صفحة
81
84
86
88
91
93
95
97
97
99
100
104
105
107
108
113
117
118
124
126
128
128
133
133
136
136
139
140
142
144
145
147
153
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عنوان اجلدول
الرقم
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور عملية
69
التعلم والتعليم
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور املادة
70
العلمية
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور حل
71
امل�شكالت
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور مهارات
72
التفكري والتوا�صل الريا�ضي
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور توظيف
73
عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات مبحور التعلم
74
من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة
م�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور
75
التقومي وتعزيز الأداء
 76املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (اجلن�س)
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (املرحلة التعليمية)
77
 78حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ح�سب الأولوية يف �ضوء نتائج املالحظة
79
ال�صفية.
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172
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قائمة المالحق
الرقم
1
2
3
4
5
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عنوان امللحق
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المستخلص

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقومي تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
املهني ف�شملت الدرا�سة ما
العام .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق منوذج جو�سكي لتقومي التطور ّ
املهني املقدم لهم)2 .
يلي )1 :التعرف على مرئيات معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول التطوير ّ
ؤ�س�سي املقدم �إىل املعلم لتنفيذ امل�شروع )3 .تقومي واقع تدري�س الريا�ضيات
تقومي م�ستوى الدعم امل� ّ
والعلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .وقام فريق الدرا�سة ببناء
جميع �أدوات الدرا�سة ،حيث مت التعرف على مرئيات ( )1999من معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
ؤ�س�سي من
املهني من خالل اال�ستبانة .كما عمل الفريق علي تق�صي دور الدعم امل� ّ
حول برامج التطور ّ
ؤ�س�سي (املدير ,وامل�شرف
�أجل تنفيذ املناهج من خالل تطبيق حزمة �أدوات الدعم على �أطراف الدعم امل� ّ
الرتبويّ  ,وحم�ضر املخترب ,و�أم�ين امل�صادر ,ومعلم ومعلمه العلوم والريا�ضيات) والتي بلغت عينتها
( )575م�شاركاً وم�شاركة .و�أُجريت ( )578مالحظة �صفية لدرو�س العلوم والريا�ضيات يف مدار�س البنني
والبنات� .شملت الدرا�سة ال�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط يف خم�س مناطق من اململكة.
املهني .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
�أ�شارت النتائج �إىل وجود جوانب �ضعف يف جودة برامج التطور ّ
ً
متو�سطا
م�ستوى دعم املدير وامل�شرف الرتبويّ ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم لتنفيذ امل�شروع كان
ً
متو�سطا .كذلك �أ�شارت النتائج �إىل �أن
ب�شكل عام ,و�أن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان
م�ستوى دعم حم�ضر املخترب و�أمني امل�صادر للمعلم كان �ضعي ًفا .وبينت النتائج �أن متو�سط الأداء الكلي
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة يف مهارات تنفيذ الدرو�س يقع يف امل�ستوى املنخف�ض ,و�أن
متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�س يقع يف امل�ستوى املتو�سط.
املهني وتو�صيات على
ويف �ضوء النتائج ,قدم فريق الدرا�سة تو�صيات على م�ستوى برامج التطور ّ
م�ستوى امل�شروع ,وذلك من �أجل التطوير وحت�سني تنفيذ املناهج يف امليدان.
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Abstract

This study was an 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 (1999) science and mathematics teachers opinions toward professional development programs, 2) evaluation of organizational support through survey and task analysis of (575) principles,
supervisors, lab technicians, and resources personnel. 3) Classroom observations
(578). The study included 1st,4th, and 7th science and mathematics classes in five
provinces scattered around the kingdom.
The findings showed the following results: 1) weaknesses in professional development quality, 2) level of principle and supervisor support for teachers was medium, and also level of lab technicians, and resources personnel support was low.
3) mathematics Teaching Performance was low, and science Teaching Performance
was medium.
Recommendations were provided on two levels, at teacher professional development level and at the curriculum development project.
Keywords: professional development; science teachers, mathematics teachers,
organizational support.
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الفصل األول
المدخل العام إلى الدراسة

تمهيد:

ي�شهد النظام التعليمي ال�سعودي توج ًها نحو التطوير النوعي يف تعليم الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية ,من خ�لال «م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» ال��ذي ي�شمل ترجمة ومواءمة
منتجات �سل�سلة ماجروهل  McGraw Hillلتعليم العلوم والريا�ضيات .وتتناول الدرا�سة التقوميية
التي يجريها «مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات» بجامعة امللك �سعود لتقومي
امل�شروع �أربعة جوانب رئي�سة ،وهي :تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وتقومي توافق
ومالءمة ال�سل�سلة مع اخلطط الدرا�س ّية املحلية يف حتقيق املعايري واملهارات املطلوبة ,وتقومي تنفيذ
الدرا�سي للطالب.
املناهج يف امليدان ,وتقومي جودة خمرجات امل�شروع من خالل تقومي التح�صيل
ّ
ويخت�ص ه��ذا التقرير ال�سنوي الأول بتقومي اجلانب الثالث وه��و :تقومي تنفيذ املناهج �ضمن
مهني ودعم
امل�شروع ،فريكز على املعلم ,كونه �أحد الركائز امل�ؤثرة يف تنفيذ املنهج ,وما حظي به من تطور ّ
ؤ�س�سي ,وواقع تدري�س املناهج داخل ال�صفوف الدرا�س ّية .فاملعلم هو املفتاح احلقيقي لتنفيذ امل�شروع,
م� ّ
املهني هو اجل�سر الذي ينقل
وبالتايل ف�إن تطويره يعد � ً
أ�سا�سا لنجاح الإ�صالح يف التعليم ,لأن التطور ّ
عمليات التعليم والتعلم �إىل الو�ضع املن�شود.
ريا يف �أ�شكال التعليم
�إن تنفيذ املناهج يف م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» يتطلب تغ ً
والتعلم ال�سائدة يف مدار�سنا ,ومن �أجل الو�صول �إىل ذلك يحتاج املعلمون �إىل جتديد معارفهم ومهاراتهم
وممار�ساتهم؛ بالتايل تظهر احلاجة �إىل تطوير املعلم مهن ًيا مع النقلة النوعية يف مناهج الريا�ضيات
والعلوم ,وي�ؤكد على ذلك ادي وهيويت والندو) (Adey, Hewitt,.& Landau, 2004الذين يرون �أن
املهني هو قلب عملية التطوير وجتديد املدار�س ،كما يرى قاريت و�آخرون(Garet, Porter,
التطور
ّ
)� Desimone, Birman, & Yoon, 2001أن جتديد تعليم العلوم ال بد �أن يتناول تطوير املعلم مهن ًيا,
املحلي� ,أكدت تو�صيات اللقاء ال�سنوي الثالث ع�شر للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
وعلى امل�ستوى
ّ
14

والنف�سية «�إع���داد املعلم وتطويره يف �ضوء املتغريات املعا�صرة» املقام ع��ام  2006على االهتمام باملعلم
وتطويره مهن ًيا وت�شجيعه على الأخذ مببد�أ التعلم مدى احلياة.
ي�سعى هذا التقرير لتقدمي تقومي تكويني يف �أثناء تنفيذ امل�شروع يف امليدان ,وذلك لتقدمي تغذية
راجعة موجهة �إىل القائمني على امل�شروع ال�ستخدامها يف تعديل وتطوير امل�شروع القائم� .إن هذا
التكويني ال�سنويّ مفيد ال�ستثمار الوقت واملوارد املادية والب�شرية ,اال�ستثمار الأمثل لتحقيق
التقومي
ّ
�أهداف امل�شروع؛ حيث اتبعت الدرا�سة املدخل ال�شمويل لدرا�سة جميع اجلوانب امل�ؤثرة يف تنفيذ املنهج,
ؤ�س�سي (مدير
املهني الذي قدم للمعلم ,والدعم املقدم له من �أطراف الدعم امل� ّ
فتناولت الدرا�سة التطور ّ
وم�شرف تربويّ �أو حم�ضر املخترب و�أم�ين م�صادر التعلم) ,كما �شملت الدرا�سة تنفيذ املعلم للمناهج
داخل ال�صفوف الدرا�س ّية .ا�ستخدمت الدرا�سة لذلك �أدوات متنوعة جلمع املعلومات متثلت يف ا�ستبانات
وبطاقات مالحظة �صفية وحتليل املهام.
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مشكلة الدراسة:

يعد م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» نقلة نوعية ي�ؤمل �أن يكون لها ت�أثري يف �إحداث
الدرا�سي 1430/1429هـ
تغيريات جوهرية �إيجابية ،يف م�ستوى ونوعية خمرجات التعليم ,وقد �شهد العام
ّ
بدء جتربة هذا امل�شروع يف بع�ض مناطق اململكة ،ثم تال ذلك تعميم تطبيق امل�شروع وفق خطة تنفيذية
مت اعتمادها.
ويعد تنفيذ املناهج اجلديدة �أم ًرا غري ي�سري ل�صناع القرار واملربني ومطوري املناهج ,ففي الواليات
املتحدة الأمريكية ,عندما ط��ورت مناهج جديدة يف العلوم يف ال�ستينيات ,لوحظ �إخ��ف��اق املعلمني يف
تطبيق مناهج تعك�س فه ًما للبناء املعر ّيف للعلوم ,وحتى م�ؤخ ًرا عند تطبيق املناهج التجديدية ,لوحظ
تطبيقها جزئ ًيا وب�شكل ال يعك�س توجهات املنهج ،وهذا ينطبق � ً
أي�ضا على مناهج الريا�ضيات وحتى مناهج
تعليم ال��ق��راءة (� .(Penuel, Fishman, Gallagher,Korbak, Lopez-Prado, 2008إن التنفيذ
الفعال للمناهج اجلديدة ال ميكن �أن يتحقق دون النظر �إىل املعلم كونه مدخلاً رئي�س ًيا يف العملية
التعليمية ) ،(Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001ف�أي �إ�صالح لتعليم العلوم ال بد �أن يركز
على املعلم ) .(Berman, Desimone ,Porter, & Caret, 2000كما �أن حت�سني تعلم الريا�ضيات
املدر�سية مرتبط ب�إيجاد الفر�ص للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته ) .(NCTM, 1991فاملعلم هو
املحرك الرئي�س لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة   (American Association for the advanc e
)� ،ment of science,1993; National Research Council (NRC),1996إال �أن الواقع ،يف
اململكة ،ي�شري �إىل �ضعف �أداء املعلمني عمو ًما ،حيث �أ�شار تقرير �إجنازات خطة التنمية ال�ساد�سة -1415
1420هـ �إىل انخفا�ض كفاية و�أداء املعلمني واملعلمات (ال�صائغ و�آخرون .)2004 ،كما �أ�شار البلوي وردمان
(� )2010إىل وجود �ضعف يف �أداء معلمي الريا�ضيات.
انطال ًقا مما �سبق يتبني �ضرورة تكري�س اجلهود لالهتمام باملعلم وم�ساعدته على تنفيذ هذه
املناهج بال�صورة امل�أمولة ,ومن هنا تت�ضح احلاجة �إىل تقومي اجلهود املبذولة لتطوير املعلم ،ودرا�سة
مدى منا�سبة الدعم املقدم له وم�ستوى تنفيذه للمنهج وفق فل�سفة وتوجهات امل�شروع ,وهذا ما تتطلع
�إليه هذه الدرا�سة التقوميية.
هذا ،ويعد م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» م�شرو ًعا تطوير ًيا على م�ستوى التعليم
يف اململكة ,وقد حظي باهتمام وا�سع من جميع فئات املجتمع ،ومثل هذه امل�شاريع ت�ستلزم العناية بها
من جميع اجلوانب �سواء التخطيط لها� ،أو تنفيذها� ،أو تقوميها ,وقد �أكد كومار والت�شد & (Kumar
)Altschuld, 2008على �ضرورة العناية بالنواحي التقوميية للم�شاريع الكبرية يف الرتبية العلم ّية.
وي�شري ريت�شارد وتايلر )� (Richard & Taylor, 2011إىل �أنه بالرغم من امليزانيات الكبرية املر�صودة
16

حمل ًيا �أو من املنظمات الدولية لتطوير املناهج و�إ�صالحها� ,إال �أن الدرا�سات التقوميية املت�صلة بها ما
تزال متوا�ضعة با�ستثناء قيا�س �أثرها من خالل امل�شاركات يف م�سابقات دولية مثل  TIMSSو .PISAكما
ي�ؤكد على �أن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب فرتات زمنية متتد �إىل �سنوات� ,إال �أن هذا التنفيذ يتطلب
املحلي.
�أن يكون عملية تدريجية مدرو�سة مدعمة بالبحوث والدرا�سات النابعة من ال�سياق الرتبويّ
ّ
كما تت�ضح احلاجة �إىل هذه الدرا�سة التقوميية يف التو�صل �إىل معلومات تفيد يف تعزيز جوانب
القوة وتعديل جوانب الق�صور ,وكذلك تفيد يف التوا�صل مع العاملني يف امليدان والباحثني و�أولياء
الأمور واملهتمني عمو ًما بق�ضايا التعليم .وي�ؤكد على ذلك ما ورد يف دليل الدرا�سات التقوميية مل�ؤ�س�سة
العلوم الوطنية الأمريكية  National Science Foundationالتي ترى �أن لتقومي م�شاريع تعليم
العلوم والريا�ضيات مربرين رئي�سيني هما� :أو ًال :تقدمي معلومات للتح�سني ،وثان ًيا :تقدمي معلومات
للتوا�صل مع امل�ستفيدين ) . (Westat, 2002من هنا حت��اول هذه الدرا�سة تقومي تنفيذ امل�شروع يف
امليدان وحتديدًا ت�شمل �أهداف الدرا�سة التايل:
أهداف الدراسة:

)1
)2

)3
)4
)5

تهدف الدرا�سة �إىل تقومي تنفيذ امل�شروع يف امليدان ،فت�شمل:
املهني املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات مل�ساعدتهم على تنفيذ املناهج
1تقومي التطور
ّ
�ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ؤ�س�سي
2تقومي م�ستوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات من �أط��راف الدعم امل� ّ
(املدير ,امل�شرف الرتبويّ  ,حم�ضر املخترب ,و�أمني م�صادر التعلم) ,مل�ساعدتهم على تنفيذ املناهج
�ضمن م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية«.
3تقومي تدري�س العلوم والريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية».
التدري�سي بجن�سه ،واملرحلة التعليمية ,وخربته التدري�سية.
4درا�سة مدى ارتباط �أداء املعلم
ّ
5حتديد االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم والريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع.
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أسئلة التقويم الرئيسة:

لتحقيق �أه��داف الدرا�سة مت �صياغة �أ�سئلة التقومي التالية با�ستخدام م�ستويات منوذج جو�سكي
املهني كما يلي:
لتقومي فاعلية التطور ّ
املهني الذي ُق��دِّم للمعلم �ضمن «م�شروع مناهج
ال�س�ؤال الرئي�س الأول :ما مدى جودة التطوير
ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟
ال�س�ؤال الرئي�س الثاين :ما م�ستوى الدعم امل�ؤ�س�سي املقدم للمعلم لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع
«مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
�س :1ما م�ستوى الدعم املقدم من كل من (امل�شرف الرتبويّ  ,مدير املدر�سة ,حم�ضر املخترب� ,أمني
م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ,من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟.
�س :2ما م�ستوى الدعم املقدم من كل من (امل�شرف الرتبويّ  ,مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ,أمني
م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم؟
���س :3ما م�ستوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لكل من (امل�شرف ال�ترب��ويّ  ,مدير
املدر�سة ،حم�ضر املخترب� ,أمني م�صادر التعلم) للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية من وجهة نظرهم؟.
ال�س�ؤال الرئي�س الثالث :ما واق��ع تدري�س العلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
�س :1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
التدري�سي ملعلم العلوم يعزى �إىل متغري اجلن�س واملرحلة التعليمية
�س :2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
واخلربة التدري�سية؟
�س :3ما االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟
ال�س�ؤال الرئي�س الرابع :ما واقع تدري�س الريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
���س :1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة وتوجهات
م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
التدري�سي ملعلم الريا�ضيات يعزى �إىل متغري اجلن�س واملرحلة
�س :2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
التعليمية واخلربة التدري�سية؟
�س :3ما االحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟
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حدود الدراسة:

اقت�صرت هذه الدرا�سة يف هذه املرحلة على:
•احلدود املكانية وت�شمل ال�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط يف مدار�س التعليم
العام يف قطاعي البنني والبنات يف جميع مناطق اململكة.
الدرا�سي 1433 – 1432هـ.
•احلدود الزمانية وت�شمل العام
ّ
•احلدود املو�ضوعية وت�شمل التطور املهني والدعم امل�ؤ�س�سي وواقع تدري�س العلوم والريا�ضيات.
أهمية الدراسة:

)1

)2

)3

)4
)5

ترجع �أهمية الدرا�سة �إىل ما يلي:
1تقدم مقرتحات للم�ساهمة يف تعزيز جوانب القوة وتاليف �أوجه الق�صور لإجناح امل�شروع وحتقيق
�أهدافه .فقد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة امل�س�ؤولني ب��وزارة الرتبية والتعليم يف تقدمي الربامج
املنا�سبة يف حالة وجود �صعوبات �أو م�شكالت لرفع م�ستوى الدعم والتطوير املقدم �سواء لأطراف
الدعم �أم للمعلمني.
املهني للمعلم من �أه��م الأول��وي��ات البحثية يف تعليم العلوم والريا�ضيات يف
2يعد مو�ضوع التطور
ّ
اململكة ح�سب درا�ستي «مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات» لأولويات البحث
املهني ملعلم
يف تعليم العلوم والريا�ضيات (البلوي ,2010 ,ال�شمراين .)1433 ,كما يعد التطوير
ّ
الريا�ضيات والعلوم يف اململكة� ,أولوية رئي�سة يف التعليم حال اًيا(Obikan for Research and D e
.)velopment, 2010
امل�ستقبلي لتنفيذ امل�شروع.
3تقدم الدرا�سة و�ص ًفا �شاملاً ومعلومات للم�س�ؤولني لأجل التخطيط
ّ
فهي الدرا�سة الأوىل التي تنظر �إىل واقع تعليم العلوم والريا�ضيات من عدة زوايا وعلى م�ستوى
الوطن ,وهي من الدرا�سات الأوائل لتقومي م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»؛ مما
ي�ضفي على الدرا�سة جانب الريادة.
املهني� ,أدوات الدعم
4تقدم �أدوات بحثية قد تفيد يف �إجراء ومتابعة البحث ،وهي :ا�ستبانة التطور ّ
ؤ�س�سي ,وبطاقتا مالحظة للممار�سات التدري�سية ملعلم العلوم والريا�ضيات.
امل� ّ
5قد تفيد نتائج ه��ذه الدرا�سة معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف التقومي الذاتي لأدائهم،
وكذلك قد تفيد مديري املدار�س وامل�شرفني الرتبويني يف تطوير �أداء املعلمني واملعلمات.
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مصطلحات الدراسة:

املهني:
التطور
ّ

املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات»,
يعرفه لوك�س هور�سلي و�آخرون ( )1998يف كتابهم «ت�صميم التطور ّ
ب�أنه« :جميع الفر�ص املقدمة للمعلمني لتطوير املعارف واملهارات والطرق والت�صرفات لتح�سني
فعاليتهم يف الف�صول وامل�ؤ�س�سات»،(Loucks-Horsley, Hewson, Love, & Stiles, 1998, xiv) .
ويف معجم م�صطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم يعرف ب�أنه «عمليات م�ستمرة و�أن�شطة م�صممة
لزيادة املعرفة املهن ّية ،واملهارات ،واجتاهات املعلمني لكي متكنهم من حت�سني تدري�سهم من �أجل
تعلم جيد» (�إبراهيم.)496 ،2009 ,
ويق�صد به �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ب�أنه جميع الفر�ص املقدمة لتطوير معارف ومهارات واجتاهات
املعلمني من �أجل حت�سني تعلم التالميذ .فال تقت�صر فقط على التدريب املبا�شر ,فت�شمل التدريب
والفعاليات واملواد التعليمية امل�صاحبة.
الأداء التدري�سي:

يعرفه اللقاين واجلمل ( )2003ب�أنه «مدى قدرة املعلم على ا�ستخدام املمار�سات والإجراءات التي
ت�ساعده على القيام بعملية التدري�س بكفاءة عالية ,يتحقق من خاللها م�ستوى �أف�ضل يف العملية
التعليمية وتظهر يف املح�صلة النهائية لنواجت التعلم» .ويق�صد به �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ,املمار�سات
الفعلية التي يقوم بها املعلم يف يف �أثناء تنفيذ التدري�س داخل الف�صل يف �ضوء بطاقة مالحظة �أعدت
لهذا الغر�ض.
احلاجات التدريبية:

هي جمموع التغريات املطلوب �إحداثها يف معارف ومعلومات ومهارات واجتاهات الأفراد العاملني
لتعديل �أو تطوير �سلوكهم� ،أو ا�ستحداث ال�سلوك املرغوب يف �صدوره عنهم والذي ميكن �أن يحقق
و�صولهم �إىل الكفاية الإنتاجية يف �أدائ��ه��م ,والق�ضاء على نواحي الق�صور والعجز يف هذا الأداء
(اخلطيب ,)44 ،1997,ويق�صد به �إجرائ ًيا الفرق بني ما هو مطلوب �أدا�ؤه بكفاية ،وما هو قائم من
�أداء.
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الفصل الثاني
أدبيات الدراسة

)1
)2
)3
)4

�سيتم فيما يلي عر�ض الإطار النظري للدرا�سة من خالل �أربعة حماور كالتايل:
1الإطار املفاهيمي للدرا�سة التقوميية.
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات.
2التطور ّ
ؤ�س�سي للمعلم.
3الدعم امل� ّ
التدري�سي ملعلم العلوم والريا�ضيات.
4الأداء
ّ
المحور األول :اإلطار المفاهيمي للدراسة التقويمية:

التقومي هو «التق�صي املنظم ملعرفة كفاءة �أو جدارة �شيء ما» ( ,)Westat,2002وهو ن�شاط متعدد
العلمي ,فكالهما ي�شمل التق�صي من
الأوجه ي�شمل �أن�شطة و�إجراءات متنوعة ت�شبه �إىل حد كبري البحث
ّ
�أجل معرفة جديدة من خالل ا�ستخدام �أ�سئلة موجهة جلمع بيانات لتقدمي النتائج� ,إال �أن االختالف
بينهما يتمركز حول مدى تعميم النتائج .وي�شري امل�شتغلون بالتقومي الرتبويّ �إىل الفرق بني الن�شاطني،
حيث ف ّرق وورثن و�ساندرز يف كتابهما « Educational Evaluation: Alternative Approaches
العلمي والتقومي ،فدافعية الباحث هي التقدم يف املعرفة
» and practical Guidelinesبني البحث
ّ
العلمي �إىل
بينما الدافعية لدى املقوم هي امل�ساعدة لإيجاد حلول مل�شكالت واقعية ,كما يهدف البحث
ّ
تقدمي تعميمات ،بينما يهدف التقومي �إىل امل�ساعدة يف اتخاذ ق��رارات ,كذلك بينما ي�سعى الباحث �إىل
فهم الظاهرة ف�إن املقوم لي�س دوره تقدمي مربرات و�شرح الظواهر.(Worthen & Sanders, 1987) .
لقد طور املهتمون بالتقومي عدة مناذج للتقومي تقوم على نظريات و�أطر مفاهيمية خمتلفة .ولعل
من �أ�شهرها و�أقدمها منوذج تايلر ,الذي ظهر يف الثالثينيات ,والذي يقوم على قيا�س املخرجات بناء
نهجا خمتل ًفا للتقومي،
على الأهداف املن�شودة .وي�أتي منوذج �سكريفن ,الذي ظهر يف ال�سبعينيات ,ليتبنى ً
فال يعتمد على �أهداف الربامج و�إمنا ينظر �إىل ميزات الربنامج املتحققة .وهناك منوذج �ستافبيم الذي
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يعتمد على تقدمي معلومات ملتخذي القرار حول ال�سياق واملدخالت والإجراءات واملخرجات Worthen

.& Sanders, 1987
ويف جم��ال ت��ق��ومي ال��ت��ط��ور امل��ه��ن ّ��ي ازداد االه��ت��م��ام بتقومي م�����ش��روع��ات التطوير لتعليم العلوم
والريا�ضيات مع الدعوات لإيجاد نوعية جيدة من املعلمني يف كل الف�صول واحلاجة �إىل تطوير معارفهم
ومهاراتهم حول التدري�س املعتمد على املعايري ،حيث طالب املهتمون ب�ضرورة وجود نظام تقومي ملعرفة
املهني
�أث��ر الربامج وامل�ساهمة يف حت�سينها وجناحها� .إن ما يهمنا هو حتديد فاعلية �أن�شطة التطور
ّ
امل�صممة لتح�سني معارف ومهارات املعلمني بهدف م�ساعده الطالب على التعلم .لقد اعتادت الدرا�سات
املهني ,بينما مت االلتفات م�ؤخ ًرا �إىل درا�سة
املعنية بالتقومي على معرفة ر�ضا امل�شاركني يف برامج التطور ّ
املهني وبني تعلم املعلمني والتغريات الناجتة يف الف�صول الدرا�س ّية (Penuel,
العالقة بني برامج التطور ّ
).Fishman,Yamaguchi, & Gallagher, 2007
املهني� .إن هذا النموذج
ويعد منوذج جو�سكي منا�س ًبا لهذا التوجه احلديث يف تقومي برامج التطور ّ
م�ستمد من منوذج كريكباتريك لتقومي الربامج التدريبية ،واملكون من �أربعة م�ستويات لتحديد قيمة
وكفاءة الربامج التدريبية .ويرى جو�سكي )� (Guskey, 2000أننا يف جمال الرتبية والتعليم ,نحتاج
ؤ�س�سي ,لإميانه ب�أن املعلم لن ي�ستطيع حتقيق التغيري
�إىل �إ�ضافة م�ستوى �آخر �س ّماه م�ستوى الدعم امل� ّ
والإ�صالح ما مل يلق دع ًما من الأطراف امل�شاركة معه يف العملية التعليمية .وبالتايل ف�إن منوذج جو�سكي
املهني ,ينظر �إىل خم�سة م�ستويات مرتبة هرم ًيا من الب�سيط �إىل العميق ،وهي
لتقومي فاعلية التطور ّ
كما يلي:
املهني املقدم لهم.
 امل�ستوى الأول� :آراء امل�شاركني حول التطور ّ
 امل�ستوى الثاين :تعلم امل�شاركني معارف ومهارات جديدة.
ؤ�س�سي.
 امل�ستوى الثالث :الدعم والتغيري امل� ّ
 امل�ستوى الرابع :ا�ستخدام امل�شاركني للمعارف واملهارات يف �أدائهم.
 امل�ستوى اخلام�س :نواجت تعلم الطالب.
ويف هذا التقرير ال�سنوي الأول مت ت�أجيل النظر �إىل امل�ستوى اخلام�س املتعلق بنواجت تعلم الطالب
ليكون يف مرحلة الحقة �ضمن التقريرين ال�سنويني الثاين والثالث من الدرا�سة التقوميية .كما مت
االكتفاء بدالئل امل�ستوى الرابع لتغني عن دالئل امل�ستوى الثاين.
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المهني لمعلم العلوم والرياضيات:
المحور الثاني :التطور
ّ

املهني� ,إال �أن
املهني و�أحيا ًنا م�صطلح التطور ّ
ت�ستخدم البحوث والدرا�سات العربية م�صطلح النمو ّ
املهني
املهني؛ �إذ �إن م�صطلح النمو
ال�شمراين و�آخرين ( )2011يرون �أن الأف�ضل هو م�صطلح التطور
ّ
ّ
املهني اال�ستهداف والتخطيط .لقد تغريت النظرة
يقت�ضي تلقائية التطور ,يف حني يعني م�صطلح التطور ّ
املهني
املهني للمعلمني من التدريب املبا�شر لعدة �أيام خالل ال�سنة �إىل النظر �إىل التطور ّ
�إىل التطور ّ
اليومي يف التدري�س (Sparks
الدرا�سي ومرتبطة بدور املعلم
على �أنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام
ّ
ّ
املهني جما ًال وا�س ًعا اجتهد املتخ�ص�صون فيه ل�صياغة معايري
) .& Hirsh, 1997و�أ�صبح جمال التطور ّ
املهني ي�ؤمل حتقيقها (Garet, et al. 1999; Garet, et al. 2001; Weingarten,
وموا�صفات للتطور
ّ
 Cortese, & Johnson, 2008; National council of teacher of mathematics, 1991; Ntional Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 2001; National
Research Council(NRC),1996 ; National Staff Development Council(NSDC), 2001
.)Penuel, et al. 2007; Berman, et al. 2000

املهني ,منها الدرا�سة التقوميية لربنامج
وي�شري الأدب الرتبويّ �إىل درا�سات هدفت �إىل تقومي التطور ّ
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات ,والتي قام بها املعهد الأمريكي للبحث ,وا�ستخدمت فيها
�أيزنهور للتطور ّ
ثالث طرق رئي�سة جلمع املعلومات هي :الو�صف ال�شامل لأهداف الربنامج و�أن�شطته ,ودرا�سة حالة لعدد
من املدار�س ,ودرا�سة تتبعية ملمار�سات املعلم ال�صفية .وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستفتاء ملعرفة مدى م�ساهمة
املهني يف تنمية م�ستوى املعرفة واملهارة لدى املعلمني يف اجلوانب التالية :املعرفة العميقة
�أن�شطة التطور ّ
للعلوم والريا�ضيات ,املناهج وطرق التدري�س ,طرق التقومي ,ا�ستخدام التقنية والتنوع .كما مت النظر �إىل
املهني الفعال هي :نوع الن�شاط ,الفرتة
املهني بناء على �ست خ�صائ�ص للتطور
جودة �أن�شطة التطور
ّ
ّ
العلمي ,التعلم الن�شط ,الرتابط بني الأن�شطة(Garet, Bi r.
الزمنةية ,امل�شاركة اجلماعية ,املحتوى
ّ
) .man, Porter, Desimone, & Herman, 1999ومن �أكرث الدرا�سات امل�شار لها يف الأدب الرتبويّ
يف هذا املجال ,درا�سة جاريت و�آخرين )(Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001
التي عملت على ا�ستفتاء عدد ( )207من املعلمني موزعني يف ( )30مدر�سة يف ع�شر مقاطعات يف خم�س
املهني الفعال من خالل عينة من املعلمني الذين
واليات �أمريكية والتي قدمت بع�ض موا�صفات التطور ّ
�شاركوا يف برامج تطوير خمتلفة .ويف �إطار اهتمام م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية الأمريكية بتقومي برامج
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات ,فقد كلفت ««Council of Chief State School Officers
التطور ّ
املهني ملعلمي العلوم والريا�ضيات حيث قدم املجل�س درا�ستني حول
 (CCSSOمب�شروع تقومي التطور
ّ
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات يف ()14
هذا املو�ضوع �أولهما قدمها عام 2008م لدرا�سة برامج للتطور ّ
والي��ة .و�أ���ش��ارت �أه��م النتائج �إىل ما يلي� :أن ثلث الدرا�سات التقوميية دلت على وج��ود ت�أثري لربامج
املهني على نتائج الطالب ومعارف املعلمني وممار�ساتهم التدري�سية ،و�أن الرتكيز على املحتوى
التطور ّ
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املهني ،وقد �شملت ثلث برامج
العلمي وتوفري الوقت الكايف واملتابعة يف املدار�س تزيد من فعالية التطور ّ
ّ
ميا للربامج التي قدمت ،ودلت النتائج عن حت�صيل الطالب �أو تغري يف املمار�سات
التطور
املهني تقو ً
ّ
التدري�سية) .(Blank, Alas, and Smith, 2008كما قدم املجل�س � ً
أي�ضا ,عام  ,2009درا�سة حتليل بعديّ
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات ,وذلك مل�ساعدة
للبحوث والدرا�سات التقوميية التي نفذت حول التطور ّ
املهني التي نفذت على نتائج تعلم الطالب.
امل�س�ؤولني وتقدمي �أدلة علمية حول ت�أثري برامج التطوير ّ
املهني التي ركزت
وهدفت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني التاليني� :أو ًال :ما ت�أثري برامج التطور
ّ
العلمي على معارف ومهارات املعلمني وعلى نتائج حت�صيل الطالب؟ .وثان ًيا :ما موا�صفات
على املحتوى
ّ
املهني التي كان لها ت�أثري؟ وما مدى توافق هذه املوا�صفات مع املوا�صفات الواردة يف الأدب
برامج التطور ّ
العلمي
الرتبوي؟ .ودلت �أهم نتائج التحليل البعديّ للدرا�سة على �أن برامج تطوير املعلم يف املحتوى
ّ
إيجابي على نتائج حت�صيل الطالب.كما ت�ؤكد النتائج على وجود عالقة موجبة
للريا�ضيات ي�ؤثر ب�شكل � ّ
املهني الفعال وبخا�صة امتداد الفرتة الزمنية املخ�ص�صة
بني نتائج الطالب وبع�ض موا�صفات التطور ّ
املهني ) .(Blank, and Alas, 2009مما �سبق؛ يت�ضح التوجه احلايل لالهتمام مبجال
لن�شاط التطور ّ
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات من حيث �سنّ املعايري واملوا�صفات لتفعيله واالهتمام بتقوميه،
التطور ّ
ودرا�سة مدى حتقيقه للأهداف املرجوة.
العلمي ,فما زالت
املهني حقه من الدرا�سات والبحث
املحلي فلم ينل التطور
�أم��ا على امل�ستوى
ّ
ّ
ّ
الدرا�سات يف املراحل الأوىل من الك�شف والتعرف على الواقع .فقد هدفت درا�سة البلوي والراجح ()2011
املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات .ومت ت�صميم �أداة الدرا�سة
�إىل التعرف على واقع ومعوقات التطور ّ
املهني ,وم�صادره ,وجماالت التطور التخ�ص�صية والرتبوية,
لت�شمل خم�سة جماالت هي� :أن�شطة التطور ّ
املهني ممار�سة هي اال�ستفادة
املهني .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث �أن�شطة التطور ّ
ومعوقات التطور ّ
من توجيهات امل�شرفني والتوا�صل مع �أولياء الأم��ور .و�أكرث امل�صادر م�ساهمة ملمار�سة �أن�شطة التطور
املهني هي زمالء املهنة والكتب وامل�شرف الرتبوي.
ّ
املهني ملعلمي
كما هدفت درا�سة ال�شمراين و�آخرين (� )2011إىل التعرف على واقع ومعوقات التطور ّ
املهني ,وم�صادره,
ومعلمات العلوم ,ومت ت�صميم �أداة الدرا�سة لت�شمل خم�سة جماالت هي� :أن�شطة التطور ّ
املهني .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث
وجماالت التطور التخ�ص�صية والرتبوية ,ومعوقات التطور ّ
املهني ممار�سة هي اال�ستفادة من توجيهات امل�شرفني ومتابعة امل�ستجدات عرب و�سائل
�أن�شطة التطور
ّ
الإعالم والقراءة املتخ�ص�صة يف تعليم العلوم والتوا�صل مع �أولياء الأمور .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
امل�صادر الذاتية وزمالء املهنة وامل�شرف الرتبويّ تعد امل�صادر الأعلى لتطور املعلمني واملعلمات مهن ًيا.
ويف فل�سطني ,هدفت درا�سة للعاجز واللوح والأ�شقر (� )2010إىل الك�شف عن واقع عملية تدريب
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف �أثناء اخلدمة مبحافظات غزة من خالل ا�ستفتاء ( )580معلم
ومعلمة من املرحلة الثانوية .وق��د ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي للإجابة عن �أ�سئلة
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الدرا�سة ،و�أعدوا لهذا الغر�ض ا�ستبانة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل حاجة برامج تدريب املعلمني واملعلمات
�إىل وجود �أهداف حمددة �سل ًفا ،بالإ�ضافة �إىل حاجتها �إىل التخطيط املنطلق من واقع العملية التعليمية
ومن احتياجات املتدربني املختلفة ،و�أهمية م�شاركة املعلمني يف كافة عمليات الربنامج من تخطيط
وم�شاركة يف التنفيذ والتقومي واملتابعة� .أم��ا يف الأردن فقد هدفت درا�سة ملحمد ال�سالمات ()2009
�إىل ا�ستق�صاء مدى امتالك معلمي العلوم للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهن ًيا واملعدة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم بالأردن .حيث �صمم الباحث ا�ستبانة ت�ضمنت �سبعة جماالت من املعايري وهي:
(التطوير الذاتي  -تقومي تعلم الطلبة  -الرتبية والتعليم يف الأردن � -أخالقيات مهنة التعليم  -املعرفة
الأكادميية والبيداغوجية اخلا�صة  -تنفيذ الدرو�س  -التخطيط للتدري�س) ،و�شملت عينة الدرا�سة فئات
املعلمني واملديرين وامل�شرفني وتو�صلت �إىل نتائج �أهمها :عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لإجابات
معلمي ومعلمات عن �أي جمال من جماالت اال�ستبانة ،وكذلك عن اال�ستبانة ككل ،تعزى �إىل اخلربة.
كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد العينة عن
ا�ستبانة املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهن ًيا وهذه الفروق تعزى �إىل متغري الوظيفة.
وعمد �أبو جامو�س (� )2006إىل عر�ض وحتليل مالمح التجربة الأردنية يف �إعداد املعلمني وتدريبهم
يف �أثناء اخلدمة؛ للوقوف على مدى تناغمها مع االجتاهات احلديثة يف هذا امليدان .وتو�صلت الدرا�سة
�إىل نتائج �أهمها� :أن هناك تقد ًما يف البنى النظرية للمفاهيم واملعارف واحلقائق ذات ال�صلة بتخ�ص�صات
املتدربني ،ويف �أ�ساليب تدري�سهم و�أن�شطتهم ال�صفية والال�صفية ،وامتالكهم لزمام التكنولوجيا و�أ�ساليب
ا�ستخدامها واال�ستفادة منها بدرجة مقبولة ،كما �أن هناك بع�ض املعيقات ومعظمها خا�ص باملتدربني
التدري�سي الكامل ،واحلوافز املادية واملعنوية ،و�أماكن التدريب وعدم
مثل� :صعوبة املوا�صالت ،والعبء
ّ
توافر الت�سهيالت الالزمة بال�شكل املنا�سب .وخرجت الدرا�سة بت�صور مقرتح لإعداد املعلمني وتدريبهم
يف �أثناء اخلدمة.
ويف عمان �سعى متويل (� )2004إىل تقدمي ت�صور مقرتح لتطوير برامج التدريب ملعلمي الريا�ضيات
باملرحلتني الإعدادية والثانوية ب�سلطنة عمان ،وذلك يف �ضوء ما مت حتديده من احتياجات تدريبية
الزمة ملعلمي الريا�ضيات .وقد �أعد الباحث لهذا الغر�ض ثالث ا�ستبانات موجهة �إىل معلمي وموجهي
الريا�ضيات باملرحلتني الإع��دادي��ة والثانوية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :حتديد �أهم
االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي الريا�ضيات كما يراها املعلمون باملرحلتني الإعدادية والثانوية.
وت�أكيد معلمي املرحلتني الإعدادية والثانوية على �ضرورة تغيري �أ�سلوب املحا�ضرة ال�سائد يف الدورات
التدريبية ،واالنتقال �إىل الأ�ساليب العملية يف التدريب مبا يتما�شى مع االجتاهات احلديثة ،كذلك
�ضرورة عقد م�شاغل ودورات تدريبية وندوات تعليمية ي�شاركون فيها ويتبادلون كل ما هو جديد خا�ص
بتجويد تدري�س مادة الريا�ضيات.
املحلي ,مل ينل حقه من البحث والتق�صي
املهني على امل�ستوى
ّ
يت�ضح مما �سبق �أن جمال التطور ّ
والتقومي ,مما ي�ستدعي تكثيف اجلهود لتحقيق التطوير امل�أمول للمعلم.
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المؤسسي:
المحور الثالث :الدعم
ّ

ريا ب�أن
ؤ�س�سي� ،إال �أن هناك اعتقا ًدا كب ً
على الرغم من اختالف الر�ؤى النظرية حول مفهوم الدعم امل� ّ
ؤ�س�سي ت�ؤثر بدرجة كبرية على جناح املدر�سة ،ونتائج الطالب ( .)Bush, 2008ويعتمد
جودة الدعم امل� ّ
ؤ�س�سي على عدد من العوامل مثل طبيعة املواقف الرتبوية ،طبيعة التنظيم االجتماعي� ،أهداف
الدعم امل� ّ
امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،الأف��راد املعنيني ،امل��واد وامل�صادر املختلفة ،وكذلك الأط��ر الزمنية ،وعوامل �أخرى
متعددة ( .)Leithwood & Riel, 2003وتذكر رافدة احلريري (نق ً
ال عن ح�سني وح�سني� )2006 ,أن
الهدف الرئي�سي لأي دعم م�ؤ�س�سي هو الرتكيز على توفري اخلربات الرتبوية ،وبرامج التدريب املنا�سبة
للمعلمني واملوظفني لتطوير ورف��ع م�ستوى وكفاية الأف���راد لأج��ل تعزيز و�صقل �إمكاناتهم العقلية
واجل�سمية والوجدانية.
املهني،
ريا يف زي��ادة التعاون بني املعلمني ،وتعزيز التعلم
ؤ�س�سي الفاعل دو ًرا كب ً
ّ
ويلعب الدعم امل� ّ
والقيادة الت�شاركية داخل جمتمعات املمار�سة باملدر�سة ،من �أجل زيادة اخلربة بني �أع�ضاء املدر�سة بغر�ض
حت�سني العمليات املدر�سية وحت�سني نتائج التعليم .وي�ؤكد �ساوثورث ) (Southworth, 2009على
ريا يف املمار�سة ال�صفية وتعلم الطالب ،ب�شكل غري مبا�شر من خالل
�أن دعم املدار�س يحدث فر ًقا كب ً
ؤ�س�سي
�أعمال املعلمني .ويدعو ،يف الوقت نف�سه� ،إىل تبني ثالث ا�سرتاتيجيات م�ؤثرة ومت�شابكة للدعم امل� ّ
الناجح:
1 ) 1منذجة االهتمام امل�ستمر والفعال يف عملية التعلم والتعليم.
العلمي للطالب من �أجل تطوير التعليم
2 ) 2ر�صد ما يحدث يف ال�صفوف الدرا�س ّية وبيانات التح�صيل
ّ
املهني الفعال على �أ�سا�س تقدم ومنو الطالب.
ّ
املهني والتعاون البناء للمعرفة املهن ّية من خالل احلوار حول ممار�سات التعليم
3 ) 3تطوير التعليم
ّ
والتعلم للطالب.
ؤ�س�سي الفاعل يركز على تعلم الطالب ،حيث ي�شارك العديد
مما �سبق ،ميكن الت�أكيد �أن الدعم امل� ّ
من �أع�ضاء املجتمع املدر�سي يف لعب �أدوار هادفة وحمددة يف الدعم لتح�سني �أداء وفاعلية املدر�سة .كما
املهني للمعلمني وخلق وا�ستدامة البيئة املدر�سية الفاعلة؛ بحيث ي�صبح
يركز كذلك على تعزيز النمو ّ
تطبيق املناهج واملقررات الدرا�س ّية م�س�ؤولية جماعية تعاونية .وفيما يلي تف�صيل لأدوار �أطراف الدعم
ؤ�س�سي املعنيني بهذه الدرا�سة:
امل� ّ

26

�أدوار مدير املدر�سة:

�أكدت الدرا�سات والبحوث يف ال�سنوات الأخرية على �أهمية ثالثة جوانب يف عمل القائد الرتبويّ
وهي )1 :تطوير فهم عميق لكيفية دعم املعلمني � )2إدارة املناهج الدرا�س ّية بطرق خمتلفة ت���ؤدي �إىل
تعزيز تعلم الطالب  )3تطوير القدرة على حتويل املدار�س �إىل منظمات فعالة تعزز تدري�س فاعل ،وتعلم
فاعل جلميع الطالب .Davis et al., 2005
وقد حددت القواعد التنظيمية ملدار�س التعليم العام ال�صادرة من قبل وزارة املعارف يف عام ١٤٢٠هـ
مهام وم�س�ؤوليات مدير املدر�سة ووكيلها وجميع العاملني يف املدر�سة ،فجاءت مهام وم�س�ؤوليات مدير
املدر�سة على النحو الآتي :مدير املدر�سة هو امل�س�ؤول الأول يف مدر�سته ،وهو امل�شرف على جميع �ش�ؤونها
الرتبوية والتعليمية والإداري���ة واالجتماعية ،وهو القدوة احل�سنة لزمالئه �أداء و�سلوكاً ،ويدخل يف
م�س�ؤولياته ما يلي:
1 ) 1الإحاطة الكاملة ب�أهداف املرحلة وتفهمها والتعرف على خ�صائ�ص طالبها وفقاً ملا جاء يف �سيا�سة
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
2 ) 2تهيئة البيئة الرتبوية ال�صاحلة لبناء �شخ�صية الطالب ومن��وه من جميع اجل��وان��ب واكت�ساب
اخل�صال احلميدة.
3 ) 3متابعة الإ�شراف على مرافق املدر�سة وجتهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها لال�ستخدام مثل (امل�صلى،
واملعامل واملختربات ،ومركز م�صادر التعلم ،واملق�صف املدر�سي ،واملق�صف املدر�سي وقاعات الن�شاط،
والأفنية واملالعب ...وغريها) ,وتنظيم الف�صول وتوزيع الطالب عليها.
4 ) 4اتخاذ الرتتيبات الالزمة لبدء الدرا�سة يف املوعد املحدد و�إعداد خطط العمل يف املدر�سة ،وتنظيم
اجل��داول ،وتوزيع الأعمال وبرامج الن�شاط على من�سوبي املدر�سة وت�شكيل املجال�س واللجان يف
املدر�سة ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات وح�سب ما تقت�ضيه حاجة املدر�سة.
5 ) 5الإ�شراف على املعلمني وزيارتهم يف الف�صول واالطالع على �أعمالهم ون�شاطهم وم�شاركاتهم.
6 ) 6تقومي الأداء الوظيفي للعاملني يف امل��در���س��ة وف��ق��اً للتعليمات املنظمة لذلك م��ع حت��ري الدقة
واملو�ضوعية والتحقيق من وجود ال�شواهد امل�ؤيدة ملا ي�ضعه من تقديرات.
املهني للمعلم من خالل تلم�س احتياجاته التدريبية واقرتاح الربامج املنا�سبة
7 ) 7الإ�سهام يف النمو
ّ
له ،ومتابعة التحاقه مبا يحتاج �إليه من الربامج داخل املدر�سة وخارجها وتقومي �آثارها على �أدائه،
والتعاون يف ذلك مع امل�شرف الرتبويّ املخت�ص.
8 ) 8التعاون مع امل�شرفني الرتبويني وغريهم ممن تقت�ضي طبيعة عملهم زي��ارة املدر�سة وت�سهيل
مهماتهم ومتابعة تنفيذ تو�صياتهم وتوجيهاتهم مع مالحظة املبادرة يف دعوة امل�شرف املخت�ص عند
احلاجة.
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9 ) 9تعزيز دور املدر�سة االجتماعي وفتح �آف��اق التعاون والتكامل بني املدر�سة و�أول��ي��اء �أم��ور الطالب
وغريهم ممن لديهم القدرة على الإ�سهام يف حتقيق �أهداف املدر�سة.
10 )10توثيق العالقة ب�أولياء �أمور الطالب ودعوتهم لالطالع على �أحوال �أبنائهم وموا�صلة �إ�شعارهم
مبالحظات املدر�سة ومرئياتها حول �سلوكهم وم�ستوى حت�صيلهم والت�شاور معهم ملعاجلة ما قد
يواجهه �أبنا�ؤهم من م�شكالت.
11 )11تفعيل املجال�س املدر�سية وتنظيم االج��ت��م��اع��ات م��ع هيئة امل��در���س��ة ملناق�شة اجل��وان��ب الرتبوية
والتنظيمية ،و�ضمان قيام كل فرد مب�س�ؤولياته على الوجه املطلوب ،مع مالحظة تدوين ما يتم
التو�صل �إليه ومتابعة تنفيذه.
12 )12امل�شاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه �إدارة التعليم �أو امل�شرف الرتبويّ
املخت�ص.
13 )13الإ�شراف على �أعمال االختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة درا�سة نتائج االختبارات وحتليلها
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف �ضوء ذلك.
ولأهمية دور مدير املدر�سة فقد ق��ام ب��ول ) (Paul, 2000بدرا�سة دور امل��دي��ر كقائد ت��رب��وي يف
دعم التنمية املهن ّية للمعلمني ،وك��ان من �أه��م النتائج �أن��ه ميكن ملدير املدر�سة حتقيق التنمية املهن ّية
من خالل عدة �أ�ساليب :ومنها �إحل��اق املعلمني بكليات الرتبية ،حث املعلمني على القراءة واالط�لاع،
مالزمة املعلمني بع�ضهم لبع�ضهم ،وغريها من الأ�ساليب الأخرى .وك�شفت درا�سة احلمدان وال�شمري
املهني للمعلم بن�سبة عالية ،كما �أكد ()%80.8
(� )2008إىل �أن معظم املديرين ي�ؤدون �أدوارهم يف التطوير ّ
من مديري املدار�س الثانوية �ضرورة العمل على تنمية عالقات التعاون والتن�سيق بني �إدارة املدر�سة
املهني للمعلم يف �أثناء اخلدمة .وكان من �أبرز
والقائمني على التخطيط عند تخطيط برامج التدريب
ّ
تو�صيات درا�سة ح�سيني ( )2008الت�أكيد على �أهمية وجود دوراً فاع ً
ال للإدارة املدر�سية يف حتقيق التنمية
املهن ّية للمعلمني .وتو�صل نحيلي ( )2010يف درا�سته �إىل �أن ملدير املدر�سة دور مهم يف رفع كفاية املعلمني
يف جماالت البحث املختلفة العلم ّية ،واالجتماعية ،والإدارية ،وغر�س الثقة بالنف�س ،واالعتزاز واالفتخار
باملهنة و�إك�ساب املعلمني املهارات الالزمة يف معاجلة امل�شكالت التي تعرت�ضهم يف جمال ا�ستخدام طرائق
التدري�س والو�سائل التعليمية احلديثة .يف حني تو�صلت كحيل (� )2004إىل �أن مديري املدار�س ال يعملون
على حتقيق التنمية املهن ّية للمعلمني بال�شكل املطلوب ،ويقت�صر دوره��م على الزيارات ال�صفية وعقد
االجتماعات ،كما �أنهم ال ي�ستخدمون الأ�ساليب احلديثة لتحقيق التنمية املهن ّية للمعلمني.
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�أدوار امل�شرف الرتبوي:

يقوم الإ�شراف الرتبويّ بدور كبري يف العملية الرتبوية ،فمن خالله يتم �إعادة النظر يف املقررات
الدرا�س ّية ،وتطويرها ،وتنمية املعلمني مهنياً ،وحت�سني �أداء الإدارة املدر�سية ،و�ضمان تنمية �شخ�صيات
املتعلمني من جميع جوانبها (الإدارة العامة للإ�شراف الرتبوي1429 ،هـ) ،وميكن حتديد الأدوار التي
يقوم بها امل�شرف الرتبويّ يف هذا املجال بالتايل:
1 ) 1نقل الأفكار والأ�ساليب ونتائج التجارب والأبحاث الرتبوية �إىل املعلمني و�إثارة اهتمامهم بها.
2 ) 2تدريب املعلمني على �أداء بع�ض املهارات التدري�سية ،وعقد ال��دورات التدريبية لهم ورفع م�ستوى
�أدائهم لهذه املهارات.
3 ) 3م�����س��اع��دة املعلمني ع��ل��ى حتليل امل��ن��اه��ج ال��درا���س�� ّي��ة وا���ش��ت��ق��اق الأه�����داف ال�سلوكية م��ن��ه��ا ،وو���ض��ع
اال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها.
4 ) 4م�ساعدة املعلمني على ابتكار الو�سائل التعليمية التي حتتاجها املو�ضوعات التي ت�شملها املقررات
الدرا�س ّية من خالل البيئة املحيطة باملدر�سة.
5 ) 5م�ساعدة املعلمني على �أ�ساليب التقومي وكيفية �إجرائه وحتليل نتائجه.
املهني على �أ�س�س علمية مدر�سية وتفكري �سليم وا�ستخال�ص
6 ) 6ت�شجيع املعلمني على التفكري والتجريب ّ
النتائج وا�ستخدامها.
7 ) 7م�ساعدة املعلمني على النمو امل�ستمر من خالل العالقات الإن�سانية وذلك باالرتقاء مب�ستوى �أداء
والعلمي.
املهني
املعلم ومعاونته على النمو
ّ
ّ
اجلماعي بروح الفريق.
8 ) 8تعزيز مفاهيم امل�شاركة والتعاون والت�شاور والعمل
ّ
9 ) 9حت�سني بيئات التعلم التي ت�ساعد الطالب على التعلم اجليد (ح�سني وعو�ض اهلل1427 ،هـ).
كما حددت الإدارة العامة للإ�شراف الرتبويّ (1429ه��ـ )30-28 :بع�ض القدرات املهن ّية احلديثة
للم�شرف الرتبويّ يف عدد من املجاالت ،ومن �أهمها:
 )1ت�صميم بيئات التعلم.
 )2التقومي الت�شاركي والتقومي البديل.
 )3التعليم الإلكرتوين.
 )4مناذج التدري�س وا�سرتاتيجياته.
 )5القيادة واالت�صال.
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وحدد الزايدي (� )2000أهم الكفايات الأدائية الأ�سا�سية الالزمة للم�شرفني الرتبويني مبراحل
التعليم العام وم�ستوى �أهميتها ودرجة ا�ستخدامها� ،إذ تو�صل �إىل �أن جمال القيادة �أكرث املجاالت �أهمية
بينما كان التخطيط �أقلها �أهمية ,و�أن جمال االت�صال �أكرث املجاالت ا�ستخدا ًما بينما جمال املناهج �أقلها
ا�ستخداماً .وقام �سرتاك واخل�صاونة ( )2004بتقومي �أداء امل�شرفني الرتبويني ملهماتهم الإ�شرافية يف
�ضوء االجتاهات احلديثة من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني ،وتو�صال �إىل �أن مديري املدار�س
يرون �أن م�ستوى �أداء امل�شرفني ال زال دون م�ستوى الطموح ،كما ر�أى املعلمون �أي�ضا �أن م�ستوى ممار�سات
املهمات ال زال دون م�ستوى الطموح املعهود ،و�أن جميع املجاالت متركزت عند الو�سط با�ستثناء الإ�شراف
على التدريب كان عالياً.
وي��ح��دد ال��روق��ي (� )2006أب���رز االحتياجات التدريبية للم�شرفني ال�ترب��وي�ين يف جم��ال املعارف
واملهارات واالجتاهات .حيث تو�صل �إىل �أن امل�شرفني الرتبويني بحاجة للتدريب بدرجة كبرية يف جميع
جماالت العمل الإ�شرايف .وتو�صلت روبن�سون )� (Robinson, 2008إىل حاجة القادة لتطوير �أنف�سهم يف
جمال العالقات واملمار�سات التي تدعم عملية التعليم والتع ّلم ،وتوجيههم نحو حت�سني عمليات االت�صال
مع املعلمني الفاعلني .وتو�صل تيم (� )2009إىل �أن واقع املمار�سات الإ�شرافية لدى امل�شرف الرتبويّ يف
العلمي واملرحلة
املدار�س احلكومية كانت �ضعيفة ،و�أن واقع املمار�سات الإ�شرافية يختلف باختالف امل�ؤهل
ّ
التعليمية ومكان العمل ،بينما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع املمار�سات الإ�شرافية لدى
امل�شرف الرتبويّ تعزى ملتغري اجلن�س.
وك�شف الرويلي ( )2010م�ستوى درجة ممار�سة امل�شرف الرتبويّ ملهامه يف تطوير معلمي الريا�ضيات
يف املرحلة املتو�سطة يف منطقة احلدود ال�شمالية يف جماالت (التخطيط للتدري�س ،املنهج والكتاب املقرر،
طرق التدري�س ،الو�سائل التعليمية ،تقومي الطالب� ،إدارة ال�صف والعالقات الإن�سانية� ،إذ تو�صل �إىل �أن
املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة يف جماالت
امل�شـرف الرتبويّ يـمار�س مهامه يف تطوير النمو ّ
التخطيط للتدري�س ،املنهج والكتاب املقرر ،طرق التدري�س ،الو�سائل التعليمية وتقومي الطالب) بدرجة
املهني ملعلمــي الريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة يف جمايل
متو�سطة ،كما ميار�س مهامـه يف تطويـر النمـو
ّ
(�إدارة ال�صف والعالقات الإن�سانية) بدرجة كبرية.
�أدوار حم�ضر املخترب:

حم�ضر املخترب هو امل�س�ؤول عن تنظيم املخترب وامل�شرف على حمتوياته من �أجهزة و�أدوات
وحماليل وم��واد وغريها ،ويذكر عطوي ( )139 :2004ع��د ًدا من الأدوار التي يجب على حم�ضر
املخترب القيام بها ومن �أهمها:
1 ) 1تزويد املخترب مبتطلباته املتجددة من الأجهزة واملعدات واللوازم وامل��واد املخربية بالتعاون مع
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معلمي املدر�سة.
2 ) 2و�ضع برنامج لت�شجيع الطلبة للتعرف على املخترب وكيفية الإف���ادة منه للأغرا�ض التعليمية
والعملية.
�3 ) 3إع��داد التقارير عن مدى ا�ستخدام املعلمني والطلبة للإمكانات املتاحة يف املخترب و�إط�لاع �إدارة
املدر�سة عليها حلفز املعلمني على ا�ستخدام �أف�ضل للمخترب.
4 ) 4الإ�شراف الكامل على العمل داخل املخترب و�صيانة �أجهزته وتنظيمها وحفظها.
�5 ) 5إع��داد الأدوات وامل��واد املخربية الالزمة لإج��راء التجارب وفق الربامج التي يعدّها معلمو املواد
العلم ّية وم�ساعدتهم يف �أثناء تنفيذ التجارب.
6 ) 6تنظيم قوائم بالأجهزة ّ
املعطلة ،والأدوات التالفة واملواد امل�ستهلكة ليتم �صيانتها وتوفريها.
7 ) 7تنظيم قوائم بالن�شرات والأدلة املتعلقة باملخترب ،وو�ضع لوحات �إر�شادية لقواعد العمل يف املخترب.
8 ) 8امل�شاركة يف توظيف املخترب يف الن�شاطات الال�صفية.
9 ) 9فتح �سجل للتجارب املخربية بحيث تدون فيه جميع التجارب التي يتم �إجرا�ؤها.
وفيما يخ�ص حم�ضر املخترب فقد تو�صلت ماجدة �سليمان (� )1997إىل �أن حم�ضري معامل العلوم
غري ملمني بقواعد و�أ�س�س ا�ستخدام الأدوات والأجهزة املعملية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة االهتمام
مبح�ضري معامل العلوم من حيث �إعدادهم وتدريبهم للم�ساعدة يف �إجناز مهام معمل العلوم .وتو�صل
فقيهي (� )2000إىل �أن اكت�ساب حم�ضري املختربات مل��ه��ارات الو�سائل التعليمية ،وم��ه��ارات حت�ضري
التجارب العلم ّية ،ومهارات �إج��راءات الأم��ن وال�سالمة كان بدرجة متو�سطة ،بينما ات�ضح �أن اكت�ساب
املهارات الإداري��ة كان مرتفعاً ،وكان امل�ستوى العام الكت�ساب املهارات الفنية والإداري��ة متو�سطاً .بينما
تو�صلت درا���س��ة يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية قامت بها جامعة ن��ورث وي�ست (� )2005إىل امتالك
حم�ضري معامل العلوم كفايات �أداء جتارب العلوم و�صيانة معدات املعامل وا�ستخدام الكيماويات داخل
املعمل بطريقة ال ت�ضر بالبيئة املجاورة.
�أدوار �أمني مركز م�صادر التعلم (واملكتبة):

�أمني مركز م�صادر التعلم هو امل�شرف على جميع املواد التعليمية يف املدر�سة (املطبوعة وال�سمعية
والب�صرية واملربجمة على احلا�سب الآيل) ،ويذكر عطوي (2004م )138 :بع�ض املهام الأخ��رى لأمني
م�صادر التعلم ومن �أهمها:
1 ) 1متابعة توفري الكتب املنا�سبة لدعم املناهج ملختلف املراحل الدرا�س ّية بالتعاون مع معلمي املدر�سة.
2 ) 2و�ضع برنامج لتنمية حب املطالعة لدى الطلبة يعنى بتن�شيطهم يف �إع��داد التقارير والدرا�سات
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وامللخ�صات والكتابات الإبداعية وغريها.
3 ) 3القيام بجميع اخلدمات املكتبية خلدمة القارئني من طالب ومعلمني على وجه �أكمل.
4 ) 4تنظيم املكتبة وحمتوياتها من حيث ت�صنيف الكتب وفهر�ستها ح�سب الأ�صول املعتمدة لتنظيم
املكتبات.
لقد تو�صل الرويلي ( )2008يف درا�سته �إىل �أهمية الإ�شراف الرتبويّ يف تفعيل مركز م�صادر التعلم
مبنطقة احل���دود ال�شمالية م��ن وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات ال�ترب��وي��ات ،و�إىل وج��ود
معوقات تواجه امل�شرف الرتبويّ يف تفعيل مراكز م�صادر التعلم متعلقة ب�إمكانات املدار�س واملعلمني
واملواد والأجهزة التعليمية والطالب.
كما تو�صل �أبو عودة ( )2007يف غزه� ،إىل �أن �أكرث الأهداف حتقي ًقا من قبل مراكز م�صادر التعلم هي
تلك املتعلقة ب�إعداد خطة �سنوية لأن�شطة املركز ،و�أقلها حتقي ًقا املتعلقة بتمكني املعلمني من ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعلم والتعليم ،و�أن املدار�س تكاد تخلو من م�شريف املراكز امل�ؤهلني ،وتخلو من فنيي
ال�صيانة والت�صليح ،ومن امل�ساعدين الفنيني.
مما �سبق تت�ضح �أهمية كل من امل�شرف الرتبويّ ومدير املدر�سة وحم�ضر املخترب و�أم�ين مركز
م�صادر التعلم ,ودورهم يف دعم العملية التعليمية؛ مما يتطلب درا�سة مدى الدعم الذي قدموه مل�ساعدة
املعلم يف تنفيذ مناهج امل�شروع.
التدريسي لمعلم العلوم والرياضيات:
المحور الرابع :األداء
ّ

التدري�سي
�إذا كنا نحر�ص على تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات ,ف�إن ذلك يتطلب االهتمام بالأداء
ّ
التدري�سي للمعلم من �أهم امل�ؤثرات على م�ستوى
للمعلم� ,إىل جانب االهتمام بتطوير املناهج .يعد الأداء
ّ
�أداء التالميذ والو�صول مب�ستواهم �إىل التمكن ,فاملعلم هو الذي يعلم الن�شء ويكونهم؛ لذا كان من
ال�ضروري �أن نرفع م�ستوى �أدائ��ه ,وذلك ب�إعادة النظر يف مهام املعلم الع�صري الذي �أ�صبح �أق��رب �إىل
�صفات :املربي -املخطط – الباحث – املفكر – املقيم  -املتعلم – القائد( .الوكيل واملفتي.)1992 ,
التدري�سي للمعلم بهدف الك�شف عن نواحي القوة وال�ضعف يف �أداء املعلمني
ويتم تقومي الأداء
ّ
ومعرفة ال�صعوبات واملعوقات التي تواجههم بهدف تطوير �أدائهم .وت�شري نتائج البحوث وتو�صيات
التدري�سي للمعلم يف �ضوء معايري
امل�ؤمترات التي عقدت يف ال��دول العربية �إىل �ضرورة تقومي الأداء
ّ
حمددة (حممد .)2011 ,ومن الأمثلة على تقومي �أداء املعلمني ,املعايري الأ�سا�سية لتقومي ودعم املعلمني
على م�ستوى الواليات الأمريكية والتي تت�ضمن املعايري التالية :املادة الدرا�س ّية ,منو وتعلم الطالب,
تنوع املتعلمني ,تعدد ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة ,بيئة التعلم.
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لقد تنوعت وتعددت �أهداف تقومي املعلم حيث �أ�شارت كثري من الأدبيات على �أن �أهداف تقومي �أداء
املعلم (الرويثي والرو�ساء ,)2012 ,هي:
1 ) 1حت�سني نوعية التعليم املقدم للطالب باعتباره �أحد مكونات العملية التعليمية وذلك من خالل
حتديد نوعية التغيريات املطلوبة من املعلم لإمكانية التطوير �أو التح�سني املدر�سي �سواء كانت يف
طريقة التدري�س �أم بيئة التعلم� ,أم م�صادر التعلم.
2 ) 2ت�شخي�ص االحتياجات الفردية للمعلمني من خالل حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف الأداء املدر�سي
وتوفري التغذية الراجعة لكيفية توجيه الطالب نحو التعليم الفاعل.
3 ) 3توفري معلومات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تعديل �أو تطوير م�س�ؤوليات املعلم� ،أو و�ضعه يف وظيفة �أخرى،
�أو �إنهاء خدمته.
4 ) 4توفري معلومات �أو بيانات ت�سهم يف مكاف�أة الأداء املتميز �أو الرتقية لوظائف قيادية �أو مهام تدريبية
�أو بعثات خارجية.
5 ) 5تنمية مهارات ومعلومات املعلم املهن ّية لإمكان م�ساهمته بفاعلية يف عمليات التطوير امل�ستقبلية� ،أو
التحديث امل�ستمر ملنظومة املنهج املدر�سي.
6 ) 6م�ساعدة املدار�س والأنظمة التعليمية على ت�شخي�ص ال�صعوبات وامل�شكالت التي تواجه املعلمني
ت�شخي�صاً علمياً وو�ضع احللول املنا�سبة ويف الوقت املنا�سب.
7 ) 7احلكم على مدى كفاءة الربامج الرتبوية ،وابتكار واختيار برامج وو�سائل وطرق جديدة.
املهني للمعلمني.
8 ) 8التعرف على الأداء ّ
9 ) 9التعرف على الأ�شخا�ص غري امل�ؤهلني وغري املنتجني وا�ستبعادهم.
وميكن القول ب�أن الأدبيات الرتبوية قد زودتنا مبجموعة متنوعة من التعريفات املقرتحة ملفهوم
تقومي املعلم ,وعلى الرغم من التباينات واالختالفات فيما بينها ,ت�شرتك هذه التعريفات يف العديد من
اجلوانب منها ما يلي:
1 ) 1النظر �إىل تقومي املعلم كعملية منهجية منظمة ،وكن�شاط هادف ذي معنى.
2 ) 2يت�ضمن تقومي املعلم يف �إط��اره �ضرورة جمع البيانات الالزمة حول الت�سا�ؤالت �أو الق�ضايا ذات
ال�صلة بجودة التدري�س ,والإدارة ال�صفية ,واملعرفة املهن ّية للمعلمني.
املهني للمعلمني ،واالرتقاء بقدرات �صنع واتخاذ
3 ) 3تقومي املعلم عملية الهدف منها هو تعزيز النمو
ّ
القرار على امل�ستوى املدر�سي� -سواء تعلقت القرارات املتخذة بتح�سني �أو تعديل واقع املدر�سة �أو
العاملني بها� ،أو بطرد وف�صل املعلمني من عملهم من عدمه .وباملجمل؛ يالحظ يف كافة تلك
القرارات املتخذة �أنها ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي على �إ�صدار الأحكام حول جودة� ،أو قيمة� ،أو فاعلية �أداء
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املعلمني (.)Liu, 2010, p38
لقد �أ�شار الرتبويون �إىل �أن ا�ستخدام معايري وا�ضحة وحمددة لتقومي �أداء املعلم يتطلب ا�ستخدام
و�سائل تقومي متنوعة مثل بطاقة املالحظة ,اال�ستبانة ,البورتفوليو ,تقديرات الطالب ,الت�سجيالت
ال�صوتية واملرئية ,حتليل نتائج الطالب,التقومي الذاتي ,واالختبارات املقننة (حممد .)2011 ,ويعد
�أ�سلوب املالحظة من �أه��م �أ�ساليب تقومي املعلم و�أك�ثره��ا �شيو ًعا �إذ يعتمد يف تطبيقه على املالحظة
املبا�شرة للمعلم خالل ممار�سته للتدري�س فعلياً داخل الف�صل .وللمالحظة �أنواع متعددة وردت ب�شكل
مف�صل يف كثري من الكتب التي تناولت �أ�ساليب التقومي من �أهمها املالحظة املبا�شرة ,واملالحظة غري
املبا�شرة ،واملالحظة املحددة ،واملالحظة غري املحددة ،واملالحظة بامل�شاركة ،واملالحظة بدون م�شاركة،
واملالحظة املق�صودة ،واملالحظة غري املق�صودة.
ومن مميزات تطبيق �أ�سلوب املالحظة يف التقومي ما ي�أتي( :الرويثي والرو�ساء.)2012 ,
1 ) 1درجة الثقة يف املعلومات التي يتم احل�صول عليها بوا�سطة املالحظة �أكرب منها يف بقية الأ�ساليب؛
لأنها ت�ستنتج من �سلوك طبيعي غري متكلف.
2 ) 2كمية املعلومات التي يح�صل عليها الباحث بوا�سطة املالحظة �أك�ثر منها يف بقية الأ�ساليب؛ �إذ
تتم مالحظة �سلوك الأ�شخا�ص ب�أمناطه املختلفة ومن ثم ت�سجل املالحظات التي ت�صف الواقع
وت�شخ�صه.
3 ) 3نتائج املالحظة �أكرث دقة و�أقرب �إىل و�صف الواقع وت�شخي�صه.
4 ) 4من املمكن �إج��راء املالحظة على عدد قليل من الأ�شخا�ص ,ولي�س من ال�ضروري �أن يكون حجم
العينة التي يتم مالحظتها كبرياً.
وهناك العديد من الأدوات املنا�سبة لأ�سلوب املالحظة كما يف �أ�سلوب حتليل املحتوى ومن هذه
الأدوات قوائم املراجعة ,ميزان و�صفي متدرج ,مقيا�س تقدير ,وبطاقة املالحظة والتي مت ا�ستخدامها
ك�أحد �أدوات الدرا�سة احلالية وذلك بغر�ض مالحظة �أداء املعلم.
التدري�سي ملعلم
وي�شري الأدب الرتبويّ �إىل العديد من الدرا�سات التي هدفت �إىل تقومي الأداء
ّ
التدري�سي الالزم توافرها
العلوم ,فقد هدفت درا�سة حممد (� )2011إىل �إعداد قائمة مب�ؤ�شرات الأداء
ّ
ل��دى معلمي العلوم باملرحلة الإع��دادي��ة يف �ضوء بع�ض املعايري الدولية املعا�صرة ،ومت بناء بطاقة
مالحظة وتطبيقها على عينة مت اختيارها بطريقة عمدية من معلمي العلوم ببع�ض املدار�س الإعدادية
التابعة لبع�ض الإدارات التعليمية التابعة ملحافظة القاهرة ،حيث �شملت عينة الدرا�سة على ( )60معل ًما.
التدري�سي لدى معلمي العلوم باملرحلة الإعدادية يف �ضوء
وتو�صلت الدرا�سة �إىل تدين م�ستوى الأداء
ّ
م�ؤ�شرات الأداء الدولية املعا�صرة دون حد التمكن املحدد بالدرا�سة وهو ( .)%80وعدم وجود فروق ذات
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داللة �إح�صائية بني املعلمني امل�ؤهلني تربو ًيا وغري امل�ؤهلني تربو ًيا ،وبني املعلمني الأكرث خربة وحديثي
التدري�سي يف �ضوء م�ؤ�شرات الأداء الدولية املعا�صرة .ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة
التخرج يف الأداء
ّ
من نتائج قدمت عد ًدا من التو�صيات �أهمها� :ضرورة �إعداد خريطة للربامج التدريبية ملعلمي العلوم يف
�أثناء اخلدمة ب�شكل منتظم لتنمية الأداءات التدري�سية لدى معلمي العلوم.
وهدفت درا�سة لأبي ناجي (� )2007إىل �إعداد قائمة باملعايري املهن ّية ملعلم الفيزياء باملرحلة الثانوية،
وتقومي �أداء معلم الفيزياء وم�ستوى �أداء الطالب يف �ضوء املعايري املهن ّية املعا�صرة لأداء املعلم ،ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،ومت بناء الأدوات التالية :ا�ستبانة لتقومي �أداء معلم الفيزياء يف �ضوء
املعايري املهن ّية املعا�صرة لأداء املعل ًم ,وبطاقتي مالحظة �إحداهما ملالحظة �أداء معلم الفيزياء ,والأخرى
ملالحظة �أداء الطالب يف ثالثة جماالت :مهارة ا�ستعداد الطالب لدر�س الفيزياء  -مهارة ا�ستماع الطالب
ل�شرح در�س الفيزياء  -مهارة تعامل الطالب مع و�سائل تقومي در�س الفيزياء .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )8معلمني من معلمي الفيزياء ،و( )320طال ًبا وطالبة من طالب املرحلة الثانوية املقيدين بال�صف
الدرا�سي 2006/2005م ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل انخفا�ض �أداء معلمي
الأول الثانوي مبدار�س �أ�سيوط للعام
ّ
الفيزياء الذين �شملتهم الدرا�سة يف �ضوء املعايري املهن ّية املعا�صرة لأداء املعلم تبعه انخفا�ض يف م�ستوى
�أداء طالبهم عند تعلم الفيزياء.
و�سعت ر�سالة الغامدي (� )2010إىل ا�ستخال�ص قائمة املعايري الواجب توافرها يف �أداء معلمي
العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�سطة يف �ضوء املعايري العاملية للرتبية العلم ّية والتعرف على مدى
ممار�ستهم لتلك املعايري .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �صمم الباحث بطاقتي مالحظة ومقابلة يف جماالت
تخطيط التدري�س ،تنفيذ التدري�س ،التقومي ،ومهنية املعلم .طبقت الأدوات على عينة من معلمي العلوم
الدرا�سي  1430/1429والبالغ عددهم ( )32معل ًما،
الطبيعية باملرحلة املتو�سطة مبنطقة الباحة للعام
ّ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ممار�سة معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�سطة جلميع املجاالت يف �ضوء
املعايري العاملية للرتبية العلم ّية كانت بدرجة �ضعيفة ،مع وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية يف درجة
ممار�سة معلمي العلوم للمعايري العاملية باختالف �سنوات اخلربة يف بطاقة املالحظة ل�صالح املعلمني
ذوي اخلربة �أكرث من �12سنة ،بينما مل تك�شف بطاقة املقابلة عن وجود فروق �إح�صائية باختالف �سنوات
اخلربة.
كما هدفت درا�سة الرويثي والرو�ساء (� )2012إىل اقرتاح معايري لتدري�س منهج العلوم يف املرحلة
املتو�سطة ,بالإ�ضافة �إىل حتديد �أكرث املعايري ممار�سة بني معلمات العلوم يف تدري�س منهج العلوم لل�صف
الأول املتو�سط يف مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقومي .ولتحقيق �أه��داف الدرا�سة قامت الباحثتان
ب�إعداد وت�صميم �أداة حتليل اخلطط التدري�سية ,بطاقة مالحظة ,و�أداة حتليل �أدوات التقومي .وتكونت
عينة البحث من ( )45معلمة من معلمات العلوم لل�صف الأول املتو�سط مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية
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الطبقية من املدار�س املتو�سطة احلكومية يف مدينة الريا�ض ،كما �شملت العينة ( )60خطة من اخلطط
التدري�سية اليومية ملعلمات العلوم لل�صف الأول املتو�سط ،و(� )34س� اًؤال من �أ�سئلة اختبارات �أعمال ال�سنة.
وب�شكل عام ف�إن نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل تدين م�ستوى �أداء معلمات العلوم عينة البحث يف تخطيط
ً
متو�سطا ،كما
وتقومي درو�س منهج العلوم لل�صف الأول املتو�سط ،بينما كان �أدا�ؤهن يف تنفيذ الدرو�س
حظي املعيار الرابع املرتبط بتوظيف التقنية يف تدري�س العلوم ،واملعيار اخلام�س املرتبط بدمج تدري�س
العلمي،
العلوم مبهارات اللغة والريا�ضيات ،واملعيار ال�سابع املتعلق بفهم املعلمني العميق للمحتوى
ّ
مب�ستوى دون املقبول �سواء يف تخطيط درو�س العلوم �أو تنفيذها �أو تقوميها ،بينما حظي املعيار الأول
املرتبط باال�ستق�صاء وتنمية مهارات التفكري العليا ،واملعيار الثاين املرتبط بنموذج ( ،)S'E 5واملعيار
الثالث املت�صل بالتقومي ،واملعيار ال�ساد�س املت�صل بتوفري بيئة �صفية فاعلة مب�ستوى متو�سط.
ويف درا�سة للقري�شي (� )2000سعت �إىل درا�سة واقع تقومي معلم العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية
من خالل �شرح مكونات بطاقة الأداء الوظيفي .وتو�صلت �إىل عدد من امل�شكالت وال�صعوبات �أهمها� :أن
بنود بطاقة الأداء الوظيفي ت�ؤدي �إىل ح�صول تقومي غري منا�سب مع امل�ستوى الفعلي للمعلم ،و�ضعف
مهارة القيا�س والتقومي لدى بع�ض املقومني ،وال حتدد البطاقة االحتياجات الفعلية ملعلمي العلوم،
وقلة اال�ستفادة من نتائج التقومي يف حتديد االحتياجات التدريبية ،كما �أن تقومي معلم العلوم �إما �أن
يتم من قبل امل�شرف يف ح�صة واحدة �أو ح�صتني ومن خالل مدير املدر�سة الذي قد يكون غري متخ�ص�ص
يف العلوم ،و�أنها تخلق فجوة يف العالقة بني املعلم واملقوم .وعلى �ضوء ذلك قدمت عدد من التو�صيات
�أهمها :تطوير بطاقة الأداء الوظيفي املعمول بها حال ًيا ،وتخ�صي�ص بطاقة تقومي لكل تخ�ص�ص مع
اال�شرتاك يف املعايري العامة.
ويف جمال تقومي تدري�س الريا�ضيات فقد هدفت درا�سة خ�شان وال�سلويل و�إبراهيم (حتت الن�شر)
�إىل درا�سة مدى متكن معلمي الريا�ضيات من املهارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�ضية من وجهة
نظر امل�شرف الرتبوي� .شملت الدرا�سة ( )103من معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف املرحلة االبتدائية يف
منطقة ع�سري والريا�ض وحفر الباطن� .أ�شارت النتائج �إىل امتالك املعلمني ملهارات تدري�س املفاهيم
الريا�ضية بدرجة متو�سطة ,كما �أ�شارت النتائج �إىل وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية يف درج��ة متكن
املعلمني تعزى ملتغريي اجلن�س و�سنوات اخلربة ،ومل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات
الدرا�سي.
العلمي ونوع امل�ؤهل وال�صف
امل�ؤهل
ّ
ّ
وهدف الده�ش (� )2009إىل تقومي �أداء معلمي الريا�ضيات يف �ضوء املعايري املهن ّية العاملية يف منطقة
الريا�ض .ولأجل حتقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتحديد املعايري املهن ّية الواجب توافرها لدى معلمي
الريا�ضيات للمرحلة الثانوية وتطبيق بطاقة مالحظه على ( )45معلم .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه يجب
توافر ( )13معيا ًرا رئي�س ًيا تت�ضمن ( )65م�ؤ�ش ًرا موزعة على �أربعة جماالت رئي�سة .كما �أ�شارت النتائج
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�إىل توافر بع�ض امل�ؤ�شرات ب�صورة كبريه مابني  %66-50من عدد �أفراد العينة ,وتوافر بع�ض امل�ؤ�شرات
ب�صورة متو�سطة مابني %55-50من عدد �أفراد العينة.
التدري�سي ملعلمي الريا�ضيات يف مدينة عرعر
كما قام الفرهود ( )2007بالتعرف على واقع الأداء
ّ
من وجهة نظر الطالب .تكونت عينة الدرا�سة من ( )141طال ًبا و( )13معل ًما ,ومن خالل ا�ستبانة �آراء
الطالب� ,أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة �أداء تدري�س الريا�ضيات كان �ضعي ًفا ,و�إىل وجود فروق ذات داللة
يف الأداء بني املعلمني تبعا الختالف �صف التدري�س والن�صاب ,و�إىل عدم وجود فروق تعزى الختالف
الكثافة الطالبية و�سنوات التدري�س واحلالة االجتماعية للمعلم.
وهدفت درا�سة النذير (� )2004إىل بناء معيار لتقومي �أداء معلمي الريا�ضيات وبناء برنامج مقرتح
بناء على تطبيق املعيار على املعلمني .ق��ام الباحث بتحليل م�ضمون تقارير امل�شرفني والتو�صل من
خاللها �إىل قائمة مبدئية مبجاالت املعيار وحتكيمها من خالل �أ�سلوب دلفاي .قام الباحث مبالحظة
( )80معل ًما للريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة يف مدينة الريا�ض� .أ�شارت النتائج �إىل حتقق ( )14موا�صفة
معيارية ل��دى عينة البحث مب�ستوى متكن مرتفع ,حتقق ( )48موا�صفة معيارية مب�ستوى متكن
متو�سط ,وحتقق ( )55موا�صفة معيارية مب�ستوى حتقق منخف�ض.
املهني
تناول هذا الف�صل الإطار املفاهيمي للدرا�سة التقوميية ,وقدم نبذة خمت�صرة عن التطور
ّ
ؤ�س�سي للمعلم ,وانتهى با�ستعرا�ض الدرا�سات التي متت
ملعلم العلوم والريا�ضيات ,وما نعنيه بالدعم امل� ّ
التدري�سي ملعلم العلوم والريا�ضيات.
لتقومي الأداء
ّ
يت�ضح مم��ا �سبق �أن ه��ذه ال��درا���س��ة التقوميية اختلفت ع��ن ال��درا���س��ات يف �أن��ه��ا مل تتناول جان ًبا
واحدًا فقط للدرا�سة ,و�إمنا اعتمدت مدخلاً �شمول ًيا للنظر �إىل جوانب متعددة لتقومي تنفيذ م�شروع
املهني.
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,من خالل تبني منوذج جو�سكي لفاعلية التطور ّ
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة التقويمية

يو�ضح ه��ذا الف�صل املنهجية والإج�����راءات التي اتبعها فريق ال��درا���س��ة وت�شمل من��وذج الدرا�سة
التقوميية وجمتمع الدرا�سة و�أدواتها ,وكذلك �أ�ساليب جمع املعلومات وفيما يلي تف�صيل لذلك:
نموذج الدراسة التقويمية:

املهني �إجراءات و�أن�شطة الدرا�سة التقوميية التي مت
يو�ضح منوذج جو�سكي لتقومي فاعلية التطور ّ
�إتباعها .ويو�ضح اجلدول ( )1امل�ستويات التي مت تق�صيها يف هذه الدرا�سة ,و�أ�سئلة التقومي املحددة لكل
م�ستوى و�أن�شطة التقومي واجلمهور امل�ستهدف من كل ن�شاط.
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م�ستويات جو�سكي
�آراء امل�شاركني

Participants’ Reactions

ؤ�س�سي
الدعم امل� ّ

Organization support
and change

جدول ( :)1منوذج جو�سكي للدرا�سه التقومييه

**معلم العلوم

**معلم الريا�ضيات

مالحظة �صفية

مالحظة �صفية

�أن�شطة التقومي اجلمهور امل�ستهدف
�أ�سئلة التقومي الرئي�سة
املهني التي قدمت للمعلم �ضمن «م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» من ا�ستبانة التطور **معلم العلوم
ال�س�ؤال الأول :ما مدى جودة التطوير
ّ
املهني
وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟
**معلم الريا�ضيات
ّ
ال�س�ؤال الرئي�س الثاين :ما م�ستوى الدعم امل�ؤ�س�سي املقدم للمعلم لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
ّ
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
**معلم العلوم
ا�ستبانة الدعم
�س :1ما م�ستوى الدعم املقدم من كل من (امل�شرف الرتبويّ  ,مدير املدر�سة ,حم�ضر املخترب� ,أمني م�صادر التعلم) ملعلمي
ؤ�س�سي
**معلم الريا�ضيات
امل� ّ
معلمي
نظر
وجهة
من
الطبيعية,
والعلوم
الريا�ضيات
م�شروع
�ضمن
املناهج
لتنفيذ
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟.
**مدير املدر�سة
�س :2ما م�ستوى الدعم املقدم من كل من (امل�شرف الرتبويّ  ,مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ,أمني م�صادر التعلم) ملعلمي
**امل�شرف الرتبوي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية م�شروع مناهج الريا�ضيات بطاقة حتليل املهام **حم�ضر املخترب
والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم؟
**�أمني م�صادر التعلم
**مدير املدر�سة
ا�ستبانة الدعم
**امل�شرف الرتبوي
�س :3ما م�ستوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لكل من (امل�شرف الرتبويّ  ,مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ,أمني
املقدم لأطراف
**حم�ضر املخترب
م�صادر التعلم) للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظرهم؟.
ؤ�س�سي
الدعم امل� ّ
**�أمني م�صادر التعلم

ال�س�ؤال الرئي�س الثالث :ما واقع تدري�س العلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع من
هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
�س :1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟
التدري�سي يعزى �إىل متغري اجلن�س واملرحلة التعليمية واخلربة التدري�سية؟
�س :2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
ا�ستخدام املعلمني للمعارف
�س :3ما االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟
واملهارات اجلديدة
 Participants’ Use of Newال�س�ؤال الرئي�س الرابع :ما واقع تدري�س الريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟ ويتفرع
 Knowledge and Skillsمن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
�س :1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية؟
التدري�سي ملعلم الريا�ضيات يعزى �إىل متغري اجلن�س واملرحلة التعليمية واخلربة التدري�سية؟
�س :2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
�س :3ما االحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟

مجتمع الدراسة وعينتها:

تتناول الدرا�سة التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات وت�شمل العينة الب�شرية التالية والتي بلغ
عدها( ,)2952وذلك كما يلي:
  معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات يف التعليم العام.
  م�شريف وم�شرفات العلوم والريا�ضيات.
  مديري ومديرات املدار�س.
  حم�ضري وحم�ضرات املختربات.
  �أمناء و�أمينات م�صادر املعلومات.
لقد مت اختيار عينة الدرا�سة للمرحلة الأوىل من خالل اخلطوات التالية:
�أو ًال :عينة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�سيم مناطق اململكة �إىل خم�س مناطق جغرافية (و�سط� ،شمال،
جنوب� ،شرق ،غرب) ،ثم االختيار الع�شوائي لإدارة عموم و�إدارة حمافظة للجن�سني (بنني وبنات) يف كل منطقة
جغرافية،بحيثيكونجمموع �إداراتالتعليمامل�شاركة()10ع�شر�إداراتتعليم� )5(:إداراتعموم(بننيوبنات)،
(� )5إدارات تعليم (بنني وبنات) يف املحافظات.
ثانياً :عينة ع�شوائية طبقية منتظمة للمدار�س من كل �إدارة تعليم لتطبيق �أدوات الدرا�سة.
ثالثاً :عينة ع�شوائية للمعلمني واملعلمات داخل كل مدر�سة.
وي�شمل جمتمع الدرا�سة معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة
الدرا�سي 1433 /1432هـ ,ويقدر عدد ه�ؤالء ( 76282معل ًما
احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية للعام
ّ
ومعلمة) منهم ع��دد ( )36339معلم ومعلمة ع��ل��وم ،وع��دد ( )39943معلم ومعلمة ريا�ضيات ,ح�سب
الن�شرة الإح�صائية لوزارة الرتبية والتعليم .وكذلك ي�شمل جمتمع الدرا�سة م�شريف وم�شرفات العلوم
والريا�ضيات وحم�ضري وحم�ضرات املختربات ومديري وم��دي��رات امل��دار���س و�أم��ن��اء و�أمينات م�صادر
التعلم .و�سيتم تو�ضيح خ�صائ�ص عينة الدرا�سة التف�صيلية املتعلقة بكل �أداة من �أدوات الدرا�سة يف �أثناء
عر�ض الأداة.
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أدوات الدراسة:

)1
)2

)3
)4

عملت هذه الدرا�سة على �إعداد الأدوات التالية:
املهني ال�ستطالع �آراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول التهيئة والتطور
1ا�ستبانة التطور ّ
املهني التي قدمت لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ّ
ؤ�س�سي ,وتتكون مما يلي:
2حزمة �أدوات الدعم امل� ّ
 ا�ستبانة الدعم املقدم للمعلم.
ؤ�س�سي (املدير ,امل�شرف الرتبويّ  ,حم�ضر املخترب� ,أمني
 بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل� ّ
م�صادر التعلم).
ؤ�س�سي (املدير ,امل�شرف الرتبويّ  ,حم�ضر املخترب,
 ا�ستبانة الدعم املقدم لأط��راف الدعم امل� ّ
�أمني م�صادر التعلم).
التدري�سي ملعلم العلوم.
3بطاقة مالحظة �صفية للأداء
ّ
التدري�سي ملعلم الريا�ضيات.
4بطاقة مالحظة �صفية للأداء
ّ
وفيما يلي تف�صيل لإجراءات بناء هذه الأدوات:

املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات
�أداة الدرا�سة الأوىل :ا�ستبانة التطور
ّ

هدف الأداة:
املهني الذي مت من
تهدف اال�ستبانة �إىل معرفة �آراء معلمي العلوم والريا�ضيات حول جودة التطور ّ
�أجل تنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
مكونات وحماور الأداة :تتكون �أداة الدرا�سة من الأجزاء التالية:
اجل��زء الأول :مقدمة اال�ستبانة وه��ي موجهة �إىل معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ,وهذه
املقدمة تو�ضح الهدف من اال�ستبانة وكيفية ت�سجيل الإجابات.
اجلزء الثاين :بيانات عامة ت�شمل نوع اجلن�س ،وامل�ؤهل ،واخلربة التدري�سية.
�أم��ا اجل��زء الثالث :فهو عر�ض ملفردات اال�ستبانة .وي�شمل ( )45مفردة ,بالإ�ضافة �إىل مفردتني
�ضمن حمور الأ�ساليب مت معاجلتهما �إح�صائ ًيا ب�شكل خمتلف ،وهما املفردة ( :)14تتنوع �أ�ساليب وطرق
املهني بالتعاون مع اخلرباء
املهني ،واملفردة ( :)15جتعل للمعلمني دو ًرا ً
رئي�سا يف �أن�شطة التطور ّ
التطور ّ
واملتخ�ص�صني الحتوائهما على بدائل.
�أما اجلزء الرابع :في�شتمل على �س�ؤالني مفتوحني( .انظر حملق)1
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�إجراءات بناء الأداة:
قام الفريق باتباع الإجراءات التالية لبناء اال�ستبانة:
حتديد حمتوى و�أبعاد اال�ستبانة :وهي اخلطوة الأ�سا�سية لتحديد موا�صفات ج��ودة التطور
املهني الفعال (امل��زروع ,حتت الن�شر) ملنا�سبتها للبيئة املحلية.
املهني ,وقد مت تبني موا�صفات التطور ّ
ّ
املهني هي :الأهداف ,املحتوى ,الدعم ,الأن�شطة,
ومت ت�صنيف هذه املوا�صفات �إىل خم�سة �أبعاد للتطور ّ
املهني الفعال ملعلم العلوم والريا�ضيات
والتقومي .وللتحقق من �صدق قائمة �أبعاد وموا�صفات التطور ّ
فقد مت عر�ضها على جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف امليدان الرتبويّ
وبعد الأخذ ب�آراء املحكمني مت الإبقاء على املوا�صفات التي ح�صلت على موافقة ( )%85و�صو ًال �إىل قائمة
املهني الفعال بال�صورة النهائية.
موا�صفات التطور ّ
املهني يف �ضوء قائمة
بناء مفردات اال�ستبانة :مت بناء مفردات اال�ستبانة لقيا�س جودة التطور ّ
املهني الفعال ,وقد مت ا�شتقاق املفردات الأولية من خالل االطالع على الأدبيات
موا�صفات التطور ّ
وخ�صو�صا معلم العلوم والريا�ضيات (Hudson,
املهني للمعلم
والأدوات ذات العالقة بالتطور
ً
ّ
) McMahon, and Oversteert, 2002; Penuel, 2008وكذلك اال�ستفادة من مقيا�س تقومي
املهني ال�صادر من املجل�س الوطني لتطوير العاملني ) .(NCSD, 2001كما مت �صياغة
التطور
ّ
املفردات الأولية مبراعاة �شروط �صياغة املفردات التي و�صى بها )،(Netemeyer et al., 2003
ومن �أجل �شرط و�ضوح املفردات ,مت عر�ض اال�ستبانة على معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات من
خ�لال جل�ستني �إح��داه��م��ا للمعلمني والأخ���رى للمعلمات.ومت تعديل بع�ض ال�صياغات .وتكونت
ال�صورة الأولية من ( )56مفردة .ويو�ضح جدول ( )2املحاور الرئي�سة لال�ستبانة.
املهني
جدول ( :)2توزيع املفردات على حماور ا�ستبانة التهيئة والتطور
ّ
املحاور الرئي�سة
�أو ًال� :أهداف �أن�شطة
املهني
التطور ّ

املحاور الفرعية
 .1توجه لفل�سفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم.
 .2ت�ساهم يف �إيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني,
 .3تبني قيادات تربوية م�س�ؤولة.
 .4ت�ساهم يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة.

العلمي والريا�ضي للمناهج.
 .5اجلانب
ّ
ثانياً :حمتوى �أن�شطة � .6أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام املواد املخربية.
املهني
� .7أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة.
التطور ّ
 .8عمليات التعليم والتعلم.
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عدد املفردات
2
3
3
2
2
2
2
5

املحاور الرئي�سة

املحاور الفرعية

عدد املفردات

ثالثاً :دعم �أن�شطة
املهني
التطور ّ

 .9توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ,وكذلك الوقت الكايف الحقا للتطبيق
والتجريب والت�أمل
املهني.
 .10تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة التطور ّ
 .11توفر فريق تدريبي منا�سب.
 .12تقدم �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه �ضمن ممار�ساته اليومية.
 .13توفر املوارد وامل�صادر امل�ساندة للمعلم.

3

املهني.
 .14تنوع �أ�ساليب وطرق التطوير
ّ
املهني بالتعاون مع اخلرباء
رابعاً� :أ�ساليب التطور  .15جتعل للمعلمني دو ًرا ً
رئي�سا يف �أن�شطة التطور ّ
املهني
واملتخ�ص�صني.
ّ
 .16توفر �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم.
خام�ساً :تقومي �أن�شطة  .17تخ�ضع للمراجعة والتقومي با�ستمرار من �أجل التح�سني تعمل على متابعة
املهني
وتقدمي تغذية راجعة للمعلمني.
التطور ّ
عدد املفردات الكلي

3
3
3
5
1
1
4
4
45

ملحوظة :مت املعاجلة الإح�صائية للمفردات ( )14و( )15ي�شكل خمتلف الحتوائهما علي بدائل

�صدق اال�ستبانة:
مت عر�ض اال�ستبانة على عدد من املتخ�ص�صني بتعليم العلوم والريا�ضيات من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات وكذلك من العاملني يف امليدان الرتبويّ (ملحق )2للتحقق من �سالمة ال�صياغة واحلكم
على مدى �صدق املفردات لتحقيق الهدف الذي من �أجله �أعدت اال�ستبانة .وبعد �إجراء التعديالت تبقى
( )45مفردة ت�شكل املحتوى املبدئي لال�ستبانة.
ثبات اال�ستبانة:
مت جتريب اال�ستبانة على عينة من معلمي العلوم والريا�ضيات م�ؤلفة من ( )34معلم ومعلمة
علوم وريا�ضيات .وقد مت ح�ساب الثبات با�ستخدام ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة الفا كرونباخ
ملنا�سبتها لال�ستبانات ب�شكل ع��ام .ويو�ضح اجل���دول ( )3معامل الثبات ل�ل��أداة ككل ولكل حم��ور من
حماورها .ويت�ضح �أن معامالت الثبات ملحاور الأداة تراوحت بني ( )0.941- 0.883كما �أن معامل الثبات
الكلي للأداة بلغ ( )0.911مما ي�شري �إىل �إمكان التعامل مع الأداة بدرجة عالية من الثقة.
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املهني
جدول ( :)3معامالت ثبات ا�ستبانة التطور
ّ
املحاور

عدد العبارات

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

املهني
الأول� :أهداف التطور ّ

9

.883

املهني
الثاين :حمتوى التطور ّ

11

.941

املهني
الثالث :دعم �أن�شطة التطور ّ

17

.90

املهني
الرابع� :أ�ساليب التطور ّ

4

.891

اخلام�س :التقومي

4

.902

الثبات الكلي للأداة

45

.911

تقدير درجات اال�ستبانة :مت اختيار مقيا�س ليكرت لال�ستجابة لتحديد م�ستوى اتفاق امل�ستجيبني
مع املفردات الواردة .ومت اختيار البدائل الأربعة للإجابة على الفقرات لإعطاء امل�ستجيب فر�صة الختيار
ما يتوافق مع ر�أيه جتاه مفردات اال�ستبانة .وملا كانت اال�ستبانة ت�شمل مفردات موجبة و�سالبة فقد مت
ت�صحيح املفردات املوجبة بحيث �إن الرقم ( )3ي�ساوي ثالث درج��ات )2( ,ت�ساوي درجتان )1( ,ت�ساوي
درجة واح��دة )0( ,ت�ساوي �صف ًرا� .أما الفقرات ال�سالبة فقد عك�ست الدرجات حيث اعترب ( )0ت�ساوي
ثالث درجات )1( ,ت�ساوي درجتان )2( ,ت�ساوي درجة )3( ,ت�ساوي �صف ًرا .عل ًما �أن املفردات ال�سالبة هي
مفردات رقم (.)40 ,39 ,24 ,23 ,4 ,2
معيار احلكم على الأداء :لتف�سري النتائج ,مت ح�ساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من خالل
ت�صنيف الإجابات �إىل ثالث م�ستويات مت�ساوية امل��دى من خالل املعادلة التالية :طول الفئة = (�أكرب
قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقيا�س = (0.75 =4 ÷ )0-3
لنح�صل على مدى املتو�سطات التالية لكل و�صف �أو بديل:
امل�ستوى

عايل

متو�سط

منخف�ض

منعدم

مدى املتو�سطات

�أعلى من
3 – 2.25

�أعلى من
2.25 – 1.5

�أعلى من
1.5 – 0.75

من 0.75 – 0

عينة اال�ستبانة:
طبقت الدرا�سة احلالية على عينة بلغت ( )1999من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم لل�صفوف:
الدرا�سي الثاين للعام 1433/1432ه���ـ ,موزعني على
الأول والرابع االبتدائيني والأول املتو�سط يف الف�صل
ّ
خم�س مناطق يف اململكة ,وهي :الريا�ض ,والدمام ,واملدينة املنورة ,وتبوك ,وع�سري .ويو�ضح جدول ( )4توزيع
عينة الدرا�سة.
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املهني ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
جدول ( :)4خ�صائ�ص عينة ا�ستبانة التطور
ّ
املتغري
اجلن�س
اخلربة التدري�سية

جهة الإعداد
نوع امل�ؤهل
املرحلة الدرا�س ّية
التخ�ص�ص

الدورات

نوع �إدارة الرتبية والتعليم

امل�ستويات
ذكر
�أنثى
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
ثانوية
معهد معلمني
كلية متو�سطة
كلية جامعية
تربوي
غري تربوي
االبتدائية
املتو�سطة
ريا�ضيات
علوم
ال يوجد
� 3-1أيام
� 6-4أيام
� 9-7أيام
�أكرث من � 9أيام
�إدارة عموم (مدينة)
�إدارة تربية (حمافظة)

التكرار
1027
972
394
269
435
901
54
213
265
1467
1759
240
1206
793
996
1003
435
644
515
156
249
1704
295

الن�سبة املئوية %
51.4
48.6
19.7
13.5
21.8
45.1
2.7
10.7
13.3
73.4
88
12
60.3
39.7
49.8
50.2
21.8
32.2
25.8
7.8
12.5
85.2
14.8

ؤ�س�سي
�أداة الدرا�سة الثانية :حزمة �أدوات الدعم امل� ّ

بالنظر �إىل �أن هذه الدرا�سة تهدف �إىل التعرف على م�ستوى الدعم املقدم مل�ساعدة معلم العلوم
والربا�ضيات على تنفيذ املناهج �ضمن امل�شروع ,فقد مت بناء حزمة �أدوات لتق�صي املو�ضوع من عدة زوايا,
وفيما يلي تف�صيل لها:
ؤ�س�سي:
�أو ًال :ا�ستبانة املعلم للدعم امل� ّ
هدف الأداة:
حتديد م�ستوى الدعم املقدم للمعلم من قبل كلٍ من امل�شرف الرتبويّ  ،ومدير املدر�سة ،وحم�ضر
املخترب� ،أم�ين م�صادر التعلم لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.
(انظر ملحق)3
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مكونات وحماور الأداة:
ؤ�س�سي للمعلم.
يبني اجلدول ( )5مكونات وحماور ا�ستبانة الدعم امل� ّ
ؤ�س�سي للمعلم
جدول ( :)5ا�ستبانة الدعم امل� ّ
الفئة امل�ستهدفة

الدعم املقدم من
امل�شرف الرتبوي

املعلمني

مدير املدر�سة
حم�ضر املخترب
�أمني م�صادر التعلم

املجال
التعلم املتمركز حول املتعلم
تطوير التدري�س والتقومي
تهيئة بيئة التعلم
بيئة التعلم
املهني للمعلم
النمو
ّ
القيادة الفاعلة
تعلم الطالب
_
_

البنود
4
9
5
2
5
4
4
12
7

العينة امل�ستهدفة :معلم العلوم والريا�ضيات لل�صفوف الأول وال��راب��ع االبتدائي وال�صف الأول
املتو�سط .ومت تطبيق اال�ستبانة على عينة ع�شوائية بلغت  288معل ًما ومعلمة ،ال�ستطالع �آرائهم ب�ش�أن
ؤ�س�سي املقدم لهم لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
م�ستوى الدعم امل� ّ
وفيما يلي تو�ضيح لها كما باجلدول ( )6التايل:
جدول ( :)6يو�ضح توزيع معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ح�سب بع�ض املتغريات.
�أبعاد املتغري
املتغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
الريا�ض
الدمام
املدينة
املنطقة التعليمية
تبوك
ع�سري
املجموع لكال املتغريين
ريا�ضيات
التخ�ص�ص
علوم
املجموع للمتغري
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العدد
136
152
64
60
60
43
61
288
131
121
251

الن�سبة املئوية%
47.2
52.8
22.2
20.8
20.8
14.9
21.2
%100
45.5
42.0
%87.2

ؤ�س�سي:
ثان ًيا :بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل� ّ
هدف الأداة:
حتديد م�ستوى الدعم املقدم للمعلم من قبل امل�شرف الرتبويّ ومدير املدر�سة وحم�ضر املخترب
�أمني م�صادر التعلم لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل املهام( .انظر حملق)4
مكونات وحماور الأداة:
يبني جدول ( )7مكونات وحماور الأداة.
ؤ�س�سي
جدول ( :)7بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل� ّ
الفئة امل�ستهدفة
امل�شرف الرتبوي

مدير املدر�سة
حم�ضر املخترب
�أمني م�صادر التعلم

املجال
التعلم املتمركز حول املتعلم
تطوير التدري�س والتقومي
تهيئة بيئة التعلم
بيئة التعلم
املهني للمعلم
النمو
ّ
القيادة الفاعلة
تعلم الطالب
_
_

البنود
4
9
5
2
5
4
4
12
7

العينة امل�ستهدفة:
ؤ�س�سي (امل�شرف ,املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أم�ين م�صادر التعلم) .ومت تطبيقها
�أط��راف الدعم امل� ّ
على عينة ع�شوائية بلغت  91م�شر ًفا وم�شرفة تربوية ،و 97مدي ًرا ومديرة مدر�سة ،و� 49أمي ًنا و�أمينة
م�صادر تعلم ,و 46حم�ض ًرا وحم�ضرة خمترب ،للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
واجلدول ( )8يو�ضح عينة الدرا�سة.
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ؤ�س�سي ح�سب بع�ض املتغريات
جدول ( :)8يو�ضح توزيع �أطراف الدعم امل� ّ
العن�صر

م�شرف تربوي

مدير مدر�سة

�أمني م�صادر التعلم

حم�ضر املخترب
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املتغري

العدد

ذكر
اجلن�س
�أنثى
ريا�ضيات
التخ�ص�ص
علوم
الريا�ض
املدينة
املنطقة التعليمية
تبوك
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
الدورات يف املقررات
نعم
ال
املطورة
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
دبلوم
امل�ؤهل
بكالوريو�س
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
دبلوم
امل�ؤهل
بكالوريو�س
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري

العدد

الن�سبة امل�ؤوية

50
41
67
24
20
20
15
21
15
91
42
55
51
46
20
20
20
17
20
97
20
29
6
43
11
10
10
9
9
49
23
23
39
7
10
8
10
9
9
46

54.9
45.1
73.6
26.4
22.0
22.0
16.5
23.1
16.5
%100
43.3
56.7
52.6
47.4
20.6
20.6
20.6
17.5
20.6
%100
40.8
59.2
12.2
87.8
22.4
20.4
20.4
18.4
18.4
%100
50.0
50.0
84.8
15.2
21.7
17.4
21.7
19.6
19.6
%100

ؤ�س�سي(امل�شرف ,املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أمني
ثالث ًا :ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم امل� ّ
م�صادر التعلم):
هدف الأداة:
حتديد م�ستوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية للم�شرف واملدير وحم�ضر املخترب و�أمني م�صادر
التعلم لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية( .انظر حملق)5
مكونات وحماور الأداة:
يبني جدول ( )9مكونات وحماور الأداة.
ؤ�س�سي (للم�شرفني الرتبويني ومدري املدار�س وحم�ضري
جدول ( :)9ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم امل� ّ
املخترب و�أمناء م�صادر التعلم)
الفئة امل�ستهدفة

امل�شرف الرتبويّ
و
مدير املدر�سة

حم�ضر املخترب
و
�أمني م�صادر التعلم

املجال
التعلم املتمركز حول املتعلم
القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�سية
تعلم الطالب ورعايتهم
املتابعة والتقومي
ا�ستخدام التقنية وم�صادر املعرفة
التدري�س
املهني
النمو
ّ
املهارات العامة ملح�ضر املخترب و�أمني امل�صادر
املهارات اخلا�صة مبح�ضر املخترب
املهارات اخلا�صة ب�أمني امل�صادر

البنود
6
4
6
4
3
2
5
7
4
5

العينة امل�ستهدفة:
ؤ�س�سي (امل�شرف ,املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أم�ين م�صادر التعلم) .ومت تطبيق
�أط��راف الدعم امل� ّ
اال�ستبانة على عينة ع�شوائية بلغت  95م�شر ًفا وم�شرفة تربوية ،و 99م��دي�� ًرا وم��دي��رة مدر�سة ،و48
�أمي ًنا و�أمينة م�صادر تعلم ,و 44حم�ض ًرا وحم�ضرة خمترب ،لال�ستطالع �آرائهم ب�شان م�ستوى الدعم
والتطوير املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ املقررات املطورة �ضمن م�شروع
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،واجلدول ( )10التايل يو�ضح ذلك:
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جدول ( :)10يو�ضح �أطراف القيادة ح�سب بع�ض املتغريات
العن�صر

م�شرف تربوي

مدير مدر�سة

�أمني م�صادر التعلم

حم�ضر املخترب
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املتغري

العدد

ذكر
اجلن�س
�أنثى
ريا�ضيات
التخ�ص�ص
علوم
الريا�ض
املدينة
املنطقة التعليمية
تبوك
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
نعم
الدورات يف املقررات
املطورة
ال
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
دبلوم
امل�ؤهل
بكالوريو�س
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري
ذكر
اجلن�س
�أنثى
دبلوم
امل�ؤهل
بكالوريو�س
الريا�ض
املدينة
تبوك
املنطقة التعليمية
ع�سري
ال�شرقية
املجموع لكل متغري

العدد
51
44
67
28
21
21
14
20
19
95
42
57
50
49
20
22
20
19
18
99
14
34
5
43
10
10
10
8
10
48
18
26
37
7
10
9
9
5
11
44

الن�سبة امل�ؤوية
53.7
46.3
70.5
29.5
22.1
22.1
14.7
21.1
20.0
%100
42.4
57.6
50.5
49.5
20.2
22.2
20.2
19.2
18.2
%100
29.2
70.8
10.4
89.6
20.8
20.8
20.8
16.7
20.8
%100
40.9
59.1
84.1
15.9
22.7
20.5
20.5
11.4
25.0
%100

ؤ�س�سي:
�إجراءات بناء حزمة �أدوات الدعم امل� ّ
مرت عملية بناء الأدوات باخلطوات التالية:
�أو ًال :حتديد املجاالت الرئي�سية للدعم املمثلة لكل عن�صر من عنا�صر الدعم من خالل اال�ستفادة
من امل�صادر التالية:
 درا�سة ومراجعة الأدبيات التي تناولت التعلم املتمركز حول املتعلم ،وفل�سفة مناهج الريا�ضيات
والعلوم احلديثة.
 ا�ستطالع مبدئي لآراء املعلمني ومديري املدار�س وامل�شرفني الرتبويني.
 االط�لاع على مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.والربامج التدريبية املقدمة لأط��راف
القيادة الرتبوية.
املهني للمعلم.
 املعايري العاملية للدعم والتطوير
ّ
 بع�ض التجارب العاملية والعربية واملحلية.
ثانياً� :صياغة عبارات الأدوات وفق معايري ال�صياغة الإجرائية لت�صبح كل �أداة مكونة من
العلمي،
جز�أين :اجلزء الأول :معلومات عامة عن �أفراد العينة ،مرتبطة مبتغريات الدرا�سة كامل�ؤهل
ّ
و�سنوات اخلربة ،والدورات التدريبية ،واجلزء الثاين :متعلق ببنود الأدوات ،كما يو�ضح ذلك امللحق.
معيار احلكم على الأداء :لتف�سري النتائج ,مت ح�ساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من
خالل ت�صنيف الإجابات �إىل ثالثة م�ستويات مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية :طول الفئة =
(�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقيا�س = (0.75 =4 ÷ )0-3
لنح�صل على مدى املتو�سطات التالية لكل و�صف �أو بديل:
امل�ستوى
مدى املتو�سطات

عايل
�أعلى من 3 – 2.25

متو�سط
�أعلى من 2.25 – 1.5

منخف�ض
�أعلى من 1.5 – 0.75

منعدم
من 0.75 – 0

�صدق �أدوات الدرا�سة:
للتحقق من �صدق �أدوات الدرا�سة ومعرفة مدى �صالحية ا�ستخدامها يف التعرف على م�ستوى
ؤ�س�سي (مدير املدر�سة /امل�شرف الرتبويّ /
الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف الدعم امل� ّ
حم�ضر املخترب �/أمني م�صادر التعلم) من �أجل تنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،مت عر�ضها
على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم  10حمكمني ،وطلب من املحكمني �إبداء الر�أي حيال اجلوانب
التالية :و�ضوح هدف الأداة وقيا�سها للأداء املطلوب ,ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته ,و�ضوح العبارة
ودقة �صياغتها ,مقرتحات للتعديل �أو الإ�ضافة �أو احلذف .ومت التعديل وفق �آراء املحكمني و�أ�صبحت
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املهني املقدم من وزارة الرتبية
الأدوات جاهزة مبدئيا لال�ستخدام يف قيا�س م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
والتعليم لأطراف القيادة الرتبوية (مدير املدر�سة /امل�شرف الرتبويّ  /حم�ضر املخترب �/أمني م�صادر
التعلم) من �أجل تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ثبات �أدوات الدرا�سة:
مت الت�أكد من ثبات �أدوات الدرا�سة من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية كما يو�ضح اجلدول
التايل ومت ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ (.)Cronbach›s Alphaلقيا�س معامل الثبات .يو�ضح
اجلدول (� )11أن قيم معامل الثبات العام لأدوات الدرا�سة عالية وت�شري �إىل �أن �أدوات الدرا�سة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات ،وبالتايل �أ�صبحت �أدوات الدرا�سة �صاحلة للتطبيق.
ؤ�س�سي
جدول ( :)11معامالت الثبات لأدوات الدعم امل� ّ
الأداة

العدد

ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة
الرتبوية

 7لكل عن�صر

بطاقة حتليل املهام لأطراف القيادة
الرتبوية

 7لكل عن�صر

ا�ستبانة املعلم

 15معلم

قيم �ألفا كرونباخ
 %91للم�شرف
 %92للمدير
 % 91ملح�ضر املخترب
 %91لأمني م�صادر التعلم
 %87للم�شرف
 %89للمدير
 %88.6ملح�ضر املخترب
 %91لأمني م�صادر التعلم
%92

�أداة الدرا�سة الثالثة :بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم

الهدف من البطاقة:
تهدف البطاقة �إىل تقومي واقع تدري�س معلمي ومعلمات العلوم �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
مكونات وحماور الأداة:
تتكون �أداة الدرا�سة من الأجزاء التالية:
اجل��زء الأول :مقدمة البطاقة وت�شمتل على بيانات عامة ت�شمل ن��وع اجلن�س وامل���ؤه��ل واخل�برة
التدري�سية وبع�ض البيانات الأول��ي��ة� .أم��ا اجل��زء الثاين :مفردات البطاقة وت�شتمل على ( )39مفردة
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وه��ي م�صنفة �إىل �سبعة حم��اور .وي�شتمل اجل��زء الثالث على �صندوق ال�شواهد ال��ذي يحوي الأدوات
واال�سرتاتيجيات املحددة يف دليل املعلم مثل :خرائط املفاهيم ،ودفرت العلوم ،واملطويات وغريها ,وذلك
للم�ساعدة يف توجيه املالحظة(.انظر ملحق)6
�إجراءات بناء الأداة:
اتبع الفريق الإجراءات التالية لبناء بطاقة املالحظة ال�صفية:
1 ) 1حتديد حمتوى وحم��اور البطاقة :مت ا�شتقاق حماور البطاقة بناء على فل�سفة وتوجهات
امل�شروع من خالل االعتماد على خم�سة م�صادر هي:
  دليل املعلم لل�سل�سلة الأ�صل.
  دليل املعلم �ضمن امل�شروع.
  بحوث ماجروهل يف الرتبية العلم ّية التي بنيت عليها ال�سل�سلة الأ�صل.
  الأدب الرتبوي.
  احلقائب التدريبية للمعلم �ضمن امل�شروع.
وقد مت التو�صل �إىل �سبعة حماور ينبغي مراعاتها يف �أثناء تدري�س العلوم �ضمن امل�شروع ،وهي
كالتايل :امل��ادة العلم ّية ,خ�برات تعليمية ا�ستق�صائية ,املمار�سات التدري�سية وت�شمل ا�ستخدام منوذج
التعلم البنائي ،وا�ستخدام التعليم املتمايز ,العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى وت�شمل ربط
العلوم باملواد الأخرى وربط العلوم بالتقنية واملجتمع ,تقومي متنوع وم�ستمر ,بيئة �صفية داعمة للتعلم,
والتقنية يف التعليم.
2 ) 2بناء مفردات البطاقة :مت �صياغة املفردات الأولية من خالل مراجعة الأدب الرتبويّ حول
مم��ار���س��ات معلم العلوم (Ntional Science Education Standards, American
Association for the advancement of Science, Benchmarks for Scientific

 ،)Literacy, The Reformed Teaching Observation Protocol - RTOPومن
خالل �أدوات املالحظة ذات العالقة بتدري�س العلوم .وتكونت ال�صورة الأولية للبطاقة من
( )48مفردة ويو�ضح جدول ( )12مكونات وحماور البطاقة.
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جدول( :)12مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم
حماور البطاقة الرئي�سة
 .1املادة العلم ّية
.2خربات تعليمية ا�ستق�صائية
.3املمار�سات التدري�سية وي�شمل:
.4العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى
وي�شمل:
.5تقومي متنوع وم�ستمر
 .6بيئة �صفية داعمة للتعلم
.7التقنية يف التعليم

حماور البطاقة الفرعية
ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي
ا�ستخدام التعليم املتمايز
ربط العلوم باملواد الأخرى
ربط العلوم بالتقنية واملجتمع
-

عدد املفردات
5
7
5
3
3
3
5
6
2

�3 ) 3صدق البطاقة :مت عر�ض البطاقة على عدد ( )15من املتخ�ص�صني بتعليم العلوم من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ،وكذلك من العاملني يف امليدان الرتبويّ (ملحق )7وذلك للتحقق
من �سالمة ال�صياغة واحلكم على مدى �صدق املفردات لتحقيق الهدف الذي من �أجله �أعدت
البطاقة .وبعد �إجراء التعديالت تبقى ( )41مفردة ت�شكل املحتوى املبدئي للبطاقة.
4 ) 4ثبات البطاقة :من �أجل توحيد الر�ؤى حول بنود املالحظة بني املالحظني ,مت �إقامة ور�شة
عمل ل�شرح ومناق�شة بنود البطاقة وتطبيقها على در�س فيديو للعلوم .ومت اعتماد ( )39مفردة
للبطاقة .وقد مت اختيار املالحظني ممن تتوفر لديهم خربة حول تطبيق منتجات امل�شروع
وهم خ�براء التدريب يف امل�شروع يف خم�س مناطق باململكة ,وبلغ عددهم ( )10مالحظني،
خم�س من الن�ساء وخم�سة من الرجال لتنفيذ املالحظة .وللت�أكد من ثبات البطاقة ,قام
عدد( )8من �أع�ضاء الفريق واملالحظني مبالحظة در�س علوم فيديو مرتني بفا�صل زمني
( )12يوماً ،وقد مت ح�ساب معامل االتفاق بني املالحظات يف املرتني وكان على النحو التايل:
جدول ( :)13قيم معامل االتفاق بني املالحظني كم�ؤ�شر لثبات بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم العلوم
املحاور
املادة العلم ّية
خربات تعليمية ا�ستق�صائية
املمار�سات التدري�سية
العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
تقومي متنوع وم�ستمر
بيئة �صفية داعمة للتعلم
التقنية يف التعليم
بطاقة املالحظة
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عدد العبارات
5
7
8
6
5
6
2
39

معامل االتفاق
0.894
0.874
0.874
0.894
0.894
0.866
0.707
0.857

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم معامالت االتفاق بني املالحظني انح�صرت بني ()0.894 ،0.707
وتع ّد ن�سبة جيدة؛ مما ي�ؤكد متتع جميع بنود وحماور بطاقة املالحظة بدرجة مقبولة من الثبات
وللت�أكد من االت�ساق الداخلي لبنود بطاقة املالحظة مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون Pearson
 Correlationبني البنود واملحاور التي تنتمي �إليها  .وكذلك معامالت االرتباط البينية للمحاور ،
وارتباطها بالدرجة الكلية لبطاقة املالحظة  .وجاءت النتائج علي النحو التايل :
جدول ( :)14قيم معامل االرتباط بني البنود واملحاور التي تنتمي �إليها (ن=)30
املحاور

املادة العلم ّية

خربات تعليمية
ا�ستق�صائية

املمار�سات التدري�سية

العبارات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل
االرتباط

املحاور

**0.812
**0.897
**0.801
**0.836
**0.870

العالقة التكاملية بني
العلوم واملواد الأخرى
واملجتمع

**0.884
**0.891
**0.925
**0.915

تقومي متنوع وم�ستمر

**0.901
**0.930
**0.875
**0.871
**0.819
**0.842

بيئة �صفية داعمة للتعلم

**0.647
**0.804
**0.748
**0.833

التقنية يف التعليم

العبارات معامالت االرتباط
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

**0.639
**0.657
**0.868
**0.794
**0.771
**0.809
**0.838
**0.917
**0.939
**0.929
**0.935
**0.732
**0.858
**0.944
**0.906
**0.917
**0.834
**0.827
**0.858

**0.759

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا مما ي�ؤكد متتع جميع
البنود بدرجة مرتفعة من االت�ساق الداخلي  ،وكانت قيم معامالت االرتباط على النحو التايل :
 انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.897 ، 0.801ملحور املادة العلمية .
 انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.930 ، 0.875ملحور خربات تعليمية ا�ستق�صائية .
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انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.871 ، 0.647ملحور املمار�سات التدري�سية.
انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.868 ، 0.639ملحور العالقة التكاملية بني العلوم
واملواد الأخرى واملجتمع.
انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.939 ، 0.838ملحور تقومي متنوع وم�ستمر .
انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.944 ، 0.732ملحور بيئة �صفية داعمة للتعلم .
انح�صرت قيم معامالت االرتباط بني ( )0.858 ، 0.827ملحور التقنية يف التعليم .

جدول ( :)15قيم معامالت االرتباط البينية للمحاور  ،ومعامالت االرتباط بالدرجة الكلية (ن=)30
املحاور
املادة العلم ّية
خربات تعليمية
املمار�سات التدري�سية
العالقة التكاملية
تقومي متنوع
بيئة �صفية
التقنية يف التعليم
الدرجة الكلية

املادة
العلم ّية

خربات
تعليمية

املمار�سات العالقة
التدري�سية التكاملية

بيئة
�صفية

تقومي
متنوع

التقنية
يف التعليم

**0.844
**0.902

**0.891

**0.781

**0.823

**0.837

**0.779

**0.887

**0.931

**0.953

**0.782

**0.848

**0.922

**0.729

**0.853

**0.678

**0.742

**0.717

**0.784

**0.729

**0.893

**0.898

**0.955

**0.973

**0.903

**0.948

**0.914

**0.774

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق �أن جميع قيم معامالت االرتباط البينية للمحاور دالة �إح�صائياً عند
م�ستوي ( )0.01وانح�صرت بني ( . )0.953 ، 0.678وانح�صرت معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية
بني (. )0.973 ، 0.774
5 ) 5معيار احلكم على الأداء :لتف�سري النتائج ,مت ح�ساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من
خالل ت�صنيف الإجابات �إىل ثالثة م�ستويات مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية :طول
الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقيا�س = (0.75 =4 ÷ )0-3
لنح�صل على مدى املتو�سطات التالية لكل و�صف �أو بديل:
امل�ستوى
مدى املتو�سطات
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عايل
�أعلى من 3 – 2.25

متو�سط
�أعلى من 2.25 – 1.5

منخف�ض
�أعلى من 1.5 – 0.75

منعدم
من 0.75 – 0

عينة بطاقة املالحظة ال�صفية لدرو�س العلوم
ت�شمل عينة الدرا�سة معلمي ومعلمات العلوم لل�صفوف :الأول والرابع االبتدائيني والأول املتو�سط
الدرا�سي 1433 – 32هـ ,موزعني على خم�س مناطق يف اململكة .واجلدول
الدرا�سي الثاين للعام
خالل الف�صل
ّ
ّ
( )14يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة.
جدول ( :)16خ�صائ�ص عينة بطاقة املالحظة ال�صفية للعلوم
املتغري
اجلن�س

اخلربة التدري�سية

املنطقة

املرحلة الدرا�س ّية

الدورات

امل�ستويات
ذكر
�أنثى
املجموع
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
املجموع
الريا�ض  +اخلرج
الدمام  +اخلرب
املدينة  +الأرطاوية
تبوك  +تيماء
�أبها +خمي�س م�شيط
املجموع
االبتدائية
املتو�سطة
املجموع
ال يوجد
� 3-1أيام
� 6-4أيام
� 9-7أيام
�أكرث من � 9أيام
املجموع

التكرار
162
127
289
61
41
64
123
289
60
49
61
60
59
289
177
112
289
61
110
68
27
23
289

الن�سبة املئوية %
56.1
43.9
%100
21.1
14.2
22.1
42.6
%100
20.8
17.0
21.1
20.8
20.4
%100
61.2
38.8
%100
21.1
38.1
23.5
9.3
8.0
%100
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�أداة الدرا�سة الرابعة :بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات

الهدف من البطاقة:
تهدف البطاقة �إىل تقومي واقع تدري�س معلمي ومعلمات الريا�ضيات �ضمن م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
مكونات وحماور الأداة:
تتكون �أداة الدرا�سة من الأجزاء التالية:
اجل��زء الأول :مقدمة البطاقة وت�شتمل على بيانات عامة مثل :ن��وع اجلن�س وامل���ؤه��ل واخل�برة
التدري�سية وبع�ض البيانات الأولية� .أما اجلزء الثاين :مفردات البطاقة وي�شتمل على ( )50م�ؤ�ش ًرا.
(انظر حملق)8
�إجراءات بناء الأداة:
اتبع الفريق الإجراءات التالية لبناء بطاقة املالحظة ال�صفية:
1 ) 1حتديد حمتوى وحماور البطاقة :مت حتديد املحاور الرئي�سية لأداء معلم /معلمة الريا�ضيات
يف تدري�س مناهج الريا�ضيات من خالل اال�ستفادة من امل�صادر التالية:
 درا�سة ومراجعة الأدب��ي��ات التي تناولت التعلم املتمركز حول املتعلم ،وفل�سفة مناهج
الريا�ضيات املطورة.
 االطالع على مناهج الريا�ضيات �ضمن امل�شروع ،وحتليلها �إىل مكوناتها الأ�سا�سية.
 الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني يف هذا املجال.
 ا�ستطالع مبدئي لآراء املعلمني واملعلمات.
 املعايري العاملية لأداء معلم /معلمة الريا�ضيات يف �ضوء الفل�سفة البنائية.
 بع�ض التجارب العاملية والعربية وكذلك املحلية.
جدول ( :)17مكونات وحماور بطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات
حماور بطاقة املالحظة

املعايري

بيئة التعلم والتعليم

2

عملية التعلم والتعليم

5

املادة العلم ّية
حل امل�شكالت

1
1
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امل�ؤ�شرات
2
3
3
2
4
3
3
4
5

حماور بطاقة املالحظة

املعايري

مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي

2

توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم

3

التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة

1

التقومي وتعزيز الأداء

3
 18معيار

البطاقة ككل

امل�ؤ�شرات
3
3
2
2
2
3
2
2
2
 50م�ؤ�شر

�2 ) 2صدق �أداة الدرا�سة :للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ومعرفة مدى �صالحية ا�ستخدامها
يف التعرف على م�ستوى �أداء معلم /معلمة الريا�ضيات يف تدري�س مناهج الريا�ضيات �ضمن
امل�شروع ،مت عر�ضها على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف املناهج وتعليم الريا�ضيات،
وطلب منهم �إبداء الر�أي حيال اجلوانب التالية:
و�ضوح هدف الأداة وقيا�سها للأداء املطلوب ،متثيل املحاور للهدف املرجو ،ارتباط املعايري
باملحور املرتبطة به ،متثيل امل�ؤ�شرات للمعايري املرتبطة بها ،و�ضوح العبارة ودقة �صياغتها
العلم ّية واللغوية ،مقرتحات للتعديل �أو الإ�ضافة �أو احلذف .ومت �إجراء بع�ض التعديالت
التي اقرتحها املحكمون ،و�أ�صبحت الأداة جاهزة مبدئياً لال�ستخدام يف قيا�س م�ستوى �أداء
معلم /معلمة الريا�ضيات يف تدري�س مناهج الريا�ضيات �ضمن امل�شروع.
3 ) 3ثبات بطاقة املالحظة :للت�أكد من بطاقة املالحظة مت تطبيقها على عدد  8معلمني من
خارج عينة الدرا�سة .و َّ
مت قيا�س معامل ثبات بطاقة املالحظة بني املالحظني حل�ساب معامل
الثبات با�ستخدام معادلة كوبر ( ،)Coperواجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)18معامالت الثبات لبطاقة املالحظة ال�صفية ملعلم الريا�ضيات وحماورها
املحور
بيئة التعلم والتعليم
عملية التعلم والتعليم
املادة العلم ّية
حل امل�شكالت
مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي
توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم
التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة
التقومي وتعزيز الأداء
الأداء الكلي

معامل االرتباط
%88
%88.9
%91
%87.2
%94
%91.5
%89
%88.3
%90.5
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن حماور بطاقة املالحظة تتمتع بثبات عالٍ  ،وهذا م�ؤ�شر على
�صالحيتها للتطبيق ،كما بلغ معامل الثبات الكلي  ،%90.5وهو معامل ثبات عالٍ ومطمئن
ال�ستخدام بطاقة املالحظة يف قيا�س �أداء التدري�س ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات.
4 ) 4معيار احلكم على الأداء :لتف�سري النتائج ,مت ح�ساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من
خالل ت�صنيف الإجابات �إىل ثالثة م�ستويات مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية :طول
الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقيا�س = (0.75 =4 ÷ )0-3
لنح�صل على مدى املتو�سطات التالية لكل و�صف �أو بديل:
عايل
�أعلى من 3 – 2.25

امل�ستوى
مدى املتو�سطات

متو�سط
�أعلى من 2.25 – 1.5

منخف�ض
�أعلى من 1.5 – 0.75

منعدم
من 0.75 – 0

عينة بطاقة املالحظة ال�صفية لدرو�س الريا�ضيات:
طبقت الدرا�سة احلالية على عينة ع�شوائية بلغت ( )289من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صفوف:
الدرا�سي الثاين للعام 1433/1432هـ ,موزعني على
الأول والرابع االبتدائيني والأول املتو�سط يف الف�صل
ّ
خم�س مناطق يف اململكة ,وهي :الريا�ض ,والدمام ,واملدينة املنورة ,وتبوك ,وع�سري ,وجدول ( )17يو�ضح
توزيع عينة الدرا�سة.
جدول ( :)19توزيع معلمي ومعلمات الريا�ضيات ح�سب متغريات الدرا�سة
املتغري
اجلن�س
عدد الدورات

املنطقة التعليمية

املرحلة
املجموع لكل متغري
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العدد
ذكر
�أنثى
ال يوجد
� 3-1أيام
� 6-4أيام
� 10-7أيام
الريا�ض
الدمام
املدينة
تبوك
ع�سري
االبتدائية
املتو�سطة

العدد
170
119
57
85
54
37
60
50
60
60
59
209
80
289

الن�سبة املئوية
%58.8
%41.2
%19.7
%29.4
%18.7
%12.8
%20.8
%17.3
%20.8
%20.8
%20.4
%72.3
%27.7
%100

أساليب جمع المعلومات:

قام فريق الدرا�سة باتباع الإجراءات التالية جلمع املعلومات الالزمة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة:
�أو ًال :خطة العمل الزمنية و�إجراءات التنفيذ.
ثانياً :تدريب م�ساعدي الباحثني.
ثالثاً :املعاجلة الإح�صائية.
رابعاً :فريق العمل.
�أو ًال :خطة العمل الزمنية و�إجراءات التنفيذ:

يبني جدول ( )18خطة العمل الزمنية والإجراءات املتبعة يف هذه الدرا�سة.
جدول ( :)20خطة العمل الزمنية و�إجراءات الدرا�سة
�أن�شطة التقومي للمرحلة الأوىل من امل�شروع – ال�صفوف  1و 4و7
ربيع الثاين
جمادى الأول
جمادى الثاين
رجب
�شعبان
رم�ضان
�شوال
ذو القعدة
ذو احلجة

التخطيط

حتديد الإطار املفاهيمي للدرا�سة
و�ضع اخلطة الزمنية
حتديد عينات الدرا�سة
حتديد ال�شواهد

بناء �أدوات التقومي

للمعلم
للم�شرف الرتبويّ وملدير املدر�سة
ملح�ضر املعمل ولأمني امل�صادر

حتكيم الأدوات

الت�أكد من �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة

العام الهجري 1433
حمرم
�صفر
ربيع الأول
ربيع الثاين
جمادى الأوىل
رجب
�شعبان
رم�ضان
�شوال
ذو القعدة
ذو احلجة

تطبيق �أدوات الدرا�سة

حتليل البيانات
كتابة التقرير اخلتامي
مراجعة التقرير اخلتامي
مراجعة التقرير اخلتامي جلميع الفرق
ت�سليم التقرير اخلتامي

املهني
 1.ا�ستبانة املعلم للتطور
ّ
ؤ�س�سي
 .2حزمة �أدوات الدعم امل� ّ
 .3مالحظة �صفية ملعلم العلوم
 .4مالحظة �صفية ملعلم الريا�ضيات
التحليل الإح�صائي لبيانات �أدوات البحث
حتليل �شامل ملجموعات البيانات
مراجعة مع الفريق الإ�شرايف
مراجعة مع الفريق الإ�شرايف للمرحلة الأوىل
ت�سليم التقرير �إىل وزارة الرتبية والتعليم
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ثانيًا :تدريب م�ساعدي الباحثني:

اتخذ الفريق الإجراءات التالية لتطبيق �أدوات الدرا�سة:
1ر�شح فريق البحث م�ساعدي وم�ساعدات الباحثني ممن يتميزون بالفهم العميق للم�شروع ،ومت
خماطبة �إداراتهم عن طريق �سعادة وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط والتطوير؛ بغر�ض
تفريغهم للعمل وت�سهيل مهمتهم.
�2أقيمت ور���ش��ة عمل مل�ساعدي وم�ساعدات الباحثني خ�لال ال��ف�ترة 1433/1/10-8ه������ـ وق��د نفذت
الور�شة بواقع ثالثة �أي��ام؛ من �أج��ل تعريفهم بعمل الفريق �ضمن امل�شروع ،وتعريفهم ب��الأدوات
وكيفية التعامل معها وفل�سفة بنائها ،ونوق�شت جميع عبارات الأدوات لتوحيد الفهم لها ،كما
درو�سا م�صورة (للعلوم والريا�ضيات) ،ونوق�شت جميع اال�ستف�سارات
�شاهد امل�ساعدون وامل�ساعدات ً
حيال املالحظة ال�صفية واختيارات املالحظني؛ بغر�ض الو�صول �إىل ثبات املالحظة بني خمتلف
املالحظني.
3ا�ستغرق م�ساعدو وم�ساعدات الباحثني مائة يوم لإنهاء تطبيق جميع �أدوات الدرا�سة املكلفني بها.
4بلغ عدد م�ساعدي وم�ساعدات الباحثني  20م�ساعدًا وم�ساعدة ،بحيث يكون يف كل منطقة من املناطق
اخلم�سة عينة الدرا�سة م�ساعد وم�ساعدة باحث للعلوم ،وم�ساعد وم�ساعدة باحث للريا�ضيات.
(ملحق.)9
ُ 5ق ّ�سمت كل مدينة وحمافظة �إىل قطاعات ،ثم االختيار ع�شوائ ًيا من كل قطاع مدار�س العينة ،والتي
ت�شمل املدار�س االبتدائية واملتو�سطة .ووزعت املهام على امل�ساعدين وامل�ساعدات وفق جدول ()19
التايل:

)1

)2

)3
)4

)5

جدول ( :)21مهام م�ساعدي وم�ساعدات الباحثني يف كل منطقة
نوع الأداة

امل�ستهدفون

املهني
ا�ستبانة التطور ّ
املالحظة ال�صفية
ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة
الرتبوية
ا�ستبانة املعلم
بطاقة حتليل املهام لأطراف القيادة
الرتبوية

املعلمون واملعلمات
املعلمون واملعلمات
امل�شرف ,املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أمني
م�صادر التعلم
املعلمون واملعلمات
امل�شرف ,املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أمني
م�صادر التعلم
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العدد لكل
منطقة
400
120

املجموع للمناطق
اخلم�سة
2000
600

40

200

60

300

60

300

ثال ًثا :املعاجلة الإح�صائية:

ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية التالية للمعاجلة الإح�صائية:
املهني.
1 ) 1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة يف ا�ستبانة التطور ّ
2 ) 2اختبار (ت) ( )T-testملعرفة داللة الفروق يف �آراء املعلمني واملعلمات حول برامج التهيئة والتطور
املهني بالن�سبة للمتغريات التالية (اجلن�س ,امل�ؤهل ,املرحلة الدرا�س ّية ,التخ�ص�ص .نوع الإدارة
ّ
التعليمية).
3 ) 3اختبار حتليل التباين الأحادي ( )One Way Anovaللتعرف على داللة الفروق يف �آراء املعلمني
املهني بالن�سبة ملتغري �سنوات اخلربة.
واملعلمات حول برامج التهيئة والتطور
ّ
4 ) 4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتكرارات والن�سب املئوية لأف��راد عينة الدرا�سة يف
بطاقة املالحظة ال�صفية.
5 ) 5اختبار (ت) ( )T-testملعرفة دالل��ة الفروق يف درج��ة ممار�سة املعلمني واملعلمات ملهارات تدري�س
العلوم الطبيعية والريا�ضيات ,بالن�سبة للمتغريات التالية (اجلن�س ,املرحلة التعليمية ,امل�ؤهل
الرتبوي)
6 ) 6اختبار حتليل التباين الأحادي ( )One Way Anovaللتعرف على داللة الفروق يف درجة ممار�سة
املعلمني واملعلمات ملهارات تدري�س العلوم الطبيعية والريا�ضيات ,بالن�سبة ملتغري اخلربة التدري�سية.
7 ) 7االختبارات البعدية مثل �شيفيه لتو�ضيح اجتاه الفروق بني جمموعات متغريات الدرا�سة.
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رابعاً :فريق العمل للمرحلة الأوىل:

ت�شكل فريق العمل من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
د .هيا حممد املزروع

رئي�س الفريق

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�شارك

جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن

�أ .عبدالرحمن العريني

م�ساعد رئي�س
الفريق

ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س
العلوم

وزارة الرتبية والتعليم

د .عو�ض املالكي

باحث رئي�س

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
الريا�ضيات امل�شارك

جامعة �أم القرى

د .هيا املزروع

باحث رئي�س

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�شارك

جامعة الأمرية نورة

د �إميان الرويثي

باحث رئي�س

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
العلوم

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

د� .سمر ال�شلهوب

باحث رئي�س

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
الريا�ضيات امل�ساعد

جامعة امللك �سعود

Kathryn C. Scantlebury

باحث م�شارك

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية

جامعة دبلوير University of
Delaware

د .ن�ضال الأحمد

باحث م�شارك

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
العلوم

جامعة امللك �سعود

د� .إبراهيم احلربي

باحث م�شارك

د .عبدالنا�صر حممد عبدالرب

باحث م�شارك

�أ .حمد حمود ال�سواط

باحث م�شارك

جامعه �أم القرى

�أ .عادي كرمي اخلالدي

باحث م�شارك

جامعه �أم القرى

د .جني كال Jane Kahle

م�ست�شار
الفريق

د .كاثرين �سكانتلربج
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جامعه �أم القرى
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
الريا�ضيات امل�ساعد

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية

جامعه امللك �سعود

Director of Discovery
and Ohio›s Evaluation
and Assessment
Centers, Miami
University

الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتها

تمهيد:

تناول الف�صل الثالث �إجراءات الدرا�سة ,ويف هذا الف�صل يتم عر�ض نتائج تطبيق �أدوات الدرا�سة
بعد املعاجلة الإح�صائية با�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( .)SPSSيتناول هذا الف�صل
املهني ,وذلك كما
الإجابة عن �أ�سئلة التقومي با�ستخدام م�ستويات منوذج جو�سكي لتقومي فاعلية التطور ّ
يلي:
املهني الذي قدم للمعلم �ضمن «م�شروع مناهج
ال�س�ؤال الرئي�س الأول :ما مدى جودة التطوير
ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم والريا�ضيات؟
ؤ�س�سي (املدير,
ؤ�س�سي املقدم من �أطراف الدعم امل� ّ
ال�س�ؤال الرئي�س الثاين :ما م�ستوى الدعم امل� ّ
امل�شرف الرتبويّ  ,حم�ضر املخترب� ,أمني م�صادر التعلم) للمعلم لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع «مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»؟
ال�س�ؤال الرئي�س الثالث :ما واقع تدري�س العلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية؟
ال�س�ؤال الرئي�س الرابع :ما واقع تدري�س الريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع «مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»؟
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عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول

املهني الذي قدم
للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه :ما مدى جودة التطوير
ّ
للمعلم �ضمن «م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية» من وجهة نظر معلمات ومعلمي العلوم
املهني على معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ,ومت ا�ستخدام
والريا�ضيات؟ ,مت تطبيق ا�ستبانة التطور ّ
مقيا�س ليكرت الرباعي (عايل – متو�سط – منخف�ض – منعدم) لتحديد م�ستوى حتقق كل عبارة
من عبارات اال�ستبانة ,حيث تراوح م�ستوى التحقق بني م�ستوى (عال) ,ومت متثيله عددياً بالرقم ()3؛
وبني م�ستوى (منعدم) ,ومت متثيله عددياً بالرقم ( ,)0وللإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل عبارة ،كما مت و�صف املتو�سطات احل�سابية بنا ًء على التق�سيم
الفئوي املقرتح يف بناء اال�ستبانة .وفيما يلي تف�صيل لذلك:
املهني:
املحور الأول� :أهداف التطور
ّ

املهني» �أربعة �أهداف رئي�سة ،ويو�ضح
ت�ضمن املحور الأول من حماور اال�ستبانة «�أهداف التطور
ّ
جدول ( )22النتائج املتعلقه بهذا املحور.
املهني من حماور اال�ستبانة ن=.1999
جدول ( :)22املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور �أهداف التطور
ّ
العبارات
املهني
املحور الأول� :أهداف التطور ّ
�أ /توجه لفل�سفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم:
املهني من معرفة الأ�س�س النظرية
 - 1مكنتني برامج التطور
ّ
التي بنيت عليها كتب العلوم والريا�ضيات.
 - 2توجد لديّ �صعوبة يف فهم ُبنية الكتب ،ومفرداتها واملواد
التعليمية التي �أجنزها امل�شروع.
ب /ت�سهم يف �إيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني:
املهني مناق�شة ما تعلمته مع املعلمني
 - 3تتطلب برامج التطور ّ
يف املدر�سة �أو مع زمالء التخ�ص�ص.
 - 4ينق�صني عقد لقاءات داخل املدر�سة؛ لتطوير تعليم العلوم
والريا�ضيات.
 - 5تهي�أت يل الفر�ص للم�شاركة يف املجالت املهن ّية واملنتديات
التعليمية املتخ�ص�صة ،واجلمعيات العلم ّية.
ج /تبني قيادات تربوية م�س�ؤولة:
 - 6ت��وف��رت يل ال��ف��ر���ص للنقا�ش م��ع ال��ق��ي��ادات ال�ترب��وي��ة يف
امل�شروع.

66

املتو�سط
1.69
1.97

االنحراف املعياري
0.438
0.732

2.06

0.927

1.89

1.048

1.06

0.537

0.81

0.903

1.56

1.091

0.81

1.027

1.69

0.904

1.28

1.170

امل�ستوى
متو�سط
متو�سط

منخف�ض

متو�سط

العبارات
� - 7أرى �أنني �أح��د امل�س�ؤولني عن �إح��داث التطوير يف عمليتي
التعليم والتعلم.
د /ت�سهم يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة:
 - 8ع����ززتْ ب��رام��ج ال��ت��ط��ور امل��ه��ن ّ��ي ل���ديّ م��ب��د�أ اح��ت�رام جميع
الطالب.
املهني كيفية ح�صول جميع الطالب
 - 9بينت برامج التطور
ّ
على فر�ص متكافئة للتعلم.

املتو�سط

االنحراف املعياري

2.10

1.058

2.34

0.763

2.45

0.844

2.24

0.871

امل�ستوى

عال

وكما يت�ضح من اجلدول ( )22فقد ح�صل املحور مبجموع �أهدافه الرئي�سة وعباراته الت�سع على
احل�سابي ( ،)1.69بينما تفاوتت الأهداف الرئي�سة الأربعة بني
م�ستوى حتقق متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطة
ّ
م�ستوى حتقق منخف�ض �إىل م�ستوى حتقق عال .فقد ح�صل هدف الإ�سهام يف احرتام االختالف وحتقيق
ح�سابي عال ( ،)2.34بينما ح�صل هدف الإ�سهام يف �إيجاد جمتمعات تعلم على
العدالة على متو�سط
ّ
ح�سابي منخف�ض ( .)1.06وح�صل الهدفان الآخران وهما التوجيه لفل�سفة تربوية متكاملة
متو�سط
ّ
وهدف بناء قيادات تربوية م�س�ؤولة على متو�سطات ح�سابية متو�سطة هي على التوايل ( )1.97و(.)1.69
ويحوي الهدف الرئي�س «ت�سهم يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة» الذي ح�صل على م�ستوى
ح�سابي عايل (،)2.45
حتقق عال؛ على عبارتني اثنتني (العبارة  8و ،)9وح�صلت العبارة  8على متو�سط
ّ
ح�سابي متو�سط ( .)2.24وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن برامج التطور
وح�صلت (العبارة  )9على متو�سط
ّ
املهني امتازت يف الإ�سهام يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة بني املتعلمني؛ وي�أتي ذلك مواف ًقا ملا
ّ
ت�ؤكد عليه فل�سفة امل�شروع وبروز هذا التوجه يف دليل املعلم بو�ضوح مثل :وجود عناوين لإر�شادات كتنوع
الثقافات ،و�أمناط التعلم وطرائق تدري�س متنوعة.
املهني يف حتقيق هدف الإ�سهام «يف �إيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني»؛
بينما �أخفقت برامج التطور ّ
ً
منخف�ضا ( ،)1.06ويت�ضح هذا ال�ضعف من خالل ندرة الفر�ص للمعلمني
احل�سابي
حيث كان متو�سطة
ّ
واملعلمات للم�شاركة يف املجالت املهن ّية واملنتديات التعليمية املتخ�ص�صة ،واجلمعيات العلم ّية ,و�أن طبيعة
املهني ال تتطلب مناق�شة بني الأقران ,وال تعقد لقاءات داخل املدر�سة؛ لتطوير تعليم
برامج التطور
ّ
العلوم والريا�ضيات.
ويتناغم مع هذه النتيجة ح�صول هدف «تبني قيادات تربوية م�س�ؤولة» على م�ستوى حتقق �أدنى
املتو�سط؛ ( ،)1.69متثل يف انخفا�ض توفري الفر�ص للمعلمني واملعلمات للنقا�ش مع القيادات الرتبوية
يف امل�شروع (عبارة  .)6بينما ح�صلت (العبارة  )7على م�ستوى حتقق متو�سط.
كما ح�صل هدف «توجه لفل�سفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط،
احل�سابي ( ،)1.97ويحوي هذا الهدف عبارتني (العبارة  1و )2وكل منهما له م�ستوى
وبلغ متو�سطة
ّ
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حتقق متو�سط؛ مما يعني �أن وعي املعلمني بفل�سفة و�أهداف امل�شروع حتقق مب�ستوى متو�سط ,و�أن
املهني حتمل ر�ؤية موحدة للتعليم والتعلم ولكن ما يزالون يحتاجون �إىل الو�صول �إىل
برامج التطوير ّ
م�ستوى عال من التعامل مع بنية الكتب واال�ستفادة منها اال�ستفادة الق�صوى ,فهي متثل �أ�سلو ًبا جديدًا
يف العر�ض.
تو�صية :تنظيم جمتمعات تعلم للمعلمني ت�شجع التعاون وال�شراكة املهن ّية ليتم من خاللها
النمو والتعلم التعاوين ,وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�سة �أو على م�ستوى املعلمني يف مكاتب
الإ�شراف الرتبوية �أو احلي �أو على م�ستوى �إدارة التعليم من خالل �أن�شطة ولقاءات مبا�شرة �أو جمتمعات
تعلم الكرتونية .ي�شري بيتلر و�آخرون (� )Butler et.al., 2004إىل �أن حركة الإ�صالح الرتبويّ تدعو �إىل
جناحا لتطوير عمليات التدري�س.
تكوين جمتمعات تعلم للمعلمني ,ويرى �أن الأن�شطة الت�شاركية حتقق ً
وت�ؤكد معايري الرتبية العلم ّية ( )NRC, 1996على العمل الت�شاركي لتطوير املعلمني ،والتحول من
التعلم الفردي �إىل التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�صل �إىل ع�ضو يف جمتمع تعلم ,ومن املعلم
كمتلقٍ �إىل قائد للتطوير .كما ت�ؤكد معايري املجل�س الوطني لتطوير العاملني ( )NSDC, 2001على
�إيجاد جمتمعات تعلم للعاملني .فاملعلم ال يتعلم منفر ًدا و�إمنا مع زمالئه يف املدر�سة والتخ�ص�ص ,فتنمو
الروح القيادية لديه لي�صبح قائدًا تربو ًيا على م�ستوى مدر�سته ومنطقته من �أجل تطوير م�ستمر
املهني بالتعاون مع
للتدري�س .ويكون للمعلمني – وهم املمار�سون يف امليدان – دور رئي�سي يف التطوير ّ
اخلرباء واملتخ�ص�صني ل�ضمان اجلديد يف حقل البحث واملعرفة وحتى ال يكون التدريب تكرا ًرا ملا هو
ً
مرتبطا بوظيفة التدري�س ومتكاملاً مع الأن�شطة واملمار�سات التي يزاولها
موجود ,ويكون التطوير
املعلم يوم ًيا ولي�ست �أن�شطة منف�صلة بعيدة عن واقعه اليومي.
املهني:
املحور الثاين :حمتوى التطور
ّ

يو�ضح جدول ( )23النتائج ذات العالقة مبحتوى التطور املهني.
املهني من حماور اال�ستبانة ن=.1999
جدول ( :)23املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور حمتوى التطور
ّ
العبارات

املتو�سط

االنحراف املعياري

امل�ستوى

املهني
املحور الثاين :حمتوى التطور ّ
العلمي والريا�ضي للمناهج:
�أ /اجلانب
ّ
املهني فر�صا للتعمق يف التخ�ص�ص،
� -10أتاحت يل برامج التطور
ّ
ومواكبة التطورات العلم ّية يف املجال.

2.11
2.25

0.720
0.823

متو�سط
عال

2.26

0.914

2.24

0.892

العلمي
املهني يف �إتقان جوانب املحتوى
� -11أفادتني برامج التطور
ّ
ّ
الوارد يف الكتب الدرا�س ّية.
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العبارات

املتو�سط

االنحراف املعياري

امل�ستوى

ب� /أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام املواد املخربية:
العلمي ،وحل
املهني تطبيق اال�ستق�صاء
 -12وفرت يل برامج التطور
ّ
ّ
امل�شكالت.
 -13تد ّربتُ على ا�ستخدام الأدوات واملواد والأجهزة املعملية.
ج� /أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة:
املهني �صعوبات تعلم مفاهيم معينة يف
 -14و�ضحت برامج التطور
ّ
الكتب ,عرب تقدمي �أمثلة و�إر�شادات ل�شرحها.
املهني الت�صورات اخلاطئة ال�شائعة لدى
 -15حددت برامج التطور
ّ
املتعلمني.
د /عمليات التعليم والتعلم:
املهني يف حت�سني قدراتي على تنويع اخلربات
� - 16أ�سهمت برامج التطور ّ
التعليمية للمتعلمني وفق خ�صائ�صهم املعرفية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية.
املهني يف حت�سني قدراتي على تدري�س العلوم
� -17أ�سهمت برامج التطور ّ
�أو الريا�ضيات بالتكامل مع املواد الأخرى.
املهني يف حت�سني قدراتي على توفري بيئة
� -18أ�سهمت برامج التطور
ّ
تعلم منا�سبة.
املهني يف حت�سني قدراتي على ا�ستخدام
� -19أ�سهمت برامج التطور
ّ
�أ�ساليب متنوعة وم�ستمرة لتقومي املتعلمني.
املهني يف حت�سني قدراتي على ا�ستخدام
� -20أ�سهمت برامج التطور
ّ
التقنية يف التعليم.

1.85

0.877

متو�سط

2.09

0.931

1.61
2.05

1.134
0.850

2.03

0.954

2.06

0.941

2.19

0.787

2.20

0.908

2.23

0.922

2.14

0.926

2.23

0.896

2.14

0.964

متو�سط

متو�سط

املهني» ح�صل على م�ستوى حتقق
ويت�ضح من اجلدول (� )23أن املحور الثاين «حمتوى التطور
ّ
احل�سابي ( ،)2.11ويحوي هذا املحور �أربعة حمتويات رئي�سة و�إحدى
متو�سط؛ حيث بلغ متو�سطة
ّ
العلمي والريا�ضي
ع�شرة عبارة ،ومل يح�صل على م�ستوى حتقق عال �إال املحتوى الرئي�س الأول «اجلانب
ّ
ح�سابي بلغ ( ،)2.25وهو يحوي عبارتني اثنتني هما العبارة  10والتي
للمناهج»؛ فقد ح�صل على متو�سط
ّ
احل�سابي ( ،)2.26والعبارة  11والتي ح�صلت على م�ستوى
ح�صلت على م�ستوى حتقق عال ،ومتو�سطها
ّ
املهني هي�أت فر�صا للتعمق يف التخ�ص�ص ومواكبة التطورات
حتقق متو�سط ،مما يعني �أن برامج التطور ّ
العلمي للعلوم والريا�ضيات .وقد يرجع هذا �إىل �أن املعلمني واملعلمات
العلم ّية ،و�ساهمت يف �إتقان املحتوى
ّ
يف املرحلة االبتدائية ال ي�شرتط تخ�ص�صهم يف العلوم والريا�ضيات ،ويف املرحلة املتو�سطة يدر�س العلوم
�أحد املتخ�ص�صني يف جمال من جماالت العلوم ،ويجدون جمي ًعا �صعوبة يف تدري�س العلوم والريا�ضيات
املهني �إىل االهتمام باجلوانب العلم ّية ومتكني املعلمني
اجلديدة؛ مما حدا بامل�س�ؤولني عن التطور
ّ
واملعلمات من املحتوى.
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كما �أ�شارت النتائج �إىل ح�صول حمتوى «�أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام املواد املخربية» ،على
احل�سابي )1.85؛ مما يعني ندرة اجلوانب العملية والتطبيقية يف
قيمة قريبة من املنخف�ض (املتو�سط
ّ
التدريب .وقد يرجع ذلك �إىل الوقت واجلهد الالزمني لذلك.
تو�صية :اال�ستمرارية يف متكني املعلم يف التخ�ص�ص الأكادميي له ,عن طريق مزاولته �أ�ساليب
البحث والتق�صي يف جمال العلوم والريا�ضيات ..فاملعرفة باملحتوى هي �أحد املبادئ التي يجب �أن ت�ستند
�إليها برامج تطوير املعلمني (.)the American Federation of teachers, 2008وفقد �أكدت معايري
املجل�س الوطني لتطوير العاملني ( )NSDC, 2001على �أن ي�شتمل حمتوى برامج تطوير العاملني
املهني على
على اجلانب املعريف للتخ�ص�ص .كما دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�سات املتعلقة بالتطور
ّ
العلمي ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على نتائج حت�صيل الطالب
�أن تطوير معلم الريا�ضيات يف جانب املحتوى
ّ
(.)Blank, & Alas, 2009
وينبغي �أن ال يقت�صر تعلم املحتوى على �أ�ساليب التلقي و�إمنا من خالل اتباعهم لأ�ساليب البحث
والتق�صي ,وميكن �أن يكون ذلك من خالل تنفيذ املعلمني لأن�شطة ا�ستق�صائية يف خمتربات التدريب �أو
ت�شكيل جمموعات داخل املدار�س لبحث وتق�صي �أ�سئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج ,وقد تكون
بالتوا�صل مع �أ�ساتذة اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة� .إن معايري الرتبية العلم ّية (NRC,
 )1996ت�ؤكد على �أن يتعلم املعلم املحتوى عن طريق �أ�ساليب البحث والتق�صي ولي�س فقط عن طريق
القراءة واملحا�ضرات� .أي ينبغي �أن يكون املعلم ممار�سا يف جمال تخ�ص�صه� .إن مزاولة املعلم لأ�ساليب
ً
معاي�شا جلوانب تعلم العلوم (.)Garet et al., 2001
التق�صي يف اكت�سابه للمعرفة العلم ّية يجعله
كما �أ�شارت النتائج �إىل ح�صول املحتويني الآخرين «�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة» و«عمليات
التعليم والتعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط؛ �إذ بلغت متو�سطاتها احل�سابية على التوايل ()2.05
و( .)2.19بالرغم من وجود دليل معلم يوجه املعلم لتنفيذ كل در�س وي�شتمل على �أفكار وا�سرتاتيجيات
جديدة للتعليم والتعلم مثل املطويات و�أمناط التعلم و�سالمل التقدير وم�شاريع الوحدة.وغريها من
الإر�شادات التي تدعم املعلم لتحقيق الأهداف ,مما يعني احلاجة �إىل االهتمام ب�أ�صول تدري�س مو�ضوعات
معينة.
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املهني:
املحور الثالث :دعم �أن�شطة التطور
ّ

يو�ضح جدول ( )24النتائج ذات العالقة بدعم �أن�شطة التطور املهني.
املهني من حماور اال�ستبانة
جدول ( :)24املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور دعم �أن�شطة التطور
ّ
ن=.1999
العبارات
املهني
املحور الثالث :دعم �أن�شطة التطور ّ
�أ /توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ،والوقت الكايف للتطبيق والتجريب
والت�أمل:
 -21مدة التدريب الذي تلقيته كافية ال�ستيعاب اجلانب النظري والعملي؛
لتدري�س كتب العلوم والريا�ضيات.
ُ -22و ّفر الوقت الالزم للمتابعة واال�ستف�سار بعد تطبيق برامج التدريب.
املهني غري منا�سب*.
 - 23توقيت �إقامة برامج التطور ّ
املهني:
ب /تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة التطور ّ
املهني.
 - 24نحتاج حوافز للم�شاركة بربامج التطور ّ
ُ -25ك ّرم امل�شاركون يف الأن�شطة معنو ًيا �أو ماد ًيا.
 -26تبادل املعلمون املمار�سات التدري�سية الناجحة لإبراز قدرات املتميزين.
ج /توفر فريق تدريب منا�سب:
ُ -27و ّفرت بيئة تدريب منا�سبة.
 -28تلقيتُ تدري ًبا من مدربني متمكنني من املادة العلم ّية.
 -29تلقيتُ تدري ًبا من قبل مدربني متمكنني من مهارات التدريب.
د /تقدم �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ساته اليومية:
ُ -30و ّفرت قنوات توا�صل مع امل�شرفني واملدربني.
 -31تلقيتُ زيارات �صفية من املدربني وامل�شرفني؛ للم�ساعدة على التطبيق
الفعلي يف املدار�س.
� -32أجد ت�شجي ًعا وم�ساندة من مدير املدر�سة لتطبيق املنهج.
هـ /توفر املوارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم:
ُ -33و ّفرت الأجهزة واملواد والو�سائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�س.
 -34يوجد دعم فني لت�شغيل الأجهزة والو�سائل التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرو�س.
 -35يتوفر يف املوقع الإل��ك�تروين للم�شروع دع��م ك��اف؛ لتنفيذ الدرو�س
والأن�شطة الإثرائية.
 -36يتوفر لدينا يف املدر�سة مركز م�صادر تعلم؛ لدعم تنفيذ الدرو�س
والأن�شطة الإثرائية.
ُ -37جهّزت املدار�س بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
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املهني» ح�صل على م�ستوى
يت�ضح من اجلدول (� )24أن املحور الرئي�س الثالث «دعم �أن�شطة التطور ّ
حتقق �أدنى املتو�سط )1.55( ،ويعد من �أقل املحاور الرئي�سية ن�سبة يف التحقق .ويت�ضمن هذا املحور �سبع
ع�شرة عبارة اندرجت �ضمن خم�سة مظاهر للدعم ،ح�صل اثنان من هذه املظاهر على م�ستوى حتقق
متو�سط ،بينما ح�صل الثالثة الباقية على م�ستوى حتقق منخف�ض.
فقد ح�صل مظهر الدعم الأول« :توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ،والوقت الكايف للتطبيق
ح�سابي ( ،)1.44وهو ي�شري �إىل م�ستوى حتقق منخف�ض ،ويحوي
والتجريب والت�أمل» على متو�سط
ّ
هذا املظهر ثالث عبارات �أرقامها  21و 22و ،23كلها ح�صلت على م�ستوى حتقق منخف�ض؛ �إذ كانت
متو�سطاتها احل�سابية على الرتتيب ( )1.41و( )1.49و()1.42؛ مما ي�شري �إىل �أن مدة التدريب التي
تلقاها املعلمون واملعلمات ال�ستيعاب اجلانب النظري والعملي غري كافية ،و�أن توقيت التدريب مل يكن
منا�س ًبا لغالبية املعلمني واملعلمات ،ويوجد �ضعف يف متابعة تطبيق برامج التدريب.
كما ح�صل مظهر الدعم الثاين «تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة التطور
احل�سابي ( ،)1.31ويحوي هذا املظهر ثالث
املهني» على م�ستوى حتقق منخف�ض؛ �إذ بلغ متو�سطه
ّ
ّ
عبارات هي :العبارة رقم  24ورقم  25ورقم  ،26وح�صلت العبارة  24على م�ستوى حتقق منعدم؛ �إذ بلغ
احل�سابي ( ،)0.7مما ي�شري �إىل �شبه انعدام يف توفري احلوافز للمعلمني واملعلمات للم�شاركة
متو�سطها
ّ
احل�سابي
املهني ،وح�صلت العبارة  25على م�ستوى حتقق منخف�ض؛ �إذ بلغ متو�سطها
يف برامج التطوير
ّ
ّ
()1.36؛ مما ي�شري �إىل �ضعف يف تكرمي امل�شاركني يف الأن�شطة ،بينما ح�صلت العبارة  26على م�ستوى
حتقق متو�سط.
مما �سبق يتبني انخفا�ض يف م�ستوى جودة التدريب من حيث منا�سبة توقيت الدورات للمعلمني
واملعلمات ،وكفاية وقت التدريب لتغطية اجلانب النظري والتطبيقي ،وتوفري الوقت الالزم للمتابعة
واال�ستف�سار بعد تطبيق برامج التدريب.
كما ح�صل مظهر الدعم اخلام�س «توفر املوارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم» على م�ستوى حتقق
احل�سابي ( ،)1.32ويحوي هذا املظهر خم�س عبارات هي 33 :و 34و 35و36
منخف�ض؛ �إذ بلغ متو�سطة
ّ
و ،37وكانت متو�سطاتها احل�سابية ( )1.26و( )1.19و( )1.56و( )1.49و( )1.11على التوايل ،وجميعها
ذات م�ستوى حتقق منخف�ض �إال العبارة  35فهي ذات م�ستوى حتقق متو�سط ،مما ي�شري �إىل وجود �ضعف
يف توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتدري�س العلوم والريا�ضيات ،ووجود �ضعف يف الدعم الفني للأجهزة
والو�سائل امل�ستخدمة ،و�ضعف يف توفر م�صادر التعلم لدعم تنفيذ الدرو�س والأن�شطة الإثرائية ،و�ضعف
يف جتهيز املدار�س بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ امل�شروع ،وهذا ما �أ�شار �إليه املعلمون واملعلمات
و�أكدوا عليه من خالل �إجاباتهم عن الأ�سئلة املفتوحة .مما �سبق يت�ضح انخفا�ض يف م�ستوى توفر املوارد
وامل�صادر مل�ساندة املعلم ،ومتثل هذا بانخفا�ض م�ستوى توفر املواد والو�سائل والتجهيزات التقنية لتنفيذ
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الدرو�س ،وانخفا�ض م�ستوى الدعم لها ،كما متثل بانخفا�ض ن�سبة و�صول املواد التعليمية للمعلمني
واملعلمات؛ �إذ يندر ح�صولهم على حقيبة املعلم للأن�شطة والتقومي.
وفيما يخ�ص مظهري الدعم الثالث والرابع وهما« :توفر فريق تدريب منا�سب» و«تقدم �آليات
لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ساته اليومية» فقد ح�صال على م�ستوى حتقق متو�سط،
وبلغت متو�سطاتهما احل�سابية ( )1.87و( )1.93على التوايل ،وح�صلت جميع العبارات املندرجة حتت
هذين املظهرين من مظاهر الدعم ،وعددها �ست عبارات على امل�ستوى نف�سه من التحقق� ،إذ تفاوتت
متو�سطاتها احل�سابية بني ( )1.76و( ،)2.24ماعدا عبارة واحدة وهي رقم � ،30إذ ح�صلت على متو�سط
ح�سابي ( ،)1.55ومع كونه من فئة التحقق املتو�سط �إال �أن حتققها �أقل من حتقق باقي العبارات ،مما
ّ
ي�شري �إىل وجود قنوات توا�صل مع امل�شرفني واملدربني لكنها �أقل من مظاهر الدعم الأخرى.
تو�صية :الت�أكيد على �ضرورة توفري املوارد والدعم مل�ساعدة املعلم يف تنفيذ املنهج ,و�ضمان ا�ستالم جميع
املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�صاحبة املنتجة من امل�شروع مثل دليل املعلم وحقيبة املعلم للأن�شطة,
ؤ�س�سي من جميع الأطراف يف
وكذلك توفري املواد والو�سائل والتجهيزات يف املدار�س ,بالإ�ضافة �إىل الدعم امل� ّ
العملية التعليمية .فقد �أكدت معايري املجل�س الوطني لتطوير العامنلني ( )NSCD, 2001ومبادئ احتاد
املهني ,على �أهمية املوارد وامل�صادر لدعم املعلم ()AFT, 2008
�أمريكا للمعلمني للتطوير ّ
املهني:
املحور الرابع� :أ�ساليب التطور
ّ

يو�ضح جدول ( )25النتائج ذات العالقة ب�أ�ساليب التطور املهني.
املهني من حماور اال�ستبانة ن=.1999
جدول ( :)25املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور �أ�ساليب التطور
ّ
العبارات
املهني
املحور الرابع� :أ�ساليب التطور ّ
املهني:
�أ /تتنوع �أ�ساليب وطرق التطور ّ
ور�شة العمل والدورات التدريبية
متابعة امل�شرف و�إر�شاداته
تبادل الزيارات ال�صفية بني املعلمني
ح�ضور درو�س منوذجية
جل�سات نقا�ش �سبل تطبيق املنهج
الندوات واللقاءات املتخ�ص�صة
تدريب �إلكرتوين على موقع امل�شروع
امل�شاركة يف بحوث علمية
ال�شبكات املهن ّية مثل :املدونات التعليمية واملجموعات الربيدية والخ
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%15.6
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العبارات

املتو�سط االنحراف املعياري
%0.7
التا�سع

تدريب عن بعد
املهني بالتعاون مع
رئي�سا يف �أن�شطة التطور
ب /جتعل للمعلمني دو ًرا ً
ّ
الرتتيب
اخلرباء واملتخ�ص�صني:
الأول
تقدمي در�س منوذجي
الثاين
�إدارة جل�سة نقا�ش حول امل�شروع
الثالث
تنفيذ دورة تدريبية �أو ور�شة عمل
الرابع
امل�شاركة مع جلان مراجعة �أداء الطالب ونتائجهم
اخلام�س
كتابة تقرير حول امل�شروع
ال�سابع
تقدمي حما�ضرة يف تعليم العلوم �أو الريا�ضيات
ال�ساد�س
امل�شاركة يف ع�ضوية جلان التطوير
1.84
ج /توفر �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم:
1.76
املهني ح�سب املرحلة التي �أُد ّر�سها.
 – 38تنوعت برامج التطور ّ
1.74
علي دون مراعاة احتياجاتي وميويل.
املهني ّ
ُ - 39فر�ضت برامج التطور ّ
1.72
املهني منف�صلة وبعيدة عن واقع املعلم اليومي.
 - 40برامج التطور ّ
املهني على الت�أمل يف �أدائي؛ ملعرفة نقاط
� - 41ساعدتني برامج التطور
ّ
2.14
القوة وال�ضعف.
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املهني» ح�صل على
ت�شري النتائج كما يو�ضحها اجلدول ( )25ب�أن املحور الرابع�« :أ�ساليب التطور ّ
احل�سابي ( ،)1.84وهو يحوي على ثالث موا�صفات رئي�سة،
م�ستوى حتقق متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطة
ّ
اثنتان منها متت معاجلتهما بطريقة خمتلفة عن الثالثة ،وح�صلت املوا�صفة الرئي�سة الثالثة« :توفر
احل�سابي ( ،)1.84وحتوي �أربع
�أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط ،ومتو�سطها
ّ
عبارات جميعها ح�صلت على امل�ستوى نف�سه من التحقق� ،إذ تفاوتت متو�سطاتها احل�سابية بني ()1.72
و(.)2.17
املهني» فقد مت عر�ض ع�شرة
وفيما يخ�ص املوا�صفة الرئي�سة الأوىل« :تتنوع �أ�ساليب وطرق التطور ّ
املهني ،وت�شري
�أ�ساليب ليختار منها املعلمون واملعلمات الأ�ساليب التي تعر�ضوا لها �ضمن برامج التطور ّ
النتائج �إىل �أن �أكرث الأ�ساليب انت�شا ًرا والتي تعر�ض لها املعلمون واملعلمات هو التدريب وور�ش العمل،
وح�صل على ن�سبة ( ،)%29.3وح�صل الأ�سلوب الذي يليه «متابعة امل�شرف و�إر�شاداته» على ن�سبة (،)%21.3
وح�صل الأ�سلوب «ح�ضور درو�س منوذجية» على ن�سبة ( ،)%13.4بينما ح�صلت باقي الأ�ساليب على ن�سب
املهني ،و�أنها اقت�صرت على �أ�سلوبني اثنني
�أقل من ( ،)%10مما ي�شري �إىل �ضعف التنوع يف �أ�ساليب التطور ّ
وقد يرجع ذلك �إىل �أن الإ�شراف على املعلمني ومتابعتهم هي �أحد املهام الأ�سا�سية للم�شرف .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة ال�شمراين و�آخرين ( )2011ودرا�سة البلوي والراجح ( )2011اللتني تو�صلتا �إىل �أن
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املهني الأكرث ممار�سة من قبل معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات هي اال�ستفادة من
�أن�شطة التطور ّ
تقارير امل�شرف الرتبوي.
املهني بالتعاون
رئي�سا يف �أن�شطة التطور
و�أما املوا�صفة الرئي�سة الثانية« :جتعل للمعلمني دو ًرا ً
ّ
مع اخلرباء واملتخ�ص�صني» فقد مت عر�ض �سبعة �أن�شطة ،و�س�ؤال املعلمني واملعلمات عن الأن�شطة التي
املهني ،و�أ�شارت النتائج �إىل الأن�شطة التي زاولها املعلمون واملعلمات �ضمن
زاولوها �ضمن برامج التطور ّ
املهني انح�صرت يف عدد حمدود من الأن�شطة� ،إذ ح�صل الن�شاط «تقدمي در�س منوذجي»
برامج التطور ّ
على �أعلى ن�سبة حتقق ( ،)%39.1وح�صل الن�شاط «�إدارة جل�سة نقا�ش حول امل�شروع» على ن�سبة (،)%19.7
والن�شاط «تنفيذ دورة تدريبية �أو ور�شة عمل» ح�صل على ن�سبة ( ،)%13.1كما ح�صل الن�شاط «امل�شاركة
مع جلان مراجعة �أداء الطالب ونتائجهم» فح�صل على ن�سبة ( ،)%11.4وح�صل الن�شاط «كتابة تقرير
حول امل�شروع» على ن�سبة (� ،)%10.8أما باقي الأن�شطة «تقدمي حما�ضرة يف تعليم العلوم �أو الريا�ضيات»
و«امل�شاركة يف ع�ضوية جلان التطوير» فقد ح�صلتا على ن�سب منخف�ضة هما ( )%2.5و( )%3.4على
املهني� ،إال �أن بع�ض الأن�شطة ن�سبة
الرتتيب ،مما يعني �أن املعلمني �شاركوا يف �أن�شطة متنوعة للتطور
ّ
حتققها منخف�ضة ،ف�ضعف م�شاركة املعلمني واملعلمات يف ع�ضوية جلان التطوير �أثر على الهدف الثالث
من املحور الأول «تبني قيادات تربوية م�س�ؤولة» ،كما �أن م�شاركة املعلمني واملعلمات يف ن�شاط تقدمي
املهني» واملهتم بعمليات التعليم
الدرو�س النموذجية �أثر بدوره على املحور الثاين «حمتوى التطور
ّ
والتعليم.
تو�صية :تنويع �أ�ساليب تطوير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير
املهني .فبالرغم من
ّ
�أن الدورات التدريبية �أو ور�ش العمل هي �أكرث الأ�ساليب �شيو ًعا لتطوير املعلمني� ,إال �أنه ينبغي تو�سيع
املهني لت�أخذ � اً
أ�شكال وا�سرتاتيجيات متنوعة وتوفري �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم؛ بحيث
برامج التطوير ّ
يحاكي التعلم الن�شط الذي �سي�ستخدم مع الطالب .فاملعلمون ما هم �إال متعلمون بالغون يحتاجون �إىل
طرق خمتلفة للتعلم تنا�سب الفروق الفردية بينهم (� .)AFT, 2008إن معايري الرتبية العلم ّية تدعو �إىل
التحول من الدورات وور�ش العمل �إىل تنويع يف �أ�ساليب التدريب ( .)NRC, 1996وقد قدم (Loucks-
املهني ملعلمي العلوم والريا�ضيات ,وميكن
 )Horsley et.al., 1998يف كتابهم � 15إ�سرتاتيجية للتطوير
ّ
اختيار منها ما ينا�سب بيئة ونظام التعليم ال�سعودي.
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املهني:
املحور اخلام�س :تقومي �أن�شطة التطور
ّ

يو�ضح جدول ( )26النتائج ذات العالقة بتقومي �أن�شطة التطور املهني.
املهني من حماور اال�ستبانة
جدول ( :)26املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ملحور تقومي �أن�شطة التطور
ّ
ن=.1999
العبارات
املهني
املحور اخلام�س :تقومي �أن�شطة التطور ّ
�أ /تخ�ضع للمراجعة والتقومي با�ستمرار من �أجل التح�سني:
 - 42راجع القائمون على الربامج �أداء طالبي.
 -43توا�صل القائمون على الربامج معي للتعرف على عوائق التطبيق
داخل ال�صف.
� - 44أجريت مقابلة �شخ�صية معي؛ لإبداء مرئياتي حول الربامج.
املهني بتعبئة ا�ستبانة ُ�صممت
� -45أُخذت مرئياتي حول برامج التطور
ّ
لذلك*.

املتو�سط االنحراف املعياري امل�ستوى
منخف�ض
0.906
1.41
منخف�ض
0.906
1.41
1.120
1.66
1.48

1.141

0.90

1.163

1.60

1.306

املهني» �أقل املحاور حتق ًقا� ،إذ ح�صل على م�ستوى
يعد املحور اخلام�س« :تقومي �أن�شطة التطور
ّ
احل�سابي ( )1.41كما ي�شري �إىل ذلك اجلدول ( ،)26ويحوي موا�صفة
حتقق منخف�ض؛ وبلغ متو�سطة
ّ
واحدة يندرج حتتها �أربع عبارات و�أرقامها 42 :و 43و 44و ،45وح�صلت املوا�صفة على م�ستوى حتقق
ح�سابي ()1.66
احل�سابي ( ،)1.41وح�صلت العبارتان  42و 45على متو�سط
�ضعيف حيث بلغ متو�سطها
ّ
ّ
و()1.6؛ مما يعني �أن م�ستوى حتققهما متو�سط� ،أما العبارتان  43و 44فقد ح�صلتا على م�ستوى حتقق
منخف�ض؛ �إذ كانت متو�سطاتهما احل�سابية ( )1.48و( )0.90على التوايل؛ مما يدل على وجود �ضعف يف
املهني بغر�ض التح�سني ،ويت�ضح هذا ال�ضعف من خالل �ضعف التوا�صل
تقومي ومراجعة برامج التطور ّ
مع املعلمني واملعلمات للتعرف على عوائق تطبيق امل�شروع ،و�ضعف يف الأخذ مبرئيات املعلمني واملعلمات
املهني.
حيال برامج التطور ّ
بع�ض املتغريات ذات العالقة:

املهني بالن�سبة لعدة
مت البحث يف الفروق بني متو�سطات �آراء العينة يف جودة برامج التطور
ّ
متغريات وهي متغري :اجلن�س ،واملرحلة الدرا�س ّية ,ونوع �إدارة الرتبية والتعليم ,التخ�ص�ص.
�أو ًال :متغري اجلن�س واملرحلة الدرا�س ّية ونوع �إدارة الرتبية والتعليم:
احل�سابي واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة
مت ح�ساب املتو�سط
ّ
ت لعينتني م�ستقلتني لكل حمور وللأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ,وذلك لكل
متغري(اجلن�س ,املرحلة الدرا�س ّية ,نوع �إدارة الرتبية والتعليم).
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جدول ( :)27الفروقات بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق املتغريات :اجلن�س ،املرحلة الدرا�س ّية ،نوع �إدارة
الرتبية والتعليم.
املتغري
اجلن�س
املرحلة الدرا�س ّية
نوع �إدارة الرتبية
والتعليم

نوع
املتغري
معلم
معلمة
ابتدائية
متو�سطة
حمافظة
منطقة

العدد
1027
972
1206
793
295
1704

املتو�سط
احل�سابي
1.61
1.98
1.74
1.70
1.73
1.73

االنحراف
املعياري
0.5188
0.464
0.480
0.473
0.499
0.474

ت

درجة
احلرية

الداللة

16.933-

1990.734

0.000

1.695

1997

0.090

0.273

1997

0.785

يت�ضح من اجلدول (� )27أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05ما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف وجهة نظرهم حول م�ستوى
احل�سابي �أكرب وهن املعلمات .كما
التطور املهني املقدم لهم ،يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
املهني تعود �إىل
يت�ضح من اجلدول ( )27عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جودة برامج التطور ّ
باقي املتغريات (املرحلة الدرا�س ّية ,نوع �إدارة الرتبية والتعليم)؛ مما يعني �أن املعلمات تعر�ضن لربامج
املهني للمعلمني ،بينما ال يوجد �أي فروق بالن�سبة ملتغري
تطور مهني �أكرث جودة من برامج التطور
ّ
املرحلة الدرا�س ّية �أو متغري نوع �إدارة الرتبية والتعليم؛ مما يعني �أن �آراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج
املهني هي مت�شابهة يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتو�سطة ،وكذلك يف املدينة واملحافظة.
التطوير ّ
املهني املقدم .ميكن �أن
تو�صية :البحث يف �أ�سباب االختالف بني املعلمني واملعلمات يف م�ستوى التطور ّ
يعود ال�سبب �إىل اجلن�س نف�سه والعوامل النف�سية التي قد ت�صاحب اختالف اجلن�س ,وقد يعود الأثر �إىل
اختالف م�ستوى الربامج املقدمة للجن�سني حيث يتم يف الغالب تقدمي برامج خا�صة باملعلمني و�أخرى
خا�صةباملعلمات.
متغري التخ�ص�ص (علوم ,ريا�ضيات):
احل�سابي واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت
مت ح�ساب املتو�سط
ّ
لعينتني م�ستقلتني لكل حمور وللأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ككل.
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جدول ( :)28الفروقات بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري التخ�ص�ص.
الأهداف
املحتوى
الدعم
الأ�ساليب
التقومي
العام

تخ�ص�ص

العدد

املتو�سط

الإنحراف املعياري

ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم

996
1003
996
1003
996
1003
996
1003
996
1003
996
1003

1.85
1.81
2.13
2.09
1.63
1.65
1.82
1.85
1.38
1.44
1.79
1.79

0.474
0.513
0.692
0.748
0.576
0.610
0.612
0.603
0.891
0.919
0.506
0.547

جدول ( :)29اختبار (ت) للمحاور اخلم�سة الرئي�سة واملجموع العام ملتغري التخ�ص�ص.
الأهداف
املحتوى
الدعم
الأ�ساليب
التقومي
العام

7.677
6.563
3.739
0.266
1.247
8.496

الداللة

ت

درجة احلرية

0.006
0.010
0.053
0.606
0.264
0.004

1.969
1.094
-0.882-1.210-1.4990.006

1997
1997
1997
1997
1997
1997

يالحظ من اجلدول (� )29أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للعلوم والريا�ضيات غري
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05ما يعني عدم وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
تعود ملتغري التخ�ص�ص.
وع��ن��د ال��ن��ظ��ر �إىل ال���ف���روق ب�ي�ن امل��ج��م��وع��ت�ين ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���ح���اور ,جن���د �أن����ه ال ي��وج��د ف���روق
يف امل��ح��ور الأول وال��ث��اين� ،أم���ا فيما يخ�ص امل��ح��ور ال��ث��ال��ث وال��راب��ع واخل��ام�����س فقد �أظ��ه��رت النتائج
وج���ود ف���روق ب�ين متو�سطات معلمي وم��ع��ل��م��ات ال��ع��ل��وم وم��ت��و���س��ط��ات معلمي وم��ع��ل��م��ات الريا�ضيات
ل�����ص��ال��ح م��ع��ل��م��ي وم��ع��ل��م��ات ال��ع��ل��وم؛ مم���ا ي��ع��ن��ي �أن م��ع��ل��م��ي وم��ع��ل��م��ات ال��ع��ل��وم ي����رون �أن����ه ت��وف��ر دع��م
املهني (ت��وف��ر ال��وق��ت ال��ك��ايف للتدريب املبا�شر وال��وق��ت ال��ك��ايف للتطبيق والتجريب
لأن�شطة التطور
ّ
وال���ت����أم���ل ،وت��ق��دم ح��واف��ز لت�شجيع امل��ع��ل��م�ين ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ب���أن�����ش��ط��ة ال��ت��ط��ور امل��ه��ن ّ��ي ،وت��وف��ر فريق
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تدريب منا�سب ،وتقدم �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ساته اليومية ،وتوفر املوارد وامل�صادر
املهني املقدمة ملعلمي
مل�ساندة املعلم) �أك�ثر مما ي��راه معلمو ومعلمات الريا�ضيات ،و�أن برامج التطور
ّ
املهني؛ من حيث
العلوم (ح�سب ر�أيهم) �أكرث جودة مما قدم للريا�ضيات فيما يخ�ص �أ�ساليب التطور
ّ
تنوع الأ�ساليب املقدمة وتعدد وتنوع الأن�شطة التي ميار�سها املعلمون ،و�أنها جتعل للمعمني دو ًرا �أكرب.
املهني املقدمة لهم تخ�ضع
كما بينت النتائج �أي�ضاً �أن معلمي ومعلمات العلوم يرون �أن برامج التطور ّ
لعملية تقومي م�ستمرة بغر�ض حت�سينها ،بينما يرى معلمو ومعلمات الريا�ضيات �أن توفر هذه املوا�صفة
�أقل مما يراه زمال�ؤهم يف تخ�ص�ص العلوم.
متغريات نوع امل�ؤهل ,جهة الإعداد ,اخلربة التدري�سية:
فيما يخ�ص املتغريات :نوع امل�ؤهل ،وجهة الإعداد ،واخلربة التدري�سية ،فيتبني من اجلداول (-30
 )35ما يلي:
بعد �إجراء اختبار (ت) ملتغري نوع امل�ؤهل تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �آراء
املهني ل�صالح غري الرتبويني.
الرتبويني وغري الرتبويني يف جودة برامج التطور ّ
وبعد �إجراء حتليل التباين واختبار �شيفيه ملتغري جهة الإعداد ،تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
املهني وفقا جلهة �إعدادهم ل�صالح خريجي
بني متو�سطات �آراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور ّ
معهد املعلمني والكلية املتو�سطة يف جميع حماور اال�ستبانة ماعدا املحور الثالث املهتم مبحتوى
املهني .كما تو�ضح ذلك اجلداول
املهني ،مما يعني �أنهم مت�ساوون يف نظرتهم ملحتوى التطور
التطور
ّ
ّ
( .)35-30
جدول ( :)30لدرا�سة الفروق بني متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري نوع امل�ؤهل.
امل�ؤهل

العدد

تربوي
غري تربوي

1759
240

املتو�سط
احل�سابي
1.7735
1.9141

االنحراف
املعياري
0.52124
0.55153

ت

درجة احلرية

3.890-

0.000

جدول (  :)31متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري جهة الإعداد.
جهة الإعداد
ثانوية
معهد املعلمني
كلية متو�سطة
كلية جامعية
املجموع

العدد
54
213
265
1467
1999

املتو�سط احل�سابي
1.69
1.94
1.73
1.78
1.79

االنحراف املعياري
0.593
0.484
0.521
0.528
0.527
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جدول ( :)32حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات ملتغري جهة الإعداد.
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

6.658
547.849
554.507

3
1995
1998

2.219

الداللة

ف

8.082

0.275

0.000

جدول ( :)33اختبار �شيفيه  Scheffeملتغري جهة الإعداد ملعرفة اجتاه الفروق.
( )Iاجلهة

ثانوية

معهد املعلمني

كلية متو�سطة

كلية جامعية

اجلهة

متو�سط الفروق

اخلط�أ املعياري

الداللة

معهد املعلمني
كلية متو�سطة
كلية جامعية
ثانوية
كلية متو�سطة
كلية جامعية
ثانوية
معهد املعلمني
كلية جامعية
ثانوية
معهد املعلمني
كلية متو�سطة

*0.256230.040460.09721*0.25623
*0.21577
*0.15903
0.04046
*0.215770.056750.09721
*0.159030.05675

0.07984
0.07824
0.07261
0.07984
0.04822
0.03842
0.07824
0.04822
0.03498
0.07261
0.03842
0.03498

0.016
0.966
0.617
0.016
0.000
0.001
0.966
0.000
0.452
0.617
0.001
0.452

املهني �أفادت
وب�ش�أن الفروق املتعلقة مبتغري نوع امل�ؤهل وجهة الإعداد ,يت�ضح �أن برامج التطور
ّ
ب�شكل �أكرث غري الرتبويني من املعلمني واملعلمات ،وخريجي معاهد املعلمني والكليات املتو�سطة ،وتعد
هذه النتائج منطقية وذلك كون ه�ؤالء ي�شرتكون يف انخفا�ض م�ستوى �إعدادهم وت�أهيلهم الرتبوي.
جدول ( :)34متو�سطات �آراء املعلمني وفق متغري اخلربة التدري�سية.
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اخلدمة
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات

العدد
269

املتو�سط احل�سابي
1.74

االنحراف املعياري
0.556

من � 10إىل �أقل من � 15سنة

435

1.77

0.525

� 15سنة ف�أكرث

901

1.79

0.522

املجموع

1999

1.79

0.527

جدول ( :)35حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات ملتغري اخلربة التدري�سية
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع املربعات درجة احلرية
3
1.233
1995
553.274
1998
554.507

متو�سط املربعات
0.411
0.277

ف

الداللة

1.482

0.218

وبعد �إجراء حتليل التباين واختبار �شيفيه ملتغري اخلربة التدري�سية ,تبني �أنه ال يوجد فروق
املهني وفقا خلربتهم
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �آراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور ّ
التدري�سية.
تو�صية :تقدمي �أن�شطة متدرجة يف العمق تلبية مل�ستويات املعلمني املختلفة� .إذ �أن برامج التطور
املهني مل حتقق رغبات وطموح املعلمني واملعلمات خريجي الكليات اجلامعية �أو �أ�صحاب امل�ؤهالت
ّ
املهني.
الرتبوية؛ مما ي�شري �إىل ق�صور يف برامج التطور ّ
الإجابة عن الأ�سئلة املفتوحة:

قام الفريق البحثي بكتابة �س�ؤالني مفتوحني يف نهاية اال�ستبانة للتعرف على اجلوانب الأخرى
املهني التي قد ال ت�شملها عبارات اال�ستبانة ,وهما:
لربامج التطور ّ
 )1اذكر �أهم احلاجات التدريبية التي حتتاجها لتنفيذ املنهج.
املهني التي انخرطت فيها.
 )2اذكر �أهم ميزات برامج التطور ّ
وقام الفريق البحثي بت�صنيف الإجابات �ضمن حماور �أ�سا�سية ,وفيما يلي ا�ستعرا�ض لتلك املحاور
وما ت�ضمنته مرتبة ح�سب تكرار ورودها ،ومت عر�ض املحاور على �شكل احتياجات مع مقارنتها مبا
املهني.
ت�ضمنته �إجابات ال�س�ؤال الثاين املفتوح من مميزات برامج التطور ّ
ويو�ضح جدول ( )36االحتياجات التدريبية الالزمة لدعم عملية تطوير معلمي ومعلمات العلوم
والريا�ضيات ،وزيادة فاعليتهم وم�ساعدتهم يف تنفيذ الدرو�س ,كما ذكرها معلمو ومعلمات العلوم
والريا�ضيات ,وفيما يلي ا�ستعرا�ض لتلك املحاور وما ت�ضمنته مرتبة ح�سب تكرار ورودها:
االحتياج الأول :توفري الأدوات والو�سائل الالزمة لتنفيذ الدرو�س ،والتدريب على ا�ستخدامها� .إذ
يرى املعلمون واملعلمات �أن التدريب �سيظل قا�ص ًرا ما مل يتبعه تطبيق عملي ومتابعة ،واملعلمون غري
قادرين على تنفيذ الدرو�س بال�صورة ال�صحيحة ما مل تتوفر لديهم الأدوات والو�سائل الالزمة لتنفيذ تلك
الدرو�س ،وتباينت �آراء املعلمني واملعلمات حول نوعية الأدوات الالزم توفرها ،وقد يكون هذا االختالف نا�ش ًئا
عن اختالفهم يف مدار�سهم و�إداراتهم يف توفري بع�ض تلك الأدوات ،وكان ن�صيب جتهيز املخترب والأدوات
الالزمة للتجارب �أكرب من غريها ،ويتوقع �أن يكون تركيز معلمي املرحلة املتو�سطة على املخترب بعمومه،
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بينما معلمو املرحلة االبتدائية ذكروا الأدوات الالزمة لتنفيذ التجارب وفق ما تتطلبه طبيعة الدرو�س يف
كل مرحلة ،كما �أجاب بع�ض املعلمني ب�أهمية التدريب على ا�ستخدام تلك الأجهزة وكيفية توظيفها ،ويظهر
االختالف �أي�ضا بني معلمي العلوم ومعلمي الريا�ضيات؛ فمعلمو العلوم يعددون الأجهزة والو�سائل الالزمة
لتنفيذ جتاربهم ،بينما يعدد معلمو الريا�ضيات الأدوات الالزمة لتنفيذ بع�ض الدرو�س ،وي�شرتكون جمي ًعا
يف الت�أكيد على �أهمية توفري التقنية الالزمة لتنفيذ الدرو�س على �أكمل وجه .وعدد قليل بني �أن من
املهني �أنها وفرت الأدوات والو�سائل الالزمة لتنفيذ الدرو�س وعددهم ( )73معل ًما
مميزات برامج التطور ّ
ومعلمة ،وهو عدد قليل جدًا مقارنة مبن �أفادوا بوجود النق�ص فيها.
االحتياج الثاين :حت�سني جودة التدريب وا�ستمراريته� ،إذ بني املعلمون �أهمية التدريب قبل البدء
بالتدري�س ،واختيار املكان املنا�سب للتدريب ،والوقت املنا�سب ،وكفاية مدة التدريب ،و�أهمية اختيار
املدربني الأكفاء ،وتوظيف التقنية يف التدريب ،وا�ستمرارية التدريب ،وفيما يخ�ص عدم كفاية التدريب
ف�إن املطالبة با�ستمرارية التدريب تدعمها ،كما �أن العدد الأكرب من املعلمني واملعلمات مل يتلقوا تدري ًبا
�أو تلقوا تدري ًبا ينح�صر بني يوم �أو يومني كما مت ا�ستعرا�ضه يف خ�صائ�ص عينة اال�ستبانة .ومع ما بينه
املعلمون واملعلمات من ق�صور بع�ض جوانب التدريب �إال �أن بع�ض املعلمني واملعلمات بينوا �أنهم تلقوا
تدري ًبا جيدًا ومتنو ًعا ،وور�ش عمل متعددة ،و�أكرث من ذكر هذه امليزات هم املعلمات ،و�أ�شاد بع�ضهن
باملدربات و�إتقانهن للتدريب� ،إال �أن عددهم قليل ( 145معلم ومعلمة) �إذا ما قورن بالأكرثية الذين
ذكروا بع�ض مظاهر الق�صور يف التدريب.
االحتياج الثالث :تخ�صي�ص حمتوى التدريب يف جماالت حمددة ،حيث �أجاب عدد من املعلمني
بتحديد مو�ضوعات معينة ليتم التدريب عليها ،وكان من �أكرث املو�ضوعات ذك ًرا :اال�ستق�صاء،
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ،التعلم الن�شط ،التعليم املتمايز� ،إدارة الوقت ،التجارب البديلة،
التقومي ،وكان مو�ضوع التقومي �أكرث املو�ضوعات ورو ًدا .كما �أ�شار عدد من املعلمني واملعلمات ( 331معلم
املهني متيزت بتو�ضيحها للمو�ضوعات ال�سابقة والتدريب عليها ،مما
ومعلمة) �إىل �أن برامج التطور
ّ
يعني �أنهم تلقوا تدري ًبا يف هذه املو�ضوعات ويرون جودته ،كما يرون �أنهم ما زالوا بحاجة �إىل املزيد من
عر�ض تلك الأ�ساليب والتدريب عليها ليزدادوا �إتقا ًنا لها.
االحتياج الرابع :توفري البيئة املنا�سبة للتدري�س� ،إذ بني عدد من املعلمني �أن �أعداد الطالب يف
الف�صل تقف عائ ًقا يف تنفيذ الدرو�س بال�شكل ال�صحيح ،وبني بع�ضهم �أن غرفة الف�صل لي�ست بيئة
منا�سبة لتدري�س درو�س العلوم ،فهم يحتاجون �إىل ف�صول �أكرث ثراء.
االحتياج اخلام�س� :إيجاد �أمثله لدرو�س منوذجية ،وذلك من خالل ح�ضور درو�س منوذجية يعدها
معلمون ومعلمات متميزون� ،أو يعدها م�شرفون �أو مدربون ،ويتوقع فريق الدرا�سة �أنه مت االقت�صار على
املهني لرغبة املعلمني واملعلمات يف ر�ؤية درو�س منوذجيه ملا
هذا الأ�سلوب من �أ�ساليب وبرامج التطور
ّ
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يواجهونه من عوائق يرون �أنها �أثرت �سل ًبا على ت�أديتهم لدرو�سهم.
االحتياج ال�ساد�س :توفري الوقت الكايف للتدري�س ،حيث طالب املعلمون واملعلمات �إما بزيادة احل�ص�ص
التدري�سية ملادتي العلوم والريا�ضيات� ،أو بتخفي�ض حمتوى مادتي العلوم والريا�ضيات ليتنا�سبا مع عدد
احل�ص�ص املتاحة حاليا.
االحتياج ال�سابع� :إيجاد قنوات توا�صل فاعلة فيما بني املعلمني ،وبني املعلمني والقيادات الرتبوية
�سواء كانوا م�شرفني �أو مدربني ،و�سواء كانت هذه القنوات لقاءات مبا�شرة �أو تبادل زيارات بني املعلمني،
�أو توا�صل �إلكرتوين عرب موقع للتوا�صل يخ�ص امل�شروع .وذكر عدد من املعلمني واملعلمات ( 71معل ًما
املهني وجود توا�صل مع امل�شرفني ومع الزمالء من خالل
ومعلمة) �أن مما امتازت به برامج التطور
ّ
اللقاء بهم يف ور�ش العمل والدورات التدريبية ،لكنهم يطالبون مبظاهر وو�سائل توا�صل �أكرث تنو ًعا.
االحتياج الثامن :دعم املعلم ،وقد �أ�شار املعلمون واملعلمات �إىل مظاهر متعددة من هذا الدعم منها:
تخفي�ض الن�صاب ،وتوفري حوافز مادية ،وحوافز معنوية ،وتوفري م�ساعد للمعلم �أو حم�ضر خمترب،
و�إعطاء املعلم �صالحيات �أو�سع ،وتوفري دعم فني ،كما بني املعلمون واملعلمات ( 270معلم ومعلمة) �أن
املهني �أنها �أ�سهمت يف تطوير قدرات املعلمني ،و�أظهرت نقاط القوة وال�ضعف
من مميزات برامج التطور ّ
وعاجلتها .مما يعني �أن الدعم املعنوي موجود لكن املعلمني بحاجة �إىل حوافز حتثهم على التميز ،و�إىل
من ي�ساعدهم يف تنفيذ الدرو�س ممن يحتاجون �إليه.
جدول ( :)36االحتياجات التدريبية مرتبة تنازليًا ح�سب تكرار ورودها يف �إجابة ال�س�ؤال املفتوح
املحور
 - 1توفري الأدوات والو�سائل الالزمة لتنفيذ الدرو�س ،والتدريب على ا�ستخدامها
 - 2حت�سني جودة التدريب وا�ستمراريته
 - 3تخ�صي�ص حمتوى التدريب يف جماالت حمددة
 - 4توفري البيئة املنا�سبة للتدري�س
� - 5إيجاد منوذج تدري�سي
 - 6توفري الوقت الكايف للتدري�س
� - 7إيجاد قنوات توا�صل فاعلة فيما بني املعلمني ،وبني املعلمني والقيادات الرتبوية
 - 8دعم املعلم

التكرار
540
452
326
117
92
89
86
74

يتبني من ا�ستعرا�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ,احلاجه �إىل حت�سني عمليات وبرامج التطور
املهني التي يقدمها امل�شروع من �أجل جتويد تنفيذ امل�شروع يف امليدان.
***
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عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني

فيما يلي تف�صيل للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين والذي ن�صه :ما م�ستوى الدعم املقدم للمعلم
ؤ�س�سي ,لتنفيذ م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»؟
من �أطراف الدعم امل� ّ
والذي يتفرع منه الأ�سئلة التالية:
�س :1ما م�ستوى الدعم املقدم من كل (امل�شرف الرتبوي ،مدير املدر�سة ،حم�ضر املخترب� ،أمني
م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟.
�س :2ما م�ستوى الدعم املقدم من كل من (امل�شرف الرتبوي ،مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ،أمني
م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,من خالل حتليل مهامهم؟
ؤ�س�سي (امل�شرف
�س :3ما م�ستوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف الدعم امل� ّ
الرتبوي ،مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ،أمني م�صادر التعلم) للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,من وجهة نظرهم؟.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين (:)1

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين ( )1والذي ن�صه :ما م�ستوى الدعم املقدم من (امل�شرف
الرتبوي ،مدير املدر�سة ،حم�ضر املخترب� ،أمني م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظر معلمي
ؤ�س�سي» على معلمي ومعلمات
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،مت تطبيق «ا�ستبانة املعلم للدعم امل� ّ
العلوم والريا�ضيات ,ومت �إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة لطبيعة البيانات وعينة ومتغريات
الدرا�سة ،مت تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية بلغت  288معل ًما ومعلمة ،ال�ستطالع �آرائهم ب�شان
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات
م�ستوى الدعم املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
والعلوم الطبيعية ،وفيما يلي تو�ضيح لها كما باجلدول ( )37التايل:
�أ /للتعرف على م�ستوى دعم امل�شرف وامل�شرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ّ
املعياري لكل م�ؤ�شر
احل�سابي واالنحراف
لتنفيذ املناهج من وجهة نظر عينة الدرا�سة .مت ح�ساب املتو�سط
ّ
وكل جمال وللمحور ككل.
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الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
جدول ( :)37يو�ضح م�ستوى دعم امل�شرف وامل�شرفة
ّ
لتنفيذ املناهج
املجال

امل�ؤ�شر
ّ -1
يو�ضح بع�ض اجل��وان��ب املت�صلة بفل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
288

2.34

0.700

 -2يدربني على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية288 .
 -3يدربني على �أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب288 .

2.23
2.37

0.827
0.772

2.04

0.867

متو�سط املجال الأول

288

2.24

0.691

 -1يقوم �أدائ���ي ويحدد نقاط القوة ونقاط ال�ضعف ل��دي ويقدم التغذية
الراجعة املنا�سبة.

288

2.47

0.712

 -2ي�ساعدين على تخطيط وتنفيذ وت��ق��ومي ال��درو���س وف��ق �آل��ي��ات التعلم
املتمركز حول املتعلم.

288

2.26

0.835

 -3ينفذ درو�ساً تطبيقية للمعلمني يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعة.

288

1.68

1.090

 -4يدربني على ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز ،والتعلم
القائم على امل�شكلة ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت..الخ.

288

2.14

0.897

 -5ير�شدين لكيفية اختيار وا�ستخدام وتوظيف التقنية احلديثة وم�صادر
املعرفة يف تعلم الطالب.

288

2.19

0.832

 -6يدربني على رعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق �أمن��اط التعلم
ونظرية الذكاءات املتعددة.

288

1.94

0.924

 -7يعقد لقاءات وور�ش تدريبية لتبادل اخلربات حول تنفيذ وتقومي مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

288

2.01

0.993

 -8يدربني على �أ�ساليب تفعيل دمج مهارات التفكري يف مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

288

2.07

0.889

 -9يدربني على �أ�سلوب التقومي ال��ذات��ي ل�ل��أداء واال�ستفادة م��ن التغذية
الراجعة يف حت�سني وتطوير ممار�ساتي التدري�سية.

288

2.19

0.812

متو�سط املجال الثاين

288

2.11

0.679

التعلم
املتمركز
حول املتعلم  -4ي�ساعدين على �آليات التكامل بني الريا�ضيات والعلوم الطبيعية واملقررات
288
الأخرى.

تطوير
التدري�س
والتقومي
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املجال

امل�ؤ�شر

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

 -1ي��زودين مب�صادر معلومات �إ�ضافية مثل( :امل��واق��ع العلم ّية واملنتديات
وق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات) للح�صول ع��ل��ى امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارة لتنفيذ مناهج 288
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

2.22

0.881

288

2.01

0.954

288

2.19

0.835

1.93

0.949

 -5ي�ساعدين على تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق �أهداف التعلم املتمركز
حول املتعلم.

288

2.03

0.918

متو�سط املجال الثالث
متو�سط حمور دعم امل�شرف الرتبوي

288
288

2.08
2.13

0.748
0.653

 -2يدربني على ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل تعليمية
منا�سبة.

تهيئة بيئة  -3يدربني على �أ�ساليب الإدارة ال�صفية اجل��ي��دة مب��ا ي��ت�لاءم م��ع طبيعة
املحتوى و�أهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
التعلم
 -4ي�ساعدين على �إدارة التحديات وال�صعوبات التي ق��د تعرت�ضني عند
تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل �ضيق الوقت وكرثة 288
�أعداد الطالب� ،ضيق م�ساحة الف�صول.

يت�ضح من اجلدول ( )37ال�سابق �أن متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم امل�شرف الرتبويّ
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ ( )2.13من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى
املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات قدموا دع ًما ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف هذا املحور مب�ستوى متو�سط ,وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي
تو�صلت �إليها درا�سة الرويلي ( )2010والتي �أ�شارت �إىل �أن امل�شـرف الرتبويّ يـمار�س مهامه يف تطوير
املهني ملعلمي الريا�ضيات يف جماالت التخطيط للتدري�س ،املنهج والكتاب املقرر ،طرق التدري�س،
النمو ّ
الو�سائل التعليمية وتقومي الطالب بدرجة متو�سطة ,بينما تختلف هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
احلذيفي ( )2007والتي �أ�شارت �إىل �ضعف ممار�سة امل�شرفني الرتبويني ملعظم �أدوارهم الإ�شرافية،
وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
) 1بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال التعلم املتمركز حول
املتعلم ( )52.2وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني
الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط .وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن
امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ،وتدريبهم على �آليات التكامل بني الريا�ضيات والعلوم الطبيعية واملقررات
الأخرى مب�ستوى متو�سط ،بينما دعموهم يف �إي�ضاح بع�ض اجلوانب املت�صلة بفل�سفة ومعايري
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م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,و�أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب
مب�ستوى عال.
2 ) 2بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال تطوير التدري�س
والتعليم ( )2.11وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل هذه النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني
الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ,وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن
امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية يف تقومي الأداء وحتديد نقاط القوة ونقاط
ال�ضعف ،وامل�ساعدة على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س وفق �آليات التعلم املتمركز حول املتعلم
مب�ستوى عال ,بينما دعموهم يف تنفيذ درو�س تطبيقية للمعلمني يف مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعة ب�شكل منخف�ض ،ودعموهم يف بقية م�ؤ�شرات املجال مب�ستوى متو�سط.
3 ) 3بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال تهيئة بيئة التعلم
( )2.08وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني
الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ب�شكل عام ويف كل امل�ؤ�شرات.
ورمبا يعود ال�سبب يف تدين م�ستوى هذه املهارات (لدى امل�شرفني) �إىل �أنهم مل يتلقوا التدريب
الالزم (الكم والكيف والنواحي التطبيقية) من قبل وزارة الرتبية والتعليم على �أدوارهم ب�شكل �إجرائي
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج املطورة يف جماالت التعلم املتمركز حول املتعلم وتطوير التدري�س والتعليم،
وتهيئة بيئة التع ّلم ،وهو ما يت�ضح من ارتفاع امل�ؤ�شرات النظرية �أو التي بها تعاميم �أو ممار�سات م�ستمرة،
ً
انخفا�ضا .من ناحية �أخرى ،قد يعود ال�سبب �إىل جتاهل بع�ض
�أما امل�ؤ�شرات التطبيقية فكانت �أكرث
امل�شرفني الرتبويني احلاجات التدريبية الفعلية ملعلمي العلوم والريا�ضيات ،ويقومون بتدريب جميع
املعلمني بنمط واحد ال يراعي فروق الأداء املوجودة بني املعلمني.
ب /للتعرف على م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ّ
املعياري لكل
احل�سابي واالنحراف
لتنفيذ املناهج من وجهة نظر عينة الدرا�سة .مت ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شر وكل جمال وللمحور ككل.
جدول ( :)38يو�ضح م�ستوى دعم مدير  /مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
لتنفيذ املناهج.
املجال

امل�ؤ�شر

 -1ي�ساهم يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم.
 -2ي��وف��ر وي��ف�� ّع��ل م�����ص��ادر وم���واد التعلم ال��داع��م��ة لتنفيذ مناهج
بيئة التعلم
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
متو�سط املجال الأول

املتو�سط
احل�سابي
2.28

االنحراف
املعياري
0.778

288

2.11

0.919

288

2.19

0.778

العدد
288
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املجال

النمو
املهني
ّ
للمعلم

القيادة
الفاعلة

تعلم
الطالب
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امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

 -1يقوم ببناء �أن�شطة وبرامج �إر�شادية وعالجية و�إثرائية لتح�سني
مم��ار���س��ات��ي التدري�سية لتنفيذ مناهج ال��ري��ا���ض��ي��ات والعلوم
الطبيعية.

288

1.93

0.937

 -2يحدّد احتياجاتي التدريبية مبا يخدم التعلم والتقومي املتمركز
حول املتعلم.

288

2.07

0.937

 -3يع ّد برنامج لتبادل اخل�برات بني معلمي التخ�ص�ص الواحد
ومتابعة تنفيذه وتقوميه.

288

2.01

1.005

 -4ي�سهل ال��ت��ح��اق��ي ب�برام��ج ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن ّ��ي يف ت��دري�����س مناهج
الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية.

288

2.45

0.803

التدري�سي يف التخطيط والتنفيذ والتقومي ،ويقدّم
 -5يتابع �أدائي
ّ
الدعم املنا�سب يل.

288

2.44

0.716

متو�سط املجال الثاين

288

2.18

0.695

 -1يقوم بالتن�سيق املتبادل بني املدر�سة و�إدارة الرتبية والتعليم يف
توفري احتياجات تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

288

2.09

0.957

��س��ي ب�شكل م���رن ي�سهم يف تنفيذ مناهج
 -2ي��ع�� ّد اجل����دول ال��درا� ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

288

2.28

0.907

 -3ي�ستخدم من��ط ال��ق��ي��ادة ال��ت��ع��اوين وال��ت�����ش��ارك��ي م��ع املعلمني،
وحم�����ض��ري املخترب و�أم��ن��اء م�����ص��ادر التعلم لإث����ارة دافعيتهم
وم�س�ؤولياتهم الذاتية.

288

2.21

0.907

 -4يع ّد �أن�شطة وبرامج توعوية ون�شرات �إر�شادية لأولياء الأم��ور
لتحقيق ال��ت��ك��ام��ل ب�ي�ن الأ����س���رة وامل���در����س���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

288

1.84

1.018

متو�سط املجال الثالث

288

2.10

0.771

يوجه ويف ّعل الأن�شطة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ مناهج
ّ -1
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وحتقيق �أهدافها.

288

2.02

0.927

 -2يتابع تنفيذ خطط عالجية للطالب املت�أخرين درا�سياً يف مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

288

2.16

0.879

 -3يتابع تقومي جوانب تع ّلم الطالب يف مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.

288

2.24

0.822

 -4يتابع تنفيذ ب��رام��ج رع��اي��ة امل��وه��وب�ين يف مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

288

2.00

0.984

متو�سط املجال الثالث
متو�سط املحور دعم املدير

288
288

2.10
2.14

0.771
0.673

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج بلغ ( )2.14من �أ�صل ( )3ويقع
يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن مديري ومديرات املدار�س قد دعموا معلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ستوى متو�سط ,وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها
درا�سة ح�سيني ( )2008والتي كان من �أهم نتائجها �أنه لي�س هناك ر�ؤية وا�ضحة لربامج التنمية املهن ّية
للمعلمني والتي ينفذها مديرو املدار�س داخلها ،ودرا�سة �أمل كحيل ( )2004والتي كان من �أهم نتائجها
�أن مديري املدار�س ال يعملون على حتقيق التنمية املهن ّية للمعلمني بال�شكل املطلوب ،ويقت�صر دورهم
على الزيارات ال�صفية وعقد االجتماعات ،كما �أنهم ال ي�ستخدمون الأ�ساليب احلديثة لتحقيق التنمية
املهن ّية للمعلمني،بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة احلمدان وال�شمري ( )2008والتي �أ�شارت نتائجها
املهني للمعلم بن�سبة عالية .وبالنظر �إىل تفا�صيل
�إىل �أن معظم املديرين ي�ؤدون �أدواره��م يف التطوير
ّ
اجلدول ميكن مالحظة التايل:
1 ) 1بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم مدير ومديرة املدر�سة يف حمور بيئة التعلم ()2.19
وه��ي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت��دل ه��ده النتيجة يف جمملها على �أن مديري ومديرات
املدار�س دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ب�شكل عام ويف كل امل�ؤ�شرات.
املهني
2 ) 2بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم مدير ومديرة املدر�سة يف حمور النمو
ّ
للمعلم ( )2.18وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن مديري
ومديرات املدار�س دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ,وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال
جند �أن مديري ومديرات املدار�س دعموا عينة الدرا�سة احلالية يف امل�ؤ�شرات الرابع واخلام�س
املهني يف تدري�س مناهج الريا�ضيات �أو
وامل�شتملة على ت�سهيل التحاق املعلمني بربامج التطوير
ّ
التدري�سي يف التخطيط والتنفيذ والتقومي مب�ستوى عال ،ورمبا
العلوم الطبيعية ,ومتابعة الأداء
ّ
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل وجود تعميمات من قبل الوزارة لت�سهيل �إحلاق املعلمني بالدورات التدريبية،
بينما دعموهم يف بقية امل�ؤ�شرات مثل بناء �أن�شطة وبرامج �إر�شادية وعالجية و�إثرائية لتح�سني
املمار�سات التدري�سية للمعلمني لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,و�إعداد برنامج لتبادل
اخلربات بني معلمي التخ�ص�ص الواحد ومتابعة تنفيذه وتقوميه مب�ستوى متو�سط.
3 ) 3بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم مدير ومديرة املدر�سة يف حمور القيادة الفاعلة
( )2.10وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن مديري ومديرات
املدار�س دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ب�شكل عام ويف كل امل�ؤ�شرات ما عدا امل�ؤ�شر
الدرا�سي ب�شكل مرن
الثاين وال��ذي دعموا فيه عينة الدرا�سة مب�ستوى عال وهو �إع��داد اجل��دول
ّ
ي�سهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب ،ولعل ال�سبب يف ذلك يعود
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�إىل متر�س املديرين على �إع��داد اجل��دول وتغيريه وفق متطلبات العملية التعليمية وهي مهمة
�أ�صبحت مكت�سبة لديهم ب�شكل جيد.
4 ) 4بلغ متو�سط التقدير الكلي لعينة الدرا�سة لدعم مدير ومديرة املدر�سة يف حمور تعلم الطالب
( )2.10وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن مديري ومديرات
املدار�س دعموا عينة الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط ب�شكل عام ويف كل امل�ؤ�شرات.
ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معظم مديري ومديرات املدار�س ال ينوعون يف �أ�ساليب دعم
املعلمني ،ويقومون بالرتكيز على �أ�ساليب التنمية التقليدية والزيارة ال�صفية ،حيث ت�ؤكد درا�سة بول
) (Paul, 2000على �أنه ميكن ملدير املدر�سة حتقيق التنمية املهن ّية من خالل عدة �أ�ساليب ومنها �إحلاق
املعلمني بربامج الدرا�سات العليا ،حث املعلمني على القراءة واالطالع ،مالزمة املعلمني بع�ضهم لبع�ضهم،
وغريها من الأ�ساليب الأخرى.
ومن جهة �أخرى ،قد يكون ال�سبب جتاهل معظم مديري ومديرات املدار�س دورهم الفني ،وين�صب
معظم جهدهم على الأدوار الإدارية وي�ضعونها يف مقدمة اهتمامهم ،حيث ت�ؤكد درا�سة نحيلي ()2010
على �أهمية دور مدير املدر�سة يف رفع كفاية املعلمني يف جماالت البحث املختلفة العلم ّية ،واالجتماعية،
والإدارية ،وغر�س الثقة بالنف�س ،واالعتزاز واالفتخار باملهنة و�إك�ساب املعلمني املهارات الالزمة يف معاجلة
امل�شكالت التي تعرت�ضهم يف جمال ا�ستخدام طرائق التدري�س والو�سائل التعليمية احلديثة.
ج /للتعرف على م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية للم�ساعدة يف تنفيذ
احل�سابي واالنحراف
املناهج من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية .مت ح�ساب املتو�سط
ّ
ّ
املعياري لكل م�ؤ�شر وكل جمال وللمحور ككل ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)39م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
امل�ؤ�شر

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

 - 1ي�ضع دليلاً �إجرائ ًيا للأن�شطة املعملية يف مناهج العلوم الطبيعية ب�شكل دوري.

220

1.29

1.232

 - 2يع ّد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات مناهج العلوم الطبيعية ويحدثها
با�ستمرار.

220

1.30

1.243

220

1.30

1.227

220

1.08

1.152

220

1.20

1.222

220

1.18

1.182

 - 3ي�شاركني يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.
 -4يع ّد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�صنيف للأن�شطة املعملية ملناهج العلوم
الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها.
 - 5يع ّد قوائم بخ�صائ�ص املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية ويوفرها للطالب قبل بدء
الأن�شطة املعملية بوقت كاف.
 - 6يع ّد ويوفر قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.
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امل�ؤ�شر
 - 7يح�ضر وي�صمم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.
 - 8يع ّد دليلاً �إر�شاد ًيا للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من مكونات البيئة املحلية
وامل�صادر البديلة لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية.

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
220

1.26

1.243

220

1.13

1.128

 - 9ي�شرف على توفري وتفعيل و�سائل الأمن وال�سالمة داخل املعامل املدر�سية.
 - 10يع ّد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدر�سية.
 - 11ي�ساهم يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية املوجودة يف مناهج العلوم الطبيعية.

220
220
220

1.41
1.17
1.21

1.274
1.199
1.199

 - 12يحدّد امل�شكالت والعوائق التي تواجهني عند ا�ستخدام املعامل املدر�سية لتنفيذ
مناهج العلوم الطبيعية.

220

1.24

1.250

متو�سط املجال

220

1.23

1.127

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط تقدير عينة الدرا�سة (معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية)
مل�ستوى دعم حم�ضر وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ ( )1.23من
�أ�صل ( )3وتقع هذه النتيجة يف امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل على �أن حم�ضري وحم�ضرات املخترب قد دعموا
معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مب�ستوى منخف�ض ب�شكل عام ويف كل امل�ؤ�شرات ,وتتفق هذه النتيجة
مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة �سليمان ( ،)1997والتي �أ�شارت �إىل �أن حم�ضري معامل العلوم
غري ملمني بقواعد و�أ�س�س ا�ستخدام الأدوات والأجهزة املعملية؛ و�أو�صت ب�ضرورة االهتمام مبح�ضري
معامل العلوم من حيث �إعدادهم وتدريبهم للم�ساعدة يف �إجناز مهام معامل العلوم ،واتفقت كذلك مع
درا�سة هيكر) (Hecker, 2005التي �أو�صت ب�ضرورة متابعة تطورات معامل العلوم حتى ينتج عنها تغرياً
يف كفايات حم�ضر املعمل يف �أثناء عمله نحو الأف�ضل مما هو عليه الآن؛ بينما تختلف هذه النتيجة
مع درا�سة جامعة نورث وي�ست ) ،(Northwest University, 2005والتي �أ�شارت نتائجها �إىل امتالك
حم�ضري معامل العلوم كفايات �أداء جتارب العلوم و�صيانة معدات املعامل وا�ستخدام الكيماويات داخل
املعمل بطريقة ال ت�ضر بالبيئة املجاورة ،ولعل اختالف نتائج هذه الدرا�سة مع الدرا�سة احلالية يعود
�إىل اختالف طبيعة برامج �إعداد وتدريب حم�ضري يف الواليات املتحدة عن اململكة العربية ال�سعودية،
وطبيعة املكان واختالف التجهيزات ،والرتكيز على الدور الفني ملح�ضر املخترب بخالف ما يحدث لدينا
من الرتكيز على املهام الإدارية لدى حم�ضر املخترب و�إ�شغاله عن دوره الفني ذي الأهمية الكربى.
ورمبا يعود ال�سبب يف تدين م�ستوى دعم حم�ضر وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج �إىل �أن حم�ضري وحم�ضرات املخترب مل يتلقوا التدريب الالزم من قبل وزارة
الرتبية والتعليم على كيفية تفعيل املختربات املدر�سية لتنفيذ املناهج املطورة ب�شكل �إجرائي ووا�ضح
والرتكيز على م�ساعدة الطالب على التعلم الذاتي للمهارات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري النتيجة ال�سابقة
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�إىل �ضعف وا�ضح يف عدد من الكفايات املهن ّية لدي حم�ضر وحم�ضرة املخترب ذات ال�صلة الوثيقة مبحاور
عمله الفني والإداري؛ حيث ي�ؤكد علي ( )2006على �أهمية امتالك حم�ضر وحم�ضرة املخترب لتلك
املهارات الفنية والإدارية ،من خالل معرفته مبتطلبات مناهج العلوم املعملية ،والإجراءات الفنية يف
�أثناء التدري�س ،وكذلك درايته ب�أنواع الأجهزة العملية واملعملية ،وكفايته يف حت�ضري وجتهيز العينات،
واملحافظة على �أدوات املخترب ،وتطبيق �إجراءات الأمان املعملي ملنع حدوث �أي حوادث �أو �أخطار.
من ناحية �أخرى ،رمبا يعود ال�سبب يف انخفا�ض الدعم املقدم من حم�ضر وحم�ضرة املخترب �إىل
عدم توفر بيئة العمل ال�صاحلة داخل املعمل بني املح�ضر واملعلم ،وتتطلب هذه البيئة التفاهم واالتفاق
بني �أطراف العمل ،وفهم واجبات والتزامات كل منهما؛ �إذ �أن التعاون املثمر بينهما ي�ؤتي ثماره يف نتائج
الطالب وزيادة قدراتهم يف جوانب التعلم ،لذا يجب على معلمي العلوم �أي�ضا دور كبري يف �صياغة العمل
املعملي لأن معلم العلوم هو امل�شرف الرتبويّ على حم�ضر املخترب يف كل �أدواره ،ويجب عليه توفري
�أمناط توافقية تعليمية مع حم�ضر املخترب لكي يتم حتقيق الأهداف التي ي�سعى لها تدري�س العلوم.
د /للتعرف على م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .مت ح�ساب
ّ
املعياري لكل م�ؤ�شر وكل جمال وللمحور ككل ،واجلدول التايل يو�ضح
احل�سابي واالنحراف
املتو�سط
ّ
النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)40م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
امل�ؤ�شر
 - 1يبني �أن�شطة وبرامج لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
 - 2يبني قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة يف مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
العلمي وكتابة املقاالت
 - 3يبني �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
ّ
وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم.
 - 4يحدّد امل�شكالت والعوائق التي تواجهني عند ا�ستخدام مركز م�صادر التعلم.
 - 5يهيئ مركز م�صادر التعلم ب�شكل ي�ساعدين على تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
 - 6يوفر الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني وللطالب ،ويع ّد �أدلة �إر�شادية
لتنفذها.
 - 7يدربني وي�ساعدين على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدري�س.
متو�سط املجال
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املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
248

1.31

1.161

248

1.23

1.148

248

1.19

1.128

248

1.49

1.211

248

1.57

1.243

248

1.45

1.223

248
248

1.54
1.40

1.246
1.082

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق �أن متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم �أمناء�/أمينات م�صادر
التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج بلغ ( )1.40من �أ�صل ( )3ويقع يف
امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل هذه النتيجة على �أن �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم قد دعموا معلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ستوى منخف�ض ب�شكل عام ويف �أغلب امل�ؤ�شرات ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة �أبو عودة ( )2007والتي �أ�شارت �إىل �أن املدار�س تكاد تخلو من �أمناء مراكز م�صادر التعلم
امل�ؤهلني ،وتخلو من فنيي ال�صيانة ،ومن امل�ساعدين الفنيني.
ورمبا يعود ال�سبب يف تدين م�ستوى دعم �أمناء م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة �إىل �أن �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم مل يتلقوا التدريب ال�لازم من
الناحية النظرية والتطبيقية من قبل وزارة الرتبية والتعليم على كيفية تفعيل م�صادر التعلم لتنفيذ
ال �أكادميياً
املناهج املطورة ,حيث �أكدت الكمي�شي ( )2007على �ضرورة ت�أهيل �أمني م�صادر التعلم ت�أهي ً
لت�أدية عمل تخ�ص�صي ،ففي ظل تطورات الع�صر ودخول التقنية ،وظهور ال�شبكة العنكبوتية ،وغزارة
املعلومات ،وعجز الأوعية على ح�صرها؛ تطلب الأمر وجود �أفراد ذوي مهارات وكفايات خا�صة م�ؤهلني
على م�ستوى تقني ع��الٍ حتى يتمكنوا من التعامل مع الفي�ض الهائل من املعلومات ،كما �أك��د عليان
( )2003يف درا�سته الوثائقية حول مراكز م�صادر التعلم على �ضرورة �إعداد العاملني يف مراكز م�صادر
التعلم �إعداداً خا�صاً ال يقت�صر على الإعداد التقليدي ،بل يتعداه �إىل التدريب على الو�سائل والتقنيات
التعليمية� ،أي اجلمع بني علم املكتبات وتكنولوجيا التعليم .من جهة �أخرى ،يفتقر معظم �أمناء� /أمينات
م�صادر التعلم �إىل بع�ض اخل�صائ�ص التي يجب توفرها فيهم من �أجل القيام بدور �إيجابي يف تقدمي
الدعم للمعلم وهو ما �أ�شار �إليه كلو ( )2000حني ذكر �أنه يجب �أن تتوفر �سمتان يف �أمني م�صادر التعلم
وهما املرونة والقدرة على التجديد ،و�إال ف�إن تلك امل�صادر �ستكون �أ�شبه مبتاحف تاريخية.
وقد يكون هناك �سبب �آخر يف �ضعف الدعم املقدم من �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم وهو التزامهم
بالأدوار التقليدية يف �أداء العمل املنوط بهم وعدم تطوير مهاراتهم؛ فقد �أ�شار الفريح (� )2005إىل
�أن دور وت�أثري �أمني املكتبة يجب �أن يتعدى الأدوار التقليدية ،بحيث ي�صل ت�أثريه �إىل الف�صول
الدرا�س ّية ،وذلك بالتعاون مع املعلمني والإدارة املدر�سية ملعرفة احتياجات الطالب املعلوماتية ،والبحث
عن املعلومات املقرتحة من املعلمني والطالب خارج �أ�سوار م�صادر التعلم ،وامل�ساهمة الفاعلة يف توفريها،
وتقوم كذلك بتقومي املعلومات التي مت احل�صول عليها لتحديد مدى فائدتها لهم من عدمه ،وكذلك
ريا قد يكون هناك
توجيه تلك املعلومات جلعلها معلومات مفيدة تنمي املعرفة لدى امل�ستفيدين� .أخ ً
�سبب م�ؤثر يف �ضعف الدعم املقدم من �أمني و�أمينة م�صادر التعليم وهو عدم التعاون بني �أمناء و�أمينات
م�صادر التعليم مع املعلمني ومدير املدر�سة؛ حيث ت�شري درا�سة را�سل )� (Russell, 2001إىل �ضرورة تعاون
املعلمني و�إدارة املدر�سة مع �أمني م�صادر التعلم ،فكلما ازداد التعاون بينهم ،انعك�س ذلك �إيجابيا على
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املناهج الدرا�س ّية ،ومن ثم حت�سن التح�صيل
الدرا�سي لدى الطلبة .وهذا من �ش�أنه �أن ير�سخ اجتاهات
ّ
�إيجابية لدى املديرين حول دور املكتبة �أو مركز م�صادر التعلم ،ومن ثم يدفع املديرين �إىل دعم برامج
م�صادر التعلم واملكتبة.
بع�ض املتغريات ذات العالقة:

هـ /للإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�صه هل يوجد اختالف بني املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة يف تقديرهم
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
للدعم املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
ّ
املعياري ملجموعتي
احل�سابي واالنحراف
الطبيعية من وجهة نظر عينة الدرا�سة ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل جمال وحمور ،واجلدول التايل يو�ضح
النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (اجلن�س)
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)41املتو�سط
ّ
ّ
املتو�سط
املحور
العمل العدد احل�سابي
1.98
ذكر 136
دعم امل�شرف /امل�شرفة
الرتبوية ب�شكل كامل
2.26
�أنثى 152
2.11
ذكر 136
دعم مدير /مديرة املدر�سة
2.17
�أنثى 152
1.02
ذكر 119
دعم حم�ضر  /حم�ضرة
املخترب
1.48
�أنثى 101
1.58
دعم �أمني � /أمينة م�صادر ذكر 126
التعلم
1.21
�أنثى 122

االنحراف
املعياري
0.674
0.606
0.665
0.681
1.036
1.184
1.027
1.105

ت

درجة
احلرية

الداللة

3.737-

286

0.000

0.830-

286

0.407

3.042-

200.432

0.003

2.741

246

0.007

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن:
1 ) 1قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى الدعم املقدم من امل�شرفني الرتبويني ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05يف كامل املحور ,مما يعني وجود
ؤ�س�سي املقدم
فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى الدعم امل� ّ
لهم من امل�شرفني الرتبويني لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
ول�صالح معلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،مما يعني �أن معلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
يرين ب�أن امل�شرفات الرتبويات قد قدمن لهنّ دع ًما لتنفيذ املناهج املطورة �أكرث من الدعم الذي
يقدمه امل�شرفون ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
2 ) 2قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى الدعم املقدم من مديري ومديرات املدار�س ملعلمي
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ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05يف كامل املحور؛
مما يعني عدم وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى
ؤ�س�سي املقدم لهم من مديري  /مديرات املدار�س لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج
الدعم امل� ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
3 ) 3قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى الدعم املقدم من حم�ضري وحم�ضرات ملعلمي
ومعلمات العلوم الطبيعية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05يف كامل املحور ,مما يعني وجود
ؤ�س�سي املقدم
فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى الدعم امل� ّ
لهم من حم�ضري وحم�ضرات املخترب لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية ،ول�صالح املعلمات ,مما يعني �أن معلمات العلوم الطبيعية يرين ب�أن حم�ضرات املخترب
قدمن لهنّ الدعم لتنفيذ املناهج املطورة �أكرث من معلمي العلوم الطبيعية.
4 ) 4قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى الدعم املقدم من �أمناء م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05يف كامل املحور ,مما يعني وجود
ؤ�س�سي املقدم
فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى الدعم امل� ّ
لهم من �أمناء م�صادر التعلم لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
ول�صالح املعلمات ,مما يعني �أن معلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يرين ب�أن �أمناء م�صادر التعلم
قد قدمن لهن الدعم لتنفيذ املناهج املطورة �أكرث من معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
وتتفق النتيجة  1و 2مع نتائج ال�س�ؤال الثاين ( )2يف الدرا�سة احلالية والتي هدفت �إىل حتليل
مهام عدد  95م�شر ًفا وم�شرفة تربوية ,وكذلك عدد  99مدير ومديرة مدر�سة حيث ظهر �أن امل�شرفات
الرتبويات ومديرات املدار�س قدمن دع ًما �أكرب من امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س ،ولعل ال�سبب
يف ذلك يعود �إىل تلقي امل�شرفات الرتبويات وكذلك مديري ومديرات املدار�س دع ًما وتطوي ًرا �أكرب من
قبل وزارة الرتبية والتعليم ،وهو ما يظهر من خالل نتائج ال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة احلالية الذي هدف
�إىل ا�ستطالع �آراء امل�شرفني وامل�شرفات وكذلك مديري ومديرات املدار�س يف هذه الدرا�سة.
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ؤ�س�سي
و  /للإجابة عن ال�س�ؤال الذي ن�صه :هل يوجد اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم للدعم امل� ّ
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات
املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
احل�سابي واالنحراف
والعلوم الطبيعية يعزى �إىل اختالف املنطقة التعليمية ،مت ح�ساب املتو�سط
ّ
ّ
املعياري للمناطق اخلم�س كال على حدة (الريا�ض ،املدينة ،تبوك ,ع�سري ,ال�شرقية) يف املحاور
الأربعة ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك.
املعياري (املنطقة).
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)42املتو�سط
ّ
ّ
املحور

دعم امل�شرف  /امل�شرفة
الرتبوي

دعم مدير /مديرة
املدر�سة

دعم حم�ضر /حم�ضرة
املخترب

دعم �أمني م�صادر
التعلم

املدينة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الريا�ض
املدينة
تبوك
ع�سري
ال�شرقية
الريا�ض
املدينة
تبوك
ع�سري
ال�شرقية
الريا�ض
املدينة
تبوك
ع�سري
ال�شرقية
الريا�ض
املدينة
تبوك
ع�سري
ال�شرقية

64
60
60
43
61
64
60
60
43
61
43
42
60
36
39
55
51
60
34
48

1.93
1.96
2.35
2.31
2.16
1.95
2.01
2.33
2.27
2.20
1.14
1.21
1.11
2.03
0.82
1.20
1.62
1.35
1.45
1.43

0.654
0.717
0.462
0.552
0.719
0.676
0.667
0.586
0.642
0.720
1.140
1.088
1.125
0.911
1.040
1.026
0.895
1.181
1.183
1.108

احل�سابي لتقديرات عينة الدرا�سة
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن هناك اختالفات بني قيم املتو�سط
ّ
ؤ�س�سي يعزى �إىل املنطقة التعليمية ،وللتعرف على داللة الفروق
للدعم املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
بني املتو�سطات ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAكما يو�ضحه اجلدول التايل:
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جدول ( :)43حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
املحور
دعم امل�شرف /
امل�شرفة الرتبوي
دعم مدير /مديرة
املدر�سة
دعم حم�ضر/
حم�ضرة املخترب
دعم �أمني م�صادر
التعلم

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
8.712
113.706
122.418
6.415
123.674
130.089
30.462
247.953
278.415
5.030
283.124
288.154

درجة
احلرية
4
283
287
4
283
287
4
215
219
4
243
247

متو�سط
املربعات
2.178
0.402

5.421

1.604
0.437

3.670

7.615
1.153

6.603

1.257
1.165

1.079

ف

الداللة
0.000

0.006

0.000

0.367

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ف) لتقديرات عينة الدرا�سة للدعم املقدم لهم من �أطراف
ؤ�س�سي دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05وذلك فيما يتعلق بدعم امل�شرف وامل�شرفة الرتبويّ ,
الدعم امل� ّ
ودعم مدير ومديرة املدر�سة ،ودعم حم�ضر وحم�ضرة املخترب ،وتدل هذه النتيجة على �أن:
1 ) 1هناك اختالفات يف تقدير م�ستوى الدعم املقدم من امل�شرفني الرتبويني باختالف املنطقة التعليمية،
حيث يرى �أفراد عينة الدرا�سة �أن امل�شرفني الرتبويني يف منطقتي تبوك وع�سري قدموا دع ًما عال ًيا
للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة ،بينما كان دعم امل�شرفني الرتبويني متو�سط يف مناطق الريا�ض
واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية.
2 ) 2هناك اختالفات يف تقدير م�ستوى الدعم املقدم من مديري ومديرات املدار�س باختالف املنطقة
التعليمية ،حيث يرى �أف��راد عينة الدرا�سة �أن مديري املدار�س يف منطقتي تبوك وع�سري قدموا
ً
متو�سطا يف مناطق
دع ًما عال ًيا للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة ،بينما كان دعم مديري املدار�س
الريا�ض واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية.
3 ) 3ه��ن��اك اخ��ت�لاف��ات يف تقدير م�ستوى ال��دع��م امل��ق��دم م��ن حم�ضري امل��خ��ت�برات ب��اخ��ت�لاف املنطقة
التعليمية ،حيث يرى �أف��راد عينة الدرا�سة �أن حم�ضري املختربات يف منطقة ع�سري قدموا دع ًما
ً
ً
منخف�ضا يف مناطق
متو�سطا للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة ،بينما كان دعم حم�ضري املختربات
الريا�ض واملدينة املنورة واملنطقة ال�شرقية وتبوك.
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فيما �أظهرت النتائج املت�ضمنة باجلدول ال�سابق �أن تقديرات عينة الدرا�سة للدعم املقدم لهم من
�أمني م�صادر التعلم غري دال �إح�صائ ًيا ،وتدل هذه النتيجة على �أن عينة الدرا�سة ال يختلفون يف �أن
تقديرهم للدعم املقدم لهم لتنفيذ املناهج من �أمناء م�صادر التعلم منخف�ض وال يختلف باختالف
املنطقة التعليمية على الرغم من �أن منطقة املدينة املنورة تقع يف امل�ستوى املتو�سط .وقد مت معرفة
م�صدر االختالف يف املحاور ( )3 ،2 ،1والتي يوجد بها فروق �إح�صائية مت با�ستخدام اختبار �شيفيه
 Scheffeللمقارنات البعدية.
ك  /للإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�صه (هل يوجد اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات من جهة
ومعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية من جهة �أخرى (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى الدعم
ؤ�س�سي (م�شرف تربوي ،مدير مدر�سة� ،أمني م�صادر التعلم) لتنفيذ
املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
ّ
املعياري ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت
احل�سابي واالنحراف
(عينة الدرا�سة) ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل جمال وكل حمور ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة
بذلك:
املعياري وقيمة ت للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (التخ�ص�ص)
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)44املتو�سط
ّ
ّ
املحور

العمل

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

دعم امل�شرف وامل�شرفة
الرتبوية ب�شكل كامل

ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم
ريا�ضيات
علوم

131
121
131
121
117
106

2.10
2.13
2.09
2.14
1.29
1.49

0.655
0.644
0.662
0.691
1.028
1.096

دعم مدير ومديرة املدر�سة
ب�شكل كامل
دعم �أمني و�أمينة م�صادر
التعلم

ت

درجة
احلرية

الداللة

0.361-

250

0.718

0.636-

250

0.526

1.414-

221

0.159

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى الدعم املقدم من
ؤ�س�سي (امل�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س و�أمناء م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات
�أطراف الدعم امل� ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية غري دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05يف املحاور الثالثة املتعلقة بالدعم
(م�شرف تربوي ،مدير مدر�سة� ،أمني م�صادر التعلم)؛ مما يعني عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني
معلمي ومعلمات الريا�ضيات من جهة ومعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية من جهة �أخرى (عينة الدرا�سة)
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج
يف تقديرهم مل�ستوى الدعم املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
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الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وتتفق هذه النتيجة مع �إحدى نتائج هذه الدرا�سة والتي �أظهرت عدم
وجود فروق بني م�شريف وم�شرفات الريا�ضيات من جهة وم�شريف وم�شرفات العلوم من جهة �أخرى ،ولعل
ال�سبب يعود �إىل تلقيهم دع ًما مت�ساو ًيا كما �أظهرته �إحدى نتائج الدرا�سة احلالية.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين (:)2

ؤ�س�سي (امل�شرف
للإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�صه :ما م�ستوى الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل� ّ
الرتبوي ،مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ،أمني م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من خالل حتليل مهامهم,
ؤ�س�سي (امل�شرف الرتبوي،
ؤ�س�سي» على �أطراف الدعم امل� ّ
مت تطبيق «بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل� ّ
مدير املدر�سة ،حم�ضر املخترب� ،أمني م�صادر التعلم) ,ومت تطبيقها على عينة ع�شوائية بلغت  91م�شر ًفا
وم�شرفة تربوية ،و 97مدي ًرا ومديرة مدر�سة ،و� 49أمي ًنا و�أمينة م�صادر تعلم ,و 46حم�ض ًرا وحم�ضرة
خمترب ،للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف تنفيذ
املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وفيما يلي تف�صيل لذلك:
�أ  /للتعرف على م�ستوى دعم امل�شرف وامل�شرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ّ
املعياري لكل
احل�سابي واالنحراف
لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
مهمة �إ�شرافية ولكل جمال وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
الرتبوي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
جدول ( :)45م�ستوى دعم امل�شرف
ّ
املجال

املهمة

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

 -1تو�ضيح بع�ض اجلوانب املت�صلة بفل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

91

2.67

0.539

 -2تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.

91

2.18

0.889

91

2.34

0.792

 -4م�ساعدة املعلمني على �آليات التكامل بني الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
واملقررات الأخرى.

91

2.25

0.643

متو�سط املجال الأول

91

2.36

0.543

التعلم
املتمركز  -3تدريب املعلمني على �أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى
حول املتعلم الطالب.

99

املجال

املهمة
 -1تقومي �أداء املعلمني وحتديد نقاط القوة وال�ضعف لديهم وتقدمي
التغذية الراجعة املنا�سبة.

91

2.49

0.621

91

2.43

0.701

91

2.20

0.806

 -4تدريب املعلمني على ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز،
والتعلم القائم على امل�شكلة ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت.........الخ.

91

2.47

0.672

� -5إر�شاد املعلمني لكيفية اختيار وا�ستخدام وتوظيف التقنية احلديثة
وم�صادر املعرفة يف تعلم الطالب.

91

2.24

0.750

91

1.84

0.969

 -7عقد لقاءات وور�ش تدريبية للمعلمني لتبادل اخلربات حول تنفيذ
وتقومي مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

91

2.27

0.857

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

91

2.01

0.913

 -9تدريب املعلمني على �أ�سلوب التقومي الذاتي للأداء واال�ستفادة من
التغذية الراجعة يف حت�سني وتطوير ممار�ساتهم التدري�سية.

91

1.98

0.789

متو�سط املجال الثاين

91

2.21

0.513

 -2م�ساعدة املعلمني على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س وفق �آليات
التعلم املتمركز حول املتعلم.
 -3تنفيذ درو�ساً تطبيقية للمعلمني يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعة.

تطوير
التدري�س
والتقومي  -6تدريب املعلمني لرعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق �أمناط
التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.

 -1ت��زوي��د املعلمني مب�صادر معلومات �إ�ضافية م��ث��ل( :امل��واق��ع العلم ّية
واملنتديات وق��واع��د البيانات) للح�صول على املعرفة وامل��ه��ارة لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

91

2.52

0.689

 -2تدريب املعلمني على ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل
تعليمية منا�سبة.

91

2.07

0.964

91

2.40

0.630

91

2.31

0.710

 -5م�ساعدة املعلمني على تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق �أهداف التعلم
املتمركز حول املتعلم.

91

2.35

0.639

متو�سط املجال الثالث
متو�سط املحور

91
91

2.33
2.28

0.585
0.476

 -3تدريب املعلمني على �أ�ساليب الإدارة ال�صفية اجليدة مبا يتالءم مع
تهيئة بيئة
طبيعة املحتوى و�أهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
التعلم
 -4م�ساعدة املعلمني على �إدارة التحديات وال�صعوبات التي قد تعرت�ضهم
عند تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل �ضيق الوقت
وكرثة �أعداد الطالب� ،ضيق م�ساحة الف�صول.
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املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط م�ستوى دعم امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويني ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة من خالل حتليل مهامه بلغ ( )2.28من �أ�صل ()3
ويقع يف م�ستوى عال ،وتدل هذه النتيجة على �أن امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات قد دعموا معلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�ستوى عال ,وتتفق هذه النتيجة مع
املهني بدرجة عالية،
النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة الب ّنا ( )2003يف �أن امل�شرف الرتبويّ ميار�س دوره
ّ
وتتفق كذلك مع درا�سة الزايدي ( )2000التي �أ�شارت �إىل �أن امل�شرف الرتبويّ ميار�س كفاياته الإ�شرافية
بدرجة عالية ،بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة الرويلي ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن امل�شـرف الرتبويّ
املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة بدرجة متو�سطة؛ وتختلف
يـمار�س مهامه يف تطوير النمو
ّ
مع درا�سة تيم ( )2009التي �أظهرت �أن واقع املمار�سات الإ�شرافية لدى امل�شرف الرتبويّ يف املدار�س
احلكومية كانت �ضعيفة؛ وتختلف مع درا�سة العمرات ( )2008والتي �أ�شارت �إىل �أن ممار�سة امل�شرف
الرتبويّ لدوره الفني كان بدرجة متو�سطة؛ كما تختلف �أي�ضاً مع درا�سة �سرتاك واخل�صاونة ()2004
والتي �أكدت على �أن م�ستوى �أداء امل�شرفني الرتبويني ملهامهم الزال دون الطموح ،و�أن �أداء امل�شرف
الرتبويّ يف �أغلب املجاالت كان متو�سطاً .وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
1 ) 1بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال التعلم املتمركز حول املتعلم ( )2.36وهي قيمة تقع
يف م�ستوى عال ،وتدل هذه النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة
احلالية مب�ستوى ع��ال يف اجل��وان��ب املت�صلة بالتعلم املتمركز ح��ول املتعلم ،مثل :تو�ضيح بع�ض
اجلوانب املت�صلة بفل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وتدريب املعلمني على
�أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى الطالب ،وم�ساعدة املعلمني على �آليات التكامل
بني الريا�ضيات والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى يف كل املهام ما عدا مهمة تدريب املعلمني على
حتليل حمتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية فقد مار�سوا الدعم مب�ستوى متو�سط.
2 ) 2بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال تطوير التدري�س والتعليم ( )2.21وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات دعموا عينة
الدرا�سة احلالية مب�ستوى متو�سط يف اجلوانب املت�صلة بتطوير التدري�س والتقومي ،وبالنظر �إىل
تفا�صيل املجال جند �أن امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية يف املهام الأوىل والثانية
والرابعة وهي تقومي �أداء املعلمني وحتديد نقاط القوة وال�ضعف لديهم وتقدمي التغذية الراجعة
املنا�سبة ,وم�ساعدة املعلمني على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س وفق �آليات التعلم املتمركز حول
املتعلم ،وتدريب املعلمني على ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل :التعليم املتمايز ،والتعلم القائم
على امل�شكلة ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت مب�ستوى عال ,بينما دعموهم يف املهام املتبقية مب�ستوى
متو�سط مثل :تدريب املعلمني لرعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق �أمناط التعلم ونظرية
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الذكاءات املتعددة ،وكذلك تفعيل دمج مهارات التفكري يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
وتدريب املعلمني على �أ�سلوب التقومي الذاتي للأداء.
 3 ) 3بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبويّ يف جمال تهيئة بيئة التعلم ( )2.33وهي قيمة تقع يف م�ستوى
ع��ال ،وت��دل هذه النتيجة يف جمملها على �أن امل�شرفني الرتبويني دعموا عينة الدرا�سة احلالية
مب�ستوى عال يف اجلوانب املت�صلة بتهيئة بيئة التعلم يف كل املهام مثل تزويد املعلمني مب�صادر
معلومات �إ�ضافية مثل «املواقع العلم ّية واملنتديات وقواعد البيانات» للح�صول على املعرفة واملهارة
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وم�ساعدة املعلمني على �إدارة التحديات وال�صعوبات
التي قد تعرت�ضهم عند تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل �ضيق الوقت وكرثة �أعداد
الطالب� ،ضيق م�ساحة الف�صول ما عدا مهمة تدريب املعلمني على ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية
لبناء وتنفيذ و�سائل تعليمية منا�سبة فقد مار�سوا الدعم مب�ستوى متو�سط.
ورمبا يعود ال�سبب يف دعم امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج مب�ستوى عال �إىل مرونة امل�شرف وامل�شرفة الرتبوية وقابليتهم للتكيف مع
التغيريات اجلديدة بكفاءة وفعالية ،حيث ي�ؤكد اخلطيب واخلطيب ( )2006على �أن الإ�شراف الرتبويّ
عملية مرنة متطورة ال تعتمد �أ�سلو ًبا واحدًا و�إمنا �أ�ساليب متعددة؛ مما يتيح للم�شرف الرتبويّ
ا�ستخدام �أ�سلوب �أو عدة �أ�ساليب لتحقيق هدف تربوي حمدد .من جهة �أخرى ،رمبا يعود ال�سبب يف
ارتفاع م�ستوى الدعم �إىل وعي امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات ب�أهمية �أدوارهم ،وتنفيذهم لهذه الأدوار
ب�صورة جيدة وحر�ص ه�ؤالء النخبة على تطوير �أنف�سهم �سواء عن طريق برامج وزارة الرتبية والتعليم
�أو عن طريق التطوير الذاتي ملهاراتهم� .أخرياً ،ميكن تف�سري ارتفاع الدعم املقدم من قبل امل�شرفني
وامل�شرفات الرتبويات �إىل �سالمة معايري اختيار ه�ؤالء امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات ،حيت ال يتم
اختيار �إال من يتمتعون بالكفايات املتميزة ،والقدرة على التغيري والقيادة ،حيث �أ�شار �صبح (� )2005إىل
�أن من �أهم املعايري الواجب توفرها عند اختيار امل�شرف الرتبويّ ال�سمات ال�شخ�صية له وقدرته على
املهني املنا�سب ،وقدرته على حل امل�شكالت و�صنع القرارات.
حتقيق ذاته بكفاءة وفعالية ،والإعداد
ّ
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ب  /للتعرف على م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ّ
املعياري لكل
احل�سابي واالنحراف
لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
مهمة ولكل جمال وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)46م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
املجال

املهمة
-1امل�ساهمة يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم.

97

2.18

0.722

97

2.09

0.879

املتو�سط

97

2.13

0.738

-2ت���وف�ي�ر وت��ف��ع��ي��ل م�����ص��ادر وم�����واد ال��ت��ع��ل��م ال��داع��م��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ مناهج
بيئة التعلم
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -1ب�����ن�����اء �أن���������ش����ط����ة وب�������رام�������ج �إر�������ش������ادي������ة وع��ل��اج�����ي�����ة و�إث�����رائ�����ي�����ة
لتح�سني مم��ار���س��ات املعلمني التدري�سية وحم�ضر املخترب و�أم�ين
م�صادر التعلم لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

97

1.84

0.850

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

97

2.08

0.850

97

2.13

0.862

97

2.60

0.687

� -3إعداد برنامج لتبادل اخلربات بني معلمي التخ�ص�ص الواحد ومتابعة
املهني تنفيذه وتقوميه.
النمو
ّ
للمعلم
 -4ت�سهيل التحاق املعلمني ،وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم
ب�برام��ج ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن ّ��ي يف ت��دري�����س م��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ع��ل��وم
الطبيعية.
التدري�سي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ والتقومي،
 -5متابعة الأداء
ّ
وك��ذل��ك حم�ضري املخترب و�أم��ن��اء م�صادر التعلم وت��ق��دمي الدعم
املنا�سب لهم.
املتو�سط

القيادة
الفاعلة

العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

97

2.38

0.796

97

2.21

0.625

 -1التن�سيق امل��ت��ب��ادل ب�ين امل��در���س��ة و�إدارة الرتبية والتعليم يف توفري
احتياجات تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

97

1.99

0.872

الدرا�سي ب�شكل مرن ي�سهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
� -2إعداد اجلدول
ّ
والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

97

2.70

0.482

 -3ا�ستخدام منط القيادة التعاوين والت�شاركي مع املعلمني ،وحم�ضري
امل��خ��ت�بر ،و�أم���ن���اء م�����ص��ادر التعلم لإث����ارة دافعيتهم وم�س�ؤولياتهم
الذاتية.

97

2.22

0.904

� -4إع���داد �أن�شطة وب��رام��ج توعوية ون�����ش��رات �إر���ش��ادي��ة لأول��ي��اء الأم���ور
لتحقيق التكامل بني الأ�سرة واملدر�سة يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

97

1.79

1.010

املتو�سط

97

2.17

0.622
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املجال

تعلم
الطالب

املهمة

العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ املناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية

97

متابعة تنفيذ خطط عالجية للطالب املت�أخرين درا�سيا يف مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية

97

1.80
2.13

0.886
0.849

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

97

2.15

0.808

متابعة تنفيذ برامج رعاية املوهوبني مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية

97

1.94

0.977

املتو�سط
املحور ككل

97
97

2.01
2.13

0.692
0.570

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة من خالل حتليل مهامهم بلغ ( )2.13من �أ�صل
( )3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن مديري ومديرات املدار�س قد دعموا معلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�ستوى متو�سط ,وبالنظر �إىل تفا�صيل
اجلدول ميكن مالحظة �أن مديري ومديرات املدار�س قد دعموا معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة مب�ستوى متو�سط يف كل املجاالت الأربعة ويف كل مهمة تعليمية ،وتدعم
هذه النتيجة نتائج ال�س�ؤال الثاين ( )1يف الدرا�سة احلالية ,يف اال�ستبانة املوزعة على ( )288معل ًما
ومعلمة حول الدعم املقدم لهم من مديري ومديرات املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة ،بينما تختلف
هذه النتيجة عن درا�سة �أمل كحيل ( )2004التي �أ�شارت �إىل �أن مديري املدار�س ال يعملون على حتقيق
التنمية املهن ّية للمعلمني بال�شكل املطلوب ،ويقت�صر دورهم على الزيارات ال�صفية وعقد االجتماعات،
كما �أنهم ال ي�ستخدمون الأ�ساليب احلديثة لتحقيق التنمية املهن ّية للمعلمني .كما تختلف هذه النتيجة
�أي�ضاً مع نتيجة درا�سة احلمدان وال�شمري ( ،)2008والتي �أ�شارت �إىل �أن معظم املديرين ي�ؤدون �أدوارهم
املهني للمعلم بن�سبة عالية ،وكذلك تختلف عن درا�سة ح�سيني ( )2008والتي كان من �أبرز
يف التطوير ّ
نتائجها �أنه لي�س هناك ر�ؤية وا�ضحة لربامج التنمية املهن ّية للمعلمني التي ميار�سها مديرو املدار�س يف
مدار�سهم ،والتي �أو�صت �أي�ضاً بوجود دور فاعل للإدارة املدر�سية يف حتقيق التنمية املهن ّية للمعلمني،
وتختلف �أي�ضاً عن درا�سة نيل�سون  Nelson 2010التي �أو�ضحت النتائج �أن مديري املدار�س لديهم معارف
قيادية خمتلفة وي�ستخدمون معايري خمتلفة جداً بع�ضهم عن بع�ض يف �إمداد املعلمني ب�أنواع خمتلفة
من الدعم.
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ج  /للتعرف على م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج من
ّ
املعياري لكل مهمة وللمحور
احل�سابي واالنحراف
خالل حتليل مهامهم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)47م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
الهمة
 - 1و�ضع دليل �إجرائي للأن�شطة املعملية يف مناهج العلوم الطبيعية ب�شكل دوري.

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
1.222
1.59
46

� - 2إعداد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات مناهج العلوم الطبيعية ويحدثها
با�ستمرار.

46

2.48

7810.

 - 3م�شاركة املعلم يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.

46

1.74

1.063

� - 4إعداد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�صنيف للأن�شطة املعملية ملناهج
العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها.

46

1.24

1.099

� - 5إعداد قوائم بخ�صائ�ص املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية ويوفرها للطالب قبل
بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

46

2.00

1.135

� - 6إعداد قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.
 - 7حت�ضري وت�صميم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.

46
46

1.78
2.28

1.114
1.004

� - 8إعداد دليل �إر�شادي للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من مكونات البيئة املحلية
وامل�صادر البديلة لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية.

46

1.48

1.110

 - 9الإ�شراف على توفري وتفعيل و�سائل الأمن وال�سالمة داخل املعامل املدر�سية.
� - 10إعداد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدر�سية
 -11الإ�سهام يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية املوجودة يف مناهج العلوم الطبيعية.

46
46
46

2.61
1.70
1.74

0.774
1.190
1.084

 -12حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ستخدام املعامل املدر�سية
لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية.

46

2.22

0.941

متو�سط املحور ككل

46

1.90

0.714

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط م�ستوى دعم حم�ضر وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات
العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج املطورة بلغ ( )1.90من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه
النتيجة يف جمملها على �أن حم�ضري وحم�ضرات املخترب قد دعموا معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية
مب�ستوى متو�سط ,وتختلف هذه النتيجة مع نتائج ال�س�ؤال الثاين ( )1يف الدرا�سة احلالية ,يف اال�ستبانة
املوزعة على  220معل ًما ومعلمة حول الدعم املقدم لهم من حم�ضر وحم�ضرة املخترب لتنفيذ املناهج
ً
منخف�ضا ،كما تختلف عن درا�سة
املطورة والتي �أ�شارت �إىل �أن دعم حم�ضري وحم�ضرات املخترب كان
�سليمان ( )1997التي �أ�شارت �إىل �أن حم�ضري معامل العلوم غري ملمني بقواعد و�أ�س�س ا�ستخدام الأدوات
والأجهزة املعملية ،والتي �أو�صت �أي�ضا ب�ضرورة االهتمام مبح�ضري معامل العلوم من حيث �إعدادهم
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وتدريبهم للم�ساعدة يف �إجناز مهام معمل العلوم .كما تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة جامعة نورث
وي�ست ) (Northwest Univesity, 2005التي �أظهرت نتائجها امتالك حم�ضري معامل العلوم كفايات
�أداء جتارب العلوم و�صيانة معدات املعامل وا�ستخدام الكيماويات داخل املعمل بطريقة ال ت�ضر بالبيئة
املجاورة ،وتتفق �أي�ضاً مع درا�سة هيكر ) (Hecker, 2005التي �أ�شارت �إىل منا�سبة م�ستوى حم�ضري معامل
العلوم املهاري يف �أداء جتارب املعامل ،و�إدارة معمل الكيمياء والبيولوجي وامليكروبيولوجي ،والعمليات
الإدارية مليزانية املعمل .رمبا يعود ال�سبب �إىل وجود �ضعف يف تفعيل �إمكانات املختربات املدر�سية يف
مدار�س البنني والبنات.
د  /للتعرف على م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
احل�سابي واالنحراف
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
ّ
املعياري لكل مهمة وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول ( :)48م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج
املهمة
1 .1ب��ن��اء �أن�شطة وب��رام��ج لتنمية م��ه��ارات ال��ق��راءة ل��دى ال��ط�لاب يف مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
2 .2ب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ب��ال�����ص��ور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال املت�ضمنة يف مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
العلمي وكتابة
3 .3بناء �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
ّ
املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم.
4 .4حت��دي��د امل�شكالت وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��واج��ه املعلمني عند ا�ستخدام مركز
م�صادر التعلم.
5 .5تهيئة مركز م�صادر التعلم ب�شكل ي�ساعد على تنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
6 .6توفري الربجميات والأدوات واملواد التعليمية للمعلمني والطالب ،و�إعداد
�أدلة �إر�شادية لتنفذها.
7 .7تدريب وم�ساعدة املعلمني على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدري�س.
املحور ككل

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

49

0.45

0.679

49

0.35

0.597

49

0.78

0.715

49

1.29

0.791

49

1.14

0.791

49

0.76

0.662

49
49

1.29
0.86

0.816
0.475

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم بلغ ( )0.86من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى
املنخف�ض ،وتدل هذه النتيجة يف جمملها على �أن �أمناء م�صادر التعلم قد دعموا معلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ستوى منخف�ض ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ال�س�ؤال الثاين ()1
يف الدرا�سة احلالية يف اال�ستبانة املوزعة على  220معل ًما ومعلمة حول الدعم املقدم لهم من حم�ضر
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ً
منخف�ضا،
وحم�ضرة املخترب لتنفيذ املناهج والتي �أ�شارت �إىل �أن دعم حم�ضري وحم�ضرات املخترب كان
بينما تختلف هذه النتيجة �أي�ضاً مع نتيجة درا�سة �أبو عودة ( )2007والتي �أ�شارت �إىل �أن املدار�س تكاد
تخلو من �أمناء مراكز م�صادر التعلم امل�ؤهلني ،وتخلو من فنيي ال�صيانة والت�صليح ،ومن امل�ساعدين
الفنيني.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثاين (:)3

للإجابة عن ال�س�ؤال والذي ن�صه :ما م�ستوى الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف الدعم
ؤ�س�سي (امل�شرف الرتبوي ،مدير املدر�سة حم�ضر املخترب� ،أمني م�صادر التعلم) للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج
امل� ّ
�ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية من وجهة نظرهم ،مت �إجراء التحليالت الإح�صائية
املنا�سبة لطبيعة البيانات وعينة ومتغريات الدرا�سة ،وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صي ً
ال:
ؤ�س�سي (امل�شرف,
ؤ�س�سي» على �أطراف الدعم امل� ّ
مت تطبيق «ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف الدعم امل� ّ
املدير ,حم�ضر املخترب ,و�أمني م�صادر التعلم) ,طبقت الدرا�سة احلالية على عينة ع�شوائية بلغت 95
م�شر ًفا وم�شرفة تربوية ،و 99مدي ًرا ومديرة مدر�سة ،و� 48أمي ًنا و�أمينة م�صادر تعلم ,و 44حم�ض ًرا
وحم�ضرة خمترب ،ال�ستطالع �آرائهم ب�ش�أن م�ستوى الدعم والتطوير املقدم لهم من وزارة الرتبية
والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وفيما يلي
تف�صيل لذلك:
ّ
الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج من
�أ  /للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم للم�شرف
ّ
املعياري
احل�سابي واالنحراف
وجهة نظر امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويني ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
لكل مهمة �إ�شرافية ولكل جمال وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج.
جدول ( :)49م�ستوى الدعم املقدم للم�شرف
ّ
املجال

املهمة

 -1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2املكونات الأ�سا�سية ملحتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
�ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
التعلم  -3اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
املتمركز  -4ا�سرتاجتيات التع ّلم الن�شط وحل امل�شكالت.
حول املتعلم  -5ا�ستثمار وتفعيل م�صادر التعلم الداخلية واخلارجية يف حت�سني تعلم
الطالب.
 -6عدد من التطبيقات واملفاهيم واملهارات وامل�شكالت املرتبطة مبو�ضوع
التعلم املتمركز حول املتعلم.
الدرجة الكلية للمحور

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
0.602
2.63
95
95

2.51

0.666

95
95

2.46
2.41

0.665
0.707

95

2.02

0.785

95

2.15

0.785

95

2.36

0.572
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املهمة

املجال

 -1معاجلة امل�شكالت املدر�سية والتعليمية املت�صلة بتدري�س مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
القيادة
الفاعلة  -2ت�صورات �إجرائية عن امل�شكالت والعوائق التي ميكن م�صادفتها يف
�أثناء تنفيذ املناهج وكيفية التغلب عليها.
ومعاجلة
امل�شكالت  -3كيفية توزيع وتن�سيق املهام والأدوار واخلربات بفاعلية على م�ستوى
املدر�سية
املدر�سة.
� -4أ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.
الدرجة الكلية للمحور
 -1كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.
� -2آل��ي��ات �إي��ج��اد التكامل ب�ين مناهج الريا�ضيات وال��ع��ل��وم الطبيعية
واملقررات الأخرى.
 -3بناء برامج مدر�سية عالجية للطالب املت�أخرين درا�سياً يف الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
تعلم
الطالب � -4آل��ي��ات �إج��رائ��ي��ة لتحقيق التكامل ب�ين املدر�سة والأ���س��رة مب��ا يحقق
ورعايتهم
�أهداف التعلم يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -5بناء �أن�شطة وبرامج مدر�سية �إثرائية لإثارة دافعية الطالب وتطوير
مهارات التعلم الذاتي لديهم.
 -6بناء �أن�شطة وبرامج �إثرائية الكت�شاف ورعاية املوهوبني واملتفوقني
درا�سياً يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الدرجة الكلية للمحور
 -1كيفية بناء �أدوات التقومي البديل (احلقيقي /الأ���ص��ي��ل /الأداء)
وتطبيقها يف تقومي الطالب.
� -2آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ���ش��راف الإل��ك�تروين ملتابعة تنفيذ مناهج
املتابعة
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
والتقومي
� -3أ�ساليب التقومي الذاتي ملمار�سات امل�شرف الرتبويّ ومدير املدر�سة.
� -4أ�ساليب املتابعة والتقومي للت�أكد من التزام املعلمني بتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �صحيح.
الدرجة الكلية للمحور
 -1كيفية دمج التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.
ا�ستخدام  -2كيفية ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل تعليمية
منا�سبة.
التقنية
وم�صادر  -3م�����ص��ادر امل��ع��رف��ة وامل��ع��ل��وم��ات م��ث��ل (امل���ن���ت���دي���ات ،امل���واق���ع ال��ع��ل��م�� ّي��ة
املعرفة
االل��ك�ترون��ي��ة ،ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ،امل��دون��ات) وال��ت��ي ت�ساعد يف تنفيذ
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الدرجة الكلية للمحور

108

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
95

1.74

0.959

95

1.75

0.911

95

1.69

0.968

95
95
95

1.60
1.69
1.96

0.950
0.875
0.898

95

2.01

0.962

95

1.47

0.977

95

1.55

0.998

95

1.84

0.926

95

1.73

0.994

95

1.76

0.804

95

1.96

0.956

95

1.53

0.955

95

1.66

0.952

95

1.95

0.961

95
95

1.77
1.94

0.788
0.909

95

1.71

0.999

95

2.01

0.940

95

1.88

0.843

املجال

املهمة

 -1تخطيط وتنفيذ الدرو�س يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
التدري�س  -2كيفية بناء ب��رام��ج �إر���ش��ادي��ة وعالجية لتح�سني م��ه��ارات التدري�س
املتمركز حول املتعلم لأطراف العملية التعليمية.
الدرجة الكلية للمحور
� -1أ���س��ال��ي��ب حت�سني وت��ع��زي��ز ���س��ل��وك امل��ع��ل��م وحم�����ض��ر امل��خ��ت�بر و�أم�ي�ن
م�صادر التعلم للقيام ب�أدوارهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
 -2دعم روح امل�س�ؤولية واملبادرة والتطوير الذاتي للمعلمني وحم�ضري
املخترب و�أمناء م�صادر التعلم.
النمو
ّ
املهني  -3كيفية بناء خطط لتدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر
التعلم داخل املدر�سة وخارجها.
� -4أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم
لتطوير من��وه��م ال��ذات��ي مثل (امل�لازم��ة ،امل��راق��ب��ة ال��ذات��ي��ة ،الت�أمل
الذاتي).
 -5حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات التدريبية للمعلمني وحم�����ض��ري املختربات
و�أمناء م�صادر التعلم.
الدرجة الكلية للمحور
الدرجة الكلية جلميع املحاور

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
0.895
2.17
95
95

1.69

0.968

95

1.93

0.931

95

1.58

1.006

95

1.67

1.036

95

1.63

0.990

95

1.42

0.996

95

1.69

1.022

95

1.60
1.87

0.614
0.837

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط م�ستوى الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من
وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات بلغ
( )1.87من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد
دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية مب�ستوى متو�سط ,وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة عاي�ش و�آخرين
( )2011والتي �أظهرت نتائجها ا�ستفادة امل�شرفني الرتبويني من الربنامج التدريبي يف تطوير كفاياتهم
الفنية والإدارية بدرجة متو�سطة؛ كما تتفق مع درا�سة املقرن ( )2006التي ك�شفت عن دور متو�سط
ملمار�سات مديري املراكز يف تنمية امل�شرفني الرتبويني مهنياً؛ واختلفت مع درا�سة حممدي ( )2004التي
�أظهرت نتائجها �ضعف قدرة امل�شرفني الرتبويني على القيام بوظائفهم بكفاءة نتيجة عدم امتالكهم
الكفايات الإ�شرافية الالزمة ،كما �أظهرت حاجتهم للوعي ب�أحدث امل�ستجدات الرتبوية ،و�ضعف برامج
�إعدادهم؛ كما اختلفت مع نتائج درا�سة ال�شعالن ( )2001التي �أظهرت نتائجها وجود ق�صور يف نظام
اختيار امل�شرفات الرتبويات ،ووجود ق�صور يف تدريبهن ،وتدين ممار�ستهن لالجتاهات احلديثة يف
الإ�شراف الرتبوي ،و�ضعف الإعداد والت�أهيل لوظائف الإ�شراف الرتبويّ يف اململكة العربية ال�سعودية؛
و�أخرياً اختلفت مع درا�سة القرين (1424هـ) التي �أكدت على غلبة اجلانب النظري على اجلانب العملي
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يف الدورات التدريبية للم�شرفني الرتبويني ،واعتماد ،وافتقار الربامج التدريبية للمناهج احلديثة.
وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
1 ) 1بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حم��ور التعلم املتمركز ح��ول املتعلم ( )2.36وهي
قيمة تقع يف م�ستوى عالٍ  ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت
امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم مب�ستوى عالٍ  ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند
�أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف امل�ؤ�شران اخلام�س وال�ساد�س
مب�ستوى متو�سط ،بينما دعمتهم يف بقية امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام بدرجة عالية.
2 ) 2بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�سية
( )1.69وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية
والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حم��ور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�سية مب�ستوى
متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات
الرتبويات يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
3 ) 3بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم ( )1.76وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة
الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف امل�ؤ�شر الثالث مب�ستوى منخف�ض،
بينما دعمتهم يف بقية امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
4 ) 4بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور املتابعة والتقومي ( )1.77وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
يف حمور املتابعة والتقومي مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية
والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى
متو�سط.
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5 ) 5ب���ل���غ م���ت���و����س���ط ال����دع����م امل����ق����دم ل��ل��م�����ش��رف�ين وامل���������ش����رف����ات ال��ت�رب����وي����ات م����ن وزارة ال�ت�رب���ي���ة
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��م�����س��اع��دة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ن���اه���ج امل����ط����ورة م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ره��م يف حم����ور ا���س��ت��خ��دام
ال���ت���ق���ن���ي���ة وم���������ص����ادر امل����ع����رف����ة ( )1.88وه������ي ق���ي���م���ة ت���ق���ع يف امل�������س���ت���وى امل����ت����و�����س����ط ،وت�����دل
هذه النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات
لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور ا�ستخدام التقنية
وم�صادر املعرفة مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد
دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
6 ) 6بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التدري�س ( )1.93وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
املتو�سط ،وت��دل ه��ده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم ق��د دعمت امل�شرفني
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف
حمور التدري�س مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد
دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
7 ) 7بلغ متو�سط الدعم املقدم للم�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
املهني ( )1.60وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور النمو ّ
املتو�سط ،وت��دل ه��ده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم ق��د دعمت امل�شرفني
وامل�شرفات الرتبويات لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف
املهني مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم
حمور النمو ّ
قد دعمت امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات يف امل�ؤ�شر الرابع مب�ستوى منخف�ض ،بينما دعمتهم يف
بقية امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
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ب /للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج
احل�سابي واالنحراف املعيار ي لكل مهمة �إدارية ولكل
من وجهة نظر هم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
جمال وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول (:)50م�ستوى الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج.
املجال

املهمة
 -1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2املكونات الأ�سا�سية ملحتوى مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
�ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

التعلم  -3اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
املتمركز  -4ا�سرتاجتيات التع ّلم الن�شط وحل امل�شكالت.
حول املتعلم  -5ا�ستثمار وتفعيل م�صادر التعلم الداخلية واخلارجية يف حت�سني تعلم
الطالب.
 -6عدد من التطبيقات واملفاهيم واملهارات وامل�شكالت املرتبطة مبو�ضوع
التعلم املتمركز حول املتعلم.
الدرجة الكلية للمحور
 -1معاجلة امل�شكالت املدر�سية والتعليمية املت�صلة بتدري�س مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
القيادة
الفاعلة  -2ت�صورات �إجرائية عن امل�شكالت والعوائق التي ميكن م�صادفتها يف
�أثناء تنفيذ املناهج وكيفية التغلب عليها.
ومعاجلة
امل�شكالت  -3كيفية توزيع وتن�سيق املهام والأدوار واخلربات بفاعلية على م�ستوى
املدر�سية
املدر�سة.
� -4أ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.
الدرجة الكلية للمحور
 -1كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.
� -2آل��ي��ات �إي��ج��اد التكامل ب�ين مناهج الريا�ضيات وال��ع��ل��وم الطبيعية
واملقررات الأخرى.
 -3بناء برامج مدر�سية عالجية للطالب املت�أخرين درا�سياً يف الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
تعلم
الطالب � -4آل��ي��ات �إجرائية لتحقيق التكامل بني املدر�سة والأ���س��رة مبا يحقق
�أهداف التعلم يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ورعايتهم
 -5بناء �أن�شطة وبرامج مدر�سية �إثرائية لإثارة دافعية الطالب وتطوير
مهارات التعلم الذاتي لديهم.
 -6بناء �أن�شطة وبرامج �إثرائية الكت�شاف ورعاية املوهوبني واملتفوقني
درا�سياً يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الدرجة الكلية للمحور
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املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
0.940
2.12
99
99

2.17

0.959

99
99

2.04
1.95

0.903
0.952

99

2.02

0.880

99

1.97

0.863

99

2.04

0.737

99

2.05

0.862

99

1.97

0.826

99

2.33

0.742

99
99
99

2.24
2.15
2.02

0.744
0.665
0.782

99

1.76

0.970

99

1.73

0.988

99

1.79

0.951

99

1.83

0.937

99

1.92

0.900

99

1.84

0.749

املجال

املتابعة
والتقومي

ا�ستخدام
التقنية
وم�صادر
املعرفة

املهمة
 -1كيفية ب��ن��اء �أدوات ال��ت��ق��ومي ال��ب��دي��ل (احل��ق��ي��ق��ي/الأ���ص��ي��ل/الأداء)
وتطبيقها يف تقومي الطالب.
� -2آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ���ش��راف الإل��ك�تروين ملتابعة تنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
� -3أ�ساليب التقومي الذاتي ملمار�سات امل�شرف الرتبويّ ومدير املدر�سة.
� -4أ�ساليب املتابعة والتقومي للت�أكد من التزام املعلمني بتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �صحيح.
الدرجة الكلية للمحور
 -1كيفية دمج التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.
 -2كيفية ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل تعليمية
منا�سبة.

 -3م�����ص��ادر امل��ع��رف��ة وامل��ع��ل��وم��ات م��ث��ل (امل���ن���ت���دي���ات ،امل���واق���ع ال��ع��ل��م�� ّي��ة
االل��ك�ترون��ي��ة ،ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ،امل��دون��ات) وال��ت��ي ت�ساعد يف تنفيذ
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الدرجة الكلية للمحور
 -1امل�ساعدة يف تخطيط وتنفيذ الدرو�س يف مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
التدري�س
 -2كيفية بناء ب��رام��ج �إر���ش��ادي��ة وعالجية لتح�سني م��ه��ارات التدري�س
املتمركز حول املتعلم لأطراف العملية التعليمية.
الدرجة الكلية للمحور
� -1أ���س��ال��ي��ب حت�سني وت��ع��زي��ز ���س��ل��وك امل��ع��ل��م وحم�����ض��ر امل��خ��ت�بر و�أم�ي�ن
م�صادر التعلم للقيام ب�أدوارهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
 -2دعم روح امل�س�ؤولية واملبادرة والتطوير الذاتي للمعلمني وحم�ضري
املخترب و�أمناء م�صادر التعلم.
النمو
ّ
املهني  -3كيفية بناء خطط لتدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر
التعلم داخل املدر�سة وخارجها.
� -4أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم
لتطوير من��وه��م ال��ذات��ي مثل (امل�لازم��ة ،امل��راق��ب��ة ال��ذات��ي��ة ،الت�أمل
الذاتي).
 -5حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات التدريبية للمعلمني وحم�����ض��ري املختربات
و�أمناء م�صادر التعلم.
الدرجة الكلية للمحور
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
99

1.79

0.993

99

1.41

0.926

99

1.89

0.968

99

2.17

0.948

99
99

1.82
2.06

0.811
0.901

99

1.98

0.903

99

2.01

0.964

99

2.09

0.807

99

2.19

0.944

99

1.81

0.933

99

2.00

0.872

99

1.91

1.041

99

2.06

0.998

99

1.83

1.031

99

1.79

1.052

99

1.82

1.034

99

1.88
1.95

0.927
0.684
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية
والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر مديري ومديرات املدار�س بلغ ( )1.95من �أ�صل ()3
ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات
املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ستوى متو�سط.
وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
1 ) 1بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم ( )2.04وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري
ومديرات املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف
حمور التعلم املتمركز حول املتعلم مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة
الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�س يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام
مب�ستوى متو�سط.
2 ) 2بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�سية ()2.11
وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم
قد دعمت مديري وم��دي��رات امل��دار���س لتنفيذ املناهج امل��ط��ورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية يف حمور القيادة الفاعلة ومعاجلة امل�شكالت املدر�سية مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر
�إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�س يف امل�ؤ�شر
الثالث مب�ستوى عالٍ  ،بينما دعمتهم يف بقية امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
 3 ) 3بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور تعلم الطالب ورعايتهم ( )1.84وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات
املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور تعلم
الطالب ورعايتهم مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم
قد دعمت مديري ومديرات املدار�س يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
4 ) 4بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور املتابعة والتقومي ( )1.82وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات
املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور املتابعة
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والتقومي مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت
مديري ومديرات املدار�س يف امل�ؤ�شر الثاين مب�ستوى منخف�ض ،بينما دعمتهم يف بقية امل�ؤ�شرات ويف
املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
5 ) 5بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري وم��دي��رات امل��دار���س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور ا�ستخدام التقنية وم�صادر املعرفة ( )2.02وهي
قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد
دعمت مديري ومديرات املدار�س لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية يف حمور ا�ستخدام التقنية وم�صادر املعرفة مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل
املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�س يف جميع امل�ؤ�شرات ويف
املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
6 ) 6بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور التدري�س ( )2.00وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط،
وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�س
لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حم��ور التدري�س
مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري
ومديرات املدار�س يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.
7 ) 7بلغ متو�سط الدعم املقدم ملديري ومديرات املدار�س من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ
املهني ( )1.88وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط،
املناهج املطورة من وجهة نظرهم يف حمور النمو ّ
وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري ومديرات املدار�س
املهني
لتنفيذ املناهج املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور النمو
ّ
مب�ستوى متو�سط ،وبالنظر �إىل تفا�صيل املجال جند �أن وزارة الرتبية والتعليم قد دعمت مديري
ومديرات املدار�س يف جميع امل�ؤ�شرات ويف املحور ب�شكل عام مب�ستوى متو�سط.

115

ج  /للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم
للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر حم�ضر وحم�ضرات املختربات ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
املعياري لكل مهمة ولكل جمال وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج
احل�سابي واالنحراف
ّ
اخلا�صة بذلك.
جدول (:)51م�ستوى الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج.
املجال

املهارات
العامة
ملح�ضر
املخترب

املهارات
اخلا�صة
مبح�ضر
املخترب

املهمة
 -1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
 -3كيفية ا�ستخدام التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.
 -4تكوين اجتاهات �إيجابية عن �أدوار حم�ضر املخترب و�أم�ين م�صادر
التعلم يف �إجناح تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -5طرق حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ستخدام
املخترب ومركز م�صادر التعلم و�سبل معاجلتها.
� -6أ�ساليب تهيئة بيئة تعلم داخل املخترب ومركز م�صادر التعلم داعمة
ملركزية املتعلم.
املهني الذاتي للمعارف وامل��ه��ارات املت�صلة باملخترب
 -7ط��رق التطوير
ّ
ومركز م�صادر التعلم.
متو�سط املجال
 -1كيفية توظيف املخترب املدر�سي يف الن�شاطات الال�صفية الداعمة
لتعلم وتعليم مناهج العلوم الطبيعية.
� -2إعداد وتنفيذ الأن�شطة املعملية ملناهج العلوم الطبيعية.
 -3كيفية اال�ستفادة من م�صادر البيئة املحلية يف توفري املواد والأدوات
الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.
 -4كيفية تنظيم املخترب وفهر�سة حمتوياته لتحقيق متطلبات تنفيذ
مناهج العلوم الطبيعية.
متو�سط املجال
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري
44
44
44

1.16
1.32
1.70

0.939
1.006
1.069

44

1.52

1.067

44

1.70

1.047

44

2.09

0.910

44

1.66

1.098

44

1.59

0.756

44

1.82

995.

44

2.20

878.

44

2.16

963.

44

2.204

370.

44
44

2.056
1.75

0.628
0.720

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة
الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج من وجهة نظر حم�ضر وحم�ضرات ( )1.75املختربات بلغ
من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن وزارة الرتبية والتعليم قدمت دع ًما
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ً
متو�سطا ملح�ضري وحم�ضرات املختربات ,وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة �سليمان ( )1997والتي
�أ�شارت �إىل عدم توافر الأدوات والأجهزة واملواد املعملية يف معامل العلوم.
وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
بلغ متو�سط الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر حم�ضر وحم�ضرات يف حمور املهارات العامة ( )1.59وهي قيمة
تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
بلغ متو�سط الدعم املقدم ملح�ضري وحم�ضرات املختربات من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر حم�ضر وحم�ضرات يف حمور املهارات اخلا�صة ( )2.06وهي قيمة
تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
د /للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم لأمناء و�أمينات م�صادر التعلم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج املطورة
ّ
املعياري لكل مهمة ولكل جمال
احل�سابي واالنحراف
من وجهة نظرهم ،مت ح�ساب قيم املتو�سط
ّ
وللمحور ككل ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.
جدول (:)52م�ستوى الدعم املقدم لأمناء و�أمينات م�صادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج.
املجال

املهارات
العامة
لأمني
م�صادر
التعلم

املهمة

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

 -1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

48

0.90

0.973

 -2اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم.

48

1.46

1.031

 -3كيفية ا�ستخدام التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.

48

2.02

0.785

 -4تكوين اجتاهات �إيجابية عن �أدوار حم�ضر املخترب و�أمني م�صادر التعلم
يف �إجناح تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

48

1.35

1.101

 -5ط��رق حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ستخدام
املخترب ومركز م�صادر التعلم و�سبل معاجلتها.

48

1.54

0.849

� -6أ�ساليب تهيئة بيئة تعلم داخ��ل املخترب ومركز م�صادر التعلم داعمة
ملركزية املتعلم.

48

1.88

0.890

املهني الذاتي للمعارف واملهارات املت�صلة باملخترب ومركز
 -7طرق التطوير ّ
م�صادر التعلم.

48

1.88

0.890
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املجال

املهارات
اخلا�صة
ب�أمني
م�صادر
التعلم

املهمة

املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

 -1كيفية اال�ستفادة من امل��واق��ع االلكرتونية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية مثل :املعامل االفرتا�ضية –الربجميات االلكرتونية
واملواقع التفاعلية.

48

1.31

1.014

 -2كيفية بناء �أن�شطة وب��رام��ج لتنمية م��ه��ارات ال��ق��راءة ل��دى الطالب يف
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

48

1.23

1.077

 -3كيفية بناء قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة يف مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

48

0.96

1.031

العلمي
 -4كيفية بناء �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
ّ
وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم
وقدراتهم.
 -5ت�شغيل وا�ستخدام وتفعيل املواد والو�سائل والأدوات والربامج والأجهزة
التعليمية الالزمة لعملية التعلم الف ّعال.
املهارات العامة
املهارات اخلا�صة
املحور ككل

48

1.58

1.127

48

2.21

0.922

48
48
48

1.57
1.45
1.53

0.664
0.831
0.834

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط الدعم املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأمناء و�أمينات
م�صادر التعلم للم�ساعدة يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظرهم بلغ ( )1.53من �أ�صل ( )3ويقع
ً
متو�سطا لأمناء
يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هذه النتيجة على �أن وزارة الرتبية والتعليم قدمت دع ًما
و�أمينات م�صادر التعلم ,وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول ميكن مالحظة التايل:
1 ) 1بلغ متو�سط الدعم املقدم لأمناء و�أمينات م�صادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة يف
تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم يف حمور املهارات العامة ()1.46
وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
2 ) 2بلغ متو�سط الدعم املقدم لأمناء و�أمينات م�صادر التعلم من وزارة الرتبية والتعليم للم�ساعدة
يف تنفيذ املناهج املطورة من وجهة نظر �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم يف حمور املهارات اخلا�صة
( )1.53وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
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ا�ستنتاجات وتو�صيات:

�أو ًال� :أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن م�ستوى دعم �أمناء و�أمينات م�صادر التعلم وكذلك دعم
ً
منخف�ضا
حم�ضري حم�ضرات املخترب ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات العلوم الطبيعية لتنفيذ املناهج كان
ب�شكل عام ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم ،وعليه
تو�صي الدرا�سة احلالية ب:
�1 ) 1إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني لإك�ساب �أمناء م�صادر التعلم املعرفة واملهارة
حول كيفية بناء �أن�شطة وبرامج لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية ,وكيفية بناء قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة يف مناهج الريا�ضيات
العلمي
والعلوم الطبيعية ،وكيفية بناء �أن�شطة وب��رام��ج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
ّ
وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم .وكيفية اال�ستفادة
من املواقع االلكرتونية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل :املعامل االفرتا�ضية –
الربجميات االلكرتونية واملواقع التفاعلية.
�2 ) 2إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني لتزويد حم�ضري املخترب مبعرفة �شاملة حول
فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وكذلك اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز
حول املتعلم ،وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�صنيف للأن�شطة
املعملية ملناهج العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها ,وكذلك تدريبيهم على كيفية �إع��داد �أدلة
�إر�شادية للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من مكونات البيئة املحلية وامل�صادر البديلة لتطبيق
مناهج العلوم الطبيعية
�3 ) 3إعداد �أدلة �إر�شادية �إجرائية لكل منهما حتتوي على الأدوار املطلوبة منه وفق خطة مف�صلة و�شاملة،
خ�صو�صا وقد �أظهرت الدرا�سة
وتركز على النواحي التطبيقية ،وهو ما يتوقع �أن ي�ؤتي ثماره
ً
احلالية حت�سن �أدائهم بالتدريب ولكنه غري دال �إح�صائ ًيا؛ مما يعني �أن اخللل يف الدورات املقدمة
�سواء من املحتوى �أو التنفيذ.
4 ) 4جتهيز املختربات املدر�سية باملواد الالزمة وكذلك مراكز م�صادر التعلم،و الرتكيز على الدور الفني
لأمني م�صادر التعلم اً
بدل من �إقحامه يف الأعمال الإدارية.
5 ) 5فتح قنوات التدريب االلكرتوين ،والرتكيز على �إك�سابهم مهارات التطوير الذاتي ،وعمل خطة
الكرتونية من قبل ال���وزارة لإع��داد معامل افرتا�ضية تابعة ملوقع وزارة الرتبية والتعليم تعنى
بتقدمي اخلربات الالزمة وتقدم الدعم الالزم لهم يف �أي وقت.
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ثاني ًا� :أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات
ً
متو�سطا ب�شكل عام ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدعم املقدم
الريا�ضيات والعلوم لتنفيذ املناهج كان
ً
متو�سطا ،و�أنه ال توجد فروق يف م�ستوى الدعم باختالف اجلن�س
لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان
دعما للمعلمني،
(ذكر ،و�أنثى) رغم حت�سن الأداء مت� ًأثرا بها ،و�أن منطقتي ع�سري وتبوك كانتا �أكرث ً
وعليه تو�صي الدرا�سة احلالية بـ:
1 ) 1تكوين فرق �إ�شرافية داخل املدر�سة مكونة من مدير املدر�سة ووكيل املدر�سة ومعلم ريا�ضيات ومعلم
ريا من مديري ومديرات املدار�س
علوم للقيام مبهام الدعم ال�لازم
ً
خ�صو�صا و�أن هناك ع��د ًدا كب ً
لي�سوا متخ�ص�صني يف الريا�ضيات �أو العلوم.
2 ) 2الرتكيز على البحوث الإجرائية  Action Researchلتح�سني ممار�سات مديري ومديرات املدار�س،
وتدريبيهم عليها .وهي توجه مهني للكل وغري منا�سب ق�صره هنا على املديرين و�إمن��ا املطلوب
تنويع �أ�ساليب التطوير
3 ) 3اال�ستفادة من البطاقات احلالية وكذلك البطاقات امل�ستخل�صة من ال��دورات التدريبية يف عملية
الت�أمل الذاتي للمدير وللمديرة .Self Reflection
4 ) 4بناء برنامج الكت�شاف ورعاية القيادات الإدارية املبدعة ،والتي �سوف ت�سهم يف حتقيق الأهداف من
خالل برامج تدريبية نوعية م�ؤهلة للح�صول على �إدارة مدر�سة.
�5 ) 5إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني لتدريبهم على كيفية �إعداد �أن�شطة وبرامج
توعوية ون�شرات �إر�شادية لأولياء الأم��ور لتحقيق التكامل بني الأ�سرة واملدر�سة يف تنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .وكذلك كيفية بناء �أن�شطة وبرامج �إر�شادية وعالجية و�إثرائية
لتح�سني ممار�ساتهم التدري�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
6 ) 6تزويدهم باملعرفة واملهارة عن �آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ�شراف الإلكرتوين ملتابعة تنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وكذلك �آليات توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ
املناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ّ
الرتبوي وامل�شرفة الرتبوية ملعلمي
ثالث ًا� :أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن م�ستوى دعم امل�شرف
ً
متو�سطا ب�شكل عام ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم لتنفيذ املناهج كان
ً
متو�سطا ،و�أنه توجد فروق يف م�ستوى الدعم باختالف
الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان
دعما للمعلمني ح�سب
اجلن�س (ذكر ،و�أنثى) ل�صالح امل�شرفات ,و�أن منطقتي ع�سري وتبوك كانتا �أكرث ً
ت�صور الدرا�سة احلالية ،و�أنه ال توجد فروق تعزى �إىل التخ�ص�ص (ريا�ضيات وعلوم) ،وعليه تو�صي
الدرا�سة احلالية بـ:
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7
)8

العلمي للمناهج
1ا�شتمال التدريب على حمتوى علمي ،بحيث يكون منطل ًقا لربط التدريب باملحتوى
ّ
املطورة مبا ي�ساعد املعلمني على �إدراك اجلوانب التطبيقية.
2الرتكيز على كيفية بناء وتقومي وا�ستخدام الدرو�س النموذجية ك�أ�سلوب �إ�شرايف فعال.
3تدريب امل�شرفني على �إج���راءات تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق تطبيق ا�سرتاتيجيات التعلم
املتمركز حول املتعلم.
4تدريب امل�شرفني على دمج مهارات التفكري يف املناهج الدرا�س ّية.
5تفعيل برامج التدريب االلكرتوين لإك�ساب امل�شرفني وامل�شرفات املهارات الإ�شرافية ب�صورة م�ستمرة
وفاعلة.
6تدريب امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات على �أ�سلوب التقومي الذاتي للأداء واال�ستفادة من التغذية
الراجعة يف حت�سني وتطوير ممار�ساتهم التدري�سية ،وكذلك كيفية رعاية واكت�شاف املوهوبني
واملتميزين وفق �أمناط التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة ،وعلى كيفية على ا�ستثمار م�صادر البيئة
املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل تعليمية منا�سبة.
7تدريب امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات على كيفية بناء برامج مدر�سية عالجية للطالب املت�أخرين
درا�سياً يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
8تزويد امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات باملعرفة واملهارة حول �أ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية
والتحويلية ,وكذلك �أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم لتطوير
منوهم الذاتي مثل (املالزمة ،املراقبة الذاتية ،الت�أمل الذاتي).
***
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عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثالث

ين�ص ال�س�ؤال الرئي�سي الثالث على ما يلي :ما واقع تدري�س العلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟ .ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
1 ) 1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة م�شروع مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية؟.
التدري�سي ملعلم العلوم يعزى �إىل عامل اجلن�س واملرحلة الدرا�س ّية
2 ) 2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
واخلربة التدري�سية؟.
3 ) 3ما االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث (:)1

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ( )1والذي ن�صه :ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات العلوم
ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,مت تطبيق بطاقة
املالحظة ال�صفية على عينة الدرا�سة ,ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الرباعي (عايل – متو�سط –
منخف�ض – منعدم) لتحديد ظهور الأداء لكل فقرة من فقرات الأداة ,حيث تراوح م�ستوى الظهور
بني م�ستوى (عايل) ,ومت متثيله عددياً بالرقم ()3؛ وبني م�ستوى (منعد ًم) ,ومت متثيله عددياً بالرقم
( ,)0وللإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل مهارة واملتو�سط
احل�سابي العام لأداء معلمي ومعلمات العلوم ككل .وفيما يلي تو�ضيح لذلك:
ّ
الأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�صفية:
يت�ضح من اجلدول (� )53أن متو�سطات �أداء املعلمني واملعلمات ملهارات التدري�س تراوحت بني �أداء
عالٍ و�أداء متو�سط و�أداء منخف�ض للمهارة ,ومل توجد مهارات كان �أدا�ؤها منعد ًما .و�أن م�ستوى الأداء
الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم عينة الدرا�سة يف مهارات تنفيذ الدرو�س بلغ ( )1.97من �أ�صل  3ويقع
ح�سابي عال
يف امل�ستوى املتو�سط .ويت�ضح من اجلدول �أن حمور املادة العلم ّية قد ح�صل على متو�سط
ّ
( .)2.33وح�صلت بقية املهارات على متو�سطات ح�سابية متو�سطة ,ماعدا مهارة التقنية يف التعليم فقد
ح�سابي منخف�ض (.)1.31
ح�صلت على متو�سط
ّ
وبالنظر �إىل تفا�صيل جلدول ( )53ميكن مالحظة التايل:
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)1
)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

1بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة جلميع املحاور ( )1.97وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
2بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور املادة العلم ّية ( )2.33وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
العايل ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا املحور مب�ستوى
عال.
3بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور خربات تعليمية ا�ستق�صائية ( )2.03وهي قيمة
تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات
هذا املحور مب�ستوى متو�سط.
4بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور املمار�سات التدري�سية ( )2.03وهي قيمة تقع
يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا
املحور مب�ستوى متو�سط.
5ب�����ل�����غ م����ت����و�����س����ط الأداء ال�����ك�����ل�����ي ل����ع����ي����ن����ة ال�������درا��������س�������ة يف حم���������ور ال�����ع��ل��اق�����ة ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة
بني العلوم وامل��واد الأخ��رى ( )1.69وه��ي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ,وت��دل ه��ده النتيجة يف
جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا املحور مب�ستوى متو�سط.
6بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور تقومي متنوع وم�ستمر ( )1.92وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا املحور
مب�ستوى متو�سط.
7بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور بيئة �صفية داعمة ( )2.09وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط ،وت��دل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا
املحور مب�ستوى متو�سط.
8بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التقنية يف التعليم ( )1.31وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون مهارات هذا
املحور مب�ستوى منخف�ض.
جدول ( :)53املتو�سطات احل�سابية لأداء عينة الدرا�سة ملحاور بطاقة املالحظة ال�صفية للعلوم
املحاور

املحور الأول :املادة العلم ّية
املحور ال�ساد�س :بيئة �صفية داعمة للتعلم
املحور الثالث :املمار�سات التدري�سية
املحور الثاين :خربات تعليمية ا�ستق�صائية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.33
2.09
2.03
2.03

0.587
0.936
0.629
0.842

م�ستوى الرتتيب
الأداء
عال
متو�سط
متو�سط
متو�سط

1
2
3
4
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املحاور
املحور اخلام�س :تقومي متنوع وم�ستمر
املحورالرابع:العالقةالتكامليةبنيالعلومواملوادالأخرىواملجتمع
املحور ال�سابع :التقنية يف التعليم
الأداء الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.92
1.69
1.31
1.97

0.919
0.854
1.165
0.710

م�ستوى الرتتيب
الأداء
متو�سط
متو�سط
منخف�ض
متو�سط

5
6
7

وتدل النتيجة ال�سابقة يف جمملها على �أن املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة ميتلكون املهارات
الالزمة لتنفيذ درو�س العلوم بكفاءة متو�سطة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة را�شد و�سعودي ( )1998يف
م�صر والتي �أ�شارت �إىل �أنه مل ي�صل �أي من معلمي العلوم �إىل حد الإتقان املحدد وهو ( )%75يف مهارات
بطاقة املالحظة ,ودرا�سة حممود ( )2007التي �أ�شارت �إىل انخفا�ض �أداء معلمي الفيزياء يف �ضوء املعايري
املهن ّية لأداء املعلم يف مدينة �أ�سيوط مب�صر .وكذلك تتفق مع درا�سة حممد ( )2011والتي �أ�شارت �إىل �أن
م�ستوى �أداء معلمي العلوم باملرحلة الإعدادية يف حمافظة القاهرة دون حد التمكن يف �ضوء م�ؤ�شرات
الأداء الدولية املعا�صرة .بينما تختلف هذه الدرا�سة مع درا�سة �صوافطه وخليفة ( )2011التي �أظهرت �أن
املهني ،و�أنهم ميتلكون قدراً كافياً من الكفايات
طالب/معلمي العلوم �أظهروا م�ستوى عالياً من الأداء
ّ
التدري�سية ،مما ي�شري �إىل فاعلية ومالءمة برنامج �إعداد معلمي العلوم بكلية املعلمني يف جامعة تبوك
ملتطلبات معلم العلوم.
وفيما يلي تف�صيل لأداء عينة الدرا�سة لكل حمور من حماور البطاقة:
املحور الأول :املادة العلم ّية:
يت�ضح من اجلدول ( )54اخلا�ص مبهارة املادة العلم ّية� ,أن املتو�سطات احل�سابية له تراوحت بني
( )2.76و( ،)1.85وبلغ متو�سط الأداء الكلي ( )2.33وهي قيمة تقع يف امل�ستوى العايل وتدل هده
النتيجة يف جمملها على �أن معلمي العلوم ميار�سون هذه املهارة مب�ستوى عال ,و�أنها �أف�ضل املهارات
م�ستوى مقارنة باملهارات الأخرى علي بطاقة املالحظة .ويت�ضح �أن �أداء املعلمني واملعلمات مل�ؤ�شرات هذه
العلمي»« ،يركز على
املهارة كانت بدرجة عالية يف عدد ( )3من امل�ؤ�شرات وهي« :يراعي �صحة املحتوى
ّ
املفاهيم والأفكار الرئي�سة يف الدر�س» و«يبني ترابط املفاهيم العلم ّية وتطورها» ,حيث بلغت متو�سطاتها
احل�سابية على التوايل ( ,)2.74( ,)2.76و( .)2.35وح�صل امل�ؤ�شران املتبقيان على قيمة متو�سطة ()1.97
و( )1.85وهما «يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث» و«يك�شف عن املفاهيم البديلة
ال�شائعة لدى املتعلمني».
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جدول ( :)54املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة مل�ؤ�شرات حمور املادة
العلم ّية
رقم
العبارة
1
2
3
4
5

العبارة
العلمي
يراعي �صحة املحتوى
ّ
يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�سة يف
يبني ترابط املفاهيم العلم ّية
يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث
والتفكري
يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري الأداء
عال
482.
2.76
عال
514.
2.74
عال
735.
2.35

1
2
3

1.97

928.

متو�سط

4

1.85

1.050

متو�سط

5

الرتتيب

التدري�سي ملعلمي العلوم
تتفق هذه النتيجة مع درا�سة القرين ( )2010التي هدفت �إىل تقومي الأداء
ّ
للمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة و�أولياء �أمورهم ,والتي �أ�شارت �إىل �أن متو�سط تقديرات الطلبة
للأداء العام ملعلم العلوم يزيد عن معيار الأداء ( )%70واحتل تنفيذ الدرو�س والإملام باملادة العلم ّية جمال
الأداء الأول .وتختلف مع درا�سة الغامدي ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن ممار�سة معلمي العلوم باملرحلة
املتو�سطة ملعيار «التمكن من امل��ادة العلم ّية وفهم طبيعتها وتكاملها مع امل��واد الأخ��رى» كانت بدرجة
متو�سطة على بطاقة املالحظة.
وتدل هذه النتيجة على �إملام املعلمني باملادة العلم ّية ,ويعزو الفريق هذه النتيجة �إىل و�ضوح املادة
العلم ّية يف الكتاب ودليل املعلم مثل وجود �صندوق «خلفية علمية» يف دليل املعلم تلفت انتباهه وت�ساعده
على الفهم .وقد يعود ال�سبب �إىل �أن املالحظة ال�صفية كانت لل�صفوف الأول والرابع االبتدائيني والأول
املتو�سط ,والتي ال يحتاج املعلم �إىل عمق يف املعرفة العلم ّية .وقد يرجع ال�سبب �إيل ح�صول املعلمني على
دعم وتطوير مهني يف جانب املادة العلم ّية كما ت�شري نتائج ال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة احلالية ,يف ا�ستبانة
ح�سابي عال ()2.25
العلمي والريا�ضي على متو�سط
املهني ,حيث ح�صل التطوير املوجه للجانب
ّ
ّ
التطور ّ
ح�سب �إجابات عينة الدرا�سة.
املحور الثاين :خربات تعليمية ا�ستق�صائية:
يت�ضح من اجلدول (� )55أن متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور خربات تعليمية ا�ستق�صائية
( )2.03وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط .تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الغامدي (،)2010
والتي �أ�شارت �إىل �ضعف ممار�سة معلمي العلوم باملرحلة املتو�سطة ملعيار ا�ستخدام طرق تدري�سية ت�سهم
يف تنمية مهارات اال�ستق�صاء والتفكري للطالب ,و�إىل انعدام ممار�ستهم ملعيار �إ�شراك الطالب يف ممار�سة
العلمي والتفكري الناقد واالبتكاري .وكذلك درا�سة وي و�آخرين ( )Wee et al., 2007التي
اال�ستق�صاء
ّ
�أ�شارت �إىل �أن معظم املعلمني ال ميار�سون التدري�س اال�ستق�صائي ,لأنهم تلقوا التعليم بالطرق التقليدية.
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ويرى الفريق �أن امل�ستوى املتو�سط ال ي�صل �إىل الطموحات يف تفعيل درو�س اال�ستق�صاء ب�شكل �صحيح
ي�ساهم يف تنمية مهارات اال�ستق�صاء عند الطالب .بالرغم من وجود بع�ض مفردات اال�ستق�صاء �ضمن
برامج تدريب املعلمني للعلوم الطبيعية ,وكذلك �شمول دليل املعلم لتجارب و�أن�شطة ا�ستق�صاء والتفكري
الناقد.
جدول ( :)55املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور خربات تعليمية
ا�ستق�صائية
رقم
العبارة

العبارة

7
6
8
9
12
11
10

يطرح �أ�سئلة ت�ستدعي �أنواعا خمتلفة من التفكري
يخطط م�سبقاً لأن�شطة اال�ستق�صاء
يعطى الفر�صة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات
ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار
ي�شجع املتعلمني على التوا�صل وتف�سري مالحظاتهم
يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ستخال�ص النتائج
يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.29
2.22
2.15
1.93
1.90
1.89
1.83

819.
939.
867.
957.
1.005
982.
1.026

م�ستوى
الأداء

الرتتيب

عال
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

1
2
3
4
5
6
7

وعند النظر �إىل م�ؤ�شرات ه��ذا امل��ح��ور ,يت�ضح �أن �أك�ثر امل���ؤ���ش��رات �أداء لتحقيق خ�برات تعليمية
ا�ستق�صائية هو م�ؤ�شر «يطرح �أ�سئلة ت�ستدعي �أنوا ًعا خمتلفة من التفكري» .فقد ح�صل على م�ستوى
احل�سابي له ( .)2.29وقد يرجع ح�صول امل�ؤ�شر على قيمة عالية �إىل وعي املعلم
عال حيث بلغ املتو�سط
ّ
بتنمية مهارات التفكري الهتمام ال��وزارة بهذا املجال متمثلاً مب�شروع تنمية مهارات التفكري .وح�صل
امل�ؤ�شر «يخطط م�سبقاً لأن�شطة اال�ستق�صاء» على قيمة متو�سطة ( ,)2.22وقد يرجع ذلك �إىل عدم
املهني حيث
توفر الأدوات واملواد الالزمة للأن�شطة ح�سب �آراء املعلمني واملعلمات نحو ا�ستبانة التطور ّ
ح�صل املحور الفرعي «توفر املوارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم» على م�ستوى حتقق منخف�ض .وي�ؤكد على
ذلك �أن  )%27( 540من املعلمني اعتربوا توفري الأدوات والو�سائل الالزمة لتنفيذ الدرو�س والتدريب
املهني .وميكن مالحظة �أن بقية م�ؤ�شرات
على ا�ستخدامها ,احلاجة الأوىل املطلوبة يف برامج التطور ّ
هذا املحور ح�صلت على م�ستويات متو�سطة حيث بلغت ,)1.83( ,)1.89( ,)1.90( ,)1.93( ,)2.15( ,مما
ي�سرتعي االنتباه لها كونها ممار�سات تدري�سية تبتعد عن طرق التلقني وتدعو املتعلم للتحليل والنقد
والتف�سري والتوا�صل.
تو�صية :االهتمام ب�أن ي�سود التدري�س اال�ستق�صائي الف�صول� .إن حتويل ممار�سات املعلمني من طرق
التلقني �إىل الطرق التي يقوم عليها امل�شروع مثل التق�صي يحتاج �إىل وقت لنقل وتبني وتوطني املمار�سات
املطلوبة ,فكما �أ�شار ري�شارد وتايلور (� )Richard & Taylor, 2011إىل �أن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب
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فرتات زمنية متتد �إىل �سنوات ,وقد يكون �أحد الو�سائل الداعمة لتنفيذ امل�شروع هو االلتفات �إىل تطبيق
مظاهر اال�ستق�صاء التي �أو�صت بها ( )NRC, 2000وهي انغما�س املتعلمني مبا يلي :الإجابة عن �س�ؤال
علمي� ,إعطاء الأولوية لل�شواهد يف الإجابة عن الأ�سئلة ,ا�ستخدام ال�شواهد لتقدمي التو�ضيحات ,ربط
التو�ضيحات باملعرفة العلم ّية ,التوا�صل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.
املحور الثالث :املمار�سات التدري�سية:
يت�ضح من اجلدول ( )56اخلا�ص مبحور املمار�سات التدري�سية �أن متو�سط الأداء الكلي لهذا املحور
( )2.21وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وقد ت�ضمن هذا املحور مهارتني رئي�ستني يف التدري�س وهما:
التدري�سي وقد بلغ متو�سط الأداء الكلي لها ( )1.73وهي
مهارة ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي يف املوقف
ّ
احل�سابي �أي�ضاً
قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،ومهارة ا�ستخدام التعليم املتمايز والتي بلغ متو�سطها
ّ
( )2.03وهى قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
جدول ( :)56املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور املمار�سات
التدري�سية
املتو�سط االنحراف
رقم
العبارة
احل�سابي املعياري
العبارة
792.
1.73
ي�ستخدم منوذج التعلم البنائي املوقف التدري�سي
11
717.
2.48
يثري اهتمام املتعلمني (التهيئة)
12
871.
 13يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�سة للدر�س (االكت�شاف) 2.21
657.
بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�س (التو�ضيح) 2.48
14
827.
2.10
ي�ستفيد من نتائج التقومي يف حت�سني التدري�س (التقومي)
15
925.
1.80
يربط املفاهيم بتطبيقات �أخرى (الإثراء)
16
628.
2.03
ي�ستخدم التعليم املتمايز
17
870.
2.01
ينوع ا�سرتاتيجيات التدري�س لتنا�سب �أمناط تعلم خمتلفة
18
897.
1.65
يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني
19
1.08
1.54
يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة
20

م�ستوى
الأداء
متو�سط
عال
متو�سط
عال
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

الرتتيب
8
1
5
1
3
7
4
6
9
10

بالن�سبة مل��ه��ارة ا�ستخدام من��وذج التعلم البنائي ,فقد ح�صل م���ؤ���ش��ران م��ن م���ؤ���ش��رات الأداء على
متو�سطات عالية ( )2.48( ،)2.48وه��ى على ال��ت��وايل« :يثري اهتمام املتعلمني (التهيئة)» ،و«يعر�ض
املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدرو�س» .وقد يعود االرتفاع الن�سبي لهذين امل�ؤ�شرين �إىل تركيز كتب
الطالب واملعلم على مرحلة التهيئة وا�ستخدام ال�صور والتجارب اال�ستهاللية يف التمهيد� ،أما عر�ض
املفاهيم فقد احتوى كتاب املعلم على منظمات مفاهيمية لتو�ضيح املفاهيم والعالقة بينهما �إىل جانب
تركيز كتاب الطالب على تو�ضيح املفاهيم يف �صفحة املفردات يف االبتدائي وتو�ضيح املفردات يف املرحلة
املتو�سطة �إىل جانب م�سرد امل�صطلحات .ويدل �صندوق ال�شواهد على ا�ستخدام املعلمني واملعلمات بن�سب
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متفاوتة لأدوات التعلم الالزمة للتهيئة وعر�ض املفاهيم والتي تعترب من متطلبات املناهج اجلديدة
كما يلي :جدول التعلم ( ،)% 27.77ا�ستخدام ال�صور والق�ص�ص للتهيئة ( ،)%53.33جتربة ا�ستهاللية
( ،)%24.44ا�ستخدام لوحة املفردات ( ،)%22.22تو�ضيح املفردات وتطويرها (.)%52.22
وبالن�سبة لبقية امل�ؤ�شرات التابعة لهذه املهارة فقد ح�صلت على قيم متو�سطة وهى)2.21(:
و( )2.10و( )1.80وهى على التوايل« :يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�سة» «ي�ستفيد من نتائج
التقومي» «يربط املفاهيم بتطبيقات �أخرى (الإثراء)» .ويدل �صندوق ال�شواهد على توظيف املعلمني
واملعلمات لأدوات التعلم الواردة يف كتب امل�شروع مثل توظيف لكرا�س الن�شاط العملي لتوفري خربات
عملية للمفاهيم ( ،)%22.22عر�ض مناذج عملية للطالب ( ،)%8.88وبالن�سبة للإثراء جند �أن ()%20
من ي�ستخدمون م�شاريع الوحدات الدرا�س ّية ،و( )%22.22من ي�ستخدمون املطويات ،ون�سبة ()%41.11
من ي�ستخدمون الكتاب املدر�سي والذي يت�ضمن العديد من الأن�شطة الإثراية.
وتتفق هذه النتائج املرتبطة بالبنائية مع درا�سة الرويثي والرو�ساء ( )2010والتي تو�صلت �إىل �أن
�أداء معلمات العلوم يف ا�ستخدام النموذج البنائي ( )s’E5كانت بدرجة متو�سطة ,ودرا�سة ال�شبلي و�آخرون
( )2010والتي �أظهرت �أن معلمي العلوم يوظفون البنائية بدرجة مقبولة ,ودرا�سة الوهر ( )2002والتي
تو�صلت �إىل �أن درجة معلمي العلوم بالنظرية البنائية كانت �ضعيفة.
وتدل هذه النتيجة على انعكا�س مناهج العلوم اجلديدة على املمار�سات البنائية للمعلمني واملعلمات
�إذ �إن حمتوى مناهج العلوم اجلديدة والكتب امل�ساندة للمعلم �ساعدت على تطور املمار�سات البنائية يف
التدري�س للمعلمني واملعلمات ،ولكن مل ت�صل �إىل الدرجة الكبرية والفاعلة.
وبالن�سبة ملهارة ا�ستخدام التعليم املتمايز فقد ح�صل م�ؤ�شر الأداء «يعمل على معاجلة املفاهيم
البديلة ال�شائعة» على م�ستوى �أدنى املتو�سط �إذ بلغت القيمة املتو�سطة ( ،)1.54وبالرغم من �أن م�ؤ�شر
الأداء املرتبط بالك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة يف املحور الأول :املادة العلم ّية كان قيمة متو�سطة
( ,)1.85مما ي�شري �إىل جهل املعلم باملفاهيم البديلة وط��رق م�ساعدة املتعلم على التغيري املفاهيمي.
وعلى الرغم من �أن دليل املعلم يف جميع املراحل يحدد بع�ض املفاهيم البديلة وطرق عالجها كما تعمل
املهني حددت الت�صورات اخلاطئة
املهني على هذا اجلانب حيث �إن عبارة «برامج التطوير ّ
برامج التطور ّ
ال�شائعة لدى املتعلمني» ح�صلت على قيمة متو�سطة ( )2.06يف نتائج ال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة احلالية,
املهني .وحيث �إن من��وذج التغري املفهومي لبو�سرن ( )Posener, et al, 1982ي�شري
يف ا�ستبانة التطور
ّ
يف معاجلة املفاهيم البديلة �إىل مرحلتني متتاليتني �أ�سا�سيتني هما :مرحلة ا�ستك�شاف �أمناط الفهم
اخلاطئ لدى املتعلمني ،ومرحلة ا�ستخدام �أ�سلوب املعاجلة املنا�سب والإ�سرتاتيجية الالزمة لتعديل
املفاهيم البديلة ,لذلك البد من و�ضع برامج متخ�ص�صة لهذا املجال وتركز على مرحلتي التعديل
ال�سابق ذكرهما� .إىل جانب �أهمية عمل درا�سات حول الك�شف عن الت�صورات البديلة لدى املعلمني والتي
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ميكن �أن ت�ؤثر �سلباً يف تعليم الطالب والطالبات كما �أ�شار العديد من الدرا�سات يف هذا املجال مثل درا�سة
العطار ( )2002ودرا�سة بيومي ( .)2003لذا من الأهمية مبكان بذل مزيد من اجلهد يف هذا املجال� .أما
بقية امل�ؤ�شرات التابعة ملهارة التعليم املتمايز فقد ح�صلت على قيم متو�سطة ( )1.65( ،)2.01وهى على
التوايل «ينوع ا�سرتاتيجيات التدري�س لتنا�سب �أمناط التعلم» ،و«يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر
املتعلمني».
املهني للمعلمني واملعلمات جند �أن القيمة املتو�سطة لعبارة «بينت
وبالنظر �إىل نتائج ا�ستبانة التطور ّ
املهني
املهني كيفية ح�صول جميع الطالب على فر�ص متكافئة» ،و«�أ�سهمت برامج التطور ّ
برامج التطور ّ
يف حت�سني قدراتي على تنويع اخلربات التعليمية للمتعلمني وفق خ�صائ�صهم املعرفية واالجتماعية»..
هي ( )2.20( ،)2.24على التوايل وهي قيم متو�سطة ،وتتوافق مع النتائج ال�سابقة للم�ؤ�شر ()19، 18
املهني
الذي ح�صل �أي�ضاً على قيم متو�سطة .وهذه النتائج لها داللة� ,أنه بالرغم من �أن برامج التطور ّ
تناولت هذا اجلانب �إال انه يتطلب املزيد من اجلهد وخا�صة يف التدريب على تنويع ا�سرتاتيجيات التعليم
لريتفع م�ستوى �أداء معلمي العلوم من امل�ستوى املتو�سط �إىل املرتفع.
تو�صية :االهتمام مبعرفة املعلم ب�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة Pedagogical content
العلمي يعد �أ�سا�س ًيا �إال �أنه من ال�ضروري للمعلم �أن
 ،knowledgeفبالرغم من �أن فهم املعلم للمحتوى
ّ
يعرف كيف يجعل الطالب يفهم هذا املحتوى ،ويكون ذلك من خالل تزويده باملعرفة حول كيفية تعلم
الطالب مو�ضوعات معينة وكيفية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الفعالة لذلك� .إن �إملام املعلم باملادة العلم ّية
��اف جل��ودة التدري�س ,يحتاج املعلم �إىل خ�برات مل�ساعدة املتعلمني على ا�ستيعاب
�أ�سا�سي ،ولكنه غري ك ٍ
املفاهيم العلم ّية مثل معرفة اال�سرتاتيجيات والأمثلة والتو�ضيحات والأن�شطة اخلا�صة بكل مفهوم� .إن
املهني على حت�صيل الطالب مرت مبرحلتني ,املرحلة الأوىل تناولت
البحوث التي تناولت �أثر التطور ّ
مهارات التدري�س عامة وتناولت املرحلة الثانية تعلم الطالب ملو�ضوع معني وطرق التدري�س اخلا�صة
مبو�ضوع معني وتعزيز املعرفة العلم ّية مبو�ضوع معني لدى املعلمني (.)AERA, 2005
املحور الرابع :العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع:
يت�ضح من اجلدول (� )57أن مهارة العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع ,هي ثاين
�أقل املهارات م�ستوى مقارنة باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة ,حيث بلغ متو�سط الأداء الكلي ()1.69
وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الغامدي ( )2010حيث وجد �أن معلمي
العلوم ال ميار�سون الربط بني مو�ضوعات العلوم واملواد الأخرى ,ودرا�سة اخلياط ( )2001والتي تو�صلت �إىل
�أن ن�سبة كبرية من املعلمني واملوجهني  -عند تقوميهم للواقع -يرون �أن �صياغة �أهداف املواد االجتماعية
وتخطيط مناهجها وتدري�س وتقومي املتعلمني يف ال�صفني الأول والثاين الثانويني ال يراعى فيها �شروط
الأ�سلوب التكاملي.
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جدول ( :)57املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور العالقة التكاملية
بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
رقم
العبارة

العبارة

املحور الرابع :العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى
21
22
23
24
25
26

يربط العلوم باملواد الأخرى
يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ساب وجمع
وعر�ض وتف�سري البيانات
يوظف �أن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم
يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى (العلوم
ال�شرعية ,العلوم االجتماعية ،اللغة العربية ،الرتبية الفنية)
يربط العلوم بالتقنية واملجتمع
يربط املحتوى بالق�ضايا العلم ّية والظواهر املحيطة باملتعلمني
يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة
اليومية فيما يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية
يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�صميم التقني

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري الأداء

الرتتيب

1.69

0.854

متو�سط

---

1.75
1.32

0.907
1.206

متو�سط

4

منخف�ض

6

2.08

1.064

متو�سط

1

1.84

1.017

متو�سط

5

1.64

0.907

متو�سط

---

1.97

0.985

متو�سط

3

1.85

0.981

متو�سط

2

1.19

1.080

منخف�ض

7

وعند النظر �إىل حمور الربط مع العلوم الأخرى نالحظ �أن امل�ؤ�شر «يوظف �أن�شطة قرائية وكتابية
متنوعة لتعلم العلوم» ،قد ح�صل على م�ستوى متو�سط ,على الرغم من �أن الإر���ش��ادات يف دليل املعلم
والإ���ش��ارة ال�صريحة املبا�شرة لهذا اجلانب مثل عنوان «�ساعد طالبك على ال��ق��راءة والكتابة» و»قبل
القراءة» و»�أتهي�أ للقراءة» و»يف يف �أثناء القراءة» بالإ�ضافة �إىل «املطويات» .وتعترب هذه املمار�سة مهمة
لأهميتها الكبرية يف التعلم ,فا�ستخدام هذه الأن�شطة يثبت املفاهيم العلم ّية التي تت�ضمنها مادة العلوم
(.)Welders, 2000
وت�ل�اه امل���ؤ���ش��ر «ي�ب�رز العالقة التكاملية ب�ين العلوم وامل���واد الأخ���رى (ال��ع��ل��وم ال�شرعية ,العلوم
ً
متو�سطا ,على الرغم � ً
أي�ضا من
االجتماعية ،الرتبية الفنية» ،الذي حقق فيه املعلمون واملعلمات �أدا ًء
الإ�شارة ال�صريحة املبا�شرة لهذا اجلانب يف دليل املعلم مثل وجود عنوان «الربط مع املناهج» و»تنوع
الثقافات» ,وا�ستخدام املطويات ب�أ�شكال خمتلفة .وقد �أكدت درا�سة يل( )Lee, 2007على �أهمية العالقة
التكاملية بني املواد عند عر�ض منوذج لربط املواد املختلفة يف وحدة واحدة.
�أما امل�ؤ�شر «يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ساب وجمع وعر�ض وتف�سري البيانات»
ً
منخف�ضا ،مما يعني �أن املعلمني يحتاجون �إىل توجيه لأدائها.
فقد كان م�ستوى �أداء املعلمني واملعلمات
ويرى الفريق �أن الربط هنا مع الريا�ضيات يحتاج �إىل �إتقان للمفاهيم الريا�ضية ملعرفة كيفية توظيفها
وربطها بالعلوم .وق��د يكون عامل الوقت له عالقة بانخفا�ض ه��ذا امل�ؤ�شر ،حيث يحتاج املعلم لوقت
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�أطول يف التخطيط والتنفيذ ،نظراً للمعارف واملهارات امل�ستقاة من خارج التخ�ص�ص ،في�ضطر الكثري
من املعلمني �إىل تقدمي معلومات ومعاجلة مفاهيم خ��ارج نطاق تخ�ص�صهم وخرباتهم ،مما يجعلهم
يقدمونها ب�شكل غري مالئم وغري عميق وهذا ما �أ�شارت �إليه الدرا�سات يف هذا املجال (Amirshokoohi,
.)2008; Morlier, 2012; Basista et al, 2001
وبالن�سبة للمحور الفرعي «يربط العلوم بالتقنية واملجتمع» فقد ح�صل على قيمة يف �أدنى املتو�سط
( .)1.64وح�صل �أعلى م�ؤ�شر يف هذا املحور وهو «يربط املحتوى بالق�ضايا العلم ّية والظواهر املحيطة
باملتعلمني» على قيمة متو�سطة ( ,)1.97بالرغم من �شمول الكتاب لبع�ض الإر�شادات يف هذا اجلانب
مثل «�س�ؤال من واقع احلياة» و»حقيقة طريفة» .يليه امل�ؤ�شر «يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول
البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية» حيث ح�صل على قيمة متو�سطة
( .)1.85وح�صل امل�ؤ�شر «يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�صميم التقني» على م�ستوى �أداء منخف�ض
( .)1.19مما يدل على �أن معظم املعلمني مل ميار�سوا هذه املهارة .وميكن �أن يرجع ال�سبب �إىل �أنه مل
يتم تدريب املعلمني على نحو كاف ملعاجلة هذه الق�ضايا .وال�سبب الآخ��ر �أن بع�ض املعلمني حتى لو
درب��وا على معاجلة الق�ضايا (العلوم ،والتقنية ،واملجتمع) يرون �أن قيا�س املعرفة املرتبطة بالق�ضايا
االجتماعية ميكن �أن يكون على ح�ساب املعرفة املرتبطة باملفاهيم العلم ّية .حتى ولو �أنهم يف جتربة
تطبيق املناهج اجلديدة �إال �إنهم مازالوا يتبعون املنهج التقليدي ال��ذي تعودوا عليه .وه��ذا ما ت�ؤكده
املهني يف حت�سني قدراتي على تدري�س العلوم
املهني للعبارة «�أ�سهمت برامج التطور ّ
نتائج ا�ستبانة التطور ّ
�أو الريا�ضيات بالتكامل مع املواد الأخرى» حيث ح�صلت على �أعلى املتو�سطات بقيمة متو�سطة وب�أعلى
املهني والذي يخ�ص
التكرارات ( .)1003وتف�سر هذه ب�أن املعلمني واملعلمات ا�ستفادوا من برنامج التطوير ّ
هذا املحور ولكنهم مل يطبقوا ما تعلموه ،وا�ست�سهلوا املنهج التقليدي .وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة كل من
الأحمد والفدا ( ،)2012والأحمد وعثمان ( ،)2007و�ستال و�ستال � Stahl & Stahl, 1995إذ �أ�شاروا �إىل �أن
ريا من املعلمني اعتادوا التعامل مع الكتب املدر�سية ومتطلبات اختباراتها على �أ�سا�س املنهج التقليدي.
كث ً
تو�صية :توجيه وتدريب املعلمني لتعزيز مفهوم التكامل ,لأهميته يف تغطية م�ساحة وا�سعة من
املعرفة واملهارات املتعددة للمتعلمني ،في�ستطيع املعلم وبوا�سطة التخطيط الدقيق �أن يفيد املتعلمني
يف جم��االت ُيحتمل �أن ال ميكن احل�صول عليها �إذا عولج التدري�س يف مو�ضوعات ف��ردي��ة .وق��د دلت
درا�سة الأحمد والفدا ( )2012على �أن ا�ستخدام �أ�سلوب التكامل يقدم خ�برات �إثرائية وفكرية لي�س
فقط للطالبات ،و�إمنا � ً
أي�ضا للمعلمات .وقد �أكدت كل من معايري �إعداد معلمي العلوم  NSTAومعايري
التدري�س املهن ّية ملعلم العلوم  NBPTSومعايري تقومي املعلم اجلديد و�أي�ضاً يف �أثناء اخلدمة InTASC
كلها على �أهمية �إملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع .وحتى قامت
 NSTAبنقد م�سودة معايري اجليل اجلديد ملعايري العلوم  ،NGSSب�أنها مل تعطي �أهمية للتكامل بني
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العلوم وامل���واد الأخ���رى و�أن��ه مت جتاهلها يف املعايري اجل��دي��دة ( ، )Hassard, 2012و�أج���رى �سكرودلر
و�آخ��رون ( )Schroeder et al., 2007درا�سة حللت �أكرث من  61درا�سة علمية ملعرفة حجم الأثر لعدة
ا�سرتاتيجيات ،وجد �أن اال�سرتاتيجيات الداعمة لل�سياق -وهي اال�سرتاتيجيات التي جتعل العلوم قريبه
من �أذهان املتعلمني بتقدمي مو�ضوعات و�أمثلة وم�شكالت من واقع احلياة  -هي الأكرب حجما يف الت�أثري
على حت�صيل الطالب يف العلوم.
املحور اخلام�س :تقومي متنوع وم�ستمر:
يت�ضح من اجلدول ( )58اخلا�ص مبحور التقومي املتنوع وامل�ستمر �أن متو�سط الأداء الكلي لهذا
املحور( )1.92وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات الأداء
التابعة لهذا املحور بني ( )2.23و( ،)1.52حيث �إن جميع م�ؤ�شرات الأداء اخلم�سة تقع يف القيم املتو�سطة.
جدول ( :)58املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور التقومي املتنوع
وامل�ستمر.
رقم
العبارة

العبارة

27
28
29
30
31

يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي
يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية
ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني
ي�ستخدم مهام واقعية ذات �صلة بحياة املتعلمني
ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري الأداء
2.23
2.12
1.84
1.91
1.52

0.955
0.979
1.01
1.03
1.07

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

الرتتيب
1
2
4
3
5

حيث جند �أن �أعلى درجة �أداء ن�سبية للم�ؤ�شرات يف جمال التقومي هي« :يوظف التقومي القبلي
والبنائي واخلتامي» ،و«يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية» ( )2.12( ،)2.23على التوايل.
وتتفق هذه النتائج ب�شكل عام مع درا�سة الغامدي ( )2010يف �أن املعلم ينفذ التقومي على مراحل و�أمناط
خمتلفة بدرجة متو�سطة ,ومع درا�سة الرويثي والرو�ساء ( )2010والتي ح�صل فيها م�ؤ�شر الأداء يف
التقومي امل�ستمر يف �أثناء مراحل الدر�س املختلفة على قيمة متو�سطة ،ومع درا�سة ال�سايح ( )1997والتي
تو�صلت �إىل �أن املعلمني ي�ؤدون الكفاية يف ا�ستخدام الأ�سئلة الت�شجيعية والبنائية والتجميعية على درجة
متو�سطة .وكذلك الدرا�سات لكل من (اجلوير1996 ،؛ را�شد ومني ال�سعودي1998 ،؛ ال�شمراين2004 ،؛
را�شد2007 ،؛ العليمات والقطي�ش2007 ،؛ ال�شرقي ،)2007 ،والتي تو�صلت �إىل انخفا�ض ملحوظ يف مدى
متكن معلمي العلوم من مهارة التقومي.
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�أم��ا بالن�سبة للم�ؤ�شرات الثالثة وه��ي« :ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني»،
و«ي�ستخدم مهام واقعية ذات �صلة بحياة املتعلمني» ،و«ي�شجع املتعلمني على التقومي ال��ذات��ي» .فقد
ً
املتو�سط .وهذه النتائج تك�شف عن
ح�صلن على ( )1.52( ،)1.91( ،)1.84على التوايل ،وهى قيم يف �أدنى
ق�صور يف مهارات التقومي البديل ،حيث ت�شري نتائج �صندوق ال�شواهد �إىل �أن  %20من املعلمني واملعلمات
ي�ستخدمون �أن�شطة للتقومي الذاتي ،و�أن  %15.55ي�ستخدمون خرائط املفاهيم ،و %26.66من املعلمني
واملعلمات ي�ستخدمون ملفات الأداء يف التقييم .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة الرويثي والرو�ساء ()2010
والتي تو�صلت �إىل �أن درجة ممار�سة �أ�ساليب التقومي الواقعي ،وا�ستخدام �أن�شطة عملية لتقومي الأداء،
وا�ستخدام ملفات الأداء (البورتفوليو) كان منخف�ضا ,ودرا�سة مراد ( )2001والتي �أظهرت �أن املعلمني
واملعلمات ميار�سون �أ�ساليب التقومي بدرجة مقبولة ،وان درجة ا�ستفادة املعلمني من ملف الإجن��از يف
تقومي الطالب قليلة ،ودرا�سة �إبراهيم ( )2006والتي تو�صلت �إىل �أن هناك ق�صور يف بع�ض مهارات
تطبيق التقومي الواقعي لدى معلمي املرحلة االبتدائية ،ودرا�سة فريتز ( )Fritz, 2001والتي �أ�شارت
�إىل �أن ا�ستخدام املعلمني مللف الإجناز قليل ولكنه يف تزايد م�ستمر .كما �أظهرت نتائج درا�سة الدو�سري
(� )2003إىل �أن الكثري من املعلمني ي�ستخدمون الأدوات التقليدية يف تقومي طلبتهم.
وقد �أرجع فريق الدرا�سة هذه النتائج املتو�سطة والتي مل ت�صل �إىل الطموحات التقوميية املرغوب
فيها وخا�صة يف جمال التقومي البديل والذي يعتمد عليه امل�شروع� ,إىل �سيطرة االختبارات ب�أنواعها
ب�صفتها الأداة املف�ضلة لدى كثري من املعلمني� ،إىل جانب اجلهد الذي يتطلبه ا�ستخدام هذا النوع من
�أ�ساليب التقومي البديل والذي ي�ؤدي �إىل عزوف املعلمني عنه .وقد يرجع � ً
أي�ضا �إىل �ضعف يف برامج
تدريب املعلمني يف جمال التقومي البديل ,حيث �أظهرت درا�سة �أبو �شعرية وا�شتيوه وعباري (� )2010أن
من �أكرث امليعقات التي تواجه تطبيق منظومة التقومي الواقعي هي املعيقات املتعلقة بالإمكانات املادية،
ومن ثم يليها الربامج التدريبية.
تو�صية :ن�شر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�س تقومي التعلم ,من خالل تغيري نظرة املعلمني
من مفاهيم التقومي التقليدي �إىل التقومي البديل ,خا�صة �أن فل�سفة امل�شروع بنيت على �أ�سا�س هذا
النوع من التقومي .وتدريب املعلمني على ا�ستخدام ملفات الأداء لتقومي الطلبة بحيث تكون داعماً
لنظام العالمات التقليدي ،وه��ذا ما �أك��دت��ه كثري من ال��درا���س��ات كدرا�سة بين�سون ()Benson, 1995
ودرا�سة نورمان ( )Norman, 1998والتي �أ�شارت �إىل �أن �أولياء الأمور ف�ضلوا ملفات �أو �سجالت الأداء
لأنها �ساعدتهم على التحقق ومراقبة تطور �أبنائهم وف�سرت لهم درجات التح�صيل .كما �أ�شارت درا�سة
درا�سة ميت�شلر ( )Mutchler,2006ودرا�سة فيث وتود (� )Faith & Todd, 2004إىل تف�ضيل الطلبة لطرق
التقومي الواقعي باملقارنة مع التقومي التقليدي حيث �إنها �أتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم
روح اال�ستقاللية و�شجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة ،وعمل
برامج تدريبية وور�ش عمل للمعلمني واملعلمات يف هذا املجال.
133

املحور ال�ساد�س :بيئة �صفية داعمة:
يت�ضح من اجلدول ( )59اخلا�ص مبهارة البيئة ال�صفية الداعمة� ,أن متو�سط الأداء الكلي ()2.09
وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ,وتدل هده النتيجة على �أنها ثاين �أف�ضل املهارات م�ستوى مقارنة
باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة .ويت�ضح من اجلدول �أنه يوجد م�ؤ�شر واحد ح�صل على متو�سط
عالٍ ( )2.37وهو «ي�ستخدم �أ�ساليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي» .ومما يف�سر هذه النتيجة دور برامج
املهني �أكدت على �أهمية
املهني �إىل �أن برامج التطور ّ
املهني حيث �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
التطور ّ
احرتام جميع الطالب ب�صورة مرتفعة ،وبينت كيفية ح�صول جميع الطالب على فر�ص متكافئة للتعلم,
فقد ح�صل الهدف «ت�سهم يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة» على م�ستوى حتقق عال؛ حيث بلغ
احل�سابي (..)2.34
متو�سطة
ّ
بينما ح�صلت بقية امل�ؤ�شرات على قيم متو�سطة ( ،)2.21و( ،)1.94و( ،)1.78و( ،)2.00و(،)2.22
وه��ي على ال��ت��وايل« :ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة ب�أفكارهم» ،و«يتيح وقتا �أك�بر للتفاعل
ال�صفي بني املتعلمني» ،و«يطبق ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة» ،و«يتبع �إجراءات ال�سالمة يف
جميع الأن�شطة» ،و«يدير الوقت بكفاءة» .تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة الغامدي ( )2010التي
بينت ت�أكيد معلمي العلوم لإيجاد مناخ اجتماعي داعم للتعلم ,ودرا�سة حممد ()Muhammad, 2009
والتي ركز فيها املعلمون على خلق بيئة �آمنة وراعية لطالبهم لتكون جزء من عملية التعلم.
تو�صية :م�ساندة املعلم لتقدمي بيئة �صفية داعمة� ,إن �أف�ضل الطرق لإيجاد بيئة داعمة هو اختيار
املعلمني ال�سرتاتيجيات وطرق حتافظ على البيئة التعليمية ،وتزيد م�شاركة و�إجن��از الطالب ،وتلبي
احتياجاتهم ( .)McGregor,2012حيث �أك��دت درا�سة جوينري ( )Joiner, 2009على �أن الرتكيز على
املخرجات الأكادميية فقط ،قد ي�ؤدي �إىل �إهمال بع�ض اجلوانب االجتماعية املهمة للتعليم ،وال�سيما
العالقات الديناميكية بني املعلم والطالب .و�أ�ضافت ب�أن �أحد �أهم العوامل للنجاح هو ال�شعور باالرتياح
نتيجة املعاملة اجليدة ،والأمان ،ودعم املعلمني لهم .وهذا ما ت�ؤكده درا�سة كل من هامر وبيانتا (Hamre
 )& Pianta, 2001ب�أن العالقات بني املعلم والتلميذ هي من العنا�صر املهمة لنجاح التلميذ يف املدر�سة.
وقد �أ�شارت مارت�سكو (� )Martisko, 2012إىل �أن التعلم التعاوين والعمل اجلماعي ي�سندها عدد كبري من
البحوث ملا لها من ت�أثري كبري يف دعم املمار�سات ال�صفية لدمج �إح�سا�س و�شعور الطالب يف بيئة التعلم.

134

جدول ( :)59املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور البيئة ال�صفية
الداعمة.
رقم
العبارة
32
33
34
35
36
37

العبارة
ي�ستخدم �أ�ساليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي
ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة ب�أفكارهم
يتيح وقتا �أكرب للتفاعل ال�صفي بني املتعلمني
يطبق ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة
يتبع �إجراءات ال�سالمة يف جميع الأن�شطة
يدير الوقت بكفاءة

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري الأداء
عال
0.959
2.37
متو�سط
1.008
2.21
متو�سط
1.069
1.94
متو�سط
1.138
1.78
متو�سط
1.061
2.00
متو�سط
0.990
2.22

الرتتيب
1
3
5
6
4
2

املحور ال�سابع :التقنية يف التعليم:
يت�ضح من اجلدول ( )60اخلا�ص مبحور التقنية يف التعليم� ،أن متو�سط الأداء الكلي ( )1.31وهي
قيمة تقع يف امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل هده النتيجة على �أن معلمي العلوم ميار�سون هذه املهارة مب�ستوى
متدنٍ  ,و�أنها �أقل املهارات �أدا ًء باملقارنة باملهارات الأخرى على بطاقة املالحظة.
جدول ( :)60املتو�سطات احل�سابية والتكرارات والن�سب املئوية لأداء عينة الدرا�سة ملحور التقنية يف التعليم
رقم
العبارة
38
39

العبارة
ي�ستخدم الو�سائل التقنية يف حت�سني التدري�س
ي�شجع املتعلمني على ا�ستخدام التقنية يف البحث

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري الأداء
متو�سط
1.30
1.56
منخف�ض
1.17
1.08

الرتتيب
1
2

بلغ م�ؤ�شر الأداء ملهارة «ي�ستخدم الو�سائل التقنية يف حت�سني التدري�س» متو�سط ( .)1.56وي�شري
�صندوق ال�شواهد �إىل �أن  %45.55من املعلمني واملعلمات ي�ستخدمون احلا�سوب يف ال�شرح و%37.77
ي�ستخدمون عرو�ض البوربوينت يف املقابل جند �أن  %5.5فقط ي�ستخدمون ال�سبورة الإلكرتونية%7.77 ،
ي�ستخدمون الربجميات التعليمة ،و %8.88من املعلمني فقط ي�ستخدمون املقررات الإلكرتونية ،وهذا
م�ؤ�شر �إىل ا�ستمرار املعلم يف ا�ستخدام التقنية ب�شكل تقليدي للعر�ض فقط وعدم ا�ستخدام التقنيات
املهني �إذ �أ�شار
احلديثة يف التدري�س ولعل ذلك يعود �إىل ما �أ�شارت �إليه نتائج ا�ستطالع الر�أي للتطور
ّ
املعلمون واملعلمات �إىل وجود �ضعف يف توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتدري�س العلوم مب�ستوى متو�سط.
وبالن�سبة ملهارة «ي�شجع املتعلمني على ا�ستخدام التقنية يف البحث» فقد ح�صلت على متو�سط منخف�ض
( ،)1.08حيث ي�شري �صندوق ال�شواهد �إىل �أن ن�سبة  %12.22فقط من املعلمني واملعلمات يكلفون الطالب
ب�أن�شطة وواجبات مرتبطة باحلا�سوب واالنرتنت %14.44 ،من يوجه الطالب للقيام بالتكليفات املرتبطة
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باملوقع الإلكرتوين واملوجودة يف املنهج .وهذه النتائج ال تتوافق مع توجه امل�شروع والتي ت�شتمل على عدد
من الأن�شطة الأ�سا�سية املرتبطة بالتقنية وباملوقع االلكرتوين للمناهج.
تتفق هذه النتائج مع درا�سة الرويثي والرو�ساء ( )2010والذي ح�صل فيها معيار توظيف التقنية
يف تدري�س العلوم اجلديدة على �أدنى متو�سط ،ودرا�سة حممد ( )2011التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى �أداء
معلمي املرحلة الإعدادية يف ا�ستخدام التكنولوجيا والتوا�صل ,كان دون حد التمكن يف �ضوء م�ؤ�شرات
الأداء الدولية املعا�صرة .كما تتفق مع درا�سة كيم ( )Kim, 1993والتي تو�صلت �إىل �أن كفايات املعلمني
الكوريني يف ا�ستخدام تقنية التعليم ب�شكل عام منخف�ضة ج��داً ،مع �أن غالبية املعلمني يعرفون قيمة
وفوائد ا�ستخدام التقنية يف التعليم .وقد �أرجع فريق الدرا�سة هذا التدين يف الأداء يف حمور التقنية
ً
منخف�ضا ،وال ي�ساعد املعلم على تطوير
يف التعليم �إىل �أن الدعم املقدم للمعلم يف جمال التقنية كان
املهني حيث �أكد املعلمون
مهاراته التدري�سية يف هذا املجال ،وهذا ما �أ�شارت �إليه نتائج ا�ستبانة التطور ّ
ن�سبي يف توفر م�صادر
واملعلمات وجود �ضعف يف الدعم الفني للأجهزة والو�سائل امل�ستخدمة ،و�ضعف ّ
التعلم لدعم تنفيذ الدرو�س والأن�شطة الإثرائية ،و�ضعف يف جتهيز املدار�س بالتقنيات احلديثة الالزمة
لتنفيذ درو�س امل�شروع .كما يرى الفريق �إىل �أنه قد يرجع �إىل عدم رغبة املعلمني واملعلمات يف ا�ستخدام
التقنية� ،أو ت�شجيع الطالب على ا�ستخدامها يف التعلم لعدم اعتقادهم ب�أهميتها ،فقد �أ�شارت درا�سة
(العمري )2000 ،ودرا�سة (دومي� )2010 ،أن هناك عالقة بني امتالك الكفايات التقنية لدى املعلمني
وتقدير �أهميتها .كما �أن ال�ضعف قد يرجع ,كما ذكر قطران (� ,)2004إىل �إع��داد املعلم قبل اخلدمة
حيث �إن هناك الكثري من ال�سلبيات يف برامج تدريب املعلمني يف ا�ستخدام تقنية التعليم واعتمادهم على
املحا�ضرة والتقومي النظري يف هذا املجال .كما �أظهرت درا�سة الفهيد (� )1998أن املعلمات ال يرغنب يف
التدريب على املهارات التقنية كا�ستخدام احلا�سب الآيل يف التعليم .ولكن الآن بوجود عدد من املتطلبات
التقنية الالزمة لتنفيذ مناهج العلوم اجلديدة برزت احلاجة للتدريب على ا�ستخدام تقنيات التعليم
وهذا ما يف�سر �أن العديد من الدرا�سات احلديثة حددت عدد كبري من االحتياجات التدريبية يف جمال
ا�ستخدام م�ستحدثات تقنيات التعليم يف �إعداد و�إلقاء وتقومي درو�س العلوم مثل درا�سة (رم�ضان)2010 ،
و(ال�ضاحي.)2011 ،
تو�صية :الت�أكيد على ت�أهيل املعلم تقن ًيا ,فقد �أدت التطورات العلم ّية والتكنولوجية �إىل �إحداث
تغري يف �أدوار املعلمني ،فلم يعد دور املعلم مقت�صراً على نقل املعرفة ومل يعد امل�صدر الوحيد للمعرفة،
بل �أ�صبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�صمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية ،ويف �ضوء هذا
ال��دور اجلديد للمعلم بالإ�ضافة �إىل متطلبات امل�شروع� ,أ�صبح من ال�ضروري توافر الكفايات التقنية
املهني وليقوموا بدورهم املهم يف تدري�س العلوم بكل
التعليمية لدى معلمي العلوم ،لتح�سني �أدائهم
ّ
كفاءة واقتدار ،وما يدعم ذلك هو �أن كثري من الدرا�سات �أكدت فعالية ا�ستخدام التقنية مبا فيها �شبكات
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الدرا�سي(;Santangelo & Guy, 2004
التوا�صل االجتماعي يف حت�سني تعلم الطالب وزيادة حت�صيلهم
ّ

 ،)Polyzou, 2005; Thorpe & Young, 2001لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية
الالزمة لتدري�س مناهج العلوم اجلديدة ،والتو�صية بتنميتها واالهتمام بها يف كليات ومعاهد �إعداد
املعلمني قبل اخلدمة.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث (:)2

التدري�سي ملعلم
للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ( )2والذي ن�صه :هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
العلوم يعزى �إىل عامل :اجلن�س (معلم ،معلمة) ،املرحلة التعليمية (االبتدائية ,املتو�سطة) ،اخلربة
التدري�سية (�أقل من خم�س �سنوات ,من � 5إىل �أقل من � 10سنوات ,من � 10إىل �أقل من � 15سنة� 15 ,سنة
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لعينة الدرا�سة وفيما يلي تو�ضيح لذلك:
ف�أكرث)؟ .مت ح�ساب املتو�سط
ّ
عامل اجلن�س (معلم ،معلمة):
احل�سابي واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت
مت ح�ساب املتو�سط
ّ
لعينتني م�ستقلتني لكل حمور وللأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل واجلدول ( )61التايل يو�ضح
النتائج اخلا�صة بذلك:
يالحظ من اجلدول (� )61أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05ما يعني وجود فرق بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�سي،
احل�سابي �أكرب وهن املعلمات ،وتدل هذه النتيجة على �أن
يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
التدري�سي للمعلمني عينة الدرا�سة .كما يالحظ
التدري�سي للمعلمات ب�شكل عام �أف�ضل من الأداء
الأداء
ّ
ّ
التدري�سي ل�صالح
من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء
ّ
املعلمات يف جميع حماور البطاقة ,با�ستثناء حمور ا�ستخدام منوذج التعلم املتمايز فال يوجد اختالفات
التدري�سي للمعلمني واملعلمات يف هذا املحور.
دالة �إح�صائ ًيا يف هذا املحور؛ مما يعني تقارب الأداء
ّ
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة هيانغ وفرا�سر يف تايوان ( )Huang & Fraser, 2009والتي
�أ�شارت �إىل وجود فروق بني ( )818من معلمي ومعلمات العلوم يف �آرائهم حول البيئة املدر�سية .فقد دلت
النتائج �إىل �أن املعلمات يحملن اجتاهات �إيجابية �أعلى من املعلمني نحو الزمالة املهن ّية وامل�صلحة املهن ّية
وامل�ساواة بني اجلن�سني ,بينما يحمل الرجال اجتاهات �إيجابية �أعلى نحو القيادة واحلرية الوظيفية.
وتختلف هذه الدرا�سة مع درا�سة الوهر ( )2002يف الأردن التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة فهم النظرية البنائية تعزى �إىل جن�س املعلم.
املهني الذي قدم
وميكن �أن يرجع االختالف بني املعلمني واملعلمات �إىل اختالف م�ستوى التطوير ّ
املهني ول�صالح املعلمات على جميع حماور
لهما حيث يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى التطوير
ّ
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املهني الذي �شمل خم�سة حماور هي الأهداف واملحتوى و�أ�ساليب التطوير والأن�شطة
ا�ستبانة التطور
ّ
والتقومي ,وذلك ح�سب ما �أ�شارت غليه نتائج ال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة احلالية .كما ميكن �أن يرجع
ال�سبب �إىل اختالف البيئة الرتبوية للجن�سني ,خا�صة �أن تعليم الفتيات كان م�ستقلاً عن تعليم الذكور
�إىل وقت قريب .وبالرغم من خ�ضوع اجلميع للربامج نف�سها حتت مظلة وزارة الرتبية والتعليم حاليا,
�إال �أن الف�صل بني اجلن�سني �سواء يف �أثناء الدرا�سة �أو الإعداد ملهنة التعليم �أو يف �أثناء املهنة قد يكون خلق
ثقافتني خمتلفتني للعمل والتدريب.
جدول ( :)61املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (اجلن�س)
املحور
1
2
3

4

5
6
7
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اجلن�س

العدد

معلم
املادة العلم ّية
معلمة
معلم
خربات تعليمية ا�ستق�صائية
معلمة
معلم
املمار�سات التدري�سية
معلمة
معلم
�أ) ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي
معلمة
معلم
ب) ا�ستخدام التعليم املتمايز
معلمة
ال��ع�لاق��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة ب�ي�ن ال��ع��ل��وم معلم
واملواد الأخرى
معلمة
معلم
�أ) ربط العلوم باملواد الأخرى
معلمة
معلم
ب) ربط العلوم بالتقنية واملجتمع
معلمة
معلم
تقومي متنوع وم�ستمر
معلمة
معلم
بيئة �صفية داعمة للتعلم
معلمة
معلم
التقنية يف التعليم
معلمة
معلم
الأداء الكلي
معلمة
127

162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
127
162
2.38

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.14
2.58
1.71
2.44
1.84
2.28
1.94
2.57
1.68
1.80
1.34
2.14
1.40
2.19
1.27
2.10
1.47
2.49
1.68
2.60
0.90
1.85
1.66
0.534

0.558
0.529
0.780
0.740
0.606
0.567
0.626
0.501
0.651
0.941
0.844
0.624
0.929
0.658
0.833
0.778
0.901
0.553
0.992
0.518
0.992
1.151
0.669

T

الداللة

6.849-

000.

8.027-

000.

6.379-

000.

9.635-

000.

1.262-

208.

9.316-

000.

8.353-

000.

-8.637-

000.

11.866-

000.

10.149-

000.

7.440-

000.

10.223-

000.

عامل املرحلة التعليمية (االبتدائية ,املتو�سطة):
احل�سابي واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت
مت ح�ساب املتو�سط
ّ
لعينتني م�ستقلتني لكل حمور ،وللأداء العام ملعلمي ومعلمات العلوم ككل وجدول ( )62التايل يو�ضح
النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول ( :)62املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (املرحلة
التعليمية)
املحور
1

املادة العلم ّية

2

خربات تعليمية ا�ستق�صائية

3

املمار�سات التدري�سية
�أ) ا���س��ت��خ��دام من�����وذج ال��ت��ع��ل��م
البنائي
ب) ا�ستخدام التعليم املتمايز

4

العالقة التكاملية بني العلوم
واملواد الأخرى
�أ) ربط العلوم باملواد الأخرى
ب) رب�����ط ال���ع���ل���وم ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة
واملجتمع

5

تقومي متنوع وم�ستمر

6

بيئة �صفية داعمة للتعلم

7

التقنية يف التعليم
الأداء الكلي
املتو�سطة

املرحلة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
112

177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
112
177
1.98

2.30
2.38
2.02
2.04
2.05
2.01
2.22
2.21
1.76
1.69
1.66
1.74
1.71
1.81
1.61
1.68
1.93
1.91
2.09
2.07
1.32
1.32
1.97
0.718

60003.
56680.
82845.
86815.
63459.
62194.
66704.
64034.
76353.
83861.
85399.
85480.
91313.
89894.
90810.
90812.
91286.
93412.
0.942
0.929
1.125
1.229
0.707

T

الداللة

1.024-

307.

197.-

844.

482.

631.

197.

844.

730.

466.

781.-

435.

867.-

387.

607.-

545.

130.

897.

256.

798.

035.-

972.

136.-

892.
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يالحظ من اجلدول (� )62أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات يف
املرحلة االبتدائية واملتو�سطة ,غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05مما يعني عدم وجود فرق يف
التدري�سي للمعلمني واملعلمات يعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�س ّية .وتنطبق هذه النتيجة �أي�ضا على
الأداء
ّ
جميع املحاور ,فيمكن مالحظة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني من يدر�سون املرحلة االبتدائية
التدري�سي يف جميع حماور البطاقة؛ مما يعني تقارب الأداء
وبني من يدر�سون املرحلة املتو�سطة يف الأداء
ّ
التدري�سي يف هذا املحور .وقد تعود هذه النتيجة �إىل �أن الفل�سفة الرتبوية القائمة عليها كتب املرحلة
ّ
االبتدائية واملتو�سطة متماثلة تقري ًبا يف تركيزها على معايري الرتبية العلم ّية والنظرية البنائية يف
التعلم والتكامل بني العلوم والريا�ضيات والقراءة والعلوم االجتماعية الأخرى ،حيث تو�صلت نتائج
الفريق الأول للدرا�سة (تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية) �إىل �أن �أبرز االختالفات
بني مناهج املرحلة االبتدائية واملرحلة املتو�سطة كان يف املحتوى واخلربات التي �سيختربها الطالب
فاملحتوى واملهارات يف املرحلة املتو�سطة �أكرب و�أكرث تعقيدًا يف طبيعتها .ولكن طريقة اكت�ساب املعرفة
باملمار�سة والتدري�س كفل�سفة تربوية موجودة يف كتب املرحلة االبتدائية واملتو�سطة .لذلك ف�إن الأداء
املهني يف هذه الدرا�سة
التدري�سي لتنفيذ املنهج كان متماثلاً  .ومما يدعم ذلك �أن نتائج ا�ستبانة التطور ّ
ّ
�أو�ضحت �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني مرئيات املعلمني واملعلمات يف املرحلة االبتدائية
ويف املرحلة املتو�سطة حول التطوير املقدم لهم .بالإ�ضافة �إىل �أن عينة الدرا�سة من معلمي املرحلة
االبتدائية واملتو�سطة لديهم امل�ؤهالت العالية نف�سها ,فقد كانت ن�سبة حملة البكالوريو�س ()%83.7
ون�سبة ( )%91من املعلمني واملعلمات م�ؤهلني تربو ًيا لذلك جاءت النتائج يف عدم وجود فرق يف الأداء
التدري�سي للمعلمني واملعلمات يعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�س ّية.
ّ
عامل اخلربة التدري�سية (�أقل من خم�س �سنوات ,من � 5إىل �أقل من � 10سنوات ,من � 10إىل �أقل من 15
�سنة� 15 ,سنة ف�أكرث):
التدري�سي يعزى �إىل اختالف
وللتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�سة يف م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ للعينات الأربع (�أقل من � 5سنوات,
اخلربة التدري�سية ،مت ح�ساب املتو�سط
ّ
�-5أقل من � 10 ,10أقل من � 15 ,15ستة ف�أكرث) يف املحاور ال�سبعة وكذلك الأداء الكلي ,وجدول ()63
احل�سابي واالنحراف املعياري.
يو�ضح املتو�سط
ّ
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جدول ( :)63املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري ملجموعات الدرا�سة
املحور
املادة العلم ّية

خربات تعليمية
ا�ستق�صائية

منوذج التعلم البنائي

التعليم املتمايز

املمار�سات التدري�سية
(التعلم البنائي
والتعليم املتمايز)

ربط العلوم باملواد
الأخرى

ربط العلوم بالتقنية
واملجتمع

التكامل (ربط العلوم
باملواد الأخرى وربط
العلوم بالتقنية
واملجتمع)

العدد

اخلربة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث

61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
123

2.19
2.51
2.29
2.36
1.87
2.18
2.07
2.04
2.11
2.27
2.14
2.29
1.52
1.67
1.72
1.86
1.89
2.05
1.98
2.13
1.61
1.73
1.56
1.92
1.56
1.63
1.46
1.77
1.59
1.68
1.51
1.84

0.632
0.496
0.569
0.589
0.902
0.727
0.817
0.858
0.712
0.638
0.697
0.605
0.829
0.740
0.759
0.793
0.647
0.563
0.648
0.621
0.913
0.989
1.019
0.786
0.895
1.028
0.979
0.819
0.826
0.938
0.971
0.751
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املحور
تقومي متنوع وم�ستمر

بيئة �صفيه داعمة

التقنية يف التعليم

الأداء الكلي

العدد

اخلربة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنة ف�أكرث

61
41
64
123
61
41
64
123
61
41
64
61
61
41
64
123

1.86
1.98
1.76
2.02
2.06
2.00
1.92
2.21
1.25
0.96
1.25
1.25
1.87
2.00
1.89
2.07

0.923
1.062
1.049
0.781
0.933
1.054
1.089
0.793
1.098
1.120
1.218
1.099
0.753
0.694
0.748
0.669

وللتعرف على دالل��ة الفروق بني املتو�سطات ،مت ا�ستخـــــدام اختـــــبار حتليـــل التبـــاين الأحــــادي
احل�سابي مل�ستوى الأداء
( .)ANOVAيت�ضح من اجل��دول (� )64أن هناك اختالفات بني قيم املتو�سط
ّ
التدري�سي يعزى �إىل اختالف اخل�برة التدري�سية يف املحاور (امل��ادة العلم ّية) ,و(التدري�س املتمايز)،
ّ
و(الربط مع العلوم الأخرى) وذلك ل�صالح ذوي اخلربة (� 15سنة فما �أكرث).
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من الغامدي ( ،)2010ودرا�سة القرين ( )2005وخطابية
وعليمات ( )2001من وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة معلمي العلوم للمهارات
التدري�سية ل�صالح ذوي اخلربات التدري�سية الطويلة.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة حممد ( )2011ودرا�سة العليمات والقطي�ش ( )2007التي تو�صلت
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأكرث خربة وحديثي التخرج.
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جدول ( :)64يو�ضح حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
املحور
املادة العلم ّية
خربات ا�ستق�صائية
التعلم البنائي
التعليم املتمايز
املمار�سات التدري�سية (التعلم
البنائي والتعليم املتمايز)
ربط العلوم باملواد الأخرى
ربط العلوم بالتقنية واملجتمع
العالقة التكاملية (الربط
مع املواد الأخرى والربط مع
التقنية واملجتمع)
تقومي متنوع وم�ستمر
بيئة �صفية داعمة
التقنية يف التعليم
الأداء

م�صدر
التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
2.780
96.598
99.378
2.628
201.852
204.480
1.827
122.013
123.840
4.889
176.128
181.017
2.531
111.373
113.904
6.925
230.137
237.062
4.430
232.552
236.982
5.572
204.336
209.908
3.349
240.186
243.535
3.973
248.251
252.224
10.214
380.498
390.713
2.212
143.062
145.273

درجة
احلرية
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288

متو�سط
املربعات
927.
339.

ف

الداللة

2.734

044.

876.
708.

1.237

609.
428.

1.423

1.630
618.

2.637

844.
391.

2.159

2.308
807.

2.859

1.477
816.

1.810

297.
236.
050.
093.
037.
146.

5.572
204.336
209.908
1.116
843.

2.591

053.

1.325

267.

1.324
871.

1.520

3.405
1.335

2.550

737.
502.

1.469

209.
056.
223.
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وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ,وجدول ( )65يو�ضح اختبار
�شيفيه Scheffe
جدول ( :)65اختبار �شيفيه  Scheffeملتغري اخلربة التدري�سية
املحور

( )Iاخلدمة

�أقل من خم�س �سنوات

�أقل من � 10سنوات
املادة
العلمية
�أقل من � 15سنه

� 15سنه ف�أكرث

�أقل من خم�س �سنوات

�أقل من � 10سنوات
التعليم
املتمايز
�أقل من � 15سنه

� 15سنه ف�أكرث
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( )Jاخلدمة

الفرق بني
املتو�سطات

اخلط أ�
املعياري

Sig.

اقل من � 10سنوات

-32203.-

11757.

060.

اقل من � 15سنه

-10359.-

10417.

804.

� 15سنه ف�أكرث

-17406.-

09117.

304.

اقل من خم�س �سنوات

32203.

11757.

060.

اقل من � 15سنه

21845.

11646.

320.

� 15سنه ف�أكرث

14797.

10499.

576.

اقل من خم�س �سنوات

10359.

10417.

804.

اقل من � 10سنوات

-21845.-

11646.

320.

� 15سنه ف�أكرث

-07048.-

08973.

892.

اقل من خم�س �سنوات

17406.

09117.

304.

اقل من � 10سنوات

-14797.-

10499.

576.

اقل من � 15سنه

07048.

08973.

892.

اقل من � 10سنوات

-15567.-

15876.

811.

اقل من � 15سنه

-20483.-

14067.

549.

� 15سنه ف�أكرث

-33995.-

12311.

057.

اقل من خم�س �سنوات

15567.

15876.

811.

اقل من � 15سنه

-04916.-

15725.

992.

� 15سنه ف�أكرث

-18428.-

14176.

640.

اقل من خم�س �سنوات

20483.

14067.

549.

اقل من � 10سنوات

04916.

15725.

992.

� 15سنه ف�أكرث

-13512.-

12116.

743.

اقل من خم�س �سنوات

33995.

12311.

057.

اقل من � 10سنوات

18428.

14176.

640.

اقل من � 15سنه

13512.

12116.

743.

املحور

( )Iاخلدمة
�أقل من خم�س �سنوات

يربط
العلوم
باملواد
الأخرى

�أقل من � 10سنوات

�أقل من � 15سنه

� 15سنه ف�أكرث

( )Jاخلدمة
اقل من � 10سنوات
اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
اقل من � 10سنوات
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
اقل من � 10سنوات
اقل من � 15سنه

الفرق بني
املتو�سطات
-11969.04952.
-30668.11969.
16921.
-18699.-04952.-16921.-35620.30668.
18699.
35620.

اخلط أ�
املعياري
18147.
16079.
14072.
18147.
17976.
16205.
16079.
17976.
13850.
14072.
16205.
13850.

Sig.

933.
992.
194.
933.
829.
722.
992.
829.
088.
194.
722.
088.

الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث (:)3

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الثالث ( )3والذي ن�صه :ما االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم يف
�ضوء متطلبات امل�شروع ,مت حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات العلوم يف �ضوء نتائج تقومي
التدري�سي وبا�ستخدام بطاقة املالحظة ال�صفية على عينة الدرا�سة ،حيث ت�ضمنت بطاقة املالحظة
الأداء
ّ
(� )39أدا ًء تدري�س ًيا .وقد اتفق فريق الدرا�سة على اعتبار الأداءات التي ح�صلت على م�ستوى (متو�سط،
احتياجا تدريب ًيا ،وهذا ما اعتمدته بع�ض الدرا�سات يف جماالت م�شابهة
منخف�ض ،منعدم) �أنها ت�شكل
ً
كدرا�سة اخلطيب و�إ�سماعيل (.)2001
ومن خالل ا�ستقراء النتائج التي �أفرزها ال�س�ؤال الثالث تبني �أن هناك ق�صو ًرا يف عدد (� )32أداء
تدري�سي من �إجمايل الأداءات التدري�سية ( ,)39حيث مل حتقق عينة الدرا�سة هذه الأداءات مب�ستوى
عال ,وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي ومعلمات العلوم .وفيما يلي جدول رقم ( )66يو�ضح
من خاللها احلاجات التدريبية ح�سب الأولوية.
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جدول( :)66احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم العلوم مرتبه ح�سب الأولوية يف �ضوء نتائج املالحظة ال�صفية.
م

العبارات

1
2

ي�شجع املتعلمني على ا�ستخدام التقنية يف البحث والتوا�صل.
يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�صميم التقني.
يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ساب وجمع وعر�ض
وتف�سري البيانات.
ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي.
يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني.
ي�ستخدم الو�سائل التقنية يف حت�سني التدري�س.
يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما
يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية.
ي�ث�ري م��ن��اق�����ش��ة امل��ح��ت��وى ب��وج��ه��ات ن��ظ��ر امل��ت��ع��ل��م�ين امل��خ��ت��ل��ف��ة اجتماعيا
واقت�صاديا وثقافيا.
يطبق ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة.
يربط املفاهيم بتطبيقات �أخرى (الإثراء).
يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد.
ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني.
ي�برز العالقة التكاملية ب�ين العلوم وامل���واد الأخ���رى (العلوم ال�شرعية,
العلوم االجتماعية ،اللغة العربية ،الرتبية الفنية).
يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني.
يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ستخال�ص النتائج.
ي�شجع املتعلمني على التوا�صل وتف�سري مالحظاتهم ونتائجهم
ي�ستخدم مهام واقعية ذات �صلة بحياة املتعلمني.
ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار.
يتيح وقتا �أكرب للتفاعل ال�صفي بني املتعلمني.
يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري.
يتبع �إجراءات ال�سالمة يف جميع الأن�شطة.
ينوع ا�سرتاتيجيات التدري�س لتنا�سب �أمناط تعلم خمتلفة.
يوظف �أن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم.
ي�ستفيد من نتائج التقومي يف حت�سني التدري�س (التقومي).
يربط املحتوى بالق�ضايا العلم ّية والظواهر املحيطة باملتعلمني.
يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية.
يعطى الفر�صة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات.
ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة ب�أفكارهم.
يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�سة للدر�س (االكت�شاف).

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري االحتياج
عال
1.177
1.08
عال
1.080
1.19
1.32

1.206

عال

1.52
1.54
1.56

1.074
1.080
1.303

متو�سط
متو�سط
متو�سط

1.63

0.981

متو�سط

1.65

0.897

متو�سط

1.78
1.80
1.83
1.84

1.138
0.925
1.026
1.012

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

1.84

1.017

متو�سط

1.85
1.89
1.90
1.91
1.93
1.94
1.97
2.00
2.01
2.08
2.10
2.10
2.12
2.15
2.21
2.21

1.050
0.982
1.005
1.032
0.957
1.069
0.928
1.061
0.870
1.064
0.827
0.985
0.979
0.867
1.008
0.871

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

م
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

العبارات
يخطط م�سبقاً لأن�شطة اال�ستق�صاء
يدير الوقت بكفاءة.
يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي.
يطرح �أ�سئلة ت�ستدعي �أنواعا خمتلفة من التفكري.
يبني ترابط املفاهيم العلم ّية وتطورها.
ي�ستخدم �أ�ساليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي.
يثري اهتمام املتعلمني (التهيئة).
بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�س (التو�ضيح).
يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�سة يف الدر�س.
العلمي.
يراعي �صحة املحتوى
ّ

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري االحتياج
متو�سط
0.939
2.22
متو�سط
0.990
2.22
متو�سط
0.955
2.23
منخف�ض
0.819
2.29
منخف�ض
0.735
2.35
منخف�ض
0.959
2.37
منخف�ض
0.717
2.48
منخف�ض
0.657
2.48
منخف�ض
0.514
2.74
منخف�ض
0.482
2.76

ويالحظ من اجلدول ال�سابق �أن هناك حاجات تدريبية يف جمال اال�ستق�صاء حيث جند �أن متو�سط
الأداءات التدري�سية ذات احلاجة التدريبية ترتواح ما بني ( ،)2.22 -1.83وهى ت�شتمل على م�ؤ�شرات
الأداء التالية :يوجه املتعلمني جلميع البيانات ( ،)1.83ويحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة (،)1.89
وي�شجع املتعلمني على التوا�صل والتف�سري ( ،)1.90وي�شجع على النقد واختبار الأفكار ( ،)1.93ويعطي
الفر�صة للمتعلمني لطرح التوقعات ( ،)2.21ويخطط م�سبقاً لال�ستق�صاء (.)2.22
وهذه احلاجة املرتبطة باال�ستق�صاء قد تعود �إىل عدم قدرة بع�ض املعلمني واملعلمات على تنفيذ
درو�س العلوم وخا�صة التجريبية بال�صورة ال�صحيحة؛ وذلك ب�سب قلة الإمكانات وامل�ستلزمات الالزمة
لتدري�س العلوم يف املختربات؛ مما ي�ؤدي �إىل تدين �أداء املعلمني يف ا�ستخدام بع�ض التقنيات والأجهزة
الالزم ا�ستخدامها لتنمية مهارات اال�ستق�صاء ،وهذا ما �أكدته نتائج ال�س�ؤال املفتوح يف ا�ستبانة التهيئة
املهني املقدم للمعلم ,حيث �إن  540من عينة الدرا�سة �أكدوا احلاجة لتوفري الأدوات والو�سائل
والتطور ّ
الالزمة لتنفيذ درو�س اال�ستق�صاء ،و�أهمية �أن يكون التدريب عمل ًيا ويركز على مهارات اال�ستق�صاء
ميا حتى يكون اً
فعال.
ويتبعه متابعة وتقو ً
كما �أن هناك حاجات متعلقة بالتدريب على املمار�سات التدري�سية ذات ال�صلة بالتعلم البنائي
والتعليم املتمايز حيث تراوحت الأداءات التدري�سية ذات احلاجات التدريبية ما بني ( ،)2.21-1.54وهذه
الأداءات متثلت يف :يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ( ،)1.54ويرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر
املتعلمني ( ،)1.65ويربط املفاهيم بتطبيقات �أخرى (الإثراء) ( ،)1.80ينوع ا�سرتاتيجيات التدري�س
لتنا�سب �أمناط التعلم ( ،)2.01وي�ستفيد من نتائج التقومي يف حت�سني التدري�س ( ،)2.10ويوفر خربات
عملية حول املفاهيم الرئي�سية (االكت�شاف) (.)2.21
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وقد تعزى هذه النتائج �إىل ق�صور يف الربامج التدريبية التي تخ�ص�ص للتدريب العملي على
املمار�سات التدري�سية يف جمال البنائية �أو التعليم املتمايز وهذا ما �أ�شارت �إليه نتائج ال�س�ؤال املفتوح يف
املهني املقدم للمعلم ,التي بينت �أن  92من عينة الدرا�سة يرون �أهمية �إيجاد
ا�ستبانة التهيئة والتطور
ّ
منوذج تدري�سي يتم من خالله ح�ضور درو�س منوذجية يعدها معلمون ومعلمات متميزون �أو م�شرفون
�أو مدربون حيث ميكن من خالله ر�ؤية منوذج تدري�سي منا�سب ملا يواجهونه من عوائق يرون �أنها �أثرت
�سلباً على ت�أديتهم لدرو�سهم .كما �أنه قد يكون من �ضمن �أ�سباب ال�ضعف يف هذا املجال هو عدم توفري وقت
كاف للتدري�س البنائي �أو املتمايز حيث طالب  89من عينة الدرا�سة بزيادة ن�صاب احل�ص�ص التدري�سية �أو
ٍ
تخفي�ض منهج العلوم ليتنا�سب مع الزمن املتاح للح�ص�ص التدري�سية.
ومن خالل ا�ستقراء نتائج اجلدول ال�سابق جند �أن هناك حاجات تدريبية �أي�ضاً يف جمال العالقة
التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع ،حيث تراوحت متو�سطات الأداءات التدري�سية ذات
احلاجات التدريبية ما بني ( ،)2.10 -1.19وقد متثلت مب�ؤ�شرات الأداء التالية :يطور القدرات واملهارات
املرتبطة بالت�صميم التقني ( ،)1.19يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ساب وعر�ض
البيانات ( ،)1.32يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية فيما يتعلق
بق�ضايا العلوم والتقنية ( ،)1.63يربز العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى ( ،)1.84يوظف
�أن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم ( ،)2.08يربط املحتوى بالق�ضايا العلم ّية والظواهر
املحيطة باملتعلمني (.)2.10
وقد يرجع ذلك �إىل عدم توافر اخلربة ال�سابقة للمعلمني واملعلمات يف جمال العالقة التكاملية
بني العلوم واملواد الأخرى ب�سبب حداثة هذا التوجه ،وعدم االهتمام به �سابقاً وخا�صة الربط بني العلوم
والقراءة ،لذلك فهناك حاجة تدريبية ما�سة يف تخ�صي�ص مو�ضوعات معينة ليتم التدريب عليها ،وهذا
ما �أكده  326من عينة املعلمني واملعلمات بتخ�صي�ص حمتوى التدريب يف جماالت حمددة.
بالن�سبة ملجال التقومي املتنوع وامل�ستمر ،جند �أن احلاجات التدريبية يف هذا املجال ارتبطت ب�أداءات
تدري�سية تراوحت متو�سطاتها ما بني ( ،)2.23 -1.52وهذه الأداءات التدري�سية هي :ي�شجع املتعلمني
على التقومي الذاتي ( ،)1.52ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني ( ،)1.84ي�ستخدم مهام
واقعية ذات �صلة بحياة املتعلمني ( ،)1.91يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية (،)2.12
يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي ( .)2.23وقد �سبق احلديث عن �أهمية التدريب يف جمال
التقومي البديل يف تف�سري نتائج بطاقة املالحظة يف هذا املحور ،هذا وقد �أكدت نتائج ا�ستطالع الر�أي �أن
 326من عينة الدرا�سة �أكدوا �أن مو�ضوع التقومي من �أكرث املو�ضوعات حاجة للتدريب من وجهة نظرهم.
ظهرت احلاجات التدريبية يف جمال البيئة ال�صفية الداعمة للتعلم يف عدد من م�ؤ�شرات الأداء
التدري�سي والتي تراوحت فيه املتو�سطات ذات احلاجة ما بني ( ،)2.22-1.78وهى :يطبق ا�سرتاتيجيات
ّ
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التعلم التعاوين املتنوعة ( ،)1.78يتيح وق ًتا �أكرب للتفاعل ال�صفي بني املتعلمني ( ،)1.94يتبع �إجراءات
ال�سالمة يف جميع الأن�شطة ( ،)2.00ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة ب�أفكارهم ( ،)2.21يدير
الوقت بكفاءة ( .)2.22وقد �أرجع عدد من املعلمني واملعلمات ( )117ذلك �إىل �أن �أعداد الطالب يف الف�صل
تقف عائقاً يف تنفيذ الدرو�س ب�شكل �صحيح ،وبني بع�ضهم �أن غرفة الف�صل لي�ست بيئة منا�سبة لتدري�س
درو�س العلوم ،فهم يحتاجون �إىل ف�صول �أكرث ثراء ،مما يعني �أنهم بحاجة �إىل التدريب على �أ�ساليب
فاعلة يف الإدارة ال�صفية تتنا�سب مع املجموعات الكبرية وتي�سر تطبيق ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين
املتنوعة.
�أما �أكرث االحتياجات التدريبية �أهمية باالعتماد على نتائج بطاقة املالحظة ,هي جمال التقنية
التدري�سي فيه ما بني ( )1.56 -1.08وا�شتملت على :ي�شجع املتعلمني
حيث تراوحت متو�سطات الأداء
ّ
على ا�ستخدام التقنية يف البحث والتوا�صل ( ،)1.08وي�ستخدم الو�سائل التقنية يف حت�سني التدري�س
( ،)1.56وقد يعزى ذلك �إىل ق�صور يف الربامج التدريبية التي تخ�ص�ص لتدريبهم على التقنية ،وقلة
اهتمام املعلمني واملعلمات بتوظيف التقنية ب�شكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم .لذا من الأهمية ت�صميم
برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال ا�ستخدام التقنية يف التعليم والتعلم ومبا يتنا�سب مع متطلبات
املنهج اجلديد �سواء يف دليل املعلم او كتاب الطالب �أو املوقع االلكرتوين امل�صاحب للكتب.
وبالن�سبة ملجال املادة العلم ّية فقد ظهرت احلاجة التدريبية فيه فقط يف م�ؤ�شر الأداء التدري�سي:
يربز جانبي العلم كمعرفة علمية وكطريقة يف البحث والتفكري (� ،)1.97أما بقية امل�ؤ�شرات فقد كانت
مبتو�سطات عالية وقد يعود ذلك �إىل �إدراك املعلمني لتطور دورهم و�أهمية التعمق يف املادة العلم ّية،
ولكن على الرغم من ذلك ف�إنه من الأهمية توفري برامج تدريبية متخ�ص�صة يف املادة العلم ّية ملواكبة
امل�ستجدات والتغريات العلم ّية والتقنية يف مادة العلوم.
التدري�سي للمعلمني واملعلمات يعزى �إىل
ويت�ضح من النتائج ال�سابقة عدم وجود فرق يف الأداء
ّ
متغري املرحلة الدرا�س ّية .حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني من
التدري�سي يف جميع حماور
يدر�سون املرحلة االبتدائية وبني من يدر�سون املرحلة املتو�سطة يف الأداء
ّ
التدري�سي يف هذا املحور .ن�ستدل على ذلك ب�أنه ال يوجد اختالف
البطاقة؛ مما يعني تقارب الأداء
ّ
يف درجة االحتياجات التدريبية بني معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية واملتو�سطة وذلك لأن برامج
املهني مت�شابهة �سواء يف املرحلة االبتدائية �أو املتو�سطة كما تو�صلت نتائج الدرا�سة ،كما �أن
التطوير
ّ
العلمي
خربات املعلمني واملعلمات تكاد تكون مت�شابهة �أكادميياً وتربوياً من حيث اخلربات وامل�ؤهل
ّ
وكذلك عدد الدورات التدريبية .حيث �إن ( )%78.9من �أفراد عينة الدرا�سة كانت خربتهم التدري�سية
�أكرث من خم�س �سنوات .كما �أن ( )%21.1فقط مل يح�صلوا على دورات تدريبية .بينما ح�صل البقية على
دورات تدريبية ترتاوح من يوم �إىل �أكرث من ت�سعة �أيام .بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سبة حملة البكالوريو�س يف
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عينة الدرا�سة ( )%83.7ون�سبة ( )%91من املعلمني واملعلمات م�ؤهلني تربوياً .وتتفق هذه النتائج مع
درا�سة �شارون ( )Sharon, 2008ودرا�سة جون�ستون ( )Johnston, 2007والتى بينت نتائجها عدم
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املعلمني واملعلمات يف م�ستوى احتياجاتهم التدريبية يف املجاالت املختلفة.
وختاماً ،فان معلم العلوم يواجه كثرياً من التحديات لتنفيذ امل�شروع ،وخا�صة �أن برامج �إعداد قبل
املهني القائم على
اخلدمة مل توفر لهم الإعداد املنا�سب ملتطلبات املناهج اجلديدة ،لذلك ف�إن التطوير ّ
االحتياج التدريبي �أمر �ضروري لزيادة كفاءة تعليم العلوم.
***
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي الرابع

ين�ص ال�س�ؤال الرئي�سي الرابع على ما يلي :ما واقع تدري�س الريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات
م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟ .ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية:
1 )1ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة م�شروع مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؟.
التدري�سي ملعلم الريا�ضيات يعزى �إىل عامل اجلن�س واملرحلة التدري�سية
2 )2هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
واخلربة التدري�سية؟.
3 )3ما االحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع؟.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع (:)1

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ( )1والذي ن�صه :ما م�ستوى �أداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات
ملهارات التدري�س يف �ضوء فل�سفة م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,مت تطبيق بطاقة
املالحظة ال�صفية على عينة الدرا�سة ,ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الرباعي (عايل – متو�سط –
منخف�ض – منعدم) لتحديد ظهور الأداء لكل فقرة من فقرات الأداة ,حيث تراوح م�ستوى الظهور
بني م�ستوى (عايل) ,ومت متثيله عددياً بالرقم ()3؛ وبني م�ستوى (منعدم) ,ومت متثيله عددياً بالرقم
( ,)0وللإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لكل حمور ولكل مهارة واملتو�سط
احل�سابي العام لأداء معلمي ومعلمات العلوم ككل .وفيما يلي تو�ضيح لذلك:
ّ
الأداء الكلي ملهارات بطاقة املالحظة ال�صفية:
يت�ضح من جدول (� )67أن متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة يف مهارات
تنفيذ املناهج املطورة بلغ ( )1.49من �أ�صل ( )3ويقع يف امل�ستوى املنخف�ض ,وتدل هذه النتيجة على
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التدري�سي لعينة الدرا�سة يف �أثناء تدري�سهم ملناهج الريا�ضيات املطورة ،حيث �إن املعلمني
�ضعف امل�ستوى
ّ
واملعلمات عينة الدرا�سة ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ درو�س الريا�ضيات بكفاءة منخف�ضة تدل على
عدم متكنهم من القيام بالأدوار املطلوبة منهم لتنفيذ املقررات املطورة ب�شكل املطلوب ,وتختلف هذه
النتيجة مع درا�ستي العمري ( ,)2011واحلربي ( ,)2012والتي �أظهرتا �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات
ميار�سون تدري�س مقررات الريا�ضيات املطورة مب�ستوى متو�سط.
ً
متو�سطا يف حماور :بيئة
ومن املالحظ �أن الأداء الكلي لأداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات كان
التعلم والتعليم ,وعملية التعلم والتعليم ,واملادة العلم ّية ,ومهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي.بينما
ً
منخف�ضا يف حماور :توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي
كان الأداء الكلي لأداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات
يف التعليم ،والتعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة ,والتقومي وتعزيز
الأداء ,وحل امل�شكالت.
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ املناهج للمحاور الرئي�سة
جدول ( :)67م�ستوى الأداء
ّ
املحور
1
2
3
4
5
6
7
8

و�صف املحور
بيئة التعلم والتعليم
عملية التعلم والتعليم
املادة العلم ّية
حل امل�شكالت
مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي
توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم
التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة
التقومي وتعزيز الأداء
املتو�سط العام للأداء

العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
289
289
289
289
289
289
289
289
289

2.04
1.65
2.14
39 .1
1.51
1.10
0.89
0.95
1.49

0.665
0.682
0.765
0.990
0.767
0.805
0.721
0.528
0.591

و�سيتم تناول نتائج كل حمور من حماور البطاقة ب�شكل منف�صل وكذلك تف�سري تلك النتائج
والتعليق عليها فيما يلي:
 - 1املحور الأول :بيئة التعليم والتعلم:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل م�ؤ�شر من
املطورة ,واملتعلق ببيئة التعليم والتعلم ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شرات املحور الأول وعددها ( )5م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور ,كما هو مبني
يف اجلدول التايل:
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التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور بيئة
جدول ( :)68م�ستوى الأداء
ّ
التعليم والتعلم.
امل�ؤ�شر
 - 1يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم.
 -2ينظم بيئة ال�صف مبا يتنا�سب مع اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة والتغلب على
ال�صعوبات التي قد تواجه مثل :الإمكانات املتاحة ،وكثافة الف�صول�....،إلخ.
 - 3ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام االختالف.
 - 4يوزع االهتمام والأ�سئلة واملناق�شة والتعزيز ب�صورة عادلة بني جميع املتعلمني.
 - 5يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�سب.
متو�سط الأداء

العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.980
1.92
289
289

2.00

0.837

289
289
289
289

1.94
2.23
2.11
2.04

0.894
0.704
0.705
0.665

ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )68يت�ضح �أن متو�سط الأداء الكلي
لعينة الدرا�سة يف حمور بيئة التعليم والتعلم قد بلغ ( )2.04وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط وتدل
هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي الريا�ضيات ميار�سون املهارات املهتمة ب�إعداد بيئة التعليم والتعلم
مثل توفري املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم ,وتنظيم بيئة ال�صــف ,والعمل بروح الفريق
و�أ�ساليب الأ�سئلة واملناق�شة والتعزيز ,و�إدارة الوقت مب�ستوى تدري�سي متو�سطا ,وهو ما يعني عدم متكنهم
من القيام بالأدوار املطلوبة منهم لتنفيذ املقررات املطورة بال�صورة املطلوبة ,وقد تراوحت املتو�سطات
احل�سابية مل�ؤ�شرات هذا املحور بني ( )1.92و( ,)2.23مما يعني �أن م�ستوى �أداء املعلمني واملعلمات على
كل م�ؤ�شرات هذا املحور كان متو�سطا ,وكان �أعلى م�ؤ�شرين هما على الرتتيب« :يوزع االهتمام والأ�سئلة
واملناق�شة والتعزيز ب�صورة عادلة بني جميع املتعلمني» ,و»يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�سب»� .أما �أدنى
م�ؤ�شرين يف املحور الأول فقد كانا على الرتتيب« :يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات
التعلم» ,و»ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام االختالف».
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن معلمي الريا�ضيات ي�شجعون
املتعلمني على االندماج يف حوارات بع�ضهم مع بع�ض ,وكذلك ينظمون بيئة التعلم ب�شكل فعال ب�أداء
متو�سط ,وكذلك درا�سة احلربي ( )2012والتي �أظهرت �أن امل�شرفني الرتبويني يرون �أن معلمي
الريا�ضيات يحددون الأدوات والو�سائل والتجهيزات الالزمة لعملية التعلم ,وكذلك يديرون الوقت
بفاعلية ب�أداء متو�سط ,ولعل ال�سبب يف هذه النتيجة يعزى �إىل افتقار كثري من املدار�س �إىل التجهيزات
الأ�سا�سية لعملية التعلم كال�سبورات التعليمية مبقا�سات منا�سبة ,وتوفر الف�صول الدرا�س ّية املنا�سبة,
وامل�ساحات املنا�سبة للأن�شطة داخل احلجرة الدرا�س ّية ,وهو ما يفر�ض على املعلم ً
منطا تعليم ًيا �أقرب �إىل
نقل املعلومات بحيث ال يتمكن من �إدارة ال�صف بالطريقة ال�صحيحة ،ويعد عائ ًقا للمعلمني لتكوين فرق
العمل ,واملجموعات ,والتي هي ميدان خ�صب لتعلم تبادل الأدوار والنقا�ش واحلوار والعمل بروح الفريق,
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�أما �إدارة الوقت فقد تركزت مالحظات املعلمات واملعلمني على �ضيق اخلطة الدرا�س ّية الزمنية ملقررات
الريا�ضيات وهو ما �أكدته درا�سة بايون�س ( ,)2011بينما �أكدت درا�سة البلوي وغالب ( )2011على �أن من
االحتياجات املهمة ملعلم الريا�ضيات تدريبه على �إدارة الوقت بفاعلية.
ومما �سبق ُيعد �أداء املعلمني واملعلمات على هذا املحور مر�ض ًيا باملقارنة مع نتائج املحاور الأخرى,
على الرغم من عدم و�صولهم �إىل امل�ستوى امل�أمول يف الأداء ,الأمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهود
يف �سبيل تنمية املهارات التدري�سية لدى املعلمني واملتعلقة بتوفري وتهيئة بيئة تعلم وتعليم منا�سبة
وم�شجعة للمتعلمني ,واالهتمام بالبيئة ال�صفية داخل حجرة الدرا�سة ,مما ي�ساعد يف حتقيق نواجت
التعلم املختلفة املرتبطة بتعليم وتعلم مادة الريا�ضيات ,حيث �أن املطلع على برامج التنمية املهن ّية ملعلم
ريا يف تناول جمال تنظيم بينة التعلم وفق مركزية املتعلم ,و�إدارة وقت التعلم
الريا�ضيات يجد ق�صو ًرا كب ً
بفاعلية حيث �إن املو�ضوعات والوقت املخ�ص�صان لهم قليل.
لذلك تو�صي الدرا�سة احلالية با�ستمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ب�شكل
متخ�ص�ص يف جمال �إدارة الوقت وتنظيم بيئة التعلم وتهيئة الإمكانات املادية املتوفرة ,والعمل على
حت�سني حمتوى تلك الدورات عمقاً و�شمو ًال وتطبيقياً ووقتاً لتكون �أكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�سية
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تهيئة بينة تعلم وتعليم منا�سبة لتنفيذ املقررات املطورة.
كما تو�صي الدرا�سة بتح�سني بيئات التعلم من حيث م�ساحات الف�صول الدرا�س ّية ,وال�سبورات
مبقا�سات تعليمية ,وحت�سني بيئة التعلم مبكوناتها الفيزيائية واملادية ب�صورة منا�سبة وجاذبة لتعلم
الطالب .وكذلك العمل على زيادة الزمن املخ�ص�ص ملقررات الريا�ضيات املطورة ومبا ميكن املعلمني من
تنفيذ الأن�شطة والتمرينات الريا�ضيات بال�شكل املطلوب.
 - 2املحور الثاين :عملية التعلم والتعليم:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل م�ؤ�شر
املطورة ,واملتعلق بعملية التعلم والتعليم ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
من م�ؤ�شرات املحور الثاين وعددها ( )15م�ؤ�ش ًرا وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور ,كما هو
مبني يف اجلدول التايل:
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التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور عملية
جدول ( :)69م�ستوى الأداء
ّ
التعلم والتعليم.
امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

 - 6يحدد هدف الدر�س واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�ضوع التعلم احلايل
وفق مكونات البنية الريا�ضية.

289

2.02

0.914

 - 7يتحقق من متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.

289

2.11

0.828

 -8ي�ستثري دافعية املتعلمني من خالل �أن�شطة ومواد ب�صرية حم�سو�سة �أو
�إلكرتونية �أو خرائط ذهنية �أو مفاهيمية.

289

1.66

1.075

 -9ي�ستخدم �إ�سرتاتيجيات متنوعة للتعليم املتمركز حول املتعلم ,مثل :التعلم
التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والع�صف الذهني ،والنماذج البنائية�...،إلخ.

289

1.54

0.950

 -10ينفذ �إجراءات الإ�سرتاتيجية ب�صورة �صحيحة و�شاملة.
 -11يحث املتعلمني على قراءه الأن�شطة والأمثلة الريا�ضية قراءة حتليلية مت�أنية.

289
289

1.46
1.75

0.905
0.925

 -12يطلب من املتعلمني و�صف املهمة التعليمية ,والتعبري عنها بكلماتهم اخلا�صة؛
لتو�ضيح فكرة الن�شاط �أو املثال الريا�ضي.

289

1.55

0.931

289

1.53

0.928

289

1.50

1.051

 -15يتيح فر�صة جلميع املتعلمني ملمار�سة الأن�شطة والأمثلة وحل امل�شكالت
الريا�ضية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل.

289

2.08

0.775

 -16يتابع �أداء املتعلمني ويناق�شهم يف حل الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت الريا�ضية.

289

2.11

0.787

 -17يك�شف عن الت�صورات اخلاطئة للمفاهيم الريا�ضية لدى املتعلمني ويعاجلها
ب�صورة جماعية.

289

1.93

0.962

 -18يو�سع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�ضيات �أو املتناق�ضات.
 -19يطرح �أ�سئلة تباعديه �أو �أ�سئلة ذات نهايات مفتوحة مرتبطة مبو�ضوع التعلم.
 -20يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملقررات الأخرى.

289
289
289

1.22
1.08
2.53

0.992
0.954
0.702

متو�سط الأداء

289

1.65

0.682

 -13يحث املتعلمني على النقا�ش واحلوار وتبادل ملحوظاتهم على املعلومات
املتوفرة يف الن�شاط �أو املثال �أو امل�شكالت الريا�ضية.
 -14يوفر خططاً بديلة �أو �أمثلة �إ�ضافية؛ لدعم فهم املتعلمني.

التدري�سي
مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )69يت�ضح �أن م�ستوى الأداء
ّ
ً
متو�سطا
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات واملتعلق مب�ؤ�شرات املحور الثاين كان
ب�صفة عامة ،رغم �أنها قيمة متدنية يف امل�ستوى املتو�سط ,حيث بلغ متو�سط الأداء الكلي لهذا املحور
( )1.65وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات هذا املحور بني ( )1.08و()2.53؛ مما يعني �أن م�ستوى
�أداء املعلمني واملعلمات على م�ؤ�شرات هذا املحور قد تراوح بني امل�ستوى املنخف�ض وامل�ستوى العايل ,وكان
�أعلى م�ؤ�شرات هذا املحور :يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملقررات الأخرى ,ويقع يف امل�ستوى
العايل ويدل على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ميار�سون هذا امل�ؤ�شر ب�شكل عال ,وتختلف هذه النتيجة
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مع درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن املعلمني ميار�سون مهارة مراعاة الرتابط بني حمتوى
الريا�ضيات واملواد الأخرى مب�ستوى متو�سط ,كما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة البلوي وغالب ()2012
والتي �أظهرت �أن من �أهم االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات مهارة ربط الريا�ضيات بغريها من
املقررات ,ولعل ال�سبب يف �أداء املعلمني واملعلمات لهذه املهارة مب�ستوى عال هو احتوى دليل املعلم على
معلومات تف�صيلية عن ذلك ,وهو ما �ساعد املعلمني واملعلمات على اكت�ساب املهارة ب�شكل منا�سب.
ً
متو�سطا على ع�شرة م�ؤ�شرات هي (,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6
يف حني كان �أداء عينة الدرا�سة
 ,)17 ,16وتدل هذه النتيجة على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ميار�سون املهارات املت�صلة با�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات متنوعة للتعليم املتمركز حول املتعلم ,مثل :التعلم التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والع�صف
الذهني ،والنماذج البنائية ،وكذلك �إتاحة الفر�صة جلميع املتعلمني ملمار�سة الأن�شطة والأمثلة وحل
امل�شكالت الريا�ضية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل ,ومتابعة �أداء املتعلمني ومناق�شتهم يف حل
الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت الريا�ضية مب�ستوى �أداء متو�سط ,وهو م�ستوى �أداء دال على عدم متكنكم
من ممار�سة هذه املهارات بال�صورة املطلوبة ,وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة احلربي ( )2012والتي
�أظهرت �أن املعلمني ميار�سون مهارات ا�ستخدام املدخل املنا�سب لتقدمي الدر�س ,وتفعيل دور املتعلم يف
عمليتي التعلم والتعليم مب�ستوى �أداء متو�سط ,وكذلك درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن املعلمني
ميار�سون مهارة ت�شجيع املتعلمني على االندماج يف حوارات بع�ضهم مع بع�ض مب�ستوى متو�سط.
�أما امل�ؤ�شرات التي ح�صلت على م�ستوى �أداء منخف�ض فهي على الرتتيب« :يطرح �أ�سئلة تباعديه
�أو �أ�سئلة ذات نهايات مفتوحة مرتبطة مبو�ضوع التعلم» ,و»يو�سع فهم املتعلمني من خالل حثهم على
بناء الفر�ضيات �أو املتناق�ضات» ,و»ينفذ �إجراءات الإ�سرتاتيجية ب�صورة �صحيحة و�شاملة» .وتختلف هذه
النتيجة مع درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن املعلمني ميار�سون مهارة ا�ستخدام الأ�سئلة ال�صفية
التي تركز على التفكري التقاربي والتباعدي مب�ستوى �أداء متو�سط ,ولعل ال�سبب يف ذلك �أن هذه املفاهيم
مثل الأ�سئلة التباعديه والأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة وبناء الفر�ضيات �أو املتناق�ضات جديدة ن�سب ًيا على
املعلمني واملعلمات لعدم تعر�ض برامج الإعداد لها بتاتا ,كما مت مراجعته من قبل فريق البحث احلايل,
وكذلك �ضعف الربامج التدريبية يف هذا املجال حيث �أنها برامج عامة ولي�ست تخ�ص�صية مرتبطة باملحتوى
الريا�ضي.
ً
منخف�ضا ودون
ومن املالحظ �أن �أداء املعلمني واملعلمات على غالبية م�ؤ�شرات هذا املحور كان
امل�ستوى امل�أمول ,الأمر الذي يتطلب زيادة االهتمام بتدريب املعلمني على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم
البنائي والتعلم الن�شط ب�صفة عامة يف التدري�س.
لذلك تو�صي الدرا�سة احلالية با�ستمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ب�شكل
متخ�ص�ص يف جمال التعلم البنائي والتعلم الن�شط ب�صفة عامة ومهارات ا�ستخدام الأ�سئلة ال�صفية التي
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تركز على التفكري التقاربي والتباعدي وبناء الفر�ضيات واملتناق�ضات والعمل على حت�سني حمتوى تلك
اً
و�شمول وتطبيق ًيا ووقتا لتكون �أكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�سية ملعلمي ومعلمات
الدورات عم ًقا
الريا�ضيات يف عملية التعلم والتعليم ,و�أن ترتبط تلك الدورات باملحتوى الريا�ضي ب�شكل خا�ص.
وكذلك ت�ضمني برامج الإعداد يف اجلامعات مفاهيم التعلم البنائي والتعلم الن�شط ب�صفة عامة
ومهارات ا�ستخدام الأ�سئلة ال�صفية التي تركز على التفكري التقاربي والتباعدي وبناء الفر�ضيات
واملتناق�ضات.
 - 3املحور الثالث :املادة العلم ّية:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل م�ؤ�شر من
املطورة ,واملتعلق باملادة العلم ّية ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شرات املحور الثالث وعددها ( )4م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور ,كما هو مبني
يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور املادة
جدول ( :)70م�ستوى الأداء
ّ
العلم ّية
امل�ؤ�شر
 - 21يراعي �صحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلم ّية.
 - 22يو�ضح الرتابط الر�أ�سي والأفقي لتحقيق فهم وا�ضح للبنية الريا�ضية.
 - 23يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�سيكولوجي.
 - 24يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�سائل من واقع احلياة.
متو�سط الأداء

العدد
289
289
289
289
289

املتو�سط
احل�سابي
1.88
2.14
2.02
2.02
2.14

االنحراف
املعياري
0111.
0.875
1.022
1.022
0.765

التدري�سي
ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )70يت�ضح �أن م�ستوى الأداء
ّ
ً
متو�سطا
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات واملتعلق مب�ؤ�شرات املحور الثالث كان
ب�صفة عامة ,حيث بلغ متو�سط الأداء الكلي لهذا املحور ( ,)2.14وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية
مل�ؤ�شرات هذا املحور بني ( )1.88و( ,)2.14مما يعني �أن م�ستوى �أداء املعلمني واملعلمات على م�ؤ�شرات هذا
املحور قد وقعت جميعها يف امل�ستوى املتو�سط ,وكان �أعلى م�ؤ�شر هو «يو�ضح الرتابط الر�أ�سي والأفقي
لتحقيق فهم وا�ضح للبنية الريا�ضية» .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة احلربي ( )2012والتي �أظهرت
�أن امل�شرفني الرتبويني يرون ب�أن معلمي الريا�ضيات ميار�سون مهارة ربط مو�ضوع الدر�س باخلربات
الريا�ضية ال�سابقة بدرجة متو�سطة ،وكذلك درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن معلمي الريا�ضيات
ميار�سون مهارة ربط اخلربات ال�سابقة باخلربات اجلديدة بدرجة متو�سطة.
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�أما م�ؤ�شر «يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�سائل من واقع احلياة» ,وم�ؤ�شر «يعر�ض املحتوى الريا�ضي
وفق التنظيم املنطقي وال�سيكولوجي» ,فقد كان �أداء عينة الدرا�سة احلالية لهما متو�سط .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة احلربي ( )2012والتي �أظهرت �أن امل�شرفني الرتبويني يرون ب�أن معلمي الريا�ضيات
ميار�سون مهارة ربط الريا�ضيات بحياة الطالب بدرجة متو�سطة ,بينما تختلف مع درا�سة العمري
( )2011والتي �أظهرت �أن معلمي الريا�ضيات ميار�سون مهارة ربط معلومات الدر�س بحياة الطالب
اليومية بدرجة مرتفعة ,هذا وقد �أكدت درا�سة البلوي وغالب ( )2012على �أن من �أهم االحتياجات
التدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات تدريبهم على ربط فكرة الدر�س باحلياة العامة.
�أما �أدنى امل�ؤ�شرات فكان« :يراعي �صحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلم ّية» ،فقد ح�صل
على متو�سط �أداء بلغ ( ,)1.88ورغم انه يقع يف امل�ستوى املتو�سط �إال انه منخف�ض جدًا ,مما يعني �أن
املعلمني واملعلمات لي�س لديهم الإمكانات �أو املهارات الالزمة لإعادة قراء املحتوى الريا�ضي والت�أكد
من خلوه من الأخطاء العلم ّية ,وقد يعود ال�سبب يف ذلك �أن هذه املهارة تتطلب متكن معلم ومعلمة
الريا�ضيات من جوانب املعرفة الريا�ضية ب�شكل عميق.
مما �سبق ترى الدرا�سة احلالية �أن هناك حاجة كبرية �إىل �إعادة �إدراك وفهم املعلمني واملعلمات
للمحتوى الريا�ضي الذي يدر�سونه ,وهو ما �أكدته درا�سة املجاهد ( )2011والتي �أظهرت ب�أن هناك
حاجات معرفية كبرية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف املقررات املطورة ,الن زيادة فهمهم للمحتوى
العلمي �سوف ينعك�س �إيجابياً عل طريقة معاجلتهم للمعرفة العلم ّية مبا حتتويه من مفاهيم وتعميمات
ّ
ومهارات ،فالريا�ضيات بناء ا�ستداليل يبدءا مبقدمات م�سلم ب�صحتها ثم يتم ا�شتاق القواعد والنظريات
وفق قواعد املنطق الريا�ضي ,وهذا يتطلب �أن يكون لدى املتعلم فهم �شامل للبنية الريا�ضية ومكوناتها,
ولن يت�أتى ذلك �إال بزيادة فهم املعلم واملعلمة ملكونات املحتوى الريا�ضي.
لذلك تو�صي الدرا�سة احلالية بتنفيذ دورات خا�صة ملعلمي الريا�ضيات يف جوانب املعرفة الريا�ضية
املت�ضمنة يف مقررات الريا�ضيات املطورة ,والتطبيقات املرتبطة بعنا�صر احلياة اليومية ,حتى يتكون
لدى املعلمني واملعلمات فهم �شامل وعميق لطبيعة املحتوى الريا�ضي وترابطه �أفقيا ورا�سيا وكيفية
ربطه باحلياة العامة ,وهو ما �سوف ينعك�س على �أدائهم التدري�سي.
كما تو�صي الدرا�سة احلالية بت�ضمني برامج الإعداد مقررات تعنى بتحليل املحتوى الريا�ضي
ملقررات الريا�ضيات من ال�صف الأول االبتدائي وحتى ال�صف الثالث الثانوي ,وهو معمول به يف كثري من
الأنظمة التعليمية.
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 - 4املحور الرابع :حل امل�شكالت الريا�ضية:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل
املطورة ,واملتعلق مبحور حل امل�شكالت الريا�ضية ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات املحور الرابع وعددها ( )5م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور,
كما مبني يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور حل
جدول ( :)71م�ستوى الأداء
ّ
امل�شكالت.
امل�ؤ�شر

العدد

 -20يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف-امل�شكلة الريا�ضية.
 -26يطلب من املتعلمني حتديد الت�شابه واالختالف بني امل�شكلة الريا�ضية احلالية
وم�شكالت ريا�ضية �سابقة.
 -27يفكر ب�صوت م�سموع للمتعلمني يف �أثناء احلوار الختيار الإ�سرتاتيجية املنا�سبة.
 -82يطلب من املتعلمني حتديد الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة للحل واخلطوات الالزمة
لها.
 -29يحث املتعلمني على الت�أكد م��ن �إج���راء العمليات احل�سابية واملنطقية ب�شكل
�صحيح.
متو�سط الأداء

289

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.111
1.4

289

1.07

1.065

289

1.48

1.214

289

1.27

1.120

289

1.67

1.184

289

1.38

0.990

التدري�سي
مبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )71يت�ضح �أن م�ستوى الأداء
ّ
ً
منخف�ضا
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات واملتعلق مب�ؤ�شرات املحور الرابع كان
ب�شكل عام ,حيث بلغ متو�سط الأداء الكلي لهذا املحور ( ,)1.38وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات
هذا املحور بني ( )1.07و( ,)1.67حيث كان م�ستوى �أداء املعلمني واملعلمات على امل�ؤ�شر «يحث املتعلمني على
ً
متو�سطا ,وتدل هذه النتيجة �أن معلمي
الت�أكد من �إجراء العمليات احل�سابية واملنطقية ب�شكل �صحيح»
ومعلمات الريا�ضيات ميار�سون املهارات املت�صلة بالرتكيز على العمليات احل�سابية والت�أكد منها ب�شكل
متو�سط ,ولعل ال�سبب يف ذلك هو �أن ( )%72.3من عينة الدرا�سة احلالية من معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ,واملحتوى الذي يدر�سون يركز على تكوين املهارات العديدة بحكم �أنها مرحلة ت�أ�سي�س للطالب,
ً
منخف�ضا ,مما
يف حني كانت م�ستويات �أداء عينة الدرا�سة احلالية يف بقية امل�ؤ�شرات ()28 ,27 ,26 ,25
يعني �أن عينة الدرا�سة ال متتلك املهارات التدري�سية املتعلقة بحل امل�شكلة الريا�ضية ب�شكل �صحيح ،مثل:
حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�ضية ,وحتديد الت�شابه واالختالف بني امل�شكلة الريا�ضية احلالية
وم�شكالت ريا�ضية �سابقة ,وحتديد الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة للحل واخلطوات الالزمة لها .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة العوي�شق ( ,)2009والتي �أظهرت �ضعف �أداء معلمي الريا�ضيات للمهارات التدري�سية
املت�صلة بحل امل�شكالت الريا�ضية ,وكذلك درا�سة املجاهد ( )2011والتي �أظهرت ب�أن هناك حاجات معرفية
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ملعلمي /ومعلمات الريا�ضيات يف تدري�س حل امل�شكالت ,ودرا�سة البلوي وغالب ( )2012والتي �أظهرت �أن
هناك حاجة تدريبية عالية لدى املعلمني واملعلمات يف جمال حل امل�شكالت ,بينما تختلف هذه النتيجة
مع درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن مهارات معلم الريا�ضيات يف تدري�س حل امل�شكالت الريا�ضية
كانت متو�سطة ،وكذلك درا�سة احلربي ( ،)2012والتي �أظهرت �أن م�شريف الريا�ضيات يرون �أن املعلمني
ميار�سون مهارات حل امل�شكالت الريا�ضية ب�صورة متو�سطة ,ولعل الدرا�سة احلالية �أكرث واقعية يف نتائجها
حيث اعتمدت درا�سة احلربي ( )2012على ا�ستطالع �آراء امل�شرفني الرتبويني فقط دون مالحظة �أدائهم
الواقعي ،ودرا�سة العمري ( )2011والتي كانت عينتها فقط ( )18معل ًما ,بينما �شملت الدرا�سة احلالية
مالحظة ( )289معل ًما ومعلمة ,وهو ما يعطي ر�ؤية ا�شمل و�أكرث واقعية ومو�ضوعية.
وتعك�س النتائج ال�سابقة تدين �أداء املعلمني واملعلمات على املحور اخلا�ص بحل امل�شكالت الريا�ضية,
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل عدم تلقي معلمي ومعلمات الريا�ضيات التدريب الالزم على تدري�س حل
امل�شكالت الريا�ضية ,حيث �أن ن�سبة ( )%19.7من عينة الدرا�سة مل يتلقوا �أي تدريب ,وقد يكون ال�سبب
يف ذلك عدم كفاية التدريب املقدم لهم ,حيث يالحظ �أن احلا�صلني على تدريب �أكرث من (� )3أيام هم
ن�سبة ( )%31.2فقط من عينة الدرا�سة ,مما يعني �أن حوايل ( )%70من عينة الدرا�سة مل يتلقوا تدريب �أو
كان تدريبهم �أقل من �أربعة �أيام وهذا غري كايف ,كما �أن املتفح�ص للحقائب التدريبية للمعلمني واملعلمات
يجد �أن هناك ق�صور كبري يف الأمثلة التو�ضيحية من حيث الكم والكيف ,كما �أن الوقت املخ�ص�ص للح�صة
الدرا�س ّية قد ال ي�ساعد معلمي ومعلمات الريا�ضيات على تطبيق �أ�سلوب حل امل�شكالت ب�شكل متكامل
و�صحيح.
ويف هذا الإطار تو�صي الدرا�سة احلالية با�ستمرار تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
ب�شكل متخ�ص�ص يف جمال حل امل�شكالت ,والعمل على حت�سني حمتوى تلك الدورات عمقا و�شموال
وتطبيقيا ووقتا لتكون �أكرث فائدة يف رفع الكفاءة التدري�سية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف حل
امل�شكالت .وكذلك �إعداد برامج تدريبية الكرتونية مرتبطة مبوقع الوزارة لتمكني املعلمني واملعلمات
منت اال�ستفادة منها بكل زمان ومكان وب�صورة م�ستمرة.
كما تو�صي الدرا�سة احلالية ب�إعادة �صياغة وعر�ض امل�شكالت الريا�ضية اللفظية باملقررات بحيث
يتم تنظيمها �أ�سلوب بعد الأخر بحيث يتم الرتكيز على �أ�سلوب حل لفرتة حمدودة ثم االنتقال �إىل
الأ�سلوب الثاين ,وهكذا ثم تقدميها ب�شكل ع�شوائي فيما بعد .و�إجراء درا�سات بحثية عن �صعوبات حل
امل�شكالت الريا�ضية اللفظية يف املقررات املطورة ويف �ضوء متغريات البيئة ال�سعودية فقط.
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 -5املحور اخلام�س :مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مقررات مناهج
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي
الريا�ضيات املطورة ,واملتعلق مبحور مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
واالنحراف املعياريّ لكل م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات املحور اخلام�س وعددها ( )6م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط
الأداء الكلي على هذا املحور ,كما هو مبني يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور
جدول ( :)72م�ستوى الأداء
ّ
مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي.
امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

 -30ي�ستخدم عبارات و�ألفاظ حتث على التفكري ومهاراته يف �أثناء العمل ال�صفي,
مثل :قارن ,والحظ ,و�صنف ,وقرر� ...إلخ.

289

1.59

0.920

 -31يو�ضح وي�شرح ويف�سر مهارات التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية وكيفية
تطبيقها ،وربطها ب�أمثلة من الواقع.

289

1.05

0.940

 -32يحث املتعلمني على ممار�سة مهارات التفكري(املالحظة واملقارنة والت�صنيف
واحل��د���س وال��ت��وق��ع و�إي��ج��اد املتناق�ضات واال���س��ت��ق��راء واال�ستنباط واحل��ل��ول
املتعددة واملتنوعة والأ�صيلة� ...إلخ) يف �أثناء معاجلة املحتوى الريا�ضي.

289

1.40

0.912

 -33يحث املتعلمني على اال�ستماع اجليد لزمالئهم ,وجتنب مقاطعتهم �أو نقدهم
يف �أثناء عر�ضهم الأفكار الريا�ضية.

289

1.96

0.922

-34ي�����س��اع��د املتعلمني على تنظيم �أف��ك��اره��م ومعلوماتهم با�ستخدام الأ���ش��ك��ال
واجلداول والر�سومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية وال�صور.

289

1.41

1.010

289

1.65

1.021

289

1.51

0.767

 -35يحث املتعلمني على التعبري عن الأفكار الريا�ضية ب�صورة (رمزية �أو تعبريية)
�شفوياً �أو كتابياً.
متو�سط الأداء

ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق  -جدول ( - )72يت�ضح �أن متو�سط الأداء الكلي
لعينة الدرا�سة يف حمور مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي قد بلغ ( )1.51وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
املتو�سط وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي الريا�ضيات ميار�سون املهارات املهتمة بالتفكري
والتوا�صل الريا�ضي ،مثل« :ا�ستخدام وحث الطالب على العبارات املرتبطة بالتفكري وتنظيم الأفكار
واال�ستماع اجليد» مب�ستوى �أداء متو�سط ,ومن املالحظ �أن هناك ثالثة م�ؤ�شرات ح�صلت على �أداء
متو�سط ,وهي «يحث املتعلمني على اال�ستماع اجليد لزمالئهم ,وجتنب مقاطعتهم �أو نقدهم يف �أثناء
عر�ضهم الأفكار الريا�ضية» ,حيث بلغ متو�سط الأداء ( )1.96ك�أعلى قيمة متو�سط ,بينما بلغ متو�سط
�أداء املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة احلالية يف م�ؤ�شر «حث املتعلمني على التعبري عن الأفكار الريا�ضية
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ب�صورة (رمزية �أو تعبريية) �شفوياً �أو كتابياً» ( ,)1.65وح�صل م�ؤ�شر «ي�ستخدم عبارات و�ألفاظ حتث على
التفكري ومهاراته يف �أثناء العمل ال�صفي ,مثل :قارن ،والحظ ،و�صنف ،وقرر� ...إلخ» على متو�سط �أداء
بلغ ( ,)1.59ولعل ال�سبب يف ارتفاع قيم هذه امل�ؤ�شرات مقارنة بقية م�ؤ�شرات املحور هو �أن هذه امل�ؤ�شرات
تتطلب مهارات تدري�س عامة و�أ�سا�سية والتي ميكن �أن تكت�سب بفعل املمار�سة ,كما �أنها م�ؤ�شرات مرتبطة
باجلانب النظري بعيدًا عن التطبيق على املحتوى الريا�ضي من قبل املعلم ,فهي جمرد حتفيز وحث
للطالب بعيدا عن املمار�سة التطبيقية� ,أما امل�ؤ�شرات ( )34 ،32 ،31فقد وقعت يف امل�ستوى املنخف�ض ,وهي
«يحث املتعلمني على تنظيم �أفكارهم ومعلوماتهم با�ستخدام الأ�شكال واجلداول والر�سومات واخلرائط
الذهنية واملفاهيمية وال�صور» مبتو�سط �أداء بلغ ( )1.41وكذلك «يحث املتعلمني على ممار�سة مهارات
التفكري (املالحظة واملقارنة والت�صنيف واحلد�س والتوقع و�إيجاد املتناق�ضات واال�ستقراء واال�ستنباط
واحللول املتعددة واملتنوعة والأ�صيلة� ...إلخ) يف �أثناء معاجلة املحتوى الريا�ضي» مبتو�سط �أداء بلغ
(� ,)1.40أما م�ؤ�شر «يو�ضح وي�شرح ويف�سر مهارات التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية وكيفية تطبيقها،
وربطها ب�أمثلة من الواقع» فقد ح�صلت على �أقل قيمة متو�سط �أداء بلغ ( ,)1.05ولعل ال�سبب يف ذلك
يعود �إىل �صعوبة معاجلة مهارات التفكري من خالل املحتوى الريا�ضي� ,أو ل�صعوبة �إدراك بع�ض املفاهيم
والتي قد تكون جديدة على معلم ومعلمة الريا�ضيات ,وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العمري ()2011
والتي �أظهرت �أن مهارات معلم ومعلمة الريا�ضيات يف جمال تنمية التفكري كانت منخف�ضة ,ولعل ال�سبب
يف نتيجة هذا املحور يعود �إىل �أن معلم ومعلمة الريا�ضيات مل يتلق التدريب الالزم من قبل الوزارة على
ذلك ,حيث �أن ثلث املعلمني عينة الدرا�سة مل يتلقوا تدريب� ,أو عدم كفاية التدريب حيث �أن ( )%29.4من
عينة الدرا�سة ح�صلوا على تدريب ملدة �أقل من �أربعة �أيام ,وبالنظر �إىل الدورات التدريبية املقدمة جند
�أنها خلت من مهارات دمج مهارات التفكري يف املحتوى الريا�ضي ,حيث كانت مهارات عامة فقط ,وبالتايل
مل يكت�سب املعلم واملعلمة املهارات املت�صلة بتنمية التفكري ب�شكل �إجرائي ومت�صل مبحتوى الريا�ضيات
املدر�سية ,وهو ما �أكدته درا�سة البلوي وغالب ( )2012من احتياج معلمي ومعلمات الريا�ضيات �إىل
تطوير مهني يف جمال تنمية التفكري والإبداع لدى الطالب.
ويف هذا الإطار تو�صي الدرا�سة احلالية ب�إعداد وتنفيذ دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
ب�شكل متخ�ص�ص لتنمية مهاراتهم يف تنمية التفكري وكيفية دمج تلك املهارات يف املحتوى الريا�ضي
بحيث تكون هذه الدورات خا�صة مبعلمي الريا�ضيات وتركز على الأمثلة التو�ضيحية من مقررات
الريا�ضيات املدر�سية وب�شكل كايف بعيدا عن الأمثلة التي تخدم فكرة املدرب فقط وال تك�سب املتدرب
الأفكار واملهارات املطلوبة بال�صورة ال�صحيحة ,كما تو�صي بت�ضمني مقررات طرق تدري�س الريا�ضيات يف
اجلامعات التدريب على تلك املهارات.
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 - 6املحور ال�ساد�س :توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف
املطورة ,واملتعلق مبحور توظيف الكتاب املدر�سي يف التعليم ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
املعياريّ لكل م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات املحور ال�ساد�س وعددها ( )6م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على
هذا املحور ,كما هو مبني يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور
جدول ( :)73م�ستوى الأداء
ّ
توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم.
العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

 -36يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات.

289

1.00

1.059

 -37يب�سط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.

289

1.01

1.096

 -38يحث املتعلمني على تلخي�ص مادة التعلم يف �صورة مطويات.

289

0.89

1.131

 -39ير�شد املتعلمني �إىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة.
 -40يطلب من املتعلمني و�صف ال�صور والتعبري عن فهمهم حمتواها بكلماتهم
اخلا�صة.
 -41يطلب من املتعلمني الربط بني ال�صورة ومو�ضوع التعلم احلايل.

289

0.76

1.144

289

1.47

1.130

289

1.46

1.148

متو�سط الأداء

289

1.09

0.805

امل�ؤ�شر

ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق  -جدول ( - )73يت�ضح �أن متو�سط الأداء الكلي
لعينة الدرا�سة يف حمور توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم بلغت ( ،)1.09وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي ومعلمات غري متمكنني متاما من
توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف تعليم الريا�ضيات� ,سواء ما يتعلق بتفعيل و�شرح الإر�شادات والتنبيهات
�أو عمل املطويات �أو اال�ستفادة من ال�صور املت�ضمنة بالكتاب املدر�سي يف جمال التعليم ،وقد ح�صل م�ؤ�شر
«يطلب من املتعلمني و�صف ال�صور والتعبري عن فهمهم حمتواها بكلماتهم اخلا�صة» على �أعلى متو�سط
�أداء يف هذا املحور بلغ ( ,)1.47بينما ح�صل م�ؤ�شر «يطلب من املتعلمني الربط بني ال�صورة ومو�ضوع
التعلم احلايل» على متو�سط �أداء بلغ ( )1.46وهما قيمتان تقعان يف امل�ستوى املتدين ,بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي مل�ؤ�شر
احل�سابي مل�ؤ�شر «يب�سط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني» ( ,)1.01وبلغ املتو�سط
ّ
ّ
«يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات» ( ،)1.00وجاء م�ؤ�شر «يحث املتعلمني على تلخي�ص
مادة التعلم يف �صورة مطويات» مبتو�سط �أداء بلغ ( ،)0.89بينما حقق م�ؤ�شر «ير�شد املتعلمني �إىل كيفية
عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة» على �أقل قيمة �أداء وهي ( ,)0.76وتختلف هذه النتيجة مع
درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن مهارات معلم الريا�ضيات يف ا�ستثمار مهارات التلخي�ص يف �إعداد
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املطويات كانت متو�سطة ,وكذلك درا�سة احلربي ( ,)2012والتي �أظهرت �أن م�شريف الريا�ضيات يرون
�أن املعلمني ي�ستفيدون من الإر�شادات يف كتاب الطالب واملعلم ب�صورة متو�سطة ,ولعل الدرا�سة احلالية
�أكرث واقعية يف نتائجها حيث اعتمدت درا�سة احلربي ( )2012على ا�ستطالع �آراء امل�شرفني الرتبويني
فقط دون مالحظة �أدائهم الواقعي ,ودرا�سة العمري ( )2011والتي كانت عينتها فقط ( )18معل ًما,
بينما �شملت الدرا�سة احلالية مالحظة ( )289معل ًما ومعلمة ,وهو ما يعطي ر�ؤية �أ�شمل و�أكرث واقعية
ومو�ضوعية ,ولعل ال�سبب يف �إهمال عينة الدرا�سة لهذه املهارات هو تركيزهم على تنمية اجلانب املعريف
الذي تعودوا عليه يف ممار�ساتهم ال�سابقة ,و�إهمالهم اجلوانب الأخرى املت�صلة بطبيعة النظرية البنائية
والتي ت�ؤكد على ن�شاط املتعلم وا�ستثمار حوا�سه من خالل تنمية مهارة املالحظة والتي تعد املهارة
الأ�سا�سية يف التعلم البنائي� ,أو مهارة التلخي�ص والتي تعد مهارة �أ�سا�سية للإبداع واالبتكار ,وقد يكون
ال�سبب عدم تلقى املعلمني واملعلمات تدريب على ذلك فقد �أظهرت الدرا�سة احلالية �أن حوايل ()%19
من عينة الدرا�سة مل يتلقوا تدريب على تنفيذ املقررات املطورة بتا ًتا ,وقد يكون هناك ق�صور يف الربامج
التدريبية التي قدمت لهم �سواء املحتوى �أو الوقت �أو طريقة التنفيذ وهو ما ظهر من خالل �آراء عينة
الدرا�سة احلالية ,وقد يكون ال�سبب النظرة القا�صرة من املعلمني واملعلمات لعملية التعلم البنائي
ولال�ستفادة من ال�صور واملطويات يف تعلم الطالب ,فهم متعودون على الطريقة املبا�شرة التي تركز على
تكوين املهارة عرب نقلها من املعلم �إىل الطالب دون �إتاحة الفر�صة للمتعلم جلمع ومعاجلة املادة مو�ضوع
التعلم،مع �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرون مبنا�سبة ال�صور املت�ضمنة بالكتاب املدر�سي وو�ضوحها
وارتباطها بالبيئة وكذلك منا�سبة املطويات والإر�شادات املوجه للطالب واملعلم وهو ما �أظهرته درا�سة
بايون�س ( )2011يف �أثناء تقوميها لكتاب ال�صف الأول املتو�سط.
ويف هذا ال�صدد تو�صي الدرا�سة احلالية ب�إعداد ن�شرات ومطويات ورقية والكرتونية لكيفية
تفعيل عنا�صر الكتاب املدر�سي يف تعليم الريا�ضيات ن�شتمل عل �أمثلة تو�ضيحية كافية� ,سواء ما يتعلق
باال�ستفادة من الإر�شادات والتنبيهات وكيفية تدريب الطالب على قراءتها وحتليلها ومتابعتها �أو كيفية
بناء املطويات وا�ستثمار خامات البيئة يف ذلك �أو اال�ستفادة من ال�صور املت�ضمنة بالكتاب املدر�سي يف
�إك�ساب املتعلمني املفاهيم الريا�ضية ،وجمع املعلومات التي ت�ساعد على تنفيذ الأن�شطة التعليمية.
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 - 7املحور ال�سابع :التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
املطورة ,واملتعلق مبحور التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة ,مت
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات املحور ال�سابع وعددها ()3
ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور ,كما هو مبني يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات مبحور التعلم
جدول ( :)74م�ستوى الأداء
ّ
من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة.
امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط
احل�سابي
1.52
0.96

االنحراف
املعياري
1.208
1.055
0.557
0.721

 -42يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�سو�سة.
 -43يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.

289
289

 -44يحث املتعلمني على الإفادة من م�صادر تعلم خمتلفة ,مثل( :الإنرتنت،
واملراجع�...،إلخ).

289

0.22

متو�سط الأداء

289

90 .0

ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )74يت�ضح �أن متو�سط الأداء الكلي
لعينة الدرا�سة يف حمور التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة بلغ
( )0.90وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املنخف�ض ،وتدل هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي ومعلمات
الريا�ضيات ال ميتلكون املهارات التدري�سية لال�ستفادة من الو�سائل املح�سو�سة وتوظيف التقنية لإجناح
عملية تعلم الطالب للمفاهيم واملهارات الريا�ضية ،وبالنظر �إىل تفا�صيل اجلدول جند �أن م�ؤ�شر
ح�سابي بلغ (،)1.52
«يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�سو�سة» وقع يف امل�ستوى املتو�سط مبتو�سط
ّ
�أما م�ؤ�شر «يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم» فقد وقع يف امل�ستوى منخف�ض بقيمة
احل�سابي مل�ؤ�شر «يحث املتعلمني على الإفادة من م�صادر تعلم خمتلفة ,مثل:
( ,)0.96بينما بلغ املتو�سط
ّ
(الإنرتنت ،واملراجع�...،إلخ)» على �أقل متو�سط �أداء يف املحور ويف البطاقة ككل وهو ( ،)0.22وهو ما
ي�شري �إىل انعدام ممار�سة هذا امل�ؤ�شر من قبل عينة الدرا�سة احلالية ,وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة
العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن مهارات معلم الريا�ضيات يف توظيف تقنيات التعليم مبا يحقق �أهداف
الدر�س كانت متو�سطة ,وكذلك درا�سة احلربي ( ,)2012والتي �أظهرت �أن م�شريف الريا�ضيات يرون �أن
املعلمني يعملون على توظيف التقنية ب�صورة متو�سطة ,ودرا�سة النجدي (2008م) والتي �أظهرت �أن
مهارات معلمي الريا�ضيات يف ا�ستخدام التقنية يف تعليم الريا�ضيات كانت متو�سطة ,ولعلل ال�سبب يف
ممار�سة املعلمني واملعلمات مل�ؤ�شر «يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�سو�سة» ب�صورة متو�سطة هو
توفر كثري من املواد املح�سو�سة يف معامل الريا�ضيات باملدار�س وتلقي كثري من املعلمني واملعلمات العديد
من الدورات حولها لأنها ممار�سة واقعية منذ فرتة كبرية ,ولعل ال�سبب يف ممار�سة املعلمني واملعلمات
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مل�ؤ�شر «يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم» ب�صورة منخف�ضة هو انعدام �أو �ضعف
التجهيزات يف املدار�س� ,أما ال�سبب يف انعدام ممار�سة عينة الدرا�سة لال�ستفادة من م�صادر تعلم خمتلفة,
مثل(:الإنرتنت ,واملراجع�...،إلخ) ,فقد يعود �إىل عدم احتوى برامج التدريب املقدمة لهم على �إ�شارات
ملثل هذا ال�سلوك التدري�سي ,واعتيادهم على مرجع واحد للمعرفة الريا�ضية وهو الكتاب املدر�سي ,وتتفق
نتيجة املحور ال�سابق ب�شكل عام مع نتيجة درا�سة البلوي وغالب ( )2012والتي �أكدت احتياج املعلمني
واملعلمات �إىل تطوير مهني يف جمال دمج التقنية يف التعليم.
ويف هذا ال�صدد تو�صي الدرا�سة احلالية بتوفري التجهيزات الالزمة من �أجهزة وبرجميات ومواد
حم�سو�سة وم�صادر وقواعد معلومات وكذلك مراجع �إثرائية يف املدار�س ,وتوفري التدريب الالزم عليها
والذي يركز على تكوين املهارة لدى املعلم واملعلمة يف كيفية �إك�ساب املتعلمني التعلم من خالل التقنية
والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة ,كما تو�صي الدرا�سة احلالية بت�ضمني كل ف�صل درا�سي
قائمة بامل�صادر الإ�ضافية واملراجع ،وهو ما �أكدته بايون�س ( )2011من �إن الكتاب بحاجة �إىل قائمة
بامل�صادر واملراجع التي �أخذت منها املادة العلم ّية وقائمة بامل�صطلحات ,وهو ما قد يعود الطالب �إىل تعدد
م�صادر التعلم وهذا يوافق �أفكار فيجوت�سكي (.)Vygotsky
 - 8املحور الثامن :التقومي وتعزيز الأداء:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
للتعرف على م�ستوى الأداء
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لكل
املطورة ,واملتعلق مبحور التقومي وتعزيز الأداء ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات املحور الثامن وعددها ( )6م�ؤ�شرات وكذلك متو�سط الأداء الكلي على هذا املحور,
كما هو مبني يف اجلدول التايل:
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات يف حمور
جدول ( :)75م�ستوى الأداء
ّ
التقومي وتعزيز الأداء.
امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

 - 45ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني ,مثل :الروبرك�س ,وملف
الإجناز ,وبطاقات الت�أمل الذاتي ,واختبارات الأداء ,واالختبارات التح�صيلية,
وبطاقات تقومي الأقران�..إلخ.

289

1.26

7570.

 - 46يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني يف �ضوء نتائج التقومي بكل مراحله
الت�شخي�صي والتكويني والنهائي.

289

1.84

0.854

 - 47يحث املتعلمني على مراقبة �أدائهم وتقدمهم يف كل خطوة من خطوات العمل
با�ستخدام قوائم ال�شطب �أو الروبرك�س.

289

0.55

0.758
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امل�ؤ�شر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

 -48يطلب من املتعلمني �إ�صدار �أحكام منطقية وعلمية على �أدائهم يف �ضوء
حمكات حمددة.

289

0.65

0.812

 - 49يحث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من خالل تفعيل
قنوات التوا�صل الإلكرتونية بني املتعلمني.

289

0.40

0.734

 - 50يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية.
متو�سط الأداء

289
289

1.04
0.95

0.948
0.528

ومبراجعة النتائج املت�ضمنة يف اجلدول ال�سابق – جدول ( - )75يت�ضح �أن متو�سط الأداء الكلي
لعينة الدرا�سة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء قد بلغ ( )0.95وهي قيمة تقع يف امل�ستوى منخف�ض ،وتدل
هده النتيجة يف جمملها على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ال ميتلكون املهارات التدري�سية الالزمة
لتقومي وتعزيز الأداء التعليمي لدى الطالب ،حيث ح�صل م�ؤ�شر «يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني
يف �ضوء نتائج التقومي بكل مراحله الت�شخي�صي والتكويني والنهائي» على متو�سط �أداء بلغ ( ،)1.84وهي
قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وتدل على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات ميار�سون هذا امل�ؤ�شر مب�ستوى
متو�سط ,بينما يقع امل�ؤ�شران« :يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية»،
و»ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني ,مثل :الروبرك�س ,وملف الإجناز ,وبطاقات الت�أمل
الذاتي ,واختبارات الأداء ,واالختبارات التح�صيلية ,وبطاقات تقومي الأقران» يف امل�ستوى املنخف�ض بقيم
هي على التوايل ( )1.4و( ،)1.26بينما يقع امل�ؤ�شران «يحث املتعلمني على مراقبة �أدائهم وتقدمهم يف كل
خطوة من خطوات العمل با�ستخدام قوائم ال�شطب �أو الروبرك�س» ,وكذلك «يطلب من املتعلمني �إ�صدار
�أحكام منطقية وعلمية على �أدائهم يف �ضوء حمكات حمددة» يف امل�ستوى منعدم ،بقيم هي على التوايل
( )0.55و( ،)0.65وهو ما ي�شري �إىل انعدام ممار�سة هذا امل�ؤ�شر من قبل عينة الدرا�سة احلالية .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة الزهراين ( )2009والتي �أظهرت �ضعف �أداء معلمي الريا�ضيات يف مهارات التقومي
يف �ضوء املعايري املهن ّية ,بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة العمري ( )2011والتي �أظهرت �أن درجة
توفر كفايات تقومي درو�س الريا�ضيات املطورة لدى معلمي الريا�ضيات مبحافظة املخواة التعليمية كان
بدرجة متو�سطة ,وكذلك درا�سة احلربي ( ,)2012والتي �أظهرت �أن م�شريف الريا�ضيات يرون �أن املعلمني
ميار�سون مهارات التقومي يف املقررات املطورة ب�صورة متو�سطة ,ورمبا يعود ال�سبب يف تدين م�ستوى هذه
املهارات (لدى عينة الدرا�سة) �إىل �أن املعلمني مل يتلقوا �أي تدريب على بناء وا�ستخدام �أدوات التقومي
وفق مركزية املتعلم من قبل وزارة الرتبية والتعليم ,حيث �إن ن�سبة ( )%19من عينة الدرا�سة احلالية
كاف من (-1
مل يتلقوا �أي تدريب على تدري�س املقررات املطورة ,بينما ( )%29.4منهم تلقوا تدري ًبا غري ٍ
� )3أيام فقط ,وهذا م�ؤ�شر على �أن املمار�سات احلالية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات غري ممنهجة علم ًيا,
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ريا من الأدوات
و�إمنا ممار�سات تدري�سية ترتبط باجلهود ال�شخ�صية للمعلمني واملعلمات ,رغم �أن كث ً
مثل :التقومي الذاتي وتقومي الأقران وملفات الإجناز وقواعد تقدير الأداء هي حديثة على جمتمع
املعلمني واملعلمات ,وميكن �إن يعود ال�سبب �إىل برامج �إعداد املعلم مل حتت ِو على املفاهيم واملهارات املت�صلة
بالتقومي املتمركز حول املتعلم والأدوات املرتبطة به ,وكذلك �ضعف الربامج التدريبية يف هذا املجال
حيث �إن املطلع عليها يجد ق�صو ًرا يف الأمثلة التو�ضيحية املرتبطة با�ستخدام �أدوات التقومي البديل
لتقومي �أداء الطالب يف املحتوى الريا�ضي.
ويف هذا ال�صدد تو�صي الدرا�سة احلالية بت�ضمني برامج �إعداد معلم ومعلمة الريا�ضيات املعارف
واملهارات الالزمة للتقومي املتمركز حول املتعلم ,وكذلك تنفيذ دورات �شاملة وتطبيقية ومرتبطة
باملحتوى الريا�ضي ,وحمتوية على درا�سة حاالت خا�صة للمعلمني واملعلمات بامليدان الرتبويّ  ,ومتكني
املعلمني واملعلمات من التدريب الالزم عليها والذي يركز على تكوين املهارة لدى املعلم واملعلمة يف
جمال التقومي وتعزيز الأداء .كذلك تو�صي الدرا�سة احلالية ب�إعداد �أدلة �إر�شادية للمعلمني لكيفية بناء
وا�ستخدام �أدوات التقومي البديل يف تقومي الطالب وحت�سني �أدائهم.
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الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع (:)2

التدري�سي ملعلمي
للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ( )2والذي ن�صه :هل يوجد اختالف يف الأداء
ّ
ومعلمات الريا�ضيات يعزى �إىل عامل :اجلن�س (معلم ،معلمة) ،املرحلة التعليمية (ابتدائي ،متو�سط)،
اخلربة التدري�سيه (اقل من خم�س �سنوات ,من � 5إىل �أقل من � 10سنوات ,من � 10إىل �أقل من � 15سنة15 ,
احل�سابي واالنحراف املعياريّ لعينة الدرا�سة وفيما يلي تو�ضيح لذلك:
�سنة ف�أكرث)؟ .مت ح�ساب املتو�سط
ّ
عامل اجلن�س (معلم ،معلمة) ← انظر ال�صفحات املرفقة عن اجلن�س.
عامل اجلن�س (معلم ,معلمة)
مت ح�ساب قيمة (ت) لعينتني م�ستقلتني لكل حمور و للأداء العام ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ككل
واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بدلك :
جدول ( :) 76يو�ضح املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة (
اجلن�س)
املحور
1

بيئة التعلم والتعليم

2

عملية التعلم والتعليم

3

املادة العلمية

4

حل امل�شكالت

5

مهارات التفكري والتوا�صل
الريا�ضي

6
7
8

توظيف عنا�صر الكتاب
املدر�سي يف التعليم
التعلم من خالل التقنية
والو�سائل املح�سو�سة
وم�صادر التعلم املختلفة
التقومي وتعزيز الأداء
الأداء ككل
معلمة
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العمل

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم

170
119
170
119
170
119
170
119
170
119
170
119
170

1.7894
2.4017
1.5282
1.8359
1.9353
2.4391
1.2553
1.5748
1.4765
1.5588
1.0941
1.1036
7039.

59475.
59232.
66243.
67155.
70149.
75771.
97520.
98516.
72258.
82641.
81688.
79191.
63166.

معلمة

119

1.1765

75268.

معلم
معلمة
معلم
119

170
119
170
1.6529

9275.
9944.
1.3798
58648.

54991.
49381.
56916.

T

درجة
احلرية

الداللة

-8.627-

287

000.

-3.863-

287

000.

-5.813-

287

000.

-2.730-

287

007.

-877.-099.-

231.750
287

381.
921.

-5.780-

287

000.

-1.062-

287

289.

-3.966-

287

000.

ويالحظ من اجلدول ال�سابق �أن قيمة(ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات
دالة �إح�صائيا(عند م�ستوى ≤  )0,05مما يعني وجود فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات يف الأداء
التدري�سي ،يعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط احل�سابي الأكرب وهو متو�سط �أداء معلمات الريا�ضيات,
وتدل هذه النتيجة على �أن الأداء التدري�سي للمعلمات ب�شكل عام �أف�ضل من الأداء التدري�سي للمعلمني
عينة الدرا�سة يف املهارات املت�صلة بتنفيذ املقررات املطورة ،كما يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�سي ل�صالح املعلمات يف املحاور()1،2،3،4،7
وهي :بيئة التعلم والتعليم ,وعملية التعلم والتعليم ,واملادة العلمية ,وحل امل�شكالت ,و التعلم من خالل
التقنية والو�سائل املح�سو�سة وم�صادر التعلم املختلفة� ,أي �أن املعلمات متفوقات يف �أدائهن يف هذه املحاور
على املعلمني ,بينما ال يوجد اختالفات دالة �إح�صائيا يف املحاور( ,)5،6،8وهي :مهارات التفكري والتوا�صل
الريا�ضي ,توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم ,التقومي وتعزيز الأداء ,مما يعني تقارب الأداء
التدري�سي للمعلمني واملعلمات يف هذه املحاور الثالثة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة احلربي()2012
والتي �أظهرت بان امل�شرفني الرتبويني يرون بان معلمات الريا�ضيات �أف�ضل ممار�سة و�أداء يف املقررات
املطورة من املعلمني .
وميكن تف�سري هذه النتيجة بان املعلمات قد تلقني تدريبا ودعما وتطويرا اكرب من املعلمني وهو
ما اثر يف �أدائهن التدري�سي ,وهو ما ظهر جليا يف بع�ض اجلوانب التي تعر�ضت لها الدرا�سة احلالية,
حيث �أظهرت نتائج الدعم والتطوير �أن اجلانب الن�سائي قدموا دعم �أكرث للمعلمات ,ويف هذا ال�صدد
تو�صي الدرا�سة احلالية بتكثيف التدريب للمعلمني واملعلمات مبا يتنا�سب مع الأهداف املو�ضوعة واملراد
حتقيقها واال�ستفادة من التجربة لدى املعلمات .
عامل املرحلة التعليمية (ابتدائي ،متو�سط):
مت ح�ساب قيمة (ت) لعينتني م�ستقلتني لكل حمور وللأداء العام ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ككل
واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري وقيمة (ت) للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)77يو�ضح املتو�سط
ّ
ّ
(املرحلة التعليمية)
املحور

املرحلة

العدد

1

بيئة التعلم
والتعليم

2

عملية التعلم
والتعليم

االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة

209
80
209
80

املتو�سط
احل�سابي
2.01
2.11
1.62
1.73

االنحراف
املعياري
0.653
0.692
0.711
0.596

T

درجة
احلرية الداللة

1.163-

287

246.

1.197-

287

232.
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املحور
3

املادة العلم ّية

4

حل امل�شكالت

مهارات التفكري
 5والتوا�صل الريا�ضي
6
7
8

توظيف عنا�صر
الكتاب املدر�سي يف
التعليم
التعلم من خالل
التقنية والو�سائل
املح�سو�سة وم�صادر
التعلم املختلفة
التقومي وتعزيز
الأداء
الأداء ككل
املتو�سطة

املرحلة

العدد

االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي

209
80
209
80
209
80
209
80
209

املتو�سط
احل�سابي
2.05
2.37
1.25
1.78
1.50
1.51
1.04
1.25
0.87

االنحراف
املعياري
0.789
0.649
1.034
0.760
0.761
0.785
0.754
0.913
0.726

املتو�سطة

80

0.98

0.706

االبتدائي
املتو�سطة
االبتدائي
80

209
80
209
1.61

0.91
1.06
1.44
0.525

0.513
0.553
0.609

T

درجة
احلرية الداللة

3.199-

287

002.

3.925-

287

000.

3.486-

287

001.

058.-

287

954.

3.486-

287

053.

1.177-

287

240.

2.198-

287

029.

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات
التدري�سي،
دالة �إح�صائ ًيا (عند م�ستوى ≤  )0,05مما يعني وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املعلمني يف الأداء
َ
احل�سابي الأكرب وهو متو�سط �أداء معلمي ومعلمات
يعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية ،ول�صالح املتو�سط
ّ
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
الريا�ضيات باملرحلة املتو�سطة ,وتدل هذه النتيجة على �أن الأداء
ّ
التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية
باملرحلة املتو�سطة ب�شكل عام �أف�ضل من الأداء
ّ
عينة الدرا�سة يف املهارات املت�صلة بتنفيذ املناهج املطورة ،كما يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق
التدري�سي ل�صالح املعلمات يف املحاور ( ,)5 ،4 ،3بينما
ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات يف الأداء
ّ
ال يوجد اختالفات دالة �إح�صائ ًيا يف املحاور (.)8 ،7 ,6 ،2 ,1
وميكن �أن تعود هذه النتيجة �إىل �أن املعلمني واملعلمات باملرحلة املتو�سطة تقلوا دع ًما �أكرث من
معلمي املرحلة االبتدائية.
ويف هذا ال�صدد تو�صي الدرا�سة احلالية بتكثيف التدريب للمعلمني واملعلمات مبا يتنا�سب مع
الأهداف املو�ضوعة واملراد حتقيقها .وتو�صي الدرا�سة احلالية بت�ضمني برنامج الإعداد الرتبويّ
باجلامعات وما يخ�ص جمال تعليم الريا�ضيات التدريب على تدري�س الريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة التعلم
املتمركز حول املتعلم واال�ستفادة من ممار�سات التدري�س امل�صغر يف �إك�سابهم املهارات املطلوبة.
كما يو�صي البحث احلايل ب�أن تويل برامج �إعداد معلم الريا�ضيات االهتمام مب�صفوفة املدى
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والتتابع للمفاهيم واملهارات الريا�ضية ,وكيفية منوها وتقدميها للطالب بطرقة �إجرائية .كما يو�صي
البحث احلايل باال�ستفادة من بطاقة املالحظة احلالية من قبل املعلمني واملعلمات يف التطوير الذاتي
لأدائهم ,وكذلك م�شريف وم�شرفات الريا�ضيات يف �إعداد اخلطط الإر�شادية والعالجية للمعلمني
واملعلمات ،وتقومي �أداء املعلمني.
عامل اخلربة التدري�سية (اقل من خم�س �سنوات ,من � 5إىل �أقل من � 01سنوات ,من � 01إىل �أقل من 51
�سنة� 51 ,سنة ف�أكرث):
احل�سابي واالنحراف املعياريّ للعينات الأربع (�أقل من خم�س �سنوات  -من
مت ح�ساب املتو�سط
ّ
خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات  -من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة � 15 -سنه ف�أكرث) يف املحاور الثمانية
احل�سابي واالنحراف للأداء التدري�سي.
التدري�سي الكلي ,واجلدول التايل يو�ضح املتو�سط
وكذلك الأداء
ّ
ّ
احل�سابي واالنحراف املعياري
جدول ( :)78يو�ضح املتو�سط
ّ
املجال

بيئة التعلم والتعليم

عملية التعلم والتعليم

املادة العلم ّية

حل امل�شكالت

اخلدمة التعليمية

العدد

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث

68
49
64
108
68
49
64
108
68
49
64
108
68
49
64
108

املتو�سط
احل�سابي
1.91
1.91
2.05
2.18
1.57
1.66
1.72
1.67
2.04
2.08
2.20
2.20
1.44
1.70
1.27
1.28

االنحراف
املعياري
0.665
0.594
0.652
0.682
0.665
0.566
0.693
0.736
0.783
0.695
0.749
0.795
0.912
0.779
1.144
1.004
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املجال
مهارات التفكري
والتوا�صل الريا�ضي

توظيف عنا�صر الكتاب
املدر�سي يف التعليم
مهارات التفكري
والتوا�صل الريا�ضي
التعلم من خالل التقنية
والو�سائل املح�سو�سة
وم�صادر التعلم املختلفة

التقومي وتعزيز الأداء

الأداء ككل

اخلدمة التعليمية

العدد

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث

68
49
64
108
68
49
64
108
68
49
64
108
68
49
64
108
68
49
64
108

املتو�سط
احل�سابي
1.45
1.53
1.57
1.51
1.12
1.23
1.08
1.03
0.67
0.78
0.88
1.10
1.03
1.03
0.91
0.89
1.44
1.53
1.50
1.50

االنحراف
املعياري
0.749
0.734
0.837
0.757
0.867
0.818
0.775
0.778
0.615
0.655
0.696
0.777
0.555
0.543
0.503
0.514
0.590
0.520
0.603
0.619

التدري�سي ملعلمي
احل�سابي للأداء
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن هناك اختالفات بني قيم املتو�سط
ّ
ّ
ومعلمات الريا�ضيات (عينة الدرا�سة) يعزى �إىل اخلدمة التعليمية ،وللتعرف على داللة الفروق بني
املتو�سطات ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAكما يو�ضحه اجلدول التايل.
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جدول ( :)79يو�ضح حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات.
املحور
بيئة التعلم والتعليم

عملية التعلم والتعليم
املادة العلم ّية

حل امل�شكالت

مهارات التفكري
والتوا�صل الريا�ضي
توظيف عنا�صر الكتاب
املدر�سي يف التعليم
التعلم من خالل
التقنية والو�سائل
املح�سو�سة وم�صادر
التعلم املختلفة
التقومي وتعزيز الأداء

الأداء ككل

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات

جمموع
املربعات
4.165
123.257
127.422
744.
133.256
134.000
1.552
167.123
168.675
7.139
275.251
282.390
448.
168.854
169.302
1.494
185.284
186.778
8.930
140.982

درجة
احلرية
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285

املجموع

149.912

288

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.153
79.040
80.193
255.
100.302
100.558

3
285
288
3
285
288

م�صدر التباين

متو�سط
املربعات
1.388
432.

3.210

248.
468.

531.

662.

882.

451.

517.
586.

ف

2.380
966.

2.464

149.
592.

252.

498.
650.

766.

2.977
495.

6.017

384.
277.

1.386

085.
352.

242.

الداللة
023.

063.

860.

514.

001.

247.

867.

التدري�سي الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ف) للأداء
ّ
الدرا�سة بلغ ( )0.242وهي غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  ،0.05وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
التدري�سي ملعلمي ومعلمات
العمري ( ،)2011ودرا�سة احلربي ( .)2012وتدل على عدم اختالف الأداء
ّ
الريا�ضيات بناء على اختالف اخلدمة التعليمية.
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وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن مناهج الريا�ضيات املطورة حتتوي على العديد من املهارات واملعارف
اجلديدة ن�سب ًيا على املعلمني ،ومبنية على فل�سفة تختلف اختال ًفا جذر ًيا على فل�سفة املقررات ال�سابقة،
وبالتايل فاحلاجة مت�ساوية بني عينة الدرا�سة الكت�ساب مهارات مت�صلة بتنفيذ املقررات املطورة ،وكذلك
�أو�صت
وهنا يو�صي البحث احلايل بعمل دورات تدريبية للمعلمني ،لتدريبيهم على تنفيذ املناهج املطورة
بال�صورة التي حتقق الأهداف.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع (:)3

للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الرابع ( )3والذي ن�صه :ما االحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات؟.
التدري�سي
مت حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف �ضوء نتائج تقومي الأداء
ّ
با�ستخدام بطاقة املالحظة ال�صفية على عينة الدرا�سة ,وت�شري بطاقة املالحظة ال�صفية �إىل ()50
م�ؤ�شر �أداء تدري�سي .وقد اتفق الفريق البحثي على اعتبار الأداءات التي ح�صلت على م�ستوى (متو�سط
احتياجا تدريب ًيا منخف�ض ,متو�سط ,عال على التناظر كما بالدول
ومنخف�ض ومنعدم) �أنها ت�شكل
ً
التايل:
االداء
االحتياج

متو�سط
منخف�ض

عال
 ال يوجد

منعدم
عال

منخف�ض
متو�سط

ومن خالل ا�ستقراء النتائج التي �أفرزها ال�س�ؤال تبني �أن هناك عد ًدا من الأداءات حتتاج �إىل تدريب
وبالتايل يتحول ال�ضعف يف الأداء �إىل حاجة تدريبية .واجلدول التايل ( )80يو�ضح النتائج اخلا�صة
بذلك مرتبة ح�سب ترتيب كل حاجة ولكل حمور:
جدول ( :)80احلاجات التدريبية الالزمة ملعلم الريا�ضيات مرتبه ح�سب الأولوية يف �ضوء نتائج املالحظة
ال�صفية.
املحور

امل�ؤ�شر
 - 1يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم.
 - 2ي�شجع املتعلمني على العمل بروح الفريق واحرتام االختالف.

 - 3ينظ���م بيئة ال�ص���ف مبا يتنا�سب مع اال�سرتاتيجي���ات امل�ستخدمة والتغلب
عل���ى ال�صعوب���ات الت���ي ق���د تواج���ه مث���ل :الإمكان���ات املتاح���ة ،وكثاف���ة
بيئة التعلم
الف�صول�....،إلخ.
والتعليم
 - 4يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�سب.
 - 5ي���وزع االهتم���ام والأ�سئل���ة واملناق�ش���ة والتعزي���ز ب�ص���ورة عادل���ة بني جميع
املتعلمني.
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م�ستوى
املتو�سط
احل�سابي للأداء االحتياج
ّ
منخف�ض
1.92
منخف�ض
1.94
2.00

منخف�ض

2.11

منخف�ض

2.23

منخف�ض

املحور

امل�ؤ�شر
 - 6يط���رح �أ�سئل���ة تباعدي���ة �أو �أ�سئل���ة ذات نهايات مفتوح���ة مرتبطة مبو�ضوع
التعلم.

1.08

متو�سط

 - 7يو�سع فهم املتعلمني من خالل حثهم على بناء الفر�ضيات �أو املتناق�ضات.
 - 8ينفذ �إجراءات الإ�سرتاتيجية ب�صورة �صحيحة و�شاملة.
 - 9يوفر خططاً بديلة �أو �أمثلة �إ�ضافية؛ لدعم فهم املتعلمني.

1.22
1.46
1.50

متو�سط
متو�سط
متو�سط

 -10يح���ث املتعلم�ي�ن عل���ى النقا����ش واحل���وار وتب���ادل ملحوظاته���م
على املعلومات املتوفرة يف الن�شاط �أو املثال �أو امل�شكالت الريا�ضية.

1.53

منخف�ض

 - 11ي�ستخ���دم �إ�سرتاتيجي���ات متنوع���ة للتعلي���م املتمرك���ز ح���ول املتعلم ,مثل:
التعلم التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والع�صف الذهني ،والنماذج البنائية...،
�إلخ.
 - 12يطل���ب م���ن املتعلمني و�صف املهم���ة التعليمية ,والتعب�ي�ر عنها بكلماتهم
اخلا�صة؛ لتو�ضيح فكرة الن�شاط �أو املثال الريا�ضي.
عملية التعلم  - 13ي�ستث�ي�ر دافعي���ة املتعلمني من خالل �أن�شطة ومواد ب�صرية حم�سو�سة �أو
والتعليم
�إلكرتونية �أو خرائط ذهنية �أو مفاهيمية.
 - 14يح���ث املتعلمني على قراءه الأن�شط���ة والأمثلة الريا�ضية قراءة حتليلية
مت�أنية.
 - 15يك�ش���ف ع���ن الت�ص���ورات اخلاطئ���ة للمفاهي���م الريا�ضي���ة ل���دى املتعلمني
ويعاجلها ب�صورة جماعية.
 - 16يحدد هدف الدر�س واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات مو�ضوع التعلم
احلايل وفق مكونات البنية الريا�ضية.
 - 17يتيح فر�صة جلميع املتعلمني ملمار�سة الأن�شطة والأمثلة وحل امل�شكالت
الريا�ضية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل.
 - 18يتاب���ع �أداء املتعلم�ي�ن ويناق�شه���م يف ح���ل الأن�شط���ة والأمثل���ة وامل�ش���كالت
الريا�ضية.
 - 19يتحقق بعد متكن املتعلمني من متطلبات التعلم.
 - 20يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملقررات الأخرى.

املادة العلم ّية

م�ستوى
املتو�سط
احل�سابي للأداء االحتياج
ّ

1.54

منخف�ض

1.55

منخف�ض

1.66

منخف�ض

1.75

منخف�ض

1.93

منخف�ض

2.02

منخف�ض

2.08

منخف�ض

2.11

منخف�ض

2.11
2.53

منخف�ض
منعدم

 - 21يراعي �صحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلم ّية.

1.88

منخف�ض

 - 22يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�سيكولوجي.

2.02

منخف�ض

 - 23يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�سائل من واقع احلياة.

2.02

منخف�ض

 - 24يو�ضح الرتابط الر�أ�سي والأفقي؛ لتحقيق فهم وا�ضح للبنية الريا�ضية.

2.14

منخف�ض
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املحور

امل�ؤ�شر

 - 25يطل���ب من املتعلمني حتدي���د الت�شابه واالختالف بني امل�شكلة الريا�ضية
احلالية وم�شكالت ريا�ضية �سابقة.
 - 26يطل���ب م���ن املتعلمني حتديد الإ�سرتاتيجي���ات املنا�سبة للحل واخلطوات
الالزمة لها.
حل امل�شكالت  - 27يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�ضية.
 - 28يفكر ب�صوت م�سموع للمتعلمني يف �أثناء احلوار؛ الختيار الإ�سرتاتيجية
املنا�سبة.
 - 29يح���ث املتعلم�ي�ن عل���ى الت�أكد م���ن �إج���راء العمليات احل�سابي���ة واملنطقية
ب�شكل �صحيح.
 - 30يو�ض���ح وي�ش���رح ويف�س���ر مه���ارات التفك�ي�ر الالزم���ة لكل مهم���ة تعليمية
وكيفية تطبيقها ،وربطها ب�أمثلة من الواقع.
 - 31يح���ث املتعلم�ي�ن عل���ى ممار�س���ة مه���ارات التفك�ي�ر (املالحظ���ة واملقارن���ة
والت�صنيف واحلد�س والتوقع و�إيجاد املتناق�ضات واال�ستقراء واال�ستنباط
واحلل���ول املتع���ددة واملتنوع���ة والأ�صيلة� ...إلخ) يف �أثن���اء معاجلة املحتوى
الريا�ضي.

مهارات
التفكري  - 32ي�ساع���د املتعلم�ي�ن على تنظيم �أفكاره���م ومعلوماتهم با�ستخدام الأ�شكال
واجلداول والر�سومات واخلرائط الذهنية واملفاهيمية وال�صور.
والتوا�صل
الريا�ضي  - 33ي�ستخدم عبارات و� ً
ألفاظا حتث على التفكري ومهاراته يف �أثناء العمل ال�صفي,
مثل :قارن ،والحظ ،و�صنف ،وقرر� ..إلخ.
 - 34يح���ث املتعلم�ي�ن عل���ى التعبري عن الأف���كار الريا�ضية ب�ص���ورة (رمزية �أو
تعبريية) �شفوياً �أو كتابياً.
 - 35يح���ث املتعلم�ي�ن على اال�ستماع اجليد لزمالئه���م ,وجتنب مقاطعتهم �أو
نقدهم يف �أثناء عر�ضهم الأفكار الريا�ضية.
 - 36ير�شد املتعلمني �إىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة ومتنوعة.
 - 37يحث املتعلمني على تلخي�ص مادة التعلم يف �صورة مطويات.
توظيف
عنا�صر  - 38يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات.
الكتاب  - 39يب�سط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.
املدر�سي يف  - 40يطلب من املتعلمني الربط بني ال�صورة ومو�ضوع التعلم احلايل.
التعليم
 - 41يطل���ب م���ن املتعلم�ي�ن و�ص���ف ال�ص���ور والتعب�ي�ر ع���ن فهمه���م حمتواه���ا
بكلماتهم اخلا�صة.
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م�ستوى
املتو�سط
احل�سابي للأداء االحتياج
ّ
1.07

متو�سط

1.27

متو�سط

1.44

متو�سط

1.48

متو�سط

1.67

منخف�ض

1.05

متو�سط

1.40

متو�سط

1.41

متو�سط

1.59

منخف�ض

1.65

منخف�ض

1.96

منخف�ض

0.76
0.89
1.00
1.01
1.46

عال
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

1.47

متو�سط

املحور

امل�ؤ�شر

التعلم
من خالل
التقنية
والو�سائل
املح�سو�سة
وم�صادر
التعلم
املختلفة

م�ستوى
املتو�سط
احل�سابي للأداء االحتياج
ّ

 - 42يحث املتعلمني على الإفادة من م�صادر تعلم خمتلفة ,مثل( :الإنرتنت،
واملراجع�...،إلخ).

0.22

عال

 - 43يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.

0.96

متو�سط

 - 44يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�سو�سة.

1.52

متو�سط

0.40

عال

0.55

عال

0.65

عال

التقومي
وتعزيز الأداء  - 48يربط الواجب املنزيل باحلياة العامة وببيئة املتعلم ومطالبه اليومية.

1.04

متو�سط

 - 49ي�ستخ���دم �أدوات تق���ومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني ,مثل :الروبرك�س,
ومل���ف الإجن���از ,وبطاقات الت�أمل الذاتي ,واختب���ارات الأداء ,واالختبارات
التح�صيلية ,وبطاقات تقومي الأقران� ...إلخ.

1.26

متو�سط

 - 50يقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمني يف �ضوء نتائج التقومي بكل مراحله
الت�شخي�صي والتكويني والنهائي.

1.84

منخف�ض

 - 45يح���ث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من خالل
تفعيل قنوات التوا�صل الإلكرتونية بني املتعلمني.
 - 46يح���ث املتعلم�ي�ن عل���ى مراقبة �أدائه���م وتقدمهم يف كل خط���وة من خطوات
العمل با�ستخدام قوائم ال�شطب �أو الروبرك�س.
 - 47يطل���ب م���ن املتعلمني �إ�صدار �أحكام منطقية وعلمية على �أدائهم يف �ضوء
حمكات حمددة.

يت�ضح مما �سبق �أن هناك م�ستوى احتياج عال يف جمال التقومي وتعزيز الأداء وذلك يف خم�سة
م�ؤ�شرات هي« :يحث على العمل اجلماعي التعاوين؛ لإجناز الواجب املنزيل من خالل تفعيل قنوات
التوا�صل الإلكرتونية بني املتعلمني» ،وم�ؤ�شر «يحث املتعلمني على مراقبة �أدائهم وتقدمهم يف كل خطوة
من خطوات العمل با�ستخدام قوائم ال�شطب �أو الروبرك�س» ,وم�ؤ�شر «يطلب من املتعلمني �إ�صدار �أحكام
منطقية وعلمية على �أدائهم يف �ضوء حمكات حمددة» ،وم�ؤ�شر «يحث املتعلمني على الإفادة من م�صادر
تعلم خمتلفة ,مثل( :الإنرتنت ،واملراجع�...،إلخ)» ،وم�ؤ�شر «ير�شد املتعلمني �إىل كيفية عمل املطويات
بطرق مبتكرة ومتنوعة».بينما كان م�ستوى االحتياج يف م�ؤ�شر «يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية
واملقررات الأخرى» منعد ًما.
�أما حمور بيئة التعلم فم�ستوى االحتياج التدريب منخف�ض مقارنة ببقية املحاور� ،أما بقية املحاور
فقد تراوح م�ستوى االحتياج بني متو�سط ومنخف�ض كما يو�ضحه اجلدول ال�سابق ومت الإ�شارة �إليه
بالتف�صيل �أثناء مناق�شة كل حمور فيما �سبق.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

يتناول هذا الف�صل ملخ�صاً لأهم نتائج الدرا�سة ,والتو�صيات التي يرى الفريق منا�سبتها .وملا كان
ميا �أثناء تنفيذ املناهج �ضمن امل�شروع ,فالهدف
هذا التقرير هو التقرير ال�سنوي الأول ف�إنه ميثل تقو ً
من جمع البيانات هو حت�سني امل�شروع م�ستقبال من خالل تعديل �أهداف وا�سرتاتيجيات تنفيذ امل�شروع
يف امليدان.
نتائج الدراسة:

يقود هذه الدرا�سة التقوميية �أربعة �أهداف رئي�سة ,وفيما يلي تو�ضيح لأبرز النتائج وف ًقا لكل هدف:
املهني من وجهه نظر معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ,وفيما يلي �أبرز
�أو ًال :تقومي التطور
ّ
النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

)1
)2
)3
)4

املهني:
فيما يتعلق ب�أهداف التطور ّ
املهني يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة ,على م�ستوى حتقق
1ح�صل هدف �إ�سهام برامج التطور ّ
عال (.)2.34
املهني لفل�سفة تربوية متكاملة للتعليم والتعلم ,على م�ستوى
2ح�صل هدف توجيه برامج التطور ّ
حتقق متو�سط (.)1.97
املهني لقيادات تربوية م�س�ؤولة ,على م�ستوى حتقق متو�سط
3ح�صل هدف بناء برامج التطور
ّ
(.)1.69
املهني يف �إيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني ,على م�ستوى حتقق
4ح�صل هدف �إ�سهام برامج التطور
ّ
متو�سط (.)1.06

املهني:
فيما يتعلق مبحتوى التطور ّ
املهني ,على م�ستوى حتقق
1 ) 1ح�صل حمتوى اجلانب
العلمي والريا�ضي للمناهج �ضمن برامج التطور ّ
ّ
عال ()2.25
املهني على م�ستوى حتقق متو�سط
2 ) 2ح�صل حمتوى عمليات التعليم والتعلم� ,ضمن برامج التطور ّ
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(.)2.18
املهني ,على م�ستوى حتقق
3 ) 3ح�صل حمتوى �أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة� ,ضمن برامج التطور ّ
متو�سط (.)2.04
املهني,
4 ) 4ح�صل حمتوى �أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام املواد املخربية� ,ضمن برامج التطور
ّ
على م�ستوى حتقق متو�سط (.)1.84
)1
)2
)3
)4
)5

املهني:
فيما يتعلق مبظاهر دعم التطور ّ
1ح�صل تقدمي �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ساته اليومية ,كمظهر من مظاهر
الدعم على م�ستوى حتقق متو�سط (.)1.93
2ح�صل توفري فريق تدريب منا�سب ,كمظهر من مظاهر الدعم على م�ستوى حتقق متو�سط (.)1.87
3ح�صل توفري الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ،والوقت الكايف للتطبيق والتجريب والت�أمل ,كمظهر
من مظاهر الدعم ,على م�ستوى حتقق منخف�ض (.)1.44
4ح�صل توفري املوارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم ,كمظهر من مظاهر الدعم على م�ستوى حتقق منخف�ض
(.)1.32
املهني ,كمظهر من مظاهر
5ح�صل تقدمي حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة التطور
ّ
الدعم على م�ستوى حتقق منخف�ض (.)1.30

املهني:
فيما يتعلق بتقومي التطور ّ
املهني على م�ستوى حتقق منخف�ض (.)1.4105
1 ) 1ح�صل حمور تقومي �أن�شطة التطور ّ
املهني هو
2 ) 2تبني �أن �أكرث الأ�ساليب انت�شا ًرا التي تعر�ض لها املعلمون واملعلمات �ضمن برامج التطور ّ
التدريب وور�ش العمل ،وح�صل على ن�سبة ( ،)%29.3وح�صل الأ�سلوب الذي يليه «متابعة امل�شرف
و�إر�شاداته» على ن�سبة ( ،)%21.3وح�صل الأ�سلوب «ح�ضور درو�س منوذجية» على ن�سبة (،)%13.4
بينما ح�صلت باقي الأ�ساليب على ن�سب �أقل من (.)%10
3 ) 3اقت�صرت الأن�شطة التي �ساهم ب�إعدادها ا املعلمون واملعلمات على عدد حمدود من الأن�شطة ،حيث
ح�صل الن�شاط «تقدمي در�س منوذجي» على �أعلى ن�سبة حتقق ( ،)%39.1وح�صل الن�شاط «�إدارة
جل�سة نقا�ش حول امل�شروع» على ن�سبة ( ،)%19.7والن�شاط «تنفيذ دورة تدريبية �أو ور�شة عمل»
ح�صل على ن�سبة ( ،)%13.1كما ح�صل الن�شاط «امل�شاركة مع جلان مراجعة �أداء الطالب ونتائجهم»
فح�صل على ن�سبة ( ،)%11.4وح�صل الن�شاط «كتابة تقرير حول امل�شروع» على ن�سبة (.)%10.8
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

بع�ض املتغريات ذات العالقة:
1يوجد فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة برامج التطور املهني
يعود �إىل متغري اجلن�س.
2يوجد فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود �إىل
متغري امل�ؤهل (تربوي،غري تربوي).
3يوجد فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود �إىل
متغري جهة الإعداد ول�صالح خريجي معهد املعلمني والكلية املتو�سطة.
4ال يوجد فرق دالة �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة برامج التطور
املهني تعود �إىل متغري املرحلة الدرا�سية ومتغري نوع �إدارة الرتبية والتعليم.
5ال يوجد فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة برامج التطور
املهني يعود �إىل متغري التخ�ص�ص (علوم ،ريا�ضيات).
6ال يوجد فرق دال �إح�صائياً بني املعلمني واملعلمات من وجهة نظرهم حول جودة الربامج يعود �إىل
متغري اخلربة التدري�سية.
ؤ�س�سي ,لتنفيذ املناهج �ضمن امل�شروع ,وفيما يلي �أبرز
ثانياً :تقومي الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل� ّ
النتائج املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

)1
)2
)3

)4
)5

1بلغ متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم امل�شرف الرتبويّ للمعلم لتنفيذ املقررات املطورة
 2.13من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
2بلغ متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم مدير املدر�سة للمعلم لتنفيذ املقررات املطورة 2.14
من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
3بلغ متو�سط تقدير عينة الدرا�سة (معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية) مل�ستوى دعم حم�ضر املخترب
ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة  1.23من �أ�صل  3وتقع هذه النتيجة يف
امل�ستوى املنخف�ض.
4بلغ متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم للمعلم لتنفيذ املقررات املطورة
 1.39من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املنخف�ض.
ؤ�س�سي
5يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم مل�ستوى الدعم امل� ّ
املقدم لهم من امل�شرف الرتبويّ  ,من حم�ضر املخترب ,من �أمني م�صادر التعلم لتنفيذ املناهج �ضمن
م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،ول�صالح الإناث .بينما ال يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا
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ؤ�س�سي املقدم لهم من مدير املدر�سة لتنفيذ
لدى عينة الدرا�سة يف تقديرهم مل�ستوى الدعم امل� ّ
املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ؤ�س�سي املقدم لهم من �أطراف الدعم
6 ) 6يوجد اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم للدعم امل� ّ
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يعزى �إىل اختالف
امل� ّ
املنطقة التعليمية.
7 ) 7ال يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات من جهة ومعلمي ومعلمات العلوم
ؤ�س�سي.
الطبيعية من جهة �أخرى يف تقديرهم مل�ستوى الدعم املقدم لهم من �أطراف الدعم امل� ّ
8 ) 8بلغ متو�سط م�ستوى دعم امل�شرف الرتبويّ ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ
املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم  2.28من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى العايل.
9 ) 9بلغ متو�سط م�ستوى دعم مدير املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ
املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم  2.13من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
10 )10بلغ متو�سط م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة
 1.90من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
11 )11بلغ متو�سط م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ
املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم بلغ  0.86من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املنخف�ض.
12 )12بلغ متو�سط الدعم املقدم لتنفيذ امل�شروع ملدير املدر�سة  1.95من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط,
وللم�شرف الرتبويّ  1.87من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط .وملح�ضر املخترب  1.75من �أ�صل 3
ويقع يف امل�ستوى املتو�سط ,ولأمني م�صادر التعلم  1.53من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
ثالثاً :تقومي تنفيذ درو�س العلوم وفق فل�سفه وتوجهات امل�شروع ,وفيما يلي �أبرز النتائج املتعلقة
بهدف هذه الدرا�سة:

)1
)2
)3
)4

1بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة جلميع حماور بطاقة املالحظة ال�صفية لدرو�س العلوم
( )1.97وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
2بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور املادة العلم ّية ( )2.33وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
العايل.
3بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور خربات تعليمية ا�ستق�صائية ( )2.03وهي قيمة
تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
4بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور املمار�سات التدري�سية ( )2.03وهي قيمة تقع يف
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امل�ستوى املتو�سط.
5 ) 5بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى
( )1.69وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
6 ) 6بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور تقومي متنوع وم�ستمر ( )1.92وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
7 ) 7بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور بيئة �صفية داعمة ( )2.09وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
8 ) 8بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التقنية يف التعليم ( )1.31وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املنخف�ض.
9 ) 9يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات ,مما يعني وجود فرق بني
احل�سابي �أكرب
املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�سي ،يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
وهن املعلمات.
10 )10ال يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا بني من يدر�سون املرحلة االبتدائية وبني من يدر�سون املرحلة املتو�سطة
التدري�سي للمعلمني واملعلمات
ومن ال يحملون م�ؤهلاً تربو ًيا ,مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء
ّ
يعزى �إىل متغري املرحلة التعليمية.
التدري�سي يعزى �إىل اختالف اخلربة
احل�سابي مل�ستوى الأداء
11 )11يوجد اختالفات بني قيم املتو�سط
ّ
ّ
التدري�سية يف حمور املادة العلم ّية ,حمور التدري�س املتمايز وحمور الربط مع العلوم الأخرى وذلك
ل�صالح ذوي اخلربة (� 15سنة فما �أكرث).
رابعاً :تقومي تنفيذ درو�س الريا�ضيات وفق فل�سفة وتوجهات امل�شروع ,وفيما يلي �أبرز النتائج
املتعلقة بهدف هذه الدرا�سة:

)1
)2
)3
)4

1بلغ متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة يف مهارات تنفيذ الدرو�س 1,49
من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى املنخف�ض.
2بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور بناء بنية التعلم والتعليم  2.04وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
3بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور عملية التعلم والتعليم  1.65وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
4بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور املادة العلم ّية ( )2.14وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
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املتو�سط.
5 ) 5بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور حل امل�شكالت  1.39وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
املنخف�ض.
6 ) 6بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور مهارات التفكري والتوا�صل الريا�ضي  1.51وهي
قيمة تقع يف امل�ستوى املتو�سط.
7 ) 7بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي يف التعليم1.09
وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املنخف�ض.
8 ) 8بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التعلم من خالل التقنية والو�سائل املح�سو�سة
وم�صادر التعلم املختلفة  0.898وهي قيمة تقع يف امل�ستوى املنخف�ض.
9 ) 9بلغ متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التقومي وتعزيز الأداء  0.955وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املنخف�ض.
 10 )10ات�ضح �أن قيمة(ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دالة �إح�صائيا(عند
م�ستوى ≤  )0,05مما يعني وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املعلمني واملعلمات يف الأداء التدري�سي،
احل�سابي الأكرب وهو متو�سط �أداء معلمات الريا�ضيات.
يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
11 )11ات�ضح �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي للمعلمني واملعلمات دال �إح�صائياً (عند
التدري�سي بناء على اختالف املرحلة التعليمية ول�صالح
م�ستوى ≤  ,)0.05وتدل على اختالف الأداء
ّ
املتو�سط احل�سابي الأكرب وهو متو�سط �أداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات باملرحلة املتو�سطة.
التدري�سي يعزى �إىل اختالف اخلربة
احل�سابي مل�ستوى الأداء
12 )12يوجد اختالفات بني قيم املتو�سط
ّ
ّ
التدري�سية.
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توصيات الدراسة:

ا�ستنا ًدا �إىل نتائج هذه الدرا�سة ،قدم فريق الدرا�سة تو�صيات على م�ستوى برامج التطور املهني
وكذلك تو�صيات على م�ستوى امل�شروع وفيما يلي تف�صيل ذلك:
املهني:
�أو ًال :تو�صيات على م�ستوى برامج التطور
ّ

التو�صية الأوىل :التنظيم ملجتمعات تعلم للمعلمني ت�شجع التعاون وال�شراكة املهن ّية ليتم من
خاللها النمو والتعلم التعاوين .وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�سة �أو على م�ستوى املعلمني يف
مكاتب الإ�شراف الرتبوية �أو احلي �أو على م�ستوى �إدارة التعليم من خالل �أن�شطة ولقاءات مبا�شرة �أو
املهني يف حتقيق هدف
جمتمعات تعلم الكرتونية .حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �إخفاق برامج التطور ّ
الإ�سهام «يف �إيجاد جمتمعات تعلم للمعلمني» ،وهدف بناء «قيادات تربوية م�س�ؤولة» .وي�ؤكد ذلك عدم
املهني بالتعاون
املهني» و�أنها مل «جتعل للمعلمني دو ًرا ً
رئي�سا يف �أن�شطة التطور ّ
«التنوع يف �أ�ساليب التطور ّ
مع اخلرباء واملتخ�ص�صني» .ي�شري بتلر و�آخرون (� )Butler et.al., 2004إىل �أن حركة الإ�صالح الرتبويّ
جناحا لتطوير عمليات
تدعو �إىل تكوين جمتمعات تعلم للمعلمني ,ويرى �أن الأن�شطة الت�شاركية حتقق ً
التدري�س .وت�ؤكد معايري الرتبية العلم ّية الأمريكية ( )NRC, 1996على العمل الت�شاركي لتطوير
املعلمني والتحول من التعلم الفردي �إىل التعلم التعاوين ومن املعلم كفرد داخل الف�صل �إىل ع�ضو يف
جمتمع تعلم مهني ومن املعلم كمتلقي �إىل قائد للتطوير .كما ت�ؤكد معايري املجل�س الوطني الأمريكي
لتطوير العاملني ( )NSDC, 2001على �إيجاد جمتمعات تعلم للعاملني .فاملعلم ال يتعلم منفر ًدا و�إمنا
مع زمالئه يف املدر�سة والتخ�ص�ص ,فتنمو الروح القيادية لدى املعلم لي�صبح قائدًا تربو ًيا على م�ستوى
مدر�سته ومنطقته من �أجل تطوير م�ستمر للتدري�س .ويكون للمعلمني ،وهم املمار�سون يف امليدان ,دور
املهني بالتعاون مع اخلرباء واملتخ�ص�صني ل�ضمان اجلديد يف حقل البحث واملعرفة
رئي�سي يف التطوير ّ
ً
مرتبطا بوظيفة التدري�س ومتكاملاً مع
وحتى ال يكون التدريب تكرا ًرا ملا هو موجود ,ويكون التطوير
الأن�شطة واملمار�سات التي يزاولها املعلم يوم ًيا ولي�ست �أن�شطة منف�صلة بعيدة عن واقعه اليومي.
التو�صية الثانية :تنويع �أ�ساليب تطوير املعلمني وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير
املهني.
ّ
فبالرغم من �أن الدورات التدريبية �أو ور�ش العمل هي �أكرث الأ�ساليب �شيو ًعا لتطوير املعلمني� ,إال �أنه
املهني لت�أخذ �أ�شكاال وا�سرتاتيجيات متنوعة وتوفري �أ�ساليب تعلم ن�شط
ينبغي تو�سيع برامج التطوير ّ
للمعلم بحيث يحاكي التعلم الن�شط الذي �سي�ستخدم مع الطالب .فاملعلمون ما هم �إال متعلمون بالغون
يحتاجون �إىل طرق خمتلفة للتعلم تنا�سب الفروق الفردية بينهم (� .)AFT, 2008إن معايري الرتبية
العلم ّية تدعو �إىل التحول من الدورات وور�ش العمل �إىل تنويع يف �أ�ساليب التدريب (.)NRC, 1996
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وقدم لوك�س-هور�سلي و�آخرون ( )Loucks-Horsley et.al., 1998يف كتابهم � 15إ�سرتاتيجية للتطوير
املهني ملعلمي العلوم والريا�ضيات ,وميكن اختيار منها ما ينا�سب بيئة ونظام التعليم ال�سعودي.
ّ
التو�صية الثالثة :تقدمي �أن�شطة متدرجة يف العمق تلبية مل�ستويات املعلمني املختلفة .حيث �إن
املهني �أفادت ب�شكل �أكرث غري الرتبويني من املعلمني واملعلمات ،وخريجي معاهد املعلمني
برامج التطور ّ
والكليات املتو�سطة ،وه�ؤالء ي�شرتكون يف انخفا�ض م�ستوى ت�أهيلهم الرتبوي� .أي �أنها مل حتقق رغبات
وطموح املعلمني واملعلمات خريجي الكليات اجلامعية �أو �أ�صحاب امل�ؤهالت الرتبوية ،فيمكن تقدمي
برامج حمدده لكل فئة من الفئات ح�سب تباين خلفياتهم الرتبوية والعلم ّية.
التو�صية الرابعة :الت�أكيد على ت�أهيل املعلم تقن ًيا� .أ�شارت نتائج املالحظة ال�صفية يف هذه الدرا�سة
�إىل �أن متو�سط الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التقنية يف التعليم يقع يف امل�ستوى املنخف�ض لكل
من درو�س العلوم والريا�ضيات .ويف ظل التطورات العلم ّية والتكنولوجية التي تدعو �إىل �إحداث تغري
يف �أدوار املعلمني ،فلم يعد دور املعلم مقت�صراً على نقل املعرفة ومل يعد امل�صدر الوحيد للمعرفة ،بل
�أ�صبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�صمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية .يف �ضوء هذا الدور
اجلديد للمعلم بالإ�ضافة �إىل متطلبات امل�شروع� ,أ�صبح من ال�ضروري توافر الكفايات التقنية التعليمية
املهني وليقوموا بدورهم املهم يف التدري�س بكل كفاءة واقتدار ،وما يدعم
لدى املعلم ،لتح�سني �أدائهم
ّ
ذلك �أن درا�سات كثرية �أكدت فعالية ا�ستخدام التقنية مبا فيها �شبكات التوا�صل االجتماعي يف حت�سني
الدرا�سي (Santangelo & Guy, 2004; Polyzou, 2005; Thorpe
تعلم الطالب وزيادة حت�صيلهم
ّ
 )& Young, 2001لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية الالزمة لتدري�س مناهج
العلوم والريا�ضيات اجلديدة ،والتو�صية بتنميتها واالهتمام بها يف كليات ومعاهد �إعداد املعلمني قبل
اخلدمة.
التو�صية اخلام�سة :اال�ستمرارية يف متكني املعلم من التخ�ص�ص الأكادميي له ,عن طريق مزاولته
�أ�ساليب البحث والتق�صي يف جمال العلوم والريا�ضيات .فاملعرفة باملحتوى هي �أحد املبادئ التي يجب
�أن ت�ستند �إليها برامج تطوير املعلمني ( .)The American Federation of teachers, 2008وفقد
�أكدت معايري املجل�س الوطني الأمريكي لتطوير العاملني ( )NSDC, 2001على �أن ي�شمل حمتوى
برامج تطوير العاملني على اجلانب املعريف للتخ�ص�ص .لقد دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�سات
العلمي ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي
املهني على �أن تطوير معلم الريا�ضيات يف جانب املحتوى
ّ
املتعلقة بالتطور ّ
املهني املطبق يف
على نتائج حت�صيل الطالب ( .)Blank, & Alas, 2009و�أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
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املهني� ،إال �أن املعلمني واملعلمات
هذه الدرا�سة �إىل وجود اهتمام بالتخ�ص�ص الأكادميي يف برامج التطور ّ
�أكدوا حاجتهم �إىل مزيد من الرتكيز يف هذا اجلانب من خالل ال�س�ؤال املفتوح.
وينبغي �أال يقت�صر تعلم املحتوى على �أ�ساليب التلقي ،و�إمنا من خالل اتباعهم لأ�ساليب البحث
والتق�صي ,حتى ي�ستطيع املعلم تطبيق التدري�س اال�ستق�صائي مع تالميذه .وبالتايل ينبغي احلر�ص
على تقدمي �أن�شطة لتطوير املعلم يف التدري�س اال�ستق�صائي ليكون هو ال�سائد يف الف�صول الدرا�س ّية� .إن
حتويل ممار�سات املعلمني من طرق التلقني �إىل الطرق التي يقوم عليها امل�شروع مثل التق�صي يحتاج
�إىل وقت لنقل وتبني وتوطني املمار�سات املطلوبة ,فكما �أ�شار ري�شارد وتايلور (Richard & Taylor,
� )2011إىل �أن تنفيذ املناهج ب�شكل فعال يتطلب فرتات زمنية متتد �إىل �سنوات ,وقد يكون �أحد الو�سائل
الداعمة لتنفيذ امل�شروع هو االلتفات �إىل تطبيق مظاهر اال�ستق�صاء اخلم�سة التي �أو�صت بها معايري
الرتبية العلمية الأمريكية ( ،)NRC, 2000وهي انغما�س املتعلمني مبا يلي )1 :الإجابة عن �س�ؤال علمي,
� )2إعطاء الأولوية لل�شواهد يف الإجابة عن الأ�سئلة )3 ,ا�ستخدام ال�شواهد لتقدمي التو�ضيحات )4 ,ربط
التو�ضيحات باملعرفة العلم ّية )5 ,والتوا�صل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.
وقد يكون �أحد �آليات تطبيق هذه التو�صية هو تنفيذ املعلمني لأن�شطة ا�ستق�صاية يف خمتربات
التدريب ,وت�شكيل جمموعات تعلم داخل املدار�س لبحث وتق�صي �أ�سئلة علمية ب�سيطة من واقع البيئة
واملجتمع واملنهج ,وقد تكون بت�شجيع املعلمني للم�شاركة بالأن�شطة العلم ّية التي تقيمها امل�ست�شفيات
وامل�ؤ�س�سات للتعامل مع الق�ضايا وامل�شكالت ذات العالقة بالعلم والتقنية واملجتمع.
التو�صية ال�ساد�سة :االهتمام مبعرفة املعلم ب�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معين ة Pedagogy Co n

العلمي يعد �أ�سا�س ًيا �إال �أنه من
 ،)tent knowledge PCKفبالرغم من �أن فهم املعلم للمحتوى
ّ
ال�ضروري للمعلم �أن يعرف كيف يجعل الطالب يفهم هذا املحتوى ،ويكون ذلك من خالل تزويده
باملعرفة حول كيفية تعلم الطالب مو�ضوعات معينة وكيفية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الفعالة لذلك.
املهني يف هذه الدرا�سة �إىل ح�صول املحتويني «�أ�صول تدري�س مو�ضوعات
لقد �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
معينة» و»عمليات التعليم والتعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط؛ حيث بلغت متو�سطاتها احل�سابية على
كاف جلودة التدري�س ,يحتاج
التوايل ( )2.04و(� .)2.18إن �إملام املعلم باملادة العلم ّية �أ�سا�سي ،ولكنه غري ٍ
املعلم �إىل خربات مل�ساعدة املتعلمني على ا�ستيعاب املفاهيم العلم ّية مثل معرفة اال�سرتاتيجيات والأمثلة
املهني على حت�صيل
والتو�ضيحات والأن�شطة اخلا�صة بكل مفهوم� .إن البحوث التي تناولت �أثر التطور ّ
الطالب مرت مبرحلتني ,املرحلة الأوىل تناولت مهارات التدري�س عامة وتناولت املرحلة الثانية تعلم
الطالب ملو�ضوع معني وطرق التدري�س اخلا�صة مبو�ضوع معني وتعزيز املعرفة العلم ّية مبو�ضوع معني
لدى املعلمني ()AERA, 2005
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التو�صية ال�سابعة :توجيه وتدريب املعلمني لتعزيز مفهوم التكامل .ت�أتي فكرة التكامل من باب
وظيفية العلم و�أن العلوم �أو الريا�ضيات لي�ست منف�صلة عن واقع حياة املتعلم وبالتايل فالتكامل مع
التخ�ص�صات الأخرى �أمر مهم؛ لأنه يظهر العلوم والريا�ضيات للطالب يف طبيعتها الوظيفية ولي�س
يف �شكلها الأكادميي البحت .كما يفيد التكامل يف تغطية م�ساحة وا�سعة من املعرفة واملهارات املتعددة
للمتعلمني ،في�ستطيع املعلم وبوا�سطة التخطيط الدقيق �أن يفيد املتعلمني يف جماالت ُيحتمل �أن ال
ميكن احل�صول عليها �إذا عولج التدري�س يف مو�ضوعات فردية .ويعد التكامل �أحد املرتكزات الأ�سا�سية يف
امل�شروع ,و�أحد التوجهات احلديثة يف امليدان ال�سعودي الذي يحتاج �إىل تعزيز ,وقد دلت درا�سة الأحمد
والفدا ( )2012على �أن ا�ستخدام �أ�سلوب التكامل يقدم خربات �إثرائية وفكرية لي�س فقط للطالبات،
و�إمنا �أي�ضا للمعلمات .كما �أكدت كل من معايري �إعداد معلمي العلوم  NSTAومعايري التدري�س املهن ّية
ملعلم العلوم  NBPTSومعايري تقومي املعلم اجلديد و�أي�ضاً يف �أثناء اخلدمة  InTASCكلها على �أهمية
�إملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع .وحتى قامت جمعية معلمي
العلوم الأمريكية  NSTAبنقد م�سودة معايري اجليل اجلديد ملعايري العلوم  ،NGSSلأنها مل تعط �أهمية
للتكامل بني العلوم واملواد الأخرى و�أنه مت جتاهلها يف املعايري اجلديدة ( .)Hassard, 2012و�أجرى
�س�شرودر واخرون ( )Schroeder et al., 2007بدرا�سة �شملت حتليلاً لأكرث من  61درا�سة علمية ملعرفة
حجم الأثر لعدة ا�سرتاتيجيات ،وجد �أن اال�سرتاتيجيات الداعمة لل�سياق -وهي اال�سرتاتيجيات التي
جتعل العلوم قريبة من �أذهان املتعلمني بتقدمي مو�ضوعات و�أمثلة وم�شكالت من واقع احلياة  -هي
الأكرب حج ًما يف الت�أثري على حت�صيل الطالب يف العلوم.
التو�صية الثامنة :ن�شر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�س تقومي التعلم .من خالل تغيري نظرة
املعلمنيمنمفاهيمالتقوميالتقليدي�إىلالتقوميالبديل,خا�صة�أنفل�سفةامل�شروعبنيتعلى�أ�سا�سهذاالنوع
من التقومي .وتدريب املعلمني على ا�ستخدام ملفات الأداء لتقومي الطلبة بحيث تكون داعماً لنظام العالمات
التقليدي ،وهذا ما �أكدته درا�سات كثرية كدرا�ستي بين�سون ( )Benson,1995ونورمان ()Norman,1998
والتي �أ�شارت �إىل �أن �أولياء الأمور ف�ضلوا ملفات �أو �سجالت الأداء لأنها �ساعدتهم على التحقق ومراقبة تطور
�أبنائهم وف�سرت لهم درجات التح�صيل .كما �أ�شارت درا�سة ميت�شلر ( )Mutchler, 2006ودرا�سة فيث وتود
(� )Faith & Todd, 2004إىل تف�ضيل الطلبة لطرق التقومي البديل باملقارنة مع التقومي التقليدي حيث
�أنها �أتاحت لهم العمل يف جمموعات ومنت لديهم روح اال�ستقاللية و�شجعتهم على تعلم املعلومات اجلديدة
بطريقة ترتبط بخرباتهم يف احلياة.
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التو�صية التا�سعة :م�ساندة املعلم لتقدمي بيئة �صفية داعمة� .إن �أف�ضل الطرق لإيجاد بيئة داعمة
هو اختيار املعلمني ال�سرتاتيجيات وطرق حتافظ على البيئة التعليمية ،وتزيد م�شاركة و�إجناز الطالب،
وتلبي احتياجاتهم ( .)McGregor, 2012حيث �أكدت درا�سة جوينري ( )Joiner, 2009على �أن الرتكيز
على املخرجات الأكادميية فقط ،قد ي�ؤدي �إىل �إهمال بع�ض اجلوانب االجتماعية املهمة للتعليم ،وال�سيما
العالقات الديناميكية بني املعلم والطالب .و�أ�ضافت ب�أن �أحد �أهم العوامل للنجاح هو ال�شعور باالرتياح
نتيجة املعاملة اجليدة ،والأمان ،ودعم املعلمني لهم .وهذا ما ت�ؤكده درا�سة كل من هامر وبيانتا (Hamre
 )& Pianta, 2001ب�أن العالقات بني املعلم والتلميذ هي من العنا�صر املهمة لنجاح التلميذ يف املدر�سة.
وقد �أ�شارت مارت�سكو (� )Martisko, 2012إىل �أن التعلم التعاوين والعمل اجلماعي ي�سندها عدد كبري
من البحوث ملا لها من ت�أثري كبري يف دعم املمار�سات ال�صفية لدمج �إح�سا�س و�شعور الطالب يف بيئة
التعلم.
ثانياً :تو�صيات على م�ستوى امل�شروع:

التو�صية العا�شرة :ينبغي التوجه �إىل بذل اجلهود لتطوير املعلم مبا يوازي ما بذل لتطوير
املنتجات التعليمية .فقد �أ�شارت النتائج �إىل انخفا�ض يف م�ستوى �شمولية التدريب للمعلمني واملعلمات,
فما يقارب من ن�صف عينة الدرا�سة مل حتظ بالتدريب الكايف حيث  %21.8من عينة الدرا�سة مل يتلقوا
تدري ًبا ،و %32.2تلقوا تدري ًبا من يوم �إىل ثالثة �أيام تدريبية فقط .كما يالحظ �أي�ضا انخفا�ض يف
املهني� .إن التنفيذ الفعال للمناهج
احلوافز املقدمة لت�شجيع املعلمني للم�شاركة يف �أن�شطة التطور
ّ
ينبغي �أن ي�صاحبه تطوير جوهري وم�ستمر للمعلم .فال ميكن نقل املعلم من املمار�سات التقليدية
�إىل املمار�سات القائمة على البنائية بدون �إيجاد فهم م�شرتك بني مطوري املناهج واملعلمني للمق�صود
بالبنائية وانعكا�ساتها على املنهج والتدري�س (.)Richard & Neil, 2011
�إن �أي �إ�صالح لتعليم العلوم والريا�ضيات ال بد �أن يركز على املعلم ( .)Berman,et.al., 2000كما
�أن حت�سني تعلم الريا�ضيات املدر�سية مرتبط ب�إيجاد الفر�ص للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته (NCTM,
 .)1991فاملعلم هو املحرك الرئي�س لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة (.)AAAS, 1993; NRC, 1996
ؤ�س�سي مل�ساعدة املعلم يف تنفيذ املنهج.
التو�صية احلادية ع�شر� :ضرورة توفري املوارد والدعم امل� ّ
و�ضمان ا�ستالم جميع املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�صاحبة املنتجة من امل�شروع خا�صة دليل
املعلم ملا له من دور كبري يف �إحداث التغيري وتوجيه املعلمني وتعديل املمار�سات التقليدية .وكذلك توفري
املواد والو�سائل والتجهيزات يف املدار�س وكذلك مراكز م�صادر التعلم ،والرتكيز على الدور الفني لأمني
م�صادر التعلم وحم�ضر املخترب بدال من �إقحامه يف الأعمال الإدارية .فقد �أكدت معايري املجل�س الوطني
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املهني ,على �أهمية
الأمريكي لتطوير العاملني ( )NSCD,2001ومبادئ احتاد �أمريكا للمعلمني للتطوير ّ
املوارد وامل�صادر لدعم املعلم (.)AFT, 2008
املهني املقدم
التو�صية الثانية ع�شر :درا�سة �أ�سباب التباين بني املعلمني واملعلمات يف م�ستوى التطور ّ
املهني �إىل �أن املعلمات تعر�ضن
لهم ,وكذلك التباين يف م�ستوى �أدائهم .فقد �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
املهني للمعلمني من وجهه نظرهم .بغ�ض النظر عن
لربامج تطور مهني �أكرث جودة من برامج التطور ّ
املرحلة الدرا�س ّية �أو التخ�ص�ص .كما �أ�شارت �إىل وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث يف تقديرهم
مل�ستوى الدعم الإداري املقدم لهم من امل�شرف الرتبويّ  ,من حم�ضر املخترب ,من �أمني م�صادر التعلم
لتنفيذ املقررات املطورة �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،ول�صالح الإناث .كما �أ�شارت
نتائج املالحظة ال�صفية �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات ل�صالح املعلمات يف
تخ�ص�صي الريا�ضيات والعلوم� .إن هذه التباينات ت�سرتعي االنتباه والتق�صي ,فقد يكون التباين حقيق ًيا
يعك�س جودة الربامج املقدمة للإناث وقد يكون التباين عائدا �إىل عامل اجلن�س والت�أثريات االجتماعية
والنف�سية عليه.
التو�صية الثالثة ع�شر :تكوين فرق �إ�شرافية داخل املدر�سة مكونة من مدير املدر�سة ووكيل املدر�سة
خ�صو�صا و�أن هناك
ومعلم ريا�ضيات ومعلم علوم للقيام مبهام الدعم الالزمة ملعلم العلوم والريا�ضيات.
ً
ريا من مديري ومديرات املدار�س لي�سوا متخ�ص�صني يف الريا�ضيات �أو العلوم .فقد �أظهرت نتائج
عد ًدا كب ً
الدرا�سة �أن م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم لتنفيذ املقررات
ً
متو�سطا ب�شكل عام ،و�أن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم كان متو�سطا .كما
املطورة كان
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى دعم امل�شرف الرتبويّ وامل�شرفة الرتبوية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
ً
متو�سطا ب�شكل عام ،و�أن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم
والعلوم لتنفيذ املقررات املطورة كان
كان متو�سطاً.
التو�صية الرابعة ع�شرة� :إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني لتدريب القيادات
الرتبوية .وذلك على كيفية �إعداد �أن�شطة وبرامج توعوية ون�شرات �إر�شادية لأولياء الأمور لتحقيق
التكامل بني الأ�سرة واملدر�سة يف تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،كما ت�شمل الربامج
الرتبوية الأمور التالية:
�1 ) 1إجراءات تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق تطبيق ا�سرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم
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)2
)3

)4

)5

2تفعيل برامج التدريب االلكرتوين لإك�ساب القيادات الرتبوية املهارات الإ�شرافية ب�صورة م�ستمرة
وفاعلة.
3تزويدهم باملعرفة واملهارة الالزمة لأ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية ,وكذلك
�أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم لتطوير منوهم الذاتي مثل
(املالزمة ،املراقبة الذاتية ،الت�أمل الذاتي).
4تزويدهم باملعرفة واملهارة عن �آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ�شراف الإلكرتوين ملتابعة تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وكذلك �آليات توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ
املقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املهني للقيادات الرتبويه ,وذلك بغر�ض اكت�شاف ورعاية القيادات
5تنويع م�ستويات برامج التطور ّ
الإدارية املبدعة ،والتي �سوف ت�سهم يف حتقيق الأهداف من خالل برامج تدريبية نوعية م�ؤهلة
للح�صول على �إدارة مدر�سة ،ورفع م�ستوى �أداء القيادات الرتبوية التي يوجد لديها ق�صور لتتواكب
مع متطلبات امل�شروع.

التو�صية اخلام�سة ع�شرة� :إعداد وتنفيذ �أن�شطة تطوير مهني لإك�ساب �أمناء م�صادر التعلم املعرفة
واملهارة حول كيفية بناء �أن�شطة وبرامج لتنفيذ امل�شروع .مثل تنمية مهارات القراءة لدى الطالب يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وكيفية بناء قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وكيفية بناء �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
العلمي وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم .وكيفية اال�ستفادة
ّ
من املواقع االلكرتونية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل :املعامل االفرتا�ضية –
الربجميات االلكرتونية واملواقع التفاعلية .حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى دعم �أمناء و�أمينات
ً
منخف�ضا ب�شكل عام ،كما
م�صادر التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ امل�شروع كان
�أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم.
التو�صية ال�ساد�سة ع�شر� :إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني لتزويد حم�ضري
املخترب مبعرفة �شاملة حول فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ومتطلبات تطبيقها.
وكذلك اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم ،وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات
الطالب واملقارنات والت�صنيف للأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها ,وكذلك
تدريبيهم على كيفية �إعداد �أدلة �إر�شادية للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من مكونات البيئة املحلية
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وامل�صادر البديلة لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية .حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى دعم حم�ضر
ً
منخف�ضا ب�شكل عام من وجهة نظر
وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ امل�شروع كان
املعلمني واملعلمات ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم لهم كان
متو�سطا.
املهني يف وزارة
التو�صية ال�سابعة ع�شر :تعديل م�سمى �إدارة التدريب الرتبويّ لتكون �إدارة التطور ّ
املهني فال يكون التطوير مق�صو ًرا على التدريب
الرتبية والتعليم .لتغيري املفهوم التقليدي للتطور
ّ
املهني للمعلمني من التدريب املبا�شر لعدة �أيام خالل ال�سنة �إىل
فقط .لقد تغريت النظرة �إىل التطور ّ
الدرا�سي ومرتبطة بدور املعلم
املهني على �أنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام
النظر �إىل التطوير
ّ
ّ
اليومي يف التدري�س ( .)Sparks & Hirsh, 1997ويقرتح �أن يكون من �ضمن هيكلية الإدارة جمل�س
ّ
املهني للمعلمني ,من خالل ح�صر امل�صادر واجلهات
ا�ست�شاري من مهامه دعم القائمني على التطوير ّ
املهني حمل ًيا وعامل ًيا ,وكذلك التوا�صل مع اجلهات البحثية يف اجلامعات واملراكز
ذات العالقة بالتطوير ّ
املتخ�ص�صة مثل مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات بجامعة امللك �سعود ,لبناء
العلمي ومد اجل�سور بني املمار�سة والتنظري لتحقيق
املهني على �أ�سا�س الدرا�سة والبحث
ّ
برامج التطور ّ
الأهداف املرجوة.
واحلمد هلل رب العاملني.
***
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�6 ) 6أبو جامو�س ،عبدالكرمي حممود .)2006(.االجتاهات احلديثة يف �إعداد املعلمني وتدريبيهم يف
�أثناء اخلدمة :التجربة الأردنية ،واقع وطموح .جملة كلية الرتبية بالإ�سكندرية ،م�صر,)2(16 ،
.314 - 263
�7 ) 7أبو زينة ،فريد كامل .)2003( .مناهج الريا�ضيات املدر�سية وتدري�سها .الكويت :مكتبة الفالح.
�8 ) 8أبو �سمرة ،حممود ،و�آخرون .)2007( .واقع املمار�سات الإ�شرافية ملديري املدار�س الثانوية يف
حمافظة اخلليل من وجهة نظر املعلمني .جملة جامعة اخلليل للبحوث.)1( 3 ،
�9 ) 9أبو �شعرية ،خالد� ،إ�شتيوه ،فوزي ،غباري ،ثائر .)2010( .معيقات تطبيق �إ�سرتاتيجية منظومة
التقومي الواقعي على تالميذ ال�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف حمافظة
الزرقاء .جملة النجاح للأبحاث (العلوم الإن�سانية) ،جامعة النجاح الوطنية.٧٥٤-٧٩٧ ,٢٤)٣( ،
�10 )10أبو عودة ،علي �أحمد .)2007( .تقومي مراكز م�صادر التعلم مبدار�س املرحلة الأ�سا�سية مبحافظات
غزة يف �ضوء االجتاهات العاملية .ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
�11 )11أبو ناجي ,حممود .)2007( .تقومي تدري�س الفيزياء ببع�ض مدار�س املرحلة الثانوية ب�أ�سيوط يف
�ضوء املعايري املهن ّية املعا�صرة لأداء املعلم .املجلة العلم ّية ,كلية الرتبية ,جامعة �أ�سيوط,)1(23 .
.79-57
12 )12الأحمد ,ن�ضال �شعبان ،والفدا ،هند� .)2012( .أثر تدري�س وحدة يف العلوم يتم ت�صميمها يف �ضوء
�أ�سلوب التكامل بني مادتي العلوم واللغة الإجنليزية على حت�صيل متعلمات املدار�س املتو�سطة يف
مقرر العلوم واجتاهاتهن نحو كل من مادتي العلوم واللغة الإجنليزية .جملة درا�سات ،اجلمعية
امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س ،قبول للن�شر يف .2012/2/18
13 )13الأحمد ,ن�ضال �شعبان ،وعثمان� ,سلوى عثمان .)2007( .فعالية تدري�س وحدة يف التعبري الفني
با�ستخدام الأ�سلوب التكاملي بني العلوم والرتبية الفنية يف حت�صيل مادة العلوم لدى تلميذات
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ال�صف الثالث املتو�سط واجتاهاتهن نحو كل من العلوم والرتبية الفنية .جملة جامعة ال�شارقة
للعلوم ال�شرعية والإن�سانية .كلية الرتبية.)2(4 ،
14 )14الإدارة العامة للإ�شراف الرتبوي1429( .هـ) .الإ�شراف الرتبويّ يف ع�صر املعرفة .وزارة الرتبية
والتعليم :وكالة الوزارة للتعليم.
15 )15بايون�س� ,أمل �سامل .)2011( .تقومي كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الأول املتو�سط ,ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة مقدمة لق�سم املناهج وطرق التدري�س .كلية الرتبية جامعة �أم القرى
مبكة املكرمة.
املهني ملعلمي ريا�ضيات
16 )16البلوي ,عبد اهلل �سليمان وغالب ,ردمان .)2012( .احتياجات التطوير
ّ
التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية .جملة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية ,كلية الرتبية,
جامعة قابو�س.)1(6 ،
املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف
17 )17البلوي,عبداهلل ،والراجح ,نوال .)1433( .واقع التطور
ّ
اململكة العربية ال�سعودية .جملة ر�سالة الرتبية وعلم النف�س.
18 )18البلوي .عبداهلل� .)2010( .أولويات البحث يف جمال تعليم وتعلم الريا�ضيات يف اململكة العربية
ال�سعودية .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س.142-90 ,)155( ,
املهني للم�شرف الرتبويّ ومدى ممار�سته له من وجهة نظر
19 )19البنا ،حممد حممد .)2003( .الدور ّ
املعلمني يف مدار�س حمافظة غزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية– غزة.
20 )20تيم ،ح�سن .)2009( .واقع املمار�سات الإ�شرافية لدى امل�شرف الرتبويّ يف املدار�س احلكومية يف
حمافظات �شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات .جملة جامعة النجاح للأبحاث
(العلوم الإن�سانية).804-783 ،)1( 23 ،
21 )21اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية� .)2006( .إعداد املعلم وتطويره يف �ضوء املتغريات
املعا�صرة ،اللقاء ال�سنوي الثالث ع�شر ،الريا�ض.
22 )22اجلوير ،حممد بن نا�صر .)1996( .مدى متكن معلمي العلوم يف املرحلة املتو�سطة مبحافظة
اخلرج من �أداء مهارات التدري�س الرئي�سة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية الرتبية ،الريا�ض.
املهني للمعلم .جملة جامعة امللك
23 )23احلبيب ,فهد �إبراهيم .)1996( .دور مدير املدر�سة جتاه النمو
ّ
�سعود ،العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية،ال�سعودية.488 – 449 ,)2(8 ,
24 )24احلذيفي ،حممد طاهر .)2007( .دور امل�شرفني الرتبويني يف �ضوء التوجيه الرتبويّ يف اجلمهورية
اليمنية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة تعز ،اليمن.
25 )25احلربي حممد بن �صنت .)2012( .املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س الريا�ضيات املطورة
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(�سل�سلة ماجروهل) يف املرحلة املتو�سطة ومدى توافره لدى معلمي الريا�ضيات من وجهة نظر
م�شريف وم�شرفات الريا�ضيات .جملة اجلمعية العلم ّية ال�سعودية للمناهج والإ�شراف الرتبويّ
(�سما) ,جامعة �أم القرى.)2(3 ,
26 )26احلريري ،رافدة .)2008( .مهارات القيادة الرتبوية يف اتخاذ القرارات الإدارية .ع ّمان :دار املناهج
للن�شر والتوزيع.
27 )27ح�سني� ،سالمة عبد العظيم وعو�ض اهلل ،عو�ض اهلل �سليمان1427( .هـ) .اجتاهات حديثة يف
الإ�شراف الرتبوي .ع ّمان :دار الفكر.
28 )28ح�سيني� ،صالح الدين حممد .)2008( .التنمية املهن ّية ملعلمي التعليم الثانوي العام .م�ستقبل
الرتبية العربية.)50( 14 ،
29 )29احلمدان ،جا�سم وال�شمري� ،إقبال .)2008( .مدى م�ساهمة مديري املدار�س الثانوية بدولة الكويت
املهني للمعلم واقرتاح لتنميتها .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية،
يف تخطيط برامج التدريب
ّ
البحرين.35-13 ،)1( 9 ،
30 )30خطابية ،عبد اهلل حممد وعليمات علي مقبل .)2001( .تقدير معلمي العلوم يف الأردن مل�ستوى
مهاراتهم التدري�سية يف �ضوء املتغريات .جملة جامعة دم�شق للآداب والعلوم الإن�سانية والرتبوية،
.)1( 179
31 )31اخلطيب ,احمد .)1997( .احلقيبة التدريبية .عمان :الأردن :دار امل�ستقبل للن�شر.
32 )32اخلطيب� ،إبراهيم واخلطيب� ،أمل .)2003( .الإ�شراف الرتبويّ فل�سفته �أ�ساليبه تطبيقاته .ع ّمان:
دار قنديل للن�شر والتوزيع.
33 )33خ�شان ,خالد ,وال�سلويل ,م�سفر و�إبراهيم رفعت( .مقبول للن�شر) .مدى متكن معلمي الريا�ضيات
باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية من مهارات تدري�س املفاهيم الريا�ضية.ر�سالة
اخلليج العربي
34 )34اخلياط ,عبد الكرمي عبد اهلل� .)2001(.آراء معلمي وموجهي املواد االجتماعية حول الأ�سلوب
التكاملي يف بناء وتدري�س منهج املواد االجتماعية لل�صفني الأول والثاين يف املرحلة الثانوية
بدولة الكويت .املجلة الرتبوية ,جامعه الكويت .135-97 ،)61( 16
35 )35الدو�سري ،را�شد حماد .)2003( .الك�شف عن ممارا�سات املعلمني يف التقومي ال�صفي باملرحلة
الثانوية .جملة ر�سالة اخلليج العربي.)90( ،
36 )36الدوالت ،عدنان �سامل .)2005( .ت�صورات معلمي عن نظريات التعلم وعالقتها مبمار�ساتهم
التعليمية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
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37 )37دومي ،ح�سن.)2010(.درجة تقدير معلمي العلوم لأهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف
املهني .جملة جامعة دم�شق.481-439 ,)3( 26 ،
حت�سني �أدائهم
ّ
38 )38الده�ش ,عبداهلل .)2009( .تقومي �أداء معلمي الريا�ضيات باملرحلة الثانية باململكة العربية
ال�سعودية يف �ضوء املعايري املهن ّية املعا�صرة .جملة تربويات الريا�ضيات.)12( ,
39 )39را�شد ،علي حمي الدين ،ومنى عبدالهادي �سعودي .)1998( .برنامج مقرتح لتح�سني الأداء
العلمي الثاين «�إعداد معلم العلوم للقرن
التدري�سي ملعلمي العلوم يف املرحلة الإعدادية .امل�ؤمتر
ّ
ّ
احلادي والع�شرين» ،اجلمعية امل�صرية للرتبية العلم ّية ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة�( ،ص �ص
.)510-465
التدري�سي ملعلمي العلوم بالتعليم العام يف �ضوء
40 )40را�شد ،حممد را�شد .)2007( .معايري جودة الأداء
ّ
العلمي التا�سع ع�شر «تطوير مناهج التعليم يف �ضوء معايري اجلودة» ،اجلمعية
�أبعاد العلم .امل�ؤمتر
ّ
امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة�( ،ص �ص.667-623
41 )41الر�شيدي ،خلف مطلق .)2007( .درجة امتالك معلمي الريا�ضيات للمهارات التدري�سية وعالقتها
بتح�صيل طالبهم يف املرحلة االبتدائية بالكويت .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة عمان
العربية للدرا�سات العليا.
42 )42رم�ضان ،هاين ( .)2010االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم ال�ستخدام الو�سائط املتعددة و�أثرها
على تنمية الأداء املهارى لتالميذ التعليم االبتدائي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
املن�صورة ،دمياط ،م�صر.
43 )43الروقي ،مطلق بن مقعد .)2006( .االحتياجات التدريبية للم�شرفني الرتبويني يف مدينة
الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
44 )44الرويثي� ,إميان ،وتهاين الرو�ساء .)2012( .تقومي �أداء معلمات العلوم يف تدري�س منهج العلوم
لل�صف الأول املتو�سط وفق معايري مقرتحة للتدري�س .ر�سالة الرتبية وعلم النف�س,اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية.
املهني ملعلمي
45 )45الرويلي� ،سعود بن حبيب .)2010( .مهام امل�شرف الرتبويّ يف تطوير النمو
ّ
الريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة .عامل الرتبية ،م�صر.396-334 ،)30( 10 ،
46 )46الرويلي ،عطا اهلل� .)2008(.أهمية الإ�شراف الرتبويّ يف تفعيل مركز م�صادر التعلم مبنطقة
احلدود ال�شمالية من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات الرتبويات .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
47 )47الزايدي� ،أحمد بن حممد .)2000( .الكفايات الأدائية الأ�سا�سية الالزمة للم�شرفني الرتبويني
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مبراحل التعليم العام ،جملة جامعة �أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية والإن�سانية.)2( 12 ،
48 )48الزهراين ،حممد مفرح :)2009( .واقع �أداء معلمي الريا�ضيات باملرحلة الثانوية يف �ضوء املعايري
املهن ّية املعا�صرة وعالقة ذلك بتح�صيل طالبهم .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .جامعة �أم القرى،
مكة املكرمة.
49 )49ال�سايح ،ال�سيد حممد ( .)1997الكفايات الالزمة ملعلم العلوم يف �ضوء متطلبات مقرتحة لتدري�س
العلمي الأول «الرتبية العلم ّية للقرن
العلوم مبراحل التعليم العام (ر�ؤية م�ستقبلية) .امل�ؤمتر
ّ
احلادي والع�شرين» ،اجلمعية امل�صرية للرتبية العلم ّية ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة �ص �ص 197
.243�50 )50سرتاك ،ريا�ض واخل�صاونة ،ف�ؤاد .)2004( .تقومي �أداء امل�شرفني الرتبويني يف الأردن يف �ضوء
مهماتهم واالجتاهات الإ�شرافية احلديثة ،درا�سات يف الإدارة الرتبوية .عمان :دار وائل للن�شر
والتوزيع.
املهني ملعلمي املواد العلم ّية يف
51 )51ال�سحيباين ,نا�صر1427( .هـ) .دور التدريب الرتبويّ يف النمو
ّ
املرحلة الثانوي من وجهة نظر مديري املدار�س الثانوي يف مدينة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .جامعة امللك �سعود .الريا�ض.
52 )52ال�سعدي ،ال�سعدي الغول .)2011( .فاعلية معمل العلوم االفرتا�ضي ثالثي الأبعاد يف حت�صيل
املفاهيم الفيزيائية املجردة وتنمية االجتاه نحو �إجراء التجارب افرتا�ضياً لدى تالميذ املرحلة
الثانوية .املجلية العلم ّية ،كلية الرتبية بجامعة �أ�سيوط.)2( 27 ،
53 )53ال�سقاف ،عبداهلل عمر .)2008( .الكفايات التعليمية الالزمة ملعلم الريا�ضيات ودرجة ممار�ستها يف
املرحلة الثانوية يف حمافظة �أبني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة عدن.
54 )54ال�سالمات ،حممد خري .)2009( .مدى امتالك معلمي العلوم للمعايري الوطنية لتنمية املعلمني
مهنيا .ر�سالة املعلم -الأردن.38 - 35 ,)2(48 ،
55 )55ال�سليم ،مالك حممد .)1987( .درا�سة بع�ض م�شكالت تنفيذ منهج الكيمياء لل�سنة الأوىل يف
املرحلة الثانوية مبدار�س البنات مبدينة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
للبنات ،الريا�ض.
�56 )56سليمان ،ماجدة حب�شي .)1997( .تقومي الواقع احلايل للدرا�سة املعلمية مبراحل التعليم العام.
العلمي الأول للجمعية امل�صرية للرتبية العلم ّية ،املجلد الأول.
امل�ؤمتر
ّ
57 )57ال�شبلي ،عبداهلل علي واخلطابية ،عبد اهلل حممد والعمري ،و�صال هاين وا�شدي ،مرمي احلمر.
( .)2010توظيف معلمي العلوم للمبادئ البنائية خالل تدري�سهم ملقررات العلوم يف �سلطنة عمان.
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جملة ر�سالة اخلليج العربي ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض.52-15 ،120،
58 )58ال�شرقي ،حممد بن را�شد .)2004( .تقومي برنامج �إعداد معلم العلوم يف كليات املعلمني باململكة
العربية ال�سعودية ،جملة ر�سالة اخلليج العربي ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض،
.61 - 16 ،92
59 )59ال�شرقي ،حممد بن را�شد .)2007( .الكفايات الرتبوية ملعلمي العلوم باملرحلة املتو�سطة كما تراها
عينة من امل�شرفني الرتبويني يف مدينة الريا�ض .مركز بحوث كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود،
العدد (.)257
60 )60ال�شعبي ،وليد .)2009( .معوقات الأداء الإبداعي ملعلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�سطة من
وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني الرتبويني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة
�أم القرى ،مكة املكرمة.
61 )61ال�شعالن ،م�ضاوي حممد .)2001( .نظام اختيار وتدريب امل�شرفات الرتبويات يف اململكة العربية
ال�سعودية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،جمهورية م�صر العربية.
املهني
62 )62ال�شمراين� ,سعيد ,والدهم�ش عبدالويل ,والق�ضاة با�سل ,والر�شود جواهر .واقع التطور
ّ
ملعلمي العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة اخلليج العربي (مقبول للن�شر).
63 )63ال�شمراين� ,سعيد� .)1433( .أولويات البحث يف الرتبية العلم ّية باململكة العربية ال�سعودية .جملة
جامعة امللك �سعود للعلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية.228 -199 ،)1( 24 ,
64 )64ال�شمراين� ،سعيد حممد� .)2004( .أداء معلمي العلوم ملهارات تدري�س العلوم :درا�سة مقارنة.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
65 )65ال�شهوان ،عبدالعزيز .)2010( .فاعلية الدورة التدريبية للم�شرفني الرتبويني ومديري املدار�س
من وجهة نظر املتدربني .جملة رابطة الرتبية احلديثة  -م�صر.327 - 257 ,)7( 3 ،
66 )66ال�صائغ ،حممد بن ح�سن ،و�آخرون .)2004( .اختيار املعلم و�إعداده يف اململكة العربية ال�سعودية
«ر�ؤية م�ستقبلية» ،اململكة العربية ال�سعودية .جملة املعرفة.)95( ،
�67 )67صبح ،با�سم ممدوح .)2005( .تقومي التخطيط للإ�شراف الرتبويّ لدى امل�شرفني الرتبويني
كما يراها مديرو ومعلمو املدار�س الثانوية يف حمافظات �شمال فل�سطني .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة النجاح ،نابل�س ،فل�سطني.
�68 )68صوافطة ،وليد وخليفة� ،أحمد .)2011( .مالءمة برنامج �إعداد املعلمني بكلية املعلمني يف جامعة
املهني ،جملة ر�سالة اخلليج العربي،
تبوك ملتطلبات معلم العلوم و�أثر بع�ض املتغريات يف �أدائه
ّ
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض.114،
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69 )69ال�ضاحي ،اجلوهرة عبدالرحمن .)2011( .ت�صور مقرتح لربنامج تدريبي حلاجات معلمات العلوم
باملرحلة املتو�سطة مبدينة الريا�ض يف جمال ا�ستخدام التقنيات التعليمية يف �ضوء االجتاهات
الرتبوية احلديثة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود ،الريا�ض.
70 )70العاجز ،ف�ؤاد واللوح ،ع�صام والأ�شقر ،يا�سر .)2010( .واقع تدريب معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
يف �أثناء اخلدمة مبحافظات غزة .جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات ال�سابقة)،)2(18 ،
59-1
71 )71عاي�ش� ،أحمد جميل ( .)2008تطبيقات يف الإ�شراف الرتبوي .ع ّمان :دار امل�سرية للن�شر والتوزيع
والطباعة.
72 )72عاي�ش� ،أحمد; عيا�ش� ،آمال; عبا�س ،حممد .)2011( .فاعلية برنامج تدريبي يف يف �أثناء اخلدمة
يف تطوير كفايات امل�شرفني الرتبويني يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن من وجهة نظر امل�شرفني
الرتبويني �أنف�سهم .جملة جامعة النجاح للعلوم الإن�سانية  -فل�سطني ,25 ,العدد(� ,)5ص �ص
.1212 – 1187
73 )73عبيدات ،ذوقان و�أبو ال�سميد� ،سهيلة1428( .هـ)� .إ�سرتاتيجيات حديثة يف الإ�شراف الرتبوي.
ع ّمان :دار الفكر.
74 )74عثمان� ،سلوى عثمان ،والأحمد ،ن�ضال �شعبان ،والدغيدي هبه فتحي .)2007( .مدى التزام
الطالب املعلم يف كل من م�صر وال�سعودية ب�إدارة الوقت ال�صفي يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة
العلمي التا�سع ع�شر ،تطوير مناهج
وعالقته ب�إدارة الذات واالجتاه نحو مهنة التدري�س .امل�ؤمتر
ّ
التعليم يف �ضوء معايري اجلودة،اجلمعية امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س ،دار ال�ضيافة -جامعة
عني �شم�س (كتاب امل�ؤمتر.)1،
75 )75العجاجي ,عبد اهلل �إبراهيم .)2004( .اجتاهات املعلمني وامل�شرفني الرتبويني نحو تكامل املواد
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س,
جامعة عني �شم�س.144 – 10 ،)94( ،
76 )76الع�ساف� ،صالح حمد .)2003( .املدخل �إىل البحث يف العلوم ال�سلوكية .الريا�ض ،مكتبة العبيكان.
77 )77العطار ،حممد .)2002( .مفاهيم الأر�ض والف�ضاء لدى معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية (درا�سة
ت�شخي�صية وت�صور مقرتح للعالج) .درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،اجلمعية امل�صرية للمناهج
وطرق التدري�س ،جامعة عني �شم�س.)80( ،
78 )78العطوي� ،إبراهيم عيد .)2007( .فهم معلمي العلوم للمرحلة املتو�سطة يف منطقة تبوك لطبيعة
العلم وعالقة هذا الفهم بخربة املعلم وطريقة �إعداده لالختبارات التح�صيلية .ر�سالة ماج�ستري
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غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا اجلامعة الأردنية ،الأردن.
79 )79عطوي ،جودت عزت .)2004( .الإدارة التعليمية والإ�شراف الرتبويّ �أ�صولها وتطبيقاتها .عمان:
دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
80 )80علي ،ح�سني عبا�س ( .)2006تقومي الكفايات الأدائية املعملية لدى �أمناء معامل العلوم يف �ضوء
املتطلبات العملية املعملية ملناهج العلوم باملرحلة الإعدادية و�آراء معلمي العلوم بها ،درا�سات يف
املناهج وطرق التدري�س ،جامعة عني �شم�س.143-82 ،)112( ،
املهني الذاتي ملعلمي الريا�ضيات باملرحلة املتو�سطة
81 )81العليان ,فهد .)2010( .ت�صور مقرتح للتطور ّ
من وجهة نظر املخت�صني واملمار�سني .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,كلية الرتبية ,جامعة �أم القرى.
82 )82عليان ،ربحي م�صطفى .)2003( .مراكز م�صادر التعلم :تطوير نوعي للمكتبات ،دار�سة وثائقية.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية.213-184 ،)2(9 ،
83 )83العليمات ،علي املقبل ،وح�سني م�شوح القطي�ش .)2007( .درجة ممار�سات معلمي العلوم للكفايات
التعليمية الأدائية يف مدار�س املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة املفرق .جملة جامعة �أم القرى للعلوم
الرتبوية واالجتماعية والإن�سانية.202- 153 ،)2(19 ،
84 )84العمرات ،حممد .)2008( .درجة ممار�سة امل�شرف الرتبويّ لدوره الفني يف مديريات الرتبية
والتعليم ملحافظة معان .جملة العلوم الرتبوية.89-64 ،)3( ،
85 )85العمري� ،سعيد مغرم .)2008( .تقومي ا�ستخدام مراكز م�صادر التعلم يف تدري�س العلوم باملرحلة
املتو�سطة واجتاهات املعلمني نحوها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية الرتبية ،جامعة امللك
خالد� ،أبها.
86 )86ال ُعمري ,حممد بن بلقا�سم ح�سن .)2011( .الكفايات الالزمة لتدري�س منهج الريا�ضيات املطور
ومدى توافرها لدى معلمي الريا�ضيات مبحافظة املخواة التعليمية .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ,كلية الرتبية جامعة �أم القرى
87 )87العمري� ،سليمان بن حممد .)2000( .مدى امتالك املعلمني لكفايات �إنتاج الو�سائل التعليمية
وتقديرهم لأهميتها يف املدار�س احلكومية ب�سلطنة عمان .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك� ،إربد ،الأردن.
88 )88الغامدي� ,سعيد .)2010( .تقومي �أداء معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتو�سطة يف �ضوء املعايري
العاملية للرتبية العلم ّية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,جامعة �أم القرى.
89 )89الفريح ،فهد� .)2005( .أمني املكتبة املدر�سية ودوره اجلديد يف عامل تقنية املعلومات .املعلوماتية
ال�سعودية.17-16 ،)4( ،
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90 )90فقيهي ,يحيى بن علي .)2000( .مدى اكت�ساب حم�ضري املختربات الدرا�س ّية املهارات املعملية
الفنية والإدارية من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني ومعلمي العلوم الطبيعية وحم�ضري
املختربات بثانويات البنني مبنطقة جازان التعليمية .جملة جامعة �أم القرى للعلوم الرتبوية
واالجتماعية والإن�سانية.155 ،)1( 12 ،
91 )91فقيهي ،يحي علي .)2008( .تقومي منهج احلياء يف التعليم الثانوي القائم على نظام املقررات
يف �ضوء معايري مقرتحة لتعليم العلوم .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم
القرى ،مكة املكرمة.
92 )92الفرهود� ,صالح .)2007( .تدري�س الريا�ضيات :الواقع واملعوقات .اللقاء ال�سنوي الرابع ع�شر
للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) .اجلودة يف التعليم العام ,الريا�ض :كليه
الرتبية ,جامعه امللك �سعود.
93 )93الفهيد ،منرية �سعد .)1998( .احلاجات التدريبية ملعلمات العلوم يف املرحلة املتو�سطة مبدينة
الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض
94 )94القحطاين ,بدر .)2007( .مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلم العلوم باملرحلة املتو�سطة يف
اململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,كلية الرتبية ,جامعة �صنعاء.
95 )95القر�شي ,وليد1431( .هـ) .تقومي برنامج تدريب املعلمني على �سل�سلة ماجروهل العالية للعلوم يف
�ضوء بع�ض العوامل من وجهة نظرهم .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,جامعة �أم القرى .ابحث
عنها.
96 )96القرين ،عبداهلل حممد1424( .هـ) .م�ستوى ا�ستفادة امل�شرفني الرتبويني من الدورات التدريبية
يف �أثناء اخلدمة مبنطقة مكة املكرمة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم
القرى ،مكة املكرمة.
التدري�سي ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية باململكة
97 )97القرين ،نا�صر �صالح .)2010( .تقومي الأداء
ّ
العربية ال�سعودية من وجهة نظر الطلبة و�أولياء �أمورهم .جملة ر�سالة اخلليج العربي ،مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج.)101( ،
98 )98القري�شي� ,صالح .)2000( .واقع تقومي معلم العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية .وقائع الور�شة
التدريبية عن كفايات املعلمني للمرحلة االبتدائية.
99 )99قطران ،يحي عبدالعزيز .)2004( .تطوير برنامج التدريب على ا�ستخدام �أجهزة تكنولوجيا
التعليم لطالب كلية الرتبية جامعة �صنعاء يف �ضوء �إ�سرتاتيجية التدري�س احلديث .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �صنعاء.
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100 100كحيل� ،أمل عثمان .)2004( .القيادة املدر�سية وعالقتها بالتنمية املهن ّية للمعلمني (درا�سة
ميدانية) .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد الدرا�سات والبحوث الرتبوية .جامعة القاهرة.
101 101كلو� ،صباح حممد .)2000( .تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وانعكا�ساتها على امل�ؤ�س�سات
املعلوماتية .جملة مكتبة امللك فهد الوطنية ،جملد .)2( 6
العلمي
املهني للمعلم .امل�ؤمتر
102 102كمال ،م�صطفى حممد .)2004(.التنظيم الذاتي للتعلم والنمو
ّ
ّ
ال�ساد�س ع�شر للجمعية امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س جامعة عني �شم�س  22-21يوليو:
تكوين املعلم ،املجلد الثاين ،القاهرة850 -831 ،
103 103الكمي�شي ،لطفية علي� .)2007( .أمني مكتبة امل�ستقبل .املعلوماتية ال�سعودية (.16-10 ،)20
104 104اللقاين� ,أحمد ,وعلي اجلمل( .)2003معجم امل�صطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق
التدري�س .القاهرة ,عامل الكتب.
105 105متويل ،عالء الدين �سعد .)2004( .تطوير برامج تدريب معلمي الريا�ضيات ب�سلطنة عمان يف
العلمي ال�ساد�س ع�شر ،تكوين املعلم (�إعداده ،وتدريبه)،
�ضوء االجتاهات العاملية املعا�صرة  -امل�ؤمتر
ّ
 22 – 21يوليو ،القاهرة :اجلمعية امل�صرية للمناهج وطرق التدري�س جامعة عني �شم�س ،دار
ال�ضيافة ,مج .460 - 390 ،1
106 106املجاهد� ,إميان عبد املح�سن .)2011( .احلاجات التدريبية املعرفية ملعلمات الريا�ضيات املطورة يف
�ضوء م�صفوفة املدى والتتابع .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,كلية الرتبية ,جامعة امللك �سعود.
107 107حممد ,املعتز باهلل .)2011( .تقومي الأداء التدري�س ملعلمي العلوم باملرحلة الإعدادية يف �ضوء
بع�ض املعايري الدولية املعا�صرة .جملة الرتبية العلم ّية.254 - 213 ،)3( 14 ,
108 108حممد ،حفني �إ�سماعيل .)2005( .تعليم وتعلم الريا�ضيات ب�أ�ساليب غري تقليدية .الريا�ض:
مكتبة الر�شد.
109 109حممدي ،نريمني .)2004( .الإ�شراف الرتبويّ يف ريا�ض الأطفال يف جمهورية م�صر العربية.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،م�صر.
110 110مراد ،خلود (� .)٢٠٠١أ�ساليب التقومي لدى معلمي ومعلمات احللقة الأوىل من التعليم الإبتدائي
يف ظل نظام التقومي الرتبوي .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية١٩٢-١٩٣ ،)٤( ،
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات.
111 111املزروع ,هيا( .حتت الإعداد)� .سمات مقرتحة للتطور ّ
112 112مغاري ،تي�سري عبد القادر .)2009( .منط القيادة ال�سائد يف مديريات الرتبية والتعليم مبحافظات
غزة وعالقته ب�صنع القرار الرتبويّ من وجهة نظر العاملني بها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
ق�سم �أ�صول الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر.
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113 113املفتي ،حممد �أمني� .)1996( .سلوك التدري�س .مركز الكتاب للن�شر ،القاهرة.
114 114املقادمة ،ي�سري .)2006( .تطوير التخطيط للتعليم العايل يف فل�سطني بني حتديات الواقع
الفل�سطيني ومتطلباته التنموية يف �ضوء االجتاهات املعا�صرة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
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المالحق

الملحق رقم ()1

ا�ستبانة التطور املهني ملعلم ومعلمة العلوم والريا�ضيات

�أخي � /أختي معلم العلوم والريا�ضيات
املهني الذي
يهدف هذا اال�ستبانة �إىل التعرف على واق��ع التهيئة والتطور
ّ
ق���دِّم �إىل معلم ال��ع��ل��وم وال��ري��ا���ض��ي��ات م��ن �أج���ل تنفيذ «م�����ش��روع الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية»؛ لذا ن�أمل تعاونك يف الإجابة عن عبارات اال�ستبانة ب�صدق
املهني هو :جميع الفر�ص املوجهة من
و�شفافية .علما �أن املق�صود بالتطور
ّ
وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني؛ لتطوير امل��ع��ارف وامل��ه��ارات واالجت��اه��ات
وحت�سني كفاءتهم يف الف�صول ,فال تقت�صر على التدريب املبا�شر ,بل تتعدى
�إىل املواد التعليمية ،والإ�شراف ،وامل�شاركة يف الدرو�س النموذجية ،والزيارات،
وغريها من الأ�ساليب.
�شاكرون ومقدرون حل�سن تعاونكم
الفريق البحثي
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اجلزء الأول :البيانات العامة:
اجلن�س
املرحلة الدرا�س ّية التي
تد ِّر�سها
جهة الإعداد
نوع امل�ؤهل
املنطقة/املحافظة التي تعمل
بها
عدد �سنوات اخلربة يف
التعليم
�أ ّيام التدريب التي التحقت
بها لتطبيق امل�شروع
املهني التي
�أ�ساليب التطور ّ
قدمت لك من الوزارة
( �ضع �إ�شارة عند كل �أ�سلوب
التحقت به )
املهني التي
�أن�شطة التطور ّ
�أ�سهمت يف تنفيذها
(�ضع �إ�شارة عند كل ن�شاط
�شاركت به )
املواد التعليمية التي ح�صلت
عليها
(ميكنك اختيار عدد من
اخليارات)

ذكر

�أنثى

االبتدائية

املتو�سطة

ثانوية
تربوي

معهد املعلمني
غري تربوي
الدمام
اخلرب

الريا�ض
اخلرج
�أقل من � 5سنوات
� -10أقل من �15سنة
� 3-1أيام
ال يوجد

كلية متو�سطة

كلية جامعية

تبوك
املدينة
احلناكية تيماء
� -5أقل من� 10سنوات
� 15سنة ف�أكرث
� 9-7أيام
� 6-4أيام

ع�سري
خمي�س م�شيط

�أكرث من � 9أيام

الندوات واللقاءات املتخ�ص�صة.
ور�ش العمل والدورات التدريبية.
متابعة امل�شرف و�إر�شاداته.
امل�شاركة يف بحوث علمية.
ال�شبكات املهن ّية مثل :املدونات التعليمية واملجموعات الربيدية�...إلخ
ح�ضور درو�س منوذجية.
جل�سات نقا�ش ُ�سبل تطبيق املنهج.
تبادل الزيارات ال�صفية بني املعلمني.
تدريب عن بعد.
تدريب �إلكرتوين على موقع امل�شروع.
تنفيذ دورة تدريبية �أو ور�شة عمل.
تقدمي در�س منوذجي.
تقدمي حما�ضرة يف تعليم العلوم �أو الريا�ضيات.
كتابة تقرير حول امل�شروع.
�إدارة جل�سة نقا�ش حول امل�شروع .امل�شاركة يف ع�ضوية جلان التطوير.
امل�شاركة مع جلان مراجعة �أداء الطالب ونتائجهم.
دليل املعلم.
�أدلة تعريفية بامل�شروع وفل�سفته

حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية والتقومي*.
�أخرى.

حقيبة املعلم هي جمموعة من الكتب الداعمة للمعلم ح��ول �أ�ساليب التقومي وتطوير القراءة
والكتابة العلم ّية.
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اجلزء الثاين :بنود اال�ستبانة:
*( صفر يعني عدم تحقق العبارة  3 ،تعني تحقق العبارة تمامًا ) *

م�ستوى التحقق
العبارات

3

2

1

0

املهني من معرفة الأ�س�س النظرية التي بنيت عليها كتب العلوم
1 ) 1مكنتني برامج التطور ّ
والريا�ضيات.
2 ) 2توجد لديّ �صعوبة يف فهم ُبنية الكتب ،ومفرداتها واملواد التعليمية التي �أجنزها
امل�شروع.
املهني مناق�شة ما تعلمته مع املعلمني يف املدر�سة �أو مع زمالء
3 ) 3تتطلب برامج التطور ّ
التخ�ص�ص.
4 ) 4ينق�صني عقد لقاءات داخل املدر�سة؛ لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات.
5 ) 5تهي�أت يل الفر�ص للم�شاركة يف املجالت املهن ّية واملنتديات التعليمية املتخ�ص�صة،
واجلمعيات العلم ّية.
6 ) 6توفرت يل الفر�ص للنقا�ش مع القيادات الرتبوية يف امل�شروع.
�7 ) 7أرى �أنني �أحد امل�س�ؤولني عن �إحداث التطوير يف عمليتي التعليم والتعلم.
املهني لديّ مبد�أ احرتام جميع الطالب.
8 ) 8عززتْ برامج التطور ّ
املهني كيفية ح�صول جميع الطالب على فر�ص متكافئة للتعلم.
9 ) 9بينت برامج التطور ّ
املهني فر�صا للتعمق يف التخ�ص�ص ،ومواكبة التطورات
�10 )10أتاحت يل برامج التطور
ّ
العلم ّية يف املجال.
العلمي الوارد يف الكتب
املهني يف �إتقان جوانب املحتوى
�11 )11أفادتني برامج التطور
ّ
ّ
الدرا�س ّية.
العلمي ،وحل امل�شكالت.
املهني تطبيق اال�ستق�صاء
ّ
12 )12وفرت يل برامج التطور ّ
13 )13تد ّربتُ على ا�ستخدام الأدوات واملواد والأجهزة املعملية.
املهني �صعوبات تعلم مفاهيم معينة يف الكتب ,عرب تقدمي
14 )14و�ضحت برامج التطور
ّ
�أمثلة و�إر�شادات ل�شرحها.
املهني الت�صورات اخلاطئة ال�شائعة لدى املتعلمني.
15 )15حددت برامج التطور ّ
املهني يف حت�سني قدراتي على تنويع اخلربات التعليمية
�16 )16أ�سهمت برامج التطور
ّ
للمتعلمني وفق خ�صائ�صهم املعرفية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
املهني يف حت�سني قدراتي على تدري�س العلوم �أو الريا�ضيات
�17 )17أ�سهمت برامج التطور
ّ
بالتكامل مع املواد الأخرى
املهني يف حت�سني قدراتي على توفري بيئة تعلم منا�سبة.
�18 )18أ�سهمت برامج التطور ّ
املهني يف حت�سني قدراتي على ا�ستخدام �أ�ساليب متنوعة
�19 )19أ�سهمت برامج التطور
ّ
وم�ستمرة لتقومي املتعلمني.
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م�ستوى التحقق
العبارات
املهني يف حت�سني قدراتي على ا�ستخدام التقنية يف التعليم.
�20 )20أ�سهمت برامج التطور ّ
21 )21مدة التدريب الذي تلقيته كافية ال�ستيعاب اجلانب النظري والعملي؛ لتدري�س كتب
العلوم والريا�ضيات.
ُ 22 )22و ّفر الوقت الالزم للمتابعة واال�ستف�سار بعد تطبيق برامج التدريب.
املهني غري منا�سب.
23 )23توقيت �إقامة برامج التطور ّ
املهني.
24 )24نحتاج حوافز للم�شاركة بربامج التطور ّ
ُ 25 )25ك ّرم امل�شاركون يف الأن�شطة معنو ًيا �أو ماد ًيا.
26 )26تبادل املعلمون املمار�سات التدري�سية الناجحة لإبراز قدرات املتميزين.
ُ 27 )27و ّفرت بيئة تدريب منا�سبة.
28 )28تلقيتُ تدري ًبا من مدربني متمكنني من املادة العلم ّية.
29 )29تلقيتُ تدري ًبا من قبل مدربني متمكنني من مهارات التدريب.
ُ 30 )30و ّفرت قنوات توا�صل مع امل�شرفني واملدربني.
31 )31تلقيتُ زيارات �صفية من املدربني وامل�شرفني؛ للم�ساعدة على التطبيق الفعلي يف
املدار�س.
�32 )32أجد ت�شجيعا و م�ساندة من مدير املدر�سة لتطبيق املنهج.
ُ 33 )33و ّفرت الأجهزة واملواد والو�سائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�س.
34 )34يوجد دعم فني لت�شغيل الأجهزة والو�سائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرو�س.
35 )35يتوفر يف املوقع الإلكرتوين للم�شروع دعم كاف؛ لتنفيذ الدرو�س والأن�شطة الإثرائية.
36 )36يتوفر لدينا يف املدر�سة مركز م�صادر تعلم؛ لدعم تنفيذ الدرو�س والأن�شطة الإثرائية.
ُ 37 )37جهّزت املدار�س بالتقنيات احلديثة الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
املهني ح�سب املرحلة التي ُ�أد ّر�سها.
38 )38تنوعت برامج التطور ّ
علي دون مراعاة احتياجاتي وميويل.
املهني ّ
ُ 39 )39فر�ضت برامج التطور ّ
املهني منف�صلة وبعيدة عن واقع املعلم اليومي.
40 )40برامج التطور ّ
املهني على الت�أمل يف �أدائي؛ ملعرفة نقاط القوة وال�ضعف.
�41 )41ساعدتني برامج التطور ّ
42 )42راجع القائمون على الربامج �أداء طالبي.
43 )43توا�صل القائمون على الربامج معي للتعرف على عوائق التطبيق داخل ال�صف.
�44 )44أجريت مقابلة �شخ�صية معي؛ لإبداء مرئياتي حول الربامج.
املهني بتعبئة ا�ستبانة ُ�صمم لذلك.
�45 )45أُخذت مرئياتي حول برامج التطور ّ
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3

2

1

0

املهني ،نرجو منك الإجابة عن الأ�سئلة التالية
اجلزء الثالث :يف �سبيل حتقيق تطوير برامج التطور
ّ
باخت�صار .

اذكر �أهم احلاجات التدريبية التي حتتاجها لتنفيذ املنهج.
 1 23 -

املهني التي انخرطت فيها.
اذكر �أهم ميزات برامج التطور ّ
 1 23 -
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الملحق رقم ()2

املهني
قائمة حمكمي ا�ستبانة التطور
ّ
م

اال�سم

1

ا.د .حممد �سعيد ح�سن ال�صباريني

2

ا.د .عبداللطيف حيدر احلكيمي

�أ�ستاذ تعليم العلوم

3

�أ  .د خليل اخلليلي

�أ�ستاذ تربية علمية

4

�أ.د حفيظ بن حممد حافظ املزروعي

5

.1د .عامر بن عبداهلل ال�شهراين

6

�أ .د .مالك حممد ال�سليم

7

Jane Butler Kahle

8

د �سحر عبدالكرمي

9

د .جواهر �سعود حممد الر�شود

10

د� .سعيد ال�شمراين

11

د� .سائد احمد ذيب �صباح

12

د �أماين حممد احل�صان

13

د حممد عبدالعزيز العقيل

14

عي�شة احل�ضريتي

15
16

هيا العمران
وفاء الربيكان
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التخ�ص�ص
�أ�ستاذ
تربية علمية وبيئية

�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم
�أ�ستاذ مناهج وطرائق تدري�س
العلوم
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم
�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�شارك
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�شارك
�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�ساعد
�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية /
القيا�س والتقومي امل�ساعد
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�ساعد
�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�ساعد
ماج�ستري مناهج وطرق
تدري�س العلوم

جهة العمل
رئي�س جامعة اربد الأهلية حاليا
ومدير جامعة الريموك �سابقا الأردن
جمل�س �أبو ظبي للتعليم
جامعة �صنعاء-
عميد كلية الرتبية بجامعة االمارات
�سابقا
العلمي
نائب مدير مركز الن�شر
ّ
عميد كلية الرتبية �سابقا /جامعة
البحرين
جامعة ام القرى -كلية الرتبيه-
ق�سم املناهج
وكيل جامعة امللك خالد للتطوير
واجلودة
جامعة االمرية نورة /كلية الرتبية/
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
Condit Endowed Professor
"Emerita, Miami University
Consultant, Ohio’s Evaluation
and Assessment Center for
Mathematics and Science
Education

كلية البنات جامعة عني �شم�س
كلية الرتبية جامعة املجمعة
جامعة االمرية نورة /كلية الرتبية/
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
جامعة امللك �سعود /كلية الرتبية/
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية العلوم الرتبوية ,اجلامعة
الها�شمية  -الأردن
جامعة الأمرية نورة /كلية الرتبية/
ق�سم املناهج وطرق التدري�س
�إدارة املوهوبني بالريا�ض
وزارة الرتبية والتعليم /منظقة
الليث
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة الرتبية والتعليم

الملحق رقم ()3

اململكة العربية ال�سعودية
جامعة امللك �سعود
مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات

ا�ستبانة املعلم للدعم امل�ؤ�س�سي

�أخي�/أختي  :معلم /معلمة الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية
		 يقوم مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات بجامعة امللك �سعود بدرا�سة
علمية للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم من (مدير املدر�سة /امل�شرف الرتبوي /حم�ضر املخترب/
�أمني م�صادر التعلم) �إىل معلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية من �أجل تنفيذ مقررات الريا�ضيات �أو
العلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب ,ويتمثل احد �أهداف الدرا�سة فـي حتديد م�ستوى الدعم املقدم من
(مدير املدر�سة /امل�شرف الرتبوي /حم�ضر املخترب� /أمني م�صادر التعلم) �إىل املعلم لتنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املهني الذي قدم
		 وعليه ن�أمل منكم التعرف على �آراءكم احلقيقية حول م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
لكم من (مدير املدر�سة /امل�شرف الرتبوي /حم�ضر املخترب� /أمني م�صادر التعلم) لتنفيذ مقررات
الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية.
		 لذا جتدون بني �أيديكم ا�ستبانة يت�ضمن املحاور الثالثة ال�سابقة ,ن�أمل منكم تقدمي اال�ستجابة
احلقيقة حول كامل بنود اال�ستبانة ,فهذا �سوف ي�ساعد فـي اتخاذ قرارات تطويرية لتدري�س الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية تخدم املجتمع ال�سعودي الكرمي والأجيال القادمة من �أبنائنا ,علما ب�أن كل املعلومات
العلمي وال ميكن �أن يطلع عليها احد بتاتا .
�سرية وخا�صة بالبحث
ّ
�شاكرين ومقدرين ح�سن تعاونكم،،
الفريق البحثي
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البيانات العامة:
اال�سم( :اختياري) ........................................................................................
املدر�سة...................................................................................................... :
املحافظة ........................................... :املدينة............................................ :
مكتب الأ�شراف........................................................................................... :

امل�ؤهل:
دبلوم

ماج�ستري

بكالوريو�س

دكتوراه

نوع امل�ؤهل:
غري تربوي

تربوي

جهة الإعداد:
معهد معلمني

كلية معلمني

كلية متو�سطة

كلية جامعية

مدة اخلدمة:
من � 5إىل �أقل من 10

�أقل من � 5سنوات

من � 10إىل �أقل من 15

� 15سنة فما فوق

التخ�ص�ص:
ريا�ضيات
علم �أر�ض

فيزياء
�أخرى

كيمياء
علوم

�أحياء

الدورات يف املقررات املطورة:
ال

نعم
�إذا كانت الإجابة بنعم:

 3-1دورات

 4دورات ف�أكرث

عدد الدورات التدريبية ب�شكل عام:
ال يوجد

 3-1دورات

 10-7دورات

�أكرث من  10دورات

عدد ال�ساعات التدريبية:
� 12-1ساعة
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� 24-13ساعة

� 36-25ساعة

�أكرث من � 36ساعة

الرتبوي ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات
�أو ًال :م�ستوى دعم امل�شرف
ّ
والعلوم الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.
املجال

امل�ؤ�شر

املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم

 -1ي ّ
��و���ض��ح ب��ع�����ض اجل���وان���ب امل��ت�����ص��ل��ة بفل�سفة وم��ع��اي�ير م�����ش��روع
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2يدربني على كيفية حتليل حمتوى مقررات الريا�ضيات والعلوم
التعلم
الطبيعية.
املتمركز
 -3يدربني على �أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى
حول املتعلم
الطالب.
 -4ي�ساعدين على �آليات التكامل بني الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
واملقررات الأخرى.
 -1ي��ق��وم �أدائ���ي وي��ح��دد ن��ق��اط ال��ق��وة ون��ق��اط ال�ضعف ل��دي ويقدم
التغذية الراجعة املنا�سبة.
 -2ي�ساعدين على تخطيط وتنفيذ وت��ق��ومي ال��درو���س وف��ق �آليات
التعلم املتمركز حول املتعلم.
 -3ينفذ درو�ساً تطبيقية للمعلمني يف مقررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعة.
 -4يدربني على ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل التعليم املتمايز،
وال��ت��ع��ل��م ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�شكلة ،وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ح��ل امل�شكالت
.........الخ.
تطوير
التدري�س  -5ير�شدين لكيفية اختيار وا�ستخدام وتوظيف التقنية احلديثة
وم�صادر املعرفة يف تعلم الطالب.
والتقومي
 -6يدربني على رعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق �أمناط
التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.
 -7يعقد لقاءات وور�ش تدريبية لتبادل اخلربات حول تنفيذ وتقومي
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -8يدربني على �أ�ساليب تفعيل دم��ج م��ه��ارات التفكري يف مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -9ي��درب��ن��ي على �أ���س��ل��وب ال��ت��ق��ومي ال��ذات��ي ل��ل��أداء واال���س��ت��ف��ادة من
التغذية الراجعة يف حت�سني وتطوير ممار�ساتي التدري�سية.
 -1ي���زودين مب�����ص��ادر معلومات �إ���ض��اف��ي��ة م��ث��ل ( :امل��واق��ع العلم ّية
واملنتديات وق��واع��د البيانات ) للح�صول على املعرفة وامل��ه��ارة
لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2يدربني على ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل
تعليمية منا�سبة.
تهيئة بيئة  -3يدربني على �أ�ساليب الإدارة ال�صفية اجل��ي��دة مب��ا ي��ت�لاءم مع
طبيعة املحتوى و�أهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
التعلم
 -4ي�ساعدين على �إدارة التحديات وال�صعوبات التي قد تعرت�ضني
عند تنفيذ م��ق��ررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل �ضيق
الوقت وكرثة �أعداد الطالب� ،ضيق م�ساحة الف�صول.
 -5ي�ساعدين على تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق �أه��داف التعلم
املتمركز حول املتعلم.
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ثانياً :م�ستوى دعم مدير املدر�سة ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.
املجال

امل�ؤ�شر

 -1ي�ساهم يف ب��ن��اء بيئة تعلم داع��م��ة للتعلم املتمركز حول
املتعلم.
بيئة التعلم
 -2يوفر ويف ّعل م�صادر ومواد التعلم الداعمة لتنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -1يقوم ببناء �أن�شطة وبرامج �إر�شادية وعالجية و�إثرائية
لتح�سني ممار�ساتي التدري�سية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
 -2يحدّد احتياجاتي التدريبية مبا يخدم التعلم والتقومي
املتمركز حول املتعلم.
النمو
ّ
املهني  -3ي��ع�� ّد ب��رن��ام��ج ل��ت��ب��ادل اخل��ب�رات ب�ين معلمي التخ�ص�ص
للمعلم
الواحد ومتابعة تنفيذه وتقوميه.
املهني يف تدري�س مقررات
 -4ي�سهل التحاقي بربامج التطوير ّ
الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية.
التدري�سي يف التخطيط والتنفيذ والتقومي،
 -5يتابع �أدائ��ي
ّ
ويقدّم الدعم املنا�سب يل.
 -1ي��ق��وم بالتن�سيق امل��ت��ب��ادل ب�ين امل��در���س��ة و�إدارة ال�ترب��ي��ة
والتعليم يف توفري احتياجات تنفيذ مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
الدرا�سي ب�شكل مرن ي�سهم يف تنفيذ مقررات
 -2يع ّد اجلدول
ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.
القيادة
 -3ي�ستخدم منط القيادة التعاوين والت�شاركي مع املعلمني،
الفاعلة
وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم لإثارة دافعيتهم
وم�س�ؤولياتهم الذاتية.
 -4يع ّد �أن�شطة وب��رام��ج توعوية ون�شرات �إر���ش��ادي��ة لأول��ي��اء
الأم���ور لتحقيق التكامل بني الأ���س��رة واملدر�سة يف تنفيذ
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
��وج��ه وي��ف�� ّع��ل الأن�����ش��ط��ة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ
 -1ي ّ
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وحتقيق �أهدافها.
-2يتابع تنفيذ خطط عالجية للطالب املت�أخرين درا�سياً يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
تعلم الطالب
-3يتابع تقومي جوانب تع ّلم الطالب يف مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
-4يتابع تنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
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املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم

ثالثاً  :م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.
م

امل�ؤ�شر

1

ي�ضع دليل �إجرائي للأن�شطة املعملية يف مقررات العلوم الطبيعية
ب�شكل دوري.

2

ي��ع�� ّد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات م��ق��ررات العلوم
الطبيعية ويحدثها با�ستمرار.

3

ي�شاركني يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.

4

يع ّد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�صنيف للأن�شطة
املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها.

5

يع ّد قوائم بخ�صائ�ص املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية ويوفرها
للطالب قبل بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.

6

يع ّد ويوفر قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.

7

يح�ضر وي�صمم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.

8

يع ّد دليل �إر�شادي للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من مكونات
البيئة املحلية وامل�صادر البديلة لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية.

9

ي�شرف على توفري وتفعيل و�سائل الأم��ن وال�سالمة داخ��ل املعامل
املدر�سية .

10

يع ّد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخ��ل املعامل
املدر�سية.

11

ي�ساهم يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية امل��وج��ودة يف مقررات
العلوم الطبيعية.

12

ي��ح��دّد امل�شكالت وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي تواجهني عند ا���س��ت��خ��دام املعامل
املدر�سية لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.

املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم
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رابعاً  :م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية من وجهة نظر املعلمني.
م

امل�ؤ�شر

1

يبني �أن�����ش��ط��ة وب��رام��ج لتنمية م��ه��ارات ال���ق���راءة ل���دى ال��ط�لاب يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

2

يبني قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة يف مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

3

العلمي
يبني �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب البحث
ّ
وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب م�ستوياتهم
وقدراتهم.

4

يحدّد امل�شكالت والعوائق التي تواجهني عند ا�ستخدام مركز م�صادر
التعلم.

5

يهيئ مركز م�صادر التعلم ب�شكل ي�ساعدين على تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

6

يوفر الربجميات والأدوات وامل��واد التعليمية للمعلمني وللطالب،
ويع ّد �أدلة �إر�شادية لتنفذها.

7

يدربني وي�ساعدين على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدري�س.
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املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم

الملحق رقم ()4

اململكة العربية ال�سعودية
جامعة امللك �سعود
مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات

بطاقة حتليل املهام لأطراف الدعم امل�ؤ�س�سي

(امل�شرف الرتبوي /مدير املدر�سة /حم�ضر املخترب� /أمني م�صادر التعلم
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البيانات العامة:
اال�سم( :اختياري) ........................................................................................
املدر�سة...................................................................................................... :
املحافظة ........................................... :املدينة............................................ :
مكتب الأ�شراف........................................................................................... :

طبيعة العمل:
م�شرف تربوي

حم�ضر خمترب

مدير مدر�سة

�أمني م�صادر تعلم

امل�ؤهل:
دبلوم

ماج�ستري

بكالوريو�س

دكتوراه

نوع امل�ؤهل:
غري تربوي

تربوي

جهة الإعداد:
معهد معلمني

كلية معلمني

كلية متو�سطة

كلية جامعية

مدة اخلدمة:
من � 5إىل �أقل من 10

�أقل من � 5سنوات

من � 10إىل �أقل من 15

� 15سنة فما فوق

الدورات يف املقررات املطورة:
ال

نعم
�إذا كانت الإجابة بنعم:

 3-1دورات

 4دورات ف�أكرث

عدد الدورات التدريبية ب�شكل عام:
ال يوجد

 3-1دورات

 10-7دورات

�أكرث من  10دورات

عدد ال�ساعات التدريبية:
� 12-1ساعة
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� 24-13ساعة

� 36-25ساعة

�أكرث من � 36ساعة

الرتبوي ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية
م�ستوى دعم امل�شرف
ّ
لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
( من خالل حتليل مهام امل�شرف الرتبوي)

املجال

املهمة

م�ستوى الأداء
عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

 -1تو�ضيح بع�ض اجل��وان��ب املت�صلة بفل�سفة وم��ع��اي�ير م�شروع
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

التعلم
املتمركز
حول املتعلم  -3تدريب املعلمني على �أ�ساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير
الذات لدى الطالب.
 -4م�����س��اع��دة املعلمني ع��ل��ى �آل��ي��ات ال��ت��ك��ام��ل ب�ين الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية واملقررات الأخرى.
 -1تقومي �أداء املعلمني وحتديد نقاط القوة وال�ضعف لديهم
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة.
 -2م�ساعدة املعلمني على تخطيط وتنفيذ وتقومي الدرو�س
وفق �آليات التعلم املتمركز حول املتعلم.
 -3تنفيذ درو���س��اً تطبيقية للمعلمني يف مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعة .

تطوير
التدري�س
والتقومي

 -4تدريب املعلمني على ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة مثل
التعليم املتمايز ،والتعلم القائم على امل�شكلة ،وا�سرتاتيجيات
حل امل�شكالت .........الخ.
� -5إر�شاد املعلمني لكيفية اختيار وا�ستخدام وتوظيف التقنية
احلديثة وم�صادر املعرفة يف تعلم الطالب.
 -6تدريب املعلمني لرعاية واكت�شاف املوهوبني واملتميزين وفق
�أمناط التعلم ونظرية الذكاءات املتعددة.
-7عقد لقاءات وور�ش تدريبية للمعلمني لتبادل اخلربات حول
تنفيذ وتقومي مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .
 -8تدريب املعلمني على �أ�ساليب تفعيل دمج مهارات التفكري يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -9ت���دري���ب امل��ع��ل��م�ين ع��ل��ى �أ���س��ل��وب ال��ت��ق��ومي ال���ذات���ي ل��ل��أداء
واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة يف حت�����س�ين وت��ط��وي��ر
ممار�ساتهم التدري�سية.
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املجال

املهمة

تهيئة بيئة
التعلم

 -1تزويد املعلمني مب�صادر معلومات �إ�ضافية مثل( :املواقع
العلم ّية واملنتديات وقواعد البيانات) للح�صول على املعرفة
واملهارة لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2تدريب املعلمني على ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء
وتنفيذ و�سائل تعليمية منا�سبة.
-3تدريب املعلمني على �أ�ساليب الإدارة ال�صفية اجليدة مبا
يتالءم مع طبيعة املحتوى و�أه��داف التعلم املتمركز حول
املتعلم.
 -4م�ساعدة املعلمني على �إدارة التحديات وال�صعوبات التي
ق��د تعرت�ضهم عند تنفيذ م��ق��ررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية مثل �ضيق الوقت وك�ثرة �أع��داد الطالب� ،ضيق
م�ساحة الف�صول.
 -5م�ساعدة املعلمني على تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق
�أهداف التعلم املتمركز حول املتعلم.
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م�ستوى الأداء
عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

م�ستوى دعم مدير املدر�سة ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية
لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
(من خالل حتليل مهام مدير املدر�سة )
املجال

املهمة

م�ستوى الأداء
عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

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

بيئة التعلم

 -2توفري وتفعيل م�صادر ومواد التعلم الداعمة لتنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -1ب��ن��اء �أن�شطة وب��رام��ج �إر���ش��ادي��ة وع�لاج��ي��ة و�إث��رائ��ي��ة لتح�سني
ممار�سات املعلمني التدري�سية وحم�ضر املخترب و�أمني م�صادر
التعلم لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات التدريبية للمعلمني مب��ا ي��خ��دم التعلم
والتقومي املتمركز حول املتعلم.

� -3إعداد برنامج لتبادل اخلربات بني معلمي التخ�ص�ص الواحد
املهني
النمو
ّ
ومتابعة تنفيذه وتقوميه.

للمعلم

 -4ت�سهيل التحاق املعلمني ،وحم�ضري املخترب و�أم��ن��اء م�صادر
املهني يف تدري�س مقررات الريا�ضيات
التعلم بربامج التطوير ّ
والعلوم الطبيعية.
التدري�سي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ
 -5متابعة الأداء
ّ
والتقومي ،وكذلك حم�ضري املخترب و�أم��ن��اء م�صادر التعلم
وتقدمي الدعم املنا�سب لهم.
 -1التن�سيق املتبادل بني املدر�سة و�إدارة الرتبية والتعليم يف توفري
احتياجات تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الدرا�سي ب�شكل مرن ي�سهم يف تنفيذ مقررات
� -2إع��داد اجل��دول
ّ
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب.

القيادة
الفاعلة

 -3ا���س��ت��خ��دام من��ط ال��ق��ي��ادة ال��ت��ع��اوين وال��ت�����ش��ارك��ي م��ع املعلمني،
وحم�ضري املخترب ،و�أم��ن��اء م�صادر التعلم لإث���ارة دافعيتهم
وم�س�ؤولياتهم الذاتية.
� -4إعداد �أن�شطة وبرامج توعوية ون�شرات �إر�شادية لأولياء الأمور
لتحقيق ال��ت��ك��ام��ل ب�ين الأ����س���رة وامل��در���س��ة يف تنفيذ م��ق��ررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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املجال

املهمة
 -1توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية للم�ساندة يف تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وحتقيق �أهدافها.

تعلم
الطالب

 -2متابعة تنفيذ خطط عالجية للطالب املت�أخرين درا���س��ي��اً يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -3متابعة تقومي جوانب تع ّلم الطالب يف م��ق��ررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
 -4متابعة تنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.

234

م�ستوى الأداء
عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية
لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
(من خالل حتليل مهام حم�ضر املخترب )

م

املهمة

1

و�ضع دليل �إجرائي للأن�شطة املعملية يف مقررات العلوم
الطبيعية ب�شكل دوري.

2

�إعداد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات مقررات
العلوم الطبيعية ويحدثها با�ستمرار.

3
4
5
6
7
8
9

م�ستوى الأداء
عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

م�شاركة املعلم يف تنفيذ الأن�شطة املعملية ملقررات العلوم
الطبيعية.
�إعداد بطاقات ملحوظات الطالب واملقارنات والت�صنيف
للأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم
لها.
�إعداد قوائم بخ�صائ�ص املواد الداخلة يف الأن�شطة املعملية
ويوفرها للطالب قبل بدء الأن�شطة املعملية بوقت كاف.
�إعداد قائمة باخلطوات الإجرائية لتنفيذ الأن�شطة املعملية.
حت�ضري وت�صميم الأدوات واملواد الالزمة لإجراء الأن�شطة
املعملية.
�إعداد دليل �إر�شادي للمعلم والطالب لكيفية اال�ستفادة من
مكونات البيئة املحلية وامل�صادر البديلة لتطبيق مقررات
العلوم الطبيعية.
الإ�شراف على توفري وتفعيل و�سائل الأمن وال�سالمة داخل
املعامل املدر�سية .

10

�إعداد قائمة بالأن�شطة املعملية التي يتعذر تنفيذها داخل
املعامل املدر�سية

11

الإ�سهام يف تقومي وتطوير الأن�شطة املعملية املوجودة يف
مقررات العلوم الطبيعية.

12

حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ستخدام
املعامل املدر�سية لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.
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م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية
لتنفيذ م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
(من خالل حتليل مهام �أمني م�صادر التعلم )
م�ستوى الأداء
م

املهمة

1

بناء �أن�شطة وب��رام��ج لتنمية م��ه��ارات ال��ق��راءة ل��دى الطالب يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

2

ب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات بال�صور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال املت�ضمنة يف
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

3

ب��ن��اء �أن�����ش��ط��ة وب��رام��ج ل��ت��دري��ب ال��ط�لاب ع��ل��ى �أ���س��ال��ي��ب البحث
العلمي وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات مبا ينا�سب
ّ
م�ستوياتهم وقدراتهم.

4

حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند ا�ستخدام
مركز م�صادر التعلم.

5

تهيئة مركز م�صادر التعلم ب�شكل ي�ساعد على تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

6

ت��وف�ير ال�ب�رجم���ي���ات والأدوات وامل������واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة للمعلمني
والطالب ،و�إعداد �أدلة �إر�شادية لتنفذها.

7

تدريب وم�ساعدة املعلمني على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
التدري�س.
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عال

متو�سط �ضعيف

منعدم

الملحق رقم ()5

اململكة العربية ال�سعودية
جامعة امللك �سعود
مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات

ا�ستبانة الدعم املقدم لأطراف القيادة الرتبوية

(امل�شرف الرتبوي /مدير املدر�سة /حم�ضر املخترب� /أمني م�صادر التعلم)
�أخي � /أختي  :مدير  /مديرة املدر�سة /حم�ضر املخترب �/أمني م�صادر التعلم  /امل�شرف الرتبويّ
ملقررات الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية.
وبعد
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقوم مركز التميز البحثي لتطوير تعليم الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بجامعة امللك �سعود
بدرا�سة علمية للتعرف على م�ستوى الدعم املقدم من �أطراف القيادة الرتبوية( :مدير املدر�سة /امل�شرف
الرتبوي /حم�ضر املخترب�/أمني م�صادر التعلم) �إىل معلم الريا�ضيات �أو العلوم الطبيعية من �أجل تنفيذ
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�شكل املطلوب ,ويتمثل �أحد �أهداف الدرا�سة احلالية يف التعرف
املهني املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لأطراف القيادة الرتبوية (مدير
على م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
املدر�سة /امل�شرف الرتبويّ  /حم�ضر املخترب �/أمني م�صادر التعلم) يف هذا املجال .
املهني املقدمة
لذا جتدون بني �أيديكم ا�ستبانة يت�ضمن املحاور الرئي�سة ملجاالت الدعم والتطوير
ّ
لكم من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف هذا املجال .ن�أمل منكم تقدمي اال�ستجابة احلقيقية حول كامل
بنود اال�ستبانة ,وهو ما قد ي�ساعد يف اتخاذ قرارات لتطوير تدري�س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية تخدم
املجتمع ال�سعودي الكرمي والأجيال القادمة من �أبنائنا ,علماً ب�أن كل املعلومات �سرية وخا�صة بالبحث
العلمي وال ميكن �أن يطلع عليها �أحد بتاتاً.
ّ
�شاكرين ومقدرين ح�سن تعاونكم،،
الفريق البحث
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البيانات العامة:
اال�سم( :اختياري) ........................................................................................
املدر�سة...................................................................................................... :
املحافظة ........................................... :املدينة............................................ :
مكتب الأ�شراف........................................................................................... :

طبيعة العمل:
م�شرف تربوي

حم�ضر خمترب

مدير مدر�سة

�أمني م�صادر تعلم

امل�ؤهل:
دبلوم

ماج�ستري

بكالوريو�س

دكتوراه

نوع امل�ؤهل:
غري تربوي

تربوي

جهة الإعداد:
معهد معلمني

كلية معلمني

كلية متو�سطة

كلية جامعية

مدة اخلدمة:
من � 5إىل �أقل من 10

�أقل من � 5سنوات

من � 10إىل �أقل من 15

� 15سنة فما فوق

الدورات يف املقررات املطورة:
ال

نعم
�إذا كانت الإجابة بنعم:

 3-1دورات

 4دورات ف�أكرث

عدد الدورات التدريبية ب�شكل عام:
ال يوجد

 3-1دورات

 10-7دورات

�أكرث من  10دورات

عدد ال�ساعات التدريبية:
� 12-1ساعة
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� 24-13ساعة

� 36-25ساعة

�أكرث من � 36ساعة

(خا�ص مبدير املدر�سة وامل�شرف الرتبوي)

املهني املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لـ (مدير املدر�سة /امل�شرف
�أو ًال :م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
الرتبوي) لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املهني املقدم من وزارة الرتبية والتعليم املعرفة واملهارة الإجرائية حول:
و ّفر يل الدعم والتطوير
ّ
املجال

امل�ؤ�شر

املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم
ٍ

-1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2املكونات الأ�سا�سية ملحتوى مقررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -3اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم.
 -4ا�سرتاجتيات التع ّلم الن�شط وحل امل�شكالت.

التعلم
املتمركز
حول املتعلم  -5ا�ستثمار وتفعيل م�صادر التعلم الداخلية واخلارجية يف
حت�سني تعلم الطالب.

القيادة
الفاعلة
ومعاجلة
امل�شكالت
املدر�سية

 -6ع���دد م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات و امل��ف��اه��ي��م وامل���ه���ارات وامل�����ش��ك�لات
املرتبطة مبو�ضوع التعلم املتمركز حول املتعلم.
 -1معاجلة امل�شكالت املدر�سية والتعليمية املت�صلة بتدري�س
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2ت�����ص��ورات �إج��رائ��ي��ة ع��ن امل�شكالت وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ميكن
م�صادفتها يف �أثناء تنفيذ املقررات وكيفية التغلب عليها.
 -3كيفية توزيع وتن�سيق املهام والأدوار واخل�برات بفاعلية
على م�ستوى املدر�سة.
� -4أ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية.
 -1كيفية بناء بيئة تعلم داعمة ملركزية املتعلم.
� -2آل��ي��ات �إي��ج��اد التكامل ب�ين م��ق��ررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية واملقررات الأخرى.

تعلم
الطالب
ورعايتهم

 -3بناء برامج مدر�سية عالجية للطالب املت�أخرين درا�سياً يف
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
� -4آليات �إجرائية لتحقيق التكامل بني املدر�سة والأ�سرة مبا
يحقق �أه����داف التعلم يف م��ق��ررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
 -5ب��ن��اء �أن�����ش��ط��ة وب��رام��ج م��در���س��ي��ة �إث��رائ��ي��ة لإث����ارة دافعية
الطالب وتطوير مهارات التعلم الذاتي لديهم.
 -6بناء �أن�شطة وبرامج �إثرائية الكت�شاف ورعاية املوهوبني
واملتفوقني درا�سياً يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

239

املجال

امل�ؤ�شر

 -1كيفية بناء �أدوات التقومي البديل (احلقيقي/الأ�صيل/
الأداء) وتطبيقها يف تقومي الطالب.
� -2آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ�شراف الإلكرتوين ملتابعة تنفيذ
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املتابعة
والتقومي � -3أ�ساليب التقومي الذاتي ملمار�سات امل�شرف الرتبويّ ومدير
املدر�سة.
� -4أ�ساليب املتابعة والتقومي للت�أكد من التزام املعلمني بتنفيذ
مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل �صحيح.
 -1كيفية دمج التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.
ا�ستخدام  -2كيفية ا�ستثمار م�صادر البيئة املحلية لبناء وتنفيذ و�سائل
تعليمية منا�سبة.
التقنية
وم�صادر  -3م�صادر املعرفة واملعلومات مثل (املنتديات ،املواقع العلم ّية
املعرفة
االلكرتونية ،قواعد البيانات ،املدونات) والتي ت�ساعد يف
تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
-1تخطيط وتنفيذ الدرو�س يف مقررات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
التدري�س  -2كيفية بناء ب��رام��ج �إر���ش��ادي��ة وعالجية لتح�سني مهارات
ال���ت���دري�������س امل��ت��م��رك��ز ح����ول امل��ت��ع��ل��م لأط�������راف ال��ع��م��ل��ي��ة
التعليمية.
� -1أ�ساليب حت�سني وتعزيز �سلوك املعلم وحم�ضر املخترب
و�أمني م�صادر التعلم للقيام ب�أدوارهم يف تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2دعم روح امل�س�ؤولية واملبادرة والتطوير الذاتي للمعلمني
وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم.
 -3كيفية بناء خطط لتدريب املعلمني وحم�ضري املخترب
املهني
النمو
ّ
و�أمناء م�صادر التعلم داخل املدر�سة وخارجها.
� -4أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر
التعلم لتطوير منوهم ال��ذات��ي مثل (امل�لازم��ة ،املراقبة
الذاتية ،الت�أمل الذاتي).
 -5حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة للمعلمني وحم�ضري
املختربات و�أمناء م�صادر التعلم.
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املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم
ٍ

( خا�ص مبح�ضر املخترب و�أمني م�صادر التعلم)

املهني املقدم من وزارة الرتبية والتعليم لـ (حم�ضر املخترب �/أمني م�صادر
ثاني ًا :م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
التعلم) لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املهني املقدم من وزارة الرتبية والتعليم املعرفة واملهارة الإجرائية حول:
و ّفر يل الدعم والتطوير
ّ
املجال

امل�ؤ�شر

املهني
م�ستوى الدعم والتطوير
ّ
عال متو�سط �ضعيف منعدم
ٍ

 -1فل�سفة ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
 -2اخلطوات الأ�سا�سية للتعلم املتمركز حول املتعلم .
 -3كيفية ا�ستخدام التقنية يف تعليم وتع ّلم الطالب.
 -4تكوين اجتاهات �إيجابية عن �أدوار حم�ضر املخترب و�أمني
املهارات
م�صادر التعلم يف �إجناح تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم
العامة ملح�ضر
الطبيعية.
املخترب و�أمني  -5طرق حتديد امل�شكالت والعوائق التي تواجه املعلمني عند
م�صادر التعلم
ا�ستخدام املخترب ومركز م�صادر التعلم و�سبل معاجلتها.
� -6أ�ساليب تهيئة بيئة تعلم داخل املخترب ومركز م�صادر التعلم
داعمة ملركزية املتعلم.
املهني ال��ذات��ي للمعارف وامل��ه��ارات املت�صلة
 -7ط��رق التطوير
ّ
باملخترب ومركز م�صادر التعلم.
 -1كيفية توظيف املخترب املدر�سي يف الن�شاطات الال�صفية
الداعمة لتعلم وتعليم مقررات العلوم الطبيعية.
املهارات
� -2إعداد وتنفيذ الأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.
اخلا�صة
مبح�ضر
 -3كيفية اال�ستفادة من م�صادر البيئة املحلية يف توفري املواد
املخترب
والأدوات الالزمة لإجراء الأن�شطة املعملية.
 -4كيفية تنظيم املخترب وفهر�سة حمتوياته لتحقيق متطلبات
تنفيذ مقررات العلوم الطبيعية.
 -1كيفية اال�ستفادة من املواقع االلكرتونية لتنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مثل :املعامل االفرتا�ضية –
الربجميات االلكرتونية واملواقع التفاعلية.
 -2كيفية بناء �أن�شطة وب��رام��ج لتنمية م��ه��ارات ال��ق��راءة لدى
املهارات
الطالب يف مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

اخلا�صة

 -3كيفية ب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ب��ال�����ص��ور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال
ب�أمني م�صادر
املت�ضمنة يف مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
التعلم
 -4كيفية بناء �أن�شطة وبرامج لتدريب الطالب على �أ�ساليب
العلمي وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات
البحث
ّ
مبا ينا�سب م�ستوياتهم وقدراتهم.
 -5ت�شغيل وا�ستخدام وتفعيل املواد والو�سائل والأدوات والربامج
والأجهزة التعليمية الالزمة لعملية التعلم الف ّعال.
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قائمة حمكمي بطاقة مالحظة �أداء معلمي العلوم
م

اال�سم

التخ�ص�ص

جهة العمل

1

�أ.د .حممد �سعيد ح�سن ال�صباريني

�أ�ستاذ
تربية علمية وبيئية

2

�أ.د .عبداللطيف حيدر احلكيمي

�أ�ستاذ تعليم العلوم

3

�أ .د .خليل اخلليلي

�أ�ستاذ تربية علمية

4

�أ.د .حفيظ بن حممد حافظ املزروعي

�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم

رئي�س جامعة اربد الأهلية حاليا
و مدير جامعة الريموك �سابقا الأردن
جمل�س �أبو ظبي للتعليم
جامعة �صنعاء-
عميد كلية الرتبية بجامعة الإمارات �سابقا
العلمي
نائب مدير مركز الن�شر
ّ
عميد كلية الرتبية �سابقا /جامعة
البحرين
جامعة �أم القرى -كلية الرتبية -ق�سم
املناهج

5

�أ.د .عامر بن عبداهلل ال�شهراين

�أ�ستاذ مناهج وطرائق تدري�س
العلوم

وكيل جامعة امللك خالد للتطوير واجلودة

6

�أ .د .مالك حممد ال�سليم

�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم

جامعة الأمرية نورة /كلية الرتبية /ق�سم
املناهج وطرق التدري�س

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية

Condit Endowed Professor
"Emerita, Miami University
Consultant, Ohio’s Evaluation
and Assessment Center for
Mathematics and Science
Education

7
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Jane Butler Kahle

8

د� .سحر عبدالكرمي

9

د .جواهر �سعود حممد الر�شود

10

د� .سعيد ال�شمراين

11

د� .سائد احمد ذيب �صباح

12

د� .أماين حممد احل�صان

13

د .حممد عبدالعزيز العقيل

14

عي�شة احل�ضريتي

15

�أ .عبدالرحمن العريني

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية /القيا�س
والتقومي امل�ساعد
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�ساعد

كلية البنات جامعة عني �شم�س
كلية الرتبية جامعة املجمعة
جامعة الأمرية نورة /كلية الرتبية /ق�سم
املناهج وطرق التدري�س
جامعة امللك �سعود /كلية الرتبية /ق�سم
املناهج وطرق التدري�س
كلية العلوم الرتبوية ,اجلامعة الها�شمية
 الأردنجامعة الأمرية نورة /كلية الرتبية /ق�سم
املناهج وطرق التدري�س

�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�شارك
�أ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س
العلوم امل�شارك

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�ساعد

�إدارة املوهوبني بالريا�ض

�أ�ستاذ الرتبية العلم ّية امل�ساعد

ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س
العلوم
ماج�ستري مناهج وطرق تدري�س
العلوم

وزارة الرتبية والتعليم /منطقة الليث
وزارة الرتبية والتعليم

الملحق رقم ()7

بطاقة مالحظة �صفية ملعلم العلوم
اال�سم...........................:
اخل����ب����رة ال���ت���دري�������س���ي���ة:
عدد ال��دورات التدريبية:

ال�صف.....................:
�أقل من � 5سنوات
ال يوجد

�-5أقل من 10
� 3-1أيام

املدينة...............:
� -10أقل من 15
� 6-4أيام

العبارات
املحور الأول :املادة العلمية:
يراعي �صحة املحتوى العلمي.
.1
يركز على املفاهيم والأفكار الرئي�سة يف الدر�س.
.2
يبني ترابط املفاهيم العلمية وتطورها.
.3
يربز جانبي العلم كمعرفة علمية و كطريقة يف البحث والتفكري.
.4
يك�شف عن املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني .
.5
املحور الثاين :خربات تعليمية ا�ستق�صائية
يخطط م�سبقاً لأن�شطة اال�ستق�صاء .
.6
يطرح �أ�سئلة ت�ستدعي �أنواعا خمتلفة من التفكري.
.7
يعطى الفر�صة للمتعلمني لطرح التوقعات والفر�ضيات.
.8
ي�شجع املتعلمني على النقد واختبار الأفكار.
.9
 .10يوجه املتعلمني جلمع البيانات والأدلة وال�شواهد.
 .11يحفز املتعلمني للتحليل واملقارنة وا�ستخال�ص النتائج.
 .12ي�شجع املتعلمني على التوا�صل وتف�سري مالحظاتهم ونتائجهم.
املحور الثالث :املمار�سات التدري�سية:
ي�ستخدم منوذج التعلم البنائي يف املوقف التدري�سي املنا�سب
 .13يثري اهتمام املتعلمني (التهيئة).
 .14يوفر خربات عملية حول املفاهيم الرئي�سة للدر�س (االكت�شاف).
 .15بعر�ض املفاهيم واملفردات املعينة على فهم الدر�س (التو�ضيح).
 .16ي�ستفيد من نتائج التقومي يف حت�سني التدري�س(التقومي).
 .17يربط املفاهيم بتطبيقات �أخرى (الإثراء).
ي�ستخدم التعليم املتمايز.:
 .18ينوع ا�سرتاتيجيات التدري�س لتنا�سب �أمناط تعلم خمتلفة.
.19
.20

يرثي مناق�شة املحتوى بوجهات نظر املتعلمني املختلفة اجتماعيا واقت�صاديا
وثقافيا.
يعمل على معاجلة املفاهيم البديلة ال�شائعة لدى املتعلمني .

� 15ستة ف�أكرث
�10 -7أيام

عايل

�أكرث من� 10أيام

متو�سط منخف�ض منعدم
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2

1
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•عايل :تعني �أداء املعلم للم�ؤ�شر ب�شكل وا�ضح و�صريح ودائم يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية.
•متو�سط :تعني �أداء املعلم للم�ؤ�شر يف بع�ض املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية وتظهر بدرجة �أقل و�ضوحاً يف تدري�سه وذلك
تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�سي.
•�ضعيف :تعني ظهور �أداء املعلم للم�ؤ�شر �شكل قليل جداً يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار
املوقف التدري�سي .
•منعدم :تعني عدم ظهور �أداء املعلم للم�ؤ�شر يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية.
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العبارات
املحور الرابع :العالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع
يربط العلوم باملواد الأخرى
يوجه املتعلمني لتوظيف الريا�ضيات يف تقدير وح�ساب وجمع وعر�ض
.21
وتف�سري البيانات.
 .22يوظف �أن�شطة قرائية وكتابية متنوعة لتعلم العلوم.
يربز العالقة التكاملية بني العلوم و املواد الأخرى (العلوم ال�شرعية,
العلوم االجتماعية  ،اللغة العربية ،الرتبية الفنية).

23

يربط العلوم بالتقنية واملجتمع.
 .24يربط املحتوى بالق�ضايا العلمية والظواهر املحيطة باملتعلمني .
.25

يحفز املتعلمني على اتخاذ القرار حول البيئة املحلية واحلياة اليومية
فيما يتعلق بق�ضايا العلوم والتقنية.

 .26يطور القدرات واملهارات املرتبطة بالت�صميم التقني.
املحور اخلام�س  :تقومي متنوع وم�ستمر
 27يوظف التقومي القبلي والبنائي واخلتامي.
 28يقوم جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية.
 29ي�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني.
 30ي�ستخدم مهام واقعية ذات �صلة بحياة املتعلمني.
 31ي�شجع املتعلمني على التقومي الذاتي.
املحور ال�ساد�س  :بيئة �صفية داعمة للتعلم
 32ي�ستخدم �أ�سليب التعزيز اللفظي وغري اللفظي.
 33ي�شجع املتعلمني على التعبري وامل�شاركة ب�أفكارهم.
 34يتيح وقتا اكرب للتفاعل ال�صفي بني املتعلمني.
 35يطبق ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين املتنوعة.
 36يتبع �إجراءات ال�سالمة يف جميع الأن�شطة.
 37يدير الوقت بكفاءة .
املحور ال�سابع :التقنية يف التعليم
 38ي�ستخدم الو�سائل التقنية يف حت�سني التدري�س.
 39ي�شجع املتعلمني على ا�ستخدام التقنية يف البحث والتوا�صل.

عايل

متو�سط منخف�ض منعدم
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•عايل :تعني �أداء املعلم للم�ؤ�شر ب�شكل وا�ضح و�صريح ودائم يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية.
•متو�سط :تعني �أداء املعلم للم�ؤ�شر يف بع�ض املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية وتظهر بدرجة �أقل و�ضوحاً يف تدري�سه وذلك
تبعاً لعدد مرات تكرار املوقف التدري�سي.
•�ضعيف :تعني ظهور �أداء املعلم للم�ؤ�شر �شكل قليل جداً يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية وذلك تبعاً لعدد مرات تكرار
املوقف التدري�سي .
•منعدم :تعني عدم ظهور �أداء املعلم للم�ؤ�شر يف املواقف التدري�سية املنا�سبة لطبيعة املهارة يف احل�صة الدرا�سية.
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املحور الأول :املادة العلمية

�صندوق ال�شواهد
املحور الثاين :خربات تعليمية ا�ستق�صائية

املحور الثالث :املمار�سات التدري�سية

1 ) 1مناق�شة الفكرة الرئي�سية.
12 )12توفري الأجهزة والأدوات.
1 ) 1نطق امل�صطلحات العلمية ب�شكل �صحيح.
2 ) 2تو�ضيح املفردات وتطويرها.
2 ) 2ا�ستخدام املواد الإثرائية للمادة العلمية ذات ال�صلة 13 )13تدوين امللحوظات.
3 ) 3ا�ستخدام جدول التعلم.
14 )14دفرت العلوم.
3 ) 3ا�ستخدام امل�صطلحات العلمية ب�شكل دقيق.
4 ) 4ا�ستخدام ال�صور والق�ص�ص للتهيئة.
15 )15عمل مناذج.
4 ) 4تو�ضيح املفاهيم الرئي�سة.
5 ) 5جتربة ا�ستهاللية.
�16 )16أن�شطة تعلم تعاونية.
5 ) 5توظيف املادة العلمية يف الأن�شطة.
17 )17املناق�شات اجلماعية لت�شجيع االنفتاح واملثابرة 6 ) 6مناق�شات جماعية لإثارة الت�سا�ؤالت .
6 ) 6ا�ستخدام الطريقة العلمية يف حل امل�شكالت.
7 ) 7ا�ستخدام فرق التعلم التعاونية.
والف�ضول العلمي.
7 ) 7طرح �أ�سئلة مفتاحيه للفهم
8 ) 8توظيف كرا�س الن�شاط العملي.
18 )18ا�ستخدام فرق التعلم للطالبات.
8 ) 8اال�ستدالل العلمي ب�أمثلة وق�ص�ص واقعية.
�9 ) 9أوراق العمل.
�19 )19صياغة �أ�سئلة متعلقة بالن�شاط .
9 ) 9عر�ض ظواهر حمرية و�إحداث متناق�ضة.
10 )10ملف االجناز للطالب.
20 )20تقارير الطالب املرتبطة بالإن�شطة العملية.
10 )10الربط املفاهيمي بني العلوم واملواد الأخرى.
11 )11م���راج���ع���ة امل���ف���اه���ي���م ال�����س��اب��ق��ة وال���ت���و����س���ع ف��ي��ه��ا 21 )21ا���س��ت��خ��دام ال�����ص��ور وال���ر����س���وم ال��ب��ي��ان��ي��ة لتف�سري 11 )11عر�ض ظواهر حمرية و�أحداث متناق�ضة.
12 )12م�شاريع الوحدات الدرا�سية.
النتائج.
لتطويرها
13 )13م�شاركة الطالب وا�ستجاباتهن.
22 )22توظيف كرا�سة الن�شاط العملي
14 )14توظيف الكتاب املدر�سي بفعالية.
23 )23ا�ستخدام الع�صف الذهني .
�أدلة و�سلوكيات �أخرى :
15 )15ا�ستخدام لوحة املفردات.
.........................................................
16 )16ا�ستخدام الع�صف الذهني.
.........................................................
17 )17عر�ض لنماذج عملية للطالب.
� ..........................................................أدلة و�سلوكيات �أخرى :
18 )18 .........................................................ا�ستخدام املطويات .
التقومي الو�صفي :
19 )19 .......................................................... .........................................................البحوث والتقارير العلمية.
.......................................................... .........................................................
�أدلة و�سلوكيات �أخرى :
 ..........................................................التقومي الو�صفي :
......................................................... .........................................................
.......................................................... .........................................................
.......................................................... ..........................................................
التقومي الو�صفي :
.........................................................
.........................................................
..........................................................

املحور الرابع :العالقة التكاملية بني العلوم
واملواد الأخرى وواقع املتعلمني
1 ) 1قراءة اخللفية العلمية.
2 ) 2قراءة ال�صور .
3 ) 3لوحة املفردات.
4 ) 4م�سرد امل�صطلحات.
5 ) 5ا�ستخدام املنظمات التخطيطية وخرائط املفاهيم.
6 ) 6ا�ستخدام املطويات.
7 ) 7جدول التعلم .
8 ) 8توظيف الكتاب املدر�سي .
�9 ) 9سجالت الق�ص�ص .
�10 )10أن�شطة كتابية ( ق�صائد  ،ق�ص�ص .)... ،
�11 )11أمثلة ومتارين لتطبيق الريا�ضيات .
12 )12تنوع الثقافات
13 )13الأمثلة الواقعية من احلياة.
14 )14حتويل البيانات العلمية �إىل ر�سم بياين .
15 )15تف�سري الر�سوم البيانية.
16 )16واجبات ريا�ضية يف دفرت العلوم.
17 )17ملف الإجناز.
�18 )18أن�شطة ريا�ضية مرتبطة بحياة الطالب.
19 )19ع���ر����ض ق�����ض��اي��ا حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��ل��م
والتكنولوجيا واملجتمع.
�أدلة و�سلوكيات �أخرى :
.........................................................
.........................................................
..........................................................
التقومي الو�صفي :
.........................................................
.........................................................
..........................................................
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املحور اخلام�س  :تقومي متنوع وم�ستمر

املحور ال�ساد�س  :بيئة �صفية منا�سبة للتعلم

�أدلة و�سلوكيات �أخرى :

املحور ال�سابع :التقنية يف التعليم

1 ) 1ا�ستخدام ال�سبورة الكرتونية ب�أنواعها ( ال�سبورة
1 ) 1ا�ستعرا�ض تعليمات ال�سالمة والأمان .
1 ) 1جدول التعلم.
التفاعلية  ،الذكية.)...
2 ) 2توزيع الطالب �إىل جمموعات.
2 ) 2التقومي الأدائي.
2 ) 2ا�ستخدام الفيديو .
3 ) 3حتديد الأدوار لأفراد املجموعة.
3 ) 3اخترب نف�سي.
4 ) 4تقدمي تعليمات وا�ضحة للأن�شطة التعليمية والعملية3 ) 3 .عرو�ض البوربوينت.
4 ) 4معاجلة املفاهيم ال�شائعة غري ال�صحيحة.
4 ) 4الت�سجيالت ال�صوتية .
5 ) 5توزيع املواد والأدوات على زوايا التعلم.
5 ) 5تدوين امللحوظات.
5 ) 5خطة الدر�س .
6 ) 6ا�ستخدام الطالب لأدوات ال�سالمة العامة.
6 ) 6اختبار مقنن.
6 ) 6ا�ستخدام احلا�سوب يف ال�شرح .
7 ) 7امل�شاركة يف احلوار واملناق�شة.
7 ) 7املنظمات البيانية.
8 ) 8معاجلة الأمناط ال�سلوكية غري املنا�سبة بطريقة فاعلة�7 ) 7 .أن�شطة وواجبات مرتبطة باحلا�سوب واالنرتنت.
8 ) 8املطويات.
8 ) 8برجميات تعليمية كم�صادر للمعرفة.
9 ) 9ا�ستخدام معينات �سمعية وب�صرية لت�شجيع الإبداع.
9 ) 9عر�ض بع�ض النماذج.
9 ) 9م�شاريع بحثية مرتبطة ب�شبكة االنرتنت.
10 )10االنتهاء من الدر�س خالل الزمن املخ�ص�ص.
10 )10عر�ض تو�ضيحي للطالبات.
10 )10التوا�صل عرب الربيد االل��ك�تروين واملجموعات
11 )11قوانني الف�صل والإجراءات وا�ضحة.
11 )11ا�ستخدام خرائط املفاهيم .
الربيدية .
�12 )12إبراز اجلوانب الإيجابية وتعزيزها.
12 )12اختبارات كتابية و�شفهية.
13 )13معاجلة اجل��وان��ب ال�سلبية وت��ق��دمي التغذية الراجعة �11 )11أوراق عمل.
�13 )13أوراق عمل الطالب.
12 )12تكليفات مرتبطة باملوقع الإلكرتوين للمنهج .
املنا�سبة.
14 )14ملف الأداء �أو االجناز .
13 )13ملف الأداء �أو االجناز للطالب.
14 )14لغة اجل�سد متالئمة مع املوقف التعليمي.
�15 )15سجل املتابعة.
14 )14ا�ستخدام امللف االلكرتوين للطالب.
���16 )16س��ل��م ال��ت��ق��دي��ر وق��ائ��م��ة ال�����ش��ط��ب يف م�لاح��ظ��ة الأن�����ش��ط��ة
15 )15توظيف املقررات االلكرتونية بفاعلية.
اال�ستق�صائية� .سلم التقدير للكتابة.

17 )17دليل املراجعة يف نهاية الف�صل.
18 )18تقييم م�شاريع الوحدات الدرا�سية.
19 )19املقابالت ال�شفهية.
�20 )20أن�شطة التقومي الذاتي.
�أدلة و�سلوكيات �أخرى :

� .........................................................أدلة و�سلوكيات �أخرى :
..........................................................
..........................................................
.........................................................
..........................................................
..........................................................

 .........................................................التقومي الو�صفي :
..........................................................
......................................................... ..........................................................
..........................................................
..........................................................

 .........................................................التقومي الو�صفي :
..........................................................
..........................................................

التقومي الو�صفي :

.........................................................
..........................................................
..........................................................

تعليق عام على الدر�س
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بطاقة مالحظة �صفية ملعلم الريا�ضيات
اال�سم...........................:
م����������������������دة اخل��������������دم��������������ة:
عدد ال��دورات التدريبية:

املحور

ال�صف.....................:
�أقل من � 5سنوات
ال يوجد

املعيار
التهيئة لبيئة
تعلم متكاملة
ومنظمة

بيئة التعلم
و التعليم

� -10أقل من 15
� 6-4أيام

� 15ستة ف�أكرث
�10 -7أيام

امل�ؤ�شرات
.1
.2
.3

التهيئة لبيئة
تعلم �آمنة
ومي�سرة للتعلم

�-5أقل من 10
� 3-1أيام

املدينة...............:

.4
.5

�أكرث من� 10أيام

م�ستوى الأداء*
عـايل(،)3متو�سط()2
�ضعيف(،)1منعدم()0

1يوفر املواد والأدوات الالزمة ملعاجلة مو�ضوعات التعلم .
2ينظم بيئة ال�صــف مب��ا يتنا�ســب مـــع اال�سرتاتيجيــات
امل�ستخدمة و التغلب علــى ال�صعوبات التــي قد تواجهـــه
مثــل (الإمكانات املتاحة ،كثافة الف�صول.) ...،
3ي�����ش��ج��ع امل��ت��ع��ل��م�ين ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق واح��ت�رام
االختالف.
4يوزع االهتمام والأ�سئلة واملناق�شة والتعزيز ب�صورة عادلة
بني جميع املتعلمني.
5يدير الوقت املتاح ب�شكل منا�سب.

6 .6يحدد هدف الدر�س واملتطلبات القبلية للتعلم ومفردات
مو�ضوع التعلم احلايل وفق مكونات البنية الريا�ضية.
التمهيد للتعلم

عملية
التعلم
والتعليم

7 .7يتحقق من متكن املتعلمني ملتطلبات التعلم.
8 .8ي�ستثري دافعية املتعلمني من خالل �أن�شطة ومواد ب�صرية
حم�سو�سة �أو الكرتونية �أو خرائط ذهنية �أو مفاهيمية.

9 .9ي�ستخــــــدم ا�سرتاتيجيـــــات متنوعة للتعليـــم املتمركز حول
ا�ستخدام
املتعلم مثل (التعلم التعاونــي ،ح��ل امل�شكالت ،الع�صف
ا�سرتاتيجيات
الذهني ،النماذج البنائية.)... ،
التعلــــم والتعليم
املنا�سبة
1010ينفذ �إجراءات اال�سرتاتيجية ب�صورة �صحيحة و�شاملة.
1111يحث املتعلمني على قراءه الأن�شطة و الأمثلة الريا�ضية
قراءة حتليلية مت�أنية .
التحفيز لفهم 1212يطلب م��ن املتعلمني و�صف املهمة التعليمية ,والتعبري
عنها بكلماتهم اخلا�صة لتو�ضيح فكرة الن�شاط �أو املثال
�أعمق للأن�شطة
الريا�ضي.
والأمثلة
وامل�شكالت
1313يحث املتعلمني على النقا�ش واحلوار وتبادل ملحوظاتهم
الريا�ضية
على املعلومات املتوفرة يف الن�شاط �أو املثال �أو امل�شكالت
الريا�ضية.
1414يوفر خطط بديلة �أو �أمثلة �إ�ضافية لدعم فهم املتعلمني.
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املحور

عملية التعلم
والتعليم

املعيار
�إ�شراك املتعلمني
يف حل الأن�شطة
والأمثلة
وامل�شكالت
الريا�ضية
تو�سيع عملية
التعلم

املادة العلمية

الفهم العميق
للمادة العلمية
والعمل على
ربطها بالواقع

حل امل�شكالت

احلث على
ا�ستدعاء وممار�سة
اال�سرتاتيجيات
املعرفية الالزمة
للحل

دمج مهارات التفكري
يف املحتوى الريا�ضي

مهارات
التفكري
والتوا�صل
الريا�ضي

امل�ؤ�شرات
1515يتيح الفر�صة جلميع املتعلمني حلل الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت
الريا�ضية وتربير اخلطوات يف كل مراحل احلل
1616يتابع �أداء املتعلمني ويناق�شهم يف حل الأن�شطة والأمثلة وامل�شكالت
الريا�ضية .
1717يك�شف عن الت�صورات اخلاطئة للمفاهيم الريا�ضية لدى املتعلمني
ويعاجلها ب�صورة جماعية
1818ي��و���س��ع ف��ه��م امل��ت��ع��ل��م�ين م���ن خ��ل�ال ح��ث��ه��م ع���ل���ى ب���ن���اء ال��ف��ر���ض��ي��ات
�أواملتناق�ضات .
1919ي��ط��رح �أ���س��ئ��ل��ة ت��ب��اع��دي��ه �أو �أ���س��ئ��ل��ة ذات ن��ه��اي��ات مفتوحة مرتبطة
مبو�ضوع التعلم.
2020يربط ويكامل بني املعرفة الريا�ضية واملقررات الأخرى.
2121يراعي �صحة املحتوى الريا�ضي وخلوه من الأخطاء العلمية.
2222ي��و���ض��ح ال�ت�راب���ط ال��را���س��ي والأف���ق���ي لتحقيق ف��ه��م وا���ض��ح للبنية
الريا�ضية.
2323يعر�ض املحتوى الريا�ضي وفق التنظيم املنطقي وال�سيكولوجي.
2424يطبق املعرفة الريا�ضية يف م�سائل من واقع احلياة.
2525يطلب من املتعلمني حتديد املعطى واملطلوب يف امل�شكلة الريا�ضية.
2626يطلب م��ن املتعلمني حت��دي��د ال��ت�����ش��اب��ه واالخ���ت�ل�اف ب�ين امل�شكلة
الريا�ضية احلالية وم�شكالت ريا�ضية �سابقة .
2727يفكر ب�صوت م�سموع للمتعلمني �أثناء احلوار الختيار اال�سرتاتيجية
املنا�سبة.
2828ي��ط��ل��ب م���ن امل��ت��ع��ل��م�ين حت��دي��د اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات امل��ن��ا���س��ب��ة للحل
واخلطوات الالزمة لها.
2929يحث املتعلمني على الت�أكد من �إجراء العمليات احل�سابية واملنطقية
ب�شكل �صحيح.
3030ي�ستخدم عبارات و �ألفاظ حتث على التفكري ومهاراته �أثناء العمل
ال�صفي مثل قارن  ,الحظ � ,صنف  ,قرر ...الخ.
3131يو�ضح وي�شرح ويف�سر مهارات التفكري الالزمة لكل مهمة تعليمية
وكيفية تطبيقها ،وربطها ب�أمثلة من الواقع .
3232يحث املتعلمني على ممار�سة مهارات التفكري(املالحظة واملقارنة
والت�صنيف واحل��د���س وال��ت��وق��ع و�إي��ج��اد املتناق�ضات واال���س��ت��ق��راء
واال�ستنباط واحللول املتعددة واملتنوعة والأ�صيلة� )...أثناء معاجلة
املحتوى الريا�ضي.
3333يحث املتعلمني على اال�ستماع اجليد لزمالئهم ,وجتنب مقاطعتهم
�أو نقدهم �أثناء عر�ضهم للأفكار الريا�ضية.

تنمية مهارات
التوا�صل
الريا�ضي

3434ي�ساعد املتعلمني على تنظيم �أف��ك��اره��م ومعلوماتهم با�ستخدام
الأ�شكال واجل���داول والر�سومات واخل��رائ��ط الذهنية واملفاهيمية
وال�صور.
3535يحث املتعلمني التعبري عن الأف��ك��ار الريا�ضية ب�صورة (رمزية �أو
تعبريية) �شفوياً �أو كتابياً.
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م�ستوى الأداء*
عـايل(،)3متو�سط()2
�ضعيف(،)1منعدم()0

املحور

املعيار
اال�ستفادة من
الإر�شادات والتنبيهات
املت�ضمنة يف الكتاب
املدر�سي

توظيف
عنا�صر الكتاب
املدر�سي يف
التعليم

التعلم من
خالل التقنية
والو�سائل
املح�سو�سة
وم�صادر
التعلم
املختلفة

التقومي
وتعزيز الأداء

امل�ؤ�شرات
3636يحث املتعلمني على قراءة الإر�شادات والتنبيهات .

3737يب�سط وي�شرح الإر�شادات والتنبيهات للمتعلمني.

امل�ساعدة يف �إعداد
مطويات التعلم لكل
ف�صل من ف�صول
الكتاب املدر�سي

3838ي��ح��ث امل��ت��ع��ل��م�ين ع��ل��ى ت��ل��خ��ي�����ص م����ادة ال��ت��ع��ل��م يف ���ص��ورة
مطويات.
3939ير�شد املتعلمني �إىل كيفية عمل املطويات بطرق مبتكرة
ومتنوعة .
4040يطلب من املتعلمني و�صف ال�صور والتعبري عن فهمهم
ملحتواها بكلماتهم اخلا�صة.
4141يطلب من املتعلمني الربط بني ال�صورة و مو�ضوع التعلم
احلايل.
4242يو�ضح مادة التعلم املجردة بنماذج حم�سو�سة.

ا�ستخدام الو�سائل
التقنية و املح�سو�سة
و م�صادر املعرفة يف
حت�سني �أداء املتعلمني

4343يوظف التقنية يف تو�ضيح ومعاجلة مو�ضوعات التعلم.

ا�ستخدام ال�صور
املت�ضمنة يف الكتاب
املدر�سي يف حت�سني
التعلم

م�ستوى الأداء*
عـايل(،)3متو�سط()2
�ضعيف(،)1منعدم()0

4444يحث املتعلمني على الإف����ادة م��ن م�����ص��ادر تعلم خمتلفة
مثل( االنرتنت  ,املراجع)...،

4545ي�ستخدم �أدوات ت��ق��ومي متنوعة لقيا�س �أداء املتعلمني
مثل الروبرك�س وملف االجن��از وبطاقات الت�أمل الذاتي
تقومي �أداء املهمات
واختبارات الأداء واالختبارات التح�صيلية وبطاقات تقومي
التعليمية ب�شكل م�ستمر
الأقران...الخ
و�شامل.
4646ي��ق��دم ت��غ��ذي��ة راج��ع��ة ف��وري��ة للمتعلمني يف ���ض��وء نتائج
التقومي بكل مراحله الت�شخي�صي والتكويني والنهائي.
حتفيز ممار�سات
التقومي الذاتي

جعل الواجب املنزيل
�أحد فر�ص التعلم
امل�شوقة

4747ي��ح��ث امل��ت��ع��ل��م�ين ع��ل��ى م��راق��ب��ة �أدائ���ه���م وت��ق��دم��ه��م يف كل
خطوة م��ن خ��ط��وات العمل با�ستخدام ق��وائ��م ال�شطب �أو
الروبرك�س.
4848يطلب من املتعلمني �إ�صدار �إحكام منطقية وعلمية على
�أدائهم يف �ضوء حمكات حمددة.
4949ي��ح��ث ع��ل��ى ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ال��ت��ع��اوين لإجن����از ال��واج��ب
املنزيل من خالل تفعيل قنوات التوا�صل االلكرتونية بني
املتعلمني .
5050ي��رب��ط ال���واج���ب امل���ن���زيل ب��احل��ي��اة ال��ع��ام��ة وب��ي��ئ��ة املتعلم
ومطالبه اليومية.

249

الملحق رقم ()9

�أ�سماء م�ساعدي الباحثني
م

اال�سم

املنطقة التعليمية

1

علي مقبل امل�سند

املنطقة ال�شرقية

2

علي �صالح امل�ضيان

املنطقة ال�شرقية

3

�أناهيد خري اني�س بدر

املنطقة ال�شرقية

4

منرية عبدالعزيز اجللعود

املنطقة ال�شرقية

5

ب�شري بن �سعود البلوي

منطقة تبوك

6

مرزوقة حمود البلوي

منطقة تبوك

7

�سليمان بن مطري احلويطي

منطقة تبوك

8

عزيزة حممد البلوي

منطقة تبوك

9

�إبراهيم مرغوب الهندي

منطقة املدينة املنورة

10

�إميان علي مدين

منطقة املدينة املنورة

11

حامد حممد العلوين

منطقة املدينة املنورة

12

�صبيحة عبدالرحمن الرفاعي

منطقة املدينة املنورة

13

حممد بن علي ع�سريي

منطقة ع�سري

14

�سمرية حممد ع�سريي

منطقة ع�سري

15

�أحمد �إبراهيم عبداملتعايل

منطقة ع�سري

16

�سمرية حممد الأملعي

منطقة ع�سري

17

�سعد بن مبارك �صقر

منطقة الريا�ض

18

�أمل حممود البلوي

منطقة الريا�ض

19

عادل عبدالعزيز البعيجان

منطقة الريا�ض

20

�أمل علي الرجيعي

منطقة الريا�ض

250

ملحق( )10اسماء فريق عمل التقرير
م

اال�سم

املهمة

التخ�ص�ص

جهة العمل

1

د .هيا حممد املزروع

رئي�س الفريق

تعليم علوم

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

2

�أ .عبدالرحمن علي العريني

م�ساعد رئي�س الفريق

تعليم علوم

وزارةالرتبيةوالتعليم

3

د .عو�ض �صالح املالكي

باحث رئي�س

تعليم ريا�ضيات

4

د �إميان حممد الرويثي

باحث رئي�س

تعليم علوم

5

د� .سمر حممدال�شلهوب

باحث رئي�س

تعليم ريا�ضيات

جامعة �أم القرى
جامعةالإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة امللك �سعود

6

د .كاثرين �سكانتلربج

باحث م�شارك

تربية علمية

جامعة ديلوير/الواليات الأمريكية

7

د .ن�ضال الأحمد

باحث م�شارك

تعليم علوم

جامعة امللك �سعود

8

د� .إبراهيم احلربي

باحث م�شارك

تعليم ريا�ضيات

جامعة�أم القرى

9

د.عبدالنا�صر حممد عبدالرب

باحث م�شارك

تعليم ريا�ضيات

10

�أ .حمد حمود ال�سواط

باحث م�شارك

�إ�شراف و�إداره

11

�أ.عادي كرمي اخلالدي

باحث م�شارك

تعليم علوم

جامعة امللك �سعود
�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة
الطائف
�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة
الطائف

12
13
14
15

ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
�أ.د .حممد �سعيد ح�سن ال�صباريني
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
�أ.د .عبداللطيف حيدر احلكيمي
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
�أ .د .خليل اخلليلي
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
�أ.د .حفيظ بن حممد حافظ املزروعي
الأدوات

16

�أ.د .عامر بن عبداهلل ال�شهراين

ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات

17

�أ .د .مالك حممد ال�سليم

ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات

18

Jane Butler Kahle

19

د� .سحر عبدالكرمي

20

د .جواهر�سعودحممدالر�شود

21

د� .سعيد بن حممد ال�شمراين

ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات

تربية علمية
وبيئية

جامعة اربد الأهلية

تعليم العلوم

جامعة �صنعاء

تربية علمية

العلمي
نائب مدير مركز الن�شر
ّ

تعليم علوم

جامعة �أم القرى

تعليم علوم

وكيل جامعة امللك خالد للتطوير
واجلودة

تعليم علوم

جامعة الأمرية نورة

تربية علمية

Miami University

تعليم علوم

جامعة عني �شم�س

تعليم علوم

جامعة الأمرية نورة

تربية علمية

جامعة امللك �سعود
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م

اال�سم

22

د� .سائد احمد ذيب �صباح

23

د� .أماين حممد احل�صان

24

د .حممد عبدالعزيز العقيل

25

�أ .عي�شة احل�ضريتي

26

د.هيا العمران

27

�أ.وفاء الربيكان

28

�أ.علي مقبل امل�سند

املهمة

التخ�ص�ص

جهة العمل

ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
جامعة الأمرية نورة
تعليم علوم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
�إدارة املوهوبني بالريا�ض
الرتبية العلم ّية
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
وزارة الرتبية والتعليم /منطقة الليث
تعليم علوم
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
وزارة الرتبية والتعليم
تعليم ريا�ضيات
الأدوات
ا�ست�شارة يف بناء وحتكيم
وزارة الرتبية والتعليم
تعليم علوم
الأدوات
املنطقة ال�شرقية
تعليم علوم
تطبيق �أدوات الدرا�سة
الرتبية العلم ّية

اجلامعة الها�شمية  -الأردن

29

�أ.علي �صالح امل�ضيان

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

املنطقة ال�شرقية

30

�أ�.أناهيد خري اني�س بدر

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

املنطقة ال�شرقية

31

�أ.منرية عبدالعزيز اجللعود

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

املنطقة ال�شرقية

32

�أ.ب�شري بن �سعود البلوي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة تبوك

33

�أ.مرزوقة حمود البلوي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة تبوك

34

�أ�.سليمان بن مطري احلويطي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة تبوك

35

�أ.عزيزة حممد البلوي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة تبوك

36

�أ�.إبراهيم مرغوب الهندي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة املدينة املنورة

37

�أ�.إميان علي مدين

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة املدينة املنورة

38

�أ.حامد حممد العلوين

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة املدينة املنورة

39

�أ�.صبيحة عبدالرحمن الرفاعي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة املدينة املنورة

40

�أ.حممد بن علي ع�سريي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة ع�سري

41

�أ�.سمرية حممد ع�سريي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة ع�سري

42

�أ�.أحمد �إبراهيم عبداملتعايل

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة ع�سري

43

�أ�.سمريةحممد الأملعي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة ع�سري

45

�أ�.سعد بن مبارك �صقر

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة الريا�ض

46

�أ�.أمل حممود البلوي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم علوم

منطقة الريا�ض

47

�أ.عادل عبدالعزيز البعيجان

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة الريا�ض

48

�أ�.أمل علي الرجيعي

تطبيق �أدوات الدرا�سة

تعليم ريا�ضيات

منطقة الريا�ض
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