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 شكر وتقدير

أعانين وهيأ يل أسباب إمتام هذه الرسالة، فما كان هلذا اجلهد أن  تعاىل وأشكر فضله الذي هللا أمحد
والصالة والسالم على خري خلِق هللا أمجعني حممد بن عبد  ،يتم إال بعوٍن وتوفيٍق من هللا سبحانه وتعاىل

 هللا وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم.
ل من مّد يل يد العون وساعدين يف ميل لكضل ألهله والعرفان ابجلويف مقام االعرتاف ابلف

أمل أتقدم خبالص الشكر والثناء وطيب الدعاء إىل سعادة األستاذ الدكتور/  ؛اسةإكمال هذه الدر 
، اوحسن تواضعها ودماثة خلقها وحلمه امن علمه يعل ت أفاضيتعلى الرسالة؛ ال ةاملشرفحممود 

، ظهور هذا العمل إىل حيز الوجوديف هللا الفضل بعد  االكثري، وكان هل اوجهده اين من وقتهتومنح
 مبوفور الصحة والعافية. هلا مع خالص الدعوات، من هللا اجلزاء األوىف افله

سعادة  املناقشة النهائية للبحث املتكونة من وأتقدم بعظيم الشكر وفائق االمتنان إىل أعضاء جلنة 
علي  /الفاضل وسعادة األستاذ املشارك، البابصالح الدين أمحد فتح  مدحماألستاذ املشارك الفاضل/ 

وسعادة األستاذ املشارك  ،حمىي الدين راشد، وسعادة األستاذ املشارك الفاضل / ماهر إمساعيل صربي
مناقشة  لقبوهلُم ،املشارك الفاضلة/ أمل حممود علي ، سعادة األستاذ قطب الفاضلة/ إميان حممد مربوك

 وهقدموعلى ما  ،واالمتنان والتقدير الشكر جزيلا ً مجيع مين فلهم مشاغلهما الكثرية، رغم دراسةهذه ال
 .   أثناء املناقشةيف راء قيمة أظات و حو من مل

للدفاع عن جاهزية البحث املتكونة أتقدم بعظيم الشكر وفائق االمتنان إىل أعضاء جلنة كما 
 أمين عابد، /الفاضل وسعادة األستاذ املشارك، الدين مزكي الفاضل/ مجال  سعادة األستاذ املشارك من 

وسعادة األستاذ املشارك الفاضلة/ إميان حممد مربوك، سعادة األستاذ املساعد الفاضلة/ رقية انجي، 
 مشاغلهما الكثرية، رغم لقبوهلُما مناقشة هذه الدراسة وممثل الدراسات العليا/ األستاذة مايسة رجب،

أثناء يف راء قيمة أظات و حو من مل وهقدميوعلى ما  ،واالمتنان والتقدير الشكر جزيلا ً مجيع مين همفل
 يف إخراج هذه الدراسة ابلشكل املطلوب.    ستساهماملناقشة 

كله والعرفان أمته لوالديت الغالية اليت مل يفرت لساهنا ابلدعاء يل ابلتوفيق   لشكرابكما أتقدم 
ميدها بتمام الصحة والعافية وأن يقر عينيها مبرافقة نبيه حممد صلى اله  والسداد، سائاًل هللا القدير أبن

راسة كل من ينفع هبذه الد ويف اخلتام أسأل هللا العلّي القدير أنعليه وسلم يف أعلى جنات اخللد. 
 اطلع عليها، وهللا من وراء القصد، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 املستخلص

بناء تصور مقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف املدينة املنورة يف ضوء معايري ىل هدفت الدراسة إ
عتماد ية ابملرحلة الثانوية ملعايري االالطبيعدرجة ممارسة معلمي العلوم على  والتعرفاالعتماد املدرسي، 

التعرف على العالقة ، و مهنية املعلم( –التقومي  –لدرس تنفيذ ا – الدروساملدرسي يف جماالت )ختطيط 
 –سنوات اخلربة  –بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي واملتغريات )املؤهل العلمي

معلماً(  171من )يف أداة اإلستبانة تكونت عينة الدراسة ، و مادة التدريس( –ةعدد الدورات التدريبي
%( من جمتمع  28,12ة ابملدينة املنورة، وهي متثل نسبة )من معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوي

 معلماً( من معلمي العلوم الطبيعية يف 65تكونت عينة الدراسة يف بطاقة املالحظة من )و  ة،الدراس
مت اختيارهم بطريقة  % ( من جمتمع الدراسة، 10,69املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة، وهي متثل نسبة )

املنهج الوصفي املسحي،  الباحث واستخدم ،ملدارس الثانوية احلكومية النهاريةعشوائية من بني ا
التكويين )االتساق لصدق وللتحقق من صدق األداة وثباهتا أجري عليها اختبار الصدق الظاهري وا

بينما كانت نسبة الثبات يف بطاقة  ،(0,993واختبار الثبات فكان معامل الثبات الكلي ) الداخلي(
وملعاجلة البياانت مت استخدام عدد من األساليب اإلحصائية ( حبسب معادلةكوبر، %84) املالحظة

ح، ومعادلة ألفا كرونبا و  سبريمانومعامل االرتباط وهي: التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب 
ية ملعايري درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيع -من أمهها: ؛وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كوبر،

 (مهنية املعلمو) دروس(تقومي الو) الدروس(تنفيذ و) روس(ختطيط الد) ترسي يف جماالاالعتماد املد
، وهي تعطي الداللة اللفظية (2.51)(  2.42( )  2.47) (  2.46)  ةحسابي اتجاءت مبتوسط

املؤهل العلمي ومتغريي ) بيعية ملعايري االعتماد املدرسيالعالقة بني مراعاة معلمي العلوم الط، )ضعيفة(
اتباطية عكسية ضعيفة  ( وهي عالقة 0.029538-) و(   0.047645-جاءت بقيمة )والتخصص( 

خطط برامج التطوير املهين ملعلمي العلوم عادة هيكلة إ: وكانت أبرز توصيات الدراسة .غري دالةو 
علوم الطبيعية على مستوى  معلمي الدلة بنياملتباابللقاءات والزايرات العتناء ا، املدينة املنورة الطبيعية يف

يمه وفق معايري االعتماد املدرسي، إعادة تطوير دليل املعلم لتدريس مواد العلوم الطبيعية وتصماملنطقة، 
  االهتمام بتقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي.
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Abstract 

Developing the natural teachers' performance in Al-Madinah Al-Munawarah in the light of 

school accreditationPrepared by: Abdulkarim Sedeeq Abo Bakr Al-Bernawi This study aims to 

build a suggested proposal for developing the natural teachers' performance in Al-Madinah Al-

Munawarah in the light of school accreditation. identifying the degree of practicing the school 

accreditation criteria by the natural sciences teachers in the secondary level in the fields of 

(lesson planning – lesson implementing – evaluation – education professionalism), and 

identifying the relationship between the consideration of the accreditation criteria through the 

teacher's professional performance and the variables (academic qualification – years of 

experience – number of training courses – the teaching subject).The study sample consisted of 

(171) of natural sciences teachers in the secondary level in Al-Madinah Al-Munawarah. This 

sample represents 28.12% of the study community. The study sample consisted of (65 teachers) 

of the natural sciences teachers in the secondary school in Madinah, representing (10.69%)They 

were selected in a simple random way from the daylight public schools. These statements were 

distributed to four fields, which are (teaching and planning, lessons' implementation, lessons' 

evaluation , the teacher's professionalism), Face validity, constructed related validity (Internal 

consistency) and reliability assessments were performed. The total Reliability Coefficient was 

(0.993). While the stability of the observation card (84%) according to the equation Cooper 

.For data processing, many of the statistical methods were used, which are as the following: 

frequencies, percentages, arithmetic mean, Spearman correlation coefficient, and alpha 

Cronbach's coefficient. The study concluded a set of results, most notably are:The degree of 

practicing the school accreditation criteria by the natural sciences teachers, in the fields of 

(lessons' planning) (lessons' implementing) (lessons' evaluation) (education professionalism),  

had a means of (2.46) (2.47) (2.42) (2.51), which gives a (week) semantic.The relationship 

between the natural sciences teachers' consideration of the school accreditation criteria and the 

variables (scientific qualification and specialization) came in value (-0.047645) (-0.029538), 

which is a weak, non-functional reverse negative relationshipThe following were among the 

most significant recommendations highlighted in the study:Reconstructing the plans of 

professional development programs for the natural sciences teachers in  Al-Madinah Al-

Munawarah.Activating the scholarship programs for the teachers of the specialized natural 

sciences to the countries which are advanced in the educational systems, for acquiring the  
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 الدراسةالفصل األول: مقدمة 

 -أواًل: املقدمة:

العام، وتعزيز ثقة اجملتمع ابملدرسة ابعتباره مرحلة حامسة يف التعليم تعد عملية تطوير التعليم الثانوي 
كمؤسسة تتعليمية متخصصة يف تعليم النشء، تستوجب من القائمني على التعليم توجيه ورفع مستوايهتم 

 ( 5:  2010لى املعايري )املالكي، املعرفية واملهارية يف تلك املؤسسات إىل أع

حتسني وتطوير مدخالهتا األساسية، ويبقي لية التعليمية علي مدي تعتمد عملية تطوير العم"و 
املعلم هو العنصر األساسي واملهم يف هذه املدخالت ابإلضافة للمدخالت األخرى كالطالب واملنهاج 

وزايدة تعلم الطالب وغريها  وينعكس تطوير وحتسني أداء املعلم التعليمي بصورة مباشرة علي حتسني 
، ولقد ظهرت العديد من النظرايت العلمية والسلوكية والنفسية علي املستوي العاملي  يةحصيلتهم التعليم

العاجز  )"والعريب واليت ركزت علي حتسني أداء املعلم وسلوكه ابعتباره أهم مدخالت العملية التعليمية
 .(5: 2005ونشوان،

مزيد اهتمام وعناية  داء املعلمموضوع تطوير أالسعودية ولقد أولت وزارة التعليم ابململكة العربية 
( والذي نص 2020( وحتقيقاً ألحد مؤشرات برانمج التحول الوطين )2030توافقاً مع رؤية اململكة )

 31استعرض  ،www.moe.gov.saعلى "حتسني استقطاب املعلمني وأتهيلهم وتدريبهم" )وزارة التعليم، 
 (.2018يوليو 

ات التعليم يف الدول املتطلعة هتمام وزار االعلوم الطبيعية أتيت يف مقدمة  والشك أبن مواد
قدت هلا احملافل واملنافسات العاملية ، لذا عُ زدهار العلميسك بزمام االتمستمرارية يف التقدم واللال

افل واالختبارات ك احملتل أهمو  -واملنافسة فيه بني الدولالتعليم لتقدم  عد مقياساً واليت تُ  -والدراسات
ختبارات اليت جترى هي اال ،)TIMSS(الـ  الدولية اليت تقيس مدى تنافس وتقدم الدول يف جودة التعليم

لدراسة التوجهات العاملية يف العلوم والرايضيات  ؛على مستوى الدول وتتم دوريو  عاملي بشكل دراسةهلا 
 ب وطالبات الدولبارات عاملية على عينة من طالفيتم يف هذه الدراسة أداء اخت، )TIMSS(وتسمى 

كما   ،وبناًء على نتائجها يتم تقييم النظام التعليمي يف الدول املشاركة ،املشاركة يف املواد السابقة

http://www.moe.gov.sa/
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هتدف إىل الرتكيز على السياسات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية املناهج  العامليةالدراسة   أن
، والتعلم وتقييم التحصيل وتوفري املعلومات لتحسني التعليم العملي هلا طبيقلتوا تدريسهاوطرائق  املطبقة

، بة جدة الرتبوية ) بوا )IEA( التحصيل الرتبوي لتقييم  ةوتتم حتت إشراف اهليئة الدولي
https://edu.moe.gov.sa/jeddah 2018يوليو  14، استعرض )       . 

مستوى تعليم العلوم يف اململكة يف  ضعفإىل (  TIMSS)ودلت نتائج الدراسة الدولية يف الـ 
، وال شك أن مثل  TIMSS2015يف دراسة  عاملياً  49من  45حتلت املركز احيث ؛ العربية السعودية

عطي مؤشرات على هذه املسابقات العاملية وإن كانت تعكس نتائج الطالب املشاركني فيها، إال أهنا ت
 ومدى متكن املعلمني من ختصصهم ومهنيتهم. قوة النظام التعليمي

ملكة العربية السعودية هو تدين مستوى أداء تدين املستوى التعليمي يف امل أسبابولعل من 
يف مراحل التعليم العام، كما أشارت إىل ذلك نتائج العديد من الدراسات  الطبيعية معلمي العلوم

(، واخلدري 1998(، وراشد ومىن )1997(، والسايح )1996(، واجلوير )1994خلف ) كدراسة بين
 (م2007( والشرقي )2007( ، والعليمات وقطيش )2004) (، وبعارة2004) ، والشمراين(1998)

 .(2008) والعمر

ذلك جعل  ؛تقتضية متغريات العصر ومستجداته عاملياً اها ً جتإعتماد املدرسي وملا أصبح اال
ل إىل مرحلة اجلودة رتقاء هبا للوصو يف أنظمتها التعليمية وحتاول اال دول العامل تعيد النظرد من العدي

، طنطاويعية اخلرجني )العلى نو  وعاملياً  عتماد، مما يضمن هلا القدرة على املنافسة حملياً اليت تؤهل لال
وذهبت ، اً كبري هتماما ً اجملال كة العربية السعودية ذلك الذا أولت اململ ،(89 – 85: 2010، والشربيين

التقومي  : مشروعالتعليمية منهاعديد من املشاريع فطرحت ال ؛جتاهات العامليةاال ةواضعة خططها ملواكب
أهدافها عمل اهليئات العاملية ، وهي تشابه يف والتدريب إىل إنشاء هيئة تقومي التعليم الً الشامل وصو 

؛ لالعتماد املدرســي« CITA سيتا»منــوذج ى العامل منها ستو ة على مي واليت هلا مناذج رائدعتماد املدرسلال
ــات املتحدة ومجيع أحناء هيئة اعتماد رمســية يف الوالياً، وهو من أجنح النمــاذج املطبقة عاملــي والذي يعد

-Commission on International and Trans سيتا -هيئة االعتماد الدويل»سمى تو  ،العامل

regional Accreditation-CITA»،  األمريكية املسؤولة عن تقومي جلمعيات االعتماد حتالف  أكربوتضم
أنظمة اعتماد « سيتا»توفر هيئة االعتماد كما ، بلد 100ألف مدرسة يف  30كثر من واعتماد أ

https://edu.moe.gov.sa/jeddah
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مي إليها تشجع املدارس على االرتقاء مبعايري جودة التعليم واملسامهة يف حتسني أوضاع البلدان اليت تنت
، استعرض  /http://www.almarefh.net ،املعرفة) ن مستقبلهممبا يعزز جناح الطالب وضما

28/9/2018 .) 

؛ لم مت اإلمجاع على االهتمام ابلعلوم الطبيعية واالهتمام مبجال املعايري الرتبويةومع تقدم الع
العربية السعودية يف جمال نظام التعليم يف اململكة  ف قدراً علمياً يتناسب معفكانت هذه الدراسة لتضي

تطوير معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي اليت مت حتديد أسسها وإجراءاهتا كما 
                              سيعرض خالل الفصل اخلامس إبذن هللا تعاىل.

 -: دراسةشكلة الحساس مباثنياً: اإل

وابلعلوم الطبيعية بصفة  مةة عافاململكة العربية السعودية ابلتعليم وخمرجاته بصعلى الرغم من اهتمام 
، ومابذلته من يت كان أخرها هيئة تقومي التعليمها للعديد من اجلهات الرقابية والئنشاإمن خالل صة؛ خا

ملشاريع من ا، وعقدها وتنفيذها للعديد لطبيعيةلدراسية ومقررات العلوم اجهود حنو تطوير املناهج ا
مشروع حوسبة املختربات املدرسية و  ع تطوير مناهج العلوم والرايضيات: مشرو حيال ذلك واليت منها

علمي العلوم الطبيعية ، عالوة على تصميمها للعديد من الربامج التدريبية املوجهة ملاملختربات اإلفرتاضيةو 
وبرامج متكني ملعلمي  ستيعاب املفاهيميوبرانمج االم تمركز حول املتعلومي امل: برانمج التقواليت منها

 هم اخلاصة اليتيف بناء براجم جتهاد إدارات التعليماكذلك و  ،على مستوى وزارة التعليم العلوم الطبيعية
العلوم ، إال أن هناك اخنفاضا يف مستوى أداء معلمي داء معلمي العلوم الطبيعيةأءة تسهم يف رفع كفا

ذا ما أشارت وه، ريس مبراحل التعليم العامملمارسة مهنة التد مالتدريسية اليت تؤهلهالطبيعية للمهارات 
دراسة حممد أمحد ، و (2013دراسة عبدهللا )، و (2016الزايدنة ) إليه العديد من الدراسات كدراسة

، (2010) دهللا الغامديدراسة سعيد عب، و (2010دراسة فهد عبدالرمحن العليان )، و (2011عيسى )
( معلما من 30لك ما استنتجه الباحث من خالل دراسته االتطالعية على عينة تكونت من )وكذ

ادة مل حيث عمل معلماً  الباحث من خالل خربته الشخصية هظالح ماخارج العينة األصلية للدراسة، و 
 العديد ي العلوم الطبيعية وشارك يفخالط فيها العديد من معلم عاماً  عشر ةالفيزايء لفرتة تزيد عن أربع

للتدريب  مشرفاً عمل ، مث حتليل األسئلة والدروس النموذجيةمن الندوات واللقاءات وجلان تصحيح و 
لعدة سنوات، مث مشرفًا عامًا للتدريب واالبتعاث بديوان الوزارة إىل حينه، حيث الحظ أن ي الرتبو 

http://www.almarefh.net/
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االت عديدة ال تنفصل مكن العلمي لديهم ضعف يف جمالطبيعية ممن ميتازون ابلتبعض معلمي العلوم 
عن أدوار املعلم الرئيسة؛ مثل تنفيذ الدروس مبا حتويه من إدارة للبيئة الصفية وتوليد التفاعل ورفع الدافعية 

ة الصفية وميتلكون للتعلم لدى الطالب وغريها، ويف املقابل وجد أن بعض من ميتازون ابإلدارة اجليدة للبيئ
 و تقوميها. جماالت أخرى؛ كالتخطيط للدروس أيهم ضعف يفبداعية يف تنفيذ الدروس لدجوانب إ

 تقنني أداء ملعايري االعتماد املدرسي من توجهات عاملية وتطبيقات حملية تسهم يفكان وملا  
طوير أداء معلمي العلوم احلاجة لت تبينت ؛، ومعلمي العلوم الطبيعية بصفة خاصةاملعلمني بصفة عامة

 . االعتماد املدرسيطبيعية يف ضوء معايريال

 -اثلثاً: حتديد مشكلة الدراسة:

مبنية يف املدينة املنورة توفر برامج تطوير مهين ملعلمي العلوم الطبيعية  ندرةتتحدد مشكلة الدراسة يف 
 .امعلم العلوم الطبيعية وفقا هلاليت ينبغي أن يتم تقومي أداء  ضوء معايري االعتماد املدرسي على

 -الدراسة: رابعاً: أسئلة

معلمي العلوم الطبيعية املهين ما التصور املقرتح لتطوير أداء  تتحدد أسئلة الدراسة ابلسؤال الرئيس التايل:
 -:يف ضوء معايري االعتماد املدرسي، وتتفرع عنه األسئلة التاليةملدينة املنورة اب

 جماالتعتماد املدرسي يف الانوية ملعايري اية ابملرحلة الثمعلمي العلوم الطبيعدرجة ممارسة  ما .1
 الدروس، تنفيذ الدروس، تقومي الدروس، مهنية املعلم( ؟ختطيط )

، املؤهل العلميومتغريات )العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي  ما .2
 تدريبية، التخصص(.سنوات اخلربة، عدد الدرورات ال

املقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد التصور جراءات إأسس و  ما .3
 ؟املدرسي
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 -أهداف الدراسة:خامساً: 

  -الدراسة إىل حتقيق ما يلي: هتدف

ابملرحلة الثانوية يف عية علمي العلوم الطبيمل األداء املهينحتديد املعايري اليت ينبغي توفرها يف  -1
 عتماد املدرسي.ضوء اال

عتماد املدرسي ية ابملرحلة الثانوية ملعايري االالتعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيع -2
 مهنية املعلم( . –تقومي الدروس –سو تنفيذ الدر  -سو يف جماالت )ختطيط الدر 

ري االعتماد املدرسي واملتغريات التعرف على العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعاي -3
 مادة التدريس(. –عدد الدورات التدريبية –سنوات اخلربة –لمي)املؤهل الع

علمي العلوم الطبيعية يف ضوء مل املهين داءاألجراءات التصور املقرتح لتطوير إأسس و حتديد  -4
 معايري االعتماد املدرسي.

 -أمهية الدراسة:سادساً: 

 :للدراسةاألمهية النظرية 

 -:ألمهية النظرية للدراسة فيما يليتتجلى ا

 تفنيد املهارات والكفاايت التدريسية واملهنية ملعلم العلوم الطبيعية.  -1
علمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد مل األداء املهينمعايري تقومي  الوقوف على -2

؛ من خالل الدراسة اليت تتوافق مع طبيعة النظام التعليمي ابململكة العربية السعودية املدرسي
 عاملية متعددة.ايري االعتماد املدرسي لدول وجهات واالطالع على مع

 :األمهية التطبيقية للدراسة

 -تتجلى األمهية التطبيقية للدراسة فيما يلي:

ملعلمي العلوم الفعلية  حاجات التطوير املهينعلى حتليل وحتديد  إدارات التدريبمساعدة  -1
 .حلاجاهتمير املهين املناسبة وتصميم برامج التطو الطبيعية 
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املدى على حنو يسهم يف إعداد معلم علوم  ةمساعدة وزارة التعليم على تصميم اخلطط بعيد -2
 .كبة التغريات والتطورات العامليةطبيعية يستطيع موا 

إعداد مناهج تدريس العلوم يف مساعدة القائمني على برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات  -3
يف األجيال  لسد فجوة األداء ؛املناهج الطبيعية للوقوف على جوانب التطوير الالزمة يف

 .القادمة من املعلمني
ماد املدرسي يف ضوء معايري االعتاملهين مساعدة املعلمني للتعرف على معايري تقومي أدائهم  -4

وفقاً لتوجهات العديد من الدول الرائدة يف جمال التعليم؛ لالستفادة منها يف تطوير كفاايهتم 
 التدريسية واملهنية.

احثني يف بناء تصور لتطوير أداء معلمي املواد الدراسية يف التخصصات األخرى ة البمساعد -5
 املختلفة.

 -مصطلحات الدراسة:سابعاً: 

ية التعليمية أثناء العمليف الذي يقوم به معلمو العلوم الطبيعية  حتســــــــــني املمارســــــــــات واألداء : التطوير
 .وخارجها داخل البيئة الصفية

أثناء املوقف التعليمي ويتصل مبسار العملية يف ة من سلوك م الطبيعين معلم العلو هو مايصدر م :األداء
 .التعليمية على حنو مباشر أو غري مباشر

كل ما يؤديه معلم العلوم الطبيعية ويلتزم به داخل املدرسة لتحسني مستوى الطالب   :ملهيناألداء ا
 .وأخالقياً  علمياً 

داء لعلوم الطبيعية حىت يصل جلودة األلم اصف مايلزم أن يكون عليه معالعبارات األدائية اليت ت :املعيار
 .   ط االعتماد املدرسيبريسي وفق ضواالتد

تشمل و عامة ة والقواعد واللوائح اليت حتكم أداء املدرسة بصور  منظومة من العمليات والضوابط: االعتماد
  اهات العاملية احلديثة.األداء ومتوافقة مع االجت ذات جودة يفمجيع جوانبها لتكون 
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لألدب  الباحث من خالل الفصل القادم عرضاً  تناولوبعد أن مت عرض اإلطار العام للدراسة  
تطوير املعلم وتقومي والذي مت تقسيم أدبه النظري إىل مخسة مباحث وهي:  ،النظري والدراسات السابقة

عالقة كفاايت  ،عيةهنية ملعلم العلوم الطبيالكفاايت التدريسية وامل ،االعتماد املدرسي وضوابطه ،هئأدا
أدوار القيادة التعليمية يف تطوير أداء معلمي العلوم  ،مبعايري االعتماد املدرسياملعلم وتطوير أدائه 

إىل: دراسات تتعلق بتقومي وتطوير  ها، كما سيتناول جانب الدراسات السابقة من خالل تقسيمالطبيعية
على ل ابلتعليق صتم الفتمث خيمن حباجات التطوير املهين للمعلمني، و  أداء املعلم، ودراسات تتعلق

 -قة، وسيتم عرضها على النحو التايل:الدراسات الساب
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 دراسات السابقةاألدب النظري وال                   

 األدب النظري:•

 مبحث تطوير املعلم وتقومي أدائه.▪

 مبحث: االعتماد املدرسي وضوابطه.▪

مبحث: الكفاايت التدريسية واملهنية ملعلم ▪
 .الطبيعيةالعلوم 

عالقة كفاايت املعلم وتطوير أدائه مبعايري و ▪
 .االعتماد املدرسي

مبحث: أدوار القيادة التعليمية يف تطوير  ▪
 علمي العلوم الطبيعيةأداء م

 الدراسات السابقة •
دراسات تتعلق بتقومي وتطوير أداء املعلمني/ دراسات تتعلق حباجات التطوير 

 املهين للمعلمني

 الثاني الفصل
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 الفصل الثاين

 األدب النظري والدراسات السابقة

 -النظري: األدبأواًل: 

 -:ويشتمل على املباحث التالية

 .ئهقومي أداتطوير املعلم وت -1
 .االعتماد املدرسي وضوابطه -2
 .الكفاايت التدريسية واملهنية ملعلم العلوم الطبيعية -3
 .أدائه مبعايري االعتماد املدرسيعالقة كفاايت املعلم وتطوير  -4
 .أدوار القيادة التعليمية يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية -5

 ه:ئداأاألول: تطوير املعلم وتقومي املبحث 

 -:، ومنهاالعديد من العناوين الفرعية ا املبحثحتت هذيندرج 

.أواًل: تطوير املعلم مفهومه وأمهيته

.األلفية الثالثةاثنياً: أدوار معلم 

.اثلثاً: التحدايت اليت تواجه النمو املهين ملعلم العلوم الطبيعية

.معلم العلوم الطبيعيةرابعاً: تقومي أداء 

.لخامساً: منوذج التقومي الفعا

.سادساً: تقومي األداء املدرسي يف اململكة العربية السعودية

 وضوابطه:ين: االعتماد املدرسي املبحث الثا

 -:، ومنهاالعديد من العناوين الفرعية يندرج حتت هذا املبحث
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.أواًل: مفهوم االعتماد املدرسي

.اثنياً: احلاجة إىل االعتماد املدرسي

.وتطوره اثلثاً: نشأة االعتماد املدرسي

.معايري تعلم العلوم ةرابعاً: نشأ

  .خامساً: فلسفة بناء املعايري الرتبوية

 (.مناذج عاملية)د املدرسي سادساً: معايري االعتما

 .معايري االعتماد املدرسي يف التعليم ابململكة العربية السعوديةسابعاً: 

 .لالعتماد ابلسعوديةاملعلم يف ضوء معايري اهليئة الوطنية معايري أداء اثمناً: 
 ية:نية ملعلم العلوم الطبيعاملبحث الثالث: الكفاايت التدريسية وامله

 -:، ومنهامن العناوين الفرعيةيندرج حتت هذا املبحث العديد 

  .: أهداف تدريس العلوم الطبيعيةأوالً 

 .: الكفاايت التدريسية ملعلم العلومنياً اث
 :وتطوير أدائه مبعايري االعتماد املدرسي طبيعيةعلوم المعلم الكفاايت   عالقةاملبحث الرابع: 

 -:، ومنهاالعديد من العناوين الفرعية يندرج حتت هذا املبحث

 .دور معلم العلوم الطبيعية يف تدريس العلوم يف ضوء معايري االعتماد املدرسيأواًل: 

 .اثنياً: أمهية االعتماد املدرسي يف تطوير أداء املعلم
 :: أدوار القيادة التعليمية يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعيةخلامساملبحث ا

 -:، ومنهاالعديد من العناوين الفرعية ويندرج حتت هذا املبحث

 .دور اإلشراف الرتبوي يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعيةأواًل: 

 .دور قائد املدرسة يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية: اثنياً 
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 .وات تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعيةدأ: لثاً اث
 .ملعلمي العلوم الطبيعية هينحاجات التطوير امل: رابعاً 
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 املبحث األول

 هئتطوير املعلم وتقومي أدا

 متهيد:

هللا تعاىل اإلنسان خليفته يف األرض وميزه ابلعقل على بقية املخلوقات وجعل عقله مناط  جعل"
اإلنسان  ، وألن املعلميف ملكوته وإعمال العقل والتدبر ، وحثه على النظرأعباء املسئولية التكليف وحتمل

يسهم يف إعداده الذي  يالبشر  ، واملتحكم يف منوها االقتصادي كنتاج لألداءهو خليفة هللا على األرض
املعلم  ينظر إىل الذ؛ اليت يعلمها ويدرهبا التقدم إال ابلقوى العاملةذلك يتحقق للمجتمع سنوايً، فال 

هذه  ، وإذا أمعنا النظر يف معاينالعصور واألجيال مر ىرسالة مقدسة وشريفة علأنه صاحب  ىعل
إليها إمنا هي مهنة  ىأن مهنة التعليم اليت اختارها املعلم وانتم ىلخلصنا إ الرسالة املقدسة واملهنة الشريفة

 فهو معلم ؛وتبجيلعلم نظرة تقدير إىل املرة نظالالقدم و ، ومنذ يف تقدم األمم مهمةوركيزة  أساسية
كان ينظر   فقدمياً  ، ولكن النظرة قد اختلفت عرب العصور من حيث األدوار اليت يؤديهااألجيال ومربيها

 "إال حفظ هذه املعارف واملعلومات الطالب الذين يعلمهم ىقن وانقل معرفة فقط وما علل  إليه علي أنه مُ 
 جبتو حتدايت  اجملال العلمي على مستوى العامل برزت طور اهلائل يفتال، ومع (1: 2010)حافظ ،

االهتمام بطرق وأساليب تقومي وتطوير أداء املعلم؛ للوصول إىل جودة على اجلهات الرتبوية والتعليمية 
داء املعلم أالباحث حول موضوع تطوير  ما تناولهوهذا ، سبب رئيس يف التأثري فيها ياملخرجات اليت ه

  -:النقاط التاليةيف 

 املعلم مفهومه وأمهيته:أداء  أواًل: تطوير
 اد واالجتماعيف عامل السياسة واالقتص بشكل حضاري مم اليت تعرف كيف تواجه التحدايتإن األ"

ؤيتها احلضارية للرتبية داخل ر  هي اليت تدرك بشكل جلي أن العمود الفقري للتحدايت يكمن دوماً 
" وبني الرتبية واملعلم، على اعتبار أن "الرتبية اإلنسانية الشاملة والتنميةية الرتب بط بنيولقد رُ ، والتعليم

 (.4: 2013 )مدكور، "تعبري عن حالة راقية من الوجود اإلنساين
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على العديد من التحدايت اليت تؤثر ابتت هناك املعريف والتطور التكنولوجي  التدفقويف ظل        
طلب ت، وهذه التحدايت تاملستقبلية ومعلم العلوم بصفة خاصة وأدوارهة طبيعة عمل املعلم بصفة عام

ويف هذا اخلصوص "، بكل مرونة ويتفاعل معهاهتها ملهنية للمعلم لكي يستطيع مواجوضع برامج للتنمية ا
 .(NCTM، 2000 :21)  ه التدريسيئجديدة ليتميز يف أدا دوار  أرضت على املعلم فُ 

حوله من طوٍر إىل و  ،، وطوره أي عدله وحســـــــنهتطويراً  من طور يطور)لغوايً(:  التطويرويعرف 
، اســــــــــــــتعرض يف  http://www.almaany.com طوٍر وهو مشــــــــــــــتق من الطور )معجم املعـــاين اجلـــامع،

جيابية اليت تســـــهم يف زايدة القدرة على حتقيق األهداف حتســـــني املمارســـــات اإل، وهو (24/3/2070
ف رّ عُ ، كما ي( 323:  2011)اخلشمان، مة ئعنوية مالوف مادية ومفر مناخ وظر بفاعلية بناء على تو 

 معلمو العلوم الطبيعيةحتســــني املمارســــات التعليمية اليت يقوم هبا  :نهأب معلم العلوم الطبيعيةتطوير أداء 
ز برانمج املدرســــــــة كمركوء لتنظيم وتنفيذ وتقومي عملية التعليم والتعلم يف ضــــــــ ؛أثناء العملية التعليميةيف 

مرة عملية تنموية بنائية تشاركية مست :نهأويعين كذلك (، 16: 2005العاجز ونشوان، )املهين للتطوير
ومهاراهتم وكفاايهتم املعرفية  وممارســــــــاهتماملهين  لتغيري وتطوير أدائهم ؛معلمي العلوم الطبيعيةتســــــــتهدف 

اســــــــــــــتعرض  pedia.illaf.nethttp://www.edutra/  ،)عمــــــار ةوالرتبويــــــة والتقنيــــــة واإلداريــــــة واألخالقيــــــ
ي أ لتأديةامعجم الوســــــــــــــيط أبنه "يف  (8، 2004عرفه )أنيس وآخرون، فياألداء أما ، (3/5/2018
( " أبنه ما يصــــدر عن الفرد من ســــلوك 2003اللقاين واجلمل ) ةعرف، وهو ما عرفاه كمال واإلجنازاإل 

داء يكون عادة على مســــتوى وهذا األفية ووجدانية معينة لفظي أو مهاري، وهو يســــتند إىل خلفية معر 
 ."داء عمل ماأمعني يظهر منه قدرته أو عدم قدرته على 

هي عملية ديناميكية خمطط  معلم العلوم الطبيعيةأن تطوير أداء : ميكن أن خنلص إىلومما سبق 
 .وخارجهاداخل حجرة الصف  ابألدوار التدريسية واملهنيةشاملة جلميع متطلبات قيامه ، هلا

يف (.16-2: 2013)الغامدي،  السعي لتطوير أداء املعلم فيما ذكره  أمهية مالزمة خصتلتو 
 -النقاط التالية:

 صالح التعليم.إأولوية كبرية يف عملية  -1
 تعلم املهارات اجلديدة وتطوير نظرة املعلمني لعملية التدريس. -2
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 .واملتقدمة لعملية التعليم برمتهامواكبة املفاهيم اجلديدة  -3

علمني عامة ومعلمي العلوم للم تطوير األداء املهينن عمليات أب: ميكن القولا سبق وإضافة مل
لة ؛ ملا يشاهده امليدان من تطورات هائبتخطيط مقننستدامة مبادئ اال حيققيعية خاصة البد أن الطب

 .2030يتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية  جماراهتا، ومباعلى وزارة التعليم ومتسارعة حتتم 

 -اثنياً: أدوار معلم األلفية الثالثة:
املعلم وتتغري بتغري املواقف اليت تفرضها العوملة وثورة االتصاالت املعلوماتية والتقدم العلمي  أدوارتتعدد 

إن هناك جوانب كثرية لدور املعلم ": بقوله (وول)، وهذا مايؤكده والتطور التقين والتجديد الرتبوي
رآة عاكسة للتغريات العلمية م فه املستحداثت اجلديدة يف اجملاالت الرتبوية اليت تعداملعاصر بقدر ما تضي

من النظام  م احمللي جزء  والتكنولوجية واالقتصادية اليت يفرزها النظام العاملي اجلديد ابعتبار أن النظا
، ابستمرارومتغرية متجددة  مع أهناحتديد جوانب أدوار املعلم اليت جيب أن يؤديها  ميكن لذا ؛العاملي

داء أكثر من جانب ، وقد يقوم املعلم أبكمل بعضها البعضع بعضها البعض ويمتشابكة م ومع كوهنا
 ( . Folk،18: 1998) يف وقت واحد 

م "منط حمدد من السلوك املتوقع" أو هو وصف حمدد من السلوك املالئ :ويعرف الدور على أنه
واجبات جمموعة من ال: يعرف الدور على أنه التعليمين اد، ويف املي(395: 1999)البوهي وعنرت، 

، وتوجه يف العملية التعليمية تفعيلها معلم العلوم الطبيعية، واليت يتعني على واملسؤوليات احملددة سلفاً 
: 1991السلوك يف ضوء قواعد وحمددات معينة تتغري بتغري الظروف احمليطة ابلعملية التعليمية )صربي ، 

معلم دوار أي ذكر ألهم اجلوانب اليت متثل يل، وفيما هذه اجلوانب تربوية أو اجتماعية انتسواء ك ،(55
 -بصورة عامة: العلوم الطبيعية

 -:ق املعرفة وتطويرهايجانب تنس -1
ابلتنسيق بني مصادر املعرفة املختلفة املتاحة يف شبكة  معلم العلوم الطبيعيةيتمثل هذا اجلانب يف قيام 

 مواقع املعرفة املرتبطة اليت يقوم بتدريسها حبيث يصل إىل راسيةرات الدراسية للصفوف الداإلنرتنت واملقر 
يقوم مبشاركة طالبه  وأت دروسه اليت يلتزم هبا مع طالبه، ، مث حيدد مايتناسب منها ملوضوعابتخصصه

لدرس املقرر ، حبيث جيمع بني موضوع امية الصفية وغري الصفيةيتها التعلتواها وأنشطيف التخطيط حمل
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سه و مث يعمل على إعداد در  ،مواقع املعرفة حول هذا املوضوعه تملدرسي وبني ما أضافيف الكتاب ا
 (.9 – 6: 2007ساهبا لطالبه )العنزي، إكبطريقة حتقق ذلك التناسق يف املعرفة اليت يرغب يف 

 :لتفكرينب تنمية مهارات اجا -2

هو العناية بتعليم  ي:دائه يف ظل التقدم العلمأب طبيعيةمعلم العلوم المن أهم جوانب الدور الذي يقوم 
كتساب مهاراته حىت يستطيعوا أن يشقوا إوأن يدرهبم على أساليب التفكري و  ،كيف يفكرونو الطالب 

من خالل إعادة النظر يف طرق التدريس اليت يتبعها  فيعلمهم أمناط التفكري السليم ؛طريقهم بنجاح
ومواجهة التحدايت اليت يفرزها الواقع  تاألساسي وتعلم مناذج حل املشكالواالهتمام أبدوات التفكري 

 : املقدمة(.1997)األعسر،  والتعامل مع املشكالت احلقيقية

 :لمنب توفري بيئة صفية معززة للتعجا -3

حول تعليم يته ؤولنصبت مساو  ،التكنولوجيا ليف نقل املعرفة بفض معلم العلوم الطبيعيةلقد تقلص دور 
من خالل هتيئة البيئة الصفية الداعمة للتعليم، وحتقيق صيغة للتفاعل بني املتعلم من انحية  بالطال

ة يف الصف يبيئة تعليمومصادر املعرفة من انحية أخرى، فاملعلم يستخدم أفضل األساليب لتحقيق 
املشكالت،  تعمل على تنمية الفهم واملرونة العقلية، وتساعد على استخدام املعلومات بفاعلية يف حل

: 2007)العنزي،  وتشجع على إدراك املفاهيم اليت تساعد على تكامل معرفتهم وخرباهتم اإلنسانية
6– 9 . ) 

 :وفري تقنية املعلومات يف التعليمجانب ت -4

، بل تعين يف لبعضاالستغناء عنه كما يتصور ا أو التعين التقليل من أمهية املعلم تكنولوجيا التعليمإن 
من حتصيل  التعليمختالف مهمة يف دوره، والبد أن خيتلف هذا اجلانب اب جديداً  ة جانباً قيقة إضافاحل
معلم العلوم وقيام ، ذاتياً  لطالب القدرة على أن يتعلمكساب اإو  رفة إىل تنمية املهارات األساسيةاملع

د احملتوى الدراسي بدوره يف توظيف تقنية املعلومات يف التعليم تتيح له التغلب على مشكلة مجو  الطبيعية
معلم العلوم كما أن توظيف تقنية املعلومات من جانب ة،  أكثر فاعلي ةوعرض مادته التعليمية بصور 

والتعرف  ول لتوجيه طالبه واكتشاف مواهبهمأط قتاً يوفر خدمات تعليمية أفضل ويتيح له و  الطبيعية
يزيد و  دى الطالبت الذهنية لمية املهارا، كما سيعمل على تن، وآليات حتسينهاعلى نقاط ضعفهم
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للكيفية اليت يفكرون  ، وجيعلهم أكثر إدراكاً وحيثهم على التفكري اجملرد قدرهتم على التفكري املنهجي
 : املقدمة(.1997سر، هبا ويتعلمون من خالهلا )األع

 جانب تفريد التعليم:  -5

ضح ات والتوجهات هتماماتنتيجة للدراسات الرتبوية والسيكولوجية اليت أوضحت تباين القدرات واال
، وأن كل طالب خيتلف عن غريه يف القدرات اجلسمية واالنفعالية خاصة يف التعلم لكل طالب سرعةأن 

مما دعا إىل ضرورة تفريد  ؛ووضعه حيتاج إىل تعلم يناسب طبيعة منوه، وأن كل طالب واإلدراكية والعقلية
، ولكن يف الوقت عبة يف مدارسنا فيما مضىية صعمل وكان تفريد التعليم طالب،التعليم ليناسب كل 

ل تعليم ك –األقل متايزه أوعلى أن ميارس تفريد التعليم معلم العلوم الطبيعيةاحلاضر أصبح إبمكان 
 نولوجيا التعليمية وتقنية املعلوماتكمبساعدة الت –ينة بطرق خاصة هبمجمموعة تشرتك يف خصائص مع

 .(9 – 6: 2007)العنزي، 

 حث:املعلم اب -6

مستمرة ومتجددة مع كل جديد  ةأن يعمل كباحث وأن يكون ذا صل معلم العلوم الطبيعيةيلزم على 
 للعلم ما يف جمال ختصصه ويف طرق تدريسه ومايطرأ على جمتمعه من مستجدات، وأن يظل طالباً 

مستحداثت حىت لكل مايدور يف جمتمعه احمللي واإلقليمي والعاملي من  ، متطلعاً ستطاع إىل ذلك سبيالً ا
 خذعليهم وأي يشكلخمتلف االستفسارات، وميد هلم يد العون فيما  يف يستطيع أن يليب حاجات طالبه

  .(9 – 6: 2007ارة علمه )العنزي ، ز غب جاً إىل نور العلم واملعرفة، وأن يصبح منوذ أبيديهم

 جانب احملافظة على األصالة اإلسالمية: -7

التعليم من أجل احلفاظ  ؛ليمسلوبني يف التعأا الدور يلزم أن مييز بني ذهب معلم العلوم الطبيعيةلكي يقوم 
، وأصبح على ماهو قائم والتعليم من أجل التجديد، فالتعليم احملافظ مهم والغىن عنه إال أنه مل يعد كافياً 

مل له د اإلنسان مواجهة ماسيحاإذا ما أر  حيوايً  التعليم من أجل التجديد واستشراف املستقبل مطلباً 
، إال أن ذلك التوجه حنو التجديد آتملتغريات السريعة من مفاجا عباء وماحتملهاستقبل من حتدايت و امل

صلى  الرسولسنة القرآن الكرمي و  يهدطار املنهج اإلسالمي الصحيح املتوافق مع إيلزم أن يكون يف 
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)األعسر،  د الدين احلنيفصقاهللا عليه وسلم، فال يقبل على تعلم ماحرمه الشرع من علوم تتناىف مع م
 املقدمة(.: 1997

هي حباجة إىل مقننة بشكل أكرب، فمعلم العلوم الطبيعية أصبحت أن أدوار  :وميكن إضافة
سيما ما يشهده امليدان التعليمي يف  تمكن من أدائها على الوجه األكمل؛لي ؛عداد خاصات إبمهار 

حيث ة وغريها، درسية االفرتاضية والتجارب احملوسبالوقت احلايل من انتشار للمعامل واملختربات امل
 .والتطوير أكثر من مراحل التنفيذ والتقومييف مراحل اإلعداد  ملعلم العلوم الطبيعيةتكمن تعقيداهتا ابلنسبة 

 اثلثاً: التحدايت اليت تواجه النمو املهين ملعلم العلوم:

 ، واليت هلا أتثرياً والتكنولوجيرزها التطور العلمي فمن التحدايت اليت ي طبيعية عدداً يواجه معلم العلوم ال
ومن تلك  التطور العلمي والتكنولوجي؛معلم العلوم مع تقدم  ميثلهاعلى طبيعة األدوار اليت  اواضح

 -التحدايت مايلي :

 التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال: -1

متابعة األحداث  العلوم الطبيعيةمعلم يستطيع ف ؛ع إىل قرية صغرية جداً يف ظل هذا التعلم حتول العامل أمج
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جندأي مكان ومن أي مكان، ويف سياق ذلك يف اليت حتدث 

 اجملتمع على اتساعه مما سيؤدي حتماً  طالبه ةرفقبالفصول ليواجه  ةمن قوقع معلم العلوم الطبيعيةستحرر 
مىت ما أراد معلم العلوم أن يعيش حالة ؛ وذلك االجتماعيوتعزيز وضعه إثراء معارفه و إىل تنمية قدراته 

 .( 262:  2001،  راشد ) علي من التطور والتحسن املستمر يف قوة معرفته وبديع مهاراته

 :العوملة -2

لتزويد املعلمني عامة  ، كان أساساً عليمية وغريهاإن سعي العلم لتوحيد املعايري االقتصادية والثقافية والت
خاصة ببعض األسس اليت تعمل على إصالح التعليم بصورة مباشرة أو غري الطبيعية ومعلمي العلوم 

الدولية اليت تدشن هلذا  مباشرة كما حيدث من خالل تناقل اخلربات يف احملافل العاملية واملسابقات
ىل إعادة وضياغة ها إة منلدول وخاصة املتقدمرتبطت حباجة تلك اا فكرة املعايري الدولية ، لذا فإنالصدد
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، ولقد وضعت أمريكا البذور الفكرية األوىل حول منتجة تعليمية، وحتويل املدرسة إىل مؤسسة مناهجها
 (.14: 2009)سليمان،  املعايري الرتبوية واليت أنتشر بعد ذلك يف دول أخرى

 اجلودة الشاملة: -3

عتاد عليه اأداءا خمتلفا عما  عيةطبيال املعلمني وخصوصا معلم العلوملقد فرضت اجلودة الشاملة على 
 .واكتساب مناذج جديدة من التدريس ،أن املعلمني حباجة إىل تغيري طرق تدريسهم ىر  حيث يُـ 

، اليت تعمل على ضبط جودة العلمية التعليمة ماتفرضه معايري االعتماد املدرسيهذا لذا يُعد: 
 مة.سيتم التطرق لذلك يف املباحث القادبكافة حماورها كما 

 :ايت واملمارسات الرتبوية احلديثةالنظر  -4

، أحدثت فجوة كبرية بني الكم وتربوية حديثةوتعليمية يف ظل التقدم العلمي ظهرت نظرايت علمية 
أمام حتدي حقيقي يف الرغبة ملواكبة ذلك  ووضعته، معلم العلوم الطبيعيةالعلمي السابق واحلايل لدى 

عليم احلديثة اليت تعمل على الذين ترفضهم رفضا كليا مدارس الت التطور أو البقاء يف ركب املتخلفني
 . معايري عاملية لالعتماد

 -:معلم العلوم الطبيعيةرابعاً: تقومي أداء 

؛ وذلك املؤسسات التعليميةكممارسة روتينية يف العديد من   معلم العلوم الطبيعيةتعد عملية تقومي أداء 
، وقد طالبت الكثري من الدراسات بوضع معايري مناسبة ليديةة تقبصور  لة املدرسيةءابملسا رتباطهاال

 ..(: Vacc & Bright : 1994)  الستخدامها يف التقومي

؛ جداً  اصور كبري قفيها  الصورةهبذه  الطبيعيةمعلم العلوم وابلتأكيد فإن النظر إىل تقومي أداء 
من أبرز  أنهحيث  ،هواالعتماد في اجلودة بيق معايريكونه يتنايف مع توجهات الدول يف رايدة التعليم وتط

وتوفري فرص التدريب  واالرتقاء مبستواه املهين تطوير أدائه معلم العلوم الطبيعية؛أهداف تقومي أداء 
 .له جات التطوير املهينحااملعتمدة على تشخيص 
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رية اليت يتم طويالتالتشخيصية ابلعملية  علم العلوم الطبيعية:مل األداء املهينوتعرف عملية تقومي 
، وهلا أتثري على داخل الصف وخارجه معلم العلوم الطبيعيةمن خالهلا تقييم مجيع األعمال اليت يقوم هبا 

وحتسني تلك  جيابيةقيمة رقمية ووصفية، ومن مث تعزيز الصفات اإل اهئعطاام عملية التعليم إبإمتتيسري و 
 .(26:  2008)القميزي :  جههقد توااليت  والتغلب على املعوقات اليت حباجة إىل تطوير

 -:معلم العلوم الطبيعيةأمهية تقومي أداء  .أ

 حتققه من أهدافملا  ملعلم العلوم الطبيعيةأمهية تقومي األداء الوظيفي  على أكدت الدراسات
 -:مايلي ، ومن تلك األهدافومنسوبيها للمؤسسة التعليمية

 .عدمها قبل هناية فرتة التجربةمن اجلديد  معلم العلوم الطبيعيةحتديد صالحية  .1
 .االسرتشاد هبا عند النقل أو الرتقية .2
حتدد نقاط القوة ن نتيجة التقومي إ ، حيثملعلم العلوم الطبيعيةحاجات التطوير املهين حتديد  .3

 .الضعف يف أداء املوظفنقاط و 
املتميزين إىل حمافظة املوظفني  ييؤد كون ذلك  االسرتشاد هبا عند منح املكافآت التشجيعية، .4

 .، ودفع من هم أقل مستوى إىل بذل جهدهم للوصول إىل املستوى األفضلعلى مستواهم
فاعلية الرقابة واإلشراف وحتسني مستوى املشرفني، فنتيجة التقومي تبني مستوى األداء   .5

على اإلشراف  بويقائد املدرسة واملشرف الرت ، كما تعكس قدرة ملعلم العلوم الطبيعيةاحلقيقي 
 .إىل تنمية مهاراته اإلشرافية والقياديةهما مما يدفع ؛كم السليمواحل

 .النهوض مبستوى أداء الوظيفة  .6
مما حيقق مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان  ؛احلكم على مدى سالمة االختيار والتعيني .7

 .(12 : ـ2002)الشنيفي، املناسب

ت الدراسات واألحباث الرتبوية إىل ار أش ملعلم العلوم الطبيعيةويف جمال تقومي األداء الوظيفي 
  -:معلم العلوم الطبيعية، ويتمثل بعضها يف التايلاألهداف املرتتبة على عملية تقومي أداء 
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 .املبتدئني على النمو معلمي العلوم الطبيعيةتساعد  .1
لنقلهم  لشغل الوظائف التعليميةاملبتدئني الذين ال يصلحون  الطبيعيةمعلمي العلوم حتدد  - 

 .ئف أخرىإىل وظا
 .للتقاعد تهمالقدامى الذين حيتاجون إىل تطوير أو إحال معلمي العلوم الطبيعيةحتدد  .2
ذوي اخلربة الكبرية )جابر، من  ملعلمي العلوم الطبيعيةتساعد على توفري مزيد من النمو املهين  .3

1200 :19). 
مع املواقف التعليمية وإرشاده إىل أفضل األساليب للتعامل  معلم العلوم الطبيعيةتوجيه  .4

 .املختلفة
 .بنواحي تفوقه يف مهنته إلمناء حماسنه ولتاليف نقائصه معلم العلوم الطبيعيةتبصري  .5
 مبطالهب مابإلدارة املدرسية وعالقته موعالقته مبني زمالئه معلمي العلوم الطبيعيةإيضاح مكانة  .6

 .يف املدرسة موأولياء أمورهم ومدى اندماجه
مع إدارة املدرسة ومدى إسهامه يف مساعدة طالبه  معلم العلوم الطبيعية حتديد مدى تعاون .7

 .(13: 1200)املغيدي، على حل مشكالهتم
  الطبيعية.ملعلمي العلوم توفري تغذية راجعة  .8
 .(12:  2001)جابر ، توفري شواهد تصمد أمام الفحص املهين والقانوين .9

التأكد مما حتقق من أهداف تربوية، وتزويد  هتدف إىل معلم العلوم الطبيعيةأن عملية تقومي أداء  كما  
ببياانت عن أدائه هبدف حتسني إجراءات تدريسه، وتطوير تعلم طالبه وحتسينه  معلم العلوم الطبيعية

 . (17: 2001راشد، علي ) ورفع حتصيلهم

عتبار؛ طاملا االأخذها بعني  ينبغيمن أهم العمليات اليت  معلم العلوم الطبيعيةتقومي  كما أن:        
 ل.رجى نتائجه دون تقومي مسبق مبعناه املتكامتحيث ال تطوير حبثنا عن تطوير أدائه، 

 -عية:الطبيأسس تقومي أداء معلم العلوم   .ب

من أحد أهم الوسائل واألساليب لتحسني نوعية  تقومي األداء املهين ملعلم العلوم الطبيعيةيعد       
التعليم واالرتقاء مبستواه يف العصر احلايل، واليت مل تعد مقصورة على حتديد عالمات وتكوين أحكام 

حصول على معلومات ها للعاجلتبل تعدت ذلك اىل أهنا جتمع أكرب قدر من البياانت واليت تتم م
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تسهم يف حتسني عملية التعليم والتعلم ، ومعرفة املمارسات الرتبوية املناسبة لتحقيق األهداف والغاايت 
 .املرجوة

من ممارسات  معلم العلوم الطبيعيةمواصفاهتا فيما يقوم به و  عايرياملوعليه يصبح السعي حنو توفري        
عايري واملواصفات يف املمارسات كانة األوىل يف التعليم؛ ألن توافر هذه املوأداءات تدريسية أمرًا حيتل امل

: 2013)الغامدي،  الوقت يف كل العملية التعليمية/املعلمة هو توافر هلا يف ذات  التدريسية للمعلم
2.) 

وية واملفتاح من الرتبويني حجر الزاوية يف العملية الرتبيف نظر عدد  معلم العلوم الطبيعيةيعد كما         
النشاطات قد الحتقق أهدافها ما فأحسن املناهج والكتب و  ،لعملية التعليمية التعلمية كلهاالرئيس يف ا

عليمية عالية يرتمجها إىل سلوك وخربات مل يكن معلم العلوم معدًا إعدادًا جيدًا ومتميزًا وذا كفاايت ت
قدراهتم ل خرباهتم وينمي أمناط تفكريهم و فيتفاعل معهم ويهذب شخصياهتم ويصق ،ى طالبهتعليمية لد
 .(159: 2007 ،العليمات والقطيشالعقلية )

؛ من خالل األخذ حنو األفضل معلم العلوم الطبيعية أدواروليتحقق ذلك ال بد من تفعيل 
  -:يمعلم العلوم الطبيعية، ولعل من أبرزها مايلأبسس تقومي أداء 

 مطالب ابختاذ قرارات معقدة وفق ى؛رس أي مهنة أخر شأنه شأن من ميا معلم العلوم الطبيعية -
، التميز ىساعدة الطالب علوما يعتقد أنه الزم وضروري مل ،السياق الذي يعمل فيه مقتضيات

أدوات تقومي فعـالة جيب أن تستثمر يف تصميمها وتنفيذها اخلربة  وتلك القرارات املعقـدة حباجة إىل
 الذين هم بدورهم يناضلون من أجـل أن تصبح تلك عية،معلمي العلوم الطبياملهنية لقدامى 

 . القرارات املعقدة حمكات للتقومي
ات تقييم أداء ما مل تتوافر معارف أساسية عنه كمقومات التعليم الفعال فلن يتسىن تصميم أدو   -

ني كما ينبغي واملعلم واملشرفنياملدارس  قادةولن يكون من املمكن تدريب  ،صحيحة يعول عليها
 . وميلي أساليب التقع

 معلم العلوم الطبيعيةبه  يُبلغوأن  ،اً ينبغي أن يكون موضوعي معلم العلوم الطبيعيةالتقييم املباشر لعمل  -
 . مربر كاف إىل أيأنه ال يستند  ىالتقييم الذي ير الذي ينبغي أن يكون له حق التضرر من 
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 . نال من مكانتهم مما يعرضهم للنقدت بيعيةمعلمي العلوم الطنظم عادلة وسليمة لتقييم  االفتقار إىل -
ولني عن إدارة ؤ أثناء اخلدمة لألشخاص املسيف تدريب من الضروري إعطاء األولوية لإلعداد وال -

 .مني مع توجيههم مث تقييم أدائهمون املعلؤ ش
وز يف معظم البلدان يف الوقت احلاضر ميكن أن يتجا معلمي العلوم الطبيعيةما يتوقعه اجملتمع من  -

 يتيحها م ووسائل العمل اليتجهوده ىتعداد ألن يقدمه هلم من حوافز علما هو على اس كثرياً 
ن مقومات واملعارف األساسية الراهنة ع ،بة اليت يعمل الكثريون يف ضوئهاوالظروف الصع ،هلم

 .فاعلية التعليم والتعلم
ملواصلة  بل أيضا ؛فحسب عيةلوم الطبيمعلمي الععملية التوجيه ينبغي أن تتيح الفرصة ال ملراقبة أداء  -

وينبغي التفكري يف السبل الكفيلة  ،واألساليب ومصادر املعلوماتارف املع احلوار معهـم بشأن تطور
 اجمليدين مع مكافـأهتم .  معلمي العلوم الطبيعيةبتمييز 

 ،نتائج التعلم ىبد من تقييم حتصيل الطالب بصورة واقعية متماسكة ومنتظمة كما جيدر الرتكيز علال -
 .جق تلك النتائيف حتقي معلمو العلوم الطبيعيةالدور الذي يؤديه  ىوعل

كما   ،اذ القرارات ذات الصلة ابلتعليمختاعلي حنو أوثق يف  معلمي العلوم الطبيعيةينبغي إشراك  -
دام تقييم  ام معلمي العلوم الطبيعيةيتعني أن يتم إعداد املناهج الدراسـية واملواد التعليمية مبشاركة 

واإلشراف نظام اإلدارة املدرسية ومن املؤكد أن  ،ال ميكن فصله عن أساليب التدريسالتحصيل 
   .اذ القراراتمن إشراك املعلمني يف عمليات اخت ىداء املعلمني سوف جيين فائدة كرب وتقييم أ الرتبوي

يتمتعوا أيضا وأن  الكفاءةح؛ ينبغي أن تتوافر هلم لكي يتمكن املعلمون من أن يؤدوا عملهم بنجا  -
جود نظام للتقييم و جانب الظروف املادية والوسائل التعليمية املناسبة و  وذلك إىل ،ابملساندة الكافية

لتمييز وتكون عملية التوجيه فيها أداة  ،مث معاجلتهاومن يل بتشخيص الصعوابت واإلشراف كف
 (.91 -89: 2001 ،وآخرون ،)مسعود التعليم عن غريه وتشخيصه
 -خامساً: منوذج التقومي الفعال:

 The joint committee on Standards for Education ) كة ملعايري التقومي الرتبويأوردت اللجنة املشرت 

Evaluation ) وهي: الفّعال ملعلم العلوم الطبيعية أربع خصائص رئيسة حتكم معايري التقومي ، 

 ة من نتائجه بدرجة عالية. ئة املستفيدال خيدم الف: التقومي الفعّ Utilityخلدمة ا .1
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 ال واقعي ومناسب.التقومي الفعّ  :Feasibilityاجلدوى  .2
 ال مناسب من الناحية القانونية ويراعي املستفيدين واملتأثرين.التقومي الفعّ  :Proprietyاملراعاة  .3
 وفاعلة.ال يعتمد على بياانت دقيقة التقومي الفعّ  : Accuracyالدقة  .4

عاون يف بناء املعايري يعزز قدرة األفراد على فهم وتقبل هذه املعايري، فكل كة والتن الشرا أكما 
تقومي انجح يستند إىل الشراكة والثقة واجلودة املهنية واإلبداع واملشاركة والتعلم املستمر واملعرفة املعنية 

 وميكن تطوير هذه الركائز األساسية للتقومي بشكل مستمر.

أن منهجية  ؛وممارساته تقومي أداء معلم العلوم الطبيعيةيف تطور مفهوم  ومن التوجهات احلديثة
ربامج من االعتماد على أنفسهم وتسهم يف تطوير ال معلمي العلوم الطبيعيةالتقومي الفعالة هي اليت متكن 

  -ي:وه، ثالثة مبادئ أساسيةللتطوير على  ويبىن التقومي املنهجي الذي يقود، فيما يسمى ابلتقومي الذايت

 .ومستقبالً  ما يتعلق ابلنظام حالياً مراعاة كل  .1
 أخصائي التقومي هو جزء من النظام الذي تتم دراسته وتقوميه. .2
 (.14: 2016 )هيئة تقومي التعليم،حتديد توجهات التطوير وتوجهاته املختلفة  .3

ايري واضحة يف موضوع تقييم أداء معلم العلوم الطبيعية أنه كلما كانت هناك مع ويتبني للناظر
لدراسي كلما كان أكثر قدرة على حصد النقاط وحمددة يعرفها معلم العلوم الطبيعية منذ بداية العام ا

األسس  اليهتمون مبعرفة قد أو الدرجات يف بطاقة التقومي الوظيفي، ولكن قد جند أن الكثري من املعلمني
 اليت يتم تقييم أدائهم بناء عليها يف كثري من األحيان.

 -: تقومي األداء املدرسي يف اململكة العربية السعودية:ساً ساد

، وهناك ازات نوعية وكميةإجنعديدة حققت  مر التعليم يف اململكة العربية السعودية مبراحل تطويرلقد 
التطوير املأمول إبذن حىت يتحقق  خالل العقد املاضيواملستمرة  طويرية اجلادةالعديد من اخلطوات الت

 .هللا تعاىل

لتطوير التعليم يف  مبادرة مهمة جداً  قيادته والتدريب هيئة تقومي التعليميعد التقومي الذي تولت و 
د على نتائج ، حيث سيسهم يف توجيه واستمرار عملية التطوير من خالل صناعة قرارات تستنملكةامل
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 ؛ت التعليميةر للممارساار والتطوياكة يف القر ر ا أنه سيقود إىل زايدة مساحة الشكم  ،تقومي دقيقة وشاملة
األداء  كما أن نظام تقوميفيه،   حبيث يتم متكني املدارس واملعلمني والطالب وأولياء األمور من املشاركة

  -:مايلي ال يقود إىلاملدرسي الفعّ 

 تطوير املدارس من خالل االستفادة من النتائج املستندة على البياانت الشاملة اليتدعم عملية  -
 .اخلربات العمليةى عل مجعت بناءً 

قرارات مستندة  دعم تطوير نظام التعليم من خالل نشر ثقافة التقومي وتغيري العالقات املهنية واختاذ -
 .على بياانت دقيقة

قائق عن حعلومات و مو  بياانت جمرد مجع تليس دريسياملدرسي والتتقومي األداء إن عملية 
التوصيات وماتوضحه نتائج التقومي بتنفيذ  كامالً   زاماً تلاتطلب ت، بل وشاغلي الوظائف التعليمية املدرسة

: 2016)هيئة تقومي التعليم، ر عملية التغيري والتحسني والتطوير املستم تقبل، وكذلك من قبل املشاركني
10 – 17). 

هو التقومي الذي  ؛التعليم يف اململكة وضعناسب مع يتقد فإن التقومي الذي  :ملا سبق اداً ستنوا
، فالتقومي هبذه خالل الشراكة يف حتمل املسؤولية اذ القرار منالتطوير وتغيري هيكلة اخت يشجع على

فاعلية والكفاءة للنظام وهذا بدوره يقود إىل حتقيق ال ؛اذ قرارات مدروسةواخت حيقق املهنيةاملنهجية 
 .ادي واالجتماعي على املدى البعيدإىل التطور االقتص يؤديوالذي بدوره  ؛التعليمي

سي من عدد من املمارسات يف بناء منوذجها لتقومي األداء املدر  والتدريب هيئة تقومي التعليم تستفادا وقد
 CDCطار العام لتقومي الربامج يف مركز ، ومنها منوذج اإلارب الناجحةجعية للتجواألطر املر  العاملية

(Centers for Disease Control and Prevention)  التايل (1)لالشك هحوضما ي وهذا:-   
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 ( 1شكل )

 CDCطار العام لتقومي الربامج يف مركز منوذج اإل
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 املبحث الثاين

 االعتماد املدرسي وضوابطه

 -متهيد:

يعد االهتمام جبودة التعليم أحد أهم مؤشرات تقدم أي دولة، ويف اآلونة األخرية أصبح هناك اهتمام 
اخلصوص ابعتبار أن التعليم ه يف املدارس واملعاهد على وج ؛تعليمكبري بتطبيق املعايري الدولية يف جمال ال

مل يعد حتقيق األهداف يف ، حيث دولةمو االقتصادي واحلضاري ألي ميثل حجر األساس للتطور والن
صبح الوصول لدرجة عالية أوإمنا  املؤسسات التعليمية،مستوايهتا الدنيا الغاية اليت تقف عندها جهود 

وحىت  ،ليه اجملتمعات والدول املختلفةإ ما تسعىتقان العمل وارتفاع مستوايت األداء هو من التميز يف إ
التعليم،  إىل جماالتالصناعة  تطلح اجلودة من جماالتقل مصفقد ان تلحق املدارس بركب التجديد
ة املوارد اجملتمع وتنمي من أهم عوامل إحداث التغيري يف يُعدأن التعليم  :ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها

هي  ؛وتشري الكثري من الدراسات إىل أن أغلب املشكالت اجلذرية يف اجملتمع املدرسي ،ريةالبش
القوة والضعف اليت توضح مواطن  ن مواجهتها بشكل جاد ابألخذ بنظم اجلودةمشكالت تنظيمية ميك
 .(217: 2003)املوسوي، والفرص والتحدايت  

التعليم يف معاجلة عدد من  حماوالت إصالحمن  ثريالكوقد أوضحت الدراسات احلديثة فشل 
 -وهي: ،املشكالت األساسية

 .التدريسيةالرتكيز غري املناسب على املوضوعات . 1
 نقص التقومي.. 2
 .للمعلمنياألداء الضعيف . 3
 .التعليمية الرشيدة غياب القيادة. 4

ات، وأن التغيري يصبح كما توضح نظرايت املنظم  أساسي تغيري إصالح التعليم إىلوحيتاج 
 -وقد قامت املدرسة، وبنائها وثقافتها ئهاة يف أداعندما تتبناه املدارس يف منظومة متكامل نهجياً م

بدور ابرز يف استمرارية انتقال معارف اإلنسان من  -من أركان احلضارة اإلنسانية مهماً  بوصفها ركناً 
مات احلضارية واحلقائق املوثوقة، وهو األمر الذي جيل إىل آخر، ويف كوهنا الوعاء الذى يستوعب الرتاك
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ما يستحدث فيها ًا مواكب ،املتعاقبةمع متغريات العصور  يامل بوعحفظ حضارة اإلنسان وجعله يتع
، كما دون نكوص لنقاط بداية جديدة كل حني أو تردد أمام مفاجآت غري متوقعة حيملها له املستقبل

ورمبا عاصرت بداايهتا تعلم األجبدية  ةيف اتريخ البشري ة سابقةيلطو قامت املدرسة بدورها منذ فرتات 
وحققت أهدافها أبساليب ، هبدف حفظها ونقلها لآلخرين هعارفوتسجيل اإلنسان ألوىل خرباته وم

اجملتمعات املتباينة اليت عملت فيها من خالل تعبريها عن  امتنوعة وبدرجات خمتلفة اكتسبت هبا رض
غري أن روح املنافسة ، تطلبات اليت عهد هلا القيام هباتمعات، كما أوفت أبغلب املرؤى وأهداف هذه اجمل

واالختالفات يف نوعية املتعلم  اليت اتسعت آفاقها نتيجة لثورة االتصاالت الشديدة يف العصر الراهن
 وحجم االستثمارات اجملتمعية اليت أصبحت ختصص للتعليم، وما يتوقع منه من مهارات ،املستهدف

كثر إحلاحا يف عصران الراهن، كل ذلك أدى لربوز احتياج جديد حيكم ومفهوم التميز الذى أصبح أ
النظرة إىل التعليم ككل بوصفه منظومة شاملة يتعني أن حتكمها فلسفة خمتلفة متاما تنطلق به إىل عهد 

 ل.جديد يستويف اشرتاطات ومعايري تعرب عن التميز وتتضمن رؤية اسرتاتيجية للمستقب
 الذي اكتسب قوته منذ حوايل نصف قرن ليكون« االعتماد»االحتياج اجلديد يف مفهوم ثل هذا ميو 

 االعتمادويعرف مبثابة حزمة حمددات لوحدات املنظومة املدرسية املتكاملة يف مراحلها املختلفة، 
اجلامع،  عاينُمعتم د )معجم امل ُمعتِمد، واملفعول )لغوايً(: ابعتمد على، يعتمد، اعتماداً، فهو

 https://www.almaany.com بيان ابملستوى املتوقع الذي وضعته ، وهو (17/9/2018، استعرض
من اجلودة  منشوداً  هيئة مسئولة معرتف هبا بشأن درجة أو هدف تربوي يراد الوصول إليه وحيقق قدراً 

 مواصفاتلمه و وما يتع الطالباملنظومة اليت تشمل  وهي، (14، 2010)املالكي، ز أو التمي
 والوسائل واإلمكاانت املتاحة والطريقة الىت يتعلم هبا واملكان الذي يتعلم فيه ومواصفاته، يتعلمه ما
واإلفادة  ملتوفرة فيه لتقدمي العناصر التعليمية املختلفة، وإمكاانت الوصول املباشر إىل مصادر املعلوماتا

منظومة شاملة تتضمن إاتحة الفرص وهي ، تتصاالواالال املعلومات من كل اإلجنازات التقنية يف جم
لتطبيق واختبار مهاراته اليت تعلمها يف بيئة املدرسة املقننة ويف إطار أوسع ميتد ابتساع  الطالبأمام 

جمتمع يوفر له فرص املشاركة يف أنشطته و يتيح له حرية االختيار وإعمال روح املبادرة، ل ؛اجملتمع كله
يف جمال  للطالبانطالقة ويعترب ه الرتفيهية كجزء من برانمج إعداده وتعليمه، نشطتع أبالبناءة واالستمتا 

  أوسع لالختيارات وأكثر وضوًحا يف االلتزامات واملسؤوليات.
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مشاركته يف و  املعلم وأتهيله وتدريبه ورؤيته لدوره وطرق تفعيل هذا الدور تشمل املنظومة أيضاً و    
ر اخلربة واملعلومات بال وسيط وبال حدود أو قيود، واالنفتاح على مصادويف تنمية قدراته  طالبهتنمية 

اح يف واملشاركة يف صناعة السياسة التعليمية واختاذ القرارات، ومواجهة متطلبات اجملتمع والصمود والنج
 اختبارات اجملتمع وحماسباته.

يتها التنظيمية والقواعد رسالة املدرسة وفلسفتها وسياساهتا وأهدافها، كما تشمل بن كذلك  تشملو 
أساليب التقييم اليت ختضع هلا واملعايري اليت تستوفيها، واحملكات اليت واللوائح اليت تسريها وحتكمها، و 

 ( .2010جملة املعرفة، ) حتكم أداءها
 -مفهوم االعتماد املدرسي:أواًل: 

)معجم  ُمعتم د لُمعتِمد، واملفعو  هويعتمد، اعتماًدا، ف ،على اعتمد   يعين: املعىن اللغوي لكلمة االعتماد"
 .(17/9/2018، استعرض https://www.almaany.comاملعاين اجلامع،

شهــادة من طـرف  أي Accreditation فهو يعين" يف االصطالح« االعتماد»أما مفهوم كلمة 
رمسي للقيام مبهام اثلــث بـأن جهـة مـا تقوم بتقدمي خدمات تقــومي املطابقة يف جمال حمدد، مؤهلة بشكل 

" استمرارية كفاءهتا حمددة لتقومي املطابقة بعد استيفائها مجيع املتطلبات الواردة ابألدلة الدولية لضمان
 .(17/9/1820استعرض  ،http://www.saac.gov.saد، اللجنة السعودية لالعتما)

: "نظام لالعرتاف ابملؤسسة التعليمية من إحدى هيئات االعتماد ماد هوأن االعت املوسوي ويبني       
والربامج ملستوى حمدد من األداء والتكامل  تقدمها على أساس استيفاء املؤسسةوالربامج املهنية اليت 

 2003)املوسوي، " واجلمهور املستهدف يتؤهلها لنيل ثقة الوسط األكادمي ددةعايري حم ملواجلودة وفقاً 
إذا كانت تستطيع إثبات أن  اف الذي متنحه اهليئة ملؤسسة مااالعرت " وهو كذلك ،(221-235: 
ملستمر وأن لديها أنظمة قائمة لضمان اجلودة والتحسني ا ،واملعتمدة جمها تتوافق مع املعايري املعلنةبرا

ن اجلودة قومية لضما)اللجنة ال "للضوابط املعلنة اليت تنشرها اهليئة وذلك وفقاً  ألنشطتها األكادميية
مية والربامج نظام يتم مبوجبه االعرتاف ابملؤسسات التعليفبني أنه " Trashأما  ،(12: 2005واالعتماد، 

والرتاخيص مبزاولة املهن املختلفة يف ضوء معايري حتددها املنظمات واهليئات  ،والشهادات العلمية
أبنه "اإلجازة أو اإلقرار واملوافقة اليت متنحها  Keneth وذكر  ،Trash , 2006 , pp 38-127)) "ختصةامل

بعد أن توفرت هلا الشروط واملعايري الواجب  تعليمية للقيام بنشاطات تعليمية هيئات االعتماد ملؤسسة

http://www.saac.gov.sa/
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أبنه  كيلز سالدن وأيده هعرفكما   ،( Keneth ,1994 , pp 132-142 )توفرها للقيام مبثل هذه املهام 
 برانمج دراسي أو جامعة، أو كلية  أو ملدرسة، عاماً  اعرتافاً  مجعية أو الةكو  متنح طوعية حيث عملية"

 األولية التقييمات من خالل ذلك حتديد وميكن حمددة، تعليمية ومعايري شروطاً  يليب صمتخص
 .(   Kells,1988:9 ) ".(selden,1960:50)والدورية

منظومة من العمليات والضوابط : هنأبكن تلخيص مفهوم االعتماد من تعريفات مي ومن خالل ما سبق
داء املدرسة بصورة عامة تشمل مجيع جوانبها لتكون جمودة األداء ومتوافقة أوالقواعد واللوائح اليت حتكم 

 .العاملية احلديثةمع االجتاهات 

 -االعتماد املدرسي:احلاجة إىل اثنياً: 

إىل تعيري التعليم وجتويده، فمتطلبات  يعدُ طار انتشار التنافس املعياري العاملي يف كافة اجملاالت إيف 
تقدم علمي وتكنولوجي فرض على النظم الرتبوية  حييط هباسوق العمل اليت تسري وفق تغريات هائلة 

 العاملية. رفع التحدي، وتبين شعار اجلودة املقننة ذات املعايري
 التنظري من العربية ةالتعليمي املؤسسات تتحول ألن هناك ضرورة أن على يؤكد الواقع أن مباو 

 شكلها احلايل يف التعليمية فاملؤسسة التعليمية، البيئة يف أساسية تغريات إحداث مع أمهية التطبيق، إىل
 األدىن احلد تليب ال التعليميةالسياسات  مستوى على أو اإلداري أو التنظيمي املستوى على سواء

ليها يف جتويد معتمدة حيتكم إ معايري وجود دمعل التعليم يف حماوالت اإلصالح فشل أن ،وكمااملطلوب
  (17: 2008 وزميله، درندري (العملية التدريبية 

 املدارسنتظم يف سلوك حتتاج إىل تغيري م اإلصالح أن عمليات :ميكن القولومن ذلك 
 .ل تغيري اسرتاتيجياهتا وتوجهاهتاوذلك يشم، وبنائها اوثقافته
 االقتصاد حنو التحول متطلبات توفري أمهية تؤكد على الثانوي للتعليم املستقبلية الرؤية نوأل        
 وحتديث خالل تطوير من؛ 2030وهي من األمور املؤكد عليها يف رؤية اململكة  املعرفة على القائم

 وذلكة وتدريب املعلمني وتطويرهم؛ التقنية احلديث والوسائل واألساليب التدريس وطرق الدراسية املناهج
 االعتماد تطبيق نإف لذا ؛والتقنية املتسارعة العلمية التطورات ملواكبة والطالبات الطلبة هتيئة جلأ من

 الوجهة يتجه التعليم نأ من التأكد يضمن الذي األمثل اخليار الثانوي يعد التعليم مرحلة يف املدرسي
( ؛ 22: 2008 ميله،ز و  )درندري عليها ومتفق حمددة معايري وفق بكفاءة غاايته نه حيققأو  ،الصحيح
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 سالمة عن مباشرة وليةؤ مس ولةؤ واملس التعليمي، النظام يف أمهية األكثر الوحدة هي املدرسة ذلك ألن
 يف تقومي عامالً  بصفته املدرسة أداء وقياس لتقومي الوسائل برزأ حدأ ميثل املدرسي  واالعتماد خمرجاته،

  العاملية وبيئتها بيئتها التعليمية يف املطلوبة رتبويةلا للمعايري حتقيقها علىومؤشرًا  وتطويره، أدائها
 مؤسسات يف اجلودة حتسني على العمل ضرورة"، ومن ذلك نصل إىل (131:  2007 )الدحام،

 الكفيلة ختاذ التدابريا إىل إضافة االعتماد معايري تطبيق خالل من اجلودة ضبط من والتأكد التعليم
 احلكومي القطاع يف جنازهاإ على مستوى الوقوف خالل من تعليميةلا اخلدمات من املستفيدين بتمكني
 . (15م:  1999 اخلطيب وزميله،")واخلاص

: التنوع احلديث يف مسارات املدارس كوجود املدارس املتخصصة مثل ى أنر  ويف هذا السياق يُـ 
املدرسة ككل  عتمادصة الفرضت على نفسها وجود معايري خا عززة للصحةاملدارس املستقلة والرائدة وامل

  .منسوبيهاومعايري أدق حتكم أداء 

 -نشأة االعتماد املدرسي وتطوره:اثلثاً: 

 يف  بدأتاألوىل ؛ املرحلةاملدرسي للتحسني بثالث مراحل اً مسبوق أبد املدرسي االعتماد ظهور إن
 الثانية املرحلة اأم، الدويل املدرسي التحسني مشروع يف التسعينيات وجتسدت وبداية السبعينيات هناية

 حركة مها ي؛املدرس التحسني هامتني يف حركتني بني التفاعل نتاج وكانت التسعينيات بداية فكانت
املضافة  لقيمةاب االهتمام ظهر  ، ففي حركة الفاعلية املدرسيةاملدرسي التحسني وحركة املدرسية الفاعلية

 إرهاصات ظهور املدرسيوالتحسني  املدرسية ليةالفعا حركيت بني التكامل لتأثري وكان ،املدرسي األداء
 منذ الثالثة املرحلة ظهور إىل أدى كما ،دول أورواب من والعديد املتحدة الوالايت يف املدرسي االعتماد
 املؤسسة وقدرة الطالب جناح ودرجة جودة على للحكم معايري متيزت بوجود واليت التسعينيات منتصف

 . (162 –160: 2006 ،بوي )الن املعايري حتقيق تلك على
 الثانوية واملدارس اجلامعات بني مشرتك تطوعي تعاون منوتطبيقه  فكرة االعتماد انبثقت قدو 
 سياسات على واالتفاق ،والتعليمي الرتبوي الوضع حتسني هبدف وذلك املتحدة األمريكية، ابلوالايت

 مببادرة 1871 عام يف التعاون هذاأ بد وقدوأسس وضوابط اختيار وتعيني املعلمني واحملاضري،  القبول
 ميتشجن ابلوالية جبامعة ةالثانوي للمدارس بزايرة قاموا التدريس حيث هيئة أعضاء من جمموعة من

 دون اجلامعة خرجييها يف بقبول يسمح الذي والتميز الكفاءة من كاف قدر على أهنا من للتأكد
 مجعياتات و هيئشكل   على التعاون ليصبح اذه تطور الوقت مرور ومع ،القبول الختبارات اخلضوع
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 أنشئت األمريكية الوسط لوالايت مجعية أول، و والية من أكثر فيها تشرتك األكادميي لالعتماد إقليمية
 على وتركز ،لتخدم جمال التعليم وتسهم يف جتويده اجلمعيات هذه إنشاء تواىل مث ومن ،1887 عام يف

 براجمها، كفاءة على احلكم يف تستخدم اليت املعايري ضعتو  ،معاتجلاوا  املدارس برامج واعتماد تقومي
 ابحلصول تطالبها اليت للضغوط عرضة األمريكي التعليم مؤسسات مجيع صبحتأ اتياألربعين بداية ومع
 تطوراً  االعتماد شهد العشرين القرن من الثاين النصف ويف ،أو املدرسي األكادميياالعتماد  على

 الذاتية ابلدراسات االهتمام وازداد االعتماد مشلها اليت التعليمية املؤسسات نطاق سعتا حيث اً؛ملحوظ
 االعتماد مجعيات بني التباين ازداد كما لألهداف، جنازهاإ ودرجة املؤسسة تقدمها اليت واخلدمات

 على راً كح مل يعد االعتماد إال أن التخصصي، االعتماد مجعيات مع وتنسيقها تعاوهنا وتنامي املدرسي
 وحتفيزها التعليمية املؤسسة على الرتكيز أصبح بل ؛الكمية على املعايري قاصراً أو  النخبة مؤسسات

 الفحص من االعتماد مجعيات دور وحتول ،رمستم وتغيري دوري وفحص بدراسات للقيام وذلك
 زايرة قبلتها ومعاجل املشكالت حتديد على التعليمية املؤسسة مساعدة إىل الضعف نقاط عن والتفتيش

 . (24م: 2008)الثقفي،  ( و22: 2003 )اخلطيب، هلا التقومي فرق
 اليت واخلصائص السمات بعض وجود حظو ل بتطور االعتماد املتعلقة األدبيات تتبع خالل منو    

 :- وهي ،العملية هذه على طرأت
 اً نظام يكن ومل األكادميية هاوبراجم التعليمية ابملؤسسات رمسي اعرتاف عملية بداايته يف االعتماد كان-

 والسيطرة للتحكم أداة من االعتماد دور تغري فقد لذلك ونتيجة ،تاملؤسسا هذه لربامج اجلودة لضبط
املؤسسات  هلذه املستمر والتحسني للتطوير أداة إىل السلطة لقرار التعليمية ابإلذعان املؤسسات ومطالبة
 .التعليمية والربامج

 املستلزمات وتوفري العملية التعليمية سري من التحقق  على الرتكيز من تدرجيي التقان االعتماد شهد  -
 .املتسارعة اجملتمعية التغيريات ملواكبة واملؤسسات الالزم للربامج والتطوير التغيري على الرتكيز إىل لذلك

 عرب كنلو  التعليميةاملؤسسات  داخل فقط ليس احلياة تطورات أملتها ضرورة االعتماد أصبح -
  .واالجتماعية االقتصادية اجملتمعية املؤسسات

 ، و)جميد" ابالعتماد العالقةذات  القرارات اختاذ يف والرمسية )احلكومية( املركزية عن ابتعاد هناك  -
 (.273: 2008 ، الزايدات
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وليدة احلاجة إىل إحداث حتسني وتطوير  كانتفكرة االعتماد  ومن ذلك ميكن القول أبن: 
نتائج مرضية وفق مؤشرات حمددة، واجلدير  إىلللتعليم يشمل مجيع جوانبه وعملياته للوصول  حقيقي

من خالله معايري االعتماد الداخلي لديها مبا  واضعة اص هبااخل ها التعليمينظام تبينابلذكر أن الدول 
 صادية والسياسية واأليدولوجية.يتوافق مع ظروفها االجتماعية واالقت

  -:الطبيعية يري تعلم العلوممعا نشأترابعاً: 
، 2008، عمر) مقياس  يُقاُس به غريُه للحكم والتَّقييممأخوذ من عيار، وهو  أبنه )لغوايً(: املعيار يعرف

حتقيقها هبدف حكم أو قاعدة أو مستوى معني نسعى للوصول إليه على أنه غاية جيب ، وهو (2110
، 2005ب هذا الواقع من املستوى املطلوب )رمضان، قياس الواقع يف ضوئه للتعريف عن مدى اقرتا

189.) 

حينما 1983م، ولكن بوادرها ظهرت عام 1989ة معايري تعليم العلوم عام ظهرت حركولقد         
إبعادة النظر يف نظام التعليم يف " يف الوالايت املتحدة األمريكية والذي طالب "أمة يف خطر شر تقريرنُ 

 (AAAS)نشرت اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم  1989صالحه، ويف عام إريكية و الايت املتحدة األمالو 
ظهر مشروع املعايري القومية  1992، ويف عام 2061ل األمريكيني من خالل مشروع كتاب العلم لك

 ،1995عام  (NSES)وانتهى إبعداد النسخة النهائية للمعايري القومية للرتبية العلمية  ،للرتبية العملية
: هي ؛عايري يف ست جوانب رئيسة، حيث وضعت اململعايري خمتلف جوانب تعلم العلوملت امشو 

ظام تعليم )التدريس، النمو املهين ملعلم العلوم، التقييم، حمتوى مناهج العلوم املختلفة، الربامج املدرسية، ن
: 2009)فقيهي،  "الثاينظي هذا املشروع بقبول وأتييد العديد من دول العامل املتقدم و حوقد  ، العلوم(

12.) 

اململكة منها  ملشروع وعلى مستوى الدول العربيةقد ظهرت العديد من حماوالت احملاكاة هلذا الو 
، ولذا ة تلك املعايري اليت تتعلق ابملدرسةصالتعليم وخاائدة يف بناء معايري ر واليت تعد  ،العربية السعودية

 وحتديد، ليت أخذت على عاتقها بناء معايري لتقييم املدارسقامت إبنشاء هيئة خاصة لتقومي التعليم وا
 ولكون ،للمملكة والثقايف االجتماعي السياق ضمن للجودة املرغوب املستوىو  املدرسي األداء معايري

من قبل املعايري  بناء متلذا  ؛املدرسي لألداء اخلارجي التقومي ثقافة بناء مرحلة يف اململكة يف املدارس
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 الطالب لدى التعلم حتسن تؤدي إىل اليت العوامل أهم :على تركز بصورة والتدريب التعليمهيئة تقومي 
 التقومي مبمارسة وتسمح تقدماً  معايري أكثر االنتقال إىل مث ومن ووقت، أبقل كلفة للتطبيق قابلةوتكون 

 .الذايت

 املتباينة للطالب واحلاجات هتاستوايمب التعليمي النظام لتطوير املختلفة املبادرات مراعاة كما مت        
بني  املوازنة متت ي؛ حيثاملدرس األداء تقومي معايري بناء عند األولوايتومت مراعاة  واملدارس، واملعلمني
للمدارس  التحتية البنية يستهدف ما على املعايري اشتملت حبيث التعليمي النظام يف املختلفة العناصر

التدريس  وجودةي املدرس األداء وتطوير التغيري إحداث يف ألمهيتها سيةاملدر  القيادة وكذلك تعلم، كبيئة
املدرسي  األداء تقومي منوذج معايري فإن التعليمي، للنظام األساسي املخرج هو الطالب ولكون م،والتعل

 املادية البيئة معايري يغطي النموذج كما  ،الطالب تعّلم حول وتتمحور بصورة أساسية ترّكز اململكة يف
 اململكة يف املدرسي األداء تقومي معايري بُنيت لقد، و الطالب لدى التعلم حتسني يف ألمهيتها املدارس يف

 التعلم، وإدارة القيادة وجودة والتدريس التعلم املتعلقة جبودة واملمارسات األحباث أحدث علىاً استناد
 -:هي جماالت أربعة يف املعايري يعتوز  ومت ذلك، اليت تدعم واملمارسات الطالب تعلم على اً وتركز أيض

 .املدرسية القيادة جودة -
 .التعلم والتدريس جودة -
 .الطالب لدى الشخصي والتطور التحصيل  -
   ة.املادي البيئة جودة -

 يف حيدث ما على خاص بشكل ابلرتكيز املدارس فاعلية لتطوير األهم هو الثاين اجملال ويعد
 متعلمني ليصبحوا الطالب مساعدة على املعلم طاقة توجه أن جيب حيث والطالب، املعلم الصف بني

 جماالت من الثاين اجملال يف وتظهر ،جمتمعهم مناء يف ليسهموا الذايت تطورهم مسؤولية ، حيملونذاتياً 
 وراء املعرفة ما ومهارات ةالداعم والبيئة التعلم أهداف معرفة ل:مث التعليمية للعملية مهمة عناصر املعايري

بشكل مفصل ضمن هلا اجتماعي، وسيتم التطرق  كنشاط والتعلم والتعاون الذايت والتقومي والتفكري
 (29- 23: 2016التعليم العام، )هيئة تقومي معايري أداء معلم العلوم الطبيعية إبذن هللا تعاىل 
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 -:فلسفة بناء املعايري الرتبويةخامساً: 
رؤية املبادئ واملفاهيم الرئيسة اليت تعكس حماور  من عددعلى تقوم بناء املعايري الرتبوية إن فلسفة 

  -:، وتقوم على مايليالتعليم، وتشكل يف نفس الوقت األساس الفكري هلا
 نسان بصورة عامة. ة واإلألطفل واملر ابالتزام املعايري ابملواثيق الدولية والقومية اخلاصة  -
 رية. خدمة احملاسبية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص واحل -
وغرس مقومات املواطنة واالنتماء  إحداث حتول تعليمي يرتقي بقدرة اجملتمع على املشاركة -

 .والدميوقراطية لدى املتعلم
 ترسيخ قيم العمل اجلماعي والتنوع والتسامح وتقبل اآلخر.  -
وجيا رة على التعامل مع النظم املعقد والتكنولمستقبلية قاد تعزيز قدرة اجملتمع على تنمية أجيال -

 .املتقدمة واملنافسة يف عامل متغري
امل متغري يعتمد على صنع املعرفة والتكنولوجيا وعلى تعدد مصادر مواكبة التغريات احلديثة يف ع -

 .لالزمة للتعامل مع جمتمع املعرفةوتنمية املهارات ا التعلم
وتعمل على  املهينعلم وجمتمع الت من اإلدارة يرسخ مفاهيم القيادة ستحداث منطتؤدي املعايري إىل ا -

 .حتقيق اجلودة الشاملة
ة املستدامة والتنمية املهني حق التعليم املتميز جلميع الطالبمسامهة املعايري يف توفري مناخ يكفل  -

 . للممارسني الرتبويني
 . منوذج التعلم النشط ذايت التوجيهز اعتماد املعايري على مقاربة تعليمية مبتكرة تعز  -
 . نتاجتوظيف املعرفة ودعم قيم اإل لمتعلم علىز املعايري ليتعز  -
فكري تدعيم املعايري لقدرة املشاركني يف العملية التعليمية على حل املشكالت واختاذ القرارات والت -

 .الناقد واإلبداعي االبتكاري
 . املتعلم تتسم ابلتكامل والفاعليةسهام املعايري يف بناء قاعدة معرفية عريضة لدى إ -
 .(14-13: 2012تساق الرتبوية على التجدد والتطوير املستمر )عبدهللا، يري قدرة االتساعد املعا -
الرتبوية أهنا تراعي : أن من اجلوانب املهمة لفلسفة املعايري والناظر إىل فلسفة بناء املعايري خيلص إىل 

ءم مع التغريات املستمرة جوانب املنافسة والرايدة والتحسني املستمر للعمليات الرتبوية والتعليمية مبا يتال
 اليت تطرأ على اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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 -(:مناذج عاملية) معايري االعتماد املدرسيسادساً: 
 :NCATEيف  ساملدار  اعتماد أوالً : معايري

؛ ماداالعت لعملية اً املؤسسات اهتمام أكثر من NCATEاملعلمني  إعداد العتماد القومي اجمللس يُعد
 أو املدارس يف التعليم عملية بتحسني املهتمني وتعزيز املتعلم إعداد يف جودة ثاحدإ هلدف حمدد وهو

 -:هي، و أساسية معايري ستة وفق الرتبية أقسام أو الكليات
 لغرض مبنية املؤسسة برامج كونوهنا ينبغي أن ت :املهنة حنو جتاهاالو  املهارات و املعرفة : األول املعيار
 املؤسسة برامج تعتمد أن ينبغي التدريس كما مهنة ملمارسة الضرورية واملهارات الكافية، املعرفة توفري
 . املعلمني الطالب لدى التعلم حتقيق يف يساعد مبا املهنة حنو اإلجيابية االجتاهات تكوين على
 تقوميي بنظام ميةالتعلي املؤسسة تمتعحيث ينبغي أن ت: واالمتحاانت التقومي نظام: الثاين املعيار

 املهنة ملزاولة العلمي أتهلهم درجة خيص فيما الطالب عن البياانت جتمع أن تستطيع قوية وامتحاانت
 املرتدة التغذية على اعتماداً  حقاً ال أدائها حتسني يفالتعليمية  املؤسسة يساعد ومبا التخرج، بعد وأدائهم

 . واملعلم الطالب من بكل السابقان نيارااملع ويرتبط هبا، االمتحاانت و التقومي برامج من
 خربات إدارات التعليم قدم: حيث ينبغي أن تالعملية واملمارسات امليدانية اخلربات ث:الثال املعيار
 املعلمني، للطالب العلمي التأهيل يف يفيد مبا املدارس مع ابالشرتاك وتنفيذها بتصميمها تقوم ميدانية
 . املهنة حنو اجتاهاهتم من ويرفع ومهاراهتم خرباهتم من يطورو   املهنية معارفهم وينمى
لطالهبا  تعليمية وخربات دراسية برامج وتقوم وتنفذ املدارس صممحيث ت: التنوع: الرابع املعيار

 . املهين التعلم يف يساعدهم مبا املوجبة االجتاهات وتكوين واملهارات املعرفة طلب على تساعدهم
شاغلو تمتع حيث ينبغي أن ي: املهين والنمو واألداء التدريس هيئة أعضاء مؤهالت س:اخلام املعيار

 العلم ولديهم ،املهنية للممارسات جيدة ةر قد ذوي جتعلهم ةكافي علمية مبؤهالت الوظائف التعليمية
 والتعاون، كافية بفعالية طالهبم وتقوميم أنفسه تقومي على قادرين ,التدريس جمال يف الكافيني واخلربة

 بشكل هباأدائهم  بتقومي املدرسة وتقوم األخرى، ختصصاهتم والتخصصات يف الزمالة بروح الزمالء من
 . املهين النمو فرص هلم تيسر و مستمر نظامي
 الفعالة، ابلسلطة تتمتعتعليمية  وقيادة مستقر إداري نظامينبغي توفر  د: واملوار  اإلدارة س:الساد املعيار

 تكنولوجيا ومصادر واملوارد واإلمكانيات واإلداريني والتسهيالت العمالة من يةكاف وهرمية جيدة وميزانية
 السابقة األربع وترتبط املعايري ،مبتطلبات معايري االعتماد املدرسي الوفاء على يساعد مبا املعلومات
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، استعرض .asu.shams.edu.egwwwجامعة عني مشس، موقع ) والفحص االعتماد موضوع ابلوحدة
3/7/2017.) 
 : األمريكية أوهايو بوالية للمدارس األكادميي االعتماد معايري اثنياً 

 :- هي معايري، أربعة للمدارس من األكادميي االعتماد معايري تتكون
 التعليم فلسفة مع اتساقاً  نهإ حيث السياسات:و  الرسالةة و الرؤيوتشتمل على:  :الفلسفة ل:األو  املعيار

 -تقوم مبا يلي: سوف املدارس نإف ؛للوالية التعليمية والسياسات
 اجلوانب ورؤيتها ورسالتها فلسفتها تتناول ،سنوايً  مراجعتها ويتم مكتوبة ورسالة ورؤية فلسفة ريتطو  -

  -:التالية
  ة.آمن تعلم بيئة .1
  .الدراسي الصف يف النظام ضمان .2
 .األساسية القيم .3
 .صالتاال مهارات .4
  ي.األساس املنهاج .5
 .العمل قوة مهارات .6
 .املستخدمة التكنولوجيا .7
 . املسئولة املواطنة .8

 ايً.سنو  مراجعتها يتم إدارية وممارسات سياسات وكتابة تطوير -
   ة.والرسال والرؤية الفلسفة تطوير يف احمللي اجملتمع ومسامهة مشاركة ضمان -
  .العامة املصلحة وأصحاب والطالب األمور لياءو أ بني والرسالة والرؤية الفلسفة ونشر توزيع -
 .ومكاتباهتا وملصقاهتا املدرسة كتيبات يف والرسالة والرؤية الفلسفة تضمني -
 ومنشوراهتا كتيباهتا على للحصول ابملدرسة املعنيني ومجيع واملعلمني الطالب أمام الفرص إاتحة -

 .(28: 2007 ،)النصار ابسياسته املتعلقة
العاملني ويتم األخذ يتم تطبيق قوانني الوالية على مجيع املوارد البشرية من  :املوارد البشرية: الثاين املعيار

 -بعني االعتبار ابلتايل:

http://www.asu.shams.edu.eg/
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 اليت اجملاالت يفالتعليمية أو غري التعليمية  ابلوظائف القيام على والقادرين املؤهلنياألفراد  تعيني -
 .هبا القيام ميكنهم

 .الطالب ملعدالت ابلنسبة عاملنيلا من الكايف العدد توفري -
  د.األفرا بتقومي املتعلقة واإلجراءات السياسات وتنفيذ تطوير -
  .واملدرسة بوالطالشاغلي الوظائف التعليمي  حاجات لتنفيذ الكافية املساندة العمالة تعيني -
  .املهنية ةللتنمي خططهم وتنفيذ بتطوير املدرسية اهليئة من وغريهم واإلداريني املعلمني مطالبة -
 التنمية خطط أهداف لتحقيق والعاملني الوظائف التعليميةلشاغلي  املناسبة املوارد توافر ضمان -

 . منهم لكل املهنية
 واألخصائي اإلعالم عن واملسئولني واملمرضات املرشدين تشمل طالبية خدمات تقدمي -

 . موغريه عيوب النطق وأخصائي الرايضيني واملشرفني والنفسي االجتماعي
 .الوظائف كل لشغل املعنيني جلميع الدقيق االختيار تضمن اليت اإلجراءات تنفيذ -
  .عليه تنص كما املهنة أخالقيات ميثاق يتبعون املدرسة هيئة مجيع أن ضمان -
 .(28: 2007 ،النصار) أوهايو بوالية التعليم ومكتب املهنية املعايري -

 التدريبية واملمارسات املناهج توافر يلزم: املدرسي ستمرملا التحسني ،التدريس ،املنهاج ث:الثال املعيار
 :- يلي مبا مطالبة املدرسة نإف وهلذا ب،الطال حاجات لتحقيق الضروري املدرسي والتحسني

 .للتعليم الوالية مكتب مستوايت مع تتسق الطالب خترج ملستوى عالية مستوايت وضع -
 بنتائج التعليمي املكتب وتبليغ الوالية مستوى على توضع اليت االختبارات برامج يف املشاركة -

 . الطالب
 . املتسربني الطالب أعداد لتقليل مكتوبة خطط وتطوير التخرج مبعدالت تتعلق تقارير إصدار -
 .ابملدرسة الطالب وانتظام حضور عن تقرير إصدار -
 جنازإ على أساسية بصفة والرتكيز االعتماد يف الضعف نقاط ملعاجلة اسرتاتيجيات وتطوير وضع -

 . الطالب
 .املدرسي التحسني ومتطلبات حاجات ملواجهة األموال استخدام عن التقارير إصدار -
  ة.املدرس سجالت خالل من الطالب جنازإ عن واضحة تقارير إصدار -
 .الصفوف تنظيم عند االختبارات نتائج االعتبار يف وضعت -
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 .متنوعة قياس أدوات ستخداماب الطالب جنازإ على احلكم -
 .التدريس برامج وتطوير الطالب تعلم حتسني يف الطالب جنازإ نتائج استخدام -
 :ب وتتعلق وغريهم والطالب املعلمني من لكل مكتوبة إدارية سياسات ونشر وتفسري تطوير -
 .الطاليب التحصيل لتقييم وفعالة شاملة خطة -
 .التخرج ومتطلبات آلخر صف من االنتقال متطلبات -
 .املدرسي احلضور -
 .الصف وإعادة الرتفيع نسب -
 ابملمارسات وعالقتها التنظيمية واملمارسات التدريسية املمارسات بني االتساق عدم جوانب تناول -

 .(23: 2012)اخلرابشة،  املدرسي التحسني خطط وفق الطالب قبل من املطلوبة التعليمية
 على وابلتايل ،ومنضبطة ومنتجة نةآم تعلم بيئة تقدمي املدارس تضمن الذايت: التعلم بيئة :الرابع املعيار

 : يلي مبا القيام الدارس
 .للمنطقة التعليمية الرؤية مساندة -
 لكافة العاملني يف امليدان التعليمي. ةالعام الصحة لضمان الضرورية اإلجراءات وضع -
 من وغريها واملالعب املدرسي للمبىن ابلنسبة اآلمنة والنظم واألدوات املناسبة املساحات توفري -

 . األنشطة
  .احمللي واجملتمع املدرسة من يشكل املدرسة النظام واالنضبط والسالمة املهنية يف فريق تكوين -
  ة.الوالي مستوى على واإلجراءات السياسات ومراجعة تطوير -
 . املدرسة وإجراءات سياسات وتطبيق وتدعيم توصيل -
 .واإلشراف االنضباط ضمان يف املعلمني مساندة -
 .وغريها السلطة واحرتام الذايت واالنضباط األمانة قيم توافر ضمان -
 . الطالب حاجات مجيع حتقق ودعم مساندة برامج تقدمي -
 مدرسي مناخ لضمان وتدريبهم للمدرسة املنتسبني مجيع على اإلشراف إجراءات وتطبيق تطوير -

 .(55 -50: 2010، )املالكي اجيايب
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 -:لالعتماد املدرسي CITA وذج سيتامناثلثاً: 
هيئة اعتماد « سيتا»و اً لالعتماد املدرسي من أجنح النماذج املطبقة عاملي« CITA سيتا»يعد منوذج 

 -االعتماد الدويل وعرب األقاليم هيئة»ى وتسم ،رمسية يف الوالايت املتحدة ومجيع أحناء العامل
 .Commission on International and Trans-regional Accreditation-CITA سيتا

ألف  30كثر من كرب حتالف جلمعيات االعتماد األمريكية املسؤولة عن تقومي واعتماد أم أوتض
أنظمة اعتماد تشجع املدارس على االرتقاء مبعايري « سيتا»وتوفر هيئة االعتماد ، بلد 100مدرسة يف 

وضمان  واملسامهة يف حتسني أوضاع البلدان اليت تنتمي إليها مبا يعزز جناح الطالبجودة التعليم 
: م2010) جملة املعرفة،  CITA ،2006 وهي للمدارس خارج الوالايت املتحدة األمريكية ،مستقبلهم،

  -:إثين عشر معياراً وقد كانت املعايري على مقياس مدرج من  ،«سيتا»هليئة االعتماد ، و (7-9
دارس ودة أو نظام املاملدرسة ذات اجل :Authority and (Governance) السلطة واإلدارة يار األول:املع
عرتف هبا من قبل السلطة املدنية اليت تقع املدرسة يف نطاقها القانوين وحتتفظ بقدرهتا املرخص هلا أو امل

 على اإلدارة.
املدرسة ذات اجلودة هلا   (:Visio، Thought، and Mission) الرؤية والفكر والرسالة املعيار الثاين: 

 .الطلبة واملدرسة كيز عملحمور تر ورسالة تكون  ،رؤية وفك
للمدرسة ذات اجلودة قيادة وتنظيم  Leadership) and :(Organization القيادة والتنظيم املعيار الثالث: 

تدعم اجلهود اخلالقة و  الطالبوتؤكد على حتسني حتصيل  القيادة على الرؤيةوحتافظ  فعال واثبت
 لتحقيق رسالة املدرسة.

املدرسة ذات اجلودة توفر موارد مالية للفرص (: Financial Resources) املالية املوارد املعيار الرابع:  
  .الرتبوية احملددة يف رسالة املدرسة وفكرها

 ،املواقع ،توفر اإلمكانيات، املدرسة ذات اجلودة(: Facility) Resources مرافق املدرسة املعيار اخلامس:
 .آلية رسالة املدرسة وفكرهااملعدات الوظيفية واآلمنة اليت تدعم بصورة 

املدرسة ذات اجلودة هلا فريق عمل عايل الكفاءة (: Human Resources) املوارد البشرية املعيار السادس:
ة وحتقيق رسالة املدرسة ومدرب ومؤهل ابلتأهيل املناسب لدعم عملية تعلم الطلبة وتنفيذ األعمال اإلداري

 .(23: 2012)اخلرابشة،  وأهدافها
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تتعامل املدرسة ذات (: Curriculum)  and Instruction والتدريس املنهج الدراسي سابع:ار الاملعي
وللمنهج ، اليت تعتمد على البحث وتستثري القدرات العقلية للطلبةاجلودة مع املنهج و طرق التدريس 

عل النشط كما تراعي تشجيع الطلبة على التفا  ،وطرق التدريس أهداف معرفية وتربوية حمددة بوضوح
يتم استعراض املنهج وطرق التدريس و  ،ومات واملهارات األساسية يف كل جمالبصورة دائمة لتحصيل املعل

  .فرتات منتظمة ومراجعتهما على
 Library، Media، and Technology (Resources ) والتكنولوجيا املكتبة ووسائل املعلومات املعيار الثامن:  

ئل املعلومات والتكنولوجيا مبا يدعم رسالة املدرسة رانمج شامل للمكتبة ولوسااملدرسة ذات اجلودة هلا ب
 .ومعتقداهتا وأهدافها
(: Support) Services and Student Activities  خدمات املساعدة وأنشطة الطلبة املعيار التاسع:

وتعليم  وتطور اناملدرسة ذات اجلودة حتدد وتوفر شبكة من اخلدمات واألنشطة اليت هتتم بصحة وأم
 .صاحل كل طالبمو 

 :Climate، Citizenship،  (Conduct) املناخ العام واملواطنة والسلوك املعيار العاشر:
وتعمل املدرسة على تطوير  ،للتدريس والتعلم والعالقات اإلجيابية اً مناسب اً املدرسة ذات اجلودة توفر مناخ

 .املسؤولةختاذ القرارات واملواطنة ارة على وعلى تطوير مهارات القد ،سلوك أخالقي وقانوين
 والنتائج املؤثرة ،والدرجات ،التقييم املعيار احلادي عشر:

Assessment، Measurement، and Effective Results 

م وقياس األداء و تستخدم نظام إدارة لتقيي ،املدرسة ذات اجلودة تصل إىل النتائج املؤثرة يف تعلم الطلبة
 .عمليالتعليمي وال

 Continuous Educational Improvement التحسن الرتبوي املستمراملعيار الثاين عشر: 

تعمل املدرسة على التحسني املستمر ألدائها ونتائجها من خالل الوقوف على عثراهتا وجوانب ضعفها 
 .(42: 2013،الشهري)  وحتليل وضعها الراهن بصورة مستمرة

 -: ابنياالرابعاً: معايري االعتماد ىف 
التعليمية  إتساع عملية تقومي أداء املؤسساتىف مؤسسات التعليم ابلياابن و بسبب التنوع يف اجملاالت 

 عتماد عدة معايري ميكن استخدامها ىف التقوميوضعت اهليئة الياابنية لال ؛مبختلف مقوماهتا وعناصرها
 :- الذاتى وهى
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  .وسياسات ونظم القبول، هلا يتنظيموالكيان الفلسفة املؤسسة التعليمية وأهدافها  -
 ت.ختاذ القرارااوسياسة ، اإلجراءات والنظم اإلدارية -
 . تطوير النظم وتنظيم عمليات التعليم والتدريس -
 . املوظفني ابملؤسسة التعليمية نوعية -
 .نوعية الطالب واحلياة الطالبية -
 .نشطة الرتبوية املقدمة للطالباأل نوعية -
 .وجودهتا لبحثيةنشطة ااأل -
 . اخلدمات االجتماعية املقدمة للمجتمع نوعية -
مكانيات املتاحة للتعلم واملكتبات ومصادر الدراسية واإل العملية التعليمية وتتمثل ىف املناهج -

 . املعلومات
 . وقدرة املؤسسة التعليمية علي توفري املوارد املالية الالزمة هلا التمويل -
 .التعليمية والبحثية ابملؤسسة التعليمية ظام للجودةوجود ن -
  .عمال عن املؤسسة التعليمية وخرجييهارضا أصحاب األ -

ماتعلق منها  فهذه املعايري تشمل كل مكوانت النظام التعليمى املدخالت واملخرجات والعمليات،
 .(6: 2012)اخلرابشة،  . ابجلوانب الكيفية أو اجلوانب الكمية

 -:تماد يف بريطانياخامساً: معايري االع
 متويل التعليم جمالس إىل مسؤوليته وأسندت م1992 عام بريطانيا األكادميي يف االعتماد نظام ظهر

 العايل التعليم مؤسسات يف التعليم نوعية تقييم على اجملالس هذه تعمل حيث، وويلز جنلرتاإ يف العايل
 تشجيعهي  غاايت ثالث حتقق حبيث مقييالت طريقة يف (1995) عام يف النظر وأعيد منها، املمولة

 املؤسسة ألهداف اً استناد العايل التعليم نوعية حول للجمهور فاعلة معلومات وتوفري والتطوير، التحسني
 هذه انتقلت (1997) عام ويف ،التعليم يف العام املستثمر للمال القيمة عايل مردود وضمان وغاايهتا،

 جودة لضمان معايري وضع مهمتها مستقلة وكالة وهي "Q.A.A"يم التعل جودة ضمان وكالة املهمة إىل
 بريطانيا يف االعتماد معايري وتقوم تطويرها،و  املعايري هذه تطبيق ضمان استمرار وتراقب العايل، التعليم

يف املؤسسات  السيولة املالية مالكيها،وضمان عن اجلامعات واستقاللية ة مناسب بيئة تعليمية أتمني على
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 التعليمية، املناهج تطوير اجلودة واتمني لضمان نظام ووجود مرتابط، تنظيمي هيكل وأتمني ليميةالتع
 .( 7: 2012)اخلرابشة،  خارجيني ممتحنني ووجود
  -:االعتماد ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة معايري :سادساً 

واليت تتخذ كأساس  معايري،لل  اداالعتماد األكادميي بوضع وثيقة معايري الرتخيص واالعتمقامت هيئة "
واجلامعي، واالعتماداألكادميي للربامج اليت تقدمها  للتقييم يف عملية الرتخيص ملؤسسات التعليم العايل

م العايل املعرتف املعايري على شروط ومواصفات اجلودة العالية يف التعلي هذه املؤسسات، وتعتمد هذه
تعليمية تعادل  تأكد من أن اجلامعات وكلياهتا تقدم برامجعايري ميكن الوبتطبيق هذه امل وعاملياً، هبا دولياً 

رئيسية  الرتخيص واالعتماد إىل أربعة معايري وتنقسم معايري، يف حمتواها وجودهتا الربامج املعرتف هبا عاملياً 
 -:الفرعية، وهي ، يتدرج حتتها جمموعة من املعايري

التخطيط والتقييم  -املؤسسة فعالية -رسالة املؤسسة : وتشمل:رسالة وفعالية املؤسسة املعيار األول:
العلمى  البحث -اإلدارية والتعليمية خدمات املساندة -واخلدمات التعليمية الربامج -املؤسسى
 .املؤسسى

الربامج  -متطلبات القبول والتخرج -الربانمج أهداف ويشمل: الربانمج التعليمى املعيار الثاين:
برانمج الدراسات العليا  -برانمج التعليم عن بعد -األكادميي إلرشاد -علمىيب الالتدر  -الدراسية

 أعضاء هيئة -التعليم املستمر واملهىن والتوسع التعليمي وبرانمج اخلدمات -والتخرج( )متطلبات القبول
 طرقو  ، دريسيةدارية والتاإل أعبائهم ،وترقيتهم ،تعينهم ،تنميتهم، رواتبهم، أعدادهم ،اختيارهم التدريس )

 . الشراكة واالتفاقيات التعاقدية ترتيبات (تقييمهم
 خدمات -خرىوتشمل: املكتبة واخلدمات التعليمية األ خدمات الدعم التعليمية املعيار الثالث:
خدمات التنمية - نظمة تقنيات املعلوماتأموارد و  -وظفونامل –االتفاقيات التعاونية -مصاددر التعلم

 -اخلدمات الصحية -اإلرشاد الطالىب - ملالية للطالباملنح ا -ات الطالب وتنظيماهتمسلوكي -الطالبية
 .األنشطة الطالبية -إسكان الطالب

 املوارد املالية )ختطيط -املؤسسةتنمية  -التنظيم واإلدارة: ": وتشمل اإلدارية اإلجراءات ملعيار الرابع :ا
إدارة  –اخلزينة –الرسوم سياسة رد –ت ورقابة املوجوداتاملشرتاي –احملاسبة –رقابة املوازنة –املوازنة

املنح  -ختطيط املرافق( –الفكرية وحقوق النسخ امللكية –السالمة –األصول الثابتة )الصيانة -املخاطر(



 

44 
 

 "الربامج واخلدمات التعليمية -لكياانت املؤسسية ذات الصلةاًا والعقود والبحوث املمولة خارجي
 .(4: 2007)الدهشان، 

 -سابعاً: معايري االعتماد املدرسي يف مجهورية مصر العربية:
 -، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:ورسالتها املؤسسة رؤية: األول اجملال

 .املؤسسة رؤية :لاألو  املعيار

 .املؤسسة رسالة :الثاين رااملعي

 -ري التالية:، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايوالقيادة احلوكمة: الثاىن اجملال

 .الرشيدة للحوكمة نظام توافر: األول املعيار

 .التعلم جمتمع دعم: الثاين رااملعي

 -التالية:، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري واملادية املورادالبشرية :الثالث اجملال

 .وتنميتها البشرية املوراد توظيف ل:األو  املعيار

 .الرتبوية املواصفات يستوىف مدرسي مبىن توافر: الثاين املعيار

 .(260: 2013 ،الشهري) يموالتعل عملييت التعليم لدعم واملالية املادية املوراد توظيف ث: الثال املعيار

 -ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:، اجملتمعية الشراكة: ابعر ال اجملال

 . احمللي عواجملتم واألسرة املؤسسة بني فعالةراكة ش توافر  ل:األو  املعيار

 -، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:واملساءلة اجلودة توكيد :اخلامس اجملال

 .اجلودة لضمان الداخلي النظام ول:األ املعيار

 .التعليمية الفاعليةو  املستمر والتحسني الذايت التقومي  :الثاين املعيار

 -يري التالية:، ويتدرج حتت هذا اجملال املعااملتعلم: السادس اجملال
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  ة.املستهدف التعلم نواتجل: األو  املعيار

 .العامة اتر املها من التمكن :الثاين املعيار

 .إجيابية وجدانية جوانب كتسابا  :الثالث املعيار

 -، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:املعلم ع:الساب اجملال

 . والتعلم التعليم لعملييت التخطيط :األول املعيار

  م.والتعل التعليم عملييت تنفيذ :الثاين املعيار

 .لةفعا تقومي أساليب استخدام :املعيارالثالث

 .فعالة مهنية أنشطة سةر امم: املعيارالرابع

 -راسي، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:الد املنهج: الثامن اجملال

  .للمنهج داعمة ممارسات توافر ل:األو  املعيار

 .فعالة صفيةال تربوية أنشطة توافر :ثاينلا املعيار

 -، ويتدرج حتت هذا اجملال املعايري التالية:الرتبوي املناخ: التاسع اجملال

 .والتعلم للتعليم داعمة بيئة توافر: األول املعيار

يم للتعل اجلودة واالعتماداملؤسسية )اللجنة القومية لضمان  للعالقات داعمة بيئة توافر: الثاين املعيار
 .(34: 2005، ايلالع

 -معايري االعتماد املدرسي يف دولة قطر:: اثمناً 

 -، ويتضمن:الرتبوية القيادة: األول املعيار
  -: وهو يتضمن ما حتققه املدرسة من مهام مثل:املدرسة ورسالة رؤية -
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 واليت املوضوعة املدرسة خطط حتليليتم  القسم هذا يف :والتفويض اإلداري والتنظيم التخطيط -
 ضمن حالياً  املطبقة اخلطط أثر ضاواستعر  ،والبعيد القريب على املدى املدرسة تطور تدعم
 .رسالة لدعم األمر اقتضى كلما واملراجعة واملتابعة املراقبة والتطبيق نظام

 اجلودة ضمان نظم حتليل: يتم القسم هذا يف واملتابعة املراقبة عمليات ة:اجلود مراقبة نظام -
 هذا يسهم كيف ووضح (املدرسة يف واملتابعة املراقبة نظام املدرسة يف اً حالي عةاملتب الداخلية

 .(31 – 10: د.ت)اجمللس األعلى للتعليم،  املختلفة املدرسة أوجه تطوير يف النظام
 -، ويتضمن:التعلم وبيئة التعليمي األداء :الثاين املعيار   

 تعليم السرتاتيجيات وتطبيقها املدرسة امالتز  حتليل يتم القسم هذا يف: التدريس وأصول طرق -
 الفردية الفروق تراعي تعلم لطرق املدرسة واستخدام فعالة، تعلم عمليات أجل من متنوعة

 .الطلبة واحتياجات
 يفًا حالي املطبق الدراسي املنهج حتليل : يتمالقسم هذا يف والتنفيذ اجلودة :املناهج معايري -

 مث ومهاراهتم، التعليمية واحتياجاهتم جنازاهتمإ لتحقيق ودعمه الطلبة تعلم على وأثره املدرسة
 الدراسي. املنهج ودعم وختطيط ملراقبة املدرسة سياسة ضااستعر 

 بيئة تعزز اليت الدراسية الفصول وموارد املدرسية التعلم بيئة ليليتم حت القسم هذا يف: التعلم بيئة -
 على حتفيز وأثرها التعليمية البيئة يف أتمل، مالتعل على ومساعدة وصحية وإجيابية مناسبة تعلم

 األكادميي. اإلجناز على الطالب وتشجيع
 والتدابري والربامج، للطلبة الدورية املدرسة تقييمات حتليل يتم القسم هذا يف: االختبارات -

 الطلبة، تعلم على التقييمات هذه أثرذكر  مث التقييمات، هذه أثر لقياس ابنتظام املستخدمة
وتكاملها  املستخدمة التقييم وسائل وخمتلف التقييمات مرات عدد عن مفصلة م معلوماتدقتو 

 وكيف تستخدم ،وتقدمهم الطلبة مهارات التقييمات هذه تقيس كيف للحتو  التعليم، عملية مع
)مكتب الرتبية  املوارد املدرسية بتوزيع املتعلقة والقرارات الطلبة وبرامج املناهج وختطيط ملراقبة

 (.2018أغسطس  17، استعرض يف www.abegs.orgج، لعريب لدول اخلليا
 
 
 

http://www.abegs.org/
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 -ورعايتهم، ويتضمن: املتعلمني تنمية :الثالث املعيار
 وأنواع الطلبة لتقييمات الكلية النتائج مستوى للحي القسم هذا يف: للطلبة األكادميي التحصيل -

 كيف وذكر ،البياانت جلمع املستخدم التقييم ة/املراقب ونظام مالحظتها، تمت اليت التحسينات
 األخرى. املهمة املعنية واجلهات األمور ألولياء نتائجه وإرسال األداء تقييم يتم

 االحتياجات تلبية لفعالية العام املستوى حتليليتم  القسم هذا يف :للطلبة املختلفة الفئات رعاية -
 احلالية التعليمية والبيئات السياساتو  الربامج تقييم يتم مث ،الطلبة عاتمو جم لكافة التعليمية

 ذوي للطلبة ابإلضافة اجملموعات، كافة يف تعلمهم تطور من للتأكد الطلبة هؤالء لدعم
 اخلاصة. االحتياجات

 ،للطلبة اإلجيايب للسلوك الداعم املدرسة جو ليلحت يتم م القس هذا يف: الطلبة وانضباط سلوك -
 ذلك وانعكاسًا سلوكي الطلبة التزام لضمان املطبقة والسياسات الطلبة سلوك عن والتحدث

 .التعلم علىاً إجيابي
 الطاليب التواصل تعزيز يف املدرسة فاعلية حتليل يتم  القسم هذا يف: الطلبة ومشاركة تواصل -

 .املدرسة يف املساندة واخلدمات األنشطة خمتلف خالل من
 -تطوير املوارد البشرية ويتضمن: :الرابع املعيار
 اختيار عن واملسؤولة هبا املعمول السياسات ليليتم حت القسم هذا يف: املوظفني وتوزيع مراقبة -

 ومتابعة وتقييم راقبةمل اً حالي املتبعة اآللية وذكر التعليم، نوعية لتعزيز وخرباهتم ومؤهالهتم املوظفني
 .املوظفني ترك معدل من واحلد دياجل التعليم لتشجيع ومكافأهتم املوظفني

 اليت املوضوعة واخلطط السياسات ليليتم حت القسم هذا يف: للموظفني املهين والتطوير اإلعداد -
 طريق عن املوظفني ولدعم الطلبة، تعلم لتعزيز املهين التطوير أمهيةمبينًة  املهين التطوير تعزز

 .الطلبة اجنازات على ذلك وانعكاس مهاراهتم تطوير
 مرافق ذكرمع   املدرسة، موارد إدارة كيفية للحت القسم هذا يف: املدرسة موارد وتوزيع إدارة  -

 وقياس ورصدها لشرائها خطط ووضع املوارد توفر من تأكدوال ةالتحتي ةوالبني العامة املدرسة
 .الطلبة تعلم على ذلك أتثري
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 -، ويتضمن:جملتمعيةوا األبوية الشراكة س:اخلام املعيار
 مشاركتهمو  األمور أولياء ومشاركة تواصل فاعلية ليليتم حت القسم هذا يف :األمور أولياء مشاركة -

 سياسات وذكر .،الالمنهجي األنشطة وبرامج الطلبة تعلم ويف املختلفة املدرسة فعاليات يف
 مودع وإجنازاهتم الطلبة تعلم يف مشاركتهم ذلك يف مبا األمور، أولياء مع للتواصل املدرسة
 . للطلبة املقدمة الدعم برامج ويف ط،االنضبا

 وتعزيز إقامة يف املدرسة مشاركة مستوى يتم حتليل القسم هذا يف: ابملدرسة اجملتمع عالقة -
 .(31 – 10: د.ت)اجمللس األعلى للتعليم،  احمللي اجملتمع مع اجملتمعية الشراكات

 -للتنمية املهنية:اتسعاً: معايري اجمللس الوطين 
 -:يلي ما إىل تنقسم املهنية للتنمية الوطين اجمللس ايريعم نإ

 : اإلطار مستوى على املعايري : أوالً 
 . وتعزيزه املستمر التطوير مفهوم على الرتكيز تتطلب  -
 وإاثرة ) أمور أولياء إداريني، )معلمني،  الشركاء جلميع املستمر الدعم توفر حبيث قوية قيادة تتطلب -

  ر.تمسامل للتطوير دافعيتهم
 . التعليمية واملنطقة للمدرسة الكلية سرتاتيجيةاال مع متوافقة اخلطة تكون أن تستلزم -
 .املدرسة الكلية أهداف لتحقيق وذلك ضالبع بعضهم من للتعلم فرصة املنتسبني تعطي  -
 . التغيري لعمليات ودراسةاً وعي تتطلب ذاهتا حد يف وجتديد إبداع هي  -
 : العمليات وىمست على املعايرياً: اثني
 . التنظيمي والتفكري التطوير حنو اإلجيابية واالجتاهات واملهارات املعارف توفر  -
 . اإلنسان تعلم كيف حول املتوافرة املعرفة على معتمدة -
 العمل مرحلة مرحلة التطبيق، املبادرة، مرحلة وهي للتغيري الثالث املراحل أو املستوايت مع تتعامل -

 . املؤسسي
 األهداف مث ومن الطالب ةوإجنازي حتصيل عن املتوافرة البياانت حتليل على أولوايهتا تيبر ت يف تعتمد -

 . الطالب لتعلم املوضوعة
 . الطالب على أثرها حيث من فاعليتها أثبتت ومضامني معارف تستخدم -
 . املدرسة أو املنظمة ورؤية املهنية التنمية خطة بني التكامل لتحقيق اً عملي اً إطار  توفر -
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 .خمتلفة مستوايت وعلى متعددة معلومات مصادر تستخدم مستمرة تقومي عمليات طلبتت -
 . أهدافها لتحقيق والربامج األنشطة من خمتلفة وأشكاالً  اً أساليب تستخدم -
 . املطلوب التطوير حتقق مدى من للتأكد ابملتابعة هتتم -
 القرار وحل واختاذ تماعاتجاال إدارة مثل إدارية مهارات اكتساب والعاملني املعلمني من تتطلب -

 . عمل فريق يف والعمل املشكالت
 . ومنتجة عملية لتكون تفعيلها وكيفية العمل فرق بناء ومراحل آلية تتطلب -
 : احملتوى مستوى على املعايري اً: اثلث
 تستجيب للحاجات اليت املناسبة البيئة توفري لكيفية املدرسة يف والعاملني املعلمني معرفة من تزيد -

 . للمتعلمني البنائية
 تضاعف تعلم أن شأهنا من واليت للمدرسة، الذاتية اإلدارة منوذج وتطبيق تطوير عملية تسهل -

 . الطالب
 . للجميع أفضل تعلم لتحقيق الالزم التدريب وتوفري التنوع مبفهوم الوعي من تزيد -
 . املنهجي فكريلتوا للتفاعل للمتعلمني أكرب فرصة تتيح مناهج توفري من الرتبويني متكن -
 . املنهج أهداف لتحقيق علمية تدريس طرائق الستخدام املعلمني تعد -
 . لطالهبم عالية توقعات تبين على والعاملني املعلمني تساعد -
  .للطالب التعليمي املستوى لتطوير واألسرة واملدرسة املعلمني بني متكامالً  تعاوانً  تتطلب -
 . فصوهلم يف نوعةتم يةتقومي أساليب الستخدام املعلمني تعد  -
التطوعية  واخلدمات للمتعلمني التعليمية األهداف حتقيق بني الدمج على الرتبويني تساعد  -

 . احمليط للمجتمع
 . الطلبة وإرشاد توجيه على ابملدرسة العاملني قدرة من تزيد  -
 صاصاتمتعددة االخت عمل فرق مع العمل على املدرسة يف العاملني وقدرات معارف من تزيد  -

   .( 14-13: 2009)احلر،  واخلربات
 :NSES األمريكية العلمية للرتبية الوطنية جلمعيةا عاشرًا: معايري

  (NSES): للرتبية العلمية وهي الوطنية املعايري جماالتتنقسم 
 . Content Standardsاحملتوى  معايري -
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 .Teaching Standardsالتدريس  معايري -
 . Standards of Professional Developmentاملهين  النمو معايري -
 . Assessment Standardsالتقييم   معايري -
 . Program Standardsالربانمج  معايري -
 .( 32 : 2003 وعمرية، )علي System Standardsالنظام   معايري -

 -معايري االعتماد املدرسي يف التعليم ابململكة العربية السعودية: احلادي عشر:

 :املدرسية القيادة : جودةاملعيار األول

 .العلمي متيزهم يف وتسهم الطالب تعلم على تركز رؤية املدرسة لدى تكون أن  -
 .الطالب تعلم عملية والتعلم التعليم بيئة تدعم أن  -
 .الطالب بني واجلسدي النفسي األمن حفظ املدرسة تضمن أن  -
 .وبراجمها سةاملدر  أنشطة وتنفيذ لتحقيق جمموعات ضمن املعلمون يتعاون أن  -
 .للمعلمني املهين التطوير املدرسة تدعم أن -
 .املدرسة جمتمع يف التعاون املدرسة قائد يدعم أن  -
 .املعلمني وحتسني لتطوير الذايت التقومي نتائج من يستفاد أن -

 والتدريس: التعلم املعيار الثاين: جودة

 .التعلم على قدرهتم تنمية على الطالب املعلمون يساعد أن -
 .الصف يف املشاركة على الطالب املعلمون جعشي أن -
 .التعلم عملية تدعم بيئة والطالب املعلمون يهيئ أن -
 .التعلم الطالب أهداف يعرف أن -
 .لديهم التعلم عملية تدعم اليت الراجعة التغذية على الطالب حيصل أن  -
 .أقراهنم من ويتعلمون جمموعات يف الطالب يعمل أن -
 .لتعلمهم الذايت وميالتق يف الطالب يشارك أن -
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 الطالب: لدى الشخصي والتطور املعيار الثالث: التحصيل

 .كمتعلم لذاتهاً تقدير  الطالب يظهر أن -
 .املدرسة جمتمع يف كعضو للمسؤولية أهالً  الطالب يكون أن -
 .عليها وتكافئهم وتقدرها الطالب إجنازات املدرسة تتابع أن -
 .املتوقع التعليمي جناحه الطالب حيقق أن -
 اً.وبدنياً صحي الطالب لسالمة مناسبة املدرسية التجهيزات تكون أن -
 .جيابيةإ جمتمعية لسلوكيات الطالب تبين للمدرسة املادية البيئة تدعم أن -
 .الطالب تعلم للمدرسة املادية البيئة تدعم أن -
 .اخلاصة االحتياجات ذوي الطالب تعلم املدرسية البيئة تدعم أن -
 املعايري يف املدارس أداء يصنف، و اخلاصة االحتياجات ذوي سالمة للمدرسة ديةاملا البيئة تدعم أن

 :-وهي مستوايت مخسة واجملاالت إىل
 لتبنيها نتيجة؛ املتوقع من أعلى للمعايري املدرسة تطبيق مستوى يكون أن وهور: االبتكا .1

 (. درجات 5ويعطى ) املستوى، هذا إىل والوصول االرتقاء على ساعدت ابتكارية سياسات ومبادرات
مؤشرات  حسب وذلك املعايري تطبيق يف مستوى ألعلى املدرسة تصل أن هو ل:الكام التطبيق  .2

أدوات  طريق عن منها التحقق ومت م،العا التعليم تقومي هيئة قبل من األداء مستوايت يف معرفة
 .درجات ( 4) املستوى هذا ويعطى للتقومي، خمتلفة

 مؤشرات حسب وذلك املعايري تطبيق يف املتوسط املستوى املدرسة ققحت هو أن ي:اجلزئ التطبيق  .3
أدوات  طريق عن منها التحقق ومت العام التعليم تقومي هيئة قبل من األداء مستوايت يف معرفة

 درجات (. 3املستوى ) هذا ويعطى املختلفة، التقومي
 هذا ويف ،املعايري تطبيق يف املتوسط من مستوى أقل املدرسة حتقق أن هو ق:التطبي يف البدء .4

 .درجتان املستوى هذا ويعطى متابعة، زايرات وجود املستوى يستوجب
 يتم واليت املعرفة ابملؤشرات ذلك ويقاس املدرسة داخل املعيار تطبيق عدم هو بيق:التط عدم  .5

 متابعة زايرات إدراج يستوجب املستوى وهذا، املختلفة التقومي أدوات طريق عن التحقق منها
 . (29- 23: 2016، التعليم)هيئة تقومي  واحدة درجة املستوى ويعطى هذا مكثفة،
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 -:ابململكة العربية السعودية هيئة تقومي التعليم والتدريباملعلم يف ضوء معايري معايري أداء  سابعاً:
 هلذه مهكامتال  من التأكد مبوجبها يتم للمعلمني عامة معايري لوضع سعت هيئة تقومي التعليم والتدريب

 -: وهي ،العناصر
 من وقدر وافٍ  ومفاهيمه ومبادئه العلم خصائص شاملة لتخصصه الالزمة ابملعارف املعلم يلم .1

 بصورٍة حتقق معه التعامل من ميكنه مبا وعناصره وأسسهدراسي ال املنهج ويتفهم، معلوماته
 .التعليمية األهداف

 .علمية بطريقة دروسه املعلم خيطط  .2
 األثر وحتقق التعلم عملية عناصر مع تتوافق متنوعة تدريس وأساليب ائقر ط املعلم يوظف .3

 .املطلوب
 األثر وحيقق التعلم عملية يسهل مبا اللفظية وغري اللفظية االتصالرات مها املعلم يستخدم .4

 .املطلوب
 اليت املهارات واالسرتاتيجيات ابستخدامه التعلم عملية يف طالبه معلم العلوم الطبيعية يشرك .5

 .والدافعية إاثرة االنتباه على تساعد
 من العناصر وغريها أحداثه وجمرايت وظروفه ومبادئه اجملتمع خصائص تدريسه يف املعلم يربز .6

 .وأهدافه اجملتمع غاايت وحتقيق ابلواقع املدرسة ربط على تعني اليت
 .الالزمة ماعيةاالجت املهارات وٕاكسابه تفكريه وتطوير الطالب شخصية تنمية على املعلم يعمل .7
واستعداداهتم  واهتماماهتم ميوهلم مع يتناسب مبا طالبه بني الفردية الفروق املعلم يراعي .8

 .األخرى وخصائصهم
زايدة  على تساعد بطريقة فيه األخطاء ويعاجل عناصره ويرتب وينظم الدراسي الصف املعلم يدير .9

 .شخصياهتم وتنمية الطلبة حتصيل
 .املتعلم فاعلية من يزيد مبا دروسه يف ويستخدمها التعليمية نياتوالتق الوسائل املعلم يعد .10
  ي.الرتبو  والتقومي القياس يف املناسبة واألدوات األساليب ابستخدام الطلبة املعلم مقوّ يُ  .11
 .املدرسة تنفذها اليت املتنوعة األنشطة يف جيابيةإب معلم العلوم الطبيعية يسهم .12
 واملشرف الطاليب واملرشد والزمالء املدرسة إدارة من عاملنيلا مع معلم العلوم الطبيعية يتعاون .13

 .املرجوة األهداف حيقق مبا بروح الفريق الرتبوي
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 .(53-24:  2008بية والتعليم، )وزارة الرت  مهنياً  نفسه تطوير على معلم العلوم الطبيعية يعمل .14
ه عربية السعودية كما مت ذكرها أعالتلك املعايري اخلاصة ابململكة ال واملتمعن يف تلك املعايري جيد أن:

عادة دراسة وجتديد تلك املعايري؛ حيث أن فرتة عشر إليتطلب  وذلكم، 2008مت وضعها منذ عام 
سنوات كفيلة حبدوث تغريات كبرية يف ميادين العلوم على مستوى العامل أمجع، ورمبا نلحظ ذلك من 

اليت حتدث لماء يف تلك احلقبة من الزمن والتغريات االكتشافات العلمية اليت توصل إليها العالعديد من 
على مستوى اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وغريها، عالوة على افتقار تلك املعايري إىل اجلوانب التخصصية 

ها من التخصصات؛ كمعايري خاصة ملعلمي العلوم الطبيعية، وأخرى خاصة ملعلمي اللغة العربية وغري 
ينبغي على معلم العلوم الطبيعية  دراسته إىل وضع قائمة من املعايري اليت لذا عمد الباحث من خالل

 االلتزام هبا وصوالً إىل جودة األداء املهين له.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث
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 الكفاايت التدريسية واملهنية ملعلم العلوم الطبيعية
 -:متهيد

ظهرت أُوىل برامج  عندماالقرن املاضي،  دخل مفهوم الكفاية إىل األدب الرتبوي يف الستينيات من"
 Competency–Based).تدريب املعلمني يف أمريكا ضمن حركة تربية املعلمـني علـى أساس الكفاية 

Teacher Education) ، الصـناعية وقد كان هذا املفهوم مستخدمًا قبل ذلك يف امليادين العسـكرية و
لى الكفاايت علـى توصـيف الكفايـات مستخدمة املنهج واالقتصادية، وتقوم حركة الرتبية القائمة ع

تحليلي لألدوار واملهام اليت يقوم هبا املعلـم، وحتديـد القـدرات واملهارات واملعارف اليت حيتاجها املعلم ال
 .(220: 2000ق، )األزر  "ليقوم بـأداء تلـك األدوار علـى الوجـه األكمل

تلك الربامج اليت حتدد  ؛على أساس الكفاايت طبيعيةمعلمي العلوم الواملقصود حبركة تربية 
أهدافًا دقيقة لتدريب املعلمني وحتدد الكفاايت املطلوبة بشكل واضح مث تلزم املعلمني ابملسؤولية عن 

كـد من حتقيق األهداف احملددة لني عن التأؤو تدريبهم مسعلى ايت، ويكون القائمون بلوغ هذه املستو 
 .(32 :2003، وكاظم )الفتالوي

كما ورد يف لسان العرب البن منظور أن الكفاية من كفى، يكفي: إذا   تعرف الكفاية لغوايً و "      
قام ابألمر، ففي احلديث الشريف: "من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه"، أي أغنتاه عن 

فـأداه علـى الوجـه األكمل، وكفاك  قال استكفيته أمراً فكفانيه، أي طلبت منه القيام أبمروي ل،قيام اللي
ء أي حسبه، فقد ورد يف األثر: كفى ابملرء نبالً أن تُعد معايبه، أي حسبه أن عيوبه هذا األمر أو الشي

 .قليلة
الشـيء، إذا حصل به االستغناء  م، فالكفاية من كفى، يكفي كفايـةما يف منجد اللغة واألعالأ

( 79سورة النساء، اآلية ) "شهيداً وكفـى ابهللا  لناك للناس رسوالً عن سواه فهو كاف، قال تعاىل: "وأرس
ويقال كفاين هذا املال، مبعىن مل أحتج إىل غريه، وكفاين العـدو،   اه،شهادة اهلل تعاىل تُغين عن سو  أي أن

 وكفى اهلل" ، أي قام مقامي فلم احتج إىل السفر، ومنـه قولـه تعـاىلمحـاين منه، وكفاين مشقة السفر
أي مل حيتاجوا إىل منازلتهم حىت جيلوهم عن بالدهم، بل  ،(25) ؤمنني القتال" سورة األحزاب، اآليةامل

سورة ) "ونفس املعىن ورد يف قوله تعاىل "أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ،كفى اهلل وحده
جم منت اللغة: والكفاية يف معوجاء  م،على أفعال عباده وأقواهل أي كفى ابهللا شهيداً ( 53اآلية  ،فصلت

 . (55: 1998، مفلح) "ما به سد اخللة وبلوغ املراد
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مبا  حسن وجهأوعليه فإن الكفاية يف اللغة العربية تعين قدرة الفرد على القيام مبهام معينـة على        
املفهوم  وخيتلف هذا ،، حبيث يستغين عن غريه وال حيتاج إىل مساعدتهيتوافق مع خطط وأهداف اجلهة

لشيء آخر، ومنها )الكفؤ والكفء(  )كفأ( وتعين حالة يكون هبا شـيء مساوايً  ن معىن الكفاءة منع
 وهو أن يكون الزوج مساوايً  النظري واملثيل، يقال تكافـأ الشـيئان، أي متاثال، ومنه الكفاءة يف النكاح،

احلمد هللا كفاء الواجب، أي قدر ما للزوجـة فـي حسـبها ودينها وغري ذلك، ويقول العرب يف كالمهم: 
وعليه فإن الكفاءة يف اللغة ال تستخدم إالَّ مبعىن الشبيه والنظري، وما يؤكـد ذلك أن  ،له يكون مكافئاً 

عىن القوي القادر، وأن جملة جممـع اللغة العربية بدمشق خطأت "جممع القاهرة مل يقر استعمال الكفء مب
نصب، ألن الكـفء ال تعين إالَّ املثيل، واستشهد بقوله تعاىل: )مل ومل من يقول فالن كفء مللء هذا امل

 .(28: 2009أي صاحب الكفاية )التومي، أحد(، والصواب هو العامل الكايف،  اً يولد ومل كن له كفؤ 
صطالح وابلرغم من تعدد تعريفات الكفاية الذي يالحظ لدى مراجعة األدب الرتبوي ويف اال       

وضوع، إالَّ أننا نستطيع أن نؤكد أن ذلك لـم يؤد إىل اختالف كبري حول حتديد مفهوم املتعلق ابمل
(، وحىت وإن وجد اختالف بني 1998ومفلح ) )1994ة، مثل ما يشري إليه كـل مـن الناقـة )الكفاي

( ، فإن هناك عدداً من اخلصائص اليت تتفق حوهلا معظم 2009التعريفات كمـا يؤكـده التومي ) هذه
 -:وسنعرض فيما أييت عدداً من هذه التعريفات ت،التعريفا
تواها من معارف الدريج: "قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوك والعمل يف سـياق معـني، ويتكون حم عرفها

قصد بجتاهات مندجمة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها بتوظيفها اومهارات وقدرات و 
قدرة  أبهنا: (بريين(كما عرفها ،  (16: 2003)الدريج، " حمـددةمواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية 

ويعتقد بريينو أن هذا  ،"الشخص على تفعيـل موارد معرفية خمتلفة ملواجهة نوع حمدد من الوضعيات
إن الكفاايت ليست يف حد ذاهتا معارف أو مهارات أو ، وهي: التعريف يركز على أربعة معطيات

ىن إال يف إطار ال يكون لتفعيل هذه املوارد مع -تُنسق بني هذه املعارفمواقف لكنها تُفعل وتدمج و 
التعبري عن الكفاية مير عرب عمليات عقلية معقدة، تضم  وضعية، وكل وضعية هي فريدة من نوعها

تُبىن الكفاايت من خالل عملية  -  بنيات ذهنية تُتيح حتديد إجناز مهمة تالئم نسبياً الوضعية املقرتحة
 2005ىل أخرى ) التومي ، عمل إللممارس من وضعية لكن تلقائيا كذلك ابإلحبار اليـومي  تكوين،

: يف إطـار أعمـال مركـز الدراسـات البيداغوجية للتجريب ( P,Gillet)بيري جيللي ، وذكر ( 33: 
اطات الكفاية نسق مـن املعـارف املفاهيميـة واملهارية، اليت تنتظم على شكل خط "CEPEC" واإلرشاد
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، (59: 2003)الدريج،  وحلهـا إبجنـاز )أداء( مالئـماملشـكلة  -إجرائية متكن من التعـرف علـى املهمـة
"تلك املقدرة املتكاملة اليت تشمل جممل  فريي جمموعة من املهتمني أبهنا:أما تعريف الكفاية التدريسية 

أو مجلة مرتابطة من املهام احملددة بنجاح مفردات املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة ألداء مهمة ما 
الكفاايت ما هي إالَّ "إن  فذكر (Kay.M Patricia)أما ابتريسيا ، (28: 2003)الفتالوي،  "وفاعلية

األهداف السلوكية احملددة حتديداً دقيقاً واليت تصف كل املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يعتقد أهنا 
تعكـس الوظائف املختلفة  علم تعليمًا فعااًل، أو أهنا األهداف العامة التـيضرورية للمعلم إذا أراد أن ي

وعرفها "نشوان والشعوان" ، (23: 1883)مرعي،  "على أدائها اليت على املعلم أن يكون املعلم قادراً 
واملبادئ، أبهنا "القدرة على تنفيذ النشاط التعليمي التـي تستند إىل جمموعة احلقائق واملفاهيم والتعميمات 

  .(97: 2004، عيد) ة،إىل درجة املهار  وتتضح من خالل السلوك التعليمي الذي يصل
معلم قدرة   :مفهوم الكفاايت التدريسية يعين :أن رىيُ  من خالل التمعن ابلتعريفات السابقة

من  اً إلعداد مسبق شكل لديه مزجي بصورة فاعلة وفقاً  التعليميةعلى قيادة املواقف  العلوم الطبيعية
وفق  التدريسية، وفيما يلي يتناول الباحث موضوع الكفاايت األدوات املختلفة لنجاح العملية التعليمية

  -النقاط التالية:
 -:: أهداف تدريس العلوم الطبيعية أوالً 
 -أهداف تدريس العلوم للمرحلة الثانوية يف اسكتلندا: (1

 : املعارف:أوالً 

 البيئة االسكتلندية. ملفاهيم عناحلقائق واساب التالميذ بعض إك -1

 تطوير قدرة التالميذ على استخدام اللغة العلمية املناسبة.-2

 تطوير قدرة التالميذ على استخدام بعض املفاهيم العلمية يف مواقف مشاهبة. -3

 .يدهتطوير قدرة التالميذ على استخدام اختبار املعلومات ذات العالقة وتطبيقها يف مواقف جد -4

 . درة التالميذ على استخدام حتليل املعلومات والوصول إىل االستنتاجوير قتط -5

 .تطوير قدرة التالميذ على استخدام التفكري والعمل املبدع يف العلوم -6
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 : االجتاهات:اثنياً 

 االهتمام ابلعالقات بني فروع العلم املختلفة. -7

 واملواد األخرى.االهتمام ابلعالقات بني فروع العلم  -8

 االهتمام بدور العلم يف احلياة االقتصادية واالجتماعية. -9

 االهتمام ابملشاركة يف النشاطات العلمية.-10

 االهتمام ابملوضوعية يف املالحظة. -11

 : املهارات:اثلثاً 

 اكتساب املهارات اليدوية البسيطة. -12

 علمية متعددة.استخدام بعض الطرق اليت تتضمن مهارات  -13

 -للمرحلة املتوسطة يف الياابن: يس العلومأهداف تدر  (2
 تطوير قدرات التالميذ واجتاهاهتم حنو البحث يف الطبيعة من خالل املالحظة والتجريب. -1

 كساب التالميذ املزيد من االهتمام ابلظواهر الطبيعية.إ -2

 (.32: 2003)الفتالوي،  نساينجعل التالميذ يعرفون العالقة بني الطبيعة والوجود اإل -3

 -أهداف تدريس العلوم يف كوراي: (3
 كساب التالميذ املفاهيم األساسية.إ -1

تدريب التالميذ على الطريقة العلمية وتزويدهم ابلقدرات واالجتاهات من أجل اكتشاف نظامية  -2
 الطبيعة.

 يعتمد على النشاط العقلي.أن يفهم التالميذ أن تكوين املفاهيم األساسية عن الطبيعة  -3

 التالميذ ابلدافعية املستمرة من خالل تطوير اهتماماهتم. زويدت -4
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 -أهداف تدريس العلوم للمرحلة الثانوية يف الفلبني: (4
 إظهار فهم للمفاهيم األساسية. -1

 تطبيق خطوات البحث العلمي. -2

معرفة طبيعة القياسات والتفتح إظهار اجتاهات علمية مثل األمانة والثبات وحب االستطالع و  -3
 العقلي ومعرفة حدود العلم.

معرفة اجلوانب االجتماعية وعالقتها بكل من: االحتياطي من املوارد الطبيعية، الثلوث، الصحة  -4
 النظافة، الزراعة، الطب، التقنية.

السكاين، إظهار مهارات علمية ابستخدام مفاهيم العلم والصحة وتطبيقاهتا يف كل من: النمو  -5
 ي.صادر الطبيعية، اإلنتاج الغذائصحة اجملتمع، حفظ امل

 -أهداف تدريس العلوم للمؤسسة األمريكية لتطوير العلوم: (5
 إكساب التالميذ القدرة على املالحظة والتمييز والتصنيف. -1

 إكساب التالميذ املهارات الرايضية.  -2

 إكساب التالميذ القدرة على تصميم التجارب.  -3

 قة العلمية.إكساب التالميذ استخدام الطري -4

 أهداف املشروع الربيطاين لتدريس العلوم العامة )انفيلد(:  (6
 تطوير قدرة التالميذ على اكتشاف احلقائق من خالل اخلربات املباشرة وغري املباشرة. -1

 تعويد التالميذ على استخدام الطريقة العلمية. -2

 التالميذ يف استخدام األدوات املخربية.تطوير مهارة  -3

 مهارة التالميذ يف استخدام املالحظة والتصنيف. يرتطو  -4

 توظيف احلقائق. -5
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 -املشروع الصيين لتطوير مناهج العلوم: (7
 تطوير اهتمامات التالميذ يف تعلم العلوم. -1

 تطوير اجتاهات التالميذ حنو العلوم. -2

 اراهتم يف تعلم العلوم.تطوير قدرات التالميذ و مه -3

-31: د.ت)احمليسن،  نه من العلوم يف احلياة اليوميةذ على تطبيق ما يتعلمو تطوير قدرة التالمي -4
36.) 

 -:أهداف تدريس العلوم يف اململكة العربية السعودية (8
 االعتقاد أبن هللا رابً يتميز التعليم يف اململكة العربية السعودية عن غريه من األنظمة التعليمية ببنائه على 

 .نبياً  عليه وسلم رسوالً  ومبحمد صلى هللا الم   وابإلس

من أهداف تدريس العلوم يف اململكة العربية املقررة من قبل اللجنة  ويتضح هذا التوجه جلياً 
 -العليا لسياسة التعليم، وميكن إمجاهلا فيما يلي:

على اإلميان ابهلل، وأن تسخر تطبيقاته  قائماً  يماً سل اهاً اجتأن يتجه تدريس العلوم يف جيلنا الناشئ  -1
 ية االنقياد التام هلل.فق أحكام الدين الذي هو يف حقيقته اجلوهر و 

من خالل ربط ماجيري يف الكون الفسيح من  لدى الطالب مبادىء العقيدة السليمة غرس وتنمية  -2
 أوجدها هللا عز وجل.ظواهر وأحداث، وبيان عالقتها ابلقوانني الطبيعية اليت 

وما يفكر فيه ليصل  عن األسباب ومتحيص مايراه على مناقشة األمور والبحث الطالبتدريب   -3
إىل احلق اخلالص من شوائب اخلطأ والنقصان، فالروح العلمية بصورة عامة وروح املنهج العلمي 

 بصفة خاصة من ألزم صفات املسلم احلق والداعية إليه.
حيرص عليها  ن من الرتبية اخللقية اليتاالستفادة من تدريس العلوم ومنهجها يف البحث عن ألوا  -4

ى صعب علجيعل من الدق يف براهني العلوم وكيف تسلم املقدمات إىل النتائج اإلسالم، فالص
 أن يقبل الكذب واخلداع. اإلنسان

احلرص يف كل مناسبة على كشف فضل اإلسالم وفضل تعاليمه وأحكامه وإظهار مسو تشريعه،   -5
 .واجتماعياً  مت شكل وأوفاه صحياً طرة واحملقق للمصلحة على أذلك التشريع املنسجم مع الف
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، على غريهم إعادة الثقة يف نفوس املسلمني وإشاعة األمل بني صفوف شباهبم أبن العلم ليس وقفاً   -6
، وأنه ليس من العسري وأبن لديهم من اإلمكاانت العقلية والنبوغ الفكري مالدى غريهم قوة وعمقاً 

جيالنا من خطر كبري يداهم ألمحاية  احققه غريانقق من السبق العلمي مة وحنأن نلحق بركب احلضار 
ذلك أن أعداء اإلسالم واملسلمني يعلنون يف كل مناسبة  ؛عقيدهتم ويهدد استمساكهم إبسالمهم

 .أن العلم والدين عدوان اليلتقيان وأن سبب مجود املسلمني
إذ أن  ؛عن اإلسالم اً ذه فكرة قدمية وغريبة متامختلفهم هو دينهم الذي يدينون به وهنفي مقولة أن  -7

 اتريخ اإلسالم حيدثنا أبن العلم مثرة من مثار اإلسالم أرشد إليه وجعله من فروض الكفاية.
ستنتاج والبحث مبنطق سليم واستدالل قومي ابلقيام ابلتجارب على اإلستقراء واال الطالبتدريب   -8

صدق يف البحث واإلخالص وتعاليمه ابلأبوامر هللا  قية مسرتشداً العلمية ودراسة العلوم النظرية والتطبي
يف الدراسة واألمانة يف العمل والتفاين يف سبيل خدمة دينه وأمته واإلنسانية مجعاء دون رغبة يف 

 شهرة أو منصب أو مغنم أاي كان.
عن اهلوى والتحيز ليحفظ  على التجرد العلمي الذي يدعو إليه اإلسالم بعيداً  الطالبتعويد  

  ( .36-31: د.تمم فضلها )احمليسن، للعلماء حقهم ولأل
 -:الطبيعية اً: الكفاايت التدريسية ملعلم العلومنياث

ويد أدائه املهين حتت هذا العنوان يتم عرض الكفاايت التدريسية ملعلم العلوم الطبيعية، واليت تسهم يف جت
 وتطويرها مبا حيقق الكثري من أهداف وتطلعات املؤسسات التعليمية.

 :: كفاية التخطيطألوىلالكفاية ا
  -وأمهيته للتدريس التخطيطأواًلً: 

 فيه املعلم يقوم الذي اجلانب إىل يشريوهو  ،أوىل املهام اليت يلزم على املعلم القيام هبا من التخطيط يعد
 وترجع، ليوم  أو لشهر أو السنة لنصف أو السنة طول كان سواء التدريس لتنفيذ عمل خمطط بصياغة

 على غري مباشرة أو مباشرة بصورة ينعكس أنه يف الدراسي للمقرر أو للدرس املسبق يطالتخط أمهية
 جيداً  وحضرأعد  ومعلم ختطيط أي دون الفصل يدخل معلم بني قارانّ  فلو الفصل، يف املعلم سلوك
 األفكار بني سالسة ويربط بكل دروسه فيلقي الثاين أما مشوشة أفكاراً  ويعرض يتخبط األول أن فنجد
 .يقول ملا مدركني غالباً  طالبه جند مث ومن املسبق للتخطيط نتيجة
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  العلوم معلم يتخذها املعايري من جمموعة أبنه ملواد العلوم الطبيعية الدراسي رف التخطيطويعُ 
، (279: 1999، وآخرون)النجدي  أهدافها وحتقيق التعّلمية-  ةالتعليمي العملية جناح لضمانالطبيعية 
  -:التايل يف خاصة بصفة الطبيعية العلوم تدريس ويف عامة بصفة التدريس يف التخطيط أمهية وتتلخص

 : اختيار يف معلم العلوم الطبيعية الدراسي التخطيط يساعد .1
 .وقياسها مالحظتها ميكن سلوكية نواتج شكل على وصياغتها وحتديدها التعليمية األهداف -
 .طالبهل يقدمه الذي احملتوى وتنظيم فهم -
 .حتديدها سبق اليت التعليمية األهداف لتحقيق املناسبة التعليمية اطاتالنش -
 .للمحتوى املناسبة التدريس اسرتاتيجيات اختيار -
 .املناسبة العالقة ذات التعليمية الوسائل حتديد -

 .أهداف من حتقق ما ومقدار مدى لقياس املناسبة والتقومي القياس أساليب اختيار - 
املعلم  ويتجنب واخلطأ احملاولة فيها يقل علمية عملية التدريس عملية علجي الدراسي التخطيط. 2

 .هلا يتعرض قد اليت احملرجة املواقف
إدارة  مهارة ويكسبه مستمرة دورية بصفة واملهنية العلمية املعلم خربات منو يف التخطيط يساعد. 3

 .وتعلمهم الطلبة تعليم حتسني يف تفيدهراجعة  تغذية ويكسبه ،الدقيق التحديد خالل من الصف
 اكتشاف حيث من الرتبوية العملية تطوير يف الطبيعية العلوم يف الدراسي التخطيط عملية تسهم. 4

 .نوعيته وحتسني التعلم مستوى وتطوير االختبارات وتطويرالعلمية   املناهجعيوب 
 يســاعدهم إنه حيث من الطلبة على إجيابياً الطبيعية  العلوم يف الدراســي التخطيط ينعكس أن يتوقع

الوعي  لديهم وينمي ة،العملي والتجارب العلمية النشــــاطات أهداف حتقيق يف اإلجيابية على املشــــاركة
ـــــــة ـــــــة واحلــــــيـــــــاة املـــــــدرســـــــــــــــــــــة يف الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط أبمهــــــي  ،2015)اخلــــــفـــــــاجــــــي، عـــــــامـــــــة الصــــــــــــــــــــفــــــي

http://www.uobabylon.edu.iq/). 
 دورية بصفة واملهنية العملية معلم العلوم الطبيعية خربات منو إىل تؤدي عملية التخطيطو 
 من فرصة االستزادة له تتيح وكذلك س،للدرو  ختطيطه أثناءيف  متنوعة خبربات ملروره وذلك ومستمرة،

 عن سادت الفكرة اليت ويلغي، متخصصوها هلا عملية التدريس أبن وتشعره منها والتثبت العلمية املادة
 يف للمتعلم ابلنسبةته أمهي إمجال وميكن، (273: 2004)زيتون،  له مهنة ال من مهنة" أبنه التدريس

 -التالية: النقاط

http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
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هبا  ُأخرب مرصودة أهداف حتقيق إىل انتباهه توجيه خالل من للتحصيل املتعلم دافعية زايدة .1
على  يبذل الذي الضائع داجله ويقلل االنتباه يف العشوائية يقلل أن شأنه من وهذا مسبقاً،

 .الدرس مبوضوع املتعلقة غري املشتتات
 ألن التخطيط ؛الدراسية املادة ومنطق التعليم منطق عاتهمرا حيث من التعلم حتسني على يساعد .2

 اليت تالئم املعرفية األبنية حتديد حيث من التعلم عملية يسهل الطالب مستوى يراعي الذي
 البنية املنطقية التخطيطيراعي  حني كذلك  ر،تعث دون تعلمها على تساعد واليت املرحلة هذه

 مزيد حنو ويسعى بنجاحه تشعره بطريقة للمتعلم جنازاإل فرص إاتحة على يساعد وتسلسلها
 واستمراره. عليه احلفاظ من

  .املختلفة واهتماماهتم املتعلمني حاجات يليب .3
منهم  يتوقع فيما واضحاً  برانجماً  تبنيهم خالل من وذلك، املتعلمني لدى انضباطياً  سلوكاً  يطور .4

للمعلمني  الذايت االنضباط على يساعد فالتخطيط وابلتايل حتصيلية، سلوكية أداءات من
 .(48: 2001قطامي وزميله، )

: أن لعملية التخطيط فوائد متعددة تتجاوز املعلم، فهي متنح املشرف الرتبوي وينبغي التأكيد إىل
ضحة عن األداء الكتايب والذهين للمعلم، وتوضح مدى التسلسل املنطقي للمادة وقائد املدرسة صورة وا

 عداد املعلم من توزيع متناسب لألنشطة واملشاركات وغريها.إالتعليمية حبسب 
 (2007:44)رافدة احلريري،-الصفي: التخطيط عناصراثنياً: 

 . املدرسة يف املتاحة البشرية املادية إلمكاانتا -
خربات  إىل إضافة العلمي األسلوب استخدام على وقدرته التخطيط عملية يف جدارته دىوم املعلم  -

  .اآلخرين
 . املناسبة ومواصفاهتا حمتوايهتا جبميع الصفية البيئة -
 .املدرسة سياسة يف تتحكم اليت والقوانني واألنظمة اللوائح  -
وميوهلم  وأعمارهم هتمراوقد قافيةلثوا واالجتماعية االقتصادية خلفياهتم حيث من الطالب خصائص -

 .واحتياجاهتم واجتاهاهتم
 .السلوكية األهداف -
 .التقومي وسائل -
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 -كفاية تنفيذ الدروس:  الكفاية الثانية: 
تمثل يف مناقشة وعرض املعلومات واملعارف واملهارات تيف جمال العلوم الطبيعية تنفيذ الدرس إن 

تباع او  معرفة خصائص الطالب املختلفةتخطيط للدرس، وتتطلب ال ناءأثيف  واخلربات املختلفة مسبقاً 
، ولعملية تنفيذ الدروس عدة (24: 2002،راشد )عليمسبقًا  طرق التدريس اليت مت حتديدها

 -:مهارات يلزم ملعلم العلوم الطبيعية أن يتقنها، وهي على النحو التايل
 -مهارة التهيئة للدرس:  -1
ي ضرورية لنجاح وه ،تدريس اليت جيب أن ميتلكها املعلممهارات ال التهيئة من مهارة تعد      

بقصد إعداد  أو يفعله معلم العلوم الطبيعيةكل ما يقوله :  اأبهن هيئةالت تعرفحيث  االتصال الرتبوي
كما ،  ية وجسمية قوامها التلقي والقبولللدرس اجلديد حبيث يكونون يف حالة ذهنية وانفعال الطالب
درس  ىتعلم حمتو  ءبديوجه به الطالب قبل  أو يفعله أو معلم العلوم الطبيعيةكل ما يقوله   :أبهناتعرف 
لتعلم  وجدانياً وجسمياً لدرس بغرض إعداد الطالب عقليًا و دى نقاط حمتوى هذا اتعلم إح أو ،جديد

 (.73: 2001، زيتون) حالة قوامها االستعداد للتعلم هذا احملتوى أو إحدى نقاطه، وجعلهم يف

: أن عملية التهيئة للدرس ال تنصب جبميع مفاهيمها يف جتهيز أجواء الصف لذا ميكن القول
للتعلم فحسب، بل تتجاوز ذلك إىل كوهنا تشمل قدرة املعلم على كسر اجلمود وجتديد نشاط الطالب، 

 واخلروج عن الروتني يف التدريس بتنويع طرائق التدريس واألنشطة وغريها. 

 -:للتدريس تهيئةنواع الأأواًل: 

  -ثالث أنواع هي: إىلللتدريس ميكن تصنيف التهيئة 

إاثرة اهتمامهم و حنو موضوع الدرس اجلديد أ الطالبالتهيئة التوجيهية: وتستخدم لتوجيه انتباه  -2
 به.

املادة  التهيئة االنتقالية: وتستخدم لتسهيل االنتقال التدرجيي من املادة اليت سبقت معاجلتها إىل -3
 عليمي إيل نشاط آخر. تة، أو من نشاط اجلديد

  أنشطة أو خربات جديدة التهيئة التقوميية: وتستخدم لتقومي ما مت تعلمه قبل االنتقال إىل -4
 (.467-450: 2007)الزهراين، 
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   -اهلدف من عملية التهيئة:اثنياً: 

              -أو أكثر مما يلي: ةتستهدف عملية التهيئة واحد

نقاطه عن طريق إاثرة الدافعية لديهم  ىحدإالدرس اجلديد أو  موضوع ىطالب علتركيز انتباه ال -1
  .نقاطه ىحدإحنو هذا الدرس أو 

هذا الدرس، وما سوف حيققونه من  ىمن حمتو  هالطالب ملا سيتعلمون ىتكوين توقعات لد -2
 أهداف.

 ها .ئتطلبات التعلم املسبقة واستدعاالطالب من م ىحتفيز ما لد -3
الدرس من نقاط وما  ىمرجعي ملا سوف يتضمنه حمتو  إبطار عام تنظيمي أو الطالبتزويد  -4

 من عالقات. يربطه
 ؛نقاطه ىحدإتستهدف عملية التهيئة تقومي ما سبق تعلمه وربطه مبوضوع الدرس اجلديد أو  -5

 .توفري االستمرارية يف العملية التعليمية ىوهذا يساعد عل
 :للتدريس أساليب التهيئةاثلثاً: 

 -منها األساليب التالية: معلم العلوم الطبيعية؛أساليب متعددة ميكن أن يستخدمها  للتدريس ئةللتهي

 -:طرح األسئلة :األسلوب األول

عن )احلرارة مثالً فإذا كان موضــوع الدرس اجلديد  ؛طرح األسئلة التحفيزية حول موضوع الدرس اجلديد
 الصيف واملالبس : ملاذا نرتدي املالبس اخلفيفة يفيبدأ الدرس اجلديد بطرح سؤال مثلهنا والربودة( 

ويتلقى املعلم  املدفئة أو إذا ملست قطعة ثلج؟الثقيلة يف الشتاء؟ أو مباذا تشعر عندما جتلس جبوار 
عنوان الدرس اجلديد وهو احلرارة  لطالبهوبعد االنتهاء من اإلجابة يقول املعلم الطالب، اإلجاابت من 

 السبورة ويبدأ يف تدريس نقاطه أو عناصره. ىعلمث يسجله  ،والربودة

 

 -:األسلوب الثاين: حكاية القصص
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قد يبدأ الدرس حبكاية  معلم العلوم الطبيعيةفإن ؛ ( مثالً مصادر الضوءكان موضوع  الدرس هو )ا  إذ
 .قصة حول مصدر الضوء

أن  ل التالميذ إىلومن خالل املناقشة يتوص ،القصة يناقش املعلم تالميذه يف أحداثهاوبعد سرد 
 السبورة ويبدأ يف تدريسه. ىمث يسجل املعلم هذا العنوان عل ،مصادر الضوءعنوان الدرس هو 

 -الوسائل التعليمية: األسلوب الثالث:

، ة مبوضوع الدرس أو إحدى نقاطهصلعرض وسيلة تعليمية )صورة أو رسم أو عينة أو فيلم قصري( هلا 
صور  طالبه ىقد يعرض عل معلم العلوم الطبيعيةفإن  ؛املاء( مثالً  فإذا كان موضوع الدرس هو )تلوث

عنوان  الطالب، وبعد املناقشة يتوقع هفوتوغرافية أو فيلم اثبت أو شرائح شفافة مث يناقشهم فيما شاهدو 
 .ورة ويبدأ يف تدريس هذا املوضوعالسب ىالدرس هو تلوث املاء، فيكتبه املعلم عل

 -:اجلارية األحداث األسلوب الرابع:

قد يبدأ الدرس بقراءة مقال مكتوب  معلم العلوم الطبيعيةن إإذا كان الدرس عن )الفريوسات( مثاًل، ف
ل عن امليكروب أالصحف اليومية الصادرة حديثًا عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور، مث يس ىحدإيف 

أن امليكروب  الطالب إىل وصليت  وبعد املناقشة ؟ وما سبب انتشاره بشكل وابئي؟املسبب هلذا املرض
تعليمهم السبورة ويبدأ يف  ىحد الفريوسات، مث يكتب املعلم عنوان الدرس علأاملسبب هلذا املرض هو 

 .(356-340: 2001)زيتون،  نقاطه أو عناصره

 -االستشهاد من الكتاب والسنة: األسلوب اخلامس:

الدرس أبية قرآنية مثل قوله  لوم الطبيعيةالع معلمفقد يبدأ  ؛فإذا كان موضوع الدرس عن )املاء( مثالً 
، ويناقشهم يف تفسري طالبه ىالسبورة مث يقرأها عل ى: "وجعلنا من املاء كل شيء حي" ويكتبها علتعاىل

السبورة )املاء(  ىمث يكتب عنوان الدرس عل ،أمهية املاء للحياة ىأن هذه اآلية تدل عل اآلية وصوالً إىل
 ه. ويبدأ يف تدريس عناصر 

 

  -:األسلوب السادس: األنشطة االستقصائية أو الكشفية
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قد يبدأ الدرس بنشاط يتم فيه  معلم العلوم الطبيعية"فطر عفن اخلبز"، فإن  فإذا كان عنوان الدرس هو
توزيع قطع متعفنة من اخلبز على الطالب، ويطلب منهم فحصها بواسطة امليكروسكوب للتعرف على 

 هذا النشاط مقدمة لتعليمهم ذلك الدرس. ويعدذا العفن، الكائن الدقيق املسبب هل

 -املواضيع:الربط بني  األسلوب السابع:

اجلديد هو  إذا كان موضوع الدرسعلى سبيل املثال ؛ ربط موضوع الدرس السابق ابلدرس اجلديد
درس السابق )أنواع قد يبدأ الدرس مبراجعة حمتوى ال معلم العلوم الطبيعية)الوجبة الغذائية الكاملة(، فإن 

 .(Repp, 1983: 218-220)ابلدرس اجلديد تها( وربطه األغذية وأمهي

الربوتينات والفيتامينات واملواد  لقد درسنا يف الدرس السابق أنواع األغذية وهي) مثاًل: فيقول 
تار من املعدنية واملاء، ويف هذا الدرس سوف ندرس كيف خنالكربوهيدراتية واملواد الدهنيه واألمالح 

مث يكتب عنوان الدرس على السبورة ( ، يث تتصف كل منها ابلغذاء الكاملهذه املواد وجباتنا اليومية حب
 ) الوجبة الغذائية الكاملة ( ويبدأ يف شرح نقاطه.

 -:يف صورة لفظية التقدمي املنظم األسلوب الثامن:

منظم متقدم  دأ هذا الدرس بعرضفإن املعلم قد يب ؛ع الدرس هو تركيب جسم اإلنسانفإذا كان موضو 
 -:-OHPالسبورة أو لوحة ورقية أو معروضاً جبهاز  ىمكتوابً عل -كالتايل

تعاون  واجلهاز هو جمموعة من األعضاء تعمل مع بعضها يف، ن جسم اإلنسان من أجهزة وأعضاءيتكو 
األجهزة تقوم وإذا فحصت جسمك وجدت فيه جمموعة من ، مظاهر احلياةللقـيام مبظهر من وانتظام 

 -اجلهاز الدوري -اجلهاز العظمي -اجلهاز التنفسي -ة هي: اجلهاز اهلضميمبظاهر احلياة املختلف
 لى كل جهاز من األجهزة السابقة؟هل حتب أن تتعرف ع، مث يسأل: اجلهاز التناسلي -جلهاز البويلا

تكون منها اجلسم اء اليت يعنا يف رحلة داخل اجلسم لنتعرف على األجهزة واألعضتعال مويبادر بقول 
 وبعد ذلك يكتب موضوع الدرس على السبورة  ويبدأ يف تدريس عناصره وأفكاره، ووظيفة كل منها

  (.356-340: 2001)زيتون، 

 رة إاثرة الدافعية لدى الطالب:مهارابعاً: 
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الذاتية  الداخلية تلك القوة، وهي: الرغبة يف التعلم: منها افعيةللد يوجد العديد من التعاريف املتنوعة
تحقيق غاية معينة يشعر ابحلاجة إليها أو أبمهيتها املادية أو املعنوية ابلنسبة الطالب؛ لاليت حترك سلوك 

أو  ميوله واهتماماته(و  نفسه )حاجاته وخصائصه الطالبله، وتستأثر هذه القوة احملركة بعوامل تنبع من 
وتوجد ، ت(ص واملوضوعات واألفكار واألدواشياء واألشخامن البيئة املادية أو النفسية احمليطة به )األ

إلاثرة دافعيه الطالب للتعلم،  معلم العلوم الطبيعيةسلوكيات وأساليب تدريسية عديدة ميكن أن يقوم هبا 
  -منها ما يلي:و 

ستزاده منه ويستشهد يف ذلك ابآلايت القرآنية حيث الطالب من حني آلخر على طلب العلم واال -1
 .الرتبوينييث وأقوال واألحاد

على هتيئة مناخ الصف الفيزيقي واالجتماعي ليكون إجيابياً ومدعماً  يعيةمعلم العلوم الطبحيرص  -2
 -وساراً يف ذات الوقت، ويتم ذلك من خالل ما يلي: لعملية التعلم

( ذلك غري ىلإاملقاعد .. هتيئة الـبيئة الصفية الفيزيقية )الضوء، الصوت، التهوية، جدران الصف،-أ
 فعال.على حنو يثري الدافعية وحيقق التعلم ال

كل من    وذلك عن طريق جعل هذا املناخ  يسوده ؛حمفزًا للتعلم وإنسانياً  يوفر مناخًا اجتماعياً -ب
العدل ، الدفء واحلنو على الغري، اإلاثرة والتشجيعح، التفاهم والتسام، اإلنسانية املعاملة)

االهتمام املشرتك ، التعاون، التفاعل املتبادل املفتوح واملتشعب، العفوية وعدم التصنع، واملساواة
 (.االحرتام والتقدير املتبادل، الدعابة واملرح، الطمأنينة، مبصاحل الغري

على استثارة حالة التشويق والرغبة يف االكتشاف وحب االستطالع  معلم العلوم الطبيعيةيعمل  -3
 .لدى الطالب

 األساليب املختلفة للتهيئة احلافزة. معلم العلوم الطبيعيةيستخدم   -4
عند هتيئة طالبه لتعلم موضوع الدرس اجلديد أن خيربهم مقدماً  معلم العلوم الطبيعيةحيرص   -5

 أبهداف دراستهم هلذا املوضوع.
 بصراحة عن توقعاته املرغوبة بشأن أداء طالبه. معلم العلوم الطبيعيةيعرب   -6
 ويساعدهم يف حتقيقه. ى إجناز مهام التعلم بنجاحطالبه عل معلم العلوم الطبيعيةيشجع   -7
من متكن طالبه من متطلبات التعلم املسبقة مثل تدريس موضوع  معلم العلوم الطبيعيةيتأكد   -8

 -تية:آلذلك ابستخدام األساليب ا الدرس اجلديد، وميكن أن يتم
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زمة لتعلم طرح أسئلة شفهية على الطالب تعمل على استدعاء متطلبات التعلم لديهم الال-أ
 موضوع الدرس اجلديد.

يتم من خالهلا تذكري الطالب ابملعلومات أو املهارات الالزمة لتعلم  هيةالقيام مبراجعة شف-ب
 موضوع الدرس اجلديد.

 توجيه الطالب إىل حل جمموعة من األسئلة كواجبات منزلية.-ت
ى إحد أداءإجراء عرض توضيحي أو بيان عملي أمام الطالب يتم فيه توضيح كيفية -ث

 (.467-450: 2007)الزهراين،  طلباً سابقاً لتعلم مهارة جديدةاملهارات اليت تعد مت
مبشكالت ويطلب منهم حالً  -رمن حني آلخ -قدرات طالبه معلم العلوم الطبيعيةيتحدى  -9

حبيث يشرتط يف هذه املشكالت أن تكون متوسطة الصعوبة ومثرية الهتمام غالبية الطالب  ،هلا
 ياهتم.قع حبوا ومرتبطة

قيمة ما تعلمه الطالب من معلومات ومهارات، وما يقومون به من  معلم العلوم الطبيعية يربز -10
 أنشطة ومهام يف حياهتم احلالية واملستقبلية.

احلد أو التقليل من شعور الطالب حبالة امللل أو التعب ولتحقيق  معلم العلوم الطبيعيةاول حي -11
 -ميكن القيام ابلتايل: ذلك

م طرق تدريس متنوعة جتعل الطالب يف حالة نشاط وتيقظ وتكون شيقة يف ذات استخدا -1           
الوقت، ومـن هذه الطرق: املناقشة، البيان العلمي، االكتشاف، حل املشكالت، االستنباطية، 

 االستقرائية، وغريها.

 منها:م أساليب االستحواذ على االنتباه واليت استخدا -2           

 ) أ( الفكاهة.                   

 )ب( تنويع احلركات واإلشارات وموقع املعلم يف حجرة الدراسة.              

 )ج( إظهار احلماس ملا يقوم بتدريسه.              

 ) د( تغيري نربات صوته وشدهتا ونوعيتها.              

 ناء الدرس.أثيف تنويع أمناط االتصال )ه(               
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  .أثناء الدرس إذا كان الدرس طويالً يف )و( إعطاء فرتات توقف أو راحة قصرية               

إىل ..ا. بعض األنشـطة الرتوجيية مثل: حل األلغاز، حكاية القصص، ألعاب ومبارايت، إعطاء -3           
 .          غري ذلك

 درس الواحد.يمية يف السائل التعلعدداً متنوعاً من الو  استخدام -4           

ومن بني  ؛أنشطة مجاعية يتفاعل فيها الطالب مع بعضهم البعض معلم العلوم الطبيعية توفري -12
إصدار  ،هذه األنشطة: الرحالت، التمثيليات املدرسية، املعارض املدرسية، األلعاب التعليمية

  .الصحف املدرسية، أنشطة العصف الذهين، مشروعات مجاعية
 .ة تنافسية كلما مسحت الفرصة بذلكأنشط الطبيعيةلعلوم معلم ا فريتو  -13
 لديهم. ميوالً جديدة تنميةو  الية،بني موضوع الدرس وميول واهتمامات الطالب احل الربط  -14
املصاحبة لبداية تعلمهم ملوضوع أو و من حالة القلق الزائد عن احلد عند الطالب  التقليل -15

 يستشعرون فيه صعوبة.ممارستهم لنشاط 
املكافآت من حني إىل آخر لتحفيز الطالب على التعلم إذا شعر  معلم العلوم الطبيعية اماستخد -16

 وحدها.لأن احلوافز الداخلية غري كافية 
 .(356-340: 2001)زيتون،  يزود الطالب بنتائج تعلمهم أوالً أبول

 -رابعاً: مهارة تنويع املثريات:

هبدف االستحواذ على انتباه  معلم العلوم الطبيعيةهبا مجيع األفعال اليت يقوم  :املثرياتيقصد بتنويع 
توجد أساليب ، و غيري املقصود يف أساليب العرضوذلك عن طريق الت ؛أثناء سري الدرسيف التالميذ 

 -من هذه األساليب ما يلي: ؛عديدة وخمتلفة لتنويع املثريات

 

 

 -احلركي:التنويع  -1
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قفًا يف مكان لدراسة، فال يظل طوال الوقت جالسًا أو واويعين أن يغري املعلم من موقعه يف حجرة ا
أو  أو التحرك بني الصفوف واحد، وإمنا ينبغي عـليه أن يتنقل داخل الفصل ابالقرتاب من التالميذ

ملعلم تعمل على جذب فمثل هذه احلركات البسيطة من جانب ا، أو غري ذلك االقرتاب من السبورة
 انتباه التالميذ.

 -الرتكيز: -2

وحيدث هذا الطالب، ويقصد به األساليب اليت يستخدمها املعلم هبدف التحكم يف توجيه انتباه 
ليت ومن أمثلة اللغة اللفظية ا، ية أو غري لفظية أو مزيج منهماالتحكم إما عن طريق استخدام لغة لفظ

ندما ث عحيدالحظ ما ، أنصت إىل هذا، ظر إىل الشكل التوضيحيان) تستخدم يف توجيه االنتباه
 (.الحظ الفرق يف اللون، أصل هاتني النقطتني

، استخدام حركات اليدين، اهتزاز الرأس، استخدام مؤشر لتوجيه االنتباه) لة اللغة غري اللفظيةومن أمث
 ني يف آن واحد .وميكن للمعلم أن يستخدم مزجياً من اللغت(، االبتسام وتقطيب اجلبني

 -حتويل التفاعل: -3

من أهم العوامل اليت تؤدي إىل زايدة فاعلية  العملية التعليمية، وهناك ثالثة اخل الفصل التفاعل د يعد
، والطالب، تفاعل بني املعلم والطالبأنواع من التفاعل ميكن أن حتدث داخل الفصل: تفاعل بني املعلم 

 .بينهمالطالب فيما وتفاعل بني 

حيدث خالل  الطالب؛وجمموعة  العلوم الطبيعية لممعمن أنواع التفاعل وهو التفاعل بني  :النوع األول
يقدم عرضاً توضيحياً للفصل  األنشطة التعليمية املتمركزة حول املعلم، كما حيدث عندما حياضر املعلم أو

 .ككل

حيدث عندما يوجه املعلم انتباهه إىل  طالب؛وال معلم العلوم الطبيعيةوهو التفاعل بني : النوع الثاين
ج يف املناقشة أو جييب عن سؤال حمدد، وهنا ال يكون النشاط التعليمي جيعله يندممعني لكي  طالب

 وإمنا يكون متوجهاً بواسطة املعلم. متمركزاً حول املعلم
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ة التعليمية متمركزة وهنا تكون األنشط وطالب؛ طالبفهو ذلك التفاعل الذي حيدث بني  :النوع الثالث
 الطالبه فقط، فعلى سبيل املثال قد يثري أحد ى التوجييقتصر علهنا ودور املعلم  الطالبحول 

فإنه يقوم بتوجيهه إىل  على هذا السؤال معلم العلوم الطبيعيةمشكلة أو سؤااًل وبداًل من أن جييب 
حبيث  واملعلم الكفء ال يقتصر على نوع واحد من هذه األنواع الثالثة ،آخر لكي جييب عنه طالب

وهذا ، وفق ما يتطلبه املوقف الواحدلدرس ه، وإمنا حياول أن يستخدمها يف ايكون منطاً سائداً يف تدريس
يف األنشطة التعليمية  الطالباالنتقال من نوع من أنواع التفاعل إىل نوع آخر، يساعد على اندماج 

 (.467-450: 2007)الزهراين، ل على جذب انتباههم ويعم

  -:وقت التفكري -4

كأسلوب لتنويع املثريات، مما يساعد على   عن احلديث لفرتة قصريةميكن استخدام الصمت والتوقف 
  -بطرق شىت مثل: حتسني التعليم والتعلم

 للمادة التعليمية. مما حيقق فهماً أفضل  يساعد الصمت على جتزئة املعلومات إىل وحدات أصغر -
 ديد.ويكون إشارة لتهيئتهم للنشاط التعليمي اجلالطالب ميكن أن جيذب الصمت انتباه  -
 ميكن أن يستخدم التوقف أو الصمت للتأكيد على أمهية نقطة معينة. -
 سؤال. عن عدوا أنفسهم لإلجابةي لكي يفكروا يف سؤال أو للطالبيوفر وقتاً  -
 .الطالبيساعد املعلم على االستماع الستجاابت  -
 منوذجاً لسلوك االستماع اجليد. للطالبيقدم الصمت  -
  الطالب.ري مرغـوب فيه من جانب دم املوافقة على سلوك غميكن استخدام الصمت إلظهار ع -

  -التنويع يف استخدام احلواس والوسائل التعليمية: -5

مبعىن أن يستخدم الطالب؛ أن يعد دراسة حبيث خياطب كل حواس  معلم العلوم الطبيعيةجيب على 
فقط لكي يتحقق التعلم أنشطة ووسائل تعليمية متنوعة تثري مجيع حواس املتعلم وليس حاسة واحدة 

 (.467-450: 2007)الزهراين،  راعاة الفروق الفردية بني املتعلمنيوجلذب انتباه املتعلم ومل ،الفعال

 

 



 

72 
 

 -خامساً: مهارة التعزيز:

بسلوك أو استجابة  الطالبالعملية اليت يتم مبقتضاها زايدة )أو تقوية( احتمالية قيام  :يعرف التعزيز أبنه
 -الطالبأي من  - معزز يعقب ظهور هذا السلوك أو تلك االستجابة منهطريق تقدميوذلك عن  ؛معينة

أبنه عملية زايدة تكرار حدوث سلوك قليل التكرار أو اإلبقاء ه كمال: يعرفو ، (391: 2001 ،)زيتون
 2003،)زيتون "على درجة تكرار سلوك كثري التكرار، أي املكافأة على السلوك املرغوب للطالب

463.) 

وشخصيته وبتشكيل سلوكه، ومن أهم  الطالبعزيز العديد من النتائج ذات العالقة بتعلم لتول
 -هذه النتائج ما يلي:

لدى الفرد ودفعه إىل بذل جمهود ومثابرة أطول وأداء أعظم  للطالبيقوم التعزيز إباثرة الدافعية  -1
 لتحقيق أهدافه.

ة التعليمية املختلفة اليت تؤدي إىل زايدة ألنشطيف ا الطالبالتعزيز وسيلة فعالة لزايدة مشاركة  يعد -2
 التعلم.

 على تقدير جناحه ويزيد من مفهوم الذات لديه ومن شعوره ابلنجاح. الطالبيساعد التعزيز  -3
 يف حفظ النظام وضبطه يف الفصل. بدور مهمالتعزيز  يقوم -4
أثري يف ذلك إىل التإمنا يتعدى و  ؛إن أتثري التعزيز ال يقف عند حد سلوك الطالب املعزز وحده -5

ويوجد العديد من أمناط املعززات اليت ، (465:2003 ،زيتون) سلوك بقية زمالئه من الطالب
 ميكن أن يستخدمها املعلم يف التدريس منها ما يلي:

املعزز األويل هو املثري الذي يؤدي بطبيعته إىل تقوية " :ملعززات األولية واملعززات الثانويةا -1
كالطعام والشراب والدفء وجتنب األمل وجتنب ة سابقة أو تعلم )السلوك من دون خرب 

أما املعزز الثانوي فهو املثري الذي يكتسب خاصية التعزيز من خالل اقرتانه  ،الربد....(
ابملعزز األويل وهلذا مسي أحيااًن ابملعزز املتعلم أو املعزز الشرطي، وأشهر أنواع هذا التعزيز 

يف البداية ولكن ارتباطها ابحلصول على أشياء  ين لإلنسان شيئاً ود اليت مل تكن تعهي النق
 .(Repp, 1983: 220) "جعلعا تصبح من أقوى املعززات كثرية جداً 
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جيايب هو إضافة مثري بعد السلوك مباشرة مما التعزيز اإل"  التعزيز االجيايب والتعزيز السليب -2
أما التعزيز  يف مواقف مماثلة، لسلوك يف املستقبليؤدي إىل زايدة احتمال حدوث ذلك ا

السليب فهو إزالة مثري غري مرغوب فيه أو مؤمل بعد حدوث السلوك املرغوب فيه مباشرة مما 
 " يزيد كذلك من احتمالية تكرار السلوك مستقبال

 كاأللعاب الفرد حيبها أشياء تقدمي هو املادي "التعزيز التعزيز املادي والتعزيز املعنوي: -3
 الشكر وكتب والثناء املديح فهي املعنوية املعززات أما ،وغريها الغذائية دواملوا والقصص
 .وغريها التقدير وشهادات

وهي رموز معينة كالنقاط أو النجوم أو لالستبدال  القابلة املعززات وهي املعززات الرمزية: -4
 تقويته،سلوك املقبول املراد الطالب للقيام ابلالكوبوانت أو أية أشياء أخرى حيصل عليها 

 وتستبدل فيما بعد مبعززات أخرى.

 التعليمية: الوسائط: مهارة استخدام خامساً 

ومن هذه  ت إىل هذا املسمى،لقد أطلق الرتبويون العديد من املسميات على تقنيات التعليم حىت وصل
 -:املسميات

يف تقريب  الطبيعيةمعلم العلوم : ومسيت بذلك نتيجة اعتقاد البعض أهنا تعني الوسائط اإليضاحية.  1
  دة.املفاهيم ألذهان الطالب، وإيضاح اخلربات اليت مل يستطع شرحها ابلكلمة اجملر 

الوسائل البصرية: وهي تلك األشياء اليت تعتمد يف تعليمها على حاسة البصر مثل اخلرائط .  2
غريها بصر دون والصور وغريها من اللوحات التوضيحية، ويعاب على هذه التسمية اهتمامها حباسة ال

 .من احلواس

الوسائل السمعية: وهي تلك الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع مثل الراديو والتلفون  . 3
  التعليمي واملسجل، ومن مساوئ هذه التسمية تركيزها على حاسة السمع

والبصر الوسائل السمعية البصرية: وهي تلك الوسائل اليت تعتمد يف تعليمها على حاسيت السمع .  4
 (.467-450: 2007)الزهراين،  ما.ثل التلفاز والسينم
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الوسائل التعليمية: جمموعة كاملة من املواد واألدوات واألجهزة التعليمية اليت يستخدمها املعلم .  5
أو املتعلم لنقل حمتوى معريف أو الوصول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها هبدف حتسني عملية التعلم 

 .والتعليم

وتغلغل  ـ،قنيات التعليم: مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي اجتاح العلم بعد الثورة الصناعيةت .6   
التعليمية وذلك لكوهنا  التقنيات احلديثة يف مجيع نشاطات اإلنسان االقتصادية واالجتماعية وحىت
)نشوان  "اة املختلفةاحليأصبحت أسلواًب مربجمًا ويهدف إىل تطبيق املعرفة واخلربة العلمية يف جماالت 

 -:يف التايلأمهية الوسائل التعليمية ، وتكمن (46: 2005والزعانني، 

 حتفاظ بنشاطه وجذب انتباهه وإبعاد امللل عنه.تشويق الطالب واال -1
 تساعد الوسيلة التعليمية على تعلم الطالب ألهنا تويف خربات أقرب إىل الواقع. -2
الكالم إىل عرض عملي يسهل حفظه وعدم نسيانه  توضيح املقرر الدراسي من خالل حتول -3

 وتذكره.
 الوقت واجلهد على عضو هيئة التدريس والطالب يف التعلم والتعليم. توفري -4
  .ءم مع مستوايت الطالب املختلفة خربات متنوعة ومتفاوتة وتعرض أبساليب خمتلفة تتالميتقد   -5
وذلك لقدرهتا على توضيح  ؛بطالال جتاهات مرغوب فيها عنداجيابية وقيم و إتكوين ميول  -6

 تساعد على تكوين صور مرتبطة هلا يف األذهان.اليت واأللفاظ املفاهيم 
 تسهم يف املشاركة اإلجيابية للطالب يف مرحلة العرض والتقومي واإلجابة على تساؤالت املعلم  -7

 . ) 19-12: 2004 ،عيد(
 : مهارة طرح األسئلة الشفهية:سادساً 

ية أو طلبية توجه إىل شخص معني )طالب( أو عدة أشخاص مجلة استفهامالسؤال أبنه يعرف 
)طالب( بفرض إاثرة استجابة لفظية منه أو منهم أو بفرض حثه أو حثهم على توليد األسئلة أو بفرض 

كما يعرف أبنه "مثري عقلي حمدد وقصري وواضح يؤدي إىل حدوث ،  انتباهه أو انتباههم ألمر معني لفت
 .(494: 2003)زيتون،  نوع والدرجة على نوع هذا املثري ودرجته"تتوقف يف ال ستجابة فوريةا



 

75 
 

خالهلا  من وتظهر يف املوقف التعليمي جمموعة اإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم :مهارة طرح األسئلة هىو 
استخدامه ومدى  ،السؤال( تباعها عند التخطيط للسؤال )صياغةامدى معرفته ابألساسيات الواجب 

الطالب، واألساليب املتبعة يف معاجلة إجاابت  سئلة وإجادته ألساليب توجيه السؤاليع أمناط األجلم
جمموعة من السلوكيات )األداءات( التدريسية اليت يقوم هبا  :كذلك يقصد مبهارة طرح األسئلة أبهنا

وتتعلق بكل  ملوقف التدريسيمعطيات ابدقة وبسرعة وبقدرة على التكيف مع  معلم العلوم الطبيعية
االنتظار عقب مساع ، االستماع إىل اإلجابة، اختيار الطالب اجمليب ل،توجيه السؤا، إعداد السؤال: من

التعامل مع أسئلة ، الب على توليد األسئلة وتوجيههاتشجيع الط، معاجلة إجاابت الطالب، اإلجابة
 .الطالب

مهارات  هارة تشتمل على أربعذه املد أن هجن السابقني ملهارة طرح األسئلةووفقًا للتعريفني 
، مهارة توجيه األسئلة، وهذه املهارات هي: مهارة صياغة األسئلة وترتيبها ،لكها املعلمفرعية ينبغي أن ميت

 (.463: 2007)الزهراين، مهارة التعامل مع أسئلة الطالب ، رة معاجلة إجاابت الطالبامه
 -:الصف: مهارة إدارة سابعاً 

مبشاركة الطلبة لتهيئة  يقوم هبا معلم العلوم الطبيعية جمموعة من النشاطات اليت: أبهنا إدارة الصف تعرف
)الزهراين، اجملتمع  ورعاية السلوك لدى الطالب لكي يكونوا انفعني يف التعليمية اجلو املناسب للعملية

يف  بيعيةمعلم العلوم الطجمموعة من األنشطة اليت يستخدمها : وتعرف كذلك أبهنا،(464: 2007
وحذف األمناط غري املناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية  الطالبتنمية األمناط السلوكية املناسبة لدى 

 2003 ،زيتون)اجليدة وخلق جو اجتماعي فعال ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريته 
:510.) 

ة طبيعية ملهارات إدارة البيئ: أن امتالك معلم العلوم الخنلص إىلومن خالل التعريفات السابقة 
تواء الطالب بصورة فاعلة، ولعل من أهداف واح يف خلق أجواء تعليمية حمفزة اً الصفية يساعده كثري 

حفظ النظام يف مفهوم اإلدارة الصفية مل يعد مقتصرًا فقط على  توضيح أنإدارة البيئة الصفية هو: 
لذا  ة؛ري وأصبح يركز على أهداف حمددذلك بكث بل جتاوز، الصف والتأكد من سري العملية التعليمية

 ومن مث فهي تعىن ابملمارسة والطريقة اليت توضع وتعليمية، تسعى اإلدارة الصفية إىل حتقيق أهداف تربوية
ـتم ابستثمار اإلمكاانت املادية وتشمل الصف الدراسي هتا هذه األهداف الرتبوية موضع التنفيـذ، و هب
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وذلك من  والطالبملواد التعليميـة، إضافة إىل املوارد البشرية املتمثلة يف املعلم والتجهيزات واألدوات وا
  -ي:أجل حتقيق أهداف عامة تتمثـل فيما يل

  والطالب.حتقيق أهداف التعليم والتعلم من قبل املعلم  -

يـاً إلحداث التعليم ناصر اإلدارة الصفية )البشرية واملادية( املتاحة اسـتخداماً علميـاً وعقالناستخدام ع -
 .والتعلم املرغوب فيهما

  ة.مبا يتفق واألهداف املنشود والطالبتنظيم وتنسيق اجلهود املبذولة من قبل املعلم  -

 وآخرون،)كرمي  يف الصف الدراسيإجياد روح التفاهم والتعاون وممارسة العمل الفردي واجلماعي  -
1995 :26). 

جيايب إأمر يف غاية األمهية ملا يوحيه من انطباع  الصفية وهو البيئةتنظيم من األمور املهمة أيضًا  -
مبايعزز ذلك يف نفوس الطالب، ومن  لالنتظام والرتتيب واالهتمام مبعايري ومبادىء األدب واألخالق

  - تنظيم البيئة الصفية مايلي:األمور اليت ينبغي مراعاهتا يف

 .لبةالطاوالت ذات ارتفاع يتناسب مع أعمار الط -

 هنامن أن خيتار ما يريده من وسائل وأدوات ويعيدها إىل مكا الطالبأن تكون الرفوف قصرية متكن  - 
 .بسهولة

 .حيث ال توضع وسائل حادة أو مواد كيماوية أو مواد طبية قريبـة منهم الطالبمراعاة سالمة  - 

إىل زاويـة أخـرى حبرية وعدم عند وضع األركان البد من مراعاة طريقة انتقال الطالب من زاوية  - 
 .ازدحام الصف ابألاثث والوسائل

 .ضرورة فرش الغرفة الصفية بقطعة سجاد وخاصة ركن األلعاب -

 .األركان حيث يقابل الركن اجلاف ركناً مبلوالً تنظيم وضع   -

ب وخاصة األنشطة الورقية ضـمن ملف الطال الطالبتنظيم مكان خاص كخزانة توضع فيها نتاجات  -
 .ترفع معه للصف الذي يليه
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 .ضرورة وجود مكتبة صفية كمصادر للمعلومات -

سرحي ومن مث إىل التمثيل مما تنظيم ركن للمسرح حبيث حتول بعض القصص يف الدرس إىل حوار م -
 .يزيد من الثراء اللغوي وذلك إلدخال الدراما يف التعليم

  .يعيـة أو االسـتعانة ابإلضـاءة الكهرابئيةإضاءة الصف بصورة كافية سواء كانت اإلضـاءة طب - 

هلا خطر على الغرفة بصورة مستمرة وتكييفها ابلوسائل املناسبة على أال تكون هذه الوسائل مما  هتوية -
 ( .463: 2007)الزهراين،  الطالبصحة 

 -: مهارة الغلق أو اخلامتة:اثمناً 

ينتهي واليت يقصد هبا أن  معلم العلوم الطبيعيةن يشري الغلق إىل تلك األفعال أو األقوال اليت تصدر ع
أمهية كبرية يف لذلك فإن له  وميثل الغلق آخر مرحلة من مراحل الدرس،، عرض الدرس هناية مناسبة

  -حتقيق أهداف الدرس ؛ فالغلق حيقق وظائف عديدة منها:

 وتوجيههم إىل هناية الدرس. الطالبجذب انتباه  -1     

 على تنظيم املعلومات يف عقوهلم وبلورهتا. بطالاليساعد  -2     

يتم عرض نوعني رئيسني وفيما يلي ، لدرس وأتكيدها وربطها مع بعضهاإبراز النقاط اهلامة يف ا -3     
  -ا منفردين أو جمتمعني حسب ما يقتضيه املوقف، ومها:ممن الغلق ميكن استخدامه

 -غلق املراجعة: ويتميز بعدة خصائص هي: -1

 إىل نقطة هناية منطقية الدرس. الطالبذا النوع من الغلق على جذب انتباه ل هيعم -
 مه املعلم.يستخدم ملراجعة النقاط الرئيسة يف العرض الذي قد -
 يراجع النتائج املستخدمة يف تعلم املادة خالل العرض. -
 حول موضوع معني. الطالبيلخص مناقشات  -
 سبق دراسته. يربط موضوع الدرس مبفهوم أو مبدأ أو موضوع -
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وهذا النوع من الغلق مناسب لالستخدام إذا أراد املعلم أن يساعد تالميذه على تنظيم أفكارهم  -
 .املعد مسبقاً أو امللخص السبوريسطة امللخص حول مفهوم معني بوا

 -غلق النقل: ويتميز هذا النوع ابخلصائص التالية: -2

 .ينتقل هبم إىل دراسة موضوع جديداملوضوع و إىل نقطة النهاية يف دراسة  الطالبيلفت انتباه  -
 استخالص معلومات جديدة من معلومات سبق دراستها. الطالبيطلب من  -
 .(463: 2007)الزهراين،  التدريب عليهرسة ما سبق أن تعلموه أو مبما للطالبيسمح  -

داخل الصف  تنفيذ الدروس لتلك املهارات اليت تعينه علىمعلم العلوم الطبيعية  فإن امتالك: لذا
 عه يف بداية طريق جتويد العملية التعليمية مبا حيقق أهداف االعتماد املدرسي.يض

 :: كفاية التقوميالكفاية الثالثة
عنصراً جوهرايً من  تعدما ، كعملية تقومي الطالب أحد املرتكزات األساسية يف أي برانمج تربوي تعد

فعملية  ؛وويل األمر واملسؤول لكل من املعلم والطالبوهي ذات أمهية ابلغة  ،عناصر العملية التعليمية
الضعف والقوة ودرجة يف إعطاء الدرجات لطالبه وتشخيص مواطن  معلم العلوم الطبيعيةالتقومي تساعد 

ما وأهنا توجهه للبحث عن طرق ووسائل معينة للوصول إىل تعلم ك  بلوغهم األهداف اليت رمسها هلم،
 أفضل لطالبه.

ومي للطالب أتيت من خالل تزويده مبعلومات عن درجة التقدم اليت أحرزه يف الوصول التق عملية وأمهية 
ابلتحسني  عليه والقوة عنده، ابإلضافة النعكاسهاف إىل األهداف املرسومة، كما تبني جوانب الضع

دارك أما ويل األمر فالتقومي يبني له وضع ابنه وبذلك يساعده يف ت، لوضعه الذي يتبع تدارك معلمه
، أو يف تشجيعه ورعايته إن كان فيه قوة أو ميل أو اهتمام بشيء حسن األمر إن كان يف الطالب ضعفاً 

وهذا يعود ابلفائدة الكبرية يف  ؛مدى فعالية املنهج والربامج املدرسية ف لهوأما املسؤول فالتقومي يكش
بوية ترشدهم إىل أجنح الطرق حتسني وتطوير املناهج وعقد دورات تدريبية للمعلمني وورشات عمل تر 

 ( 29-13: 2013)الغامدي،  يف الوصول إىل الغاايت واألهداف املرسومة
 يف العملية التعليمية: تهالتقومي وأمهيأواًل: 

فهو   ،مكوانت النظام التعليمي كافة  يكتسب التقومي أمهيته كونه يكشف عن نقاط القوة أو الضعف يف
ب عليه من قرارات وإجراءات لتطوير هذا النظام يمي أمهية وذلك ملا يرتتأكثر عناصر النظام التعل" يعد:

ية من الدقة واإلتقان واملوضوعية جاءت نتائجها فعمليات التقومي إن مل تكن على درجة عال، أو ذاك
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األمر الذي يرتتب عليه اختاذ قرارات وإجراءات خاطئة تضر ابلنظام التعليمي ، مضللة وغري صحيحة
 .(188: 2006)اخلليفة،  "تفيدهأكثر مما 

، هو الطالبعندما تتعلق بتقومي املخرج من العملية التعليمية و  كثر وضوحاً و أتبد هتأمهي :كما أن
 -أن التقومي يفيد يف العديد من اجلوانب منها: يعينوهذا 
 .توجيه أنظار الطالب إىل أمهية الدراسة أوالً أبول .1
 .يةإدراك أمهية إجناز الواجبات املنزل .2
 .توضيح الصورة الكلية ملستوايت الطالب .3
 .بتكار لدى الطالبالكشف عن أشـكال اال  .4
 .حتديد الدرجات اليت يستحقها كل طالب .5
 .تطوير املنهج املدرسي  .6
 .(32: 2000)سليمان وسعيد،  حتديد مستوايت أداء املعلمني يف التدريس .7
 :لتقومي أفضل طبيعيةمعلم العلوم ال يف توافرها ينبغي اليت الكفاايتاثنياً: 
 من النجاحمعلم العلوم الطبيعية متكن  اليت ت( االجتاها، املعارف املهارات،) القدرات جمموعة هبا يقصد

 غرفة الصف داخل الرتبوية العملية يدير الذي معلم العلوم الطبيعية ابملقوم ويقصد ،يف تقومي الدروس
 املخطط حتقيق النتائج من التأكد على تساعده اليت جراءات املنظمةاإل من سلسلة ويطور، وينفذها

 معلم العلوم الطبيعية التقومي امتالك ويتطلب، وتطورها والتعلم التعليم عملية حتسني يف تسهم واليت؛ هلا
 -ة:تاليال املعرفيةأو  الشخصية للكفاايت
 -وتتضمن: الشخصية الكفاايت -1
 .التحيز وعدم التقومي يف العدالة -
 .الصفي التقومي من جزءاً  وجعله الذايت وميالتق على الرتكيز -
 .مهنياً  ذاته تنمية -
 .املناسبة احللول واقرتاح املشكالت مع التعامل -
 .معها التكيف على والقدرة ختصصه جمال يف والتغريات التطورات مواكبة -
 .ودي أبسلوب الراجعة للمعنيني التغذية تقدمي -
 .عليها واالتفاق ميالتقو  ومعايري أدوات اختيار عند الطالب إشراك -
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 .خمتلفة صفية مواقف يف التقومي مهارات تطبيق -
 .التقومي يف التكنولوجيا توظيف على القدرة -
 -وتتضمن: املعرفية الكفاايت -2
 .وأهدافها والتعليم الرتبية فلسفة معرفة -
 معرفة فلسفة العلوم خبصوص املادة اليت يقوم بتدريسها. -
 .بوضوح التقومي هدف حتديد -
 .وأدواهتا التقومي ياتاتيجاسرت  تنويع -
 .وتفسريها وحتليلها البياانت مجع -
 .القوة نقاط راءثأو إ الضعف نقاط ملعاجلة وتوظيفها التقومي نتائج من االستفادة -
 .حمتواه هدافه وحتليلأو  يدرسه الذي للمبحث املقررة املدرسية والكتب جاملنه حمتوى معرفة -
 .ومسؤولياته وواجباته حقوقه معرفة -
 .الطالب تعلم نتاجات تقومي أساليب معرفة -
  الراجعة التغذية وتقدمي وحتليلها االختبارات بناء -
 :أنواع التقومياثلثاً: 

 -للتقومي عدد من األوجه ينبغي على معلم العلوم الطبيعية ممارستها بكفاءة عالية، وهي:
 أواًل: التقومي القبلي:

للحكم على صالحيته يف جمال من اجملاالت،  يداً مته الطالبهدف التقومي القبلي إىل حتديد مستوى 
ان املسارات التعليمية؛ كيف نوع معني من  الطالبفإذا أردان مثالً أن حندد ما إذا كان من املمكن قبول 

علينا أن نقوم بعملية تقومي قبلي ابستخدام اختبارات القدرات أو االستعدادات ابإلضافة إىل املقابالت 
ويف ضوء هذه البياانت ميكننا أن نصدر حكماً مبدى  ،الدراسي الطالباتريخ الشخصية وبياانت عن 

يف  الطالبوزيع ت، وهو كذلك يهدف إىل (23: 2004)سعاد،  هاصالحيته للدراسة اليت تقدم إلي
للتقومي القبلي قبل تقدمي  معلم العلوم الطبيعيةوقد يلجأ م، مستوايت خمتلفة حسب مستوى حتصيله

ليتسىن له التعرف على خرباهتم السابقة ومن مث البناء عليها سواء كان يف للطالب؛  وماتاخلربات واملعل
 . بداية الوحدة الدراسية أو احلصة الدراسية
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ن كّ ، وبذلك ميُ الطالبي حيدد للمعلم مدى توافر متطلبات دراسة املقرر لدى فالتقومي القبل
، املتعلم للدراسة أتخذ يف اعتبارها مدى استعدادأن يكيف أنشطة التدريس حبيث  معلم العلوم الطبيعية

أن يقوم بتدريس بعض مهارات مبدئية والزمة لدراسة املقرر إذا كشف  ملعلم العلوم الطبيعيةوميكن 
 (.24 :2004)سعاد،  ختبار القبلي عن أن معظم املتعلمني ال ميتلكوهنااال

م لعلوم الطبيعية، وخاصة يف بداية العاأمهية التقومي القبلي من قبل معلم ا التأكيد علىوحيسن 
مستوى الطالب يف كل  نع نسبياً  اً جيد اً عام اً طيه تصور عمما ي ؛الفصل الدراسي الثاين الدراسي أو

عمل املسابقات التعليمية حول  فصل، وميكن أن يكون ذلك من خالل توجيه األسئلة الشفهية، أو
 .ثالً حصيليت السابقة" م" املادة العلمية حتت عنوان

 :)املصاحب( اثنياً: التقومي البنائي

يف  معلم العلوم الطبيعيةيت يقوم هبا رف أبنه العملية التقوميية العيطلق عليه أحيااًن التقومي املستمر، ويُ 
ومن األساليب ة، أثناء سري احلصة الدراسي يف ويواكبهأثناء عملية التعلم، وهو يبدأ مع بداية التعلم 

 -معلم العلوم الطبيعية للقيام بعملية التقومي البنائي مايلي:مها والطرق اليت يستخد

 . املناقشة الصفية -

 .الطالبالحظة أداء م -

 . الواجبات البيتية ومتابعتها -

 . النصائح واإلرشادات -

 .(45: م2008شعرية،  )أبو حصص التقوية -

يف التدريس ويف التعلم  عملية بناء املنهجالبنائي أيضًا استخدام التقومي املنظم يف  ومن صور التقومي   
أثناء البناء أو التكوين فيجب يف وحيث أن التقومي البنائي حيدث  ،حتسني تلك النواحي الثالث هبدف

عند استخدام التقومي وينبغي  ها،بذل كل جهد ممكن من أجل استخدامه يف حتسني تلك العملية نفس
هج نلم وحتديد املواصفات اخلاصة ابلتقومي البنائي، وعند بناء املالبنائي أوالً حتليل مكوانت وحدات التع

توي على مادة تعليمية ميكن تعلمها يف موقف حمدد، وميكن لواضع حي اً واحد اً بار الوحدة درسميكن اعت
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وسلوك  بوضع جمموعة من املواصفات حيدد منها بشيء من التفصيل احملتوى املنهج أن يقوم ببناء وحدة
اليت يرغب  األهداف اليت ينبغي حتقيقها من جراء تدريس ذلك احملتوى وحتديد املستوايت أو، الطالب

يف حتقيقها، وبعد معرفة تلك املواصفات حياول واضعي املادة التعليمية حتديد املادة واخلربات التعليمية 
ام نفس تخداس ملعلم العلوم الطبيعيةاليت ستساعد الطالب على حتقيق األهداف املوضوعة، وميكن 

وحتدد  ،تحقيق الكتاابت املوضوعةاملواصفات لبناء أدوات تقومي بنائية توضح أن الطالب قد قاموا ب
إن أبرز الوظائف اليت حيققها هذا النوع من ، و أي نواح منها قام الطالب فعالً بتحقيقها أو قصروا فيها

 :- التقومي هي

 . يف االجتاه املرغوب فيه الطالبوجيه تعلم ت -

 . يز جوانب القوةوتعز  لعالج جوانب الضعف وتالفيها الطالب؛حتديد جوانب القوة والضعف لدى  -

 هم.فكرة واضحة عن أدائ مهئوإعطام بنتائج تعلمه الطالبعريف ت -

 . للتعلم واالستمرار فيه الطالبإاثرة دافعية   -

 . املستفادة منها هـا هبدف ترسيخ املعلوماتو يف الـمواد اليت درس الطالبمـراجعة   -

 . التعلملتسهيل انتقال أثر  حدود املعرفة إىل الفهمز جتاو   -

 . وتوضيح العالقات القائمة بينها حتليل موضوعات املدرسة  -

 . وحتديد منطلقات حصص التقوية وضع برانمج للتعليم العالجي  -

على أو  يةلدرس بصيغ سلوكوحتديد أهداف ا على التخطيط للتدريس معلم العلوم الطبيعية يزفحت -
 ا.شكل نتاجات تعلمية يراد حتقيقه

فحينما تكون املادة التعليمية  ؛أكفأ استخدام للتقومي البنائي الطالبسرعة تعلم  كما أن تنظيم
من الوحدة األوىل والثانية مثاًل قبل الثالثة والرابعة  الطالبما متتابعة فمن املهم أن يتمكن  يف مقرر

القصرية  بدو ذلك واضحًا يف مادة الرايضيات إال أن االستخدام املستمر للتقومياتيو ، وهكذا ....
 .(22-17: 2001خاصة إذا ما صاحبتها تغذية راجعة يرتبط مبستوى حتصيل الطالب )الدوسري، 
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 :اثلثاً: التقومي التشخيصي

مات عن حتصيل سلوب تعلم وتعليم يتطلب اجلمع املنظم للمعلو يعرف التقومي التشخيصي أبنه: أ
)أبو  أنشطة صفية تليب حاجات الطلبة التعليميةوبناء  ؛ لتحديد مواطن القوة والضعف لديهمالطالب

يهدف التقومي التشخيصي إىل اكتشاف نواحي القوة والضعف يف و (، 2000: 4أصفر وآخرون، 
 ؛خلتامي من انحية أخرى، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ابلتقومي البنائي من انحية وابلتقومي االطالبحتصيل 

النمو عن طريق احلصول على تغذية راجعة من نتائج التقومي  حيث أن التقومي البنائي يفيدان يف تتبع
 -يضا يف:أ، ويفيد والقيام بعمليات تصحيحية

 . عند مستواهم التحصيلي والبدء من ذلك املستوى الطالبمقابلة  -

 . دفوها للوصول لتلك املستوايتمعرفة شيء عن اخلربات واملشكالت اليت صا -

 . احلالية يف اخلربات املدرسية املقبلةإدراك أثر اخلربات  -

 .(30 –12: 2010)الغبيسي،  مالتعرف على من يعانون من صعوابت التعل -

 رابعاً: التقومي اخلتامي أو النهائي:

يكون املفحوص و اية برانمج تعليمي، العملية التقوميية اليت جيري القيام هبا يف هن: لتقومي النهائييقصد اب
 الطالبأمت متطلباته يف الوقت احملدد إلمتامها، والتقومي النهائي هو الذي حيدد درجة حتقيق  قد

ت اليت ومن األمثلة عليه يف مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية االمتحاان، للمخرجات الرئيسة لتعلم مقرر ما
حان العام لكليات كل فصل دراسي وامتحان الثانوية العامة واالمت  تتناول خمتلف املواد الدراسية يف هناية

والتقومي اخلتامي يتم يف ضوء حمددات معينة أبرزها حتديد موعد إجرائه وتعيني القائمني به ع، اجملتم
النموذجية هلا ومراعاة الدقة يف التصحيح  واملشاركني يف املراقبة ومراعاة سرية األسئلة ووضع اإلجاابت

 -وفيما يلي أبرز األغراض اليت حيققها هذا النوع من التقومي: (13: 2010، )عدس

 . يف سجالت خاصة الطالبرصد عالمات  -

 . إصدار أحكام تتعلق ابلطالب كاإلكمال والنجاح والرسوب -
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 . ختلفة أو الكليات املختلفةعلى الربامج املختلفة أو التخصصات امل الطالبتوزيع  -

 . وطرق التدريس الطالبفعالية جهود احلكم على مدى  -

ني بيف الشعب الدراسية املختلفة اليت تضمنها املدرسة الواحدة أو  الطالبإجراء مقارانت بني نتائج  -
 . يف املدارس املختلفة الطالبنتائج 

 .املعمول هباوالتعليمية  السياسات الرتبويةمناهج العلوم الطبيعية مع احلكم على مدى مالءمة  -

القيام به، فبينما يعتمد  معلم العلوم الطبيعيةبًا ما تتغري وسائل التقومي تبعاً لنوع التقومي الذي يريد الوغ
الشفوية واالختبارات  التقومي البنائي على العديد من املصادر مثل االختبارات التحريرية املتعددة

تبارات النهائية يف ائي يركز على االخجند التقومي النه ،والواجبات املنزلية ومالحظات املعلم يف الفصل
هناية الفصل الدراسي أو العام الدراسي مع االستفادة جبزء من نتائج التقومي البنائي يف إصدار حكم 

 .(51 :2009لبدة وأخرون،  )أبولالنتقال لصف أعلى  الطالبعلى أحقية 

التعليم يف املناطق واحملافظات  : هناك نوع من التقومي ينبغي أن يؤخذ به وهو من مهام إداراتكما أن
ومي واسع النطاق" حيث يستهدف قياس مستوى الطالب يف مادة ما أو التعليمية ويطلق عليه "التق

ا النوع ختصص ما على مستوى اإلدارة التعليمية، وميكن العمل به على مستوى الدولة كذلك، فمثل هذ
كبري جداً من املصداقية والثبات حيث تتوافر من التقومي يعطي مؤشرات واضحة ورمبا يكون فيها نوع  

نهج الدراسي الذي خضع له الطالب موحد ، واألسلوب الذي سيستخدم للتقومي عوامل مثل أن امل
إلدارة التعليمية موحد كذلك، فهذا يعطي مؤشرًا عن مدى متكن معلمي العلوم الطبيعية أو اهتمام ا

 لول واملعاجلات املناسبة. مبجال العلوم الطبيعية، ويساعد على وضع احل
 : كفاية أخالقيات املهنة:   الكفاية الرابعة

ليس ترفا فكراي منارسه جملرد إشباع نزعة عاطفية أو تلبية فضول  املهنيةعن أخالقيات املعلم احلديث إن 
مل يف كل لقاء يفتأ املتتبعون ملسرية الرتبية والتعليم يف الكثري من بلدان العاإذ ال  إنه ضرورة ملحة؛ عقلي،

سات التعليمية وحميطها، مما يهدد بنسف العملية ينبهون إىل خطورة الوضع األخالقي والقيمي يف املؤس
 التعليمية برمتها؛ إذ ازدادت حاالت العنف املدرسي بشكل مهول، ومست مسعة املؤسسات التعليمية

ويرجع املهتمون ابلشأن ، رية للمجتمعابعتبارها فضاء للرتبية واملعرفة وصناعة القيادة الثقافية والفك
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الرتبوي والتعليمي مثل هذه الظواهر الفردية واجلماعية إىل االنفصال بني الرتبية والتعليم يف مشاريع 
واالرتقاء  الطالبعم لتنمية معارف ورسائل كثري من املؤسسات التعليمية، فاألولوية تكون يف الغالب األ

بناء القيم على اهلامش  ية منظمة وخاضعة للمتابعة والتقومي مع تركمبهاراهتم من خالل أنشطة تعليم
حينما يتورط يف خمالفات  الطالبتلتقطه صدف التنبيهات والتحذيرات واملواعظ اليت قد يصادفها 

فاحلاجة ؛ لمؤسسة التعليميدمج يف املشروع الرتبوي لمتنوعة، دون االستناد إىل مشروع علمي منظم ومن
ر الغرض اخللقي هو الغرض احلقيقي يف التعليم، فالعلم الذي ال دة إىل األخالق واعتباماسة إىل العو 

يؤدي إىل الفضيلة والكمال ال يستحق أن يسمى علما، وإنه ليس من التعليم االهتمام ابملعلومات 
د الناشئة ق مع العناية ابلصحة والرتبية البدنية والعقلية والوجدانية وإعدافقط، بل اهلدف هتذيب األخال

سبيل أمام منظومتنا الرتبوية للخروج من مأزقها الذي تعيشه سوى حتلي املعلم  فال .للحياة االجتماعية
مبا واملتعلم مبا أسلفنا من أخالق وقيم. مما ميكنهما من أداء واجباهتما على أحسن وجه وأكمل صورة 

 ( 7-5:  2008) الصمدي ،  مايصلح العالقات الرتبوية فيما بينهما، واملنظومة الرتبوية عمو 
 أخالق املهنة يف اإلسالم :أواًل: 

أهتم اإلسالم ابجلانب األخالقي، وحدد قيماً وقواعد أخالقية لكل جانب من جوانب احلياة، وقد اهتم 
املسلمون بتلك التعاليم األخالقية اإلسالمية، وعملوا على تطبيقها يف كافة جوانب حياهتم، فكانت 

ملفكرين عامة ازدهار حضارهتم، كما واكب ذلك االهتمام اهتمام مماثل من جانب امن أهم عوامل 
وآداهبم  والطالبوالرتبويني خاصة، فصنفوا العديد من الرسائل والدراسات اليت عنيت أبخالق املعلمني 

 هقي) الف على السواء، تلك األخالق اليت تستمد من اإلسالم ونظرته الشاملة لإلنسان والكون واحلياة
 ،2008  :18 .) 

صرة؛ إذ أن العلم طريق التقدم والنهضة والتفوق. والتعليم يعد ضرورة من ضرورات احلياة املعا
ولقد استطاعت اجملتمعات اليت قامت على أساس من العلم أن حتصل على التفوق العلمي الذي مكنها 

ومبا أننا "، لت على تطويرهورفعت من شأنه وعم من تلبية احتياجات شعوهبا، ألهنا اهتمت ابلعلم
الفكر الذي يعكس حياتنا الثقافية يف اجملال التعليمي، هو الفكر الرتبوي نعيش يف جمتمع إسالمي، فإن 

ذلك أن الفكر اإلسالمي مبين على هدي  ؛ اإلسالمي بكل أصوله وركائزه وحمدداته ومقوماته وأساليبه
قق الفكر اإلسالمي أهدافه، جيب أن يصاحبه تطبيق القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، ولكي حي
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، وهذا التطبيق إمنا يكون ابلرتبية اليت تعتمد على منطلقات هذا الفكر ومسلماته ومبادئه وترتمجه تربوي
ولذلك فقد رفع اإلسالم من شأن املعلم، وجعل له منزلة كبرية تقرتب من منزلة األنبياء ؛ إىل واقع حي

ُ الَِّذين  آم ُنوا سالمة، ورفع درجة العلماء إىل أعلى الدرجات، قال تعاىلعليهم صلوات هللا و  : " يـ ْرف ِع اَّللَّ
(. ويقابل تلك املنزلة اليت حيظى هبا املعلم يف  11ِمْنُكْم و الَِّذين  أُوُتوا اْلِعْلم  د ر ج اٍت " ) اجملادلة، آية: 

ع، أمهها مسئوليته جتاه تالمذته، فالتالميذ يف أي اجملتمع اإلسالمي مسئوليات يفرضها عليه ذلك اجملتم
 .( 332 : 2006)انصر، هم رعية واملسئول عنها هو املعلمدراسي إمنا فصل 

ومن هذا املنطلق فإن الفكر الرتبوي اإلسالمي قد أوجب على املعلم االلتزام أبخالق وآداب مثالية 
التعليم وكل من امتهنها، كما تنبع منها  عالية، تشمل مجيع جوانب حياته وحتيط هبا، وحتكم مهنة

مسئوليات املعلم أواًل، مث الصفات اخللقية اليت البد أن تتوفر يف املعلم واملريب املسلم حىت تكون نرباساً 
لكل من هلم شرف االنتساب ملهنة التعليم، ذلك أن اجلانب اخللقي يف شخصية املعلم شرط ضروري 

لقية احلسنة يف نفوسهم. فمن أهم مسئولياته جتاههم غرس القيم اخل لنجاحه يف أتثريه على تالمذته،
فالتالميذ ال أيخذون العلم واملعلومات عن املعلمني فحسب، بل إهنم يقتبسون من أخالقهم ويتأثرون 

يف حاجة ماسة إىل الصفات  معلم العلوم الطبيعيةفولذلك (؛  8م : 2009) احملروقي ،   "بسلوكهم
وينجح يف مهنته، حيث أن هناك مسئوليات وواجبات على املعلم  طالبهحىت يؤثر يف اخللقية الطيبة 

أن يلتزم هبا حنو ربه وخالقه أواًل وحنو نفسه وجتاه مهنته وتالمذته واملستفيدين منه، وزمالئه يف العمل، 
 -ع بشكل عام منها:وكذلك جتاه املسئولني وأولياء األمور واجملتم

 لم وجه هللا تعاىل .أن يقصد ابشتغاله ابلع .1
 أن يكون املعلم نظيفاً يف جسمه وملبسه، أنيقاً يف هيئته، طيباً يف رائحته، مجيالً يف مظهره.  .2
 أن يكون متواضعاً. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "وما تواضع أحداً هلل إال رفعه"  .3
أبن يكون عامالً  ذته يف كل شيء، حيث يطالب الغزايل املعلمأن يكون قدوة حسنة لتالم .4

 له .بعلمه فال يكذب قوله فع
 ابحلسىن واللني والرفق، وأن جيريهم جمرى بنيه يف الشفقة عليهم. الطالبأن يعامل  .5
أن يسعى يف مصاحل الطلبة ومجع قلوهبم، ومساعدهتم مبا تيسر له من جاه ومال عند قدرته  .6

 على ذلك .
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ه ابستمرار، الزدايد فعاليته سنوايً، تنمية قدراتالقدرة على  معلم العلوم الطبيعيةون لدى أن يك .7
 ( 9:  2009) احملروقي ، وذلك بعدم االكتفاء بتكرار اخلربات السابقة 

 األخالق املهنية مصادر اثنياً: 
 :تستقي األخالق من املصادر اآلتية مهنة التعليم كسائر املهن األخرى

 املصدر الديين:  .1
كد ية من القرآن الكرمي، فهو أهم مصدر يؤ يف البلدان العربية اإلسالم تستمد أخالقيات مهنة التعليم"

أيضًا من السنة النبوية  وتستمد ،دعو إىل تقوى هللا سبحانه وتعاىلوي ،الناحية االجتماعية األخالقية
تنظم العالقات بني أفراد و  وانب اإلنسانية للفرد يف احلياةفقد جاءت لتحل كل ما يتعلق ابجل ،الشريفة

 ؛وهو خري معلم وسلم هو القدوة احلسنة للبشرية فالرسول صلى هللا عليه ات،اجملتمع ومع بقية اجملتمع
املنبثقة عن املصدر ولعل أمهية األخالق  ،(333 :2006)انصر،  "لذا فإنَّ املعلمني ورثته يف التعليم

ا حتمل ابلنسبة للمؤمنني معىن االلتزام؛ ألنَّ القواعد  الديين وامللتزمة بضوابط الشريعة تكمن يف أهنَّ
، فقد دعا اإلسالم إىل احرتام املواثيق األخالقية تكون عدمية القيمة وعاجزة إذا فقدت ميزة االلتزام

رسول صلى هللا عليه وسلم من آايت النفاق من خلف والوعود اليت أيخذها املسلم على نفسه، وجعل ال
نَّه يكون أشد التزاماً على ضرورة لكل فرد من أفراد اجملتمع، فإ وإذا كان االلتزام أبخالقيات املهنة ،الوعد

العاملني يف حقل الرتبية والتعليم، وخلطورة املهنة ذاهتا اليت تسعى إىل تكوين الفرد وبناء اجملتمع املسلم 
  ). 25: 2002املتعارف عليها )الغامدي،  لقيم األخالقيةوفق ا

 . املصدر التشريعي )القانوين(: 2
التشريعات والقوانني واألنظمة املعمول هبا مصدراً مهماً من املصادر األخالقية، فهي حتدد للموظفني د تع

اخلدمة ( من نظام 43) ةونصت املاد ،سية املطلوب تنفيذها والتقيد هبايف مهنة التعليم الواجبات األسا
 معلم العلوم الطبيعيةأبن يقوم  ليماملتعلقة أبخالقيات مهنة التع م1988( لسنة 1املدنية يف األردن رقم )

مبتطلبات وظيفته اليت يشغلها، وأن يكرس مجيع أوقات دوامه الرمسي للعمل املنتج، وأن يتصرف يف 
اآلخرين واحملافظة على ويف تعامله مع  وزمالئه ومرؤوسيه برؤسائهمهنة التعليم أب دب وكياسة يف صلته 

اليت يصدرها إليه  أيضًا أن ينفذ األوامر والتوجيهات كافة عيةمعلم العلوم الطبيوأنَّ على  ،شرف مهنته
)انصر،  ات املهنية بشىت صورها وجماالهتاونظرًا ألمهية وجوب التزام املعلمني يف األخالقي ،رؤساؤه
2006: 335).  
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 . العادات والتقاليد والقيم: 3
رين، ويساهم يف تشكل شخصيته يؤثر اجملتع الذي يعيش فيه الفرد على تعامالته وعالقاته مع اآلخ

ى إداراك املوافق وأساليب معاجلته وتفسريه هلا؛ لذا ينبغي على معلم وامناط التعلم املفضلة له وقدرته عل
 يتوافق مع معايري أداء مهنة التدريس وحيقق السياسات املرسومة هلا.العلوم مراعات ذلك مبا 

 

 .األدب الرتبوي: 4
وآراء حول وأساتذة اجلامعات من مدوانت  ء العلماء والرتبوينيري من آراكثاليتوافر يف األدب النظري 

ومن  ،ويلتزم هبا الطبيعيةمعلم العلوم أو األخالق اليت جيب أن يتحلى هبا  أخالقيات مهنة التعليم
 نة التعليم بعض اخلصائص اجلسميةأخالقيات مهنة التعليم أن يتوافر لدى الشخص الذي ينخرط يف مه

 ). 27-25: 2002)الغامدي،  .واخلصائص اخللقية يةقلئص العواخلصا
 مبادئ أخالقيات مهنة التعليم : اثلثاً: 

األخالقية اليت ينبغي على معلم العلوم الطبيعية االلتزام هبا، ولعل من ملهنة التعليم جمموعة من املبادىء 
 -أمهها مايلي:

، ومات اليت مت مجعهاتصنيف املعلو  الفئة املستهدفةعلومات كافية عن مجع مأوالً املساعدة: وتتمثل يف: 
 ترتيبها حسب شدهتا ودرجة إحلاحها.و  حتديد حاجات الفئة املستهدفةو 

)فرص التعليم، املساواة يف منح الفرص ، و وضيح التعليمات والقوانني للجميعت: وتتمثل يف: اثنياً: العدالة
 .الطالبز واحملاابة بني يعدم التمي(، و التدريب، التقومي

 تشجيع اجلهود املتميزة.و  امابحرت  طالبمعاملة كل ويتمثل يف  الحرتام والتقدير:اثلثاً: ا
استخدام ، و على سرية املعلومات فاظالطالب واحلإلصغاء إىل حسن اوتتمثل يف  اإلنسانية:رابعاً: 

 شبكات التواصل الفعال.
، وانني واللوائح والتشريعات املنصوص عليهاعد والقابلقوا وتتمثل يف االلتزام االستقامة والنزاهة:خامساً: 

 الثبات يف السلوك.و  التصرف أبمانة وصدقو 
اإلعداد اجليد و  واألدوات واألجهزة قبل استخدامهاالتأكد من سالمة املواد ويتمثل يف  اإلتقان:سادسا: 

 .(337، 2006)انصر،  التنفيذقبل 
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 :بيعيةملعلم العلوم الطاخلصائص اخللقية رابعاً: 
ن يتحلى به يف أااللتزام هبذا اخللق و  معلم العلوم الطبيعيةلصدق يف القول والعمل: جيب على ا -1

ويظهر  ،م مبواعيدهومع زمالئه والناس كافة وأن يفي بوعده ويلتز  وأولياء أمورهم الطالبمعاملته مع 
، عادهتا إىل الطلبةإها و حيحوتص تااللتزام بدقة املواعيد املتصلة إبجراء االختبارا ذلك من خالل:

 ه.تقدمي املعلومات الصحيحة والدقيقة عن الطالب حينما تطلب منو 
معلم العلوم اإلخالص يف العمل: تعد هذه اخلاصية من أهم اخلصائص اخللقية اليت يتوجب على  -2

يظهر نه"، و أن يتقإن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال التحلي هبا قال صلى هللا عليه وسلم: " الطبيعية
اليومي للموقف التعليمي/ الدقة يف التخطيط و  واكبة املستجدات املتعلقة بعملهم ذلك من خالل:

  أتدية املهمات املوكلة إليه بدقة ويف موعدها احملدد.، يالتعلم
الصرب والتحمل: إن حتلي املعلم ابلصرب ميكنه من حتمل املشاق البدنية والنفسية واالجتماعية،  -3
: من خالل واملشكالت، ويظهر ذلك والقدرة على مواجهة العقبات قة ابلنفس وقوة اإلرادةالث نحهومي

يف حل  الطالبمساعدة و  الرتوي قبل إصدار األحكامو  وي االحتياجات اخلاصةمتابعة الطلبة ذ
 مشكالهتم الصفية ومتابعتها.

وضبط النفس وسعة  لمتحلي ابحلة إىل الاملريب من أكثر الناس حاج احللم والصفح وبشاشة الوجه: -4
وال تنفروا"، ويظهر ذلك من  وبشروا والتعسروا سرواعلموا وأرفقوا ويقال صلى هللا عليه وسلم:" الصدر
 أال يكون سريع الغضب بل متوازانً ، و ات البسيطة اليت تصدر عن الطلبة: التغاضي عن بعض اهلفو خالل

 يف انفعاالته.
ألنه قدوة  ؛والتفاخر وطلب الشهرة واملباهاة من املعلم عدم التعايلالتواضع: تتطلب هذه اخلاصية -5

أن تواضعوا، وما تواضع  ال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل أوحى إيلق صاحلة لتالميذه
التنازل و  االعرتاف ابخلطأو  تقبل النقد البناء من اآلخرين :ال رفعه هللا" ويظهر ذلك من خاللأحد هلل إ

 اآلراء الصحيحة.رأيه مقابل عن 
أن ميارس العدل يف معاملته  معلم العلوم الطبيعيةينبغي على  :الطالبالعدل واملوضوعية يف معاملة  -6

قال صلى هللا عليه وسلم: " أميا مؤدب ويل ثالثة  دريسهم دون حتيز ألحد أو حماابةيف أثناء ت للطالب
حشر يوم القيامة مع  مع غنيهم وغنيهم مع فقريهمهم فقري  مة فلم يعلمهم ابلسويةصبية من هذه األ

عدم و  عن سلوك الطالب قبل إصدار احلكمع معلومات كافية مجويظهر ذلك من خالل:  .اخلائنني"
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 (13-3: 2006)وزارة التعليم السعودية، "أو تقومي أدائهم الطالباحملاابة والتحيز يف معاملة 
 .(42: 2013،الشهري)
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 املبحث الرابع
 وتطوير أدائه مبعايري االعتماد املدرسي معلم العلوم الطبيعيةكفاايت   عالقة

 -:متهيد
والرقي مبستواه ومعاجلة  الرتبويني إلصالح التعليم العام ظهرت يف اآلونة األخري نداءات متعددة من بعض

يشمل كل مظاهر وآليات الح املطلوب ومع أن اإلص ،انيه وإمكاانته البشرية واملاديةوتطوير مب عيوبه
والبيئة املدرسية؛ إال أنه جيب أن  عليم العام مثل املناهج الدراسية وطرق التدريس والوسائل التعليميةالت

تعليم، وهو احملرك أو املتوج بوصفه احللقة األقوى يف عملية ال معلم العلوم الطبيعيةيتوجه بدرجة أكرب إىل 
، وذلك مالحظ لدى الكثري من الدول املتقدمة من عليمأو تطوير التصب يف إصالح د تجهو  ألي

 يف مؤسسات بدأت األصوات تتعاىل إلعادة النظر ومن هنا اهتمام كبري جداً جملاالت العلوم الطبيعية،
دافها وتقوية آليات التدريس والتدريب فيها لتحقق أه إعداد املعلمني وحماولة إصالحها والرقي مبناهجها

)النصار،  التعليم عة واملتالحقة يف ميدانأكفاء قادرين على مواجهة التغريات السري معلمياد يف إعد
وإعداده يف مقاعد  عملية التعليم ميدانياً معلم العلوم الطبيعية ل(، إال أن اهلوة بني ممارسة 1: 2007

 (2011)عيسى، ت مثل دراسة الدراساالدراسة كما يراها الباحث وكما ظهرت يف نتائج العديد من 
ه مبا يتوافق  تطوير أدائابتت ذات حاجة ملحة للتخطيط لربامج تسهم يف ؛( 2010ودراسة )الغامدي، 

 . هنا تنصب حول االعتماد املدرسيمع التوجهات احلديثة واليت
 -املدرسي:دور معلم العلوم الطبيعية يف تدريس العلوم يف ضوء معايري االعتماد : أوالً 
 اهلائل املعريف للتغري نتيجة واتساعاً  تعقيداً  أكثر مهماته وأصبحت العلوم الطبيعية لممع دور تغري لقد

 يقتصر تقليدايً  معلم العلوم الطبيعية دور كان أن فبعد ة،احليا مناحي مجيع يف والتطور التكنولوجي
 طقف التعليم على مهمته اقتصرت حيث ابملعلومات وحشوها الطلبة إىل عقول املعارف نقل على

 معلم العلوم الطبيعية دور أصبح ؛ واملدرسة الصف وحدوده املنهجي الكتاب املدرسي على واالطالع
معلم العلوم  أدوار أمهية نأ وابلتأكيد ،(103: 2000 )سعد، وأساليبه أدواره تعددت فقد خمتلفاً  اليوم

 املعرفة مصادر إىل مرشداً  بحأص فقد؛ هبا يقوم أن ينبغي اليت اجلديدة األدوار ضوء يف تتزايد الطبيعية
 . موميوهل الطالبقدرات  يناسب مبا وموجهاً  مالتعلّ  لنتائج ومقوماً  مالتعلي لعمليات ومنسقاً 

 الذي التطور ملتطلبات مسايراً  دورًا متغرياً  لوالزا كان معلم العلوم الطبيعية دور ألن ونظراً 
 يكون أن يفرتض حيث ة؛الرتبي أدبيات يف األقل علىه أدوار  اليوم تتكاثر ؛كمهنة التعليم يصاحب
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 علمياً، وابحثاً  تقنياً  ومهندساً  إدارايً  ومنظماً  اجتماعياً  ورائداً  سيكولوجياً  ومالحظاً  ومربياً ومرشداً  معلماً 
وتركيز  -املعايري املقننة عصر يف -والتقين اهلديف التوظيف من نوع معلم العلوم الطبيعية دور فقد أصاب

 سبق ومما، (422: 2004)السنبل،  املعلم  من أكثر الطالب على التدريس حقل يف الفاعل اجلهد
 :- التايل يف معلم العلوم الطبيعية أدوار حتديد ميكن

 .جوانبها مجيع من الطالب شخصية تربية -
 .وتطويره وحتسينه الواسع معناه يف املنهاج تعديل -
 .املدرسي الكتاب على االقتصار وعدم عليموالت التعلم بيئة يف التعلم مصادر كل استغالل -
 .وخدمته احمللي اجملتمع مع العالقة تنمية -
 .األكادميي التخصص جمال يف احلديثة العلمية واالكتشافات اجلارية األحداث تتبع -
 ه.جمال يف جديد كل وراء يسعى حيث املستمر املهين النمو -
 احلديثة الرتبية يف فاملعلم ،نسانيةإو  دميقراطية إدارة حصبلت مستوايهتا كل يف الرتبوية اإلدارة تطوير -

على - معلم العلوم الطبيعية ( أن107 -104: 2000رى )سعد، وي ،الرتبوية اإلدارة عناصر أحد هو
لديه  تتوافر أن جيب واملدرسي الرتبوي اإلصالح عملية قيادة على قادراً  يصبح كي -اخلصوص وجه
 -:اأمهه من اخلصائص من مجلة

 .هبا يقوم اليت أعماله لكل الفعال التخطيط  -
 .فردية فروق من بينهم ما ومراعاة عليهم والصرب معهم والتجاوب الطالب مشاعر مراعاة  -
 .التحيز وعدم وعدل مبوضوعية الطالب مع التعامل  -

 .هلا واالنتماء التعليم مهنة حب -
 .الطالب إىل وحمببة ومشوقة فعالة أبساليب يةراسالد املواد شرح على معلم العلوم الطبيعية قدرة -
 .املتشاهبة الصفات من خلإ .......اخللق دمث ودود، من،ح، آمر  متحمس، -
 .ومتطلباهتا التعليم مهنة وأخالقيات بقوانني االلتزام -
 .وبفاعلية أنشطته مجيع يف احمللي اجملتمع يشارك  -
 التعليمية والوسائل واألنشطة والطرائق العلمية واملادة العلوم تدريس أبساليب كافية معرفة لديه  -

 .التقومي أساليب إىل إضافة التعّلمية
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 اليت العمرية للمرحلة النمائية ابخلصائص كافية دراية على معلم العلوم الطبيعية يكون أن جيب -
 .يدرسها

يف طبيعة العلوم الطبيعية : أن من األدوار املهمة ملعلم العلوم الطبيعية واليت تنصب ابإلضافة إىل
عويد الطالب على البحث العلمي وأسسه وكيفية االستنتاج وتفسري وفلسفتها؛ هي السعي املستمر يف ت

 ائج واقعية وحقيقية وذلك من خالل املنهج الدراسي الذي يقوم بتدريسه.احلقائق وسبل التوصل إىل نت
 :لماد املدرسي يف تطوير أداء املع: أمهية االعتماثنياً 

واملعلم  ككلكوهنا تضع املدرسة  ملشروع االعتماد املدرسي أمر ذو أمهية ابلغة؛   إن تبين وزارات التعليم 
وذلك أن املدرسة ختضع حتت رقابة مستمرة من قبل اجلهات  لى حمك التطوير وتلزمه به،بشكل خاص ع

معلمي العلوم داء أانب تطوير من أبرز مايفرزه االعتماد املدرسي يف جو و املعنية ابالعتماد املدرسي، 
 -:هي الطبيعية

ء من خالل استخدام أساليب جديدة بنا ملعلمي العلوم الطبيعيةاالهتمام بعملية النمو املهين  .1
وفعال ينعكس  معىن يتعلم ذ ىهلهم للعمل واحلصول علؤ واليت ت م املهنية واإلداريةحاجاهت ىعل
املزيد من احلرية والدميقراطية  م الطبيعيةمعلمي العلو وذلك من خالل إعطاء ؛ الطالب ىعل

 لتطبيق أفكارهم  الذاتية وإظهار قدراهتم الشخصية.
وخرباهتم وعملهم وقدراهتم  طهمنشا ىبناء عل ملعلمي العلوم الطبيعية تقدمي احلوافز املادية واملعنوية .2

علم، يدة يف التابنتمائهم للمدرسة من خالل تبين تقنيات جد معلمو العلوم الطبيعيةيشعر  ىتح
توفر هلم بيئة تعليمية وسعيها ألن وهذا يتطلب سياسة تعليمية واضحة من قبل اإلدارة التعليمية 

 .اخ تعليمي مناسب ألدائهم الوظيفيومن
دريبية املهنية يف عملية التدريس وتقدمي دورات ت معلمي العلوم الطبيعيةحاجات  ىالتعرف عل .3

جل إكساهبم العديد من املهارات اليت أمن حلاجات ه اهذ ىأثناء اخلدمة هلم بناء عليف 
، وتسهم يف حتقيق األهداف ملدرسة املادية واملعنوية بسهولةتساعدهم يف التعامل مع مكوانت ا

 .(12: 2003)أمحد،  املدرسية يف أقل جهد وتكلفة ووقت
 سهم؛ أنه يالطبيعيةوم ومن الفوائد املرتتبة على تطبيق االعتماد املدرسي يف تطوير أداء معلم العل

اليت تساعد  على املستجدات الرتبوية احلديثة مبنية هتنشطأعلم يطبق اسرتاتيجيات التعليم و املجعل يف 
بوضوح وبشكل يتفق مع  الطالبعلى حتقيق التوقعات اليت حددها املنهج، ويتم توصيف نواتج تعلم 
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علم وتعليم تتالءم مع خمتلف نواتج التعلم ب تساليأ معلمو العلوم الطبيعيةمتطلبات املرحلة، ويستخدم 
سس علمية أالتخطيط والتحضري للدرس وفق ك  جتياز املعتمدةمجيع مؤشرات التقييم واالوتتضمن 
طالع على مصادر املعلومات املتنوعة اال: العلمية من خالل التدريسوالتمكن من مادة ، صحيحة

هدافه وفق ألتزام بتنفيذ الدرس و عداد، االل اإلبسجوتوثيق مصادر املعلومات املعنية ملوضوع الدرس 
، خالل مصادر تعلم تكامليةمن  الطالبقدرات مع انتقاء طرق تعليم تتناسب و  التخطيط املسبق

تنوع طرق التعليم وفق املواقف التعليمية املختلفة،  ،الطالبستخدام طرق تعليم تبعث جذب ومشاركة ا
ساليب التعلم، التنوع يف استخدام الوسائل التعليمية ألدرس و ة اتصميم وسائل تعليمية تتناسب وطبيع

معلم العلوم لتزام ابللوائح والتعليمات اليت تعني ، اإلالطالبدراك إفهم و معهم ومع تتناسب  اليت والتقنية
تباعها يف العمل الفردي واجلماعي ابلفصل، اجراءات الواجب لتزام ابإلاال دارة الفصل،إيف  الطبيعية

وتشجيعه وحتفيزه على  الطالب، حث والطالبجاذبة تساعد على التفاعل بني املعلم جيابية إري بيئة توف
قسام العلمية يف رات معلمي القسم الواحد وبني األعداد برامج وخطط لتبادل زايإ صل،التعلم ابلف

على هم ث، حتفيز جراء البحو إاملشاركة يف و  على كتابة التقارير معلمي العلوم الطبيعيةاملدرسة، حث 
يف امللتقيات  معلم العلوم الطبيعيةشراك إو  ورش التعليمية واملشاغل الرتبوية وحلقات النقاشعمل ال

بقوائم ملصادر املعلومات  معلمي العلوم الطبيعيةتزويد وراق حبث لصقل خرباته، العلمية واملنتدايت أب
صميم خطط وبرامج لرصد يا يف التعلم، تتوظيف التكنولوج املهنية، مهلا لتدعيم ثقافتهشكاأجبميع 

 مع نشطة متنوعة تتناسبأابتكار كادميية داخل الصف، كادميية وغري األاأل الطالباحتياجات 
  2010،)راضي واستثارهتم للبحث مبا يدعم التعلم الذايت لديهم الطالباحتياجات 

http://www.annaharkw.com/). 
أداء معلم العلوم الطبيعية يف ضـــــــــوء معايري  ية تطوير: أن أمهإىل التوصــــــلميكن أن ومن ذلك 

ات واضــــــحة وأهداف حمددة االعتماد املدرســــــي جتعل برامج التطوير اليت يتم التخطيط هلا ذات مســــــار 
شك يف أن أنظمة االعتماد املدرسي ؤشرات املعتمدة يف نظام االعتماد؛ حيث السهام يف حتقيق امللإل

، كما يميجتاهات احلديثة والعاملية للمجال الرتبوي والتعلافق مع االتطور مطرد ومســــــتمر ومتو  يف حالة
 أدايتمت إعداده بعد تطبيق ربانمج التطوير الذي املخصــص ل اخلامسســيتبني ذلك إبذن هللا يف الفصــل 

 الدراسة.
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 املبحث اخلامس
 معلمي العلوم الطبيعية األداء املهينأدوار القيادة التعليمية يف تطوير 

 -متهيد:

وتطوير املعلمني،  يق األهداف التعليمية والرتبويةيف حتق التعليميةؤكد الرتبويون على أمهية دور القيادة ي
بعدما كانت تتمثل فقط  يف اجملتمع املعاصر اإلدارة التعليميةوقد عظم هذا الدور نتيجة لتطور أهداف 

وحصر غياب الطالب  الدراسية وتنفيذ اخلططابلتوجيهات واملتطلبات  امليدان التعليمييف تلقني 
(، إن االدوار التعليمية 2018يوليو  31استعرض ،  www.manhal.net)املنهل،  واملعلمني واملوظفني

ساعدة جمموعة اخلدمات والعمليات اليت تقدم بقصد مالقيادية ابت ينظر إىل جزء منها على أهنا 
 هين هنا ما يتعلق مبهنة التدريسويقصد ابمل، مما يساعد يف بلوغ أهداف التعليم لنمو املهيناملعلمني على ا

 (.3العبدالكرمي، د.ت: )

 معلمي العلوم الطبيعية:  األداء املهيندور اإلشراف الرتبوي يف تطوير أواًل: 
مبا له من أتثريات واسعة   ؛ةوير العملية الرتبوية والتعليميال شك أن اإلشراف الرتبوي يُعد أداة مهمة لتط

وأن جناح معلم العلوم الطبيعية يف  والرتبوية اليت من ضمنها: املعلمعلى مجيع مكوانت العملية التعليمية 
يف القيام أبدواره املناطة به،  وابلتكامل بني عمل  بنجاح اإلشراف الرتبوي اً ن نسبيأداء رسالته مرهو 

وكلما زاد التعاون اً، عمل الرتبوي والتعليمي ميدانيلى حتسني الاملشرف الرتبوي وعمل املعلم يعمل ع
وتعززت قيم النتائج الرتبوية  لطبيعية: ازدادت أفاق التميزم العلوم اوالتواصل بني املشرف الرتبوي ومعل

 (.1999، 2خيص ذلك اجملال )الضبيبان:والتعليمية فيما 
النظم  واستخدمت الرتبوي،  اإلشراف عملية طبيعة على تدل اليت املصطلحات ولقد تعددت

 منها: التفتيش،  التوجيه العملية هذه طبيعة على لتدل مصطلحات ( عدةوعاملياً  )عربياً  املختلفة الرتبوية
 .(10: 2009الرتبوي )يونس،   اإلشراف الفين، اإلشراف ،الفين لتوجيها الرتبوي،

 -ن خالل ما يلي:م ول الباحث توضيح اإلشراف الرتبوي وإبراز أمهيتهحا 
 -معىن اإلشراف الرتبوي:أواًل: 

 اإلشراف يف اللغة: .أ

http://www.manhal.net/
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 :املكانأشرف و  وانتصب، رتفعاو  الشيء أي: عال جتدها تعين: أشرف إشراف كلمة أصل إىل ابلرجوع
 رتفع، واالشيء أي: عال   معىن أشرف يف جاء (،  كما383:  2002)املنجد، فوق من عطلواعاله 

دنيا،   أو دين يف وعال شرف،  ذا صار : شرف: أيوقاربه،  وورد أيضاً  هوتعهد هوتوال ق،فو  من طلعاو 
 وتعلوه،  ومشارف عليه تشرف الذي املكان وانتصب،  واملشرف: أي وارتفع عال الشيء: أي وأشرف

: 1، جـ 1986فوق )ابن منظور،  من عليه اطلعت الشيء: أي على األرض: أعاليها،  وأتيت أشرفت
137). 

 الصطالح: ف يف ااإلشرا.ب
حنو أداء معلم العلوم جهة املخططة واملو سلسلة اجلهود : أبنه (194: 2004وان ونشوان، عرفه )نش

على:  ة املعلمنيابلتعاون مع املشرف الرتبوي  ملساعد دف تشخيص وحتليل املوقف الصفي؛ هبالطبيعية
 وحتقيق أهدافه بفاعلية ج الرتبوياملنها  وتنفيذ عملية التعليم والتعلميف تنظيم  ومهاراهتم تطوير قدراهتم

ابملوقف التعليمي  منظمة تعىن شورية، تعاونية، السعودية أبنه "عملية قيادية،عليم وزارة الت هوعرفت ،عالية
هبـدف دراسة العوامل املؤثرة يف  ب؛وطال جبميع عناصره من مناهج وأساليب وطرق تدريس ومعلمني

وزارة الرتبية والتعليم،  " )من أجل حتقيق األهداف حتسينها لىمل عوالع وتقوميها املوقف التعليمي
فهو ره الرتبوية اويف ضوء املعىن العام لإلشراف الرتبوي تتضح لنا جوانب كثرية من أدو ، (31ـ: 2004
  -عملية:
 املعلم من خالل الرعاية والتوجيه والتنشيط املستمر لنمو ؛هتدف إىل حتسني التعليم والتعلمفنية:  

 كان أو إدارايً.   نياً ف أثر يف حتسني العملية التعليميةوكل من له  ب واملشرف الرتبويوالطال
وغريهم من املتأثرين بعمل اإلشـــــــــــراف الرتبوي  ى احرتام رأي املعلمني والطالبشـــــــــــورية: تقوم عل 

ة من هــذه الفئــات واملؤثرين فيــه،  وتســــــــــــــعى هــذه العمليــة إىل هتيئــة فرص متكــاملــة لنمو كــل فئــ
 بتكار واإلبداع.وتشجيعها على اال

ن هلم عالقــــة ابلعمليــــة مم أثري يف املعلمني والطالب وغريهمقيــــاديــــة: تتمثــــل يف املقــــدرة على التــــ 
 ؛ لتنسيق جهودهم من أجل حتسني تلك العملية وحتقيق أهدافها.التعليمية

ُن املشــرف من كّ ي متعرتاف بقيمة الفرد بصــفته إنســاانً؛ لكإىل اال إنســانية: هتدف قبل كل شــيء 
  رفـة الطـاقـات املوجودة لـدى كـل فردمن مع وليتمكن لثقـة املتبـادلـة بينـه وبني املعلمبنـاء صــــــــــــــرح ا

 وتتعامل معه يف ضوء ذلك.
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ضـــــــــــمن اإلطار العام  ســـــــــــني العملية التعليمية وتطويرهاشـــــــــــاملة: تعىن جبميع العوامل املؤثرة يف حت 
 .ألهداف الرتبية والتعليم 

ملعلم العلوم اإلشــــــراف الرتبوي  عملية تؤدي إىل زايدة الفاعلية بشــــــكل إجيايب  :أبنكما ميكن القول: 
 ية؛ من أجل حتقيق جودة التعليملوكســـــــــوالة واملهاري والقيمية واإلنســـــــــانية جتاهاته املعرفيةإبكل الطبيعية 

 وتتم مبساعدة املشرف الرتبوي.
  -ة السعودية:مراحل تطور اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربياثنياً: 

تطور اإلشــــــــــراف الرتبوي يف اململكة العربية من املســــــــــتحســــــــــن هنا: إعطاء فكرة مبســــــــــطة عن مراحل 
  -وذلك على النحو التايل: السعودية

 املرحلة األوىل: التفتيش: (أ
اســــــــــــــم  أطلقت عليه نظاماً  )وزارة التعليم حالياً( ه أنشــــــــــــــأت وزارة املعارف 1378 /1377يف عام 

وكانت  ملنطقة،مبا يناســـــــــــب حجم ا : بتعيني عدد من املفتشـــــــــــني يف كل منطقةت ذلكوأتبع التفتيش،
وذلك بواقع ثالث زايرات توجيهية للمدرســة يف العام  اإلشــراف الفين على املدارس :مهمة املفتش هي

ومع تطور املفهوم أنشــــــــــــــــــأت الوزارة عــــام  املعلم على التحصــــــــــــــيــــل، أثر الــــدراســــــــــــــي؛ للوقوف على
تعليم االبتدائي،   إداراتوأســندت اإلشــراف عليه إىل  خاصــاً ابلتفتيش العام، ماً ســق ه1378/1379

وقياس مدى حتقيق الوزارة  تقومي عملية التفتيش ميدانياً  :وكان اهلدف من إنشـــــــــــــــاء هذا القســــــــــــــم هو
والوقوف على احتياجات املنطقة بكافة النواحي  ومدى تنفيذ التعليمات الصــــــادرة من الوزارة ألهدافها

 والتقوميية للتفتيش،  نيت ابجلوانب التوجيهيةاملرحلة األوىل ع هح هذا: أن هذضــــــــــــــيو ، و رية والفنيةاإلدا
 (.37: 2005)دليل املشرف الرتبوي، وعنيت كذلك ابلتقومي من خالل أثر املعلم يف طالبه 

 التفتيش الفين: املرحلة الثانية(ب
صـــــة للمواد أربعة أقســـــام متخصـــــ حيث أنشـــــأت الوزارة تطورت عملية اإلشـــــراف ه1384حبلول عام 

ويقصد من هذه اإلضافة  ويالحظ هنا إضافة كلمة فين، ا عمادة التفتيش الفينوأطلقت عليه الدراسية
 وكانت األقسام املستحدثة هي:  ،الرتكيز على الصفة العلمية يف عملية التفتيش

 .قسم اللغة العربية .1
 .قسم اللغات األجنبية .2
 .قسم املواد االجتماعية .3
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 .رايضيات والعلومال قسم .4
والعجز يف املعلمني   وحصـــــــــــــر الزايدات ومراجعة املقررات ملناهجوأضـــــــــــــيفت للمفتش: مهام دراســـــــــــــة ا

 وغريها. واالحتياج يف املعامل واألدوات والكتب
ــــ عقد اجتماع لدراسة وضع التفتيش 25/9/1387ومواصلة لتطوير مفهوم التفتيش وتطبيقاته مت يف  هـ

 -أسفر عما يلي:د وق الفين يف الوزارة
 متخصصة )اثنوي،  متوسط،  معاهد معلمني...(.ربط التفتيش إبدارات  .1
 تكوين هيئة فنية يف إدارة من اإلدارات. .2
 (.4: 2004ناطق التعليمية )البابطني،  إصدار تعليمات ملفتشي املواد يف امل .3

يقومون  تشـــــوناملفأن مرحلة التفتيش من أقدم أنواع اإلشـــــراف،  فقد كان  ومما ســــبق يتضــــ :
؛ ملعرفة مدى تقيدهم ابلتعليمات ل الزايرات املفاجئة إىل الصــــــــــــــفوفخالمن  ابلتفتيش على املعلمني

من أجل حماســــبتهم عليها،  وكان للمفتش ســــلطة  ومعرفة عيوهبم وأخطائهم واألوامر اليت تصــــدر إليهم
واهلدف األســـــــــــــــاســــــــــــــي  ر بعزهلم،أو عدم ترقيتهم وكتابة التقاري قوية متكنه: من نقل املعلمني وترقيتهم

مــا  مراقبــة املــدارس واملعلمني للتــأكــد من قيــامهم ابلتــدريس اجليــد،  وكــان املفتش غــالبــاً  للتفتيش: كــان
ميارس عمله بكل تعاٍل وجفوة وتســـــــــــــلط،  فكانت زايرته للمعلم: عملية مزعجة،  وأصـــــــــــــبح املعلمون 

  -السلبية للتفتيش:ائج النت، ومن بل خوفا من عقابه يس حباً فيهيتزلفون إليه ل
 من حماسبة املفتش. خوفاً  علمني إبخفاء عيوهبم وأخطائهماهتمام امل .1
 وعدم اخلروج عليها. تباع التعليماتحيث اهتموا اب تعطل إبداع املعلمني .2
 وجود عالقات متوترة وسيئة بني املفتشني واملعلمني. .3
 (.29 :2008)العبداجلبار،   لدى املعلم زايدة اخلوف وعدم الثقة .4
 املرحلة الثالثة: التوجيه الرتبوي: (ج
دون حبث أو تقصــــــــــــــي،  ويفرتض وقوع  : بتوجيه التعليم مباشــــــــــــــرةهتتم مرحلة متطورة من التفتيش هي

من التفتيش  بدالً  والنصــــح للمعلم ةأخطاء يف امليدان؛ ليكون دوره اإلصــــالح والتوجيه وتقدمي املســــاعد
م املتبادل وتبادل الرأي،  كما ســـعى إىل: مســـاعدة املعلم الحرتاوالتعامل معه معاملة قائمة على ا، عليه

ورفع مســـــــــتوى أدائه،  ومارس املوجهون  من أجل حتســـــــــني أســـــــــاليبه وتقدمي العون له على النمو املهين
وعقــد الــدورات التــدريبيــة للمعلمني،  كمــا ركزوا على تقــدمي املســـــــــــــــاعــدة  أعمــاهلم من خالل: الزايرات
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واقتصــــــــــــــر  والبيئة احمللية وغريها، مثل: البناء املدرســــــــــــــي مل املؤثرة األخرى،ابلعواللمعلم دون االهتمام 
حســــــب مســــــتوايت أدائهم   وتصــــــنيف املعلمني إىل فئات ختطيط املشــــــرف لعمله على: تنظيم الزايرات

 حبيث مت الرتكيز يف الزايرات على ضعيفي املستوى.
فتش من معىن )املباغتة والبحث عن كلمة مملا حتمله   وإدراكاً  وحرصـــــــــاً من الوزارة على التطوير

  -هـ التعليمات التالية:1387األخطاء( أصدرت يف عام 
 تسمية املفتش الفين ابملوجه الرتبوي. .1
 تقوية العالقة بني املوجه واملعلم. .2
 تقدمي املشورة اإلدارية والفنية إلدارات املدارس اليت يزورها. .3
ونتيجة إلدراك اجلهات املعنية ، مال االمتحاانتيف أع واإلسهام دراسة املناهج والكتب الدراسية .4

دعت إىل إجراء مهم يرتكز على ثالثة أســــــــــــــس  ابلتعليم يف الوزارة للحاجة الشـــــــــــــــديدة للتطوير
  -هي:و 

 المركزية.لاالجتاه إىل ا .1
 تشجيع التوجيه الذايت. .2
 .ركة يف التوجيهإعطاء املدارس مزيداً من املشا .3
 دريب: لعامة للتوجيه الرتبوي والتاملرحلة الرابعة: اإلدارة ا(د

ه  1399/1400يف ســـــــــبيل حرص الوزارة على التطوير: أصـــــــــدرت قراراً ينظم التوجيه الرتبوي يف عام 
  -واختذت مبوجبه إجراءات مهمة منها:

 لتسهيل عملية التوجيه فيها. تقسيم املناطق التعليمية إىل: أربع مناطق .1
 توفرها يف املشرف الرتبوي. الصفات واخلصائص الشخصية الواجبحددت  .2
من الوزارة  وإدراكاً (.7-4: 2004)البابطني،  حددت األســـــــــس اليت مبوجبها يتم اختيار املوجه  .3

أصــــــــدر وزير املعارف قراراً  ألمهية عملية التنظيم احملقق للتطوير املنشــــــــود للعملية التعليمية والرتبوية
  -هـ( يقضي مبا يلي:1401يف 1674/48)

 وجيه الرتبوي والتدريب.ة العامة للتإنشاء اإلدار  .1
 نقل املوجهني الذين على رأس العمل إىل اإلدارة اجلديدة. .2
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 :2004إلدارة اجلديدة )البابطني، ت وصــالحيات إدارات التدريب الرتبوي إىل انقل اختصــاصــا .3
4.) 

 املرحلة اخلامسة: اإلشراف الرتبوي: (ه
قاضــــــــــي بتغيري مســــــــــمى اإلدارة العامة ( ال4/3/34/1494ه صــــــــــدر القرار رقم )22/9/1416ويف 

عشـــــــرة شـــــــعبة  اويتبعها اثنت ،بي والتدريب إىل: اإلدارة العامة لإلشـــــــراف الرتبوي والتدريللتوجيه الرتبو 
ابالهتمام  ومتيزت هذه املرحلة من أربع شـــــــعب، وتطورت حىت أصـــــــبحت ســـــــت عشـــــــرة شـــــــعبة، بدالً 

رة على عملية التعليم،  كما متيزت لعوامل املؤثحتليل مجيع ا الذي يسـعى إىل ابملفهوم الشـامل لإلشـراف
وال يركز ، ات اليت يســـــــعى إىل إحداثهاابهتمام املشـــــــرف ابلتخطيط لإلشـــــــراف الرتبوي،  وحتديد التغري 

اإلشــــــــــــــراف الرتبوي على جمـال واحـد أو جمـاالت حمـددة من العمليـة الرتبويـة،  بـل هو عمليـة يتم فيهـا 
مية ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق هبا؛ لتحقيق األهداف الرتبوية  التعلي للعملية والتطوير املســــــــــــــتمر التقومي

أن  رالعمليات اليت تتم يف املدرســـــــةســـــــواء كانت إدارية أم تدريســـــــيه، ومبعىن آخواإلشـــــــراف على مجيع 
وابلتايل حتسني مستوى الطالب؛ اإلشراف أصبح يهدف إىل حتسني العملية التعليمية واالهتمام بنمو 

 اجملتمع.
، وإمنا دميقراطي أو تســــــــلطي أو تفتيشــــــــي ليس اســــــــتبدادي :تصــــــــف اإلشــــــــراف الرتبوي أبنهيو 

وبذل اجلهد لتحسني أدائهم  وحث املعلمني على النمو شجع على اإلبداع واملبادرةي اركي،تش، تعاوين
 والتلميذ. واملنهج ممن خالل املعل حتسني عملييت التعليم والتعلم كما يركز على،  املهين

تعددت األســـاليب املســـتخدمة يف اإلشـــراف،  فلم تعد الزايرة هي األســـلوب  الســـياق ويف هذا
وتبادل الزايرات   والنشــــــــــرات واملعارض وعة أســــــــــاليب كالندواتممن جم ارت أســــــــــلوابً بل صــــــــــ الوحيد،

ـــــــدورات ـــــــة لــــإل)ريهـــــــا وغــــ وإجــــراء الــــبــــحــــوث وال ـــــــة اإللــــكــــرتونــــي  :httpشـــــــــــــــــراف الــــرتبــــوي،الــــبــــواب
//www.eshrafjed.net/ 11/3/2017بتاريخ تعرض ، اس.) 

 -أمهية اإلشراف الرتبوي:اثلثاً: 

وطرق  تصف كيفية أدائها ؛إدارية إىل جهة إشرافية تتوىل اإلشراف عليهاكطبيعة   عادة حتتاج املهن
وتطرح أفضل الطرق واألساليب اليت تسهم يف تطويرها  وتعاجل الصعوابت والعوائق اليت تواجهها متابعته

ات لتلك اجلهة اإلشرافية؛ الرتباطها مبتغري  وتعد مهنة التعليم أوىل تلك املهن احتياجاً  وتنظيم عملياهتا،
؛ اجملتمعيةمتسارعة اجتماعية واقتصادية على الصعيد احمللي والعاملي وتداخلها مع العديد من اجملاالت 
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وحتسني البيئة التعليمية  لذا كانت والتزال النظرة إىل اإلشراف الرتبوي نظرة القيادة اليت تعمل على تطوير
 (.28:  2008قرشي، )ال موالعمل على رفع األداء وحتسني عملييت التعليم والتعل

واإلشراف الرتبوي أصبح يف الوقت الراهن حمل اهتمام مجيع العاملني يف ميدان التعليم؛ ذلك ملا يواجهه 
دريب ومنهجيات الرتبية، وهذا وع وتدفق كبري ألساليب وطرائق التتنمعريف ومهاري م تدفقالعصر من 

حاجة ة وراء أسباب رئيس ستة( عندما أكد أن هناك 73: 2000)اخلطيب وآخرون،  هأشار إلي ما
  -إىل اإلشراف الرتبوي وهي: معلم العلوم الطبيعية

ساليب التدريب احلديثة وأتكيد نتاج البحوث أوالتطوير يف  التقدم الواضح يف علوم الرتبية -1
 التعليمية. فسية على ضرورة التغري البنائي يف املواقفالرتبوية والن

مما يتطلب وجود مشرف  ؛على األساليب الفنية احلديثة معلمي العلوم الطبيعيةقلة تدريب  -2
 تربوي خبري يف طرق التدريس الناجحة مبا يتطلبه ظروف البيئة التعليمية يف املدرسة.

 حديثة.إىل التوجيه بطرق  معلمي العلوم الطبيعيةحاجة  -3
نسجام والتكييف مع البيئات املختلفة يف ظل ظروف نقله إىل اال معلمي العلوم الطبيعيةحاجة  -4

 أو من مرحلة تعليمية إىل مرحلة أخرى. ىمن مدرسة ألخرى أو من مدينة ألخر 
 ة مستمرة وخاصة يف مواد العلوم الطبيعية.فظروف تغيري املناهج واملقررات الدراسية بص -5
 ئهم وتنمية قدراهتم املهنية.منخفضي األداء إىل تطوير أدا عيةلوم الطبيمعلمي العحاجة  -6

: حاجة معلمي العلوم الطبيعية للدور اإلشرايف التقتصر فقط على املستجدين منهم، كما أن
بل إن تطور مناهج العلوم الطبيعية تفرز حاجات متتالية لكافة معلمي العلوم الطبيعية المتالك طرق 

حدثت للمناهج الدراسية، وهذا ما التمسه متجددة تتالءم مع طبيعة التغريات اليت وأساليب نوعية 
عاماً تقريباً قبل انتقاله لإلشراف الرتبوي، حيث  15الباحث من خالل فرتة تدريسه ملنهج الفيزايء ملدة 

ديث يف تغري خالهلا منهج الفيزايء للمرحلة الثانوية ثالث مرات، يف كل مرة جند أن هناك تطوير وحت
ينبغي من خالهلا تدريس املنهج، هذا عالوة على إضافة العديد من االسرتاتيجيات واألساليب اليت 

 املوضوعات احلديثة ملواكبة مستجدات العلم مثل جماالت تقنية النانو وغريها.
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 -:األساليب اإلشرافية يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعيةرابعاً: 

 نيكي:اإلكلي األسلوب: أوالً 

اهات احلديثة يف تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية اليت تركز على اإلكلينيكي من االجت األسلوب يعد
 املهارات التعليمية وطرق التدريس بقصد حتسني التعليم.

معاجلة حاالت حقيقية ومشكالت واقعية و  التحليلو  إكلينيكي(: التقومي Clinicalويعين مصطلح  )
املالحظة املباشرة ويعتمد عليها، وهذا  يادين اخلاصة، ويتضمن هذا املصطلحملموسة يف بعض امل

يشكل أحد اخلصائص الرئيسة املميزة لإلشراف اإلكلينيكي، وقد اختري مصطلح )اإلكلينيكي( ليلفت 
والطالب ابعتماد  معلم العلوم الطبيعيةوحتليل سلوك  النظر إىل أمهية الرتكيز على املالحظة الصفية

وقد ميَّز ، (7: 1998)العاجز، والتعلم ليات التعليم غرفة الصف خالل عمكل ما حيدث يف  لوتسجي
)كوجان( بني أساليب اإلشراف العام اليت أتخذ مكاهنا بشكل أساسي خارج غرفة الصف، وبني 

 أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي الذي يركز على حتسني تعليم املعلم الصفي داخل غرفة الصف.

اإلكلينيكي: أبنه ذلك النمط من العمل اإلشرايف املوجه راف ( أسلوب اإلشويعرف )كوجان
الصفي وممارساهتم التعليمية الصفية بتسجيل كل ما حيدث يف  معلمي العلوم الطبيعيةك حنو حتسني سلو 

عملية مع  وعن املتعلمني يف أثناء تفاعلهم معلم العلوم الطبيعيةف من أقوال وأفعال تصدر عن غرفة الص
هبدف  ؛ائمة بني املشرف الرتبوي واملعلمأمناط هذا التفاعل يف ضوء عالقة الزمالة القوبتحليل  لتدريس،ا

)الدويك تيسري وآخرون،  عن طريق حتسني تدريس املعلم وممارساته التعليمية الصفية الطالبحتسني تعلم 
2004 :122) 

 اإلشراف اإلكلينيكي: أسلوب اتريخ 

ات يف جامعة هارفارد يف ير أداء املعلمني يف هناية اخلمسينب اإلشرايف لتطويبدأ استخدام هذا األسلو 
أثناء استخدامه وتطبيقه من قبل عدد من املشرفني الرتبويني يف الوالايت املتحدة األمريكية، ومت تطويره 

ية دف حتسني عملات هبيالعاملني يف هذه اجلامعة ملدة استمرت مخسة عشر عاماً حىت بداية السبعين
 مربرات استخدام أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي: ، لذا من التدريس الصفية
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وضعف املمارسات التعليمية الصفية اليت  قبل اخلدمة إعداد معلمي العلوم الطبيعية.  عدم كفاية 1
د املعلمني قبل اخلدمة بوجه املبتدئون خرجيو مؤسسات إعدا معلمو العلوم الطبيعيةيعاين منها 

  .عام
املمارسات اخلاطئة يف برامج اإلشراف الرتبوي أبساليبها وطرائقها وأدواهتا وما ينشأ عنها شل .  ف2

 من عالقات سلبية بني أطراف العملية اإلشرافية.
وكثرهتا كمًا ونوعًا وضغطها املتواصل  .  تالحق املستحداثت التعليمية العلمية والتجديدات الرتبوية3

اإلشرافية، وعدم توفر النظام اإلشرايف الفين الفعال الذي ية على املدرسة وعلى أطراف العمل
يف  معلمي العلوم الطبيعيةتطوير االجتاه اإلجيايب لدى و يستوعبها ويتمثلها ويفيد منها يف ممارسة 

 هاويف امتالك الكفاايت األدائية الالزمة يف ممارسة ما يناسبهم وخيتارونه من اختبارها وجتريبها
 (227: 2004ون، آخر )الدويك تيسري و 

 اإلشراف اإلكلينيكي: أسلوب أهداف 
على الرغم من أن اإلشراف اإلكلينيكي يشرتك مع أساليب اإلشراف التقليدية يف الرتكيز على املالحظة 

ن خالل تفاعله م معلم العلوم الطبيعيةالصفية، إال أن اهلدف األول له يرتكز يف زايدة فاعلية دور 
األساليب القدمية  يهيشرتكان يف عمليات عنصر املفاجأة الذي ترتكز عل هما، فاحلقيقي مع املشرف

إىل مستوى أعلى يف  معلمي العلوم الطبيعيةويسهم هذا األسلوب إىل حد كبري يف نقل ، يف اإلشراف
وقد ثبت من دراسات ، حنو العملية اإلشرافيةم دثه من تعديل إجيايب يف اجتاهاهتاألداء ، إضافة إىل ما حي

يف تعديل  ذو فاعلية كبرية( أن هذا األسلوب Reavisدراسة )دويك( ودراسة ريفيز )عربية وأجنبية مثل 
 سلوك التعليمي الصفي للمعلمني. ال

 : خطوات أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي
وأن الدورة الواحدة تتشكل من ثالث خطوات  ،أكد العديد ممن اهتموا هبذا األسلوب أنه يهتم ابلدورية

  -النحو التايل:على 
 التخطيط املشرتك بني املشرف ومعلم العلوم الطبيعية واملشاركني اآلخرين للوحدة التدريسية . .1
 مشاهدة احلصة وتسجيلها عن طريق الصورة أو الصوت أو الكتابة .  .2
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لرتبوي ومن قبل املشاركني على حد حتليل احلصة حتليال موضوعيا شامال من قبل املشرف ا  .3
اجليد  ف للرتكيز عليها يف التخطيطها ملعرفة نقاط القوة لتعزيزها ، ومواطن الضعسواء ، وتقومي

 .(438-430 :2012اللوح، ومن مث العمل على حتقيقها)

هذا األسلوب من اإلشراف يكون مناسبًا بدرجة كبرية يف  ميكن القول أبن:ومما سبق طرحه 
ث يتضح من خطواته رصد املشرف الرتبوي تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية حديثي التعيني، حي

أثناء أتديته للدرس من واقع مامت التخطيط له معاً، حيث يقوم هنا املشرف الرتبوي  يف ملستوى أداء املعلم
ليتم معاجلتها بشكل يتوافق مع مامت التخطيط له، وهذا أمر حسن لتدارك نقاط بتقدير فجوة األداء 

 بشكل مبكر منذ بداية حياته العملية.الضعف لدى معلم العلوم الطبيعية 
 :التنوعياألسلوب اثنيا: 

 ونمبا أن املعلمني خمتلف :ويقوم على فرضية بسيطة وهي (جالتثورنأن )إىل  األسلوبيرجع تطوير هذا 
أساليب إشرافية لتطوير قدراته  ةثالث معلم العلوم الطبيعيةفهو يعطي  ،اإلشراف أساليب من تنوع بد فال

الذي سيتم  وقد يكون هناك تشابه بينه وبني اإلشراف التطوري ،اراته ليختار منها ما يناسبهوتنمية مه
احلرية  معلم العلوم الطبيعيةهو أن اإلشراف التنوعي يعطي ، إال أن الفارق بينهما التطرق له فيما بعد

عطي هذا احلق له، يف حني أن اإلشراف التطوري ي يف تقرير األسلوب الذي يريده أو يراه مناسباً 
 .للمشرف
 -:اإلشراف التنوعي تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف خيارات

كلينيكي(، إال أنه خيتلف عنه مشابه لإلشراف الصفي )اإل وهو أسلوب  :التنمية املكثفة النوع األول:
 -:على النحو التايل من ثالثة وجوه

ب التنمية املكثفة ينظر إىل نتائج أسلو  بينما، يركز اإلشراف الصفي على طريقة التدريس    .1
 التعلم.

مما يفقده  سواء؛معلمي العلوم الطبيعية على حد مع مجيع  غالباً يطبق اإلشراف الصفي     .2
 .فقط من املعلمني سلوب التنمية املكثفة يطبق مع من حيتاجهأيف حني أن  ،أمهيته
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 يف حني أن أسلوب التنمية املكثفة، يعتمد اإلشراف الصفي على نوع واحد من املالحظة    .3
ويؤكد جالتثورن على ثالث خصائص ،(9: د.ت)العبدالكرمي، ت متعددة يستفيد من أدوا

 -لتنمية املكثفة:ل
ألن النمو حيتاج إىل عالقة محيمة ونوع  ؛وب التنمية املكثفة وبني التقييمسلأأمهية الفصل بني     .1

 من التجاوب واالنفتاح.
معلم العلوم  ينظر إىل أنه ينبغي أن يقوم على تقييم األسلوب والتقييمفصل بني هذا بعد ال    .2

 شارك معه يف هذا األسلوب. شخص آخر غري املشرف الذي الطبيعية
 عالقة أخوية تعاونية.  ومعلم العلوم الطبيعية(املشرف ) جيب أن تكون العالقة بني الطرفني    .3

 -، وهي:مكوانت ألسلوب التنمية املكثفة يةنهناك مثا: مكوانت أسلوب التنمية املكثفة 
ع معلم ام الدراسي حبيث يبحث املشرف مول العأويفضل أن يكون يف  :اللقاء التمهيدي. 1     

 وحياول توجيه ،قد حيتاج إىل عالجويتحسس املشرف ما  ،األوضاع العامة العلوم الطبيعية
 العالقة بينهما وجهة إجابية.

للدرس املراد مالحظته،  معلم العلوم الطبيعيةخطة ة راجعملقاء يتم فيه  :الصفية املالحظة لقاء قبل .2
 وحتدد فيه أهداف املالحظة الصفية.

حيث يقوم املشرف جبمع املعلومات املتعلقة ابجلوانب ذات العالقة  :املالحظة الصفية التشخيصية .3
 .يةوم الطبيعمعلم العللتشخيص احتياجات  ابألمر املراد مالحظته

انفراد  أو على مجيعاً  واملشرف وم الطبيعيةمعلم العلوفيها يقوم  :. حتليل املالحظة التشخيصية4
بتحليل املعلومات اليت مت مجعها يف املالحظة، ومن مث حتدد النقاط اليت تدور حوهلا النشاطات 

 التنموية.
 بيان أمهيته لنمو املعلم.وفيه يتم حتليل خطوات الدرس و  :لقاء املراجعة التحليلي .5
يف  ارات سبق حتديدهاوهو لقاء يعطي فيه املشرف نوع التدريب واملتابعة مله :حلقة التدريب .6

 -وتتكون حلقة التدريب تلك من اخلطوات التالية:، أثناء العملية التشخيصية
 .التزويد ابملعلومات األساسية لتلك املهارة(أ

 .شرح تلك املهارة وكيف تؤدى (ب
 .هارة عملياً امل عرض (ج
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عن  راجعةوبطريقة موجهة، مع إعطاء معلومات  من التدرب عملياً  الطبيعيةمعلم العلوم كني مت (د
 وضعه.

 .من التدرب املستقل، مع إعطاء معلومات راجعة عن وضعه معلم العلوم الطبيعيةمتكني  (ه
 ة ومجع معلومات عنها.يركز املشرف على مالحظة تلك املهارة احملدد يهاوف :. املالحظة املركزة7
ويالحظ أن هذه ، وفيه تتم مراجعة وحتليل نتائح املالحظة املركزة :ة التحليلي املركزلقاء املراجع .8

ما وتستهلك الوقت، إال أن جالتثورن يعتذر عن هذا أبن هذه الطريقة  اخلطوات معقدة نوعاً 
 .(9: د.ت)العبدالكرمي،  سوف تطبق مع فئة قليلة من املعلمني

 هذا اخليار اإلشرايف يبين جسوراً قوية ومحيمية بني معلم العلوم ميكن القول أبن:ومما سبق 
العلوم الطبيعية االختيار واملشاركة يف كافة خطوات التخطيط الطبيعية واملشرف الرتبوي؛ كونه يتيح ملعلم 

لة أحادية االجتاه، كما للتقييم، وبذلك يتخلص من رهبة املراقبة والتوجيه الذي رمبا يكون بصيغة رسا
يعتقد أن مثل هذا اخليار يتناسب بشكل كبري مع معلمي العلوم الطبيعية من أصحاب سنوات اخلربة 

 املتوسطة.
من خالل تعاون منتظم  معلم العلوم الطبيعيةوهو رعاية عملية منو  :مو املهين التعاوينلثاين: النالنوع ا

جالتثورن ثالثة  يذكر :راف التنوعيهين التعاوين يف اإلشمسوغات طرح النمو امل، ومن بني الزمالء
 -مسوغات:

فالعمل اجلماعي التعاوين بني املعلمني له أثر على املدرسة أكرب من  :الوضع التنظيمي للمدرسة. 1
على أمهيته، وكذلك للعمل اجلماعي أثر يف تقوية الروابط بني املعلمني، وكذلك فيه ربط  العمل الفردي

 فهو وسيلة إىل حتسني ؛وينظر إىل منو املعلمني على أنه وسيلة ال غاية ،املدرسة ومنو املعلمنيبني تطور 
 التعلم من خالل حتسني التعليم.

 وبدوره املساند ميكن للمشرف أن يوسع دائرة عمله. فبهذا األسلوب :وضع املشرف. 2
ل عن تنمية نفسه، وأنه ينتمي ئو مس هأن يستشعر هفهذا األسلوب جيعل معلم العلوم الطبيعية:وضع . 3

وميكنهم  ،اليت يعيش فيها املعلمون غالباً إىل مهنة منظمة ومقننة وانمية. كما أنه خيفف من العزلة 
 -:صور النمو املهين التعاوين، ومن واالستفادة منهممن التفاعل مع زمالئهم 

حيث يقوم  هين التعاوينوهو أكثر صــــــــــــور النمو امل: ب األقران(ي)تدر  التدريب إبشــــــــــــراف الزمالء 
أثناء التدريس ومناقشــــــة اجلوانب  يف اً ضــــــمبالحظة بعضــــــهم بعمعلمي العلوم الطبيعية جمموعة من 
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خطوات النمو  وتتم يف هذا األســــــــــلوب تقريباً  ،الســــــــــلبية واقرتاح حلول هلا والتدرب على تطبيقها
 من الدراســات  كثريوتشــري ،دون تدخل مباشــر من املشــرف املعلمنياملكثف نفســها، لكنها بني 

ملعلم واكتسابه ملهارات تدريسية جديدة. هلذا النوع من التدريب على منو ا كبرياً   إىل أن هناك أثرا ً 
ســــاليب حمددة يف طرق أكما أنه يقوي االتصــــال بني الزمالء ويشــــجعهم على التجريب وحتســــني 

 .(9: د.ت)العبدالكرمي، التدريس 
وعات مهنية وتربوية وعلمية لرفع املســــــتوى نظمة حول موضــــــوهي نقاشــــــات م: اللقاءات الرتبوية 

وجيب أن تكون هذه اللقاءات منظمة ومرتب هلا حىت ال تتحول  العلوم الطبيعية،ملعلمي العلمي 
 إىل كلمات ال هدف هلا. 

ويبقى  ،له يتفاوت معلمي العلوم الطبيعيةإال أن تطبيق  مع أن املنهج معد مســـــبقاً تطوير املنهج:  
مو العلوم الطبيعيــة يف مجيع معلفيعمــل  ،لــه أثر كبري يف أن يؤيت املنهج مثــاره املعلم للمنهجتطبيق 

لوضــــــع خطة لتطبيق املنهج وتعديل ما  ؛بشــــــكل مجاعي أو على شــــــكل فرق مكتب التعليم مثالً 
كذلك البحث عن الســـــــبل األنســـــــب ،  أو ســـــــد بعض الثغرات اليت تكون يف املنهج يلهميكن تعد

مي أيضــــــــــــــا عمل تقو و  ،يعرتض املعلمني من مشــــــــــــــاكل يف ذلك ج وتطبيقه وحل ما قدلتنفيذ املنه
 للمنهج وما يتبع ذلك من اقرتاحات للتطوير.

وتتعلق  معلمو العلوم الطبيعيةالبحوث امليدانية هنا هي البحوث اليت يقوم هبا : البحوث امليدانية 
هم نيف دعم العمل اجلماعي بي همســــــــــــــيوهذا النوع من البحوث  ،ألمور الرتبوية العمليةا أبمر من

وميكن لكل مدرســــة على ، الرتبوي والعلمي واملهيناهم مســــتو عد على تطوير التدريس ورفع ويســــا
جالتثورن على  ، كما يؤكدأن تصـــوغ ما يناســـبها من صـــور النمو املهين التعاوين ما يراه جالتثورن

 -لتالية:أن هذا اخليار ال يؤيت مثاره املرجوة إال بتوفر الشروط ا
 .وجود اجلو الرتبوي العام الذي يدعم العملية 
 ودعم القمة وهم املسئولون. ، وهم املعلمون قاعدةمشاركة ال 
 .لزوم البساطة والبعد عن التكلف والرمسيات املبالغ فيها 
 إجياد التدريب الالزم. 
 زم.لرتتيب إلجياد الوقت الالا 
 .(9: د.ت)العبدالكرمي، مكافأة املشاركني  
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هذا اخليار مينح معلمي العلوم الطبيعية مزيد ثقة وينمي فيهم الوالء للمهنة وحيببهم  ن:فإ لذا
هبا، كما أنه يبين جسورًا من احلميمية بينهم؛ مما يعود أثره على أدائهم املهين داخل املدرسة وينعكس 

 ذلك على طالهبم بشكل غري مباشر.
لتنمية  منفرداً  معلم العلوم الطبيعيةفيها  هنية تربوية يعملوهو عملية منو م :النمو الذايتالنوع الثالث: 

من  ففي هذا اخليار يكون منو املعلم انبعاً  ،اخلربةو لها املعلمون املهرة وذو وهذه الطريقة يفض ،نفسه
معلم قوم ، وهنا يجهده الذايت، وإن كان سيحتاج من وقت آلخر إىل االتصال ابملدير أو املشرف

لتحقيق هذا اهلدف أو  ويضع خطة ،بوضع هدف أو أكثر من أهداف النمو ملدة سنة العلوم الطبيعية
ودور املشرف هنا هو املساندة ، عن منوه تقريراً  ى، ويف النهاية يقيم ويعطمث ينفذ اخلطة األهداف

 -التالية:ولنجاح عملية النمو الذايت ينبغي مراعاة النقاط ، وليس التدخل املباشر
 -مثل: هارات اإلشراف الذايتايف ملب الكإعطاء التدري .1
يعانون  بعض معلمي العلوم الطبيعيةوضع وصياغة األهداف، فقد وجدت بعض الدراسات أن .أ

 من مصاعب يف وضع األهداف.
 .تصميم خطط واقعية وفاعلة لتحقيق األهداف .ب
 مهنفسأصعوبة يف مالحظة  ونمن املعلمني جيد حتليل تسجيالت املعلم نفسه، حيث إن كثرياً .ج

 من سلوكيات التدريس.  مأمامه مسجالً  يرونهوحتليل ما 
 تقييم التقدم والنمو..د
وإبعاده عن التعقيد مثل اإلكثار من األهداف أو اللقاءات اإلعدادية أو  إبقاء الربانمج بسيطاً  .2

 األعمال الكتابية.
 توفري املصادر الالزمة.  .3
 من أهم عيوب هذا األسلوب عدمإجياد وسائل للحصول على معلومات راجعة عن التنفيذ، ف .4

 وليس لديه من يزوده بتلك املعلومات. فاملعلم يعمل لوحده ؛تلك الوسائلوجود 
 عووض ،فكري والتأمل يف عمل املعلم نفسهتشجيع املعلمني على العمليات اليت تركز على الت .5

االستفادة  ويالحظ أن اإلشراف املتنوع يسعى إىل، ملف تراكمي ألداء املعلم يساعد على هذا
كما أنه حياول تزويد ،  ها لتناسب أكرب قدر من املعلمنيى وتطويعمن أساليب اإلشراف األخر 

 املعلمني أبكرب عدد من عمليات اإلشراف وأنشطته ليتمكن كل معلم من اختيار ما يناسبه



 

109 
 

ه من أهم مسات هذا األسلوب اإلشرايف وهي اليت تعطي ةفاملرون، قق منوه العلمي واملهينوحي
 (.9: د.ت)العبدالكرمي،  يف مع األوضاع املدرسية املختلفةالقدرة على التك
فليس  ؛خاص لبعض معلمي العلوم الطبيعية مثل هذا النوع حيتاج إىل انتقاء كما يالحظ أن:

وقف وإمنا يت ،مجيع املعلمني ممن مكثوا سنوات طويلة يف مهنة التعليم قادرين على تفعيل ذلك النوع
 -منها : لعديد من العوامذلك على ال

 االطالع الواسع للمعلم. 
 رغبة املعلم على التطوير والتجديد. 
 دعم الزمالء من أصحاب التخصص الواحد. 

 -:التطويري اثلثا: األسلوب

 : مفهوم اإلشراف التطويري  -1

علوم املعلمني عامة ومعلمي العد اإلشراف الرتبوي التطويري أحد االجتاهات احلديثة لتطوير أداء يُ 
منط إشرايف تقدم من خالله خدمات إشرافية متدرجة نه "أب ف، وقد عرّ خلصوصالطبيعية على وجه ا
ختاذ القرارات الرشيدة وعلى حل املشكالت اعلى  بعيد املدى ليصبح قادراً  مهنياً  للمعلم هتيئ له تطوراً 
ي يراعي احتياجات لذا اإلشرايف األسلوب هوو  ،( 33: 2004)أبو عابد،  "التعليمية اليت تواجهه

للفروق  بل يعطي اهتماماً ، املعلمني وكأهنم على مستوى واحدمعلم العلوم الطبيعية وال يتعامل مع 
واملهنية للمعلمني ويساعدهم على حل املشكالت التعليمية اليت تواجههم يف خمتلف املواقف  الشخصية

 .ب املناسب لذلك التعليمية من خالل اختيار األسلو 

والنمو املهين والتعليمي  ى تطوير األداء املهاريد األساليب احلديثة القائمة عليعد أح كما أنه
ها إداراك املعلم الذايت لقدراته ومهاراته وفق أسس وفعاليات تشاركية حيدد أمناط ية،ملعلم العلوم الطبيع

، )شديفات والقادريلتطوير ى دافعيته حنو التغيري واومد التدريسية وحاجاته املهنية وفروق األداء الفردية
 -:لتطويري مايليويتضح من خالل استعراض مفهوم اإلشراف ا  .(135: 2005

 احلاجات والفروق الفردية بني معلمي العلوم الطبيعية من خالل استخدام أساليب متنوعة.يراعي  
 هنية.املة و صياجات معلم العلوم الطبيعية الشخيركز على اختيار األسلوب اإلشرايف بناء على ح 
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 .معلمي العلوم الطبيعية وقدراهتميؤكد على تطوير وتنمية طاقات  
 اخلدمات اإلشرافية ملعلمي العلوم الطبيعية.يراعي التدريج يف تقدمي  
-59: 2006 حسني وسليمان،)  مية والتدريسية واختاذ القراراتل املشكالت التعلييساهم يف ح 

64). 
 :طويريإلشراف التألسلوب ااألسس الفلسفية   -2
 -:فلسفية يقوم عليها وهي إلشراف الرتبوي التطويري على عدة أسسا يستند

 .التجريدي وقدراهتم العقلية ودافعيتهم للعمل العلوم الطبيعية يف مستوى تفكريهماختالف معلمي  .1
 .خلفياهتم؛ خلرباهتم الشخصية والعمليةتباين معلمي العلوم الطبيعية يف  .2
 ابلفروق الفرديةواالهتمام  يستدعي العناية؛ مما ور العملية اإلشرافيةحمهو معلم العلوم الطبيعية  .3

 له.هنية الشخصية والم يةالفرد
 ضمن مهمة اإلشراف األويل. وتنميتهامعلمي العلوم الطبيعية  قدرات تطوير - .4
التفكير  مراحلأعلى  ليحققمجيع معلمي العلوم الطبيعية؛  قدرات لزايدة املتواصلالسعي  ضرورة .5

 .(64: 2006 حسني وسليمان،ل )العم حنو عيةدافوال
وبلوغ  مهاراته زايدة قدرته وتنميةالذي يتم من خالله الذايت  ابلتطويرمعلم العلوم الطبيعية اهتمام  .6

 الدافعية  درجاتوأقصى أعلى مستوايت التفكري 
 . يةواملهنالشخصية  معلم العلوم الطبيعية حاجاتعلى  اختيار األسلوب اإلشرايف بناء  .7
 .(64-59: 2006 حسني وسليمان،)

 : اإلشراف الرتبوي التطويريأسلوب أهداف   -3
متطور : معلم إجرائية مفادها رؤية علمية تتلخص يف عبارةإلى  اإلشراف الرتبوي التطويري يهدف

 -:مبايلي مجاهلاإن خالل أهداف عدة ميكن وذلك م ،عمله إشراف تطويري غري مباشر ييسر ويسهل
 املهنية والعلمية. بالعلوم الطبيعية يف مجيع اجلوان معلم تطوير أداء .1
 التوافق بني فعالية الدور اإلشرايف ومستوى أداء معلم العلوم الطبيعية. .2
 تطور الفعل اإلشرايف وفق أداء معلم العلوم الطبيعية. .3
 حتفيز معلم العلوم الطبيعية للمشاركة يف تطوير األداء املهين. .4
 راكها.طبيعية للمشكالت املهنية وإدم الو حساس معلم العلإتنمية  .5
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 هاري.صول ملرحلة التوازن املعريف واملتعزيز الدافعية ملعلم العلوم الطبيعية للو  .6
مســـــــــاعدة معلمي العلوم الطبيعية على تشـــــــــخيص الصـــــــــعوابت اليت يواجهوهنا أثناء أداء أدوارهم  .7

 املهنية.
ة ويعززها وجوانب على جوانب القو عرف تيلمســـــــــــــــاعدة معلم العلوم الطبيعية على التقييم الذايت  .8

 .(64-59: 2006 حسني وسليمان،) الضعف ويعاجلها
 :التطويري األسلوبأمناط   -4
: 2010( )القاســــــــم،105، 2005، )البابطني (107، 2009)الطعاين،األدبيات ارت بعض أشــــــــ
 -:هيو هناك ثالثة أمناط لإلشراف التطويري  إىل أن (67

لم العلوم ى وضع األسس اليت ينبغي أن يسري عليها معب يؤكد علوهو أسلو  اإلشراف املباشر : .1
، ويســـتخدم هذا ســـية مبا يعود على طالبه ابملنفعة، وحتســـني ممارســـاته التدريالطبيعية لبلوغ أهدافه

، وتتمثل تصــــــــــــــفون ابلتفكري التجريدي املنخفضاألســــــــــــــلوب مع معلمي العلوم الطبيعية الذين ي
 وتعزيز نتائجه.إلرشادات  تقدمي اسلوكيات هذا النمط يف

العلوم الطبيعية وهو منط مبين على فرضــــــية التعاون بني معلم  اإلشـــــراف التشـــــاركي )التعاوين (: .2
وم الطبيعية يف وضــــع خطة ، لذا يتعني على املشــــرف الرتبوي مشــــاركة معلم العلواملشــــرف الرتبوي

اف يعطي من اإلشـــــــــــــر  هذا النوع، و هداف واإلجراءات وعمليات التقومي: كافة األعمل تشـــــــــــــمل
، يتصفون ابلنمط التجريدي املتوسط نتائج رائعة عند استخدامه مع معلمي العلوم الطبيعية الذين

 وهو يتضمن تقدمي املعلومات وحل املشكالت والتفاوض واحلوار مع املعلمني.
على يف األصل تعتمد  يعد من األساليب اليت تؤكد على أن عملية التعلم :اإلشراف غري املباشر .3

بغرض  ي أن يصــــــــــــــــل إىل حلول انبعــة من ذاتــهوعليــه فمعلم العلوم الطبيعيــة ينبغ ؛ذاتيــة خربات
مع معلمي العلوم الطبيعية الذين لالســــــــتخدام  ويكون صــــــــاحلاً ، حتســــــــني مســــــــتوى خربات طالبه

وهو يتمثل يف االســـــتماع إىل املعلمني والتشـــــجيع والتأمل يف  تصـــــفون ابلتفكري التجريدي املرتفعي
 .م وأفكارهمئهآرا
 مراحل تطبيق اإلشراف التطويري:  -5

 لتطبيق اإلشراف الرتبوي التطوري جيب مراعاة اآليت:
 ينبغي إشراك املشرفني الرتبويني املتحمسني فقط لفكرة اإلشراف الرتبوي التطوري. 
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 .مجيع املشرفني الرتبويني للتدريبينبغي أن خيضع  
 ري املتوسط واملنخفض إىل تدريب مكثف.تفكال وذو  ونالرتبوي وني أن خيضع املشرفينبغ 
 :اإلشراف التطوريالتطوير من خالل خطوات عملية يف ممارسة   -6

 .Listeningإلصغاء بفاعلية وااملتابعة جبدية  
  امليدان الرتبوي.الصمت عندما يتحدث أحد العاملني يف 
 .Clarifyingستيضاح واالاإليضاح  
 املشكلة بوضوح. يطرح املشرف أسئلة توضيحية بغرض معرفة 
: يهيئ املشـــــــــرف اجلو االجتماعي بغرض تشـــــــــجيع العاملني يف امليدان Encouragingالتشـــــــــجيع  

 العلوم الطبيعية. تشكلة من مشكالدث أكثر حول قضااي هلا عالقة مبالرتبوي للتح
: يعرض املشـــــرف مالحظاته وأفكاره اخلاصـــــة به حول الصـــــعوابت Presentingالعرض أو التقدمي  

 ات للمشكلة.والعقب
: يبدأ املشــرف الرتبوي يف املناقشــة مع معلمي العلوم الطبيعية يف Problem Solvingحل املشــكلة  

 للمشكالت اليت تواجههم.امليدان التعليمي؛ بعرض عبارات هتدف للوصول إىل حلول 
وم : حياول املشــرف أن حييط ابلقضــية من خالل طرح أســئلة على معلم العل Discussionاملناقشــة  

ب أن تفعل عمل؟ وماذا جيأ عل يف هذا املوقف؟ وماذا جيب أنالطبيعية، كأن يقول: ماذا ســـــــــــتف
 ؟أنت لتحسني هذا املوقف

ن مملوم الطبيعية أو أحد معلمي الع: يقوم املشـــــــــرف  )Demonstratingالنموذج القدوة أو املثال   
كيف   -الذي يواجه مشــــــــــــــكلة -مهو أكثر فاعلية وأكثر حتفيزاً للطالب( أبداء العمل لريى املعل

 يعمل يف مثل هذه الظروف.
 قوم به ابلتفصيل.يملا جيب أن  رتبوي بتوجيه املعلم: يقوم املشرف الDirectingإصدار التوجيهات  
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لم العلوم الطبيعية : عندما يطلب املشــــــــــــــرف الرتبوي من معReinforcingالتحفيز وتعزيز املوقف  
دم يف تقوميه هذا املوقف بتحفيزه أبن ُيشـــــــــــــار إىل هذا التق تعزيزيتم  ؛إجناز عمل ما ويقوم إبجنازه

 .(43: 2001يف املرة القادمة )فيفر، 
اإلشراف الرتبوي التطويري يسهم يف إجياد حلول متنوعة لتطوير أداء معلمي العلوم : لذا فإن

علمني بطرق عملية الطبيعية حبسب حاجاهتم املهنية والتدريسية، كما أنه يسهم يف نقل اخلربات بني امل
تركز على سد فجوة االحتياج بشكل حمدد دون اخلوض يف تفاصيل جانبية رمبا ليست من حاجات 

 العلوم األساسية اليت ينشد إلجياد احللول هلا. معلم
 معلمي العلوم الطبيعية: األداء املهيندور قائد املدرسة يف تطوير : اثنياً 

، وأن يؤدي كل بكافة عناصره يزاء النظام التعليمجأامل املخرجات التعليمية تتطلب تكن جودة إ
 يف مدرسته عليه أن يسعى جاهداً  مقيماً  املدرسة بصفته مشرفاً  فقائدعنصر مهامه على أكمل وجه، 

وذلك من خالل حتديد احلاجات  ؛لتحسني كفاايت معلمي العلوم الطبيعية وتطويرهم وتنميتهم مهنياً 
 زيز جوانب القوة كذلكوتع مساعدهتم على معاجلة جوانب القصور لديهماألساسية هلم واملسامهة يف 

، فلرمبا ما يكتسبه يت يواجهها معلم العلوم الطبيعية(، وكل ذلك أفرزته التحدايت ال32: 2006 )ربيع،
تصف حياته املهنية لعمل هبا يف مناب بداية حياته العملية تصبح ابلية وال يعتدمن معارف ومهارات يف 

ابلغ يف حاجة معلم العلوم  أتثري مو العلمي واملعلومايت له، فالتقدم التكنولوجي وسرعة النأواخرها أو يف
 (.32: 2010)طاهر،  هنية بصورة مستمرةإىل مالزمة عمليات التطوير والتنمية امل

تطوير أداء  والتأثري اإلجيايب حنو موضوع أمهية التعاون يف العمل اإلشرايفإن املفاهيم احلديثة تؤكد على 
 بيعية على وجه اخلصوص، حيث بدأ دور قائد املدرسة اإلشرايف يتعزز تدرجيياً العلوم الط املعلمني ومعلمي

وهنا بزغت أمهية تكامل األدوار بني يف وزارة التعليم ابلسعودية،  ع بزوغ فكرة مشروع املشرف املقيمم
هما يف بلوغ أهداف حامساً  ذا التكامل عامالً رغ لإلشراف، ويعد هفقائد املدرسة واملشرف الرتبوي املت

قدر على حتسني احلاجات وتقدير األولوايت املباشرة وامللحة ملعلمي أ مبا يكون املدرسة فقائداملشرتكة، 
العلوم الطبيعية، وهو أعرف ابخلصائص املشرتكة بني معلمي التخصص الواحد داخل املدرسة وجوانب 

اخل املدرسة؛ لذا سيكون أكثر ابلعملية التعليمية د ونه أكثر التصاقاً متيز كل منهم عن اآلخر؛ ذلك لك
 (.25: 2001)عطوي،  قدرة على مالحظة ومتابعة وتقييم التغيريات والتطور يف األداء املهين هلم
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عداد ملعلمي العلوم الطبيعية  تبدأ حال ن املرحلة الثانية من اإلأ( 269: 2008 )عواضة،يرى و 
ات التأهيلّية ابلظهور، فيحتاج هنة التعليم وال تنتهي إال خبروجه منها حيث تبدأ احلاجدخول املعلم مل

وميتلك نفس كفاايت املعلم  املعلم األول املساند من قبل قائد املدرسة،املعلم إىل معلم خبري يسّمى 
ّهن، وإن اايت أخرى أمّهها تعليم الراشدين، يقود جهوده حنو التمولكن مبستوى متقدم أكثر مع كف

 أن جندلذا يواكبه ويشجعه ويولده قائد املدرسة، و التطبيق التطوير املهين ملعلم العلوم إرادي ينطلق من 
 فلقائد املدرسة  ،التعليمية املؤسسة يف معتمدة فلسفة املهنية التنمية  جعل يف اً أساسياً لقائد املدرسة دور 

 يدعم أن املهم إىل التمّهن أي احرتاف املهنة، فمن مساعدة معلم العلوم الطبيعية للوصول يف دور مهم 
قائد املدرسة  يتمتع أن الضروري فإنه من ولذلك ،املهنية مسريته يف املعلم ويواكب يشجعو  حيفزو 

 وجه. أحسن على املعلمني وجيهوت قيادة من متكنه  الكفاءات وخربة طويلة من متقدم مبستوى
التخطيط لتطوير أداء معلمي  يف ساسيأ دور املدرسة ائدلق نأ( 65: 1997)بربر،  وذكر       

 مقوماهتا همأ من عتربوالذي ي ة،العملي هلذه التنظيمية يضع األطر الذي فهو ؛املدرسة يف العلوم الطبيعية
 :- ما يلي
 املطلوبة. االنتاجية واألهداف األنشطة حتدد للعمل وجود خطة -
  .  اء السليمة لألدالالزم الفنية واملعدات مكانياتاإل توفري -
 عليه ويشرفون املعلم أداء يوجهون الذين واملشرفني الرؤساء قبل من واإلشراف القيادة توفري -

 أو الرئيس طاقة عن خترج األمور اليت على التدريب فيقتصر ،ابملعلومات األساسية وميدونه
  .املدرسي القائد

 استنتاجمن  للتمكن وذلك وكهموكفاءهتم وسل املعلمني أداء لتقييم مستمر نظام توفري -
  .بدقة وموضوعية التدريبية االحتياجات

 املادي التقدير شكالأو  واملزااي الوظيفي التقدم بني واملعنوية يربط املادية للحوافز نظام توفري -
أداة تساعدهم  ابعتباره األفراد نظر يف التدريب يربز هنا ومن ،نتيجة األداء الوظيفي واملعنوي

املادية  احلوافز تلك على للحصول نه وسيلةأيدركون على  مث ومن ،أدائهم الوظيفي على حتسني
  واملعنوية.
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أن هناك جماالت عديدة ميكن استخدامها من قبل اإلدارة  يرى (19: 2003 )أمحد، كما أن
املدرسي  التعليمية واإلدارة املدرسية بصورة مباشرة يف توجيه سلوك معلمي العلوم الطبيعية وحتسني أدائهم

 -ل عام وذلك من خالل توفري مايلي:علي حتسني العملية التعليمية بشك إجياابً مبا ينعكس  ؛والصفي

استخدام أساليب جديدة بناء االهتمام بعملية النمو املهين ملعلمي العلوم الطبيعية من خالل  .1
ذو معين وفعال  تطوير مهين ىهلهم للعمل واحلصول علؤ حاجاهتم املهنية واإلدارية واليت ت ىعل

وذلك من خالل إعطاء املعلمني املزيد من احلرية والدميقراطية لتطبيق  ؛الطالب ىينعكس عل
 .أفكارهم  الذاتية وإظهار قدراهتم الشخصية 

نشاطهم وخرباهتم وعملهم تقدمي احلوافز املادية واملعنوية ملعلمي العلوم الطبيعية بناء علي  .2
، وهذا الل تبين تقنيات جديدة يف التعلممن خ م للمدرسةابنتمائه ايشعرو  ىتح ؛وقدراهتم

يتطلب سياسة تعليمية واضحة من قبل اإلدارة التعليمية توفر هلم بيئة تعليمية ومناخ تعليمي 
 .اسب ألدائهم الوظيفيمن

وتقدمي دورات تدريبية  ،حاجات معلمي العلوم الطبيعية املهنية يف عملية التدريس ىالتعرف عل .3
جل إكساهبم العديد من املهارات اليت أمن  ؛هذه احلاجات ىبناء عل ء اخلدمةناأثيف هلم 

يف حتقيق األهداف  ، وتسهمة املادية واملعنوية بسهولةتساعدهم يف التعامل مع مكوانت املدرس
 املدرسية يف أقل جهد وتكلفة ووقت.

، حيث يعد الطبيعية طوير أداء معلمي العلوماألكرب حنو ت العبءعلى قائد املدرســــــة  :كما أن
حلقة الوصــل غري املباشــرة بني معلم العلوم الطبيعية واملشــرف الرتبوي يف رصــد مجيع حاجاته املهنية من 

، والقيام بتقييم امج التطوير املهين اليت خضـــع هلااملهين والتعرف على نوعية بر خالل متابعة ســـجل منوه 
ها لتطوير أداء يلقائد املدرســـــــــــــة تفعلب اليت ميكن أدائه وعالقاته مع الزمالء والطالب، فمن األســـــــــــــالي

 -معلمي العلوم الطبيعية ابإلضافة إىل ماذكر أعاله، مايلي:
لرصــــــــد وتقييم مســــــــتوى أدائهم  ؛ ملعلمي العلوم الطبيعيةو املهينمتابعة ســــــــجالت اإلجناز والنم -

 املهين.
وانب متيز وقصور معلم الزايرات الصفية اليت يقوم هبا قائد املدرسة بشكل دوري تكشف له ج -

 العلوم الطبيعية.
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تفعيل الدروس النموذجية اليت يقدمها وحيضــرها معلمو التخصــص الواحد تســاهم بشــكل كبري  -
 وير األداء واكتساب العديد من املهارات وتعزيزها.يف نقل اخلربات وتط

 
 -: التطوير املهين ملعلمي العلوم الطبيعية:اثلثاً 
 :التطوير املهينمعىن   -1
 النشاط : ( أبنه74: 2003)وزارة الرتبية والتعليم،  تعريف  بتعاريف خمتلفة منها التطوير املهينف رّ ع

واملهارات   تاملعلوما انحية يف املستهدفني من تغيريات إحداث إىل ويهدف له،  اإلنساين املخطط
( 14م:  2009  كما عرفه )الطعاين،  والسلوك ل العم وطرق األداء ومعدالت واالجتاهات واخلربات

 وتستهدف، متجددة وخربات فومعار  تمبهارا املستهدفني لتزويد واملخطط هلا؛ ةاملنظم اجلهود: أبنه
 ، وأضافأدائهم كفاية تطوير أجل من واجتاهاهتم وسلوكهم؛ خرباهتم يف ةمستمر  تغيريات إجيابية إحداث

زايدة  ال يقتصر على تطوير املهينلاأن:  (20: 2008 اخلليج، لدول الرتبوي للتدريب العريب )املركز
 الوظيفية للفرص إعداده إىل ذلك يتجاوز بل شاغلي الوظائف فقط، لدى واملهارات وتطوير املعارف

 حيدد الذي هو "النشاط التطوير املهين فهو يرى: أن ،للمنظمة الرتبوية املستقبلية والتحدايت ةالقادم
 احلالية الوظائف أداء من متكن معلم العلوم الطبيعية الكفاايت األساسية اليت تنمية على ويساعد

 .التعلم املنظّم عملية خالل من واملستقبلية
النشاط املبين على حتديد احتياج معلم العلوم الطبيعية  هو التطوير املهينأن  وعليه ميكن القول:

ه،   رفع كفاءتمبا يؤدي إىله وصقل خربات واجتاهات: تسهم يف زايدة معلوماته ومهارات من معارف
 وجمتمعه. ومنظمته جتاه نفسه وزايدة إنتاجيته؛ جلعله أكثر إجيابية

 يف تطوير أداء معلم العلوم الطبيعية:  التطوير املهين أمهية  -2
ُأحســــن  مىت ؛ ألنه لتهووســــي التنمية املعاصــــرة: أداة واملؤســــســــات اجملتمعات عامل يف التطوير املهين يعد

 أمهية واإلنتاج،  وتنبثق األداء يف الكفاية حتقيق من واملؤســســاتجملتمعات ا وتوظيفه متكنت اســتثماره
 الرتبوية ومنها: اجلوانب ،احلياة مناحي خمتلف يف الســــــــــــــريع والتقدم اهلائل،  التطور من التدريب

 يف يســـــــــتجد حبوثهم املختلفة، وما يف اخلرباء إليه يتوصـــــــــل أو بجتار  من عنها ينتج وما والتعليمية
آل طالب،   (التعليم الوســــــائل واألجهزة وتقنيات من يســــــتحدث تعليم واســــــرتاتيجياته، أولا أســــــاليب
 التقدم عصــــــــر يف ابلتطوير املهين االهتمام أبن (398: 2001 (،  ولذا يرى )بّكار، 13: 2009
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 مدخالً  يُعد التدريب أن يرى حيث الذكاء، مســـــــتوى على مقدماً  أحياانً  أييت أتثريه املذهل العلمي
 مدخالً  طوير املهينالت يتضــح هذا من قوله عنه "ويشــّكل ؛فاعلة بطريقة األهداف إىل للوصــول ســاً رئي

 ."نرمسها اليت األهداف بلوغ يف الفاعلة الوسيلة أدائنا، وهو احلالية وحتسني إمكاانتنا لتحسني رئيساً 
واملهن كافة، مما يلزم على  ليمللتطور الســريع يف جماالت التع أمهية ملحة نظراً  للتطوير املهينكما أن      

التطور املتســــــارع ؛ ألن هذا التطور يضــــــع معلم العلوم الطبيعية أمام معلمي العلوم الطبيعية مواكبة هذا 
يف  منتجاً  صـــاحلاً  حىت يكون عنصـــراً ؛ مســـئوليات جديدة ومهام كثرية وأعباء متنوعة البد من الوفاء هبا

 .(15-14: 2009)الطعاين، يؤدي مهامه الوظيفية بفاعلية  جمتمعه،
 والتعليم: التطوير املهينالفرق بني   -3

مع وجود م والتعلي التطوير املهينخلط بني معىن  حيصـــــــــــــــل عند بعض العاملني يف جمال الرتبية والتعليم
الفروق: ومنهم من هذه  بعضـــــــاً  فوارق رئيســـــــة بينهما، وقد بني بعض املهتمني مبجال التدريب والتعليم

(،  130 -129: 2003 ؛الرفاعي واألثري ؛269: 2003سرحان، ؛ 275: 2004)السحيباين،  
  -التايل:( 1)وميكن إجيازها ابجلدول 

 (1جدول )
 والتعليم التطوير املهينالفروق بني 

 التعليم التطوير املهين
يركز على تطوير الكفاءة يف اجملاالت املعرفية 

 واملهارية والسلوكية.
ت املعرفية واملهارية يؤسس للكفاءة يف اجملاال

 لسلوكية.وا
ابالحتياجات احلالية وتطبيقها املباشر يهتم 

 على املدى القصري.
يهتم ابلثقافة العامة وتطبيقها على املدى 

 الطويل.
 يتناول جمموعة من اجتاهات الفكر والسلوك. يتناول مهام حمددة.

ميد الفرد مبعارف ومهارات وسلوك حمدد 
 .لتحقيق أهداف العمل

 ميد الفرد مبعارف ومهارات وسلوكيات من
 .أجل اإلعداد للحياة

توضع له أهداف عامة وتفصيلية جلميع أبناء  حتدد أهدافه بناء على حاجات املتدربني.
 .الفئة العمرية الواحدة
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األساليب املستخدمة فيه أكثر أرحيية وتشويق 
 ما. األساليب املستخدمة فيه جامدة نوعاً  .للتعلم

 .كبرية جداً ت  يعمم على جمموعاميكن أن  ى اجملموعات الصغرية.ر عليقتص
 يقاس بكمية املعلومات. يقاس جبودة األداء.

 حيتل املعلم جزء من العملية التعليمية. املتدرب حمور رئيس يف العملية التدريبية
 ارجي.غالبا ما يكون احلافز على التعليم خ غالبا ما يكون احلافز على التدريب داخلي

 : املهينالتطوير  أنواع  -4
 ميكن توضيحها على النحو التايل:  ،أنواع متعددة للتطوير املهين
 إىل :  التطوير املهينيتنوع  من حيث مكان التنفيذالنوع األول: 

ويتميز مبيزة أســـــاســـــية متمثلة يف  املؤســـــســـــة التعليمية: داخلملعلمي العلوم الطبيعية  التطوير املهين .1
 ق ختطيط اإلدارة الرتبوية وحتت رقابتها.كونه يتم وف

 مباين وزارة الرتبية والتعليم، وهو يتيح آفاقاً  : ويكون خارجاملؤســســة التعليمية خارج التطوير املهين .2
لبعض،  مع بعضهم ا معلمو العلوم الطبيعيةوإكساب املهارات، حيث يلتقي  رحبة لتبادل اخلربات

: 2009)الطعــاين،  التعليميــةزج للخربات فيهــا موحيــدث  وتكون هنــاك وجهــات نظر متعــددة،
 (.52: 2005( و)مصطفى،  20

 إىل:  التطوير املهينمن حيث األهداف يتنوع النوع الثاين: 
معلمي العلوم الذي يســــــــــــــتفيد منه كافة  التطوير املهينالعام: أي ذلك النوع من  التطوير املهين .1

( معلومات،  إكســـاب / تصـــحيح /إضـــافةومهامهم، ويهدف إىل ) مبختلف ختصـــصـــاهتم الطبيعية
 ومهارات وسلوكيات تنعكس نتائجها اإلجيابية على أداء مهامهم.

 ابلتطوير املهينالــذي يهتم  التطوير املهينالتخصــــــــــــــصــــــــــــــي: أي ذلــك النوع من  التطوير املهين .2
متقدم( ومســتمر يف ضــوء مســتوى  –املتخصــص، كل يف جمال ختصــصــه بشــكل متدرج )متهيدي 

مقبول(،  كتلك الدورات اليت تُعقد ملعلمي العلوم الطبيعية يف حال جتدد  –جيد –ازاألداء )ممت
 الدراسية.املناهج 
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الطبيعية ممن  معلمي العلوميرشــــــح حلضــــــوره  التطوير املهينالقيادي: هذا النوع من  التطوير املهين .3
وجيههم يســــــــمون ابملعلم األول؛ والذي يعمل دور املوجه الشــــــــخصــــــــي للمعلمني املســــــــتجدين لت

 .(183: 2006)الشامي،  ونصحهم ومساعدهتم
 

 إىل نوعني مها:  التطوير املهينيتنوع  ذمن حيث زمن التنفيالنوع الثالث: 
علمي العلوم الطبيعية مل طوير املهينالتبه  : ويقصـــــــــــــدمبهنة التدريس االلتحاق قبل التطوير املهين .1

 ابألعمال للقيام يؤهل حبيث  ؛وعملياً  ياً وسلوك علمياً  ابلعمل للتدريس،  وإعداده االلتحاق قبل
مقدمات   عن : عبارةالتطوير املهين من النوع هذا يكون ما العمل والوظيفة،  وغالباً  يف املناســــبة

 وتوضــــــــــــيح هبا ســــــــــــيلتحق اليت املنظمة اتريخ مثل اجلديد، املعلم حيتاجها ةتوجيهات عام أو
 .العمل توعيته أبنظمةو  ابلعمل التحاقه يف له حصوهلا املتوقع والفرص الصعوابت

: ويقصـــــــــد به تدريب معلمي العلوم الطبيعية وهم اإللتحاق مبهنة التدريس أثناء يف التطوير املهين .2
العمليــة،  أمــا اهلــدف الرئيس من  الــذهنيــة واملهــاراتعلى رأس العمــل؛ بغرض تنميــة القــدرات 

عية وإحاطته أبحدث التطورات اليت أثناء اخلدمة فهو صــــــــــــقل معلم العلوم الطبي يف التطوير املهين
عن طريق حتســـــــــــــني أســـــــــــــاليب  ؛مســـــــــــــتوى أدائه الوظيفي وحتســـــــــــــني جمال ختصـــــــــــــصـــــــــــــه جتد يف

 .(52: 2005العمل.)مصطفى، 
 حتياج: حيث االينظر له النوع الرابع: 

 الفرد. احتياج  .1
 املنشأة. احتياج .2
 الدولة. احتياج .3
 (.17: 2009آل طالب، ) العمل احتياج .4

التدريب اإللكرتوين، وميكن تقســــــيمه  وهو التطوير املهينمن أنواع  نوع مهمإضــــــافة  كما ميكن
  إىل:
يف هذه  خبري التطويراإللكرتوين الفردي: ويســـــــمى التدريب اخلاص،  ويطلق على  التطوير املهين .1

خبري التطوير )من مشــــــــــــــريف العلوم الطبيعيـــة أو ،  ويف هـــذ النوع يقوم "املـــدرب اخلـــاص"احلـــالـــة 
مثــل ؛ عن بعــد، ويســــــــــــــتخــدم فيهــا بعض املعينــات بعمليــة التــدريــب إلكرتونيــاً رباء( معلميهــا اخل
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ليعمل يف حال تواجد  -عن برانمج إلكرتوين يتم تنصـــــــــيبه على الكمبيوتر )وهو عبارةر املاســـــــــنج
قرتان فرد بفرد أو مبجموعــة أفراد( أو الربيــد اإللكرتوين أو الغرف اعلى  –الشــــــــــــــبكــة العنكبوتيــة

 الصوت صورية.
  خبري للتطوير؛يكون هناك  التطوير املهيناإللكرتوين اجلماعي: يف هذا النوع من  تطوير املهينلا .2

  الطويلةعليمية التمارســــــــــات ي اخلربة واملذو علوم طبيعية من عبارة عن مشــــــــــرف تربوي خبري أو معلم 
 طوير املهينالت خبريوجمموعــة من معلمي العلوم الطبيعيــة املتــدربني، حبيــث يكون التفــاعــل تبــاديل بني 

ما يســـــــــتخدم يف هذا النوع املاســـــــــنجر اجلماعي أو الغرف  وبني املتدربني أنفســـــــــهم، وغالباً  واملتدربني
 الصوت صورية.

يقوم معلم العلوم  التطوير املهيناإللكرتوين الذايت )غري التزامين(: يف هذا النوع من  التطوير املهين .3
مثل الفيديو  ؛ تعن طريق بعض املعينا بدون مدرب مباشر ذاتياً  مبمارسة عمليات التطويرالطبيعية 

ختبارات أو غريها من املعينات األخرى،  وخيضع قبلها وبعدها ال أشرطة الكاسيت أو نرتنتأو اإل
 قياس.

 :علمي العلوم الطبيعيةمل التطوير املهينأدوات   -5

، كما ال بد الطالبواقع ومســـــــتقبل  ىوذلك ملا له من أتثري عل التعليميةمن أهم عناصـــــــر العملية  املعلم يعد
شـــاغلي الوظائف التعليمية يعدون أكرب فئة تشـــغل وظائف التعليم مقارنة مبن يعملون يف أن  من اإلشـــارة إىل

لتلك املؤســــــــســــــــات من بذل املزيد من العناية من أجل ذلك كان ال بد مهام إدارية يف تلك املؤســــــــســــــــات، 
وتنمية  موقدراهت ملزايدة فعاليته لتطوير املهين؛طرق وأســــــــــــــاليب ا واســـــــــــــتخدام خمتلف والرعاية واالهتمام هبم

كــامــل   اجلهــات املعنيــة ابلتطوير املهين متمثلــة ابملركز الوطين للتطوير املهين التعليمي، حيــث تتحمــل ممهــاراهت
 .جلودة األداء املهينورفع مستوى الكفاءة لديهم وصوالً م ة عن استقطاهباملسئولي

ملا له من ارتباط  اً رة نظر من موضوعات اإلدااً أساسياً يف عصران احلاضر موضوع ينالتطوير امله ويعد
 حيتل مكانة الصــــــــــدارة يف أولوايت عدد كبري من دول العامل التطوير املهينأصــــــــــبح  كما  ابإلنتاجية،مباشــــــــــر 

جز ســـــد العكفؤ و   مؤســـــســـــي املتقدمة منها والنامية على الســـــواء، ابعتباره أحد الســـــبل املهمة لتكوين جهاز
التطوير مية االقتصــــــــــادية واالجتماعية يف هذه الدول، ويهدف لتحمل أعباء التن األداء املهين؛والقصــــــــــور يف 

إىل تزويد املتدربني ابملعلومات واملهارات واألســــــــــاليب املختلفة املتجددة عن طبيعة أعماهلم املوكولة هلم املهين 
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 ىري ســـــــلوكهم واجتاههم بشـــــــكل إجيايب، وابلتايل رفع مســـــــتو وحتســـــــني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم، وحماولة تغي
 (.     4- 3 :2010األداء والكفاءة اإلنتاجية )الكردي، 

 مع مبا يتوافق التعليمية سـياسـتها برسـم واضـحاً  اهتماماً  السـعودية العربية اململكة اهتمتولقد 
 املورد لتطوير مدخالً رئيســـــاً  معليالت من واختذت واالجتماعية والتنظيمية، االقتصـــــادية التنمية جماالت
 األســــس ( من15املادة ) أوضــــحته واملتنوعة، وهذا ما املختلفة الرتبوية املنظمات من خالل البشــــري

الســـعودية،   العربية اململكة يف مالتعلي لســـياســـة اللجنة العليا من التعليم والصـــادرة ســـياســـة لوثيقة العامة
 املراحل مجيع يف التعليم التنموية، ونصها: "ربط ابخلطط عالقة التعليم فقد أوضحت ه، 1389 عام

 ،  وملا)10 :1969 الســــــــعودية،  العربية اململكة يف التعليم )ســــــــياســــــــة "العامة للدولة التنمية خبطة
يقتضـــــــــــــي  فإن ذلك  ؛والعاملية منها احمليطة احمللية ابلظروف تتأثر بلد ألي التنموية اخلطط كانت

 منها: تدريب اليت مســــياســــة التعلي مع تتوافق اليت التنفيذية والتطويرية ســــاتللســــيا املســــتمرة املراجعة
 البشرية الطاقة تدريب"ىعل نصت اليت وثيقة التعليم من (58) املادة أكدته ما وهذا البشرية، الكوادر
 .(16: 1969 السعودية، العربية اململكة يف التعليم سياسة" (التعليم وتنويع الالزمة
حظه  معلم العلوم الطبيعية قد أعطت الدولة أبن املتعددة: يشـــــــعر وموادها التعليم وثيقة على واملطّلع

 االكتفاء الوظيفي،  وعدم الســـــــــــــلم يف مكوثه طيلة هتطوير  على املســـــــــــــتمر احلثمع  من التدريب
 على التطورات أكانت تلك ســـــــــــواء  ؛اجلديدة املتغريات مع اليتوافق ذلك ألن ؛املؤقت ابلتدريب
الســــياســــة التعليمية حول  جاءت يف اليت عرض املواد الباحث ويســــتحســــنالعاملي،  أو احمللي املســــتوى
 -وهي كما يلي:  وأمهيته، التدريب

 التعليم". وتنويع ةالالزم البشرية الطاقة تدريب) "58 ) املادة.أ
 لتدريبهم  مســــلكياً خطة املؤهلني لغري وتوضــــع مســــتمرة عمليةني املعلم ("تدريب 170) املادة.ب

 وخرباهتم".وجتديد معلوماهتم  ممستواه لرفع للمؤهلني خطة توضع كما،  وأتهيلهم
 والتجديدية ودورات التدريبية للدورات كافية عناية املختصـــــــــة اجلهات ي"تُعط (196 ) املادة.ج

  اجلديدة". واملهارات املعلومات وكسب اخلربات لرتسيخ التوعية؛
 فيها وتوضــــــــع واألجهزة العاملة التعليمية العملية بجوان كافة التدريب يتناول "(197) املادة.د

 ينبغي اليت والشــروط وتقوميها ومنهاجها وطرق تنفيذها الدورة غرض فيها حيدد؛ للدورات برامج
 عليها". القائمني يف تتوفر أن
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 أهدافه وتبني وأســســه وتربز معامله توضــح ةتوعي منهج دورة أي إقرار بعد "جُترى) 198)  املادة.ه
 ."ذهفيتن طرق

وأتهيل  بتطوير اهتمام اململكة العربية الســــعودية هذه املواد: يتضــــح جلياً  ومن خالل النظر يف
بكل عناصـــــــــــرها البشـــــــــــرية  يةكل من يعمل يف ميدان والتعليم؛ من أجل تطوير العملية الرتبوية والتعليم

د العيســــى يف دكتور أمحمعايل ال الســــابق ، ولعل جزء من ذلك يتبني من خالل قرار وزير التعليموغريها
والقاضي ابعتماد اهليكلة اجلديدة لوزارة التعليم؛ واليت من أبرز ما استجد فيها هو  9/4/2017اتريخ 

نقل كافة عمليات التدريب والتطوير املهين للمعلمني حتت مركز مُسي بــــــــــــــــــــ"املركز الوطين للتطوير املهين 
 بكافة أنواعه وأشـــــكاله بدالً من االقتصـــــار م للمعلمني املســـــتداالتعليمي" ليتوىل عمليات التطوير املهين

 على التدريب الذي كان من مهام "اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث" سابقاً.
 عوامل جناح جهود التطوير املهين يف التعليم:   -6

 : اسيةارات األسمراعاة بعض االعتب ومن أجل إجناح جهود ونشاطات التطوير املهين يف التعليم فال بد من

على اإلدارة العليا تبين فكرة التطوير املهين على أهنا ضــــــــــــــرورة ملحة ومســــــــــــــتمرة هتدف إىل تطوير  .1
 العنصر البشري. 

 أن تلقى عمليات التطوير املهين املساندة والدعم املايل من قبل اإلدارة العليا.  .2
ة واحلاجات ا الفعلييم وحاجاهتأن يسبق حتديد برامج التطوير املهين دراسات لواقع مؤسسات التعل .3

 الفردية لشاغلي الوظائف التعليمية. 
تباع األســـــلوب الشـــــمويل الذي يويل أن يتم التخطيط لنشـــــاطات التطوير املهين بشـــــكل مســـــتمر اب .4

 اهتماماً لكافة عناصر املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية العكسية. 
ونتائج التطوير املهين والتكلفة قياس أثر التقييم لكما جيب التنويع يف األســـــــــاليب املســـــــــتخدمة يف  .5

 والعائد بشكل دقيق. 
كما عليها أن تعتمد معايري حمددة يف خطة التطوير املهين، ويســــــــتعان هبا يف مقارنة النتائج احملققة  .6

 مع املستهدفة يف اخلطة. 
كادميي يف إعطاء األولوية يف التطوير املهين للمهام اليت يصـــــــعب شـــــــغلها إال عن طريق اإلعداد األ .7

 اجلامعات. 
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ة حبيث أيخذ بعني االعتبار كافة شـــــــاغلي الوظائف كما جيب أن يتســـــــم التطوير املهين ابلشـــــــمولي .8
مكاانت املالية والتوجهات لوزارة ات التعليم، وتعطى األولوايت طبقاً لإلســـــــــــــــالتعليمية يف مؤســــــــــــــ

 التعليم. 
 حتفيز الفئات املستهدفة ابلتطوير املهين.  .9

)اهلابيل،  التطوير املهين اولة إلدخال التعديالت مبا يزيد من فاعلية برامجالتقييم يف حم . اإلفادة من10
2011:8.)  

 أساليب التطوير املهين ملعلمي العلوم الطبيعية:  -7
، 196: 1995صابر، او  ،30: 2000ومحيدة وآخرون،  ،199: 2002يكاد يتفق كل من )راشد، 

: 20114ومركز التطوير الرتبوي،   ،53: 2005الدي، األسطل واخلو  ،91 :2004والفتالوي، 
 هي:  شيوعاً  أساليب التطوير املهينأن أكثر  ( على42م:  2009و اخلميس، ، 43
 التطوير املهينويكون االتصال فيها بني خبري  ،أسلوب احملاضرة: وهي من األساليب القدمية .1

ويسيطر  دور الرئيسال التطويرخبري  ومعلمي العلوم الطبيعية بشكل أحادي االجتاه، حيث يتوىل
أبهنا ال تنفع سوى لنقل معارف فقط دون  ويرى الباحث:لى أغلب وقت العملية التدريبية، ع
 كساب مهارات.    إ

ُح ّلق(: يعد هذا األسلوب من أفضل وسائل االتصال الشفهي .2
إال أنه - أسلوب املناقشة )العام وامل

 وإبداء الرأي،  والتحليل ة فرصة التفكريعيي العلوم الطبيحيث يتيح ملعلم -حيتاج إلدارة جيدة
ن هذا األسلوب يتيح تبادل اخلربات املعرفية خاصة بني معلمي العلوم الطبيعية أب :ميكن القول لذا

 .التطوير املهينوبني املعلمني وخبري  أنفسهم
منه؛ كونه يشرتك فيه  أسلوب الندوات: يشبه هذا األسلوب أسلوب املناقشة، إال أنه أكثر تشويقاً  .3

: هذا األسلوب كما أنملعلمي العلوم الطبيعية  هلتقدمي خرباتالتطوير املهين  يف أكثر من خبري
على دراية مسبقة  وناحلاضر ون إلعداد اجلماعي من قبل اخلرباء وأن يكون املعلم يلزمه التخطيط
 مبحاور الندوة.

بعرض حالة أو موقف على معلمي العلوم  هينملالتطوير اأسلوب دراسة احلالة: وفيه يقوم خبري  .4
 ،وطرح احللول املناسبة هلا يلهاأو تقرير هبدف مناقشتها وحتل أو فيديو بصورة شفهية الطبيعية
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لى ؛ حفاظاً عالتطوير املهينأن هذا األسلوب حيتاح إىل قوة يف اإلدارة من خبري  ويرى الباحث: 
لية من الدافعية حنو التطوير من قبل معلمي لى حالة عاوحفاظاً ع الوقت املتاح لكل حالة مطروحة

 العلوم الطبيعية.
من قبل معلمي  أســـــــــلوب متثيل األدوار: يقوم هذا األســـــــــلوب على متثيل املواقف من واقع العمل .5

 كما أنابلنقد البناء من اجملموعة ككل،  اً ، حماطالتطوير املهينوبتوجيه من خبري  العلوم الطبيعية
اً من املهارات اليت يرغب إبكســاهبا ملعلمي العلوم الطبيعية، مثل فنون يناســب كثري ا األســلوب هذ

اليت تقوم على هـذا  برامج التطوير املهينولغـة اجلســـــــــــــــد يف املواقف املختلفـة، وتســــــــــــــمى  اإللقـاء
  من شخصية أخرى، أو اقتباساً  إبتكارايً  األسلوب ابلنمذجة السلوكية )وهي حماكاة سلوك معني

 ن من أجل تقمصه ونقله للعقل الباطن؛ ليكون جزءاً من سلوك املعلم(حىت اإلتقاوتكراره 
أســـــلوب املؤمتر التدرييب: ويقصـــــد به: اجتماع جمموعة من معلمي العلوم الطبيعية ملناقشـــــة قضـــــية  .6

 .أو تعليمية من عدة جوانب، يسهم كل واحد منهم بطرح رأيه أو حبثه يف تلك القضية تربوية
ر ،  كما أنه يوفابلتطوير املهينللمهتمني يف األحباث املتعلقة  وب مفيد جداً األســلهذا  فإن :لذا 

 وتبادل اخلربات املقننة.من التشوُّق  جو
ما يتم تقســــــــــــيم معلمي العلوم الطبيعية يف هذا األســــــــــــلوب إىل  : غالباً التطويريةأســــــــــــلوب الورش  .7

أن من أفضــل  الباحث: رىويجمموعات صــغرية؛ ملناقشــة وأخذ تصــور كامل حول مشــكلة ما،  
الطرق لتفعيل مثل هذا األســـــــلوب هو اســـــــتخدام طريقة "قبعات التفكري الســـــــت"، وفيها يرتدى 

قبعات ذات اللون األبيض،  وهي العلوم الطبيعية من معلمي ( أفراد اجملموعة الواحدة )افرتاضـــــــــــياً 
وذات اللون  عـــاطفي،وهي للحكم ال وذات اللون األمحر للتفكري اجلمعي أو توثيق املعلومـــات،

وهي للحكم الســـليب، وذات اللون األخضـــر  األصـــفر وهي للحكم اإلجيايب، وذات اللون األســـود
 –51: 2008دارة اجملموعــة )دي بونو،  وهي لإلبــداع واالبتكــار، وذات اللون األزرق وهي إل

167). 
م استمطار أسلوب العصف الذهين: يقوم هذا األسلوب على مبدأ الكم يسبق الكيف، حيث يت .8

وتدوينها بدون أي نقد،  ومن  ل ملشــــكلة ما عن ح؛ حبثاً معلمي العلوم الطبيعيةاألفكار من قبل 
: التطوير املهينيف الطويلة على خربته  ناءً ب ويرى الباحثمث يتم فرز األفكار للخروج أبفضــــلها،  

ة جيد ،  ويعطى حلوالً من املتعة واأللفة واملرح جواً  عملية التطويرأبن هذا األسلوب يضفي على 
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للمشـــــــــــكلة من مناظري متعددة إبذن هللا؛ ألن العقل أخذ راحته يف البحث واســـــــــــتمطار األفكار 
 دون مقاطعة، بل بتحفيز من أعضاء اجملموعة.

مؤســســة تربوية أو  أو ملنشــأة ميدانية بزايرة معلمو العلوم الطبيعية لوب الزايرات امليدانية: يقومأســ .9
 نقاش حلقات تعقد أن تلك الزايرة، وميكن تقارير عن وكتابة حمددة دافلتحقيق أه تعليمية؛

 بعد الزايرة.
  ؛خمتلفة بصـــــور الطبيعيةمعلم العلوم  على يعرض علمي أســـــلوب الواثئق والنشـــــرات: حمتوى .10

 مقصود ومدروس. بشكل املهنية ثقافته وإثراء لديه اإلجيابية االجتاهات تعزيز يهدف إىل
 ويـُو جَّه ويُتاب عة، حقيقي بصـــورة العمل معلم العلوم الطبيعية عملية: ميارسأســـلوب املمارســـة ال  .11

 آخر ســــــنوات يف األســــــلوب هذا تطبيق يتم ما اً وغالب الفرتة، يف بداية ويـُق يَّم ،للعمل أثناء أدائه
 .العمل أشهر وأول ةالدراس

لتحاق مبهنة معلم العلوم الطبيعية حديث اال أســــــــــلوب التدريب ابملصــــــــــاحبة: وهذا يناســــــــــب  .12
حمددة أو يالزم أحد املعلمني اخلرباء  جبوار مشــــــــرف تربوي ذي خربة لفرتة جيلس حيث؛ التدريس

 .اتهوتصرف سلوكه ملراقبة هيف جمال ختصص
عبارة عن حوار بني اخلبري )الكوتش( وميكن أن يتمثل هنا يف قائد املدرسة : وهو الكوتشينج .13

حىت اخلبري الزائر كخبري التطوير املهين وبني معلم العلوم  أو املشــــــــــــــرف الرتبوي أو املعلم اخلبري أو
هنية تواجه معلم العلوم الطبيعية الطبيعية هبدف الوصـــــــــــــول إىل حلول ملشـــــــــــــكالت أو حتدايت م

إىل  اء مهامه املهنية على أكمل وجه، ومتتاز عملية الكوتشـــــــينج أبهنا تســـــــعى دوماً أدعن وتعيقه 
، 2017: 10ي، )املوســو  وم الطبيعية وذلك مبســاعدة اخلبرياســتخراج احللول من قبل معلم العل

25). 
الناجحة: هي اليت تقوم على التنويع بني تلك  عملية التطوير املهينأن  مما ســـــبق ميكن القول:

كما    وذلك حبســب حاجة معلم العلوم الطبيعية إليها، ب وعدم االقتصــار على أســلوب واحد،األســالي
وال ميكن  آنفااملذكورة  أســــــاليب التطوير املهينرئيســــــًي وفاعالً يف مجيع أن أســــــلوب املناقشــــــة أســــــلوابً 

ر يف ذهنه ؛ حيث أنه يتيح ملعلم العلوم الطبيعية التعبري بشـــــــكل أكثر شـــــــفافية عما يدو االســـــــتغناء عنه
 وعن حاجاته من الربامج التدريبية بصورة عامة.
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 : ملعلم العلوم الطبيعية التطوير املهينمعينات  -8
أثناء يف خبري التطوير املهين : أجهزة وأدوات ومواد يسـتخدمها عملية التطوير املهيناد مبعىن معينات ر امل

 (.188: 2006)سالمة،   التطويرلتحسني عملية  ممارسة عملية التطوير ملعلمي العلوم الطبيعية؛
ندي،  )الل واجلو( 350-226: 2006كما جاء يف دراســـــــة )ســـــــالمة،    ولعل أهم تلك املعينات

 ( مايلي: 325-39: 2000( و)الطوجبي، 405 -81: 2005
 واإللكرتونية. والوبرية واملغناطيسية منها الورقية؛ السبورات: أبنواعها املختلفة .1
وتشـــــــمل   ؛واخلطي أبنواعها املتعددة منها اهلندســـــــي والبياين ؛الرســـــــومات: وهلا أشـــــــكال متعددة .2

 مللصقات.او  الرسومات التوضيحية  واألشكال واخلرائط
 وتشمل األشياء احلقيقية والعينات والنماذج.؛ اجملسمات: وهي الوسائل ذات األبعاد الثالثة .3
وهنا ينبغي ، ل العمريةحمببة للنفس مبختلف أشــــــــــــــكاهلا حســــــــــــــب املراح األلعاب التعليمية: كوهنا .4

دفة ويف وأن تكون ها أن اللعبة التعليمية البد أن تناســــــب اخلصــــــائص العمرية للمعلمني مالحظة
 م املادة التدريبية. صمي

الشفافيات: فيتم عرضها ابستخدام جهاز األوفرهد )جهاز العرض فوق الرأس( وهي توفر الكثري  .5
 الوقت.من 

موزعة على  جمموعة صــور اثبتة وهي عبارة عن؛ األفالم الثابتة: وتســمى ابلشــرائح أو الســاليدات .6
 فكرة معينة أو للوصول إىل استنتاج معني. شرائح يتم عرضها بواسطة جهاز خاص هبا؛ لتكوين 

يف ذهن وتثبيتهـــا  كبريًا يف توصــــــــــــــيـــل املعلومـــات  األفالم التعليمـــة )الفيـــديو(: وهي تؤدي دورا ً  .7
 املتدرب.

يــدمج بني الفيــديو واملســــــــــــــجــل والعــارض  الفيــديو الرقمي )فيــديو برزنرت(: وهو جهــاز حــديــث .8
 ق.لكتابة والعرض والتوثيحيث ميكن املدرب من ا ؛والسبورة يف جهاز واحد

ويوجد ضــــــــــــمن جمموعة األوفيس، وهدفه العام: توزيع  البوربوينت: وهو أحد الربامج احلاســــــــــــوبية .9
 هاز الداات شو )العارض الضوئي(.جبأو حركية؛ لعرضها  املعلومات على شكل شرائح اثبتةونقل 

خالل  ســــتفادة منها كثرياً اإلنرتنت: وهو الشــــبكة العنكبوتية ومتثل بنكاً للمعلومات، وميكن اال .10
 العملية التدريبية.
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املشـــــــــرف الرتبوي أثناء تدريبه امليكروفوانت: أبنواعها وأشـــــــــكاهلا املتعددة واملختلفة، فهي تريح  .11
 وتوفر الكثري من اجلهد إليصال الصوت.، ملعلمي العلوم الطبيعية

ع معلمي العلوم املراجع واملطبوعــات: تســــــــــــــهم يف توثيق معلومــات املشــــــــــــــرف الرتبوي،  وإقنــا  .12
 .الطبيعية،  وخاصة يف الدراسات أو املعلومات الغريبة

مراعات الفروق الفردية  األثر الكبري يف: تقائها بعناية لهانو  تلك املعيناتأن استخدام  وميكن القول:  
 .املعلمنينتباه لدى وزايدة اال التطويريةوقطع راتبة املواقف 

 :ين التعليميمتطلبات االرتقاء ابلتطوير امله -9
منظومة للنهوض ابلتطوير املهين التعليمي ال بد من تلبية متطلبات من دوهنا ال ميكن احلديث عن 

متكاملة للتطوير املهين التعليمي، وال يعين ذلك التقيد مبنهج معني أو نقل تنظيم جنح يف بلدان أخرى، 
هذه االعتبارات ال متنع من توخي والنماذج املؤدية للنجاح متعددة، غري أن ، فلكل جمتمع خصائصه

يم التقين والتدريب املهين، امة توحد التفكري يف إطار منسجم وموائم ملهام ووظائف التعلمنهجية ع
واخليط الناظم يف هذا التوجه يقضي بتشخيص دقيق ملهام التطوير املهين وحتديد مالمح العالقة بينه 

يص العوامل الرئيسة املؤثرة يف غي أن يشمل هذا التشخمن املهارات، كما ينب وبني امليدان التعليمي
وميكن حصر أهم ، مستوى خمتلف مراحل األداءعمليات التطوير املهين على مستوى الوزارة وعلى 

 -العوامل يف النقاط التالية:

 منظومة للتطوير املهين متتلك مقومات النجاح. -
 نظام معلومات حول أداء شاغلي الوظائف التعليمية. -
فاعلة بني منظومة التطوير املهين واملؤسسات ذات االهتمام والرايدة يف جمال التطوير كة شرا  -

 املهين.
 .(2009:13واالقرتاب منها )التومي،  سجام مع املواصفات العامليةاالن -

 :يف ديوان وزارة التعليم واإلدارات التعليمية ابململكة مراكز للتطوير املهينأهداف  -10
ابململكة العربية الســـــــعودية ســـــــيجد أهدافاً  بوزارة الرتبية والتعليم ســـــــة التعليميةمن ينظر يف الســـــــيا

  -يت:التدريب الرتبوي،  حياول الباحث توضيحها على النحو اآلواضحة إلدارة 
 اهلدف العام: .أ
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ومهارات واجتاهات شــــــــــــــاغلي  يف: تنمية وتطوير معارف ملراكز التطوير املهينيتمثل اهلدف العام 
 واكبة التطور العلمي والتقين وحتســـــــني عملييت التعليم والتعلم وتوفري الوقت واجلهدمل لتعليمية؛الوظائف ا

 (.http: /www.riyadet.com)سياسة التعليم يف اململكة، إدارة التدريب الرتبوي  واملال
 األهداف التفصيلية: .ب

  -أهداف تفصيلية وذلك على النحو التايل: ملراكز التطوير املهين
 على متابعة ما يستجد على الساحة الرتبوية والتعليمية. لقيادات الرتبويةدة امساع .1
 التعليمية بقصد حتسني األداء بشكل أفضل. املهاراتتكوين  .2
 بني املؤسسات التعليمية. توسيع تبادل اخلربات الرتبوية فيما  .3
راطهم يف املهنــة يتلقوا إعــدادًا جيــداً قبــل اخن عالج جوانــب القصــــــــــــــور اليت يعــاين منهــا الــذين مل .4

 الرتبوية.التعليمية 
 .الطالبات وأساليب تقومي وأدو  املعلمني مبعايري التقومي الذايت تزويد .5
 املعلمني على اكتشاف ذواهتم وما لديهم من قدرات كامنة واستثمارها. مساعدة  .6
 تشجيع املعلمني على استخدام األساليب احلديثة يف التعليم.  .7
 ية ذات فاعلية أكرب.ساب ممارسات تعليمية ص فِ حتفيز املعلمني على اكت  .8
الرتبوية اليت متكنهم من أداء رســـــــــــالتهم على  مهارات القيادة ديري املدارس علىمل التطوير املهين  .9

 أمت وجه.
والنفســـــية  مهارات رعاية الطالب وحتليل أوضـــــاعهم الدراســـــية على ينيالطالب نرشـــــديامل تطوير .10

 واالجتماعية.
 مهارات اإلشراف الرتبوي الفعال. يفاملشرفني  تطوير .11
 .املكتبات املدرسية وأجدهاأحدث أساليب إدارة يف أمناء املكتبات  تطوير .12
)ســـياســـة التعليم،  إدارة  املدرســـي تقان مهارات التعامل مع املختربإلحمضـــري املختربات  تطوير .13

 .(http: //www.riyadet.comالتدريب الرتبوي،  
ملراكز التطوير املهين : أن الســـعي يف حتقيق األهداف ســـابقة الذكر اعتماداً على ما ســبق ميكن القول

يســـهم يف ســـد الفجوة بني عمليات اإلعداد ومتطلبات املمارســـة امليدانية ملعلمي العلوم الطبيعية،  كما 

http://www.riyadet.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16
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جل زايدة قدراهتم  تعزيز خرباهتم وتزويدهم بكل ما هو جديد من معارف و مهارات؛ من أيســــــــاعد يف
 ورفع كفايتهم اإلنتاجية. اإلبداعية

 املعلمي العلوم الطبيعية: حاجات التطوير املهين -11
 : حاجات التطوير املهينمفهوم  -1

تطوير أداء  منها تنطلق اليت األســـــــــاســـــــــية : القاعدةحاجات التطوير املهينمرحلة حتديد  تُعد  
 املبلغ لغــة االفتقــار والنقص، واحلــاجــة: تعين القصــــــــــــــور عن احلــاجــةمعلمي العلوم الطبيعيــة؛ ذلــك أن 

،  Mario(،  وهو ما يتطلبه الشـــيء الســـتكمال نقص أو قصـــور فيه )25: 1965 املطلوب )الزبيدي،
طلوب إحداثها لتغريات امل( أبهنا : جمموعة ا603م: 1980فيعرفها )درويش وتكال، ،(637: 1983

داء مهامه جتاهاته؛ جلعله الئقاً ألاو  وســــــــــــــلوكه وخرباته ومهاراته واملتعلقة مبعارفه يف معلم العلوم الطبيعية
 واختصاصاته وواجباته الوظيفته بكفاءة عالية.

 :أبهنا حاجات التطوير املهين يف التطوير املهين دليلها خالل من التعليم وزارة ولقد تناولت
 أداء قــادرين على لتجعلهم العــاملني؛ وخربات يف: معلومــات إحــداثهــا املطلوب رياتالتغ جمموعــة
يســــــــــــــتخـــدموهنـــا،   اليت وطرق العمـــل ومعـــارفهمم معلومـــاهت يف متمثالً  األكمـــل الوجـــه على أعمـــاهلم

، (112: 2003الرتبية والتعليم، واجتاهاهتم )وزارة  وســــــــــــــلوكهم األداء يفاهتم ومهار  ءاألدا ومعدالت
هو: حتليل جماالت عدم  حاجات التطوير املهين( أبن املقصـــــــــود بتحديد 16م: 2006ويرى )خرباء، 

املتاحة من انحية أخرى،   لتطويريةالتوازن بني األداء املســــــــــــــتهدف واألداء احلايل من انحية، والفرص ا
 املعارفرات و املها بني أبنه: الفجوةحاجات التطوير املهين  ( مفهوم46م:  2008 ،دليلووضـــــــــح )

املعلمون القائمون  ميلكها وتلك اليت القيام بتدريس مناهج العلوم الطبيعية  يتطلبها اليت جتاهاتواال
  -ومن املؤشرات الرئيسة اليت ميكن فهمها من التعريفات السابقة ما يلي:، تلك املهماتعلى 

 التحديد الدقيق للوضع الراهن. .1
 .التحديد الدقيق للوضع املنشود .2
 )املعارف واالجتاهات وهيحاجات التطوير املهين د األسـاسـية اليت ينبغي أن يتناوهلا حتديد بعااأل .3

 والسلوك(. واملهارات
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حلقة ميكن القول: أبهنا  حلاجات التطوير املهينمن تعاريف  تمعن فيما ســــــــــبقالومن خالل 
 األداء املنشـــــود،  عية؛ ليصـــــل إىلالعلوم الطبيواالجتاهات اليت ينبغي أن ميتلكها معلم  واملهارات املعارف

 .جودة العملية التدريبية ومفتاح وهي مؤشر النجاح
 : حاجات التطوير املهينأمهية حتديد  -2
 تعد لذا ؛احلاجات املهنية لشـــــــــــــاغلي الوظائف التعليمية إىل: تلبية الغالب يفالتطوير املهين  يهدف

 الذي واألســـــــــاس ،لعمليات التطوير يطالتخط مراحل أوىلمن  حاجات التطوير املهينمرحلة حتديد 
برامج التطوير  فاعلية : تكونهذه احلاجات حتديد يف والكفاية الدقة وبقدر ،تلك العملية عليه ترتكز
 .احلاجات تلك لتلبية تصميمه يتم الذي املهين
كخطوة أســــــــــــاســــــــــــية يف بناء  حاجات التطوير املهين بتحديد التعليميةأخذ اإلدارة  إن عدمو   

 اخنفاض يف تتمثل ةخطري  نتائج عليه اليت تقدمها ملعلمي العلوم الطبيعية: يرتتب التطويريةا براجمه
وهدر التكاليف  يف وارتفاع  العمل معدل دوران وزايدة األرابح واخنفاض واإلنتاجية املعنوية الروح

ياجات أمهية حتديد االحت ، وتتمثل (61: 2006، (، )خرباء113: 2004للوقت واجلهد )تريســـي، 
  -أهنا: التدريبية يف

برامج التطوير  نوعالوصــــــول إىل حتديد  وابلتايل ابلتطوير، املســــــتهدفة الفئات حتديد يف تســــــاعد .1
 .املناسبة لتلك الفئة

 ملعلمي العلوم الطبيعية. ابلنسبة العمل ومعوقات املشكالت عن الكشف يف تعني .2
 النوعية حيث من املناســـــــــب احملتوى واختيار بدقة التطوير املهين أهداف حتديد على تســـــــــاعد .3

 والعمق.
برامج  طريق معلمي العلوم الطبيعية عن لدى تعويضــــــــــه املطلوب النقص حتديد على تســــــــــاعد .4

 .التطوير املهين
: 2003يف )دليــل التــدريــب الرتبوي، حــاجــات التطوير املهين لتعليم أمهيــة حتــديــد اوبينــت وزارة 

 ( ابلنقاط التالية: 67
 .إليهم املسندة األعمال لتأدية معلمي العلوم الطبيعية كفاءة رفع يف يقياحلق كوهنا العامل .5
 .تطويري نشاط أي عليه يقوم الذي األساس تعد .6
 .املناسبة الصحيحة جتاهاتاال إىل التطوير املهين يوجه الذي املؤشر العامل تعد .7
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 .السليم الصحيح هجتااال إىل للتطوير املهين املتاحة اإلمكاانت توجيه يف األساس العامل تعد .8
 املبذول اجلهد واملال والوقت إىل: ضياع يؤدي مسبًقا حاجات التطوير املهين على التعرف عدم .9

 .برامج التطوير املهين يف
قبل  ، وأييتملعلمي العلوم الطبيعية مهين تطوير نشــاط أي يســبق حاجات التطوير املهين معرفة .10

 وتنفيذها. التطويرية الربامج تصميم
 : حاجات التطوير املهينتحديد ألساسية لاملداخل ا -3

 املنظمة أو التنظيم، حتليل ية مهمة مثل: حتليلســــــــــــــمداخل أســـــــــــــــا حاجات التطوير املهينلتحديد 
  -هذه املداخل كما يلي:الفرد، وميكن توضيح  /فةالعملية، حتليل شاغل الوظي /الوظيفة

 التنظيم:  حتليل املنظمة أو(أ
بشـــرية واملادية وتوزيعها؛ لتحقيق ن حيث )األهداف واملوارد الويتضـــمن دراســـة املنظمة ككل م  

أهداف املنظمة، ســــــــــــياســــــــــــات العمل، البيئة االقتصــــــــــــادية واالجتماعية والتكنولوجية اليت حتيط بعمل 
 (.251: 2006( )الشامي، املؤسسة التعليمية

اهات ومواقع جتاالســـــــــرتاتيجي العام حملتوى إلطار اوهذا النوع من التحليل يســـــــــاعد يف حتديد ا
 :، وفيما يلي أهم اجلوانب اليت يلبيها أسلوب حتليل املنظمة أو التنظيمالتطوير املطلوبة

  يف املؤسسة التعليمية:دراسة واستيعاب األهداف احلالية  .1
 .املؤسسة التعليميةوجود يف  اً وسبب اً وتربز أمهية األهداف ابلنسبة للمنظمة يف أهنا تشكل أساس

 : ة التعليميةؤسساملدراسة تطوير  .2
واملوارد وأســـــــاليب العمل   من حيث األهداف ابملؤســـــــســـــــة التعليميةوتشـــــــمل مجيع اجلوانب املتعلقة 

املســــتقبلية، وابلتايل  املؤســــســــة التعليميةهبدف التنبؤ مبســــرية  واألســــواق يف املاضــــي واملســــتقبل واإلنتاج
 اقعها.وطبيعتها ومو  حلاجات التطوير املهينجتاهات العامة حتديد اال

 حتليل اهليكل التنظيمي:  .3
  املؤســـــــــســـــــــة التعليمية؛ويتضـــــــــمن: التعرف على األقســـــــــام والوحدات الفرعية اليت تتكون منها     

حجم الوحدات التنظيمية، حجم النشـــــاط الذي متارســـــه كل  الفعاليات اليت متارســـــها، اختصـــــاصـــــاهتا،
مدى مالئمتها لذلك، مدى العمل و  ة إلجنازحاالتصــــال املعتادة، الصــــالحيات املمنو وحدة، أســــاليب 

 ممارسة الصالحيات احلالية، مدى احلاجة إىل التفويض.
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 : ابملؤسسة التعليميةدراسة وحتليل القوى العاملة  .4
 ويستهدف الوقوف على طبيعة الرتكيب احلايل ملعلمي العلوم الطبيعية وتوزيعها داخل املؤسسة

 (.251: 2006ت املستقبلية هلا )الشامي، اجااحلالية واحل احلاجاتوالتعرف على  التعليمية،
 العملية:  /الوظيفة حتليل(ب

وهنا جتري مقارنة ، العمل: دراسة وصف الوظيفة ومواصفات الوظيفة أو الوظيفة بتحليل ويقصد
نباط أهم املعارف واملهارات وصـــــف الوظيفة مبواصـــــفات شـــــاغل الوظيفة )معلم العلوم الطبيعية(، واســـــت

واصــــــــــــــفات الوظيفة املطلوبة ات والصــــــــــــــفات اليت تنقصــــــــــــــه، كما قد جتري مقارنة موالكفاايت والقدر 
 كله هو ذلك من مبواصـــــــــــفات الوظيفة الواقعية احلالية املتوفرة لدى شـــــــــــاغل وظائف معينة، والغرض

 إىل الوصـــــول أجل من املهمة؛ أو الوظيفة تلك معلم العلوم الطبيعية لتأدية يعرفه أن ينبغي ما حتديد
 املمكن من فإنه الوظيفة حتليل طريق وعن (،7: 2006 املرجوة )يونس، التعليميةســــســــة املؤ  أهداف
 مثل: التطويرية  املؤشرات ببعض اخلروج
 .الوظائف متطلبات عن معلمي العلوم الطبيعية وقدرات اختالف مهارات 
 أداء تمتطلبا مع معلمي العلوم الطبيعية لبعض العملية اخلربة أو تناســـــب التأهيل العلمي عدم 

 .وظائفهم
 حتددها كما فيها املرغوب األمناط عن ملعلمي العلوم الطبيعية الفعلي أمناط الســـــــلوك اختالف 

 .الوظائف قوائم توصيف
 إحصـــــــــــــاءات تربزه األداء،  كما مبعايري مقارنة الفعلي ملعلمي العلوم الطبيعية األداء ضـــــــــــــعف 

 .(222: 2007 املنظمات املماثلة )توفيق،
 (: معلم العلوم الطبيعيةوظيفة )حتليل شاغل ال(ج

ء أدا يف جناحه مدى وحتديد ،معلمي العلوم الطبيعية أداء قياس الفرد: هو بتحليل ويقصـــــــــد
 احلالية،  الوظيفة يف أدائه لتحســـني الالزمة واالجتاهات املعارف إىل إضـــافة ،مهامه املهنية والتدريســـية

هذه  لشــــــــغل الالزمة واملواصــــــــفات تللمتطلبا طبقاً  مســــــــتقبالً  أخرى لوظائف إمكانيات أدائه وكذا
التحليل:  من النوع هذا ( أبن38: 2009ويضــــيف )الطعاين، (، 267 :2006 )الشــــامي، الوظيفة

 يقيس أن يريد كان احمللل إذا خصـــوصـــاً  ،حاجات التطوير املهين حتديد املداخل يف أصـــعب من يُعد
معلم العلوم  أداء نتائج عن يســـــــــأل ال احمللل ؛ ألنالعمل يف علمي العلوم الطبيعيةمل املعرفة أو املهارة
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 عديدة أساليب استخدام املدخل: يتم هذا ويف، النتائج هذه سبب حدوث عن يسأل وإمنا ،الطبيعية
النقاش   وحلقات والتقارير تالســــــــــــــجالو  واملقابالت كتحليل املضــــــــــــــمون واملالحظات؛  التحليل يف

 ابالستقصاء. تسمى ما الرأي أو واستمارات
معلمي العلوم  حاجاتلتحديد  التحليل قد يكون مناســـــــــــباً  هذا النوع من نأب :وميكن القول

 . الطبيعية
 : حاجات التطوير املهينمؤشرات حتديد  -4

كما أوردها )الشــــــــــــــامي،   عيةالعلوم الطبيميكن إمجال مؤشــــــــــــــرات حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي 
  -يت:( على النحو اآل273-280: 2006

 .ملعلمي العلوم الطبيعية ديدةنات اجلالتعيي .1
 .بني املدارس أو املدن التنقالت اجلديدة .2
 .من معلم إىل معلم أول وهكذا الرتقيات اجلديدة .3
 التأخر والتغيب والتمارض. .4
 .الطالب وأولياء األمورشكاوي  .5
 .لدى املعلمني الدافعيةض اخنفا .6
 .ة التعليمواألنظمة واإلجراءات الصادرة من وزار  السياسات اجلديدة .7
 .ومسارات املراحل الدراسية أساليب العمل اجلديدة .8
 .يف داخل البيئة التعليمية الصراعات والنزاعات الداخلية .9

رؤية اململكة العربية السعودية توجهات وزارة التعليم حنو حتقيق : ويضيف الباحث إىل تلك املؤشرات
حاجات التطوير مؤشــــــــرات حتديد كما يؤكد: أن   وما تضــــــــمنته من أهداف ومؤشــــــــرات أداء، 2030

 تنبثق من خالل التنبؤ أو اإلحســـــــــاس بوجود فجوة بني األداء احلايل واألداء املنشـــــــــود ســـــــــواء يف املهين
 أو السلوكي. أو املهاري اجملال املعريف

 : ت التطوير املهينحاجاأساليب حتديد  -5
ولعل  ،التطويرتمني يف جمال لدى الباحثني وامله حاجات التطوير املهينتعددت طرق وأســــاليب حتديد 

( 313: 1997،)نصــــــــــــر( و33-31: 2009ما جاء يف دراســــــــــــة )الطعاين، أهم تلك األســــــــــــاليب 
  -( كما يلي:234: 2000و)شاويش،  (59: 1997طيب، ( و)اخل84: 2004و)تريسي، 
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  فعل أو عمل أبي قيامه أثناء مرئية ملعلم العلوم الطبيعية عملية مراقبة مالحظة الســــــــــلوك: وهي .1
قيمته،   وحتديد الســلوك وتقومي الســلوك املالحظة: القيام بتســجيل عمليات وتتضــمن ف،تصــر  وأ

ُال حظ، ولكنها علم دون طبيعية مواقف يف املنتظمة هي املالحظة املالحظة أنواع وأفضـــــــــل
 امل

 كبري. وجهد توق إىل حتتاج
عنها،   اإلجابة بغرض سئلةألا أو العبارات جمموعة من حتتوي استمارة عن ستبانة: وهي عبارةاال  .2

 الذايت؛ وتعتمد التقدير اتقوميه املراد اجلوانب مجيع لتشــــــمل التطوير املهين خبري إبعدادها يقوم
 شـــــيء أو معني موضـــــوع حيال توجهاته أو مرئياته خالهلا من الطبيعيةمعلم العلوم  يقرر حيث

 النوعني. بني جتمع لقة، وقدغم مفتوحة أو فقرات أسئلة أو ذات ستبانةاال تكون معني،  وقد
ومعلمي العلوم  التطوير املهين خبري بني لقــــاء عن املقــــابلــــة )اجلمــــاعيــــة والفرديــــة(: وهي عبــــارة .3

مقصــــــــــــــودة،  بطريقة وتتم املقابلة حاجات التطوير املهين لديهم، التعرف على ؛ هبدفةالطبيعي
 املعلومات املطلوبة إىل وصـــــــــوللا يف يســـــــــاعد منطقياً  ترتيباً  األســـــــــئلة، ويتم ترتيبها فيها وحتدد

 الوصــول إىل يســتطيع ؛ حىتةابملقابل القائم قبل من اخلربة من جيد مســتوى إىل وحتتاج بســهولة،
 الفعلية للمعلمني. احلاجات

 معلمي العلوم الطبيعية مستوى حتديد أجل نظرية أو عملية؛ من االختبارات: حتريرية أو شفوية،  .4
 يهم.جوانب القصور لد على والوقوف

الســــــــــــــجالت والتقارير: ويتم ذلك من خالل مراجعة ســــــــــــــجالت معلمي العلوم الطبيعية وتقارير  .5
؛ ليتم اســــــتخالص أســــــباب وحتديد جوانب القصــــــور وتدين ير األداء الوظيفي هلموتقار  رؤســــــائهم

 مستوايهتم األدائية.
ملعلمي  ر املهينطويالتخبري  الزايرات امليدانية: حيث تتم زايرة املســـــــــــــئول أو املشـــــــــــــرف الرتبوي أو .6

للوقوف على ؛ بشــــــــــــــكل مفاجئ العلوم الطبيعية يف مقر عملهم وهم يؤدون مهامهم عدة مرات
 فجوات األداء لديهم.

،  حاجات التطوير املهيناللجان االستشارية: تعد اللجان االستشارية مصدراً من مصادر حتديد   .7
ختلفة يف املؤســــســــة التعليمية؛ لتحديد حبيث تتكون هذه اللجان من ممثلي املســــتوايت اإلدارية امل

االستشارية من فئات اخلرباء وترتيب أولوايهتا، أو أن تشكل هذه اللجان حاجات التطوير املهين 
 خارج املنظمة؛ لتقوم ابملهام نفسها.
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أما اإلســـــــــقاطات  ،حتليل اخلطط واإلســـــــــقاطات التنبؤية: اخلطط هي املشـــــــــروعات املعدة للتنفيذ .8
حصــــــــــــــائية يف الغالب ألحداث وظروف إعات ألشــــــــــــــياء مســــــــــــــتقبلية وتقديرات توقالتنبؤية فإهنا 

أو تغيريات مســــتقبلية يف البيئة  ططها أو براجمها أو منتجاهتامســــتقبلية متر هبا املنظمة ســــواء يف خ
 احمليطة ابملؤسسة التعليمية. 

  األمور لياءكأو   املســــــح اخلارجي: تســــــتهدف هذه الوســــــيلة أفراداً من خارج املؤســــــســــــة التعليمية  .9
حيتــاجون إليــه من معــارف ومــا  ،يف أداء معلمي العلوم الطبيعيــةملعرفــة نواحي القصــــــــــــــور  والزوار؛

 كاملقابالت الشخصية.  دوات مسحيةابستخدام أومهارات 
من خالل دراســــــــــــــــة تقــارير األداء  حــاجــات التطوير املهينتقومي األداء: يتم مجع املعلومــات عن  .10

والعالقة مع الزمالء،  مث  في والصـــــفات الشـــــخصـــــيةاصـــــر لألداء الوظيوما حتتويه من عن الوظيفي
والتوصـــــــــــــــل من خالل ذلك إىل قياس الفجوة بني األداء  ،األداء املرغوب مقارنتها مبســــــــــــــتوايت

 املناسب. التطويرالواقعي واألداء املرغوب فيه ونوع 
بنــــاًء على  املنتج الطريقــــة على وضــــــــــــــع معــــايري معينــــة لتقومي جودة تقومي املنتج: تعتمــــد هــــذه  .11

يهات والتوجصـــــــــــــدار التعليمات فية املتعلقة إبواإلجراءات اإلشـــــــــــــرااملواصـــــــــــــفات والتقارير الرمسية 
 ةالالزم التطوير املهينوتقدمي نشـــاطات دة املنتج يف ضـــوء هذه املعايري مث يتم حتليل جو التنظيمية، 

 لتطوير األداء.
أســاليب مشــاهبة هذه الوســيلة على اســتخدام طوي : تنللمؤســســة التعليميةحتليل األطوار الزمنية   .12

يعية الذين ميثلون من جمموعة معلمي العلوم الطب حيث يطلب اإلســــــــــــقاط والتنبؤات، ألســــــــــــاليب
إىل مراحل، ولكل مرحلة  املؤســــســــة التعليميةتقســــم اتريخ مدارس خمتلفة  تعبئة أداة تشــــخيصــــية 

يمية، مث اجملموعة أو أفراد املؤســـســـة التعل يفومدى أتثري تلك املرحلة على املشـــاركني  صـــفة معينة،
ليتم وضـــــــــــع خطط العمل يف حالة توافق وانســـــــــــجام بني  وحتليل حمتواها؛جيري تلخيص البياانت 

والقدرات الوظيفية لشـــــــــــــاغلي الوظائف يف  التطورات اجلديدة اليت متر هبا املؤســـــــــــــســـــــــــــة التعليمية
 ك يف ضوئها.ويتم تصميم الربامج التدريبية احملققة لذل املنظمة،

من املؤشــرات واليت ميكن أن تكشــف عن حاجات معلمي العلوم الطبيعية إىل برامج  :كما أن
 -لتطوير أدائهم املهين هي:

 الزايرات الصفية اليت تتم من قبل قائد املدرسة واملشرف الرتبوي. .1
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 سجل النمو املهين للمعلم وملف اإلجناز. .2
 لطالب الذين يدرسهم.درجات االختبارات التحصيلية والنهائية ل .3
 طبيعة العالقات الشخصية مع الزمالء والرؤساء. .4

 : حاجات التطوير املهينضوابط حتديد  -6
 وهي: حاجات التطوير املهين  لتحديد رئيسة ضوابط ( ثالثة245-235: 2006 )الشامي، أورد
 .شاغلي الوظائف التعليمية جلميع شامالً  التحديد يكون الشمولية: أن .1
 .ومنتظم دوري بشكل يتم مستمراً  التحديد يكون ناالستمرار: أ .2
 .علمي مدروس بشكل ُمعدة ومناذج دراسات ضوء على التحديد يتم املنهجية: أن .3

( ضــابطاً 52: 2009عن دراســة )اخلميس،  ( نقالً 25-20: د.توتضــيف دراســة )اجلرب، 
 وهو: حاجات التطوير املهين يد آخر لتحد

 أكدت حيث، حاجات التطوير املهين يف حتديد املعنية اتالفئ مجيع تشـــــــــــرتك التعاونية: أي  .1
 مرحلة أمهية العريب مســــــتوى الوطن على أجريت اليت التطوير املهين جمال يف الدراســــــات معظم
 برامج أيضـــــــــاً افتقار أكدت ، كماحاجات التطوير املهين كما مت اإلشـــــــــارة إليها ســـــــــابقاً  حتديد

شـــــــاغلي  مشـــــــاركة إىل املؤســـــــســـــــات التعليمية هذه قبل نم املبتكرةأو  املســـــــتفادة التطوير املهين
 .حاجاهتم التطويرية حتديد يف الوظائف التعليمية

أبن للقيادة التعليمية دور مهم وابرز يف مســـــاعدة معلم العلوم الطبيعية  ومما ســــبق ميكن القول
هين التطوير املعلى مراكز والكشــــــــــــــف عن حــاجــاتــه لربامج التطوير املهين واالرتقــاء أبدائــه، لــذا ينبغي 

األخذ بعني االعتبار تقييم املدراء املباشــــــــرين واملشــــــــرفني الرتبويني أثناء بناء برامج التطوير املهين ملعلمي 
العلوم الطبيعية، وعدم االكتفاء بفتح جمال الرتشــيح حلضــور تلك الربامج بصــورة عامة، فقد جيهل معلم 

 لشكل الدقيق.حتديدها ابقاصراً عن العلوم يف بعض األحيان حاجاته ويكون 
 التطوير املهين:برامج  منقياس العائد   -12

مل تعد عمليات التطوير املهين مقتصرة على التخطيط والتنفيذ والتقومي العام فقط، بل أصبحت املؤسسات 
التعليمية تسعى بشكل حثيث إىل التعرف على مدى االستفادة من تلك الربامج مبا يعود أثره على 

ايد من قبل املعنيني يف العائد من برامج التطوير املهين ابهتمام متز لتعليمي؛ لذا حظي موضوع امليدان ا
حقل التطوير املهين، ويعود االهتمام ابملوضوع  لفشل النظام التقليدي للمحاسبة يف تقدمي معلومات 
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للمحاسبة ينظر للتطوير  دقيقة ملتخذي القرار لالستفادة من املوارد التطويرية املتاحة، فالنظام التقليدي
وابلرغم من الرتويج لتطبيقات حتديد العائد  استثماري،صر املهين كعنصر تكلفة بداًل من معاملته كعن

تفق معدم وجود إجراءات واضحة و  1994يف عام  Mitchealفقد الحظ  من االستثمار يف التدريب،
 Philipsد أشار العديد من املهتمني كـ )عليها يف دراسات حتديد العائد من برامج التطوير املهين، وق

 ابألداء التعليميبطة بقياس العائد من برامج التطوير املهين وربطها كذلك ( للصعوابت املرتMitchell)؛(
 (.11: 2010)العريب، 

أن مفهوم العائد من برامج التطوير املهين  (11: 2010نقال عن )العريب،  ) Philips ) ويرى
العائد من االستثمار  حملاسبة واملالية، وأحد األساليب الشائعة االستخدام يف حتديدتعود جذوره حلقل ا

حتليل التكاليف واملنافع، وميثل التطوير املهين استثماراً من قبل املنشأة يف األفراد العاملني هبا، وال خيتلف 
ارات واملؤسسات، ويسعى التطوير املهين عن أوجه االستثمار األخرى اليت تقوم هبا الوز االستثمار يف 

لعديد من الفوائد سواء الداخلية أو اخلارجية من جراء شاغلو الوظائف التعليمية للحصول على ا
 مشاركتهم يف برامج التطوير املهين، وىف مجيع األحوال ال يكفى فقط أن ننظر لتلك الفوائد ونغفل

لتطوير املهين من مجااًل للقائمني على برامج اإالتكاليف املرتتبة على تنفيذ برامج التطوير املهين، وميكن 
 -برانمج تطويري، واليت قد تشمل العناصر التالية: يحتديد تكاليف أ

 تطوير أو شراء مناهج التطوير املهين وحقائبه التطويرية. -
 املعدات واألدوات. -
 املطورين واملدربني واإلداريني.رواتب  -
 والسفر والتنقالت.  بن إقامة للتطوير املهين والتدريتكاليف مكا -

 :أبنه قياس العائد من برامج التطوير املهين   (11: 2010)العريب،  (   Kirpatrick ) ويعرف
ميكن أن تبىن على أربع مراحل   Kirpatrick"، وقد طور برامج التطوير املهينحتديد مدى فاعلية "

 -أساسها برامج التدريب، وهذه املراحل لعملية التقومي هي:

 وىل: رد الفعل، أي هل كان املستفيد راضياً عن برامج التطوير املهين بشكل عام.لة األاملرح -
 املرحلة الثانية: التعلم، ما هي املبادى واحلقائق واألساليب اليت قد مت تعلمها؟ -
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نتيجة التحاقه بربامج  ملعوك، ما هي التغريات اليت طرأت على سلوك املاملرحلة الثالثة: السل -
 هين؟التطوير امل

ختفيض  :املرحلة الرابعة: النتائج، ما هي النتائج امللموسة لربامج التطوير املهين يف جماالت -
 حتسني نوعيته؟  دة اإلنتاجية،التكلفة، زاي

( كمرحلة خامسة ROTIحتديد العائد من االستثمار يف التدريب ) Phillipsوقد أضاف  -
لتطوير العام  ويالحظ أن الدعم (،2004: 7 )العتييب، Kirpatrick هلإلطار الذي وضع

 االقتصادية ملؤسسات التعليم، ومعدالت قد يكون أداة فعالة للتنمية شاغلي الوظائف التعليمية
: Kevin ،2007) بسبب دعم برامج التطوير املهين كبرية جداً العائد اليت تعود على الدول 

عض جوانب التطوير فهناك يلحظ املهتمون بربامج التطوير املهين صعوبة قياس ب(، كما 18
وأيضا  ومنها التكلفة املدفوعة للربانمج ،مثل بعض بنود التكاليفجوانب ملموسة ميكن قياسها 

دمة أو السلعة أو مستوى اإليراد العام، أما اجلوانب بعض الوفورات مثل التغري يف تكلفة اخل
سلوكيات املوظف مثل غري امللموسة فمن الصعب قياسها مثل الظروف املرتبطة ابلتغري يف 

من السهل قياس تطويرية أسلوب التعامل مع العمالء أو درجة الوالء الوظيفي، وهناك برامج 
 ذلك حبث أكثر دقة للتوصل إىلمج حتتاج إىل العائد على االستثمار فيها، غري أن هناك برا

 (.14: 2010)العريب، 
 -جماالت قياس العائد من برامج التطوير املهين: .1

 (:25- 14: 2011املهين يف مخسة جماالت أساسية وهي ماذكرها )التلباين وآخرون، لتطويريعمل ا

ر احلقائق تعلم وفهم وتذك ىعل معلم العلوم الطبيعيةمساعدة (: وتعين (Knowledgeاملعرفة  .1
 .واملعلومات واملبادئ

 تراواملهااالتصال  ومهاراتت العمل ار تعلق مبهاي (: وهو اجملال الذيSkillsاملهارات )  .2
 اإلدارية.

قصد يت يف موقف عملي و راعادة تطبيق املعرفة واملهاتتضمن : و Techniques )األساليب ) .3
 التفكري والسلوك. به طريقة

  .هواعتقاداتقصد هبا اجتاهات الفرد يو (: Attitudesاالجتاهات ) .4
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داخل  علمهااالت السابقة حيث ال ميكن تخيتلف هذا اجملال عن اجمل(: Experience) اخلربة .5
 سلوب يف عدةملعرفة واملهارة واألاهي نتاج املمارسة والتطبيق العملي و  اإمنو  ؛قاعة التدريب

 طويلة.زمنية  خالل فرتةو مواقف خمتلفة 

  -أدوات تقييم العائد على االستثمار يف برامج التطوير املهين: .2
د من االستثمار يف برامج التطوير هناك العديد من األدوات والطرق اليت يستعان هبا عند تقييم العائ

 -من تلك الربامج منها:املهين وجترى بعد عودة املعلم 
 حدث يف أداء وسلوك املعلم.استقصاء آراء رؤساء املعلم حول التغري الذي  .1
تقارير تقييم أداء املعلمني قبل وبعد برامج التطوير املهين لتقييم التغري يف املهارات السلوكية  .2

 واالجتاهات.
ختبارات التعرف على امليول واملواقف قبل وبعد برامج التطوير املهين لقياس ما أحرزه املعلم من ا .3

 تقدم.
يف الكفاءة االقتصادية للمؤسسة  يوتكاليفه لقياس التحسن الفعل تاجتقارير اإلنتاجية وحجم اإلن .4

 التعليمية. 
 التقدم ودرجة التحسن يف األداء. ىاملسوحات الدورية اليت تتم بعد برامج التطوير املهين لقياس مد .5
 املقارنة بني حاجات التطوير املهين اليت مت وضعها والربامج التطويرية املقابلة لتلبيتها. .6
 لتكاليف اليت أنفقت على املعلم طوال فرتة خضوعه لربامج التطوير املهين.حساب ا .7
ملي الذي حصل عليه اختبارات األداء واليت تثبت مستوى املهارات والتحصيل العلمي والع .8

 املتدرب.
 معدالت احلوادث واإلصاابت يف العمل. .9
 معدالت دوران العمل. .10
 معدالت الغياب عن العمل. .11
 (.16: 2010) العريب، من املعلمني والطالب واولياء األمور حجم الشكاوى املقدمة .12
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    -مؤشرات قياس العائد على االستثمار يف برامج التطوير املهين:طرق و  .3
)توفيق، د.ت: ما ذكره  قياس العائد على االستثمار يف برامج التطوير املهين من أبرزهاة طرق لهناك عد

  -:النحو التايلعلى  (17: 2010)العريب، و (30 – 11
  (:The Cost-Benefit model) منوذج املنفعة والتكلفة  -أ

نة منافع الستثمار يتضمن مقار وحتسني العائد من ا برامج التطوير املهينأحد الوسائل املستخدمة لتقومي 
وأهم بنودها تكاليف  برامج التطوير املهينابلتكاليف املرتتبة، حيث يتم حساب تكاليف  تلك الربامج

نظري  وتكاليف الفرص البديلة املستفيداملنشأة وتكاليف الربانمج وتكاليف يف  ابلتطويرالوحدة املعنية 
، ومقارنة هذه عمل أو حجم اإلنتاج()مثل نقص حجم ال برامج التطوير املهينغيابه من العمل حلضور 

عن طريق قياس املؤشرات املمكن قياسها مثل  ملهينبرامج التطوير االتكلفة ابلعائد احلادث واملتوقع من 
اإلنتاجية ووقت اإلجناز والتوفري يف تكاليف التشغيل والصيانة والتوفري نتيجة اإلقالل من احلوادث وأايم 

 كالتايل:   Phillips هاحسبكما   وذلك ابستخدام النسبة ، هاالغياب وغري 
 تكاليف التدريب والتكاليف= منافع التدريب/نسبة املنفعة                     

فعندما تكون نسبة املنفعة والتكاليف تساوى واحد فهذا يعىن أن املنفعة تساوى التكاليف، وعندما 
أن برانمج التطوير املهين له جدوى حيث أن إيرادات التطوير تكون النسبة أكرب من الواحد فهذا يعين 

 أعلى من تكلفته.

 :(ROTI) من االستثمار ىف التدريب حتديد العائد  -ب

املنافع مقسومة على  يغ لتقومي التدريب أن يستخدم صايفأن أنسب الص Phillips (1997)يرى 
 بح الصيغة:التكاليف، والنسبة عادة ما يعرب عنها كنسبة مئوية، لتص

  100×تكاليف التنفيذ حتديد العائد = صايف املنافع من برامج التطوير املهين/

 التالية : ابملعادلة( ROIالعائد على االستثمار يف أي برانمج )ويتمثل 

 تكاليف الربانمج( يف الربانمج، أو مبعىن أخر )الوفورات احملققة/تكال/ تكاليفه( –) فوائد الربانمج 
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 برامج التطوير املهين:يف ستثمار تقييم اال -ج
 -:اسرتداد العائد على النحو التايلمن خالل حساب فرتة  ويتم ذلك

 السنويةفرتة اسرتداد العائد = إمجايل االستثمار يف برامج التطوير املهين/ املدخرات       
  برامج التطوير املهين:قبل وبعد  مقارنة األداء التنظيمي واألداء الوظيفي -د

التعرف على  املؤسسة التعليميةتم من خالل هذه الطريقة ومن واقع السجالت والتقارير املتاحة يف يو 
تطوير الذين مت  املعلمني)يف مؤشرات األداء التنظيمي(، أو  للمؤسسةمدى التغري احلادث سواء ابلنسبة 

بني هذه املؤشرات قبل )وفقًا لتقارير وسجالت أدائهم وسلوكهم الوظيفي( من خالل املقارنة  أدائهم
، على أن يؤخذ يف االعتبار أن تتم املقارنة أكثر من مرة وبعد خضوعهم لربامج التطوير املهينوبعد 

 ،نفس الربامج التطويريةكما ميكن أيضاً مقارنة املتدربني بنظرائهم الذين مل يتلقوا ،  لتطويرافرتات دورية من 
وجمموعة أخرى مشاهبة يف نفس الوظائف مل  برامج التطويروا ويتم ذلك مبقارنة مستوايت األداء ملن تلق

 .تلك الربامج تتلق 
األداة اليت حتفظ من خالهلا املؤسسات : أبن قياس العائد من التدريب يعد لذا ميكن القول

التعليمية مواردها املالية وتعمل على تقنني براجمها التطويرية للمعلمني وتوجهها مبا يتوافق مع حاجاهتم 
 الفعلية، وهي األداة احلقيقية كذلك للوقوف على مدى التطور يف األداء التدريسي واملهين للمعلمني.
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 : الدراسات السابقة اثنياً 

احلصول على بعض  الباحث منمتكن  ؛البحوث اكزومر  احث إىل دليل الرسائل اجلامعيةبعد رجوع الب
 -:تقسيمها إىل ومت، ات العلمية اليت هلا صلة بدراستهالدراس

 لمعلمني األداء املهين لوتطوير : الدراسات املتعلقة بتقومي أوالً 

 :(0162دراسة الزايدنة ) .1

 (ErfKE)بعنوان "تقومي أداء معلمي الرتبية الرايضية يف ظل مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد املعريف 
 يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية قصبة إربد"

سة إىل تقومي أداء معلمي الرتبية الرايضية يف ظل مشروع تطوير التعليم حنو االقتصاد الدراهدفت 
عتمد الباحث على املنهج وا ،تابعة ملديرية تربية قصبة إربدنكومية الاحليف املدارس  (ErfKE)املعريف 

ي الرتبية معلممن  ( معلماً 191الوصفي)بصورته املسحية( يف دراسته، حيث تكون جمتمع الدراسة من )
معلمة،  (103و) ( معلماً 88الرايضية يف املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية قصبة إربد بواقع )

( عبارة 40وقام الباحث ببناء أداة قياس تضمنت ) ،وتكونت عينة الدراسة من جمتمع الدراسة أبكملهن
، وكانت أهم النتائج أن وميي(ي، التق، الفين، اإلداري، االجتماعزعت على احملاور )التطوير الذايتو 

انت ك(ErfKE)حنو االقتصاد املعريف درجة تقومي أداء معلمي الرتبية الرايضية يف ظل مشروع تطوير التعليم 
  واإلداري( بينما كانت متوسطة لباقي احملاور. مرتفعة للمحورين )االجتماعي

 :(2013عبدهللا )دراسة  .2

 ."يري أداء الطالب املعلميف ضوء معا ي العلوم بكلية الرتبيةتقومي أداء الطالب معلمبعنوان "

 سكندرية يف ضوءي العلوم بكلية الرتبية جامعة اإلمعلمهدفت الدراسة إىل تقومي أداء الطالب 
حصائية يف أداء الطالب معلمي العلوم معايري أداء الطالب معلم العلوم، والتعرف على داللة الفروق اإل

، وتكونت أداة الدراسة من اختبار اسي علوم(أس –ولوجيبي –فيزايء –يمياءابختالف التخصص )ك
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، وبطاقة مالحظة أداء الطالب املعلم أثناء داء الطالب معلم العلومأعايري صيلي يف احملتوى العلمي ملحت
الباحثة املنهج  تاملعلمني حنو املهنية، استخدم التدريس وكذلك استمارة استطالع رأي الطالب

وطالبة من معلمي العلوم ابلفرقة الرابعة يف  اً ( طالب48، وتكونت عينة الدراسة من )التحليلي الوصفي
 -:مايليأمهها من الفصل الدراسي الثاين، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج  هناية

التعليمي  داء الطالب املعلمني عينة الدراسة يف درجات االختبار التحصيلي اخلاص ابحملتوىأمستوى  -
 .( من الدرجة الكلية لالختبار%60سط وهو )قل من املتو أ

درجات  يضاً ألتحصيلي وكذلك األداء التدريسي و بني رتب االختبار ا حصائياً إعدم وجود فروق دالة  -
 .حنو املهنية ترجع الختالف التخصصاستمارة استطالع الرأي 

 :(2011دراسة حممد أمحد عيسى ) .3

األداء يف ضوء املعايري املهنية جلودة سالمية ابملرحلة الثانوية ية اإلبعنوان "تقومي أداء معلمي الرتب
 .التدريسي"

 ضوء املعايري املهنية سالمية ابملرحلة الثانوية يفإىل تقومي أداء معلمي الرتبية اإلهدفت الدراسة 
 –ربة)سنوات اخل الختالف ، والتعرف على الفروق يف مستوايت أدائهم وفقاً داء التدريسيجلودة األ

وانب القوة وعالج لربانمج تدرييب لتعزيز ج اً مقرتح اً مث تقدم تصور كثافة الطالب(،   –صاب احلصصن
وكانت عينة ، ا املنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث فيه، جوانب القصور يف األداء التدريسي

سالمية يف لرتبية اإل مستوايت أداء معلمي ا، وأظهرت النتائج أن هناك تفاوت يف( معلماً 30الدراسة )
، (0.85يف األداء الكلي بنسبة )(، و 0.70 –0.48حيث تراوحت نسبة حتققها بني ) ري املهنيةاملعاي

داء أبني مستوايت  حصائياً إقصور هذا األداء وضعفه بشكل عام، كما توجد فروق دالة  إىل وهي تشري
ن مادة التخصص ل يف جمايل "التمكن ماملعلمني يف جمال املعايري تعزى للخربة أو تعزى لكثافة الفص

 .وختطيط التدريس"
  :(2011) دراسة عبدهللا مبارك القرشي .4

جمال استخدام الوسائل  داء معلمي املواد االجتماعية يفأ"دور املشرف الرتبوي يف تطوير  بعنوان
 .التعليمية"
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ماعية ملواد االجتداء معلمي األى دور املشرف الرتبوي يف تطوير هدفت الدراسة إىل التعرف ع
ظر مشريف ومعلمي املواد االجتماعية ابملرحلة املتوسطة يف جمال استخدام الوسائل التعليمية من وجهة ن

توسطة البالغ تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املواد االجتماعية للمرحلة امل، يف مدينة مكة املكرمة
يف  ( مشرفاً 20) مواد االجتماعية والبالغ عددهم، ومجيع املشرفني الرتبويني لل( معلماً 267عددهم )

، ومت استخدام املنهج الوصفي لذلك ،الستبانة جلمع املعلوماتت أداة ا، استخدممدينة مكة املكرمة
 -:وكانت أهم النتائج مايلي

أن تركيز املشرفني على الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلمون عند تدريس املواد االجتماعية  -
  .وجهة نظر معلمي ومشريف املواد االجتماعية كانت بدرجة ضعيفة من
استخدام معلمي املواد االجتماعية للوسائل التعلمية من وجهة نظر معلمي ومشريف أن معوقات  -

 .اد االجتماعية كانت بدرجة متوسطةاملو 
 :(2011دراسة أمحد اخلشمان ). 5

 ."تربية عمان الرابعة ابململكة األردنية اهلامشيةساسية مبديرية داء معلمي املدارس األأبعنوان "تطوير فعالية 
ء املعلمني االدراسة إىل التعرف على العالقة بني الرضى الوظيفي وتطوير فعالية أد تهدف

دم الباحث املنهج الوصفي استخ، بعة ابململكة األردنية اهلامشيةابملدارس األساسية مبديرية تربية عمان الرا
يرية تربية عليم األساسي مبدمن معلمي ومعلمات مدارس الت (302)العينة مبقدار انت ، وكللدراسة

ملعلمني اأن سالمة النظام واالنضباط املدرسي وحتقيق احتياجات  :، وكانت أبرز النتائج هيعمان
 .ء املعلمنيجائت بدرجة عالية يف حتقيق الرضى الوظيفي املؤدي لتطوير أدا

 :(2010) ورفيق عبدالرمحن حمسندراسة حازم زكي عيسى .6

املرحلة األساسية  األداء التدريسي ملعلمي العلوم وفق معايري اجلودة يفتصور مقرتح لتطوير عنوان "ب
 ".مبحافظة غزة

داء التدريسي ملعلمي العلوم وفق ئمة ابملعايري الالزمة لتطوير األإىل حتديد قا الدراسة تهدف
املعايري لدى ، ومعرفة مدى توافر هذه لمي العلومية من وجهة نظر معمعايري اجلودة يف املرحلة األساس

داء املعلم يف ، ووضع تصور مقرتح للعمل على تطوير أعلمي العلوم يف املرحلة األساسيةجمموعة من م
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الوصول إىل قائمة معايري : نهج الوصفي وكانت أهم النتائج هيستخدم الباحث املا ،ضوء تلك املعايري
يد املالمح اإلجرائية اليت لة األساسية وحتدداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحألة لتطوير ازمالالاجلودة 
 .تعليم ومديرايت الرتبية والتعليمتباعها من قبل وزارة الرتبية والاميكن 

 :(2010دراسة فهد عبدالرمحن العليان ).7

ضوء املهارات التدريسية  العليا مبدينة الرايض يف تقومي أداء معلمي الرايضيات يف املرحلة االبتدائيةبعنوان "
 ."الالزمة

تشخيص مستوى أداء معلمي الرايضيات يف املرحلة االبتدائية العليا مبدينة  :هدفت الدراسة إىل
املهارات التدريسية الرئيسة لدى معلمي الرايضيات  بني حتديد العالقة، ريس الالزمةالرايض ملهارات التد

من معلمي الرايضيات يف  (48تكونت عينة الدراسة من )، رايضدائية العليا مبدينة البتاليف املرحلة ا
خدم الباحث املنهج الوصفي ، واستدائية احلكومية  النهارية للبننياملرحلة االبتدائية العليا يف املدارس االبت

 -:يئج ه، وكانت أبرز النتاداؤهمأداة املالحظة لتقومي أاملسحي، ومت تطبيق 

 عرض الدرسو  ختطيط الدرس هيو -املهارات التدريسية الرئيسة  سة يفداء عينة الدراأأن مستوى  -
 إدارة التفاعل الصفيو  تدريس العالقات الرايضيةو  الرايضية تدريس املهاراتو  تدريس املفاهيم الرايضيةو 
 .داء املتوسطمييل إىل األ -استخدام الوسائل التعليميةو 

بني عينة الدراسة يف حماور ختطيط  (0.01) حصائية عند مستوىإداللة  وجود عالقة طردية ذات -
 التقومي .  رالدرس وعرض الدرس وتدريس املفاهيم وبني حمو 

 :(0201راسة سعيد عبدهللا الغامدي )د .8

 .املعايري العاملية للرتبية العلمية" ءو تقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة يف ضبعنوان "

هدفت الدراسة إىل استخالص قائمة ابملعايري الواجب توفرها يف أداء معلمي العلوم الطبيعية 
، على درجة ممارستهم لتلك املعايري، والتعرف عايري العاملية للرتبية العلميةابملرحلة املتوسطة يف ضوء امل

 –وع املؤهلات التالية )نهم تعزى للمتغري ئداللة إحصائية يف أداات ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذ
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استخدم الباحث املنهج الوصفي ، الدورات التدريبية ( –النصاب التدريسي –التخصص –ةرب اخل سنوات
 -:( من اجملتمع األصلي للدراسة، وكانت أبرز النتائج%40بنسبة ) ( معلماً 32لدراسة )اوبلغت عينة 

العاملية نة الدراسة( جلميع اجملاالت يف ضوء املعايري معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة املتوسطة )عيممارسة  -
 للرتبية العلمية كانت بدرجة ضعيفة .

( يف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة 0.05حصائية عند مستوى )إوجود فروق ذات داللة -
 .عامليةلاملتوسطة ملعايري الرتبية العلمية ا

 :Willcut (2009)دراسة .9

 ين ابلشراكة بني العلماء واملعلمني".تطوير املهبعنوان "ال

يف قسم املخترب  الشراكة بني العلماء ومعلمي العلومبرنامج  أثردراسة إىل اكتشاف هدفت ال
معلمي ، ومتثلت عينة الدراسة يف استخدم الباحث املنهج االتحليلي يف تطويرهم املهين،  الوطين للطاقة

املتمثلة يف البياانت وتنوعت أدوات الدراسة  هذا الربانمج،في  سنواتابملدارس املشاركة لثالث العلوم 
من جمموعات  أكادمييات الصيف والبياانتعلى  املالحظات امليدانية املسجلة ذلكفي  مبا النوعية

كانت أبرز نتائج الدراسة واستخدمت أيضاً املقابالت اهلاتفية املفتوحة، و  ،املعلمني والعلماء الرتكيز مع
 -:التنمية املهنية ملعلمي العلوم يف هذا الربانمج وهي ود مخسة عناصر أساسية سامهت يف جناحجو هي 

ال  للمعلمني بشكليف التطوير املهين  الشراكة بني العلماء واملعلمني أدت إىل مسامهات فردية -
 .ميكن حدوثها يف أشكال أخرى من تدريب املعلمني

حيوية فريدة من  واملعلمني وهي كتجربةعلماء بني ال التعليم املتخصصة عملت كجسردور  -
 .مجيع جوانب التنمية املهنيةمما تؤثر على  نوعها

من زايدة  ول الدراسيةلتجربة التنمية املهنية يف الفص فروق لصاحل املعلمني الذين تعرضوا وجود  -
 فاعلية املتعلم واملعلم.

 .يةة يف العلوم الطبيعاملبين على البنائي حتسن معلمي العلوم عند تصميم التعلم -
 .يف الفصول الدراسية طبيعة العلم حتسن معلمي العلوم يف فهم مبادئ -
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 :(2007بشرى بنت خلف العنزي ). دراسة 01

 ."معايري اجلودة يف التعليم العام ضوءتطوير كفاايت املعلم يف بعنوان "

ذلك التعرف على وك، وم اجلودة يف جمال التعليم العامعرف على مفهتالدراسة إىل ال تهدف
كساب ورؤية إل ، ت جديدة للمعلم، ووضع كفاايدور املعلم يف ضوء معايري اجلودةاجلوانب املختلفة ل

الدراسة املنهج التحليلي ستخدمت ، ااجلودة يف التعليم العاماملعلم الكفاايت الالزمة يف ضوء معايري 
 كفاايت يف ضوء معايري اجلودة.لاكساب املعلم وكانت أهم النتائج هي وضع رؤية إل ، الفلسفي

 :(2005ة فؤاد العاجز ومجيل نشوان )دراس. 11

 ."التابع لوكالة الغوث الدولية بغزةتطوير أداء املعلمني يف ضوء برانمج املدرسة كمركز تطوير " بعنوان

، وتكونت عينة كمركز للتطوير  تطوير أداء املعلمني يف ضوء برانمج املدرسة هدفت الدراسة إىل
( 800جمتمع الدراسة البالغ عددهم ) العاملني يف الربانمج منمن ومعلمة  معلماً  (223لدراسة من )ا

لي من خالل استخدام أداة الدراسة، وتوصلت التحليهج الوصفي معلم ومعلمة، واستخدم الباحثان املن
 -:النتائج أمههامن العديد  الدراسة إىل

ة كمركز للتطوير ر أداء املعلمني يف ضوء برانمج املدرسوجود فروق ذات داللة إحصائية بني تطوي -
وع املرحلة ، بينما ال توجد فروق ابلنسبة لناألطول ومحلة الدراسات العليا واملعلمات لصاحل اخلربة

 .يمية أو ختصص املعلمني واملعلماتالتعل

د رسالة ورؤية املدرسة ي: حتد يف العديد من املمارسات أمههايسهم الربانمج يف تطوير أداء املعلمني - 
اطات حتديد نش بناء عالقة ودية بني املعلمني والطالب أثناء العملية التعليمية،، بشكل واضح وأهدافها
، زايدة عمليات التواصل بني املعلمني أنفسهم ومع الطالب وبني والطالب بشكل واضحاملعلمني 

مرجعية لتعديل املمارسات و  اً بح معيار املعلمني لتص ىاملدارس، حتسني القيم لد املعلمني ومديري
ل ، بينما مل يسهم الربانمج يف تطوير أداء املعلمني يف العديد من املمارسات كاستخدام وسائوالسلوك

الب موائمة اإلمكاانت املادية املتوفرة مع حاجات الط، رتبطة بتكنولوجيا التعلم احلديثةتعليمية م
جهة املعوقات غري املتوقعة للخطة، إعطاء الطالب بديلة ملوا، وضع خطط إجرائية واملنهاج واألهداف
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، توفري مناخ دارة والقيادةي للمعلمني حنو اإلالدميقراط ىتدعيم املنح ،يف عملية التعلم أساسياً  دوراً 
 .مادي ومعنوي مالئم لعملية التعلمتعليمي 

 :(2005دراسة وائل املصري ). 21

لرتبية الرايضــــــــية وأثرها على بعض نواتج األداء التدريســــــــي ملعلمي اســــــــرتاتيجية مقرتحة لتطوير ابعنوان "
 ."تعليم لتالميذ املرحلة اإلعداديةال

فاعلية األداء التدريســــي ملعلمي الرتبية الرايضــــية من خالل هدفت الدراســــة للتعرف على مدى 
ى األداء ملعلمي سرتاتيجية املقرتحة على مستو رف على أثر االبطاقة مالحظة السلوك التدريسي، والتع

يذ الصــــــــف ايضــــــــية واملســــــــتوى املعريف يف جمال التدريس، وأثرها على بعض نواتج التعليم لتالمالرتبية الر 
م الباحث املنهج التجرييب الرتبوي أبســـــــــــــلوب تصـــــــــــــميم االختبار القبلي واســـــــــــــتخد الثالث اإلعدادي،

مــات الرتبيــة مي ومعلمن معل ةواحــدة، واختريت عينــة البحــث عمــديــ والبعــدي ابســــــــــــــتخــدام جمموعــة
( معلماً ومعلمة مقسمني ابلتساوي، وعينة عشوائية من 60الرايضية للمرحلة اإلعدادية بلغ حجمها )

س املرحلة اإلعدادية بقطاع ( تلميذة من مدار 125( تلميذاً و)125الصف التاسع )تالميذ وتلميذات 
 واستخدم الباحث األدوات التالية: ، غزة

 من إعداد الباحث. التدريسيبطاقة مالحظة األداء  -
 اختبار معريف ملعلمي الرتبية الرايضية من إعداد )حممد هالل(. -
 ف التاسع ابملرحلة اإلعدادية )حممد حسنني(.بطارية فلشمان للياقة البدنية لتالميذ الص -
 :وكانت أهم نتائج الدراسة مايلي، دجنجتون لالجتاهات )حممد عالوي(مقياس أ -

ثرياً إجيابياً على مســــــــــــتوى األداء التدريســــــــــــي ملعلمي الرتبية قرتحة أثرت أتســــــــــــرتاتيجية املأن اال
الرايضـــية وعلى املســـتوى املعريف يف جمال التدريس، وابلتايل كان األثر إجيابياً على مســـتوى التالميذ من 

 الصف الثالث اإلعدادي يف بعض نواتج التعلم. 

  :(2003)دراسة فؤاد العاجز وحممد البنا . 31

 تصور مقرتح لربانمج إعداد املعلم الفلسطيين وفق حاجاته الوظيفية يف ضوء مفهوم األداء".ان "بعنو 
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هدفت الدراســـــة إىل وضـــــع تصـــــور مقرتح يليب االحتياجات الوظيفية إلعداد املعلم الفلســـــطيين 
وتلمس احلالية كما هو واقعها، أثناء اخلدمة يف ضــوء مفهوم األداء، وذلك خالل تقومي برامج التدريب 

الوظيفيـة جملـاالت التـدريـب املقرتح، وقـد اســــــــــــــتخـدم البـاحثـان هلـذا الغرض املنهج  احتيـاجـات املعلمني
 -ثني مكونة من جمالني مها:من تصميم الباح ةحليلي وذلك من خالل إعداد استبانالوصفي الت

 ( فقرة.30جمال تقومي الربامج التدريبية ويتضمن ) -
وبلغت عينة الدراســــــــــــة ، ( فقرة40 أثناء اخلدمة ويتضــــــــــــمن )للمعلمنيجمال الربامج التدرييب املقرتح  -

( معلماً 1837( من جمتمع الدراســــــــــــــة املكون من )%15( معلماً ومعلمة بنســــــــــــــبة مئوية )275)
رب أن النســـبة املئوية لبعد املد وتوصـــلت الدراســـة إىل، يف املدارس األســـاســـية العلياومعلمة يعملون 

وأقلها نســـبة وقت التدريب واملتدرب  ،ليةل تقومي الربامج التدريبية احلاواملتدرب كانت مرتفعة يف جما
ومكان التدريب واإلمكاانت، كما بلغت النســــــــــــبة املئوية لتقومي املعلمني واملعلمات لربامج التدريب 

 ة،امج التدريس املقرتحلرب ة ابلنســــبة ( وهى نســــبة مئوية مقبولة نوعاً ما إال أهنا منخفضــــ66.08%)
 -:م النتائجوكانت أه

ال تقومي ال توجــد فروق داللــة إحصـــــــــــــــائيــة بني تقــديرات املعلمني واملعلمــات يف جمموع جمــ -
 واملؤهل العلمي. لعامل اجلنسزى الربامج التدريبية ت

 ملتغري مدة اخلدمة. ىتقديرات املعلمني واملعلمات تعز  ال توجد فروق ذات داللة بني -
 واملعلمني يف جماالت تقومي. توجد فروق ذات داللة بني تقدير املعلمات -
الربامج التدريبية ملتغري عدد الدورات اليت حضرها املعلمون واملعلمات لصاحل الذين حضروا  -

 ثالث دورات فأقل.
خالل جمموع  كما بينت الدراســـــة اســـــتجابة املعلمني واملعلمات للربانمج املقرتح وذلك من -

( وهى نســـــــــــبة مرتفعة جداً %85,949االســـــــــــتجاابت والنســـــــــــبة املئوية هلا حيث بلغت )
 .واملعلمات للربامج املقرتحة تعكس االحتياجات الوظيفية للمعلمني

يليه  ،أن جمال اإلعداد األكادميي املقرتح بلغ أعلى نســــبة مئوية كما توصــــلت الدراســــة إىل -
 مث اإلعــداد األكــادميي ،يليــه جمــال اإلعــداد املهين املقرتح ،حــةجمــال املهــارات األدائيــة املقرت 

أثنــاء اخلــدمــة يف ضــــــــــــــوء األداء ويؤيــد  يف وهــذا يعكس حــاجــة املعلمني للتــدريــب ،املقرتح
 الربانمج التدريب املقرتح.
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 :(2003دراسة أمحد اخلطيب وحممد عاشور ). 41

 القرن احلادي والعشرين".بعنوان "إسرتاتيجية مقرتحة إلعداد املعلم العريب يف 

يف القرن  طوير اســــــــــــــرتاتيجية إلعداد املعلم العريبهدف الباحثان من خالل هذا البحث إىل ت
 ؛دة يف برامج إعداد املعلم العريباحلادي والعشــــرين، وأتيت أمهية هذا البحث من طرح اســــرتاتيجية جدي

كنولوجية اليت حدثت على املســــتويني لتتناســــب مع التطورات الســــياســــية واالقتصــــادية واالجتماعية والت
 ات هذه التغريات على املســــــــتويني العريب والعاملي، ومدى انعكاســــــــاتالعريب والعاملي ومدى انعكاســــــــ

 بشــــــــــــــكل خاص، وقد مت تطوير هذه هذه التغريات على النظم الرتبوية وعلى نظم إعداد املعلم العريب
دي والعشــــرين، مع األخذ بعني االعتبار اعتماد أســــس ســــرتاتيجية إلعداد املعلم العريب يف القرن احلااال

ت وحتديث املســـاقات واملقررا ،يف إعداد املعلم مع الرتكيز على اجلانب املهين والتطبيقيومبادئ حديثة 
كما خلص الباحثان إىل عدد من   ، واســــــــــــتخدما فيها املنهج الوصــــــــــــفي،اليت يتكون منها هذا الربانمج

 -التوصيات منها:

 مراجعة شاملة خلطط وبرامج إعداد املعلم العريب لتتناسب مع املتغريات اجلديدة.إجراء  -
 مبدأ املرونة يف برانمج إعداد املعلم العريب. اةمراع -
 تطوير معايري انتقاء الطالب امللتحقني برانمج إعداد املعلمني واستقطاب املتفوقني منهم. -
 االجتماعية.اعتبار مهنة التعليم من املهن  -
  النظر يف معايري تصنيف املساقات الدراسية اليت تقدمها مؤسسات إعداد املعلمني. إعادة -
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 اً: الدراسات اليت تتعلق حباجات التطوير املهين للمعلمنينياث

  :(2014دراسة زاهر العتييب ). 1

 ".مبدينة الطائفاالحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية " بعنوان

لدراسة إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية مبدينة الطائف هدفت ا
من خالل حتديد مستوى أمهية كل احتياج من االحتياجات التدريبية احملددة من وجهة نظر مشريف 

ة، من االحتياجات التدريبيوالكشف عن دالالت الفروق يف أمهية كل احتياج  ،ومعلمي الرتبية الفنية
تمد على االستبانة لقياس االحتياجات وحتديد مستوى اعخدم الباحث املنهج الوصفي، حيث است

وكانت  ومعلمة للرتبية الفنية مبدينة الطائف، ( معلماً 314أمهية كل منها، وتكون جمتمع الدراسة من )
 أبرز النتائج مايلي:

ة حيث بلغ متوسطها احلسايب تدريبية كانت بدرجة هامالدرجة الكلية ألمهية االحتياجات ال -
، الرسم، النقد الفين والرتبويو  ( وتتمثل يف اخلط العريب، أشغال اخلاماتن3.34املوزون )

 والزخرفة. الطباعة والتصوير التشكيلي ،التذوق وعلم اجلمال

 

 :(2016دراسة علي احلويل ) .2

زة يف ضوء جماالت تنمية املوارد املدارس احلكومية يف حمافظة غاالحتياجات التدريبية ملديري "بعنوان: 
 ".البشرية

هدفت الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية يف حمافظة غزة 
دارة، املؤهل العلمي، اإل يفملتغري )اجلنس، سنوات اخلدمة  يف ضوء جماالت تنمية املوارد البشرية تبعاً 

ملنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املقابلة لة املدرسة(، استخدم الباحث امرح
ت ( فقرة موزعة على أربعة جماال53واالستبانة كأداتني جلمع البياانت الالزمة، وقد تضمنت االستبانة )
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مجيع مديري املدارس اإلنسانية، التقين( وتكونت عينة الدراسة من  وهي )اإلداري، الفين، العالقات
ميثلون كامل جمتمع الدراسة، توصل الباحث من  رةومدي ( مديراً 391مبحافظة غزة وعددهم ) احلكومية

 خالهلا إىل جمموعة من النتائج من أبرزها:

( على االحتياجات التدريبية %82.4ة بوزن نسيب )أن أفراد العينة أبدوا موافقة بدرجة كبري  -
 احلكومية.الالزمة ملديري املدارس 

ات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل وجود فروق يف تقدير  -
سنوات،  (5)سنوات خدمتهم أقل من من املديرات، وتعزى ملتغري سنوات اخلدمة تعزى لصاحل 

، يف ملتغري املؤهل العلمي لصاحل محلة الدراسات العليا يف جماالت العالقات اإلنسانية ىوتعز 
  اجملاالت )اإلداري والفين والتقين(. حني التوجد فروق يف ابقي

 :(2011دراسة ليلى حسام الدين ) .3

املفاهيم املتعلقة هلذه  ( لتنمية SSIفاعلية برانمج مقرتح يف ضوء القضااي العلمية االجتماعية )بعنوان "
 ".العلوم أثناء اخلدمةواالجتاه حنو دراستها وأخالقيات العلم ملعلمي ، القضااي

والتعرف على فاعلية  يف ضوء القضااي االجتماعية  تقدمي برانمج مقرتحهدفت الدراسة إىل
واالجتاه حنو دراستها وأخالقيات املعلم،  املتعلقة ابلقضااي االجتماعية، املقرتح يف تنمية املفاهيم الربانمج

( 15) ينة الدراسة جمموعة جتريبية وعددهاومشلت ع، يها الباحثة منهج التحليل الوصفياستخدمت ف
( 13، وجمموعة ضابطة تكونت من )رحلة اإلعدادية مبحافظة املنوفيةمن معلمي العلوم يف امل معلماً 
 -ومتثلت أهم نتائج الدراسة يف التايل:، مبدرسة أخرى يف حمافظة املنوفيةللعلوم ابملرحلة اإلعدادية  معلماً 

املفاهيم املتعلقة  اربني متوسطات درجات املعلمني يف اختب وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
 العلمية االجتماعية لصاحل التطبيق البعدي. ابلقضااي

العلمية االجتماعية لصاحل التطبيق  الجتاه حنو مقياس دراسة القضااياتوجد فروق يف مقياس كما  -
 .البعدي

 املعلمني الختبار األخالقياتدرجات  بني متوسطات إحصائيةووجود فروق ذات داللة  -
 .لتطبيق البعديالعلمية لصاحل ا
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 :(2010دراسة مرضي الزهراين ) .4

احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ابملرحلتني املتوسطة والثانوية يف ضوء بعض بعنوان "
 ".األزهر املداخل احلديثة يف تعليمها، جملةكلية الرتبية جامعة

العربية ابملرحلتني  لمي اللغةاحلاجات التدريبية الالزمة ملعهدفت الدراسة إىل التعرف على 
، واملدخل التقين يف تعليمها واملدخل املهاري تعلقة ابستخدام املدخل التكامليالثانوية املة و املتوسط

زى إىل املؤهل دراسة تعوالكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أراء عينة ال
واختالف املرحلة  حلصول على دورات تدريبيةوا وعدد سنوات اخلربة يف التدريسونوعه  الدراسي
مكونة من ثالثة  ةوبنيت استبان، استخدم الباحث املنهج الوصفي الدراسة ولتحقيق أهداف، الدراسية

تعلقة ابستخدام واحلاجات التدريبية امل، ملتعلقة ابستخدام املدخل املهارياحلاجات التدريبية ا: حماور
وطبقت على عينة عشوائية ، يت تتعلق ابستخدام املدخل التقينريبية الواحلاجات التد، املدخل التكاملي

، رحلة الثانويةابمل ( معلماً 64ابملرحلة املتوسطة و) ( معلماً 114منهم ) ( معلماً 178مكونة من )
( 10تدريبية تلزم معلمي اللغة العربية بدرجة متوسطة منها: )( حاجة 25ىل )إوتوصلت نتائج الدراسة 

ت جاا( ح5و)، (حاجات تدريبية للمدخل التكاملي10و)، بية متعلقة ابملدخل املهاريتدريحاجات 
 من وقد احتلت احلاجات التدريبية املتعلقة ابملدخل املهاري املرتبة األوىل، تدريبية متعلقة ابملدخل التقين

ملدخل مث حاجات ا، ريبية املتعلقة ابملدخل التكامليتلتها احلاجات التد، األمهية ودرجة االحتياجحيث 
  بتصميم وبناء وتطوير برامج تدريبنيلئو ضرورة اهتمام املس، وتوصلت الدراسة إىل التقين يف املرتبة الثالثة

لمي اللغة العربية على دمج وكذلك ضرورة تدريب مع، ية يف ضوء احلاجات التدريبية هلمالعرب معلمي
 وتطوير األداء اللغوي. يف إثراء املوقف التعليمي ياهتاواستثمار معط، نية يف تعليم اللغة العربيةالتق

  :(2010) والشربييندراسة الطنطاوي  .5

املهاري ريبية ملعلمي العلوم الستخدام الوسائط املتعددة وأثرها على تنمية األداء لتدت االحتياجاابعنوان "
 ".لتالميذ التعليم اإلبتدائي

 الستخدام الوسائط املتعددةلعلوم علمي ااالحتياجات التدريبية ملإلى معرفة الدراسة هدفت 
، ( معلماً 23كونت عينة الدراسة من )، وتتالميد املرحلة اإلبتدائية تنمية املهام اإلدارية لدىوأثرها على 
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فيها  تخدم، اساً ( طالب40من ) وأخرى ضابطة تكونت أيضاً  ( طالباً 40تكونت من ) وجمموعة جتريبية
استخدام في  استبيان عن الصعوابت اليت تواجه املعلم، وقاما إبعداد ليالباحثان املنهج الوصفي التحلي

هاري. وبطاقة مالحظة لألداء امل طهلذه الوسائواستبيان عن االحتياجات التدريبية ، الوسائط املتعددة
الطالب يف التطبيق  ذات دراللة إحصائية بني متوسطات ئج الدراسة وجود فروقأبرز نتا كانتو

ء على أدا على املعلمني وانعكاس ذلك مما يؤكد فائدة الربانمج التدرييب اجملموعة التجريبية البعدي لصاحل
 .التالميذا

  :(2009وإليزابيث ) Sherin دراسة شرين .6

 ".الفيديو على رؤية املعلم املهنيةأتثريات مشاركة اندي بعنوان "

ئات التنمية ت يف إطار إحدى بيعمليات تعلم معلمي مادة الرايضياهدفت الدراسة إىل التعرف على 
وبشكل خاص يركز  ".يطلق عليها مسمي"نوادي الفيديو استخدام الفيديو واليت ىاملهنية املرتكزة عل

سرتاتيجية املقرتحة يساهم أم ال يف تدعيم الرؤى تناول ما إذا كان تطبيق تلك اال ىالباحثان عل
مالحظة وتفسري ماهية  ىمتثل يف جوهرها قدرهتم علواليت ، ي املعلمني املفحوصنيوالكفاايت املهنية لد

خالل  من ة داخل الفصول الدراسيةية السائداخلصائص والسمات البارزة اليت متيز التفاعالت الصف
أن املشاركة  وتوصلت الدراسة إىل، استخدم فيها املنهج الوصفي التحليلي، مشاركتهم يف نوادي الفيديو

 الرؤى والكفاايت املهنية للمعلمني. ىو فعال علحن ىيف نوادي الفيديو يؤثر عل

 :(2008دراسة متعب الدوسري )  .7

تدرييب ابستخدام الوسائط املتعددة لتنمية الكفاايت التكنولوجية ملعلمي املواد فعالية برانمج بعنوان "
 ".الدينية ابملرحلة اإلعدادية ابململكة العربية السعودية

ايت تكنولوجيا التعليم الواجب توافرها لدى معلمي املواد التعرف على كفاهدفت الدراسة إىل 
 التعرف على فاعلية الربانمج التدرييب الالزم لتنمية هذهوكذلك ، ينية ابململكة العربية السعوديةالد

 ( جتريبية.30)( ضابطة، 30من معلمي املواد الدينية، ) ( معلماً 60بلغت عينة البحث )، و الكفاايت
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: ثبوت فعالية ث املنهج الوصفي، استخدم فيها الباح
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رتح املعد ابلوسائط املتعددة الكمبيوترية يف تنمية اجلانب املعريف واجلانب األدائي الربانمج التدرييب املق
 تعليم لدى معلمي املواد الدينية.)املهاري( لكفاايت تكنولوجيا ال

 Booth (0820 :) دراسة بوس .8

الطالب يف الصفوف أتثري التطوير املهين يف تكامل التكنولوجيا على طرق تدريس املعلم ومشاركة بعنوان "
 ".الدراسية االبتدائية الرابعة واخلامسة يف مدرسة ابتدائية حضرية يف الشمال الشرقي

خدام راء عدد من املعلمني املشاركني فيها حول استأتصورات و هدفت الدراسة إىل معرفة 
معدالت مشاركة وكذلك أتثري ذلك كله على  ،تكنولوجيا التعليم املتطورة داخل فصوهلم الدراسية

ومتثلت عينة الدراسة من مدرستني من املدارس االبتدائية حيث بلغ إمجايل عدد ، الطالب يف التعلم
صلت النتائج إىل وتو ، استخدم فيها املنهج الوصفي، معلماً  (11)و طالباً ( 116)الطالب املفحوصني 

مني املفحوصني حنو استخدام التكنولوجيا املتطورة يف عدم حدوث تغريات كربى يف اجتاهات املعل
أو يف معدالت مشاركة الطالب يف التعلم بعد مشاركة املعلمني يف الربانمج التدرييب للتنمية  ،التدريس

 املهنية يف جمال تكنولوجيا التعليم.

 :Carter (0820) دراسة كارتر  .9

 ".للمعلمني PK - 12اثر برانمج التطوير املهين للتكنولوجيا على مستوايت التعليم لـ بعنوان "آ 

ولوجيا التعليم يف تدعيم قومي فاعلية أحد برامج التنمية املهنية يف جمال تكنهدفت الدراسة إىل ت
التكنولوجيا لك من التعليم على إدخال ت (K-12)قدرة معلمي مرحلة الصفوف الدراسية  مستوايت

ومتثلت عينة ، ايت التحصيل الدراسي للطالباملتطورة إىل فصوهلم الدراسية، وأتثري ذلك على مستو 
ملني بعدد من املدارس ( من التعليم العاK-12من معلمي مرحلة الصفوف الدراسية ) )102(الدراسة من 
نته ما بني جمموعتني: إحدامها عي جنوب شرق الوالايت املتحدة األمريكية، وقد قسم الباحثالعامة من 

، استخدم فيها املنهج الوصفي، معلماً ( 57)، وأخرى ضابطة تضم معلماً ( 49)جتريبية وعددها 
أن معلمي اجملموعة التجريبية الذين تلقوا تنمية مهنية يف جمال إدخال تكنولوجيا  وتوصلت النتائج إىل

ستوايت متطورة وفعالة من القدرة على إدخاهلا يف فصوهلم مب التعليم املتطورة يف فصوهلم الدراسية قد متتعوا
 الدراسية، مقارنة مبعلمي اجملموعة الضابطة للدراسة. 
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  :Overbaugh (2008)و دراسة أوفرابوغ ول .10

على الكفاءة الذاتية للمعلمني  NCLB-EETTأثر برانمج تطوير مهين مت متويله من قبل بعنوان "  
 ".ومتابعته

إدخال التكنولوجيا  ىحتياجات تدريب املعلمني علااستجابة  راسة إىل التعرف علىهدفت الد    
وتركز الدراسة  ،املتحدة األمريكية حنو فعال يف برامج التعليم االبتدائي والثانوي يف الوالايت ىاملتطورة عل

تصورات فاعلية  ىك املقررات الدراسية املقرتحة علفاعلية تطبيق تل ىومدتناول أتثري  ىبشكل رئيس عل
 -أيضاً - كما تتناول الدراسة   ،علمني املفحوصني يف جمال تعلم وتطبيق تكنولوجيا التعليمامل ىالذات لد

حوصني املف ىتصورات فاعلية الذات لد ىتطبيق برانمج التنمية املهنية عل ىالتأثريات املختلفة املرتتبة عل
قبلية  خمتلفة ومت تطبيق ثالثة اختبارات، املعلمني ىلسمات الدميوجرافية لديف تفاعلها مع اخلصائص وا

ومتثلت  ،( كلية جامعية18 املتخرجني من )( من املعلمني377)من وتتبعية على عينة مؤلفة  وبعدية
إجراء سلسلة من و  املعلمني ىقياس فاعلية الذات لدم األدوات البحثية املستخدمة يف الدراسة يف:

وكانت من أهم النتائج اليت استخدم فيها املنهج الوصفي التحليلي،  ،املقابالت الشخصية مع املعلمني
 توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

تعامل مع مهارات وأدوات وموارد لكثري من خالل التعلمهم ل ىاالتفاق بني املفحوصني عل -
أكثر سرتاتيجيات التدريس املتطورة ابستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت مبا جيعلهم او 

 ابالرتياح والثقة ابلنفس الستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التدريس. شعوراً 

ل املقررات الدراسية احلالية قد اعتقاد املفحوصني أن خربات التعلم اليت اكتسبوها من خال -
 حنو انجح وفعال. ىتطورة يف ممارساهتم التدريسية علساعدهتم يف إدخال التكنولوجيا امل

ومهارة يف استخدام التكنولوجيا يف  الطالب يصبحون ابلضرورة أكثر اهتماماً  أن ىالتأكيد عل -
 .ها عملياً استخدامها وتطبيق ىيجة لكوهنم أكثر قدرة وفاعلية علالتعلم نت

ملهنية يف املستقبل رغبة املعلمني املشاركني يف الدراسة يف تلقي املزيد من برامج ومقررات التنمية ا -
 مع التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف التدريس.التكيف  ىملساعدهتم عل
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 (:2008دراسة إيناس عايد ) .11

ات يف اململكة معلمات املعاهد الثانوية املهنية للبناالحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة بعنوان "
 ".العربية  السعودية

د الثانوية املهنية االحتياجات التدريبية لرفع كفاءة معلمات املعاههدفت الدراسة إىل معرفة 
من خالل  وقد استخدمت الباحثة استبيان لبيان االحتياجات ،للبنات يف اململكة العربية السعودية

معلومات : ن االحتياجات للمعلمة تشتمل علىأ: د أظهرت الدراسة نتائج من أمههاوقصفي، املنهج الو 
ين لدى الفرد يتمثل يف اجتاهات جانب وجدا، زمة ألداء الوظيفة على أكمل وجهمهارات الو  ثقافية

 حنو مادته وعمله ومهنته.

 :Harutunian (2007) دراسة هاروتونيان .12

 "التطوير املهين على عمل املعلمني مع متعلمي اللغة اإلجنليزيةأثر برانمج بعنوان "

تناول تصميم أحد برامج التنمية املهنية املقدمة لتدريب معلمي طالب اللغة  هدفت الدراسة إىل
ى الوفاء سرتاتيجيات التدريسية الفعالة القادرة علوالايت املتحدة األمريكية على االاإلجنليزية يف ال
التعليمية املختلفة. كما تتناول أتثري تصورات واجتاهات  اللغوية، الثقافية،، الجتماعيةابحتياجاهتم ا

، استخدم فيها املنهج الواقع العمليدريسية املطبقة يف جمموعة من املعلمني املفحوصني حول ممارساهتم الت
،  للمشاركة فيهاية معلمني متطوعنيومتثلت عينة هذه الدراسة من عينة عمدية مؤلفة من مثانالوصفي، 

مسامهة الربانمج املطبق يف التنمية املهنية يف حتسني فهم املعلمني  الدراسة:وكانت من أهم نتائج 
من بني متعلمي اللغة اللغوية والتعليمية لطالهبم و  فيةالثقاو  ملفحوصني لالحتياجات االجتماعيةا

حنو تطوير ممارساهتم التدريسية نتيجة حتسن مستوايت تصورات واجتاهات هؤالء املعلمني ، و اإلجنليزية
 رانمج التنمية املهنية.للمشاركة يف ب

 :(2007دراسة حممد جاد ) .13

ية ابحللقة األوىل من التعليم األساسي بسلطنة مقرتح لربانمج تدرييب ملعلمي اللغة العرب "تصور بعنوان
 ."ان يف ضوء احتياجاهتم التدريبيةعم
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من التعليم االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية ابحللقة األوىل إىل التعرف على الدراسة هدفت 
وىل من وكذلك معرفة الفرق بني تقديرات معلمي اللغة العربية ابحللقة األ، األساسي بسلطنة عمان

 ،ملؤهل الدراسيات اخلربة ومتغري االتعليم األساسي بسلطنة عمان الحتياجاهتم التدريبية وفقاً ملتغري سنو 
، استخدم فيها املنهج مات اللغة العربية يف سلطنة عمان( معلمة من معل76وبلغت عينة البحث )

 يةية ابلنسبة للمعلمني بلغت مثانوكانت من أهم النتائج: أن االحتياجات التدريبية األكثر أمه الوصفي،
يد األهداف العامة للخطة حتد ه،حمتوا، أهدافه، ج اللغة العربيةتعرف منه :دارت حول احتياجات

حتديد  التقومي املناسبة للغة العربية،أساليب ، الرتبوية األنشطةو  الوسائل، اختيار طرق التدريس، الفصلية
 حمتوى اللغة العربية.

 :(7200دراسة صيام ) .14

الصانوية يف حمافظة دور أساليب اإلشراف الرتبوي يف تطوير األداء املهين للمعلمني يف املدارس بعنوان "
 ".غزة

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور أساليب اإلشراف الرتبوي يف تطوير األداء املهين للمعلمني 
 ساليب اإلشراف الرتبوي يفة ألوالكشف عن التقديرات املتوقع، املدارس الثانوية يف حمافظة غزة يف

وأعد الباحث استبانة مكونة  ،وصفي التحليليالباحث املنهج ال استخدم، تطوير األداء املهين للمعلمني
وكانت ، ومعلمة ( معلماً 266)على اسة ، واشتملت عينة الدر ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد52)من 

يف التقديرات املتوقعة  (0.05)ية عند مستوى داللة التوجد فروق ذات داللة احصائأبنه  أبرز النتائج
لدور اإلشراف الرتبوي تعزى لكل من اجلنس واملؤهل األكادميي والتخصص يف جمال التخطيط وتنفيذ 

 الدروس واإلدارة الصفية والتقومي.

 :(2006دراسة عادل الشاذيل وحسن حممود ) .15

االجتماعية الدراسات ولوجيا التعليم لدى معلمي فاعلية برانمج مقرتح لتنمية بعض كفاايت تكنبعنوان "
 ".يف املرحلة اإلعدادية

هدفت الدراسة إىل التوصل إىل برانمج مقرتح لتنمية بعض كفاايت تكنولوجيا التعليم لدى 
والتعرف على مدى فاعليته يف تنمية التحصيل  ،معلمي الدراسات االجتماعية يف املرحلة اإلعدادية
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وكانت من ، استخدم فيها املنهج الوصفي، لعملي للمعلمنيلتعليم واألداء انولوجيا ااملعريف لكفاايت تك
بني متوسطي درجات القياس القبلي  (0.01)وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  أهم نتائج الدراسة

والبعدي للمجموعة التجريبية اليت درست الربانمج املقرتح )بصرف النظر عن املؤهل الدراسي( على 
تعليم املعرفية، وعلى األداء العملي املهارية الالزمة ملعلمي الدراسات حتصيل كفاايت تكنولوجيا ال

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج مناسبة ، اإلعدادية لصاحل القياس البعدي االجتماعية ابملرحلة
 .جمال تكنولوجيا الوسائط املتعددةلتدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف 

 (:2004) لسنبلادراسة  .16

دية يف ضوء السعو  العربية األمية وتعليم الكبار ابململكة برانمج مقرتح لتدريب معلمي حموبعنوان "
 ".احتياجاهتم التدريبية

تقصي االحتياجات التدريبية ملعلمي حمو األمية وتعليم الكبار يف اململكة  إىلالدراسة  هدفت
مالئمة لصياغة األساليب واإلجراءات اليت يرى املعلمون أهنا  ابإلضافة إىل التعرف على ،العربية السعودية
احث استخدم الب، ه النظريئهج الوصفي والتارخيي يف توضيح جز كما استخدم املن،  الربانمج التدرييب

ليب حيتاج املعلمون لشرح طرق وأسا وقد توصل إىل نتائج من أمهها: ،استبانة االحتياجات التدريبية
 .مج التدريبوختطيط وتنفيذ برا

 :(2004دراسة حممد حسنني ) .17

فعالية برانمج تدرييب لتنمية الكفاايت املهنية الالزمة ملعلمات مدارس الفصل الواحد يف ضوء بعنوان "
 ".التدريبية لتدريس اللغة العربية حاجتهن

ت لتنمية الكفاايت املهنية والتخصصية الالزمة ملعلما بناء برانمج تدرييب هدفت الدراسة إىل
واجملموعة  (80تجريبية )وبلغت عينة الدراسة يف اجملموعة ال، س اللغة العربيةمدارس الفصل الواحد لتدري

أن  سة إىل عدد من النتائج من أمهها:وتوصلت الدرا، ، استخدم فيها املنهج الوصفي(40) الضابطة
فاايت املهنية والتخصصية لدى الربانمج التدرييب املقرتح له أتثري إجيايب يف تنمية اجلانب األدائي للك

ومن هنا ميكن القول أن الربانمج التدرييب املقرتح كان  ،لمات مدارس الفصل الواحد ابلعينة التجريبيةعم
 -يف: له أتثري كبري
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 زايدة التحصيل املعريف للمعلمات.  -
 تنمية أداء معلمات مدارس الفصل الواحد داخل الفصل.  -
 علمات. مراعاة الفروق الفردية بني امل -
 تدريب املعلمات على التعلم الذايت.  -
 تدريب املعلمات على التعلم املستمر. -
 : (2003)دراسة حممد العنزي  .18

 التدريبية يف تقنيات التعليم  حملضري وحمضرات املختربات املدرسية مبنطقة تبوك".االحتياجات بعنوان "
رات املختربات املدرســــــية يف هدفت الدراســــــة إىل حتديد االحتياجات التدريبية حملضــــــري وحمضــــــ

توصــل  ، واســتخدم أدايت االســتبانة واملقابلة،الباحث املنهج الوصــفي والتحليلي منطقة تبوك، اســتخدم
من خالهلا إىل العديد من النتائج من أمهها: حصـــــول احلاجات التدريبية ذات العالقة ابحلاســـــب اآليل 

حصـــائية يف متغريي اخلربة واجلنس وظهرت فروق تقدير احتياج كبري، ومل تظهر فروق ذات داللة إعلى 
 يف متغري املرحلة الدراسية.

 :(2003) دراسة إميان أمحد هريدي .19

مصر يف ضوء مج مقرتح لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من األطفال يف برانبعنوان "
 ".الكفاايت الالزمة هلم

ومعرفة  لعربية لألطفال غري الناطقني هبام اللغة احتديد الكفاايت الالزمة ملعل هدفت الدارسة إىل
فاايت الالزمة ملعلم اللغة العربية وتصميم برانمج تدرييب لتنمية الك ،مدى متكن املعلم من هذه الكفاايت

وبلغت ، استخدمت الباحثة فيها املنهج الوصفي، هبا وتطبيقه لقياس مدى فعاليتهلألطفال غري الناطقني 
وتوصلت الدراسة إىل عدد من  علمي اللغة العربية لألطفال غري الناطقني هبا.من م( 10عينة البحث )

  -النتائج من أمهها:

الثقافية الالزمة ملعلمة اللغة العربية لألطفال غري  قائمة ابلكفاايت اللغوية، املهنية،ل إىل التوص -
 -الناطقني هبا، وقد صنفت هذه الكفاايت كالتايل:

 عربية لألطفال غري الناطقني هبا.الالزمة ملعلم اللغة الالكفاايت اللغوية  ا.
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 العربية لألطفال غري الناطقني هبا.الكفاايت املهنية الالزمة ملعلم اللغة . 2

 الكفاايت الثقافية الالزمة ملعلم اللغة العربية لألطفال الناطقني بغريها.. 3

والثقافية لدى معلم اللغة العربية  ةاملهنيو  ه يف تنمية بعض الكفاايت اللغويةأكد الربانمج فعاليت -
 لألطفال غري الناطقني هبا.

 :(2003)دراسة بسيوين الشيخ . 02

فعالية برانمج تدرييب مقرتح ملعلمي اللغة العربية ابملرحلة اإلعدادية األزهرية يف ضوء احتياجاهتم بعنوان "
 ".دريسي للمعلمني واللغوي للتالميذالتدريبية يف األداء الت

وء هدفت الدراسة إىل بناء برانمج تدرييب ملعلمي اللغة العربية ابملرحلة اإلعدادية األزهرية يف ض
، لمعلمني واألداء اللغوي للتالميذاالحتياجات التدريبية الفعلية وبيان فعاليته يف األداء التدريسي ل

 وكانت من أهم نتائج الدراسة: استخدم فيها الباحث املنهج الوصفي،

 حاجة تدريبية كبرية لدى معلمي اللغة العربية يف كثري من املهارات التدريسية.وجود  -

 الربانمج التدرييب يف األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية.فعالية  -

أوصت الدراسة و ، داء اللغوي يف القراءة والكتابةفعالية دراسة املعلمني للربانمج التدرييب يف األ -
ب يت اليت حيتاج املعلمون إىل التدر بناء برامج تدريبية تعاجل املهارابضرورة التوسع يف إعداد و 

التعليم املختلفة، وأوصت أيضًا بضرورة جعل التدريب عملية مستمرة ملواكبة عليها يف مراحل 
التطورات واملستحداثت يف جمال التعليم، وبزايدة عدد الربامج التدريبية لرفع مستوى عدد كبري 

 ياً ومهنياً.من املعلمني أكادمي
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 : التعليق على الدراسات السابقة  رابعاً 

على عاتق املؤسسات التعليمية واجلامعات  دورًا  كبرياً  الدراسات السابقة يتضح أن هناكلنظر إىل اب
املعلمني، وكما أن لوزارة التعليم مهام عظيمة مناطة  وأتهيل وتطوير ومراكز التطوير املهين املعنية إبعداد

التعليمية يف رؤية اململكة  رسم مسارات التطوير املهين للمعلمني وفقاً للتوجهات احلديثة للميادين هبا يف
، حيث تبني من خالل استعراض الدراسات السابقة العديد من أوجه التشابه 2030العربية السعودية 

  -على النحو التايل:، ميكن توضيحها واالختالف

( ودراسة 2011ودراسة القرشي )من  مع دراسة كلٍ  ةالدراس هذه تفق: تموضوع الدراسة -1
 (2007( ودراسة العنزي )2009علي ) ودراسة( 2010( ودراسة عيسى وحمسن )2011)اخلشمان 

لف ، إال أهنا ختتداء املعلمنيأموضوعها وهو تطوير ( من حيث جمال 2005) ودراسة العاجز ونشوان
 . خضعت للدراسةعنهم من حيث تناوهلا للموضوع وكذلك الفئة اليت

دراسة و ( 2013عبدهللا )( ودراسة 2016الزايدي )من  مع دراسة كلٍ الدراسة هذه تفق كما ت
( ودراسة الغامدي 2010( ودراسة العليان )2011ودراسة عيسى ) (2013وحممود ) براهيمإ
 أهنا ختتلف يف امليادين التعليمية، إالوهو االرتقاء أبداء املعلمني  من حيث جوهر املوضوع( 2010)

رب اللبنة ، حيث أن مرحلة تقومي أداء املعلم تعتعها يف إحداث ذلك اإلرتقاء ستتبمعهم يف الطريقة اليت
 .يف ضوء معايري االعتماد املدرسي ه والوصل به إىل مصاف اجلودة املنشودةئداأاألوىل يف طريق تطوير 

من  (2003)اخلطيب ودراسة  (2003فؤاد العاجز وحممد البنا )مع دراسة  ورمبا تتفق كثرياً 
لمني داء املعختتلف عنهم من منظور زمن التنفيذ وذلك أبن تطوير أ، و جوهر العملية وخططهاحيث 

، راطهم مبمارسة العملية التعليمية، بينما برامج إعدادهم تكون قبل اخنيكون ملن هم على رأس اخلدمة
ير فتالمس ، أما برامج التطو وعات يف اخلصائصتتشابه هبا اجملموهو مبثابة تغطية الحتياجات عامة 
 .احتياج دقيق وحمدد يف جماالت معينة

دراسة إميان و  (2004ودراسة الدخيل ) (2007دراسة حممد جاد )الدراسة تتفق مع هذه كما أن 
وذلك من حيث هدفها من تصميم وتطوير برامج ووضع تصورات عملية تساهم  (2003) أمحد هريدي

 العاملني يف امليادين التعليمية من املعلمني.يف تطوير أداء 
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إال أهنا ختتلف مع بعض الدراسات يف كون تلك الدراسات تناولت جانب التعرف على فاعلية 
دراسة و  (2011اسة ليلى حسام الدين )در وأثر تصورات وبرامج عملية لتطوير أداء املعلمني مثل 

Willcut (2009)  دراسة "كارتر" ( و 2008اسة "بوس" )در و  (2008دراسة متعب الدوسري )و
دراسة عادل الشاذيل وحسن و  (2007) دراسة هاروتونيانو  (2008) أوفرابوغ ولودراسة و  (2008)

 .(2003دراسة بسيوين الشيخ )و  (2006حممود )

املضمون الذي تناوله اإلطار النظري للدراسة احلالية من حيث أمهية حتديد حاجات أما من حيث 
الطبيعية وأساليب القيام بذلك للوصول إىل نتائج نوعية من خالل عمليات تطوير األداء؛ معلمي العلوم 

يمية فقد تناولت بعض الدراسات جوانب حاجات املعلمني وكفاايهتم، والتعرف على أدوار القيادة التعل
 (2010) والشربيين دراسة الطنطاويو  (2010مرضي الزهراين )راسة حنو تطوير أداء املعلمني مثل د

 .(2003دراسة عبد الرحيم عبد اهلادي )و  (2007دراسة صيام )و  (2008) عابدودراسة 

 لتطوير اليت ستتبناها الدراسة ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كون عملية ا مجاالً إو 
 .وهو أحدث التوجهات يف امليدان الرتبوي والتعليمي ن يف ضوء معايري االعتماد املدرسيو تك
املنهج الوصفي  استخدمها ستعراض الدراسات السابقة أن مجيعنهج الدراسة: يتضح من ام -2

 .هي بذلك تتفق مع الدراسة احلاليةالتحليلي، و 
: تتفق مجيع الدراسات السابقة يف وجود خلل واضح يف أداء املعلمني للمهارات نتائج الدراسة -3

ختالفاً اا واختالف عيناهتا، وأن هناك فروقًا و لقياس من خالهلالتدريسية إبختالف املناظري اليت مت ا
من  املبحوثةمن خالل الدراسة احلالية للعينة  هافحص مت، واليت م للمهارات التدريسيةيف ممارسته واضحاً 

 .هم إبذن هللا تعاىلئل وضع التصور املقرتح لتطوير أداأج
لدراسة احلالية من حيث أفادت الدراسات السابقة ا: ةأوجه االستفادة من الدراسات السابق -4

 -أهنا حققت ما يلي:
ان الرتبوي والتعليمي بصورة يف امليد معلمي العلوم الطبيعيةواقع أداء  أعطت تصوراً واضحاً عن -

( ودراسة 2010،عبدهللا الغامدي سعيد( ودراسة )2013، عبدهللا)دراسة ؛  كما يف عامة
 (.2010، حازم زكي عيسى ورفيق عبدالرمحن حمسن)
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عبدهللا النظري، وإثرائه كدراسة )أفادت الدراسات السابقة يف حتديد األطر العامة لإلطار كما  -
فهد عبدالرمحن ( ودراسة )2006، مجال الدين إبراهيم حممود( ودراسة )2011، مبارك القرشي

 (.2011، حممد أمحد عيسى( ودراسة )2010، العليان
عبدهللا ، كما يف دراسة )الدراسة وحتديدها يف بلورة مشكلةالستفادة من الدراسات السابقة ا -

( ودراسة 2003،  اخلطيب( ودراسة ) Willcut ،2009( ودراسة )2011، يمبارك القرش
 (.1995)كارسوي ، 

ومقياس تدرج ، وجماالهتا وفقراهتا وترتيبهاالدراسات السابقة يف تصميم أداة الدراسة  اسهمت -
عاجلات اإلحصائية يف حتليل البياانت ويف تصنيف اإلجاابت وحتديد األساليب اإلحصائية وامل

( 2010، فهد عبدالرمحن العليانكدراسة )  اجلداول وتصميمها وحتديد نسبة الدالة اإلحصائية
 .( 2011، عبدهللا مبارك القرشي( ودراسة )2010، سعيد عبدهللا الغامديودراسة )

احث حول طبيعية التصور املقرتح أفادت الدراسات السابقة يف تكوين تصور ذهين عام لدى الب -
، ائل املصريي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي، كدراسة )و لتطوير أداء معلم

( 2011، ليلى حسام الدين( ودراسة ) 2003، فؤاد العاجز وحممد البنا( ودراسة )2005
متعب ( ودراسة )2010، الشربيينالطنطاوي و ( ودراسة ) 2010ودراسة ودراسة ) الغامدي 

 (.2008، عابد( ودراسة )2008، الدوسري

 الدراسة عن الدراسات السابقة: هذه ما مييز    -5

 -الدراسة عن الدراسات السابقة يف عدة جوانب، من أبرزها مايلي:هذه متيزت 

لبات الدراسة عن الدراسات السابقة ببنائها لقائمة معايري االعتماد املدرسي وفقاً ملتط هذه متيزت -
عة العديد من املعايري للجهات واملؤسسات العاملية تدريس مناهج العلوم الطبيعية من خالل مراج

 املهتمة يف ذلك.
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بناء تصور لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية قائمًا على أساليب التطوير املهين بشكل عام  -
        دون االقتصار على أسلوب التدريب فقط.

الباحث من خالل الفصل القادم اول سيتن دب النظري والدراسات السابقةاألوبعد أن مت عرض 
 -:ملنهج الدراسة: جمتمعها وعينتها وأداهتا وإجراءاهتا على النحو التايل عرضاً 
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 الفصل الثالث

 جراءاهتاوإمنهجية الدراسة 

 :أواًل: منهج الدراسة

يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي والذي يهدف إىل وصف وتفسري الظاهرة من  يتبع الباحث
واقع أداء معلمي للتعرف على ؛ (176 - 171: 1995 ،)العســـافحيث طبيعتها ودرجة وجودها 

 -:وذلك من خالل ،عتماد املدرسيلعلوم الطبيعية يف ضوء معايري االا

 .سابقة املتعلقة مبوضوع الدراسةالنظرية يف الكتب والدراسات الدراسة ال .1
لعلوم الطبيعية يف ضوء معايري واقع أداء معلمي ايدانية من خالل تصميم استبانة ملعرفة املدراسة ال .2

 .عتماد املدرسياال
 .ا األوليةميف صورهت األداتنيبناء  .3
 .هبدف التأكد من صدقها لية على عدد من اخلرباء احملكمنيا األو مبصورهت األداتنيعرض  .4
 .الفاكرومباخداة ابستخدام معامل التأكد من ثبات األ .5
 .بصورهتا النهائية تنيدابناء األ .6
 .األداتنيتطبيق  .7

   -:حدود الدراسةاثنياً: 

 :احلدود املوضوعية -1
 –كيمياء  –علمي العلوم الطبيعية )فيزايءمل األداء املهينير تطو وضع برانمج مقرتح لتقتصر الدراسة على 

 .يف ضوء معايري اإلعتماد املدرسي املرحلة الثانوية( يف علم أرض -أحياء

 : احلدود البشرية -2
 عينة من معلمي العلوم الطبيعية يف املدارس الثانوية ابملدينة املنورة.

 :احلدود املكانية  -3
 .مية النهارية يف املدينة املنورةاملدارس الثانوية احلكو 
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 :احلدود الزمانية -4
 .2019 – 2018يق أداة الدراسة خالل عامتطب مت

 :جمتمع الدراسةاثلثاً: 

حلكومي اجملتمع األصلي للدراسة من مجيع معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية مبدارس التعليم ا تكون
لوم الطبيعية يف املدارس ستثين منهم معلمي العا، و نيعلممن امل( 608الثانوي ابملدينة املنورة وعددهم )

 -( التايل:2يتضح ذلك من اجلدول )، كما راألهلية ومدارس تعليم الكبا

 يوض  أعداد معلمي العلوم الطبيعية حبسب التخصص واملكتب (2جدول)

 التخصص
 مكتب التعليم

 غرب مشال شرق جنوب
 52 40 55 49 أحياء

 7 8 12 9 علم أرض
 50 45 61 49 فيزايء
 43 34 49 45 كيمياء
 152 127 177 152 اجملموع

  

 :الدراسة تاعينرابعاً: 

 :يف أداة االستبانة  عينة الدراسةأ: 

معلماً ( من معلمي العلوم الطبيعية يف  171من )اليت طبق عليها أداة االستبانة تكونت عينة الدراسة 
% ( من جمتمع الدراسة، مت اختيارهم بطريقة  28,12املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة، وهي متثل نسبة )

  املدارس احلكومية النهارية.بنيعشوائية بسيطة من 

( وصفاً لتوزيع عينة الدراسة وفقا ملتغريات )املؤهل العلمي، التخصص، 6إىل  3توضح اجلداول )من 
 سنوات اخلربة، الدورات التدريبية(. 
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 حسب املؤهل العلمي يف إداة االستبانة ( : توزيع عينة الدراسة 3جدول )

 ةالنسبة املئوي العدد املؤهل العلمي
 % 64,92 111 بكالوريوس
 % 32,16 55 ماجستري
 % 2,92 5 دكتوراه
 % 100 171 اجملموع

 

( فرداً، بينما عدد أفراد 111( أن عدد أفراد العينة حاملي درجة البكالوريوس )3يتضج من اجلدول )
هذا التوزيع  ( أفراد، ويعد5( فرداً، وحاملي درجة الدكتوراه فقط )55العينة حاملي درجة املاجستري )

يتم تعيني معلمي العلوم الطبيعية على مؤهل البكالوريوس، وجند أن أصحاب الطموح طبيعي حيث 
 العايل منهم يسعون إىل احلصول على مؤهالت علمية أعلى.

 حسب التخصص يف إداة االستبانة ( : توزيع عينة الدراسة4جدول )

 النسبة املئوية العدد التخصص
 % 36,26 62 فيزايء
 % 28,66 49 كيمياء
 % 22,80 39 أحياء

 % 12,28 21 علم أرض
 % 100 171 اجملموع

 

%( من  36,26( أن معظم أفراد العينة ختصصهم فيزايء، حيث يشكلون نسبة )4يتضح من اجلدول )
( معلماً، أما املعلمون الذين حيملون ختصصًا يف الكيمياء فبلغت نسبتهم 62العدد اإلمجايل بواقع )

( معلماً 39( معلماً، وبلغ عدد املعلمني الذين حيملون ختصصاً يف األحياء )49% ( بواقع ) 28,66)
%( من إمجايل عدد أفراد العينة، بينما بلغ عدد املعلمني الذين حيملون ختصصًا يف  22,80بنسبة )
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راد العينة، ويرى %( من إمجايل العدد، وتعترب أقل عدداً بني أف 2,92( معلماً بنسبة )21علم األرض )
ض يف مدارس التعليم العام ابملدينة الباحث أن هذا التوزيع طبيعي جداً مقارنة أبعداد معلمي علم األر 

 (.1املنورة املوضحة يف اجلدول )

 سنوات اخلربةحسب عدد يف إداة االستبانة ( : توزيع عينة الدراسة 5جدول ) 

 النسبة املئوية العدد سنوات اخلربة
 % 29,8 51 سنوات 5 إىل 1من 
 % 41,5 71 سنوات 10إىل  6من 

 % 28.7 49 سنة فما فوق 11
 % 100 171 اجملموع
( 5إىل  1( أن نسبة معلمي العلوم الطبيعية اليت ترتاوح سنوات خربهتم مابني )5يتضح من اجلدول )

 41,5ات ( هم )سنو  10إىل  6%( معلماً، والذين ترتاوح سنوات خربهتم مابني ) 29,8سنوات هم )
%(، ويرى  28.7سنوات فبلغت نسبتهم )%(، أما عدد املعلمني الذين جتاوز سنوات خربهتم اخلمس 

 الباحث أن هذا التوزيع طبيعي؛ نظراً لصعوبة التعيني املباشر داخل املدينة املنورة غالباً.

 يبيةعدد الدورات التدر حسب يف إداة االستبانة ( : توزيع عينة الدراسة 6جدول )

 النسبة املئوية العدد الدورات التدريبية
 % 40,9 70 دورة 2إىل  1من 
 % 36,3 62 دورات 5إىل  3من 

 % 22,8 39 دورات 6أكثر من 
 % 100 171 اجملموع
دورة (  2إىل  1( أن نسبة معلمي العلوم الطبيعية احلاصلني على دورات )من 6يتضح من اجلدول )

دورات(  5إىل  2ينما كانت نسبة احلاصلني على دورات تدريبية )من %( معلماً، ب 40.9بلغت )
%(، وهذا يعطي  22,8دورات( فبلغت نسبتهم ) 6%(، أما احلاصلني على )أكثر من  36,3بلغت)

 مؤشراً على قصور يف الربامج التدريبية املوجهة ملعلمي العلوم الطبيعية.
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 :املالحظة بطاقة يف أداة  عينة الدراسةب: 

معلماً ( من معلمي العلوم الطبيعية  65من )املالحظة  أداة بطاقةنت عينة الدراسة اليت طبق عليها تكو 
% ( من جمتمع الدراسة، مت اختيارهم بطريقة  10,69يف املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة، وهي متثل نسبة )

 عشوائية بسيطة من بني املدارس احلكومية النهارية.

( وصفاً لتوزيع عينة الدراسة وفقا ملتغريات )املؤهل العلمي، 10إىل  7 )منتوضح اجلداول 
 التخصص، سنوات اخلربة، الدورات التدريبية(. 

 حسب املؤهل العلمييف بطاقة املالحظة ( : توزيع عينة الدراسة  7جدول )

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي
 % 80 52 بكالوريوس
 % 15,38 10 ماجستري
 % 4,62 3 راهدكتو 

 % 100 65 اجملموع
، بينما عدد أفراد معلما( 52( أن عدد أفراد العينة حاملي درجة البكالوريوس )7يتضج من اجلدول )

، ويعد هذا معلمني( 3، وحاملي درجة الدكتوراه فقط )معلمني( 10العينة حاملي درجة املاجستري )
عية على مؤهل البكالوريوس، وجند أن أصحاب العلوم الطبيالتوزيع طبيعي حيث يتم تعيني معلمي 

 الطموح العايل منهم يسعون إىل احلصول على مؤهالت علمية أعلى.

 حسب التخصصيف بطاقة املالحظة ( : توزيع عينة الدراسة 8جدول )

 النسبة املئوية العدد التخصص
 % 47,69 31 فيزايء
 % 16,93 11 كيمياء
 % 24,62 16 أحياء

 % 10,76 7 علم أرض
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 % 100 65 اجملموع
%( من  47,69( أن معظم أفراد العينة ختصصهم فيزايء، حيث يشكلون نسبة )8يتضح من اجلدول )

( معلماً، أما املعلمون الذين حيملون ختصصًا يف الكيمياء فبلغت نسبتهم 31العدد اإلمجايل بواقع )
( معلماً 16لون ختصصاً يف األحياء )املعلمني الذين حيم، وبلغ عدد معلما( 11% ( بواقع ) 16,93)

%( من إمجايل عدد أفراد العينة، بينما بلغ عدد املعلمني الذين حيملون ختصصًا يف  24,62بنسبة )
%( من إمجايل العدد، وتعترب أقل عددًا بني أفراد العينة،  10,76بنسبة ) معلمني( 7علم األرض )

ة أبعداد معلمي علم األرض يف مدارس التعليم العام ع طبيعي جدًا مقارنويرى الباحث أن هذا التوزي
 (.1ابملدينة املنورة املوضحة يف اجلدول )

 حسب عدد سنوات اخلربةيف بطاقة املالحظة ( : توزيع عينة الدراسة 9جدول ) 

 النسبة املئوية العدد سنوات اخلربة
 % 1,53 1 سنوات 5إىل  1من 
 % 36,93 24 سنوات 10إىل  6من 

 % 61.54 40 فما فوق سنة 11
 % 100 65 اجملموع
( 5إىل  1( أن نسبة معلمي العلوم الطبيعية اليت ترتاوح سنوات خربهتم مابني )9يتضح من اجلدول )

 36,93سنوات ( هم ) 10إىل  6%( معلماً، والذين ترتاوح سنوات خربهتم مابني ) 1,53سنوات )
%(،  61.54م اخلمس سنوات فبلغت نسبتهم )%(، أما عدد املعلمني الذين جتاوز سنوات خربهت

 ويرى الباحث أن هذا التوزيع طبيعي؛ نظراً لصعوبة التعيني املباشر داخل املدينة املنورة غالباً.

 حسب عدد الدورات التدريبيةيف أداة بطاقة املالحظة ( : توزيع عينة الدراسة 10جدول )

 النسبة املئوية العدد الدورات التدريبية
 % 41,53 27 دورة 2إىل  1من 
 % 27,69 18 دورات 5إىل  3من 

 % 30,78 20 دورات 6أكثر من 
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 % 100 56 اجملموع
دورة (  2إىل  1العلوم الطبيعية احلاصلني على دورات )من ( أن نسبة معلمي 10يتضح من اجلدول )

دورات(  5إىل  2%( معلماً، بينما كانت نسبة احلاصلني على دورات تدريبية )من  41.53بلغت )
%(، وهذا  30,78دورات( فبلغت نسبتهم ) 6%(، أما احلاصلني على )أكثر من  27,69بلغت)

 بية املوجهة ملعلمي العلوم الطبيعية.يعطي مؤشراً على قصور يف الربامج التدري

 :اموتقنياهت الدراسة  اتأدا خامساً:

 :قائمة معايري االعتماد املدرسي -
 األداء املهينوتطوير  ختص جمال تقومياليت عايري املالباحث بتحديد قائمة  امقلتحقيق أهداف الدراســـــة 

، وذلــك من مهنيــة املعلم(رس، التقومي، ، تنفيــذ الــدختطيط الــدرسجمــاالت )الطبيعيبــة يف  علم العلوممل
 -:العتماد املدرسي للمصادر التاليةخالل االستفادة من معايري ا

 .NCATEعلمني امل إعداد العتماد القومي اجمللس -
 .األمريكية أوهايو بوالية للمدارس األكادميي االعتماد معايري -
 .لالعتماد املدرسي CITA منوذج سيتا -
 .الياابنمعايري االعتماد ىف  -
 .معايري االعتماد يف بريطانيا -
 .  دولة اإلمارات العربية املتحدةمعايري االعتماد ىف -
 .ربية مجهورية مصر العمعايري االعتماد املدرسي يف -
 معايري االعتماد املدرسي يف دولة قطر. -
 .معايري اجمللس الوطين للتنمية املهنية -
 .NSES يكيةاألمر  العلمية للرتبية الوطنية للجمعية معايري -
 .معايري االعتماد املدرسي يف اململكة العربية السعودية -

بعض العبارات  حذف أو تعديل الباحث من توجيهات املشرف على الدراسة إبضافة أوواستفاد 
 قائمة املعايري ومؤشراهتا إىل صورهتا األولية. وصلتحىت 

 التايل الصورة األولية ملالمج املعايري مبا حتويه من جماالت ومؤشرات: (11) ويوضح اجلدول
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 ( املالم  األولية العامة لقائمة معايري االعتماد املدرسي11جدول )

 املعايري وعددها اجملال
عدد 
 املؤشرات

وع جمم
 املؤشرات

 
 التخطيط للتدريس

 10 التخطيط العام للمنهج الدراسي -1

45 

األهداف التفصيلية لتعليم ختطيط  -2
 9 العلوم الطبيعية

 9 تصميم الدروس اليومية -3
 9 توظيف طرائق التدريس -4
 8 تصميم األنشطة التعليمية املناسبة -5

 تنفيذ الدروس

 8 التمهيد للدرس -1

63 

 17 لدرسالعرض املناسب ل -2
 8 التمكن العلمي من املادة التدريسية -3
 7 للوسائل التعليميةاالستخدام الفعال  -4
 9 التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية -5
 14 إدارة البيئة الصفية -6

 تقومي الدروس

 8 التقومي املستمر التكويين -1

26 
 6 التقومي النهائي -2
 7 وسائل التقومي -3
 5 التقومي االستفادة من نتائج -4

 مهنية املعلم

املعرفة التامة بسياسة التعليم يف  -1
 اململكة العربية السعودية

6 

 8 السمات الشخصية -2 29
 7 التنمية الذاتية -3
 8 املشاركة اجملتمعية -4
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عرضـــها على جمموعة من املختصـــني واخلرباء يف تدريس العلوم مت وللتحقق من صـــدق القائمة الظاهري 
؛ وذلك للتأكد من وضــــــوح صــــــياغتها التعليمية والبحثية اتعات واملؤســــــســــــعدد من اجلامواملناهج يف 

، واســــتفاد الباحث من ملحوظات واتفاق أكثر مهيتها واألداة املناســــبة لقياســــهاوســــالمة لغتها ومدى أ
( من احملكمني يف حذف وتعديل بعض املؤشــــــرات والعبارات إىل أن وصــــــلت إىل صــــــورهتا %85من )

 (.3لحق )النهائية، م
 التايل الصورة النهائية ملالمح املعايري مبا حتويه من جماالت ومؤشرات: (12) ويوضح اجلدول

 ( املالم  النهائية العامة لقائمة معايري االعتماد املدرسي12جدول ) 

 املعايري وعددها اجملال
عدد 
 املؤشرات

جمموع 
 املؤشرات

 
 
 

 التخطيط للتدريس

 9 راسيالتخطيط العام للمنهج الد -1

45 

األهداف التفصيلية لتعليم ختطيط  -2
 12 العلوم الطبيعية

 9 تصميم الدروس اليومية -3
 6 توظيف طرائق التدريس -4
 8 تصميم األنشطة التعليمية املناسبة -5

 
 
 

 تنفيذ الدروس

 5 التمهيد للدرس -1

63 

 14 العرض املناسب للدرس -2
 7 التمكن العلمي من املادة التدريسية -3
 7 الفعال للوسائل التعليميةالستخدام ا -4
 8 التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية -5
 14 إدارة البيئة الصفية -6

 
 

 تقومي الدروس

 8 التقومي املستمر التكويين -1

26 
 6 التقومي النهائي -2
 5 وسائل التقومي -3
 5 االستفادة من نتائج التقومي -4
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 مهنية املعلم

التعليم يف اململكة  املعرفة التامة بسياسة -1
 6 العربية السعودية

 7 السمات الشخصية -2 29
 8 التنمية الذاتية -3
 8 املشاركة اجملتمعية -4

 
 الدراسة :أداات  -

الدراســــة وهي  دايتأل الصــــورة األولية بعد الوصــــول إىل الصــــورة النهائية للمعايري؛ شــــرع الباحث يف بناء
الدراســة اليت ســعى  يبني الصــورة األولية ألدايت (3نظر امللحق )ا وبطاقة املالحظة، ســتبانةاالعبارة عن 

الباحث إىل بناء فقراهتا من خالل إعداد قائمة مبعايري االعتماد املدرســـــــــي مبا يتوافق مع ختصـــــــــصـــــــــات 
يف الدراســـــــــات  أدوات االســـــــــتباانت وبطائق املالحظاتالعلوم الطبيعية واإلطالع على أســـــــــاليب بناء 

الضـــــعف، وبعد أن مت االنتهاء من بنائهما  من جوانب القوة فيها وتاليف جوانبملشـــــاهبة؛ لالســـــتفادة ا
 على معلمي العلوم الطبيعية همايقتطبمت ، (  5( وامللحق )    4أنظر مللحق )  ، بصورتيهما النهائيتني

 رجتنداواليت  ،ةالرئيســـــــ البياانت العامة وجماالت الدراســـــــة :جزأيناشـــــــتملت على و  ،يف املدينة املنورة
 املالحق املشار إليها أعاله.املوضحة  ملعايري واملؤشراتاحتتها العديد من 

 أواًل: أداة االستبانة:
 : أداة االستبانةصدق  -

 - 160 :1995، اســــــــه فقط وال تقيس غريه )العســــــــافويقصــــــــد به: أن تقيس األداة ما أعدت لقي
 وقد مت التأكد من ذلك من خالل تطبيق: ، (180
 :صدق احملكمني 

بصــــــــــــــورهتا األولية قام الباحث بتوزيعها على جمموعة من احملكمني من  االســــــــــــــتبانةعد أن مت بناء أداة ب
( 11( حمكماً اســــــــــــتجاب منهم )32عددهم )و خرباء التدريب عضــــــــــــاء هيئة التدريس يف اجلامعات و أ

وح ث وضــــــــــوحتكيمها من حي إلبداء رأيهم جتاه أداة الدراســــــــــةوذلك ، (6)رقم انظر امللحق  ،نيحمكم
يار التدرج لقياس وكذلك للحكم على مع ،ة عباراهتا لالســــــــــتخداموصــــــــــالحي العبارة وانتماؤها للمجال

معلمي العلوم ومدى مناســــــبة جماالت وعبارات االســــــتبانة للفئات املعروضــــــة عليهم ) عبارات كل جمال
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وكتابة أي اقرتاح حول  ،ةروهنا مهمة ومل ترد يف االســــتبانوإضــــافة أي عبارة ي ،املدينة املنورة( طبيعية يفال
 ،للحكم على صالحية العبارة عياراً راء احملكمني مآمن  %80نسبة ب اعتدوقد ، بصفة عامة االستبانة

تفق احملكمون على صــــــــــــــالحيتها،  وحذف اعتماد العبارات اليت اويف ضــــــــــــــوء نتائج آراء احملكمني مت 
 .(4انظر امللحق رقم )، اغة العبارات املركبةوتعديل صي  العبارات اليت اتفق احملكمون على أهنا مكررة،

 صدق االتساق الداخلي:  
نة ة استطالعية مكو جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عين

 سبريمانومت حساب معامل ارتباط ، معلمي العلوم الطبيعية من خارج عينة الدراسةمن  ( فرداً 30من )
وذلك ابستخدام الربانمج ، بانة والدرجة الكلية لالستبانةاالست االتمن جم الجمبني درجات كل 

  -:(13يف اجلدول ) على النحو التايل (spss)اإلحصائي 
 مصفوفة معامالت ارتباط كل جمال من جماالت االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانةيوض   ( 13جدول )

جمال مهنية  الكلي
 املعلم

جمال تقومي 
 الدروس

جمال تنفيذ 
 الدروس

جمال ختطيط 
  الدروس

0,993** 0,967** 0,983** 0,988** 1 
جمال ختطيط 
 الدروس

تنفيذ جمال  **0,988 1 **0,993 0,977** **0,997
 الدروس

جمال تقومي  0,983** 0,993** 1 **0,988 **0,996
 الدروس

جمال مهنية  **0,967 **0,977 **0,988 1 0,987
 املعلم

 الكلي **0,993 **0,997 **0,996 **0,987 1
من اجلدول الســـــابق يتضـــــح أن: جماالت االســـــتبانة يرتبط بعضـــــها البعض ابلدرجة الكلية لالســـــتبانة 

(، وهذا يؤكد أن االســــتبانة تتمتع بدرجة عالية 0.01ارتباطاً ذا داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة )
معامل  لصـــاحل جمال "تنفيذ الدروس" حيث بلغ من االتســـاق الداخلي، وأن أعلى معامل ارتباط كان
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(، وأن أقل معامل ارتباط كان لصــــاحل اجملال "ختطيط الدروس" حيث بلغ معامل **0,997االرتباط )
 (.0.01(، وأن مجيع فقرات اجملال دالة إحصائياً عند مستوى داللة )** 0,993االرتباط )

 :االستبانةثبات أداة  
: 1427 ،األشخاص ذاهتم )العسافبيقها على لو تكرر تط حدة تقريباً يقصد به أن تكون اإلجابة وا

قام الباحث بتجريب األداة  متها للبحثءولغرض التأكد من مال ،بعد التحقق من صدق األداة (369
( فردًا من 30) وقد تكونت العينة من ،املدينة املنورة من معلمي العلوم الطبيعية يفعلى عينة خمتارة 

ستخدمت نتائج التجريب يف حساب معامل وقد اُ الطبيعية من غري العينة األصلية، معلمي العلوم 
حيث حصل الباحث على قيمة  وابستخدام احلاسوب ،Cronbach alphaالثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

 واجلدول، االستبانة وكذلك لالستبانة ككل جماالتمن  جماللكل  Cronbach alphaمعامل ألفا كرونباخ 
 -: لتايل يوضح ذلكا (14)

 باخ حبسب اجملاالتقيم معامل الفاكرونيوض   (14جدول )
 معامل الفاكرونباخ اجملال م
 0.985 جمال ختطيط الدروس 1
 0.993 جمال تنفيذ الدروس 2
 0.995 جمال تقومي الدروس 3
 0.978 جمال مهنية املعلم 4

االستبانة تتمتع بدرجة وهذا يدل على أن ) 0.954يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 عالية من الثبات، وتعد هذه القيمة مناسبة وميكن االعتماد عليها ألغراض هذه الدراسة.

 اثنياً: بطاقة املالحظة:
 :صدق احملكمني 

بصــــــــــــــورهتا األولية قام الباحث بتوزيعها على جمموعة من احملكمني من  بطاقة املالحظةبعد أن مت بناء 
( 11( حمكماً اســــــــــــتجاب منهم )32عددهم )و خرباء التدريب هيئة التدريس يف اجلامعات و عضــــــــــــاء أ

ث وضــــــــــــوح العبارة وحتكيمها من حيالبطاقة إلبداء رأيهم جتاه وذلك ، (6)انظر امللحق رقم  ،نيحمكم
يار التدرج لقياس عبارات وكذلك للحكم على مع ،ة عباراهتا لالســـــــتخداموصـــــــالحي وانتماؤها للمجال



 

179 
 

معلمي العلوم الطبيعية ومدى مناســــبة جماالت وعبارات االســــتبانة للفئات املعروضــــة عليهم ) الكل جم
 وكتابة أي اقرتاح حول االستبانة ،روهنا مهمة ومل ترد يف االستبانةوإضافة أي عبارة ي ،املدينة املنورة( يف

ويف ضوء  ،حية العبارةللحكم على صال عياراً راء احملكمني مآمن  %80نسبة ب اعتدوقد ، بصفة عامة
تفق احملكمون على صــــــــــــــالحيتها،  وحذف العبارات اليت اعتماد العبارات اليت انتائج آراء احملكمني مت 

 .(5حق رقم )انظر املل، ة العبارات املركبةوتعديل صياغ  اتفق احملكمون على أهنا مكررة،
 :بطاقة املالحظةثبات  

متت زايرهتم  وشرحها هلم ابلتفصيل  املطبقني لبطاقة املالحظةبعد أن مت التواصل مع املشرفني الرتبويني
على تطبيق البطاقة، وسجل كل مالحظ أداء املعلمني  معلمني خارج عينة الدراسة للتدريب 3لعدد 

 للمعايري واملؤشرات، ومت حساب معامل االتفاق بني املالحظني ابستخدام معادلة كوبر وهي: 
 100× تفاق / )عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف( معامل االتفاق= عدد مرات اال

ة معامل االتفاق بني املالحظني لكل معلم قيم(  15اجلدول ) (، ويوضح 138: 2101)الغامدي، 
 على حدة.

 ( معامل االتفاق بني املالحظني ابستخدام معادلة كوبر 15جدول ) 
 معامل االتفاق رقم املعلم املالحظ

1 0.87 
2 0.81 
3 0.84 

 0.84 الثبات الكلي
(، وأن معامل 0.81اتفاق )(، وأقل نسبة 0.87( أن أعلى نسبة اتفاق كانت )15يتضح من اجلدول )

( وهي قيمة مرتفعةن مما ميكن قبول ثبات األداةن 0.84االتفاق بني املالحظني كانت بنسبة ثبات كلية )
ا صاحلة للتطبيق وإلعطاء نتائج ميكن الوثوق هبا ويؤكد متتعها بدرجة عالية جدا من الثبات مما جيعله

 واالعتماد عليها.
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 :الدراسةجراءات إ: سادساً 
  -للتطبيق؛ مت مجع املعلومات عن طريق اخلطوات التالية: بعد أن أصبحت أدايت الدراسة صاحلتني

احلصول على خطاب موجه ملن يهمه األمر من جامعة املدينة العاملية لتيسري تطبيق  -1
 ستبانه.اال

عداد معلمي مراجعة قسم شؤون املعلمني يف اإلدارة العامة للتعليم ابملدينة واحلصول على أ -2
 العلوم الطبيعية موزعة على املكاتب حبسب ختصصاهتم العلمية.

 .google formبربانمج  األداتني  بصورهتما النهائيتنيإعداد  -3
 على العينة. األداتنيتطبيق  -4

 :صائية املستخدمةسابعاً : األساليب اإلح
الباحث بتحليل هذه البياانت ابستخدام برانمج احلزم  قام، بياانت وتفريغها يف احلاسب اآليلبعد مجع ال

 -:خدام األساليب اإلحصائية التاليةوذلك ابست  SPSSاإلحصائية 

ملرحلة ية ابملعرفة درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيع ةاحلسابية واالحنرافات املعياري املتوسطات -1
 –تقومي الدروس –الدروستنفيذ  –الدروسختطيط عتماد املدرسي يف جماالت )الثانوية ملعايري اال

 .مهنية املعلم(
مراعاة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي معامل ارتباط سبريمان ملعرفة العالقة بني  -2

 مادة التدريس(. العلمي، سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية،و)املؤهل 
 .باخ نمعامل الفاكر  -3
 معادلة كوبر حلساب نسبة االتفاق.  -4

الدراسة وإجراءت  به من جمتمع الدراسة وعينيت وأدايت منهج الدراسة ومايتعلقوبعد أن مت عرض 
لنتائج الدراسة ومناقشتها، واليت جتيب عن اول الباحث من خالل الفصل القادم عرضا تطبيقها سيتن
 -ة على النحو التايل:أسئلة الدراس
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 نتائج الدراسة ومناقشتها                         

 

 إجابة السؤال األول•

 إجابة السؤال الثاين•
 

 الرابع الفصل
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما أسفر عنه  وذلك من خالل، اليت مت التوصل إليها ومناقشتها هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة تناول
ور مقرتح ؛ لتحقيق أهداف الدراسة املتمثلة يف وضع تصوحتليل بياانهتا إحصائيا تطبيق أداة الدراسة

على ، والتعرف يف ضوء معايري االعتماد املدرسي لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف املدينة املنورة
)املؤهل  والتعرف على العالقة بني مراعاة املعلم لتلك املعايري واملتغريات ستهم لتلك املعايريدرجة ممار 

 .لتدريس(ورات التدريبية، مادة ا، عدد الدالعلمي، سنوات اخلربة

قبل اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بعرض احملك الذي متت على أساسه عملية العرض و 
، وهو مدى املتوسط احلسايب الستجاابت املشمولني ابلدراسة،  ابت األسئلةناقشة املتعلقة إبجاوامل

 والذي يوضحه اجلدول التايل:
 ( يوض  مستوايت التقدير اخلماسي16) جدول رقم

 عالية جداً  عالية متوسطة ضعيفة فة جداً ضعي
1 - 1,80 1,81 – 2,60 2,61 - 3,40 3,41 – 4,20 4,21 - 5 

 -:ليت أمكن الوصول إليها ومناقشتها، على النحو التايلللنتائج اوفيما يلي عرضاً 

 إجابة السؤال األول

 :ينص السؤال على اآليت

ختطيط ) جماالتعتماد املدرسي يف ة الثانوية ملعايري االدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحل ما
 املعلم(؟الدروس، تنفيذ الدروس، تقومي الدروس، مهنية 

 -ة، وهي على النحو التايل:لسؤال األول إىل أربع حماور رئيسمت تقسيم اإلجابة عن ا

جمال عتماد املدرسي يف االدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري : احملور األول
 .الدروسختطيط 
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مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة لكل معيار  احملورلإلجابة عن هذا 
حيث توضح  ،إلدايت اإلستبانة واملالحظة  وإمجاالً  تفصيالً  األول )ختطيط الدروس( من معايري اجملال

 -:(17يف اجلدول ) ج،  وهي على النحو التايلالنتائ اجلداول اآلتية تلك

 األول  للمجالمارسة ( درجة امل17جدول )

 املعيار م

 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة
درجة 
 املمارسة

عدد  الرتتيب
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

التخطيط العام  1
 للمنهج الدراسي

 (5) ضعيفة 2.49 11 2.71 2 2.44 9

2 
ختطيط األهداف 
التفصيلية لتعليم 
 العلوم الطبيعية

 (3) متوسطة 2.62 16 3.10 4 2.46 12

3 
تصميم الدروس 

 اليومية
 (1) متوسطة 2.69 13 3.13 4 2.49 9

4 
توظيف طرائق 
 التدريس

 (2) متوسطة 2.66 8 2.94 3 2.49 5

تصميم األنشطة  5
 التعليمية

 (4) متوسطة 2.62 10 3.29 2 2.45 8

  متوسطة 2.62 58 2.74 15 2.46 43 املمارسة الكلية

( أن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال 17يتضح من اجلدول )
وتتفق نتيجة  (،متوسطةة اللفظية )ل، وهي تعطي الدال(2.62جاءت مبتوسط حسايب ) الدروسختطيط 

ير واجلو  (1998راشد ومىن )مع العديد من الدراسات كدراسة فيما خيص أداة اإلستبانة اجملال األول 
( وعيسى 2010والغامدي ) (2008) والعمر ( 2007( والشرقي )1997( والسايح )1996)
الدروس  طبيعية يف جمال ختطيط( اليت أشارت إىل وجود ضعف عام يف أداء معلمي العلوم ال2011)

واإلعداد هلا، ولعل قادة املدارس ومشريف املواد يف جمال العلوم الطبيعية يتحملون جزًء كبريًا من تلك 
املسؤولية، فما التمسه الباحث هو عدم اكرتاث الكثري منهم لتقدمي التغذية الراجعة حول التخطيط 

ط للدروس، ورمبا جتد أن لدى لي للوحدات أو التخطيالعام للمنهج الدراسي أو حىت التخطيط املرح
الكثري منهم قناعة بعدم أمهية النظر والتدقيق يف كراسات حتضري الدروس للمعلمني؛ بدعوى أهنا أصبحت 
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جاهزة ميكن للمعلم أن حيصل على حتضريات جاهزة للدروس مبجرد البحث عن ذلك من خالل مواقع 
ىن جهد من املعلم يف التفكري لكيفية كتبات وغريها دون أدالويب سايت أو شرائها من خالل امل

التخطيط اجليد لتلك الدروس، ويف احلقيقة انتشار مثل تلك التحضريات اجلاهزة رمبا ينعكس على 
العملية التعليمية بصورة غري جيدة؛ نظراً ألن عملية التخطيط للدروس عملية نوعية وذات طابع خاص 

طبيق ختطيط ما لدرس ما مت إعداده لتقدمي وتنفيذ الدرس ثال الميكن أن يتم تيف الغالب، فعلى سبيل امل
لفئة معينة من الطالب ويف صف دراسي حمدد على طالب صف آخر يف مدرسة أخرى أو مدينة 
أخرى كذلك؛ ذلك كون الطالب وإن اشرتكوا يف اخلصائص العامة فإن هناك فروق فردية بينهم ينبغي 

ها، فتلك الفروق والعوامل رمبا جندها بني صفوف طالب لذكاء واالستجابة وغري مراعاهتا كمعدالت ا
املرحلة الواحدة يف املدرسة الواحدة، فكيف بطالب خيتلفون يف بيئاهتم االجتماعية واالقتصادية ورمبا 
حىت الثقافية؛ لذا ينبغي على معلم العلوم الطبيعية عدم االعتماد على ذلك النوع من التحضريات 

ل مستمر على العمل للتحضري للدرس وفق اخلصائص والعوامل اليت تعزز من جلاهزة، وأن يسعى بشكا
 حدوث عملية التعليم والتعلم وترفع من حصيلة الطالب.

واتفقت نتائج اجملال األول يف معيار التخطيط العام للمنهج الدراسي بني أداة اإلستبانة وبطاقة 
حول ذلك املعيار كانت"ضعيفة"، بينما اختلفت لمي العلوم الطبيعية املالحظة يف كون درجة ممارسة مع

"ضعيفة" بينما جاءت يف  لفظية أداة اإلستبانة يف ابقي املعايري األربعة أبن جاءت درجة املارسة بداللة
كن أن يعزى ذلك االختالف إىل دقة تقييم املشرفني "متوسطة"، ومي لفظية بطاقة املالحظة بداللة

 حظة، بعكس بعض نتائج أداة االستبانة.ابستخدام بطاقة املال الرتبويني

مع بعض الدراسات اليت أشارت إىل بصورهتا الكلية نتائج اجملال األول  تتفقومن جانب آخر 
أن درجة ممارسة معلم العلوم الطبيعية يف جمال ختطيط الدروس جاءت بداللة إحصائية متوسطة كدراسة 

باين بني نتائج الدراسات إىل اختالف طبيعية ري ذلك االختالف والت(، وميكن تفس2011العليان )
برامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية من جانب واختالف برامج التطوير املهين للمعلمني على رأس 

 ( أن:11العمل، وذلك الختالف حدود تطبيق الدراسة املكانية  كما يتبني من اجلدول )

اليومية( مبتوسط حسايب  ( )تصميم الدروس3لصاحل املعيار رقم )جاء  أعلى املتوسطات احلسابية  
(2.69). 
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الدراسي( مبتوسط حسايب  ( )التخطيط العام للمنهج1أقل املتوسطات احلسابية لصاحل املعيار ) 
(2.49). 

دى ملوادهم معلمي العلوم الطبيعية جييدون التخطيط قصري املومن ذلك ميكن القول أبن: 
 رسم خطط وتصميم للدروس اليومية أكثر من إجادهتم للتخطيط العام للمنهج الدراسي لتدريسية منا

مع أمهية ذلك يف تكوين الصورة العامة  -وإن كانت الفروق بني املتوسطني احلسابيني بسيط جداً -
 الربط بني األهداف العامةحول املنهج ومعرفة جوانب التطوير اليت أدخلت عليه والتسلسل املنطقي يف 

، ومن مجلة للمنهج واألهداف التفصيلية واألهداف األدائية، وهو ما يسمى بتحليل احملتوى الدراسي
نتائج اجملال األول خيلص الباحث إىل ضرورة اهتمام وزارة التعليم  وكليات الرتبية وإدارة التدريب يف 

 واملدارس ابآليت:طق واحملافظات التعليمية املدينة املنورة على وجه اخلصوص ويف كافة املنا
، واسثتمار األسالبيع اليت تسبق الدراسة أو ما م ابلتخطيط العام للمنهج الدراسيضرورة االهتما .1

ج الطالب يف على حتليل نتائ يسمى أبسابيع التهيئة يف عمل ختطيط عام للمنهج الدراسي قائماً 
سبل حتسني مستوايهتم لتميز والضعف لديهم وحبث ، والوقوف على جوانب ااملرحلة اليت سبقتها

مع تفعيل األدوار اإلشرافية من قبل املشرفني الرتبويني وقادة املدارس للمتابعة وتقدمي  دراسيةال
 النصح واملشورة.

واملنتشرة يف العديد من  على كراسات حتضري الدروس اجلاهزةعدم اعتماد معلمي العلوم الطبيعية  .2
لكوهنا تعمل على جتميد الفكر وقولبته وتتناىف مع أسس  ة؛واملنتدايت اإللكرتوني لرحبيةاملكتبات ا

 اإلبداع التعليمي واالبتكار مبا يتوافق مع خصائص الطالب ومساهتم.
اللقاءات بني معلمي العلوم الطبيعية واخلرباء يف تلك اجملاالت للوقوف على حتليل ضرورة تفعيل  .3

 .ختطيطه مبا يتوافق مع نتائج تقومي الطالباالستفادة من تطوير املنهج أو احملتوى الدراسي وكيفية 
ضرورة تضمني برامج التطوير املهين املقدمة ملعلمي العلوم الطبيعية حملاور التخطيط للدروس  .4

 واألنشطة التعليمية وكيفية ربطها بتحقيق أهداف املادة التدريسية.
ايري، يندرج حتت ( مع5ول، حيث اشتمل على عدد )وفيما يلي عرض لنتائج معايري اجملال األ

ثالثة مؤشراً، وحتت املعيار الثالث  ست عشرمؤشرات، وحتت املعيار الثاين  إحدى عشراملعيار األول 
مؤشرات تتضمن اجلداول  عشرةمؤشرات، وحتت املعيار اخلامس  مثان، وحتت املعيار الرابع عشر مؤشرا

 تايل:( على النحو ال17( إىل )13من )
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  ألول "التخطيط العام للمنهج الدراسي": مؤشرات املعيار اأوالً 

حيوي هذا املعيار على إحدى عشر مؤشرا منها تسعة مؤشرات ألداة اإلستبانة ومؤشرين يف بطاقة 
 املالحظة، وجاءت نتائجه على النحو التايل:

نتائج أداة اإلستبانة للمعيار األول " التخطيط العام للمنهج الدراسي"، كما هو موض  
 :(18ابجلدول) 

 جملال ختطيط الدروسيف أداة اإلستبانة ( نتائج املعيار األول 18جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمالرسة

الرتت
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما يب

 أحدد أوجه التعلم املرغوبة 1
 52 50 41 15 13 ك

 (4) ضعيفة 1,21 2,34
% 6,8 8,8 24 29,2 30,4 

2 
أحدد االسرتاتيجيات 
الالزمة لتدريس العلوم 

 الطبيعية

 44 46 58 18 4 ك
 (3) ضعيفة 1,05 2,36

% 2.3 10.
5 

33.9 26.9 25.7 

أضع خطط للتوزيع الزمين  3
 ملوضوعات املنهج

 29 60 45 27 10 ك
 (1) ضعيفة 1,12 2,58

% 5.8 15.8 26.3 35.1 17.0 

أربط الدروس ابألهداف  4
 العامة للمادة أو املقرر

 52 49 40 15 15 ك
 (2) ضعيفة 1,24 2,37

% 8.8 8.8 23.4 28.7 30.4 

تصورات واضحة أضغ  5
 ألساليب التقومي .

 29 59 47 29 7 ك
 (6) ضعيفة 1.08 2.57

% 4.1 17.
0 

27.5 34.5 17.0 

التعلم  أحدد مصادر 6
 الداعمة للتدريس .

 2.37 45 46 56 19 5 ك
 

1.07 
 ضعيفة 

 
(7) % 2.9 11.1 32.7 26.9 26.3 

7 
أحدد طرائق التدريس 

لتدريس العامة الفعالة 
 العلوم الطبيعية .

 52 49 41 14 15 ك
2.36 

 
1.24 

 
 (9) ضعيفة

% 8.8 8.2 24.0 28.7 30.4 

أحلل احملتوى الدراسي  8
 امال .ك

 2.57 29 59 48 27 8 ك
 

1.09 
 

 (5) ضعيفة
% 4.7 15.8 28.1 34.5 17.0 

أضع التصورات العامة  9
 البديلة للتدريس .

 2.36 44 46 59 17 4 ك
 

1.04 
 

 (8) ضعيفة
% 2.3 9.9 34.5 26.9 25.7 

 ضعيفة 1.10 2.44 الكلي
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 نوية ملعايري االعتماد املدرسيالطبيعية ابملرحلة الثا( أن ممارسة معلمي العلوم 18يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  الدروسللمعيار األول من معايري جمال ختطيط 

املعيار األول خطيط العام للمنهج الدراسي( وهو إن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار )الت 
تعطي ابلداللة اللفظية ( وهي 2.44) من معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوسط حسايب

 .)ضعيفة(
الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم  

للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج(، حيث بلغ املتوسط  اً ( )أضع خطط3جاءت لصاحل الفقرة رقم )
 متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(.( وهو 2.58احلسايب هلذه الفقرة )

)أحدد طرائق التدريس العامة الفعالة  (7إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة  (2.36اليت بلغ متوسطها احلسايب )لتدريس العلوم الطبيعية( و 

 املمارسة )ضعيفة(.
من املبحوثني  : إجابة نسبة عاليةاملعيار األول سيخلص إىل أنوالناظر إىل نتائج مؤشر 

( حدد طرائق التدريس العامة الفعالة لتدريس العلوم الطبيعية)أ عن املؤشر( أجابوا % 52) وصلت إىل
لضعف ختطيط معلمي العلوم الطبيعية ملادة التدريس مبا يتناسب وهو مؤشر ؛ للنظر بال أفعل يُعد ملفتاً 

، حيث أن انتقاء بصورة عامة الطالبفق مع مستوايت يف البيئة املدرسية ومبا يتوا ت املتاحةمكاانمع اإل
أثناء تنفيذه للدروس تتطلب املعرفة املسبقة  يف لوم الطبيعية لطرائق التدريس اليت يستخدمهامعلم الع

صول إىل جودة خبصائص الطالب وأمناطهم وتفضيالهتم حنو التعلم، وهذا يعد من اخلطوات األوىل للو 
 أداء مهين مميز.

درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد  يف ضعفأن هناك  كما يتضح من اجلدول أعاله
 -:لعدة أسباب منها ذلك ميكن أن يعزى، و ار التخطيط العام للمنهج الدراسيمعييف املدرسي 

 .لعامة أبمهية التخطيط بصورة عامةاخنفاض مستوى الثقافة ا .1
 االتكالية لدى بعض املعلمني.؛ مما أدى إىل تولد نوع من تحضري الدروس اجلاهزةالنتشار الواسع لا .2
وبيان أمهية  ،اسة التحضري الذايت وليس املنسوخمهال بعض مشريف املواد للتدقيق عن وجود كر إ .3

 . ذلك
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هو موض   للمعيار األول " التخطيط العام للمنهج الدراسي"، كما بطاقة املالحظةنتائج 
 (:19ابجلدول) 

 جملال ختطيط الدروس يف بطاقة املالحظة ( نتائج املعيار األول19جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمالرسة

الرتت
كبرية  يب

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية جدا

احملتوى الدراسي  حيلل 1
 كامال .

 2.68 1 28 28 7 1 ك
 

0.752 
 (2) متوسطة 

% 1.5 10.8 43.1 43.1 1.5 

التصورات العامة  يضع 2
 البديلة للتدريس .

 2.75 1 17 44 3 0 ك
 

0.560 
 (1) متوسطة 

% 0 4.6 67.7 26.2 1.5 
 متوسطة 0.656 2.71 الكلي

 
 نوية ملعايري االعتماد املدرسية ابملرحلة الثا( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعي19يتضح من اجلدول )

 -كانت على النحو التايل:  الدروس يف بطاقة املالحظةللمعيار األول من معايري جمال ختطيط 

املعيار األول دراسي( وهو خطيط العام للمنهج الإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار )الت 
تعطي ابلداللة اللفظية ( وهي 2.71توسط حسايب )من معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مب

 .(متوسطة)
إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  

(، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الدراسي كامالحيلل احملتوى ( )2جاءت لصاحل الفقرة رقم )
 (.متوسطةممارسة )وسط حسايب يعرب عن درجة وهو مت (2.75الفقرة )

( التصورات العامة البديلة للتدريس يضع( )1إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
 (.متوسطةممارسة )( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة 2.68اليت بلغ متوسطها احلسايب )و 

الطبيعية هم حباجة إىل تطوير مهاراهتم حول أساليب  والناظر لنتائج املعيار األول جيد أن معلمي العلوم
 استخدام التصورات البديلة للتدريب، مما سيساهم يف رفع كفاءهتم التدريسية.
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 -:لتعليم العلوم الطبيعية "اثنياً : مؤشرات املعيار الثاين " ختطيط األهداف التفصيلية 
يف  وأربعة مؤشراتمؤشرات ألداة اإلستبانة  إنثيت عشرعشر مؤشرا منها  ستةحيوي هذا املعيار على 

 بطاقة املالحظة، وجاءت نتائجه على النحو التايل:

هو "، كما ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية "  الثايننتائج أداة اإلستبانة للمعيار 
 (: 20موض  ابجلدول)

 ل ختطيط الدروسجملايف أداة اإلستبانة  ثاين( نتائج املعيار ال 20جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

أحلل حمتوى الدرس  1
 اليومي .

 52 48 41 16 14 ك
 (3) ضعيفة 1.23 2.36

% 8.2 9.4 24.0 28.1 30.4 

ف الدرس أصيغ أهدا 2
 بطرق قابلة للقياس

 29 60 46 28 8 ك
 (10) ضعيفة 1.09 2.56

% 4.7 16.4 26.9 35.1 17.0 

3 
أصيغ أهدافاً حتقق 
جوانب االستقصاء 

 والبحث

 47 56 18 5 1 ك
 (1) ضعيفة 2.43 2.53

% 0.6 2.9 10.5 32.7 27.5 

4 
أصيغ أهدافاً تنمي 
مهارات التفكري 

 التحليلي

 52 48 43 14 14 ك
 (4) ضعيفة 1.22 2.35

% 8.2 8.2 25.1 28.1 30.4 

أصيغ أهدافاً تنمي  5
 مهارات التفكري الناقد

 29 60 48 26 8 ك
 (11) ضعيفة 1.08 2.55

% 4.7 15.2 28.1 35.1 17.0 

6 
أصيغ أهدافاً تنمي 

أساليب حل 
 املشكالت

 44 47 58 18 4 ك
 (12) ضعيفة 1.05 2.36

% 2.3 10.5 33.9 27.5 25.7 

7 
أصيغ أهدافاً تعزز 

العمل اجلماعي بني 
 الطالب

 32 54 51 23 11 ك
 (6) ضعيفة 1.13 2.57

% 6.4 13.5 29.8 31.6 18.7 

اخلربات السابقة أحدد  8
 لدى طالبه

 52 48 41 15 15 ك
 (2) ضعيفة 1.24 2.37

% 8.8 8.8 24.0 28.1 30.4 

9 

ل يف األهداف أمش
جوانب التعلم املختلفة 

للدرس ) املعرفية ، 
 املهارية ، الوجدانية

 29 59 46 29 8 ك
 ضعيفة 1.09 2.57

 
(9) 

 
 % 4.7 17.0 26.9 34.5 17.0 



 

190 
 

 

10 
أصيغ أهداف تراعي 
الفروق الفردية بني 

 الطالب

 45 46 57 18 5 ك
 (5) ضعيفة 1.21 2.34

% 2.9 10.5 33.3 26.9 26.3 

أشرك الطالب يف  11
 وضع األهداف

 52 49 42 15 13 ك
 (7) ضعيفة 1.10 2.51

% 7.6 8.8 24.6 28.7 30.4 

12 

أبين األهداف على 
نتائج حتليل 

االمتحاانت للفصول 
 السابقة

 33 58 47 25 8 ك
 (8) ضعيفة 1.10 2.51

% 4.7 14.6 27.5 33.9 19.3 

 يفةضع 1.24 2.46 الكلي

 ري االعتماد املدرسي( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعاي20يتضح من اجلدول )
  -كانت على النحو التايل:  الدروسللمعيار الثاين من معايري جمال ختطيط 

يعية( ية لتعليم العلوم الطبإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار )ختطيط األهداف التفصيل  
تعطي ( وهي 2.46(املعيار الثاين من معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوسط حسايب وهو 

 .ابلداللة اللفظية )ضعيفة(
إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  

( 9ي بني الطالب( والفقرة )عمل اجلماع( )أصيغ أهدافًا تعزز ال7جاءت لصاحل الفقرة رقم )
)أمشل يف األهداف جوانب التعلم املختلفة للدرس )املعرفية، املهارية، الوجدانية( مبتوسطي 

 ( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(.2.57حسابيني )
ة روق الفردي( )أصيغ أهداف تراعي الف10إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة   ،(2.34بني الطالب( واليت بلغ متوسطها احلسايب )
 )ضعيفة(.

حصول املؤشر )أصيغ أهداف تراعي الفروق الفردية بني الطالب( على  لذا ميكن القول أبن:
يدان كمعلم يف اململه لتمسها الباحث خالل فرتة عامن أبرز املشكالت اليت  قل متوسط حسايب يُعدأ

يصـــــال حيث تضـــــجر الكثري من الطالب بعدم قدرة بعض معلمي العلوم الطبيعية إل وكمشـــــرف تربوي
، على الرغم من متتع البعض منهم مبسـتوى وإعداد ضـيح مفاهيم الدرس هلم بصـورة جيدةاملعلومات وتو 

 عال جداً يف التخصص والتمكن العلمي.
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"، كما ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية "  الثاينللمعيار  بطاقة املالحظةنتائج 
 (: 21هو موض  ابجلدول)

 جملال ختطيط الدروس يف بطاقة املالحظة ثاين( نتائج املعيار ال 21جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 اجد

 كبرية
متوس
 طة

ضعي
 فة

منعدم
 ة

1 

يف األهداف  يشمل
جوانب التعلم املختلفة 

للدرس ) املعرفية ، 
 املهارية ، الوجدانية

 0 13 38 7 7 ك
 متوسطة 0.857 3.12

 
(2) 

% 10.8 10.8 58.5 20 0 

2 
أهداف تراعي  يصوغ

الفروق الفردية بني 
 الطالب

 1 1 38 24 1 ك
 (1) متوسطة 0.623 3.35

% 1.5 36.9 58.5 1.5 1.5 

الطالب يف  يشرك 3
 وضع األهداف

 1 28 21 25 0 ك
 (3) متوسطة 0.853 3.08

% 0 38.5 32.3 27.7 1.5 

4 

األهداف على  يبين
نتائج حتليل 

االمتحاانت للفصول 
 السابقة

 2 5 57 1 0 ك
 (4) متوسطة 0.051 2.86

% 0 1.5 87.7 7.7 3.1 

 متوسطة 0.596 3.10 لكليا

 ري االعتماد املدرسي( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعاي21يتضح من اجلدول )
  -كانت على النحو التايل:  الدروس حبسب نتائج بطاقة املالحظةللمعيار الثاين من معايري جمال ختطيط 

ية لتعليم العلوم الطبيعية( ر )ختطيط األهداف التفصيلإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيا  
تعطي ( وهي 3.10(املعيار الثاين من معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوسط حسايب وهو 

 .(متوسطةابلداللة اللفظية )
إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  

 مبتوسط حسايب( أهداف تراعي الفروق الفردية بني الطالب يصوغ) (2اءت لصاحل الفقرة رقم )ج
 (.متوسطةدرجة املمارسة )( وهو متوسط حسايب يعرب عن 3.35)
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األهداف على نتائج حتليل  يبين( )4إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوسط حسايب يعرب   ،(2.86متوسطها احلسايب )( واليت بلغ االمتحاانت للفصول السابقة

 (.متوسطةعن درجة املمارسة )
م الطبيعية االهتمام بنتائج االمتحاانت السابقة للطالب؛ من األوىل ملعلم العلو  لذا ميكن القول أبن:

 للوقوف على مكامن الضعف احلقيقية لديهم، وإجياد أفضل السبل لتحسينها.
 -:ار الثالث " تصميم الدروس اليومية "اثلثاً : مؤشرات املعي

يف بطاقة  وأربعة مؤشراتمؤشرات ألداة اإلستبانة تسعة منها  ثالثة عشر مؤشراحيوي هذا املعيار على 
 املالحظة، وجاءت نتائجه على النحو التايل:

 "، كما هو موض  ابجلدول) (:تصميم الدروس اليومية نتائج أداة اإلستبانة للمعيار الثالث " 

 جملال ختطيط الدروس يف أداة اإلستبانة ( نتائج املعيار الثالث22جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أحدد طرائق 

التدريس املناسبة 
 للدرس

 45 47 55 20 4 ك

 (6) ضعيفة 1.06 2.36
% 2.3 11.7 32.2 27.5 26.3 

2 
أصيغ أهداف 

ريقة للدرس بط
 صحيحة وفعالة

 33 59 44 25 10 ك

2.53 1.13 
 

 ضعيفة
(4) 

% 5.8 14.6 25.7 34.5 19.3 

3 
أصيغ االهداف 
على مستوايت 

 تفكري عليا

 33 59 44 25 10 ك
 (4) ضعيفة 1.13 2.53

% 5.8 14.6 25.7 34.5 19.3 

أنشطة  أوظف 4
 تعليمية للدروس

 52 50 42 12 15 ك
 (8) ضعيفة 1.22 2.34

% 8.8 7.0 24.6 29.2 30.4 

5 
الواجبات  اختار

املنزلية املناسبة لتعزيز 
 التعلم .

 29 59 49 26 8 ك

 (2) ضعيفة 1.08 2.56
% 4.7 15.2 28.7 34.5 17.0 

6 
الوسائل  انتقاء

يمية الفعالة التعل
 لتنفيذ الدرس.

 44 47 53 22 5 ك

 (6) ضعيفة 1.09 2.39
 2.9 12.9 31.0 27.5 25.7 
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7 

الفروق  أوظف
الفردية بني الطالب 

يف تنوع طرائق 
 .التدريس

 33 57 45 26 10 ك

 (3) ضعيفة 1.13 2.54
% 5.8 15.2 26.3 33.3 19.3 

8 

اخلطوات  أحدد
 االجرائية لالنتقال

السلس بني 
 األهداف .

 

 52 50 39 14 16 ك

 (7) ضعيفة 1.25 2.36
% 9.4 8.2 22.8 29.2 30.4 

9 
أساليب  أستخدم

التقومي املناسبة 
 .لقياس التعلم

 12 59 65 28 7 ك

 (1) متوسطة 0.94 2.76
% 4.1 16.4 38.0 34.5 7.0 

 ضعيفة 1.11 2.48 الكلي

ارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي يف ( أن مم22يتضح من اجلدول )
  -كانت على النحو التايل:  الدروسملعيار الثالث من معايري جمال ختطيط ا

املعيار الثالث من  يار )تصميم الدروس اليومية( وهوإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملع 
( وهي تعطي ابلداللة اللفظية 2.48(جاءت مبتوسط حسايب معايري جمال ختطيط الدروس 

  .)ضعيفة(
إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  

ة لقياس التعلم( حيث بلغ املتوسط ( )أستخدم أساليب التقومي املناسب9جاءت لصاحل الفقرة رقم )
 ( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(.2.76ه الفقرة )احلسايب هلذ

( )أوظف أنشطة تعليمية للدروس( واليت 4إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
 ة )ضعيفة(.(  وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارس2.34بلغ متوسطها احلسايب )

ة اكتساهبا من املهارات اليت ينبغي على معلم العلوم الطبيعي توظيف األنشطة التعليميةلذا يُعد 
، ولكي ال تكون إلضــــــــــــــفاء جو من املتعة الفاعلة للدروس وتتحقق من خالهلا أهداف الدرس واتقاهنا

خربات الطالب الكثري،  تلك األنشـــــــطة جمرد عمل روتيين يقوم به معلم العلوم الطبيعية ال تضـــــــيف إىل
ى معلم العلوم الطبيعية الســــــــــعي إىل التمكن من أســــــــــاليب التخطيط لألنشــــــــــطة ومن هنا كان لزاماً عل
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التعليمية؛ ذلك ألن النشـــــــــاط التعليمىي املتعلق ابلدرس يعد كالطريق املوصـــــــــل إىل أهداف الدرس ولن 
 تتحقق أهداف الدرس إال من خالله.

موض  ابجلدول)  "، كما هوتصميم الدروس اليومية نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الثالث " 
23:) 

 جملال ختطيط الدروس يف بطاقة املالحظة ( نتائج املعيار الثالث23جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية جدا

1 
الوسائل  ينتقي

 التعليمية الفعالة
 لتنفيذ الدرس.

 0 8 19 26 12 ك

 (1) متوسطة 0.926 3.35
 18.5 40.0 29.2 12.3 0 

2 

الفروق  يوظف
الفردية بني الطالب 

يف تنوع طرائق 
 .التدريس

 0 1 20 42 2 ك

 (2) متوسطة 0.557 3.31
% 3.1 64.6 30.8 1.5 0 

3 

اخلطوات  حيدد
االجرائية لالنتقال 

السلس بني 
 . األهداف

 

 0 13 33 19 0 ك

 (4) متوسطة 0.701 2.91
% 0 29.2 50.8 20.0 0 

4 
أساليب  يستخدم

التقومي املناسبة 
 .لقياس التعلم

 0 1 23 12 29 ك

 (3) متوسطة 0.933 2.94
% 44.6 18.5 35.4 1.5 0 

 متوسطة 0.779 3.13 الكلي

بيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي يف ( أن ممارسة معلمي العلوم الط23يتضح من اجلدول )
  -على النحو التايل: نتائجها يف بطاقة املالحظة كانت  الدروسملعيار الثالث من معايري جمال ختطيط ا

الث من املعيار الث يار )تصميم الدروس اليومية( وهوإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملع 
( وهي تعطي ابلداللة اللفظية 3.13(روس جاءت مبتوسط حسايب معايري جمال ختطيط الد

  .(متوسطة)
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إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  
حيث بلغ املتوسط  الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس.( ينتقي( )1جاءت لصاحل الفقرة رقم )

 ( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(.3.35ايب هلذه الفقرة )احلس
اخلطوات االجرائية لالنتقال  حيدد( )3إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

(  وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة 2.91سايب )( واليت بلغ متوسطها احلالسلس بني األهداف
 املمارسة )ضعيفة(.

 -:ابعاً : مؤشرات املعيار الرابع " توظيف طرائق التدريس "ر 

يف بطاقة  مؤشرات وثالثةمؤشرات ألداة اإلستبانة  مخسةمنها  تمؤشرا مثانيةحيوي هذا املعيار على 
 املالحظة، وجاءت نتائجه على النحو التايل:

 (:24موض  ابجلدول) "، كما هو توظيف طرائق التدريس "  الرابعنتائج أداة اإلستبانة للمعيار 

 جملال ختطيط الدروس يف أداة اإلستبانة رابع( نتائج املعيار ال24جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

أستخدم اسرتاتيجات  1
 التعلم النشط

 44 48 56 18 5 ك
 (4) ضعيفة 1.06 2.36

% 2.9 10.5 32.7 28.1 25.7 

أستخدم أساليب  2
 التيسري والتوجيه

 2.56 44 48 56 18 5 ك
 

1.090 
 

 (3) ضعيفة
% 2.9 10.5 32.7 28.1 25.7 

أنوع يف طرائق  3
 التدريس

 2.37 52 49 41 13 16 ك
 

1.250 
 

 (1) ضعيفة
% 9.4 7.6 24.0 28.7 30.4 

4 
أوائم بني طرائق 
التدريس والفروق 
 الفردية بني الطالب

 2.56 32 58 44 27 10 ك
 

1.138 
 

 (2) ضعيفة
% 5.8 15.8 25.7 33.9 18.7 

5 

أبتكر أساليب 
تدريسية مناسبة 

لذوي االحتياجات 
 اخلاصة

 46 46 58 17 4 ك
2.34 

 
1.053 

 
 (5) ضعيفة

% 2.3 9.9 33.9 26.9 26.9 

 ضعيفة 1.11 2.43 الكلي
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ملعايري االعتماد املدرسي ( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية 24)يتضح من اجلدول 
  -يف للمعيار الرابع من معايري جمال ختطيط الدرس كانت على النحو التايل:

املعيار الرابع من تدريس(  وهو يار )توظيف طرائق الإن درجة ممارســـــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملع 
ظية ( وهي تعطي ابلداللة اللف2.43)معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوســــــــــــــط حســــــــــــــايب 

  .)ضعيفة(
إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  

( )أوائم 4ورقم )، لتيســـــري والتوجيه(أســـــتخدم أســـــاليب ا) (2املنورة جاءت لصـــــاحل الفقرتني رقم )
 هلاتني الفقرتني حيث بلغ املتوســـــــــط احلســـــــــايب بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني الطالب(

 ( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(.2.56)
( )أبتكر أســـــاليب تدريســـــية مناســـــبة 5إن أقل املتوســـــطات احلســـــابية حصـــــلت عليه الفقرة رقم ) 

(  وهو متوســـط حســـايب يعرب 2.34وي االحتياجات اخلاصـــة ( واليت بلغ متوســـطها احلســـايب )لذ
 .عن درجة املمارسة )ضعيفة(

جمال تعليم ذوي االحتياجات اخلاصـــــــــــــــة ال يزال حيتاج إىل املزيد من اجلهود  : أنومن املؤكد
 .حتقيق احتياجاهتا من التعليمملراعاة تلك الفئة و 

"، كما هو موض  ابجلدول) توظيف طرائق التدريس للمعيار الرابع " نتائج بطاقة املالحظة 
25:) 

 جملال ختطيط الدروسرابع ( نتائج املعيار ال25جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

يف طرائق  وعيتن 1
 التدريس

 3.23 0 9 8 37 11 ك
 

0.897 
 (2) متوسطة 

% 16.9 56.9 12.3 13.8 0 

2 

بني طرائق  يوائم
التدريس والفروق 

الفردية بني 
 الطالب

 0 23 40 2 0 ك
3.32 

 
0.533 

 
 (1) متوسطة

% 0 3.1 61.5 35.4 0 
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3 

أساليب  يبتكر
تدريسية مناسبة 

لذوي 
االحتياجات 

 خلاصةا

 1 7 23 11 23 ك

2.26 
 

1.108 
 

 (3) ضعيفة
% 35.4 16.9 35.4 10.8 1.5 

 متوسطة 0.514 2.94 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 25)يتضح من اجلدول 
كانت على النحو   اقة املالحظةحبسب نتائج بط يف للمعيار الرابع من معايري جمال ختطيط الدرس

  -التايل:

املعيار الرابع من يار )توظيف طرائق التدريس(  وهو إن درجة ممارســـــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملع 
( وهي تعطي ابلداللة اللفظية 2.94)معايري جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوســــــــــــــط حســــــــــــــايب 

  .(متوسطة)
العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي 

 (بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني الطالب يوائم) (2رقم ) الفقرةاملنورة جاءت لصـــــــــــــــاحل 
 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.32حيث بلغ املتوسط احلسايب )

( )أبتكر أســـــاليب تدريســـــية مناســـــبة 3قم )إن أقل املتوســـــطات احلســـــابية حصـــــلت عليه الفقرة ر  
(  وهو متوســـط حســـايب يعرب 2.26احلســـايب ) لذوي االحتياجات اخلاصـــة ( واليت بلغ متوســـطها

 عن درجة املمارسة )ضعيفة(.
كثري من مدارس التعليم العام يف املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة ختلوا من طالب ذوي ومن املؤكد أن: 

الطالب.ة، فلرمبا خلت املدارس اليت قام املالحظون بزايرهتا من تلك الفئة من االحتياجات اخلاص

 -:خامساً : مؤشرات املعيار اخلامس " تصميم األنشطة التعليمية "

يف بطاقة ومؤشرين مؤشرات ألداة اإلستبانة مثانية منها  عشرة مؤشراتحيوي هذا املعيار على 
 ايل:املالحظة، وجاءت نتائجه على النحو الت
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"، كما هو موض  ابجلدول) تصميم األنشطة التعليمية نتائج أداة اإلستبانة للمعيار اخلامس " 
26:) 

 جملال ختطيط الدروس يف أداة اإلستبانة امس( نتائج املعيار اخل 26جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أصمم أنشطة تعليمية تساعد 

الطالب على تنمية الثقة 
 أبنفسهم.

 33 53 49 26 10 ك
 (1) ضعيفة 1.13 2.57

% 5.8 15.2 28.7 31.0 19.3 

أصمم انشطة تعليمية مناسبة  2
 ملستوايت الطالب .

 44 50 55 17 5 ك
 (6) ضعيفة 1.05 2.35

% 2.9 9.9 32.2 29.2 25.7 

أنشطة تعلميمة تعزز أصمم  3
 مهارات التفكري العليا .

 52 49 42 13 15 ك
 (7) ضعيفة 1.23 2.35

% 8.8 7.6 24.6 28.7 30.4 

أصمم أنشطة تعليمية تساعد  4
 الطالب على التعلم الذايت

 33 54 51 22 11 ك
 ضعيفة 1.13 2.55

(4) 
 % 6.4 12.9 29.8 31.6 19.3 

5 
تعليمية تساعد أصمم أنشطة 

الطالب على تنمية مهارات 
 االطالع والبحث

 29 59 50 24 9 ك
 (2) ضعيفة 1.09 2.56

% 5.3 14.0 29.2 34.5 17.0 

أصمم انشطة تعلمية الصفية  6
 نوعية .

 44 48 57 17 5 ك
 (5) ضعيفة 1.06 2.36

% 2.9 9.9 33.3 28.1 25.7 

7 
مناسبة أصمم انشطة تعليمية 

مع زمن حتقيق أهداف 
 الدرس .

 52 49 42 13 15 ك
 (8) ضعيفة 1.23 2.35

% 8.8 7.6 24.6 28.7 30.4 

أصمم أنشطة تعليمية تعزز  8
 استخدامات التقنية .

 32 57 45 27 10 ك
 (3) ضعيفة 1.13 2.56

% 5.8 15.8 26.3 33.3 18.7 
 ضعيفة 1.13 2.45 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 26) اجلدوليتضح من 
  -ملعيار اخلامس من معايري جمال ختطيط الدرس كانت على النحو التايل:ايف 

يار اخلامس املع)تصـــــميم األنشـــــطة التعليمية( وهو  إن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة اللفظية ( وهي 2.45)جمال ختطيط الدروس جاءت مبتوســــــط حســــــايب من معايري 

 .)ضعيفة(
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إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
مية الثقة ( )أصــــــــــمم أنشــــــــــطة تعليمية تســــــــــاعد الطالب على تن1املنورة جاءت لصــــــــــاحل الفقرة )

( وهو متوســط حســايب يعرب عن درجة 2.57) ث بلغ املتوســط احلســايب هلذه الفقرةحي أبنفســهم(
 املمارسة )ضعيفة(.

نشــــطة تعليمية مناســــبة مع أ( )أصــــمم 7إن أقل املتوســــطات احلســــابية حصــــلت عليه الفقرة رقم ) 
حسايب يعرب عن  وهو متوسط ،(2.35زمن حتقيق أهداف الدرس( واليت بلغ متوسطها احلسايب )

 ملمارسة )ضعيفة(.درجة ا
ضـــــــــــعف قدرة معلمي العلوم الطبيعية على تصـــــــــــميم أنشـــــــــــطة تعليمية حتقق أهداف  :لذا فإن

يــات الرتبيــة فيمــا خيص هــذا الــدرس ميكن أن تعزى إىل ضــــــــــــــعف اإلعــداد األكــادميي للمعلمني يف كل
 .اجلانب

"، كما هو موض  ابجلدول) التعليمية  تصميم األنشطةنتائج بطاقة املالحظة للمعيار اخلامس " 
27:) 

 جملال ختطيط الدروسامس ( نتائج املعيار اخل 27جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية جدا

1 
انشطة تعليمية  يصمم

زمن حتقيق  مناسبة مع
 أهداف الدرس .

 0 1 19 37 8 ك
 (2) متوسطة 0.666 3.20

% 12.3 56.9 29.2 1.5 0 

2 
أنشطة تعليمية  يصمم

تعزز استخدامات التقنية 
. 

 0 31 27 7 0 ك
 (1) متوسطة 0.675 3.37

% 0 10.8 41.5 47.7 0 

 متوسطة 0.670 3.29 الكلي

ة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي ( أن ممارس27) يتضح من اجلدول
  -ملعيار اخلامس من معايري جمال ختطيط الدرس كانت على النحو التايل:ايف 
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املعيار اخلامس )تصـــــميم األنشـــــطة التعليمية( وهو  إن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة اللفظية ( وهي 3.29)ءت مبتوســــــط حســــــايب من معايري جمال ختطيط الدروس جا

 .(متوسطة)
إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  

حيث بلغ  (التقنية أنشـــــطة تعليمية تعزز اســـــتخدامات يصـــــمم( )2املنورة جاءت لصـــــاحل الفقرة )
 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.37) املتوسط احلسايب هلذه الفقرة

انشــــطة تعليمية مناســــبة مع  يصــــمم( )1إن أقل املتوســــطات احلســــابية حصــــلت عليه الفقرة رقم ) 
عرب عن وهو متوسط حسايب ي ،(3.20واليت بلغ متوسطها احلسايب )(زمن حتقيق أهداف الدرس 

 (.متوسطةدرجة املمارسة )
من خالل نتائج املعايري السابقة يف جمال ختطيط الدروس، أن معلم العلوم الطبيعية و ومن املالحظ: 

 حباجة إىل تدعيم جوانب اإلبداع واالبتكار يف تصميم أساليب التدريب واألنشطة التعليمية.

جمال عتماد املدرسي يف الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االدرجة ممارسة معلمي العلوم : الثايناحملور 
 تنفيذ الدروس.

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة لكل معيار  احملورلإلجابة عن هذا 
 ،النتائج حيث توضح اجلداول اآلتية تلك،  إلدايت اإلستبانة واملالحظة وإمجاالً  تفصيالً من معايري اجملال 

 -:وهي على النحو التايل

 الثاين مجالللممارسة ( درجة 28جدول )

 املعيار م

 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة
درجة 
 املمارسة

عدد  الرتتيب
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

 (1) متوسطة 2.98 10 3.51 5 2.44 5 التمهيد للدرس 1

ملناسب العرض ا 2
 للدرس

 (3) متوسطة 2.76 21 3.31 7 2.48 14

3 
التمكن العلمي 
من املادة 
 التدريسية

 (2) متوسطة 2.90 13 3.35 6 2.52 7
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4 
االستخدام 

الفعال للوسائل 
 التعليمية

 (4) متوسطة 2.69 10 3.17 3 2.48 7

5 
التوظيف الفعال 
لألنشطة 
 التعليمية

 (6) متوسطة 2.59 10 3.16 2 2.44 8

6 
إدارة البيئة 
 الصفية

 (5) متوسطة 2.66 20 3.08 6 2.48 14

  متوسطة 2.76 81 3.26 26 2.47 55 املمارسة الكلية

مجال عية ملعايري االعتماد املدرسي فيأن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبي( 28يتضح من اجلدول )
وتتفق نتيجة  (،متوسطةفظية )عطي الداللة الل(، وهي ت2.47جاءت مبتوسط حسايب ) الدروستنفيذ 

م ( 1996م( واجلوير )1994بين خلف )مع العديد من الدراسات يف أداة اإلستبانة اجملال األول 
ارة م( وبع2004م( والشمراين )1998واخلدري )م ( 1998وراشد ومىن ) م(1997والسايح )

م( 2011ى )وعيس (2008) والعمر م(2007) م( والشرقي2007) وقطيش يماتوالعلم( 2004)
واليت أشارت إىل وجود ضعف عام يف أداء معلمي العلوم الطبيعية يف جمال تنفيذ الدروس وهذه النتيجة 

رة التعليم يف اململكة العربية السعودية للسعي على حتقيق أهداف برانمج مدعاة للقلق؛ حيث تتجه وزا
د على مكامن اخللل ، وذلك يستدعي الوقوف بشكل جا2030التحول الوطين ورؤية اململكة 

واألسباب اليت أدت إىل ذلك التدين يف درجات املمارسة والبحث عن الطرق املثلى لعالجها، ومل 
يف اخنفاض وأتخر ترتيب اململكة يف  املتمثلةة على الباحث لورود مؤشراهتا تكن تلك النتيجة مبستغرب

جرة الصف، ومن املهم مبكان أن نتائج االختبارات الدولية فهي مؤشر كبري على وجود خلل داخل ح
نعرف أن طريقة التدريس وتنفيذ الدروس واالسرتاتيجيات اليت يتبعها معلم العلوم الطبيعية أثناء التدريس 

 مبا تؤثر على طريقة تفكري الطالب وأساليبهم يف حل املسائل واإلجابة عن أسئلة االمتحاانت.ر 
اقة املالحظة وكذلك بصورهتا الكلية مع بعض الدراسات ومن جانب آخر تتفق نتائج اجملال األول يف بط

داللة إحصائية اليت أشارت إىل أن درجة ممارسة معلم العلوم الطبيعية يف جمال ختطيط الدروس جاءت ب
 (2011متوسطة كدراسة العليان )

؛ ولعل القائمني على برامج التأهيل وإعداد املعلمني يف كليات الرتبية يتحملون جزءاً من ذلك
خللو تلك الربامج من احلصص النموذجية اليت يرى الباحث أمهية تطبيقها داخل كليات الرتبية أوالً 
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صل التطبيق العملي(، حبيث ينبغي أن يتم حتديد يوم يف جلميع طالب سنة التخرج أو ما يسمي )ف
لكلية األسبوع على األقل جيتمع فيه طالب التخصص الواحد بوجود مشرف التطبيق العملي من ا

وكذلك مشرف تربوي لنفس التخصص ويتم جدولة تقدمي احلصص النموذجية من قبل الطالب ليتلقوا 
ا من ذلك خالل تطبيقهم بشكل حقيقي داخل حجرة الصف، التغذية الراجعة من املشرفني، وليستفيدو 

رة التعليم كما أن تكثيف الزايرات من قبل مشرف الفصل الصيفي يف الكلية واملشرف الرتبوي من إدا
مهم جداً يف تلك املرحلة اليت تعد مرحلة حرجة؛ رمبا تنعكس على أداء املعلم طيلة فرتة ممارسته ملهامه 

 -( أن:11فيما بعد، كما يتبني من اجلدول )التدريسية والوظيفية 

( )التمكن العلمي من املادة التدريسية( 3لصاحل املعيار رقم ) جاءت أعلى املتوسطات احلسابية 
 .(2.52ايب )توسط حسمب
لتعليمية( مبتوسط ( )التوظيف الفعال لألنشطة ا5لصاحل املعيار ) جاءت أقل املتوسطات احلسابية 

 .(2.44حسايب )
ومن خالل ذلك التباين بني أعلى متوسط حسايب للمعيار الثالث وأقل متوسط حسايب للمعيار اخلامس 

أن بعض معلمي العلوم الطبيعية لديهم تفوق كبري  يتبني جزء من املشكلة اليت التمسها الباحث؛ حيث
جليد وتفعيل األنشطة التعليمية يف التمكن العلمي من املادة العلمية واإلملام هبا، إال أهنم الجييدون التنفيذ ا

ويفتقدون إىل القدرة على توصيل اخلربات التعليمية إىل الطالب بشكل سلس يراعي فروقهم الفردية، 
 -:ىلإ خنلصومن ذلك 

 .لطبيعية يف اإلدارة الفعالة للصفضرورة تطوير مهارات معلمي العلوم ا .1
 .هائمية وطرق بناتعليربامج أتهيل املعلمني ابألنشطة الب ضروة االعتناء .2
 شراك الطالب يف حتقيق أهداف الدرس واالنتقال من الدور التلقيين للمعلم إىلضرورة االهتمام إب .3

 . نأدوار التيسري والتوجيه املقن
( معايري، يندرج حتت املعيار 6وفيما يلي عرض لنتائج معايري اجملال الثاين: حيث اشتمل على عدد )

األول مخسة مؤشرات، وحتت املعيار الثاين أربعة عشر مؤشراً، وحتت املعيار الثالث سبعة مؤشرات، 
عيار السادس ثالثة ت املوحتت املعيار الرابع سبعة مؤشرات، وحتت املعيار اخلامس مثانية مؤشرات، وحت

 -( على النحو التايل:24( إىل )19عشر موشراً، تتضمن اجلداول من )
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 "، كما هو موض  ابجلدول) (:التمهيد للدرس نتائج أداة اإلستبانة للمعيار األول " 

 -:أوالً : مؤشرات املعيار األول " التمهيد للدرس "

 الدروسنفيذ جملال تبانة يف أداة اإلستاألول ( نتائج املعيار  29جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

التدريسي  ختار املدخلأ 1
 املناسب ملوضوع الدرس

 52 50 40 12 17 ك
 (5) ضعيفة 1.25 2.36

% 9.9 7.0 23.4 29.2 30.4 

أنوع أساليب التمهيد  2
 ملوضوع الدرس .

 29 60 46 26 10 ك
 (1) ضعيفة 1.11 2.57

% 5.8 15.2 26.9 35.1 17.0 

3 
أستخدم أساليب رفع 

الدافعية للتعلم من 
 خالل مدخل الدرس .

 44 47 56 19 5 ك
 (3) ضعيفة 1.07 2.38

% 2.9 11.1 32.7 27.5 25.7 

أساليب التمهيد  أنوع 4
 ملوضوع الدرس .

 52 48 42 13 16 ك
 (4) ضعيفة 1.25 2.37

% 9.4 7.6 24.6 28.1 30.4 

أوظف املواقف اجلارية  5
 كمدخل للدرس

 12 7.0 12 7.0 12 ك
 (2) ضعيفة 1.16 2.52

% 23 13.5 23 13.5 23 
 ضعيفة 1.16 2.44 الكلي

للمعيار األول من معايري ة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي ( أن ممارسة29من اجلدول )يتضح 
  -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م جمال تنفيذ الدرس

إن درجة ممارســــــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار )التمهيد للدرس( وهو  املعيار األول من معايري  
 .لداللة اللفظية )ضعيفة(وهي تعطي اب، (2.44ايب )يذ الدروس جاءت مبتوسط حسجمال تنف

إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
حيث بلغ املتوسـط  ( )أنوع أســاليب التمهيد ملوضــوع الدرس(2املنورة جاءت لصــاحل الفقرة رقم )

 ط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(.وهو متوس، (2.57الفقرة ) احلسايب هلذه
( )أختار املدخل التدريســــي املناســــب 1إن أقل املتوســــطات احلســــابية حصــــلت عليه الفقرة رقم ) 

وهو متوســـــط حســـــايب يعرب عن درجة ، (2.36ملوضـــــوع الدرس( واليت بلغ متوســـــطها احلســـــايب )
 املمارسة )ضعيفة(.
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ورفع دافعيتهم  لطالبمن أهم وســـــائل جذب االنتباه ل اختيار املدخل املناســـــب للدرس يعد :لذا فإن
 .التعلم؛ لذا ينبغي االهتمام به حنو

 (: 30"، كما هو موض  ابجلدول)التمهيد للدرس نتائج بطاقة املالحظة للمعيار األول " 

 الدروسنفيذ جملال تاألول ( نتائج املعيار  30جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 

 حلسايبا
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية جدا

1 
التدريسي  املدخل خيتار

املناسب ملوضوع 
 الدرس

 0 9 19 26 11 ك
 (2) متوسطة 0.932 3.40

% 16.9 40.0 29.2 13.8 0 

أساليب التمهيد  ينوع 2
 ملوضوع الدرس .

 0 8 16 34 7 ك
 (3) متوسطة 0.842 3.38

% 10.8 52.3 24.6 12.3 0 

3 
أساليب رفع  يستخدم

الدافعية للتعلم من 
 خالل مدخل الدرس .

 1 27 30 6 1 ك
 (4) متوسطة 0.731 3.32

% 1.5 9.2 46.2 41.5 1.5 

اجلارية يوظف املواقف  4
 كمدخل للدرس

 0 16 30 11 0 ك
 (5) متوسطة 0.903 3.32

% 0 16.9 46.2 24.6 0 

يبني أمهية الدرس من  5
 خالل التمهيد له

 0 9 47 7 2 ك
 (1) عالية 0.612 3.97

% 3.1 10.8 72.3 13.8 0 

6 
ينتقل بساللة من 

التمهيد إىل عناصر 
 الدرس

 0 8 29 27 1 ك
 (6) عالية 0.709 3.68

% 1.5 41.5 44.6 12.3 0 

 يةعال 0.789 3.51 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 30) يتضح من اجلدول
  -من معايري جمال ختطيط الدرس كانت على النحو التايل: األولملعيار ايف 

من معايري  األولاملعيار ( وهو التمهيد للدرس) إن درجة ممارســـــــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
 .(عاليةتعطي ابلداللة اللفظية )( وهي 3.51)الدروس جاءت مبتوسط حسايب  تنفيذجمال 

الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية  
حيث بلغ املتوســــــــــــــط  (يبني أمهية الدرس من خالل التمهيد له( )5املنورة جاءت لصـــــــــــــــاحل الفقرة )

 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.97)  هلذه الفقرةاحلسايب
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ينتقل بساللة من التمهيد إىل عناصر ( )6الفقرة رقم )إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه  
وهو متوســـــط حســـــايب يعرب عن درجة املمارســـــة  ،(3.68واليت بلغ متوســـــطها احلســـــايب )(الدرس

 (.متوسطة)
أن نتائج املعيار األول جاءت بداللة لفظية "متوسطة" يف كافة فقراهتا، بينما جاءت  ومن املالحظ:

نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة، ولعل السبب يعزى إىل عدم متكن معلم 
خلبري مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدروس بصورة عامة، على عكس رأي االعلوم الطبيعية من تقييم 

 واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك املادة التدريسية.

 (: 31"، كما هو موض  ابجلدول)الثاين " العرض املناسب للدرس نتائج أداة اإلستبانة للمعيار 

 -:اثنياً : مؤشرات املعيار الثاين " العرض املناسب للدرس "

 الدروسنفيذ جملال ت انةيف أداة اإلستب الثاين( نتائج املعيار 31جدول ) 

التكرار  املؤشر م
 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
ال  اندرا أحياان غالبا دائما

 أفعل

1 
أربط موضوع الدرس 

اجلديد خبربات 
 الطالب السابقة .

 44 48 55 18 6 ك
 (9) ضعيفة 1.08 2.38

% 3.5 10.5 32.2 28.1 25.7 

أوضح اخلصائص  2
 املميزة للمفهوم

 29 59 49 24 10 ك
 (5) ضعيفة 1.10 2.57

% 5.8 14.0 28.7 34.5 17.0 

3 
أحدث ترابط بني 

املفاهيم املختلفة يف 
 الدرس

 2.38 52 48 41 14 16 ك
 

1.25 
 (10) ضعيفة 

% 9.4 8.2 24.0 28.1 30.4 

4 
أراعي التدرج يف 

دمي املهارات تق
 للدرس

 2.57 32 54 51 24 10 ك
 

 ضعيفة 1.12
 

(6) % 5.8 14.0 29.8 31.6 18.7 

5 

أطلب من الطالب 
تقدمي أفكار إجيابية 
تقود الطالب إىل 
 اإلبداع يف احللول

 

 52 49 40 15 15 ك
2.37 

 
 (11) ضعيفة 1.24

% 8.8 8.8 23.4 28.7 30.4 
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من معايري  الثاينللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 31يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م جمال تنفيذ الدرس

6 

أستخدم أساليب 
ار واملناقشة احلو 

للتعرف على خربات 
 الطالب

 29 60 47 24 11 ك
2.58 

 
 (2) ضعيفة 1.12

% 6.4 14.0 27.5 35.1 
17.0 

 

7 

أعمل على تنمية 
االجتاهات لدى 

الطالب حنو مادة 
 التخصص

 29 60 47 24 11 ك
 (3) ضعيفة 1.12 2.58

% 6.4 14.0 27.5 35.1 17.0 

أستخدم التطبيقات  8
 ختربية للدروس .امل

 52 48 41 16 14 ك
 (12) ضعيفة 1.23 2.37

 8.2 9.4 24.0 28.1 30.4 

9 

أحث الطالب على 
التطبيق العملي 

للمفاهيم يف احلياة 
 اليومية

 11 59 65 28 8 ك
 (1) متوسطة 955. 2.78

% 4.7 16.4 38.0 34.5 6.4 

10 

تقنيات أستخدم 
التعليم احلديثة 

التعلم ومصادر 
 املتنوعة

 44 48 56 18 5 ك
2.37 

 
 (13) ضعيفة 1.06

% 2.9 10.5 32.7 28.1 25.7 

أفسراملفاهيم أبسلوب  11
 مناسب لطالب .

 2.39 52 48 41 13 17 ك
 

 (8) ضعيفة 1,26
% 9.9 7.6 24.0 28.1 30.4 

12 
أمنح الطالب الوقت 
الكايف للتدريب على 

 املهارات

 33 59 44 26 9 ك
 (7) ضعيفة 1.12 2.53

% 5.3 15.2 25.7 34.5 19.3 

13 
أطرح أسئلة تقيس 
املستوايت العقلية 

 العليا .

 29 59 48 25 10 ك
2.58 1.11  (4) 

% 5.8 14.6 28.1 34.5 17.0 

14 

أستخدم اللغة العربية 
الفصحى بشكل 

أثناء التدريس سليم 
. 

 44 46 58 17 5 ك
 (14) يفةضع 1.06 2.37

% 2.9 9.9 33.9 26.9 25.7 

 ضعيفة 1.12 2.48 الكلي
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من  الثايناملعيار  الطبيعية ملعيار )العرض املناسب للدرس( وهو إن درجة ممارسة معلمي العلوم 
تعطي ابلداللة اللفظية وهي ، (2.48) معايري جمال تنفيذ الدروس جاءت مبتوسط حسايب

 .)ضعيفة(
ة ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعي 

  ،( )أحث الطالب على التطبيق العملي للمفاهيم يف احلياة اليومية(9فقرة رقم )جاءت لصاحل ال
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة  ،(2.78حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة )

 )متوسطة(.
( )أســــتخدم اللغة العربية الفصــــحى 14فقرة رقم )إن أقل املتوســــطات احلســــابية حصــــلت عليه ال 

(، وهو متوســـط حســـايب يعرب 2.37أثناء التدريس( واليت بلغ متوســـطها احلســـايب ) بشـــكل ســـليم
 عن درجة املمارسة )ضعيفة(.

 أمر ينبغي الوقوف عنده؛ حيث عدمالفقرة الرابعة عشر يف الرتتيب األخري  يءأن جم :وميكن القول   
هذا األمر له  الدراسي،من العينة املبحوثة للغة العربية داخل الصف ( % 25) مايصل إىلاستخدام 

العديد من اجلوانب السلبية اليت رمبا أضعفت القدرة على التعبري البليغ وخاصة يف املواد اليت حتتاج إىل 
 .ق اخليال والتفكر كالفيزايء مثالً مزيد من إطال

"، كما هو موض  ابجلدول) الثاين " العرض املناسب للدرس للمعيار  بطاقة املالحظةنتائج 
32:) 

 الدروسنفيذ جملال تيف بطاقة املالحظة الثاين ( نتائج املعيار 32ول ) جد

 املؤشر م
التكرار 
 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية جدا

1 
يعرض عناصر 
الدرس بشكل 
 مرتابط ومتسلسل

 0 9 25 26 5 ك
 (3) عالية 0.827 3.58

% 7.7 40.0 38.5 13.8 0 

2 
يربط احملتوى 
ابلتطبيقات 

 احلياتية املتنوعة

 0 15 12 36 2 ك
 (2) عالية 0.878 3.62

% 3.1 55.4 18.5 23.1 0 

 (5) متوسطة 0.956 3.15 0 7 14 26 18 ك 3
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( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 32) يتضح من اجلدول
  -من معايري جمال ختطيط الدرس كانت على النحو التايل: األولملعيار ايف 

من  األولاملعيار ( وهو العرض املناســـــــب للدرس) إن درجة ممارســـــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة اللفظية ( وهي 3.31)الدروس جاءت مبتوســــــــــــــط حســـــــــــــــايب  تنفيذيري جمال معا

 .(متوسطة)
إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  

يشــــــــجع الطاب على إبداء آرائهم ومشــــــــاعرهم حنو موضــــــــوع ( )7املنورة جاءت لصــــــــاحل الفقرة )
( وهو متوســــط حســــايب يعرب عن درجة 3.62) ط احلســــايب هلذه الفقرةحيث بلغ املتوســــ (الدرس

 (.عاليةاملمارسة )

املفاهيم يفسر 
أبسلوب مناسب 

 للتالميذ
% 27.7 40.0 21.5 10.8 0 

  

4 

مينح الطالب 
الوقت الكايف 
للتدريب على 

 املهارات

 0 8 7 19 31 ك
2.88 

 متوسطة 1.038 
 

(7) % 47.7 29.2 10.8 12.3 0 

5 

يطرح أسئلة 
تقيس املستوايت 

 العقلية العليا
 

 3.03 0 40 16 0 16 ك
 (6) متوسطة 0.901 

% 24.6 0 24.6 61.5 0 

6 

 يستخدم اللغة
العربية الفصحى 

بشكل سليم 
 أثناء التدريس

 3.31 8 13 36 7 1 ك
 

 (4) متوسطة 0.881
% 1.5 10.8 55.4 20.0 12.3 

7 

يشجع الطاب 
على إبداء آرائهم 
ومشاعرهم حنو 
 موضوع الدرس

 0 9 23 32 1 ك
 (1) عالية 0.744 3.62

% 1.5 49.2 35.4 13.8 0 

 متوسطة 0.764 3.31 الكلي
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مينح الطالب الوقت الكايف للتدريب ( )4إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوســـــــــط حســـــــــايب يعرب عن درجة  ،(2.88واليت بلغ متوســـــــــطها احلســـــــــايب )(على املهارات

 (.متوسطةرسة )املما
أن نتائج املعيار األول جاءت بداللة لفظية "متوسطة" يف كافة فقراهتا، بينما جاءت ومن املالحظ: 

نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة، ولعل السبب يعزى إىل عدم متكن معلم 
عامة، على عكس رأي اخلبري س بصورة العلوم الطبيعية من تقييم مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدرو 

 واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك املادة التدريسية.

 -:اثلثاً : مؤشرات املعيار الثالث " التمكن العلمي من املادة التدريسية "

"، كما هو موض  التمكن العلمي من املادة التدريسية "  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار الثالث
 ول) (:ابجلد

 الدروسنفيذ جملال تيف أداة اإلستبانة الثالث ( نتائج املعيار 33دول )ج

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

ني اتريخ العلم أب 1
 وفلسفاته اخلاصة

 (7) ضعيفة 1.24 2.36 52 48 42 14 15 ك
% 8.8 8.2 24.6 28.1 30.4 

أبني العالقة بني  2
موضوعات مادته 

 والعلوم األخرى

 (1) متوسطة 0.93 2.77 11 58 67 28 7 ك

% 4.1 16.4 39.2 33.9 6.4 

أستخدم  مصادر  3
املعرفة املتنوعة 
للحصول على 

املعلومات واملفاهيم 
املرتبطة مبوضوع 

 درسال

 (2) ضعيفة 1.12 2.59 29 59 46 27 10 ك

% 5.8 15.8 26.9 34.5 17.0 

أميز بدقة املفاهيم  4
واملصطلحات 

العلمية يف موضوع 
 الدرس

 (3) ضعيفة 1.12 2.59 29 59 46 27 10 ك

% 5.8 15.8 26.9 34.5 17.0 
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ية املادة أحلل بن 5
العلمية بطريقة 

 صحيحة 

 (4) ضعيفة 1.15 2.59 32 55 46 27 11 ك

% 6.4 15.8 26.9 32.2 18.7 

أستخدم األمثلة  6
التوضيحية بكفاءة 

 أثناء الشرح

 (5) ضعيفة 1.25 2.38 52 48 40 16 15 ك
 % 8.8 9.4 23.4 28.1 30.4 

أعرض أمثلة تطبيقية  7
موضوعات على 

 الدرس

 (6) ضعيفة 1.08 2.38 44 47 57 17 6 ك

% 3.5 9.9 33.3 27.5 25.7 

 ضعيفة 1.12 2.52 الكلي

من معايري  الثالثللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 33يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م جمال تنفيذ الدرس

)التمكن العلمي من املادة التدريســـــية( يف املعيار  إن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشـــــر 
وهي تعطي ابلداللة  ،(2.52الثالث من معايري جمال تنفيذ الدرس جاءت مبتوســــــــــــط حســــــــــــايب )

 اللفظية )ضعيفة(.
لوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي الع 

أبني العالقة بني موضـــوعات مادته والعلوم األخرى( حيث )( 2رقم )املنورة جاءت لصـــاحل الفقرة 
وهو متوســــــــط حســــــــايب يعرب عن درجة املمارســــــــة ، (2.77بلغ املتوســــــــط احلســــــــايب هلذه الفقرة )

 )متوسطة(.
( )أبني اتريخ العلم وفلســفاته اخلاصــة( 1رة رقم )إن أقل املتوســطات احلســابية حصــلت عليه الفق 

 وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(. (2.36ايب )واليت بلغ متوسطها احلس
حصول الفقرة )أبني اتريخ العلم وفلسفاته اخلاصة( على الرتتيب األخري ضمن مؤشرات هذا  :لذا فإن

احلث على أمهية االعتناء ابلتمهيد للدروس واســـــــــــــتخدام  من ســـــــــــــابقاً املعيار له ارتباط مبا مت تفســـــــــــــريه 
 له.املداخل املناسبة 

"، كما هو موض  التمكن العلمي من املادة التدريسية "  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الثالث
 (: 34ابجلدول)

 الدروسنفيذ جملال تيف بطاقة املالحظة الثالث ( نتائج املعيار 34جدول )
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التكرارات  املؤشر م
 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  لرتتيبا
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

1 

يعرض أفكار 
موضوع الدرس 

ومفاهيمه بشكل 
مرتابط ليربز 

العالقات املنطقية 
 بينها

 9 6 42 7 1 ك

 (6) متوسطة 0.880 3.23
% 1.5 10.8 64.6 9.2 13.8 

2 

مييز بدقة بني 
املفاهيم بني 

املفاهيم 
واملصطلحات 

موضوع العلمية يف 
 الدرس

 0 9 15 35 6 ك

 (2) عالية 0.846 3.42
% 9.2 53.8 23.1 13.8 0 

يفسر املفاهيم  3
 بطريقة صحيحة

 0 9 18 28 10 ك
 (3) متوسطة 0.915 3.40

% 15.4 43.1 27.7 13.8 0 

4 
حيلل بنية املادة 
العلمية بطريقة 

 صحيحية

 0 0 1 13 51 ك
 (5) متوسطة 0.460 3.23

% 78.5 20.0 1.5 0 0 

5 
األمثلة  يستخدم

التوضيحية بكفاءة 
 أثناء الشرح

 0 0 9 20 36 ك
 عالية 0.727 3.58

(1) 
 % 55.4 30.8 13.8 0 0 

6 
أعرض أمثلة 
تطبيقية على 

 موضوعات الدرس

 0 14 7 26 18 ك
 (4) متوسطة 1.094 3.26

% 27.7 40.0 10.8 21.5 0 

 متوسطة 0.656 3.35 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 34) يتضح من اجلدول
  -الدرس كانت على النحو التايل: ختطيطمن معايري جمال  الثالثملعيار ايف 
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املعيار وهو  ()التمكن العلمي من املادة التدريســــية إن درجة ممارســــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة ( وهي 3.35)الدروس جاءت مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب  تنفيذجمال من معايري  الثالث

 .(متوسطةاللفظية )
إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  

حيث بلغ  (أثناء الشرحيف فاءة األمثلة التوضيحية بك يستخدم( )5املنورة جاءت لصاحل الفقرة )
 (.عالية( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.58) املتوسط احلسايب هلذه الفقرة

يعرض أفكار موضــــــــــوع الدرس ( )1إن أقل املتوســــــــــطات احلســــــــــابية حصــــــــــلت عليه الفقرة رقم ) 
 ،(3.23حلســـــــايب )واليت بلغ متوســـــــطها ا(ومفاهيمه بشـــــــكل مرتابط ليربز العالقات املنطقية بينها

 (.متوسطة يعرب عن درجة املمارسة )وهو متوسط حسايب
والداللة اللفظية  لفظية "متوسطة"ا الداللة متنوعة بني أن نتائج املعيار األول جاءتومن املالحظ: 

يف كافة فقراهتا، بينما جاءت نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة،  "عالية"
السبب يعزى إىل عدم متكن معلم العلوم الطبيعية من تقييم مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدروس ولعل 

 ملادة التدريسية.بصورة عامة، على عكس رأي اخلبري واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك ا

 -:" االستخدام الفعال للوسائل التعليمية"  رابع: مؤشرات املعيار ال رابعاً 

"، كما هو موض   االستخدام الفعال للوسائل التعليمية"  ج أداة اإلستبانة للمعيار الرابعنتائ
 (:35ابجلدول) 

 الدروسنفيذ جملال تيف أداة اإلستبانة الرابع ( نتائج املعيار 35جدول ) 

 املؤشر م
التكرارا
ت 

 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 

أستخدم 
وسائل تعليمية 
حتقق أهداف 

 الدرس

 52 49 41 14 15 ك
 (6) ضعيفة 1.24 2.36

% 8.8 8.2 24.0 28.7 30.4 

أوظف  2
الرسومات 

 (1) ضعيفة 0.96 2.78 12 57 66 28 8 ك
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والصور 
التوضيحية يف 

 الدرس .
% 4.7 16.4 38.6 33.3 7.0 

3 

أنوع يف 
الوسائل 

التعليمية مبا 
يتناسب مع 
مستوايت 
الطالب 

 واهتماماهتم .

 29 60 48 25 9 ك

 (2) ضعيفة 1.09 2.56

% 5.3 14.6 28.1 35.1 17.0 

4 

أستخدم 
خامات البيئة 

كوسائل 
تعليمية لعرض 

 الدرس .

 44 46 57 20 4 ك

 (4) ضعيفة 1.06 2.38
% 2.3 11.7 33.3 26.9 25.7 

5 

أعنت بوسائل 
السالمة عند 
التعامل مع 
الوسائل 
 التعليمية .

 52 49 42 12 16 ك

 (7) ضعيفة 1.24 2.36

% 9.4 7.0 24.6 28.7 30.4 

6 

أستخدم 
السبورة بطريقة 
منظمة تظهر 
 املفاهيم العلمية

 34 54 48 24 11 ك
 (3) ضعيفة 1.14 2.55

% 6.4 14.0 28.1 31.6 19.9 

7 

أعنت بوسائل 
السالمة عند 
التعامل مع 
الوسائل 
 التعليمية .

 52 49 39 15 16 ك

 (5) ضعيفة 1.26 2.38
% 9.4 8.8 22.8 28.7 30.4 

 ضعيفة 1.14 2.48 الكلي

من معايري  الرابعللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 35يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م ال تنفيذ الدرسجم
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)االســـتخدام الفعال للوســـائل التعليمية( يف املعيار إن درجة ممارســـة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشـــر  
وهي تعطي ابلداللة  ،(2.48الرابع من معايري جمال تنفيذ الدرس جاءت مبتوســــــــــــــط حســــــــــــــايب )

 .اللفظية )ضعيفة(
أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة إن  

أوظف الرســــومات والصــــور التوضــــيحية يف الدرس( حيث )( 2رقم ) املنورة جاءت لصــــاحل الفقرة
يعرب عن درجة املمارســــــــة وهو متوســــــــط حســــــــايب  ،(2.78بلغ املتوســــــــط احلســــــــايب هلذه الفقرة )

 )متوسطة(.
( )أعنت بوســائل الســالمة عند التعامل 5أقل املتوســطات احلســابية حصــلت عليه الفقرة رقم )إن  

وهو متوســـــط حســـــايب يعرب عن  ،(2.36لغ متوســـــطها احلســـــايب )مع الوســـــائل التعليمية( واليت ب
 درجة املمارسة )ضعيفة(.

ليمية( على أن حصـــول الفقرة )أعنت بوســـائل الســـالمة عند التعامل مع الوســـائل التع :لذا فإن
تبــاه هلــا وأخــذهــا بعني الرتتيــب األخري ضــــــــــــــمن مؤشــــــــــــــرات هــذا املعيــار يعــد من األمور اليت ينبغي االن

الوعي العام زايدة  إىلعي ســـــــد وإدارات التعليم بصـــــــورة عامة الحيث ينبغي على مشـــــــريف املوا، االعتبار
صــصــات املواد العلمية معنية خاصــة وأن خت ،وكيفية احملافظة على ســالمة الطالب حول الســالمة املهنية

ة كالكهرابء يف ورمبا تعاملت مع مواد وأدوات خطر  ،بصـــــــورة مباشـــــــرة ابســـــــتخدام املختربات املدرســـــــية
 الفيزايء واملواد الكيميائية يف الكيمياء واألدوات احلادة يف األحياء.

، كما هو موض  " االستخدام الفعال للوسائل التعليمية"  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الرابع
 (: 36ابجلدول)

 الدروسنفيذ جملال ت يف بطاقة املالحظة الرابع( نتائج املعيار 36جدول ) 

 املؤشر م
التكرارا
ت 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 كبرية
متوس
 طة

ضعي
 فة

منعدم
 ة

1 

 يستخدم
وسائل تعليمية 

قق أهداف حت
 الدرس

 0 0 9 1 55 ك
 (2) متوسطة 0.701 3.29

% 84

.6 
1.5 13.8 0 0 
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2 

 يستخدم
السبورة بطريقة 
منظمة تظهر 
 املفاهيم العلمية

 0 8 32 8 17 ك
 (1) عالية 1.017 3.48

% 26

.2 
12.3 49.2 12.3 0 

3 

بوسائل  يعتين
السالمة عند 
التعامل مع 
الوسائل 
 التعليمية .

 0 9 5 11 40 ك

 (3) متوسطة 1.094 2.74
% 61

.5 
16.9 7.7 13.8 0 

 متوسطة 0.937 3.17 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 36) يتضح من اجلدول
  -الدرس كانت على النحو التايل: تنفيذمن معايري جمال  الرابعملعيار ايف 

املعيار وهو  (التعليميةاالستخدام الفعال للوسائل ) إن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة ( وهي 3.17)الدروس جاءت مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب  تنفيذمن معايري جمال  الثالث

 .(متوسطةاللفظية )
ة الثانوية يف املدينة إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحل 

حيث  (.يقة منظمة تظهر املفاهيم العلميةالسـبورة بطر  يسـتخدم( )1املنورة جاءت لصـاحل الفقرة )
 (.عالية( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.48) بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة

ائل الســالمة عند التعامل بوســ يعتين( )3إن أقل املتوســطات احلســابية حصــلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة  ،(2.74واليت بلغ متوسطها احلسايب )(مع الوسائل التعليمية

 (.متوسطةاملمارسة )
أن نتائج املعيار األول جاءت متنوعة بني الداللة الفظية "متوسطة" والداللة اللفظية ومن املالحظ: 

نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة، اءت "عالية" يف كافة فقراهتا، بينما ج
ولعل السبب يعزى إىل عدم متكن معلم العلوم الطبيعية من تقييم مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدروس 
 بصورة عامة، على عكس رأي اخلبري واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك املادة التدريسية.

 -:رات املعيار اخلامس " التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية ": مؤشخامساً 
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"، كما هو موض  التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية "  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار اخلامس
 (:37ابجلدول) 

 الدروسنفيذ جملال ت يف أداة اإلستبانة اخلامس( نتائج املعيار  37جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  عيارامل

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 

أصمم 
األنشطة 
املناسبة 

ملستوايت 
 الطالب .

 29 60 49 26 7 ك

 (4) ضعيفة 1.06 2.54
% 4.1 15.2 28.7 35.1 17.0 

2 

أصمم 
أنشطة 
تراعي 
الفروق 

الفردية بني 
 الب .الط

 45 47 58 17 4 ك

 (7) ضعيفة 1.04 2.34

% 2.3 9.9 33.9 27.5 26.3 

3 

أصمم 
انشطة تنمي 

مهارات 
التفكري 

العليا لدى 
 الطالب .

 52 49 42 14 14 ك

 (6) ضعيفة 1.22 2.35

% 8.2 8.2 24.6 28.7 30.4 

4 

أوظف 
أنشطة 
الصفية 
لتحقيق 
أهداف 
 الدرس .

 33 55 47 27 9 ك

 (1) ضعيفة 1.12 2.55

% 5.3 15.8 27.5 32.2 19.3 

5 

أصمم 
أنشطة تتيح 

للطالب 
تنمية 

مهارات 
البحث 

 واالطالع  .

 29 60 48 26 8 ك

 ضعيفة 1.08 2.55
 
 

(2) 
% 4.7 15.2 28.1 35.1 17.0 
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6 

أصمم 
انشطة 

استكشافية 
مفاهيم تعزز 

 الدرس .

 4 2.3 4 2.3 4 ك

 (3) ضعيفة 1.08 2.55
% 19 11.1 19 11.1 19 

7 

أخصص 
الوقت 

املناسب 
لألنشطة 
 التعليمية  .

 44 47 57 19 4 ك

 (5) ضعيفة 1.05 2.36
% 2.3 11.1 33.3 27.5 25.7 

8 

أصمم 
أنشطة بديلة 

لتحقيق 
أهداف 
 الدرس

 52 50 41 15 13 ك

 (8) ضعيفة 1.21 2.33
% 7.6 8.8 24.0 29.2 30.4 

 ضعيفة 1.10 2.44 ليالك

من معايري  اخلامسللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 37يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م جمال تنفيذ الدرس

يمية( يف املعيار معلمي العلوم الطبيعية ملؤشــــــر )التوظيف الفعال لألنشــــــطة التعلإن درجة ممارســــــة  
وهي تعطي ابلداللة  ،(2.44اخلامس من معايري جمال تنفيذ الدرس جاءت مبتوســـــــــط حســـــــــايب )

 .اللفظية )ضعيفة(
 إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة 

قيق أهداف( حيث بلغ ( )أوظف أنشــــــــــــطة الصــــــــــــفية لتح4املنورة جاءت لصــــــــــــاحل الفقرة رقم )
 يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(. وهو متوسط حسايب ،(2.55املتوسط احلسايب هلذه الفقرة )

( )أصمم أنشطة بديلة لتحقيق أهداف 8إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
مارســــة وهو متوســـــط حســـــايب يعرب عن درجة امل ،(2.33غ متوســـــطها احلســـــايب )الدرس( واليت بل

 )ضعيفة(.
حصـــــول الفقرة )أصـــــمم أنشـــــطة بديلة لتحقيق أهداف الدرس( على الرتتيب األخري  :لذا فإن

ضــــــــــمن مؤشــــــــــرات هذا املعيار يعيدان إىل نفس احلديث حول احلجة امللحة ملعلمي العلوم الطبيعية إىل 
 .تدريبية تنمي مهاراهتم حول بناء األنشطة التعليميةاالخنراط لربامج 
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"، كما هو موض  التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية "  طاقة املالحظة للمعيار اخلامسنتائج ب
 (:38ابجلدول) 

 الدروسنفيذ جملال ت يف بطاقة املالحظة اخلامس( نتائج املعيار  38جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

1 

 خيصص
الوقت 

املناسب 
لألنشطة 
 التعليمية  .

 0 1 19 37 8 ك

 (1) متوسطة 0.666 3.20
% 12.3 56.9 29.2 1.5 0 

2 

 يصمم
أنشطة 
بديلة 

لتحقيق 
أهداف 
 الدرس

 0 15 43 6 1 ك

 (2) متوسطة 0.616 3.11
% 1.5 9.2 66.2 23.1 0 

 متوسطة 0.641 3.16 كليال

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 38) يتضح من اجلدول
  -الدرس كانت على النحو التايل: تنفيذمن معايري جمال  اخلامسملعيار ايف 

املعيار وهو  (التعليميةالتوظيف الفعال لألنشـــــطة ) إن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلداللة ( وهي 3.16)الدروس جاءت مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب  تنفيذمن معايري جمال  الثالث

 .(متوسطةاللفظية )
إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  

غ حيث بل (.لألنشـــــــطة التعليمية   الوقت املناســـــــب خيصـــــــص( )1املنورة جاءت لصـــــــاحل الفقرة )
 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.20) املتوسط احلسايب هلذه الفقرة

أنشطة بديلة لتحقيق أهداف  يصمم( )2إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
عن درجة املمارســـــة  وهو متوســـــط حســـــايب يعرب ،(2.11واليت بلغ متوســـــطها احلســـــايب )(الدرس

 (.متوسطة)
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أن نتائج املعيار األول جاءت متنوعة بني الداللة الفظية "متوسطة" والداللة اللفظية ومن املالحظ: 
"عالية" يف كافة فقراهتا، بينما جاءت نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة، 

الطبيعية من تقييم مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدروس  عدم متكن معلم العلوم ولعل السبب يعزى إىل
 بصورة عامة، على عكس رأي اخلبري واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك املادة التدريسية.

 -:سادساً : مؤشرات املعيار السادس " إدارة البيئة الصفية "

 (: 39"، كما هو موض  ابجلدول)فية السادس " إدارة البيئة الصنتائج أداة اإلستبانة للمعيار 

 الدروسنفيذ جملال ت يف أداة اإلستبانة السادس( نتائج املعيار 39جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 

أدعم التعلم 
والعمل التعاوين 

بروح الفريق 
 الواحد

 44 47 56 17 6 ك
 (10) ضعيفة 1.08 2.37

% 3.5 9.9 32.7 27.5 25.7 

2 
أدعم التعلم 

الذايت واملستمر 
 لدى الطالب

 29 59 47 26 10 ك
 (3) ضعيفة 1.11 2.58

% 5.8 15.2 27.5 34.5 17.0 

3 

أراعي 
احتياجات 

األمن والسالمة 
مية يف البيئة التعلي

. 

 52 48 42 13 16 ك
 (11) ضعيفة 1.25 2.37

% 9.4 7.6 24.6 28.1 30.4 

4 
أراعي املرونة يف 

إدارة البيئة 
 التعليمية .

 32 55 50 23 11 ك
 (7) ضعيفة 1.132 2.56

% 6.4 13.5 29.2 32.2 18.7 

أاكد على العدل  5
 بني الطالب

 29 59 48 24 11 ك
 (5) ضعيفة 1.12 2.58

% 6.4 14.0 28.1 34.5 17.0 

6 

أدعم إجنازات 
الطالب 

ويشجعهم عليه 
. 

 44 48 55 17 7 ك
 (8) ضعيفة 1.09 2.38

% 4.1 9.9 32.2 28.1 25.7 

 (9) ضعيفة 1.27 2.38 52 49 39 14 17 ك 7
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أشجع روح 
املبادرة بني 
 الطالب .

% 9.9 8.2 22.8 28.7 30.4 

الطالب أمني ثقة  8
 أبنفسهم .

 34 54 47 23 13 ك
 (05 ضعيفة 1.17 2.57

% 7.6 13.5 27.5 31.6 19.9 

9 
أراعي الفروق 
الفردية بني 
 الطالب .

 29 61 45 26 10 ك
 (6) ضعيفة 1.11 2.57

% 5.8 15.2 26.3 35.7 17.0 

10 

أنظم الصف يف 
جمموعات أو 
أفراد مبا يدعم 
 التفاعل التعليمي

 52 50 40 13 16 ك
 (12) ضعيفة 1.24 2.36

% 9.4 7.6 23.4 29.2 30.4 

11 
أوفر جو تعليمي 

صحي داخل 
 البيئة التعليمية

 11 57 66 28 8 ك
 (1) متوسطة 0.95 2.79

% 4.7 16.4 38.6 33.3 6.4 

12 

أشجع الطالب 
احلوار  على

واملناقشة وإبداء 
 الرأي

 54 48 23 13 1 ك
 (2) ضعيفة 1.18 2.61

% 0.6 7.6 13.5 28.1 31.6 

13 

أجيب عن 
استفسارات 

الطالب بعبارات 
 واضحة وكاملة .

 44 49 55 17 6 ك
 (13) ضعيفة 1.07 2.36

% 3.5 9.9 32.2 28.7 25.7 

 ضعيفة 1.14 2.48 الكلي

من  السادسللمعيار ة يأن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانو ( 39يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م معايري جمال تنفيذ الدرس

من معايري  السادسإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشر )إدارة البيئة الصفية( يف املعيار  
 .ية )ضعيفة(وهي تعطي ابلداللة اللفظ، (2.48جمال تنفيذ الدرس جاءت مبتوسط حسايب )

نة إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدي 
أوفر جو تعليمي صـــــــحي داخل البيئة التعليمية ( حيث )( 11املنورة جاءت لصـــــــاحل الفقرة رقم )
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ارســــــــة وهو متوســــــــط حســــــــايب يعرب عن درجة املم ،(2.79بلغ املتوســــــــط احلســــــــايب هلذه الفقرة )
 )متوسطة(.

( )أجيب عن اســـتفســـارات الطالب 13إن أقل املتوســـطات احلســـابية حصـــلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوســــط حســــايب يعرب عن درجة املمارســــة  (2.36رات( واليت بلغ متوســــطها احلســــايب )بعبا

 )ضعيفة(.
ة النفســية فائدة تلك من القناع اعتناء املعلم ابإلجابة عن اســتفســارات الطالب، حيقق جانباً : لذا فإن

 املتعددة للحياة. هلا بواقع احلياة العامة واستخداماهتا يف اجملاالت وكلما كان هناك ربطاً ، العلوم
 (: 40"، كما هو موض  ابجلدول)السادس " إدارة البيئة الصفية نتائج بطاقة املالحظة للمعيار 

 الدروسنفيذ ت جملال يف بطاقة املالحظة السادس( نتائج املعيار 40جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

يدير وقت  1
 احلصة بكفاءة

 0 8 28 12 17 ك
 (1) عالية 1.014 3.42

% 26.2 18.5 43.1 12.3 0 

2 

الصف  ينظم
جمموعات يف 

أو أفراد مبا 
يدعم التفاعل 

 التعليمي

 ك
10 46 9 

0 0 

 (6) متوسطة 0.839 3.12
% 

15.4 70.8 13.8 

0 0 

3 

جو  يوفر
تعليمي صحي 
داخل البيئة 

 التعليمية

 0 8 12 35 10 ك

 (3) متوسطة 0.875 3.28
% 

15.4 53.8 18.5 12.3 

0 

4 

 يشجع
 الطالب على

احلوار 
واملناقشة 

 إبداء الرأيو 

 0 1 25 31 8 ك

 (2) متوسطة 0.701 3.29
% 

12.3 47.7 38.5 1.5 

0 

عن  جييب 5
استفسارات 

 ك
10 38 8 9 

 (4) متوسطة 0.884 3.25 0
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الطالب 
بعبارات 

واضحة وكاملة 
. 

% 

15.4 58.5 12.3 13.8 

0 

6 
يراعي الفروق 
الفردية بني 

 الطالب

 0 10 7 31 17 ك
 (5) متوسطة 0.988 3.15

% 26.2 47.7 10.8 15.4 0 

 متوسطة 0.883 3.08 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 40) يتضح من اجلدول
  -الدرس كانت على النحو التايل: تنفيذمن معايري جمال  السادسملعيار ايف 

من معايري  الثالثاملعيار وهو  (إدارة البيئة الصــفية) لعلوم الطبيعية ملعيارإن درجة ممارســة معلمي ا 
 .(متوسطةتعطي ابلداللة اللفظية )( وهي 3.08)الدروس جاءت مبتوسط حسايب  تنفيذجمال 

إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
هلذه  حيث بلغ املتوســـط احلســـايب .(يدير وقت احلصـــة بكفاءة( )1حل الفقرة )املنورة جاءت لصـــا

 (.عالية( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )3.42) الفقرة
الصـــف يف جمموعات أو أفراد  ينظم( )2إن أقل املتوســـطات احلســـابية حصـــلت عليه الفقرة رقم ) 

وهو متوســط حســايب يعرب عن  ،(3.12حلســايب )واليت بلغ متوســطها ا(مبا يدعم التفاعل التعليمي
 (.متوسطةدرجة املمارسة )

أن نتائج املعيار األول جاءت متنوعة بني الداللة الفظية "متوسطة" والداللة اللفظية ومن املالحظ: 
"عالية" يف كافة فقراهتا، بينما جاءت نتائج املعيار ذاته بداللة لفظية "ضعيفة" يف أداة اإلستبانة، 

عدم متكن معلم العلوم الطبيعية من تقييم مستوى ممارسته ملعايري تنفيذ الدروس  السبب يعزى إىلولعل 
 بصورة عامة، على عكس رأي اخلبري واملتمثل يف املشرف الرتبوي املتخصص يف تلك املادة التدريسية.

جمال ي يف عتماد املدرسالدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري ا: الثالثاحملور 
 تقومي الدروس.

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة لكل معيار  احملورلإلجابة عن هذا 
 -:وهي على النحو التايل النتائج حيث توضح اجلداول اآلتية تلك وإمجاالً  من معايري اجملال تفصيالً 
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 الثالث اجملال ( درجة املمارسة يف41جدول )

 املعيار م

 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة
درجة 
عدد  الرتتيب املمارسة

 املؤشرات
املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون

1 
التقومي املستمر 

 التكويين
 (1) ضعيفة 2.58 11 2.84 3 2.48 8

 (3) ضعيفة 2.50 8 2.61 2 2.47 6 قومي النهائيالت 2
 (2) ضعيفة 2.50 6 2.91 1 2.42 5 وسائل التقومي 3

االستفادة من  4
 نتائج التقومي

 (4) ضعيفة 2.47 7 2.82 2 2.34 5

  ضعيفة 2.51 32 2.80 24 2.42 24 املمارسة الكلية

ية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال ( أن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيع41يتضح من اجلدول )
 (.عطي الداللة اللفظية )ضعيفة، وهي ت(2.51جاءت مبتوسط حسايب ) الدروستقومي 

والسايح  (1996( واجلوير )1994بين خلف )وتتفق نتيجة اجملال الثالث مع العديد من الدراسات   
( 2004ارة )وبعــ(  2004( والشــــــــــــــمراين ) 1998( واخلــدري )1998( وراشــــــــــــــــد ومىن )1997)

( والغامدي 2011وعيســـــــــــــى ) (2008والعمر) (2007والشـــــــــــــرقي ) ،(2007يمات وقطيش )والعل
 ( اليت أشارت إىل وجود ضعف عام يف أداء معلمي العلوم الطبيعية يف جمال تنفيذ الدروس.2010)

اليت ( 2010( ودراســـــــة العليان )2013بدهللا )( ودراســـــــة ع2016بينما ختتلف مع دراســـــــة الزايدية )
أشــــارت إىل درجة ممارســــة متوســــطة، وميكن أن يفســــر ذلك االختالف إىل اختالف املراحل الدراســــية 

، بينما هدفت دراســــــة أداء الطالب معلمي العلوم بكلية الرتبيةحيث هدفت دراســـــــة عبداهلل إىل تقومي 
أبن هناك اختالف كبري  ، وال شــكيف املرحلة االبتدائية العلياتقومي أداء معلمي الرايضــيات العليان إىل 

يف أســــــــــــــــاليــب وطرائق تقومي الطالب بني مراحــل التعليم املختلفــة، فمثاًل مرحلــة التعليم اإلبتــدائي يف 
اململكة العربية الســــعودية يتم تقومي الطالب فيها بشــــكل مســــتمر طيلة الفصــــل الدراســــي مث يتم وضــــع 

لدراســـــــــية يف آخر أســـــــــبوعني تقريباً من الب غري اجملتازين لتحســـــــــني مســـــــــتوايهتم ااخلطط العالجية للط
الفصــــــل الدراســــــي كفرصــــــة أخرية هلم لالجتياز، ويســــــمى هذا النوع من التقومي ابلتقومي املســــــتمر وكما 

 ( أن:41يتضح أيضا من اجلدول )
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املســــتمر التكويين( مبتوســــط ( )التقومي 1لصــــاحل املعيار رقم )جاءت أعلى املتوســــطات احلســــابية   
 .(2.58حسايب )

ج التقومي( مبتوســـط حســـايب ( )االســـتفادة من نتائ4لصـــاحل املعيار )جاءت املتوســـطات احلســـابية أقل 
، ويعد ذلك من األمور املشاهدة لدى الباحث حيث اليوجد لألسف ختطيط جيد من (2.47)

ســـــــــــتفادة من نتائج الطالب لتحســـــــــــني قبل معلمي العلوم أو مشـــــــــــريف العلوم الطبيعية لكيفية اال
س، واألخذ بنتائج التقومي الســــابق للوقوف على األســــباب بشــــكل دقيق والبحث عمليات التدري

لتوجهات التعليم يف الســــــعودية  إال أن الناظرعن ســــــبل التطوير للعملية التعليمية بصــــــورة عامة، 
رات الدولية الختبارات بيزا والتيمز، يلتمس اهتمام وزارة التعليم ابلوقوف على نتائج تقومي االختبا

ني ترتيب اململكة العربية الســـــــــعودية بني الدول املشـــــــــاركة يف مثل تلك االختبارات، إال أن اليت تب
ذلك ابلطبع اليكفي لتحســــــني العملية التعليمية، حيث إن إصــــــالح التعليم ينبغي أن ينطلق من 

وف بشكل جاد على نتائج تقومي الطالب على املدرسة إىل خارجها، مبعىن أنه ينبغي أن يتم الوق
ى مكاتب التعليم وإدارات التعليم ومقارنتها بنتائج املناطق واحملافظات األخرى يف اململكة مســـــــتو 

العربية الســــعودية لتلمس مناطق اخللل، مث أتيت خطوة الوقوف على نتائج املنافســــات الدولية تبعاً 
 :رة لـميكن القول أبن هناك ضرو ومن ذلك لذلك، 

حيث أن التخطيط الســــــــــــــليم لألعوام التالية لن ينجح إال الهتمام واالســــــــــــــتفادة بنتائج التقومي؛ ا .1
لوقوف عنــد األســــــــــــــبــاب املنطقيــة لنتــائج الطالب او  ابالســــــــــــــتفــادة من حتليــل نتــائج العــام الراهن

أســــــباب تتعلق ابلطالب وأخرى تتعلق ابملعلم وأخرى ابملدرســــــة والنظام التعليمي  :وتصــــــنيفها إىل
 .وغريه

( معايري، يندرج حتت 4ال الثالث، حيث اشتمل على عدد )وفيما يلي عرض لنتائج معايري اجمل
 املعيار األول مثانية مؤشرات، وحتت املعيار الثاين ستة مؤشرات، وحتت املعيار الثالث مخسة مؤشرات،

 -:( على النحو التايل29( إىل )26من )وحتت املعيار الرابع مخسة مؤشرات، تتضمن اجلداول 
 -:" " التقومي املستمر التكويين أوال : مؤشرات املعيار األول

"، كما هو موض  ابجلدول)  التقومي املستمر التكويين"  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار األول
42:) 
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 الدروسقومي جملال ت يف أداة اإلستبانة األول( نتائج املعيار 42جدول ) 

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 رياملعيا

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أهتم بتقومي 

الطالب داخل 
 الصف

 29 60 50 25 7 ك
 (3) ضعيفة 1.06 2.53

% 4.1 14.6 29.2 35.1 17.0 

2 

أراعي قياس 
اجلوانب املعرفية 

واملهارية 
واالجتاهية عند 

 التقومي

 13 60 67 26 5 ك

 متوسطة 0.91 2.70

 
(1) 

 
 
 
 
 

% 2.9 15.2 39.2 35.1 7.6 

3 

أنوع بني التقومي 
للدرس والتقومي 

للتكاليف 
 املنزلية

 13 7.6 13 7.6 13 ك
 (2) متوسطة 0.91 2.70

% 12 7.0 12 7.0 12 

4 

لدي سجالت 
دقيقة لتوثيق 
تقدم تعلم 

 الطالب

 54 51 41 12 13 ك
 (7) ضعيفة 1.20 2.29

% 7.6 7.0 24.0 29.8 31.6 

5 

أقدم تغذية 
راجعة للطالب 
بصورة مستمرة 

عن كافة 
خطوات تقومي 

 الطالب

 34 57 45 27 8 ك

 (4) ضعيفة 1.11 2.52

% 4.7 15.8 26.3 33.3 19.9 

6 

أقوم تعلم 
الطالب بشكل 
مستمر خالل 

 وقت التعلم

 31 61 47 25 7 ك
 (5) ضعيفة 1.07 2.50

% 4.1 14.6 27.5 35.7 18.1 

7 

أراعي الفروق 
الفردية بني 

الطالب أثناء 
 التقومي

 3 1.8 3 1.8 3 ك
 (6) ضعيفة 1.03 2.31

% 18 10.5 18 10.5 18 

 (8) ضعيفة 1.20 2.29 54 51 40 13 13 ك 8
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أمنح الطالب 
فرصة التصحيح 

 بعد التقومي
% 7.6 7.6 23.4 29.8 31.6 

 ضعيفة 1.06 2.48 الكلي

للمعيار األول من معايري ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 42يتضح من اجلدول )
  -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م الدروس تقوميجمال 

من  األول إن درجة ممارســـــــة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشـــــــر )التقومي املســـــــتمر التكويين( يف املعيار 
وهي تعطي ابلداللة اللفظية  ،(2.48معايري جمال تقومي الدروس جاءت مبتوســــــــــــــط حســـــــــــــــايب )

 .)ضعيفة(
املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف  

واالجتاهية عند التقومي( حيث  ( )أراعي قياس اجلوانب املعرفية واملهارية2جاءت لصاحل الفقرة رقم )
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة ، (2.70) بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة

 )متوسطة(.
طالب فرصة التصحيح بعد ( )أمنح ال8إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

يعرب عن درجة املمارسة  وهو متوسط حسايب، (2.29ليت بلغ متوسطها احلسايب )التقومي( وا
 )ضعيفة(.

: على معلم العلوم الطبيعية خاصة أن يغرس يف نفوس الطالب رغبة اإلصرار لذا ميكن القول أن
تكار اليت رمبا يعرتيها يف بعض األوقات واحملاولة بعد اخلطأ؛ ذلك لتعزيز قيمة البحث واالستكشاف واالب

للنتائج املرغوبة، لذا كان لزاماً عليه أن يراعي تقييمهم  االصطدام مبعوقات أو حتدايت حتيل دون الوصول
خالل العام الدراسي وأن مينحهم فرصة التعديل والتحسني والتطوير ملستواهم الدراسي، وهذا ملموس 

وهو برانمج الرصد اإللكرتوين -نظام التقييم )املتمثل يف برانمج نور(  من قبل بعض املعلمني، ولكن مجود
مبا يعيق من قدرة املعلم على التعديل والتحسني يف درجات الطالب بعد عملية  -وغريها لنتائج الطالب

رصدها؛ مما يعين أن حتسن مستوى الطالب قد اليفيده يف حتسني صورته السابقة اليت مت تقييمه بناء 
 ومي. ، وعليه الرتكيز على حماولة حتسني ما يتبقى عليه من امتحاانت وغريها من أساليب التقعليها

  (:43"، كما هو موض  ابجلدول)  التقومي املستمر التكويين"  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار األول
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 الدروسقومي جملال تيف بطاقة املالحظة األول ( نتائج املعيار 43جدول ) 

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

1 

تعلم  يقوم
الطالب 
بشكل 

مستمر خالل 
 وقت التعلم

 0 8 6 17 34 ك

 (2) متوسطة 1.044 2.92
% 

52.3 26.2 9.2 12.3 

0 

2 

الفروق  يراعي
الفردية بني 

الطالب أثناء 
 التقومي

 0 1 9 23 32 ك
 (3) متوسطة 0.773 2.68

% 49.2 35.4 13.8 1.5 0 

3 

الطالب  مينح 
فرصة 

التصحيح بعد 
 التقومي

 8 3 31 22 1 ك

 (1) متوسطة 0.973 2.92
% 

1.5 33.8 47.7 4.6 12.3 

 متوسطة 0.93 2.84 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 43) اجلدوليتضح من 
  -س كانت على النحو التايل:و الدر  تقوميمن معايري جمال  األولملعيار ايف 

من  األولاملعيار وهو  (التقومي املســـــــتمر التكويين) إن درجة ممارســـــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلـداللـة اللفظيـة ( وهي 2.84)الـدروس جـاءت مبتوســــــــــــــط حســـــــــــــــايب  تقوميمعـايري جمـال 

 .(متوسطة)
حلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة إن أعلى املتوســـــــــطات ا 

املتوسط حيث بلغ ( الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي مينح ( )3املنورة جاءت لصاحل الفقرة )
 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )2.92) احلسايب هلذه الفقرة

الفروق الفردية بني الطالب  يراعي( )2حصـــــلت عليه الفقرة رقم )إن أقل املتوســـــطات احلســـــابية  
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة  ،(2.68واليت بلغ متوسطها احلسايب )(أثناء التقومي

 (.متوسطة)
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وبذلك تتفق أن نتائج املعيار األول جاءت بداللة الفظية "متوسطة" يف كافة فقراهتا، ومن املالحظ: 
( ودراسة العليان 2013( ودراسة عبدهللا )2016من الدراسات مثل دراسة الزايدية )مع العديد 

 رسة متوسطة.( اليت أشارت إىل درجة مما2010)

 -:اثنيا : مؤشرات املعيار الثاين " التقومي النهائي "

  (: 44"، كما هو موض  ابجلدول)الثاين " التقومي النهائي نتائج أداة اإلستبانة للمعيار 
 الدروسقومي جملال ت يف أداة اإلستبانة الثاين( نتائج املعيار 44ل ) جدو 

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

أخطط لعملية  1
 التقومي النهائي

 32 56 44 29 10 ك
 (2) عيفةض 1.14 2.58

% 5.8 17.0 25.7 32.7 18.7 

2 

أبين تقومي 
املنهج وفق 

جدول 
املواصفات 
 للمحتوى

 44 46 58 19 4 ك

 (5) ضعيفة 1.05 2.37
% 2.3 11.1 33.9 26.9 25.7 

3 

أقدم 
التوجيهات 

للطالب حول 
 التقومي النهائي

 52 51 39 14 15 ك
 (6) ضعيفة 1.23 2.35

% 8.8 8.2 22.8 29.8 30.4 

4 

أستخدم 
املداخل اليت 
تبعث على 

فوس ارتياح ن
الطالب عند 
 التقومي النهائي

 29 60 47 26 9 ك
 (3) ضعيفة 1.10 2.56

% 5.3 15.2 27.5 35.1 17.0 

5 

أراعي الفروق 
الفردية بني 
الطالب يف 
 التقومي النهائي

 52 48 41 14 16 ك
 (4) ضعيفة 1.25 2.38

% 9.4 8.2 24.0 28.1 30.4 

6 
أضع أسئلة 
متايز بني 
الطالب 

 32 56 43 30 10 ك
 (1) ضعيفة 1.15 2.59

% 5.8 17.5 25.1 32.7 18.7 
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املتفوقني من 
 غريهم

 ضعيفة 1.15 2.47 الكلي

عايري من م الثاينللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 44يتضح من اجلدول )
  -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م الدروس تقوميجمال 

من معايري جمال  الثاينإن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشـــــر )التقومي النهائي( يف املعيار  
 .وهي تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة( ،(2.47س جاءت مبتوسط حسايب )و الدر  تقومي

رحلة الثانوية يف املدينة توســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملإن أعلى امل 
( )أضـــع أســـئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم( حيث 6املنورة جاءت لصـــاحل الفقرة رقم )

وهو متوســــــــط حســــــــايب يعرب عن درجة املمارســــــــة  ،(2.59بلغ املتوســــــــط احلســــــــايب هلذه الفقرة )
 )ضعيفة(.

التوجيهات للطالب حول  ( ) أقدم3املتوســـــــطات احلســـــــابية حصـــــــلت عليه الفقرة رقم ) إن أقل 
وهو متوســـــــط حســـــــايب يعرب عن درجة ، (2.35التقومي النهائي( واليت بلغ متوســـــــطها احلســـــــايب )

 املمارسة )ضعيفة(.
لعملي، : تقومي مواد العلوم الطبيعية ينبغي أن خترج من حيز التقومي الورقي إىل التقومي الذا فإن

التدريسية األخرى حيث ارتباطها ابملنهج التجرييب، أو على أقل فطبيعة العلوم الطبيعية ختتلف عن املواد 
 تقدير أن تكون درجات االمتحان النهائي مناصفة بني النظري والعملي.

 
 

  (:45"، كما هو موض  ابجلدول) الثاين " التقومي النهائي نتائج بطاقة املالحظة للمعيار 
 الدروسقومي جملال ت يف بطاقة املالحظة الثاين( نتائج املعيار 45دول ) ج

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

الفروق  يراعي 1
الفردية بني 

 0 1 1 33 30 ك
 (2) متوسطة 0.610 2.58

% 46.2 50.8 1.5 1.5 0 
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الطالب يف 
 التقومي النهائي

2 

أسئلة  يضع
متايز بني 
الطالب 

املتفوقني من 
 غريهم

 0 1 1 37 26 ك

 (1) متوسطة 0.598 2.65
% 

40.0 56.9 1.5 1.5 

0 

 متوسطة 0.604 2.61 الكلي

ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي  ( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية45) يتضح من اجلدول
  -س كانت على النحو التايل:و الدر  تقوميمن معايري جمال  الثاينملعيار ايف 

من معايري جمال  الثايناملعيار وهو  (النهائيالتقومي ) إن درجة ممارســة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
 .(متوسطةي ابلداللة اللفظية )تعط( وهي 2.61)الدروس جاءت مبتوسط حسايب  تقومي

إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
حيث بلغ (أســـــئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم يضـــــع( )2املنورة جاءت لصـــــاحل الفقرة )

 (.متوسطة عن درجة املمارسة )( وهو متوسط حسايب يعرب2.65) املتوسط احلسايب هلذه الفقرة
الفروق الفردية بني الطالب يف  يراعي( )1إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

 وهو متوســــــــط حســــــــايب يعرب عن درجة ،(2.58واليت بلغ متوســــــــطها احلســــــــايب )(التقومي النهائي
 (.متوسطةاملمارسة )
بداللة الفظية "متوسطة" يف كافة فقراهتا، وبذلك تتفق جاءت  الثاينأن نتائج املعيار ومن املالحظ: 

( ودراسة العليان 2013( ودراسة عبدهللا )2016مع العديد من الدراسات مثل دراسة الزايدية )
 ( اليت أشارت إىل درجة ممارسة متوسطة.2010)

  -:املعيار الثالث " وسائل التقومي "اثلثاً : مؤشرات 

  (: 46"، كما هو موض  ابجلدول) وسائل التقومي"  الثالثار للمعي أداة اإلستبانةنتائج 
 الدروسقومي جملال تيف اداة اإلستبانة الثالث ( نتائج املعيار 46جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما
 (3) ضعيفية 1.02 2.31 45 50 56 17 3 ك 1
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أستخدم أساليب 
 26.3 29.2 32.7 9.9 1.8 % التقومي األصيل

أستخدم أساليب  2
 التقومي البديل

 13 57 68 28 5 ك
 (1) متوسطة 0.92 2.73

% 2.9 16.4 39.8 33.3 7.6 

أستخدم أساليب  3
 تقومي األقران

 31 63 46 24 7 ك
 (2) ضعيفية 1.07 2.49

% 4.1 14.0 26.9 36.8 18.1 

أستخدم أساليب  4
 التقومي الذايت

 46 50 56 16 3 ك
 (5) ضعيفية 1.02 2.29

% 1.8 9.4 32.7 29.2 26.9 

5 
عدة أبين األسئلة ب

تتناسب مع صور 
 ثقافة الطالب

 53 51 41 13 13 ك
 (4) ضعيفية 1.20 2.30

% 7.6 7.6 24.0 29.8 31.0 

 ضعيفة 1.04 2.42 الكلي

من معايري  الثالثللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 46) يتضح من اجلدول
 -كانت على النحو التايل:  االعتماد املدرسيعايري ضمن م الدروس تقوميجمال 

من معايري جمال  الثالثيف املعيار  (وسائل التقوميإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشر ) 
 .( وهي تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة(2.42جاءت مبتوسط حسايب ) الدروس تقومي

الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم  
ن( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه ( )أستخدم أساليب تقومي األقرا2جاءت لصاحل الفقرة رقم )

 ( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(..2.73الفقرة )
ليب التقومي الذايت( واليت ( )أستخدم أسا4إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

 وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(. (2.29بلغ متوسطها احلسايب )
 
 

  (: 37"، كما هو موض  ابجلدول) وسائل التقومي"  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الثالث
 الدروسقومي جملال تيف بطاقة املالحظة الثالث ( نتائج املعيار 47جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

 (1) متوسطة 0.805 2.91 1 14 29 20 1 ك 1
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األسئلة  يضع
عدة صور ب

تتناسب مع 
 ثقافة الطالب

% 

1.5 30.8 44.6 21.5 1.5 

 متوسطة 0.805 2.91 الكلي

ماد املدرسي ( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعت47) يتضح من اجلدول
  -س كانت على النحو التايل:و الدر  تقوميمن معايري جمال  الثالثملعيار ايف 

من معايري  الثالثاملعيار وهو  (التقوميوســــــــــــائل ) إن درجة ممارســــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
 .(متوســـــطةتعطي ابلداللة اللفظية )( وهي 2.91)الدروس جاءت مبتوســـــط حســـــايب  تقوميجمال 
أن نتائج املعيار الثاين جاءت بداللة الفظية "متوســـــــــطة" يف كافة فقراهتا، وبذلك ملالحظ: ومن ا

( ودراســـة 2013( ودراســـة عبدهللا )2016تتفق مع العديد من الدراســـات مثل دراســـة الزايدية )
 ( اليت أشارت إىل درجة ممارسة متوسطة.2010العليان )

 -:ة من نتائج التقومي "رابعاً : مؤشرات املعيار الرابع " االستفاد

"، كما هو موض  ابجلدول) االستفادة من نتائج التقومي "  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار الرابع
48:)  

 الدروسقومي جملال ت يف أداة اإلستبانة الرابع( نتائج املعيار 48جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

جة در 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أحلل نتائج تقومي 

الطالب بعد 
 االمتحاانت

 53 50 42 12 14 ك
 (2) ضعيفة 1.21 2.32

% 8.2 7.0 24.6 29.2 31.0 

أفسر نتائج تقومي  2
 الطالب

 30 64 45 25 7 ك
 (1) ضعيفة 1.07 2.50

% 4.1 14.6 26.3 37.4 17.5 

3 
أستخدم تفسريات 
نتائج تقومي الطالب 

 يف حتسن أدائه

 53 51 42 12 13 ك
 (4) ضعيفة 1.19 2.30

% 7.6 7.0 24.6 29.8 31.0 

4 
أستخدم تفسريات 
نتائج الطالب يف 
 تعزيز اساليب التعلم

 47 47 58 16 3 ك
 (5) ضعيفة 1.02 2.30

% 1.8 9.4 33.9 27.5 27.5 

 (3) ضعيفة 1.21 2.31 54 49 41 14 13 ك 5
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أستفيد من نتائج 
تقومي زمالئه 

وتفسرياهتم يف تطوير 
 ادائه

% 7.6 8.2 24.0 28.7 31.6 

 ضعيفة 1.14 2.34 الكلي

من معايري  الرابعللمعيار ة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 48ل )يتضح من اجلدو 
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م لدروسا تقوميجمال 

( يف املعيار الرابع االســـــتفادة من نتائج التقومي) اتإن درجة ممارســـــة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشـــــر  
( وهي تعطي ابلداللة اللفظية 2.34س جاءت مبتوســـــــــــط حســـــــــــايب )و الدر  تقوميمن معايري جمال 

 .)ضعيفة(
لطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم اإن أعلى املتوســـــــــطات  

( )أفســـــر نتائج تقومي الطالب( حيث بلغ املتوســـــط احلســـــايب 2املنورة جاءت لصـــــاحل الفقرة رقم )
 يعرب عن درجة املمارسة )ضعيفة(. ( وهو متوسط حسايب2.50هلذه الفقرة )

ائج الطالب يف ( )أستخدم تفسريات نت4الفقرة رقم )إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه  
( وهو يعرب عن درجة املمارســــــــــة 2.30ســــــــــاليب التعلم( واليت بلغ متوســــــــــطها احلســــــــــايب )أتعزيز 

  )ضعيفة(.
 49"، كما هو موض  ابجلدول)االستفادة من نتائج التقومي "  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الرابع

:)  
 الدروسقومي جملال ت يف بطاقة املالحظة الرابع( نتائج املعيار 49جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

كبرية  الرتتيب
 جدا

 منعدمة ضعيفة متوسطة كبرية

1 
نتائج تقومي  حيلل

الطالب بعد 
 االمتحاانت

 0 7 31 27 0 ك
 (2) متوسطة 0.660 2.69

% 0 41.5 47.7 10.8 0 

نتائج تقومي  يفسر 2
 الطالب

 (1) متوسطة 1.022 2.95 8 7 25 24 1 ك
% 1.5 36.9 38.5 10.8 12.3 

 متوسطة 0.841 2.82 الكلي
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( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 49) يتضح من اجلدول
  -س كانت على النحو التايل:و الدر  تقوميمن معايري جمال  الرابعملعيار ايف 

من  الرابعاملعيار وهو  (االستفادة من نتائج التقومي) إن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
تعطي ابلـداللـة اللفظيـة ( وهي 2.82)الـدروس جـاءت مبتوســــــــــــــط حســـــــــــــــايب  تقوميمعـايري جمـال 

 .(متوسطة)
ات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة إن أعلى املتوســـــــــط 

هلذه  حيث بلغ املتوســــط احلســــايب(نتائج تقومي الطالب يفســــر( )2املنورة جاءت لصــــاحل الفقرة )
 (.متوسطة( وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة )2.95) الفقرة

نتائج تقومي الطالب بعد  حيلل( )1لفقرة رقم )إن أقل املتوســـــــــــطات احلســـــــــــابية حصـــــــــــلت عليه ا 
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة  ،(2.69واليت بلغ متوسطها احلسايب )(االمتحاانت

 (.متوسطة)
أن نتائج املعيار الثاين جاءت بداللة الفظية "متوسطة" يف كافة فقراهتا، وبذلك تتفق ومن املالحظ: 

( ودراسة العليان 2013( ودراسة عبدهللا )2016راسة الزايدية )مع العديد من الدراسات مثل د
 ارسة متوسطة.( اليت أشارت إىل درجة مم2010)

: درجة ممارســــة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرســــي يف جمال احملور الرابع
 مهنية املعلم.

احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املمارسة لكل معيار  لإلجابة عن هذا احملور مت استخراج املتوسطات
 -اًل، حيث توضح اجلداول اآلتية تلك النتائج وهي على النحو التايل:من معايري اجملال تفصيالً وإمجا

 

 ( درجة املمارسة للمحور الرابع  50جدول ) 

 املعيار م

 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة
درجة 
 رسةاملما

عدد  الرتتيب
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 املؤشرات

املتوسط 
احلسايب 
 املوزون



 

235 
 

1 

املعرفة بسياسة 
التعليم يف 

اململكة العربية 
 السعودية

 (2) متوسطة 2.67 7 3.35 1 2.56 6

2 
السمات 
 الشخصية

 (3) ضعيفة 2.52 13 2.52 6 2.52 7

 (4) ضعيفة 2.50 9 2.88 1 2.45 8 ية الذاتيةالتنم 3

4 
املشاركة 
 اجملتمعية

 (1) متوسطة 2.70 11 3.16 3 2.52 8

  ضعيفة 2.60 40 2.98 11 2.51 29 املمارسة الكلية

( أن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال 50يتضح من اجلدول )
 .(، وهي تعطي الداللة اللفظية )ضعيفة(2.60توسط حسايب )مهنية املعلم جاءت مب

(، وراشــد ومىن 1997ســايح )وال كدراســة  مع العديد من الدراســات الرابعوتتفق نتيجة اجملال  
(، والغامدي 2008والعمر) (2007والشــــــــــــــرقي ) (،2004، وبعارة )(1998(، واخلدري )1998)
 .مهنية املعلممعلمي العلوم الطبيعية يف جمال إىل وجود ضعف عام يف أداء ت ( اليت أشار 2010)

أشارت إىل درجة ممارسة متوسطة يف اجملال املهين ( اليت 2010دراسة العليان )ينما ختتلف مع 
للمعلم، وميكن تفســـــــــــري ذلك االختالف إىل اختالف طبيعة املمارســـــــــــات املهنية بني املرحلة اإلبتدائية 

ا يتبني من الطالب وكذلك األدوار املطلوبة من املعلم، وكمواملرحلة الثانوية حيث اختالف خصـــــــائص 
 ( أن:50اجلدول )

( )املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية 1أعلى املتوسطات احلسابية لصاحل املعيار رقم )  
 .( 2.56السعودية( مبتوسط حسايب )

( )املشــــــاركة 4)يارواملع ( )الســــــمات الشــــــخصــــــية(2أقل املتوســــــطات احلســــــابية لصــــــاحل املعيار ) 
 .(2.52حسابيني )اجملتمعية( مبتوسطي 

 : ومن ذلك جند أن هناك ضرورة لـ
العلوم الطبيعية ابلدورات اليت تنمي اجلانب الشخصي وتصقل الشخصية  معلمياالهتمام بتزويد  .1

 .على الطالب ا ينعكس ذلك إجياابً مب
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 .اته يف املناسبات الوطنية وغريهل مشاركمن خال ومربياً  ومرشداً  تفعيل دور املعلم يف احلي موجهاً  .2
( معايري يندرج حتت املعيار 4وفيما يلي عرض لنتائج معايري اجملال الرابع؛ حيث اشتمل على عدد )

األول ستة مؤشرات وحتت املعيار الثاين سبعة مؤشرات وحتت املعيار الثالث مثانية مؤشرات، وحتت 
 -ايل:( على النحو الت34( إىل )31داول من )املعيار الرابع مثانية مؤشرات، تتضمن اجل

 -:أوال : مؤشرات املعيار األول " املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية "

"، كما املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية "  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار األول
  (: 51هو موض  ابجلدول)

 مهنية املعلمجملال  يف بطاقة اإلستبانة األولتائج املعيار ( ن51جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أمل أبنظمة ولوائح 

اخلدمة املدنية املتعلقة 
 ابلتعليم  .

 11 59 65 28 8 ك
 (1) متوسطة 0.95 2.78

% 4.7 16.4 38.0 34.5 6.4 

أمل أبنظمة ولوائح  2
 وزارة التعليم .

 29 60 47 25 10 ك
 (3) ضعيفة 1.11 2.57

% 5.8 14.6 27.5 35.1 17.0 

3 
أدرك سياسة التعليم 
يف اململكة العربية 

 السعودية

 52 48 41 14 16 ك
 (5) ضعيفة 1.25 2.38

% 9.4 8.2 24.0 28.1 30.4 

4 

أدرك الغاايت 
االسرتاتيجية للتعليم 

العربية يف اململكة 
السعودية وفق رؤية 

2030 

 33 54 46 28 10 ك

 (4) ضعيفة 1.14 2.5
% 5.8 16.4 26.9 31.6 19.3 

5 

أدرك نواتج التعليم 
املطلوبة ضمن 
مرحلته ومادته 

 التدريسية

 11 59 64 30 7 ك

 (2) متوسطة 0.94 2.78
% 4.1 17.5 37.4 34.5 6.4 

6 
أدرك ماله وماعليه 

من حقوق وواجبات 
 جتاه مهنة التعليم

 44 47 57 17 6 ك
 (6) ضعيفة 1.08 2.38

% 3.5 9.9 33.3 27.5 25.7 

 ضعيفة 1.07 2.56 الكلي
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من معايري  األول ة للمعيارالثانويابملرحلة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ( 51تضح من اجلدول )ي
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م مهنية املعلمجمال 

)املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية  اتإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملؤشر  
( وهي 2.56ط حسايب )السعودية( يف املعيار األول من معايري جمال مهنية املعلم جاءت مبتوس

 .تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة(
إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  

( )أمل أبنظمة ولوائح اخلدمة املدنية( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه 1اءت لصاحل الفقرة رقم )ج
 رسة )متوسطة(.وسط حسايب يعرب عن درجة املما( وهو مت2.78الفقرة )

( )أدرك ماله وماعليه من حقوق وواجبات 6إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة  (2.38واليت بلغ متوسطها احلسايب )جتاه مهنة التعليم( 
 املمارسة )ضعيفة(.
، فمن واقع خربة د مؤرقة للمعلمنيتع ملعلم حبقوقه وواجباتهوع معرفة اأن موض :وميكن القول

وساط املعلمني يف أ تلتمس أن مثة إشكاليات سادا عام 18لفرتة زادت عن  نية كمعلمالباحث امليدا
، وقد تكون إحدى عن مهمة التدريس ومعرفة حقوقهم كاملة بعيداً  اً حتديد مليهرفة املهام الواجبة عمع

 بطاقة وصف وظيفي واضح للمعلم. أسباب ذلك عدم وجود
"، كما املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية "  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار األول

 - (:52هو موض  ابجلدول) 
 
 

 مهنية املعلمجملال  يف بطاثة املالحظة األول( نتائج املعيار 52جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب

 املعيار
وسط املت

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 اندرا أحياان غالبا دائما

ال 
 أفعل

ماله وماعليه  يدرك 1
من حقوق 

 0 1 29 27 8 ك
 (6) متوسطة 0.717 3.35

% 12.3 41.5 44.6 1.5 0 
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وواجبات جتاه مهنة 
 التعليم

 متوسطة 0.717 3.35 الكلي

( أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي 52) يتضح من اجلدول
  -كانت على النحو التايل:  مهنية املعلممن معايري جمال  األولملعيار ايف 

)املعرفة بســــــــــــــياســـــــــــــــة التعليم يف اململكة العربية  إن درجة ممارســـــــــــــــة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
( وهي 3.35)جاءت مبتوسـط حسـايب  مهنية املعلممن معايري جمال  األولر املعياوهو  السـعودية(

 .(متوسطةتعطي ابلداللة اللفظية )
أن نتائج املعيار الثاين جاءت بداللة الفظية "متوســـطة" يف كافة فقراهتا، وبذلك تتفق ومن املالحظ: 

( ودراســـــة العليان 2013عبدهللا )( ودراســـــة 2016مع العديد من الدراســـــات مثل دراســـــة الزايدية )
 ( اليت أشارت إىل درجة ممارسة متوسطة.2010)

 -:اثنياً : مؤشرات املعيار الثاين " السمات الشخصية "

  "، كما هو موض  ابجلدول) (: السمات الشخصية"  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار الثاين
 ملعلممهنية اجملال يف أداة اإلستبانة الثاين ( نتائج املعيار 53جدول )

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
أعاجل املواقف 

أبساليب تربوية 
 رشيدة

 52 49 41 12 17 ك
 (6) ضعيفة 1.26 2.37

% 9.9 7.0 24.0 28.7 30.4 

2 

درة على أمتلك الق
ايصال مفاهيم 

الدرس ابساليب 
تربوية تعزز 

اجلوانب األخالقية 
 لدى الطالب

 33 53 46 27 12 ك

 (2) ضعيفة 1.17 2.60
% 7.0 15.8 26.9 31.0 19.3 

3 

أمل مبيثاق 
أخالقيات مهنة 

التعليم يف اململكة 
 العربية السعودية

 29 59 48 24 11 ك

 (3) ضعيفة 1.12 2.58
% 6.4 14.0 28.1 34.5 17.0 
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4 

أظهر القدوة 
احلسنة للطالب 
اباللتزام الالئق 

 للمظهر

 52 50 39 13 17 ك
 (7) ضعيفة 1.26 2.37

% 9.9 7.6 22.8 29.2 30.4 

5 
أظهر االحرتام 
واالهتمام حنو 
 الطالب مجيعهم

 11 57 66 28 9 ك
 (1) متوسطة 0.96 2.80

% 5.3 16.4 38.6 33.3 6.4 

6 

أحتلى ابلصرب 
وضبط النفس عند 

التعامل مع 
 الطالب

 34 54 48 23 12 ك
 (4) ضعيفة 1.15 2.56

% 7.0 13.5 28.1 31.6 19.9 

7 
أظهر اجلدية 
والتفاعل أثناء 
 عملية التدريس

 44 47 56 16 8 ك
 (5) ضعيفة 1.10 2.39

% 4.7 9.4 32.7 27.5 25.7 

 ةضعيف 1.14 2.52 الكلي

من معايري  الثاين ة للمعيارأن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 53يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م مهنية املعلمجمال 

الطبيعية ملؤشــر )الســمات الشــخصــية( يف املعيار الثاين من معايري إن درجة ممارســة معلمي العلوم  
 .( وهي تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة(2.52جمال مهنية املعلم جاءت مبتوسط حسايب )

إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
( )أظهر االحرتام واالهتمام حنو الطالب مجيعهم( حيث بلغ 5)املنورة جاءت لصـــــــاحل الفقرة رقم 

 يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(.( وهو متوسط حسايب 2.80وسط احلسايب هلذه الفقرة )املت
( )أظهر القدوة احلســـــــــنة للطالب 4إن أقل املتوســـــــــطات احلســـــــــابية حصـــــــــلت عليه الفقرة رقم ) 

(  وهو متوســــط حســــايب يعرب عن 2.37طها احلســــايب )اباللتزام الالئق للمظهر( واليت بلغ متوســــ
 عيفة(.درجة املمارسة )ض

: التزام معلم العلوم الطبيعية بســـــمات وأخالقيات املعلم وســـــعيه املســـــتمر لتطوير شـــــخصـــــيته لذا فإن
واالرتقاء هبا يعد من أولوايت األمور اليت ينبغي على معلم العلوم الطبيعية أن أيخذها بعني االعتبار 

 لشروع يف التطوير األكادميي أو املهين أو التدريسي.قبل ا
  (:54"، كما هو موض  ابجلدول)  السمات الشخصية"  ة املالحظة للمعيار الثايننتائج بطاق
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 مهنية املعلمجملال  يف بطاقة املالحظة الثاين( نتائج املعيار 54جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل دراان أحياان غالبا دائما

1 

القدوة  يظهر
احلسنة للطالب 
اباللتزام الالئق 

 للمظهر

 0 0 27 27 11 ك
4.25 0.730 

عالية 
 جدا

(1) 
% 16.9 41.5 41.5 0 0 

2 
االحرتام  يظهر

واالهتمام حنو 
 الطالب مجيعهم

 0 8 27 19 11 ك
 (5) عالية 0.921 3.49

% 16.9 29.2 41.5 12.3 0 

3 

ابلصرب  ىيتحل
وضبط النفس 

عند التعامل مع 
 الطالب

 0 8 36 13 8 ك
 (4) عالية 0.650 3.68

% 12.3 20.0 55.4 12.3 0 

4 
اجلدية  يظهر

والتفاعل أثناء 
 عملية التدريس

 0 9 34 21 1 ك
 (6) ضعيفة 1.10 2.39

% 1.5 32.3 52.3 13.8 0 

5 

يظهر يف سلوكة 
التحلي 

ابألخالق 
 واآلداب
 اإلسالمية

 0 8 36 13 8 ك

 (3) عالية 0.650 3.68
% 12.3 20.0 55.4 12.3 

0 

6 
حيقق العدالة 
واإلنصاف يف 
 معاملة الطالب

 0 7 34 13 11 ك
 (2) عالية 0.901 3.93

% 16.9 20.0 52.3 10.8 0 

 عالية 0.660 3.57 الكلي

طبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي ( أن ممارسة معلمي العلوم ال54) يتضح من اجلدول
  -كانت على النحو التايل:  مهنية املعلممن معايري جمال  الثاينملعيار ايف 

من معايري  الثايناملعيار وهو  (السمات الشخصية) إن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
 .(عاليةتعطي ابلداللة اللفظية )ي ( وه3.57)الدروس جاءت مبتوسط حسايب  تقوميجمال 

إن أعلى املتوســـــــــطات احلســـــــــابية الســـــــــتجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة  
حيث (رالقدوة احلســـــــنة للطالب اباللتزام الالئق للمظه يظهر( )1املنورة جاءت لصـــــــاحل الفقرة )
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عالية ســـايب يعرب عن درجة املمارســـة )( وهو متوســـط ح4.25) بلغ املتوســـط احلســـايب هلذه الفقرة
 (.جدا

اجلدية والتفاعل أثناء عملية  يظهر( )4إن أقل املتوســـــطات احلســـــابية حصـــــلت عليه الفقرة رقم ) 
وهو متوســــط حســــايب يعرب عن درجة املمارســــة  ،(2.39واليت بلغ متوســــطها احلســــايب )(التدريس

 (.ضعيفة)
وهي بذلك ال تتفق مع أي " عاليةبداللة الفظية "أن نتائج املعيار الثاين جاءت ومن املالحظ: 

 دراسة سابقة.

 -:اثلثاً : مؤشرات املعيار الثالث " التنمية الذاتية "

  (: 55"، كما هو موض  ابجلدول) الذاتيةالتنمية "  نتائج أداة اإلستبانة للمعيار الثالث
 املعلم مهنيةجملال يف أداة اإلستبانة الثالث ( نتائج املعيار 55جدول ) 

 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

1 
تطوير أحرص على 

ذايت يف جمال 
 ختصصي

 52 49 41 12 17 ك
 (6) ضعيفة 1.26 2.37

% 9.9 7.0 24.0 28.7 30.4 

2 
حضور  أحرص على

املؤمترات املتخصصه 
 يف جماله

 29 60 47 26 9 ك
 (2) ضعيفة 1.10 2.56

% 5.3 15.2 27.5 35.1 17.0 

3 
أحرص على حضور 
املؤمترات املتخصصه 

 جمالهيف 

 44 46 57 19 5 ك
 (4) ضعيفة 1.07 2.38

% 2.9 11.1 33.3 26.9 25.7 

4 
أحضر الندوات 

وورش العمل يف جمال 
 هختصص

 52 50 40 15 14 ك
 (8) ضعيفة 1.22 2.35

% 8.2 8.8 23.4 29.2 30.4 

5 
أاتبع الدورايت 
العلمية يف جمال 

 ختصصه

 32 55 48 26 9 ك
 (1) متوسطة 1.92 2.67

% 5.3 15.2 28.1 32.2 18.7 

6 
أستفيد من نتائج 

األحباث العلمية يف 
 دعم ثقافته العلمية

 29 61 47 25 9 ك
 (3) ضعيفة 1.09 2.55

% 5.3 14.6 27.5 35.7 17.0 
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7 
أحصل على دورات 
تدريبية لتنمية مهاراته 

 التدريسية

 44 48 56 17 6 ك
 (7) ضعيفة 1.07 2.37

% 3.5 9.9 32.7 28.1 25.7 

أتبادل  اخلربات مع  8
 زمالء ختصصه

 52 48 42 12 17 ك
 (5) ضعيفة 1.26 2.38

% 9.9 7.0 24.6 28.1 30.4 
 ضعيفة 1.24 2.45 الكلي

من معايري  الثالث ة للمعيارأن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 55يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م مهنية املعلمجمال 

مية الذاتية( يف املعيار الثالث من معايري جمال )التن ملؤشراتإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية  
 .( وهي تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة(2.45مهنية املعلم جاءت مبتوسط حسايب )

إن أعلى املتوسطات احلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  
العلمية يف جمال ختصصي( حيث بلغ املتوسط  دورايت( )أاتبع ال5جاءت لصاحل الفقرة رقم )

 .يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(( وهو متوسط حسايب 2.67احلسايب هلذه الفقرة )
( )أحضر الندوات وورش العمل يف جمال 4إن أقل املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم ) 

يعرب عن درجة املمارسة حسايب (  وهو متوسط 2.35ختصصه( واليت بلغ متوسطها احلسايب )
 )ضعيفة(.

حصول مؤشر "أاتبع الدورايت العلمية يف جمال ختصص" على  جيد ترتيب املؤشراتوالناظر إىل 
أعلى ترتيب ضمن مؤشرات معيار التنمية الذاتية وحصول مؤشر "أحضر الندوات وورش العمل يف جمال 

 من األمور اليت تستدعي التوقف يعد ؛هعيار نفسختصصي" على الرتتيب األخري ضمن مؤشرات امل
 -:عندها، وميكن أن نعزوا ذلك إىل

 .يعود إىل كثافة جدوهلم التدريسي ضعف إقبال املعلمني حلضور الندوات يف جمال ختصصهم قد 
 .بتطوير ذاتية بطريقة حمفزة لذلك ضرورة االهتمام بوضع معايري ملكافئة املعلم املهتم 
 علمني جبانب التطوير املهين وعدد الساعات لتدريبية اليت حيصلالعالوات السنوية للمضرورة ربط  

 .عليها يف جمال ختصصه العلمي
  (: 56"، كما هو موض  ابجلدول) التنمية الذاتية"  نتائج بطاقة املالحظة للمعيار الثالث

 مهنية املعلمجملال الثالث ( نتائج املعيار 56جدول ) 
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 املؤشر م
التكرارات 

 والنسب
املتوسط  املعيار

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 الرتتيب املمارسة

 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

أتبادل  اخلربات مع  1
 زمالء ختصصه

 (1) متوسطة 0.893 2.88 1 12 37 8 7 ك
% 10.8 12.3 56.9 18.5 1.5 

 متوسطة 0.893 2.88 الكلي

معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري االعتماد املدرسي ( أن ممارسة 56) يتضح من اجلدول
  -كانت على النحو التايل:  مهنية املعلممن معايري جمال  الثاينملعيار ايف 

من معايري جمال  الثالثاملعيار وهو  (التنمية الذاتية) إن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعيار 
ومن  .(متوســـــــــطةتعطي ابلداللة اللفظية )( وهي 2.88)حســـــــــايب  جاءت مبتوســـــــــط مهنية املعلم
ختتلف مع نتائج " وهي بذلك متوســـــــــطةأن نتائج املعيار الثاين جاءت بداللة الفظية "املالحظ: 

 أداة اإلستبانة يف ذلك اجملال.
 -:املشاركة اجملتمعية "رابعاً : مؤشرات املعيار الرابع " 

  (: 57"، كما هو موض  ابجلدول) املشاركة اجملتمعية"  رابعنتائج أداة اإلستبانة للمعيار ال
 مهنية املعلمجملال يف أداة اإلستبانة الرابع ( نتائج املعيار  57جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 ال أفعل اندرا أحياان غالبا دائما

أقدم مشاركات  1
 جمتمعية ختصصية

 11 57 68 29 6 ك
 (2) ضعيفة 0.92 2.77

% 3.5 17.0 39.8 33.3 6.4 

أقدم مشاركات  2
 جمتمعية تربوية

 52 49 41 15 14 ك
 (7) ضعيفة 1.23 2.35

% 8.2 8.8 24.0 28.7 30.4 

3 
أتعاون مع إدارة 

املدرسة يف معاجلة 
 ظروف الطالب

 11 56 67 28 9 ك
 (1) متوسطة 0.96 2.81

% 5.3 16.4 39.2 32.7 6.4 

4 
أشارك املدرسة يف 
األنشطة التعليمية 

 املختلفة

 32 54 46 27 12 ك
 (3) ضعيفة 1.16 2.60

% 7.0 15.8 26.9 31.6 18.7 

5 
أشارك احلي يف 
األنشطة املومسية 

 والوطنية

 52 50 40 15 14 ك

 ضعيفة 1.22 2.35

(8) 
 
 
 
 

% 8.2 8.8 23.4 29.2 30.4 
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أبين عالقات اجيابية  6
 مع أولياء االمور

 29 62 45 26 9 ك
 (4) ضعيفة 1.10 2.55

% 5.3 15.2 26.3 36.3 17.0 

7 

أستثمر عالقاته مع 
أولياء األمور يف 

اجلوانب دعم 
 الرتبوية

 44 48 55 19 5 ك
 (5) ضعيفة 1.07 2.37

% 2.9 11.1 32.2 28.1 25.7 

8 
أسهم يف نشر 

الثقافات العلمية 
 والرتبوية يف احلي

 52 48 42 14 15 ك
 (6) ضعيفة 1.24 2.36

% 8.8 8.2 24.6 28.1 30.4 

 ضعيفة 1.11 2.52 الكلي

 من معايري الرابع ة للمعيارممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانويأن ( 57يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م مهنية املعلمجمال 

)املشاركة اجملتمعية( ضمن معايري جمال مهنية  ملؤشراتإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية  
 .( وهي تعطي ابلداللة اللفظية )ضعيفة(2.52املعلم جاءت مبتوسط حسايب )

تجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات احلسابية الس 
( ) أتعاون مع إدارة املدرسة يف معاجلة ظروف الطالب ( حيث بلغ  3جاءت لصاحل الفقرة رقم )

 يعرب عن درجة املمارسة )متوسطة(.وهو متوسط حسايب  (2.81املتوسط احلسايب هلذه الفقرة )
( )أشارك احلي يف األنشطة املومسية 5بية حصلت عليه الفقرة رقم )إن أقل املتوسطات احلسا 

(  وهو متوسط حسايب يعرب عن درجة املمارسة 2.35والوطنية ( واليت بلغ متوسطها احلسايب )
 )ضعيفة(.

ط لمعلمني على األقل يف حميلضرورة االهتمام بتفعيل دور املشاركة اجملتمعية  :لذا فإن هناك
وهلل احلمد بدأ اجملتمع يلتمس أثر ذلك ، ب أثر بليغ يستطيع التأثري بشكل كبري، فاملعلم صاححيهم

 .دية احلي ومجعيات األحياء وغريهامن خالل مشاركة بعض املعلمني ألن
  (:58"، كما هو موض  ابجلدول)  املشاركة اجملتمعية"  الرابع نتائج بطاقة املالحظة للمعيار

 مهنية املعلمجملال يف بطاقة املالحظة  الرابع( نتائج املعيار  58جدول )

التكرارات  املؤشر م
 والنسب

املتوسط  املعيار
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 الرتتيب
 أفعلال  اندرا أحياان غالبا دائما

 (1) عالية 0.772 3.46 0 1 38 16 10 ك 1
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عالقات  يبين
اجيابية مع أولياء 

 االمور
% 

15.4 24.6 58.5 1.5 

0 

2 

عالقاته  يستثمر
مع أولياء األمور 
يف دعم اجلوانب 

 الرتبوية

 44 48 55 19 5 ك
 (2) متوسطة 0.649 3.22

% 2.9 11.1 32.2 28.1 25.7 

3 
يف نشر  يساهم

الثقافات العلمية 
 والرتبوية يف احلي

 52 48 42 14 15 ك
 (3) متوسطة 0.890 2.80

% 8.8 8.2 24.6 28.1 30.4 

 متوسطة 0.770 3.16 الكلي

من معايري  الرابع ة للمعيارأن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوي( 58يتضح من اجلدول )
 -كانت على النحو التايل:  عايري االعتماد املدرسيضمن م مهنية املعلمجمال 

اركة اجملتمعية( ضمن معايري جمال مهنية )املش ملؤشراتإن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية  
 .(متوسطة( وهي تعطي ابلداللة اللفظية )3.16املعلم جاءت مبتوسط حسايب )

حلسابية الستجاابت معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف املدينة املنورة إن أعلى املتوسطات ا 
( حيث بلغ املتوسط مورلياء األعالقات اجيابية مع أو  يبين( )  1جاءت لصاحل الفقرة رقم )

 (.عاليةيعرب عن درجة املمارسة )( وهو متوسط حسايب 3.46احلسايب هلذه الفقرة )
يف نشر الثقافات العلمية  يساهم( )3املتوسطات احلسابية حصلت عليه الفقرة رقم )إن أقل  

رب عن درجة (  وهو متوسط حسايب يع2.80( واليت بلغ متوسطها احلسايب )والرتبوية يف احلي
 (.متوسطةاملمارسة )

 الثاينإجابة السؤال 

 -ينص السؤال على اآليت:

، سنوات املؤهل العلميومتغريات )العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي  ما
 اخلربة، عدد الدرورات التدريبية، التخصص(؟

 -عدد من احملاور حبسب املتغريات على النحو التايل:ولإلجابة عن السؤال اخلامس مت تقسيم ذلك إىل 
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ألداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري املؤهل العلمي العالقة بني مراعاة اأواًل: 
 :)بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه(

ظهرت  تسبريمان، وبعد حتليل البياان معامل االرتباطالسؤال مت استخدام  اجلزء من لإلجابة عن هذا
  -:(59، كما يف اجلدول )النتائج على النحو التايل

 (59جدول )
 العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي واملؤهل العلمي

 

 اجملال م
 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة

معامل  الرتتيب العالقة
 الداللة اإلرتباط

معامل 
 الداللة اإلرتباط

معامل 
 الداللة اإلرتباط

ختطيط  1
 7380. -0.016 9050. 0.015 0.570 0.047- الدروس

ارتباط عكسي 
ضعيف وغري دال 

 إحصائيا
(3) 

ضعيف طردي ارتباط  4320. 0440. 2980. 1310. 0.565 0.044- تنفيذ الدروس 2
 وغري دال إحصائيا

(1) 

ضعيف  طرديارتباط  7410. 0130. 8950. 0170. 0.587 0.042- تقومي الدروس 3
 وغري دال إحصائيا

(2) 

 9360. -0.032 9670. -0.005 0.452 0.058- مهنية املعلم 4
ارتباط عكسي 

ضعيف وغري دال 
 إحصائيا

(4) 

 0.651 0.004- 0.766 0.041 0.536 0.048- الكلي
ارتباط عكسي ضعيف وغري دال 

 إحصائيا

ني مراعاة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي ( أن العالقة ب59يتضح من اجلدول )
، حيث باطية عكسية ضعيفة غري دالةرتقة اوهي عال (0.004-)واملؤهل العلمي جاءت بقيمة 

تباط عكسي ضعيف وغري دال ( وهو ار 0.016-حصل جمال ختطيط الدروس على معامل ارتباط )
ضعيف وغري  طرديتباط وهو ار ( 0.044ل ارتباط )تنفيذ الدروس على معام، وحصل جمال حصائياً إ

ضعيف  طردي( وهو ارتباط 0.013، وحصل جمال تقومي الدروس على معامل ارتباط )حصائياً إدال 
تباط وهو ار (  0.032-، وكذلك حصل جمال مهنية املعلم على معامل ارتباط )حصائياً إوغري دال 

 .حصائياً إعكسي ضعيف وغري دال 
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فاقًا بني هذه الدراسة والدراسات السالقة يف حمور التعرف على العالقة بني مل جيد الباحث ات
معايري االعتماد املدرسي واملتغريات احملددة، بل ختتلف طبيعة هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

درسي ني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املباألخرى يف كوهنا حبثت عن التعرف على العالقة 
، خمتلفة بذلك عن الدراسات السابقة اليت تناول عدد كبري منها الفروق واجتاهاهتا بني واملؤهل العلمي

عبدهللا ودراسة  م(2016ممارسة املعلم التدريسية واملهنية وبني متغري املؤهل العلمي كدراسة الزايدنة )
( 2010يسى وحمسن )( ودراسة ع2011( ودراسة اخلشمان )2011ي )دراسة القرش( و 2013)

ودراسة  (2005( ودراسة العاجز ونشوان )2007( ودراسة العنزي )2009ودراسة علي )ودراسة 
 .(2010( ودراسة الغامدي )2010( ودراسة العليان )2011عيسى )

مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  :كما أن
 ؤهل العلمي ميكن أن تعزى إىل:املدرسي وامل

وال يتطلب وجود مؤهل أعلى أن احلد األدىن كمتطلب لتدريس العلوم الطبيعية هو البكالويوس،  .1
 .لذلك

بوضع مقرر جتهاد املعلم ليس هناك جمال ال التايلثبات املقرر وبناءه من قبل وزارة التعليم، فب .2
 .(اهياً اجتو  ايً ومهار  )معرفياً  وعاً ون يتأثر مبؤهله العلمي كماً 

، فقد تصل فرتة ثبات املقررات لسنوات طويلة للمقررات الدراسية اً الثبات الفرتي الطويل نسبي .3
 .ث تغيري جوهري حملتواها ومضموهنادون حدو 

-1) ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري سنوات اخلربةالعالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم اثنياً: 
 :ا فوق(فم 11، من 6-10، 5

ظهرت  وبعد حتليل البياانتمعامل االرتباط سبريمان، السؤال مت استخدام اجلزء من لإلجابة عن هذا 
 -:(60، كما يف اجلدول )النتائج على النحو التايل

 (60جدول ) 
 املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي وسنوات اخلربةالعالقة بني مراعاة األداء 

 اجملال م
 األدااتن معا بطاقة املالحظة انةأداة اإلستب

معامل  الرتتيب العالقة
 اإلرتباط

 الداللة
معامل 
 اإلرتباط

 الداللة
معامل 
 اإلرتباط

 الداللة
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ختطيط  1
 0.077 -0.016 1160. 0.197- 0.038 0.159* الدروس

ضعيف  عكسيارتباط 
 (3) وغري دال إحصائيا

تنفيذ  2
 الدروس

*0.190 0.013 -0.069 .5830 .0440 .2980 
ارتباط طردي ضعيف 

 وغري دال إحصائيا
(1) 

تقومي  3
 الدروس

0.103 0.181 **0.410- .0010 .0130 .0910 
ارتباط طردي ضعيف 

 وغري دال إحصائيا
(2) 

مهنية  4
 املعلم

*0.155 0.043 -0.135 .2830 0.032- .1630 
ارتباط عكسي ضعيف 

 وغري دال إحصائيا
(4) 

 0.158 0.033 0.770 0.203- 0.069 0.152* الكلي
ضعيف وغري دال  طرديارتباط 

 إحصائيا

( أن العالقة بني مراعاة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي وسنوات 60يتضح من اجلدول )
، وحيث حصل دالة إحصائياً غري تباطية طردية ضعيفة و ر ( وهي عالقة ا0.033بقيمة )اخلربة جاءت 
، حصائياً إضعيف ودال  عكسيوهو ارتباط  (-0.016)دروس على معامل ارتباط جمال ختطيط ال

دال غري وهو ارتباط طردي ضعيف و ( 0440.وحصل جمال تنفيذ الدروس على معامل ارتباط )
تباط طردي ضعيف وغري ( وهو ار 0130.تقومي الدروس على معامل ارتباط )، وحصل جمال حصائياً إ

وهو ارتباط طردي (  -0.032) ل مهنية املعلم على معامل ارتباط، وكذلك حصل جماحصائياً إدال 
 .حصائياً إدال وغري ضعيف 

كما أنه مل جيد الباحث أيضاً اتفاقاً بني هذه الدراسة والدراسات السابقة يف حمور التعرف على 
ن الدراسات العالقة بني معايري االعتماد املدرسي ومتغري سنوات اخلربة، بل ختتلف طبيعة هذه الدراسة ع

األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد بني مراعاة السابقة األخرى يف كوهنا حبثت عن التعرف على العالقة 
، خمتلفة بذلك عن الدراسات السابقة اليت تناول عدد كبري منها الفروق املدرسي واملؤهل العلمي

م( 2016كدراسة الزايدنة )   املؤهل العلميواجتاهاهتا بني ممارسة املعلم التدريسية واملهنية وبني متغري
( ودراسة عيسى وحمسن 2011( ودراسة اخلشمان )2011شي )( ودراسة القر 2013عبدهللا )ودراسة 

ودراسة  (2005)( ودراسة العاجز ونشوان 2007( ودراسة العنزي )2009( ودراسة علي )2010)
 .(2010( ودراسة الغامدي )2010( ودراسة العليان )2011عيسى )

م ملعايري االعتماد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مراعاة األداء املهين للمعل :لذا فإن
 -املدرسي وعدد سنوات اخلربة ميكن أن تعزى إىل:
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ملعلم العلوم الطبيعية يف امتالك أساليب وطرائق  تطويرايً  عدد سنوات اخلربة قد حيدث جانباً  .1
، ىل من حيث االرتباطتيب جمال تنفيذ الدروس يف املرتبة األو متنوعة لتنفيذ الدروس، كما جاء تر 

وهو يعطيه خربة يف التعرف واكتشاف خصائص الطالب ومعرفة الطرق واألساليب احملببة إليهم 
 للتعلم.

للنظر وحكمة وأتين عند  وبعداً  وتعامالً  خالقياً أأكثر مهنية عدد سنوات اخلربة جتعل املعلم  .2
 ختلفة داخل الصف وداخل املدرسة بصورة عامة .التعامل مع املواقف امل

العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري عدد الدورات اثلثاً: 
 :فما فوق( – 6، 5 – 3، 2 – 1التدريبية اليت حصل عليها املعلم من  )

ظهرت  وبعد حتليل البياانتط سبريمان، معامل االرتباالسؤال مت استخدام اجلزء من لإلجابة عن هذا 
 -:(61، كما يف اجلدول )النتائج على النحو التايل

 ( 61جدول ) 
 الدوراتالعالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي وعدد 

 اجملال م
 األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة

معامل  الرتتيب العالقة
 الداللة اطاإلرتب

معامل 
 الداللة اإلرتباط

معامل 
 الداللة اإلرتباط

ختطيط  1
 0.153 -0.261 000. -631.** 0.153 0.109 الدروس

ضعيف  عكسيارتباط 
 (3) وغري دال إحصائيا

تنفيذ  2
 الدروس

0.128 0.095 -.160 .202 .0480 .1960 
ارتباط طردي ضعيف 

 وغري دال إحصائيا
(1) 

تقومي  3
 الدروس

0.028 0.714 **.795- .000 -0.383 .3570 
ضعيف  عكسيارتباط 

 وغري دال إحصائيا
(2) 

مهنية  4
 املعلم

0.116 0.129 *.310- .012 0.039- .1350 
ارتباط عكسي ضعيف 

 وغري دال إحصائيا
(4) 

 0.739 0.606- 0.054 0.474- 0.157 0.108 الكلي
ضعيف وغري دال  عكسيارتباط 

 إحصائيا

( أن العالقة بني مراعاة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي وعدد 61جلدول )يتضح من ا
، ضعيفة وغري دالة إحصائياً  عكسيةة تباطير وهي عالقة ا( -0.606الدورات التدريبية جاءت بقيمة )

ضعيف وغري  عكسي( وهو ارتباط -0.261وحيث حصل جمال ختطيط الدروس على معامل ارتباط )
ارتباط طردي ضعيف  وهو( 0480.)، وحصل جمال تنفيذ الدروس على معامل ارتباط حصائياً إ دال
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 عكسيوهو ارتباط ( 0.383-)، وحصل جمال تقومي الدروس على معامل ارتباط وغري دال إحصائياً 
وهو  (-0.039)على معامل ارتباط  ، وكذلك حصل جمال مهنية املعلمحصائياً إضعيف وغري دال 

 .حصائياً إي ضعيف وغري دال تباط طردار 
كما أنه مل جيد الباحث كذلك اتفاقًا بني هذه الدراسة والدراسات السابقة يف حمور التعرف 
على العالقة بني معايري االعتماد املدرسي ومتغري الدورات التدريبية، بل ختتلف طبيعة هذه الدراسة عن 

ء املهين للمعلم بني مراعاة األداى العالقة الدراسات السابقة األخرى يف كوهنا حبثت عن التعرف عل
خمتلفة بذلك عن الدراسات السابقة؛ اليت تناول عدد كبري منها  ملعايري االعتماد املدرسي واملؤهل العلمي

( 2016الفروق واجتاهاهتا بني ممارسة املعلم التدريسية واملهنية وبني متغري املؤهل العلمي كدراسة الزايدنة )
ودراسة عيسى وحمسن  (2011( ودراسة اخلشمان )2011)ي ( ودراسة القرش2013 )عبدهللاودراسة 

ودراسة  (2005( ودراسة العاجز ونشوان )2007ودراسة العنزي ) (2009علي ) ودراسة( 2010)
 .(2010اسة الغامدي )( ودر 2010( ودراسة العليان )2011عيسى )

مراعاة األداء املهين إحصائية بني  عدم وجود عالقة ذات داللة :ومن ذلك ميكن القول أبن
 -:ي وعدد الدورات ميكن أن تعزى إىلللمعلم ملعايري االعتماد املدرس

ويلتمس الباحث ذلك من  ؛ة اليت تقدم ملعلمي العلوم الطبيعيةيشح الربامج التدريبية التخصص .1
 املنورة. خالل عمله لفرتة زادت عن ثالث سنوات كمشرف تدريب إبدارة تعليم منطقة املدينة

العمق العلمي واملهاري لكثري من الربامج التدريبية اليت تقدم يف جمال التدريب الرتبوي  ضعف .2
 وعدم مالمستها احلقيقية حلاجات املعلمني بصورة مباشرة. وغريها

العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري مادة التدريس  رابعاً:
 :علم أرض( –أحياء –كيمياء   –ء)فيزاي

ظهرت  وبعد حتليل البياانتمعامل االرتباط سبريمان، السؤال مت استخدام اجلزء من لإلجابة عن هذا 
  -:(62، كما يف اجلدول )النتائج على النحو التايل

 ( 62جدول ) 
 يسالعالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومادة التدر 

 الرتتيب العالقة األدااتن معا بطاقة املالحظة أداة اإلستبانة اجملال م
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معامل 
 الداللة اإلرتباط

معامل 
 الداللة اإلرتباط

معامل 
 الداللة اإلرتباط

ختطيط  1
 الدروس

-0.002 0.973 **404.0 .0010 0.200 0.487 
ضعيف  طرديارتباط 

 وغري دال إحصائيا
(3) 

تنفيذ  2
 الدروس

-0.031 0.682 -0.242 .0530 .137-0 .3680 
ضعيف  عكسيارتباط 

 وغري دال إحصائيا
(1) 

تقومي  3
 الدروس

-0.055 0.470 **0.502 .0000 0.223 .0230 
ضعيف  طرديارتباط 

 دال إحصائياو 
(2) 

مهنية  4
 املعلم

-0.042 0.580 -0.079 0.532 0.061- .5560 
ارتباط عكسي ضعيف 

 إحصائياوغري دال 
(4) 

 0.358 0.056 0.147 0.146 0.701 0.029- الكلي
ضعيف وغري دال  طرديارتباط 

 إحصائيا

( أن العالقة بني مراعاة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي ومادة 62يتضح من اجلدول )
حصل  ، وحيثضعيفة غري دالة إحصائياً  طرديةتباطية ر ( وهي عالقة ا0.056جاءت بقيمة ) التدريس

، ضعيف وغري دال إحصائياً  طرديتباط ( وهو ار 0.200جمال ختطيط الدروس على معامل ارتباط )
وهو ارتباط عكسي ضعيف وغري دال  (0-137.)وحصل جمال تنفيذ الدروس على معامل ارتباط 

ضعيف وغري  طردي( وهو ارتباط 0.223) ، وحصل جمال تقومي الدروس على معامل ارتباطحصائياً إ
تباط عكسي وهو ار ( -0.061، وكذلك حصل جمال مهنية املعلم على معامل ارتباط )حصائياً إدال 

 .ضعيف وغري دال إحصائياً 
وكما أنه مل جيد أيضا اتفاقاً بني هذه الدراسة والدراسات السالقة يف حمور التعرف على العالقة 

هذه الدراسة عن الدراسات  بني معايري االعتماد املدرسي ومتغري مادة التدريس، بل ختتلف طبيعة
معلم ملعايري االعتماد بني مراعاة األداء املهين للالسابقة األخرى يف كوهنا حبثت عن التعرف على العالقة 

؛ خمتلفة بذلك عن الدراسات السابقة اليت تناول عدد كبري منها الفروق املدرسي واملؤهل العلمي
( 2016هنية وبني متغري املؤهل العلمي كدراسة الزايدنة )واجتاهاهتا بني ممارسة املعلم التدريسية وامل

( ودراسة عيسى وحمسن 2011)( ودراسة اخلشمان 2011ودراسة القرشي )( 2013 )عبدهللاودراسة 
ودراسة  (2005( ودراسة العاجز ونشوان )2007ودراسة العنزي )( 2009علي ) ودراسة( 2010)

 .(2010ة الغامدي )( ودراس2010ان )( ودراسة العلي2011عيسى )
عايري االعتماد عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مراعاة األداء املهين للمعلم مل :لذا فإن

 -:كن أن تعزى إىلاملدرسي ومادة التدريس مي
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 تشابه اإلعداد املهين واألكادميي ملعلمي العلوم الطبيعية مبختلف ختصصاهتم العلمية. .1
 تطبيقي قبل خترج املعلم الكتساب اخلربات األساسية للتدريس.عدم كفاية الفصل الدراسي ال .2
 االعتماد املدرسي ومعايريه.عدم إملام املعلم مبفهوم  .3

اإلجابة عن اول الباحث من خالل الفصل القادم سيتن نتائج الدراسة ومناقشتهاوبعد أن مت عرض 
 -السؤال الثالث واملتمثل ابلتايل:

 ؟يف ضوء معايري االعتماد املدرسيح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية جراءات التصور املقرت إأسس و  ما

: قام الباحث بوضع األهداف واملرتكزات اليت ينطلق منها التصور وإجراءاته كما سيأيت ستكون اإلجابة
 من خالل الفصل اخلامس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 نتائج الدراسة ومناقشتها                         

 

 اخلامس الفصل



 

253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 خامتة الدراسة

 لدراسة:أواًل: اهلدف من ا

  -الدراسة إىل حتقيق ما يلي:هذه هدفت 
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حتديد املعايري اليت ينبغي توفرها يف أداء معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية يف ضوء  -5
 االعتماد املدرسي.

ملعايري االعتماد املدرسي التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية  -6
 مهنية املعلم(. –تقومي الدروس –ستنفيذ الدرو  –الدروسيف جماالت )ختطيط 

التعرف على العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي واملتغريات  -7
 مادة التدريس(. –عدد الدورات التدريبية  –سنوات اخلربة  –)املؤهل العلمي

لمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري جراءات التصور املقرتح لتطوير أداء معإأسس و حتديد  -8
 االعتماد املدرسي.

 اثنياً: نتائج الدراسة:

 -توصل الباحث من خالل الدراسة إىل عدد من النتائج وهي على النحو التايل:

طيط الدروس جاءت درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال خت .1
(، وهي تعطي 2.62حسايب )مبتوسط على مستوى األداتني ايري يف نتيجتها الكلية لكل املع
 الداللة اللفظية )متوسطة(.

درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال ختطيط الدروس جاءت  .2
 -التايل:، على النحو يف نتيجتها التفصيلية على مستوى املعايري

جاءت نتيجة درجة املمارســة ألداة اإلســتبانة مبتوســط لدراســي،التخطيط العام للمنهج ايف معيار  
( بداللة لفظية ضــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســط حســايب 2.44حســايب )

  ( بداللة لفظية متوسطة.2.71)
جاءت نتيجة درجة املمارســـــة ألداة  م العلوم الطبيعية،ختطيط األهداف التفصـــــيلية لتعلييف معيار  

( بداللة لفظية ضــــــــــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة 2.46ســــــــــتبانة مبتوســــــــــط حســــــــــايب )اإل
 ( بداللة لفظية متوسطة.3.10فجاءت مبتوسط حسايب )
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حسايب  جاءت نتيجة درجة املمارسة ألداة اإلستبانة مبتوسط تصميم الدروس اليومية،يف معيار   
( 3.13قة املالحظة فجاءت مبتوسط حسايب )( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطا2.48)

  بداللة لفظية متوسطة. 
جاءت نتيجة درجة املمارســة ألداة اإلســتبانة مبتوســط حســايب توظيف طرائق التدريس، يف معيار  

( 2.94اءت مبتوسط حسايب )( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فج2.43)
 بداللة لفظية متوسطة.

، جاءت نتيجة درجة املمارســـــــة ألداة اإلســـــــتبانة مبتوســـــــط تصـــــــميم األنشـــــــطة التعليميةر يف معيا 
( بداللة لفظية ضــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســط حســايب 2.45حســايب )

 ( بداللة لفظية متوسطة.3.29)
ذ الدروس جاءت يف لعلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال تنفيدرجة ممارسة معلمي ا .3

(، وهي تعطي الداللة 2.76مبتوسط حسايب ) على مستوى األداتني نتيجتها الكلية لكل املعايري
 (.متوسطةاللفظية )

الدروس جاءت يف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال تنفيذ  .4
 -التايل:، على النحو نتيجتها التفصيلية على مستوى املعايري

( 2.44جاءت نتيجة درجة املمارسة ألداة اإلستبانة مبتوسط حسايب ) التمهيد للدرس،يف معيار  
( بداللة 3.51بداللة لفظية ضــــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســــط حســــايب )

  لفظية متوسطة. 
سـتبانة مبتوسـط حسـايب جاءت نتيجة درجة املمارسـة ألداة اإلالعرض املناسـب للدرس، يف معيار  

( 3.31( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط حسايب )2.48)
 بداللة لفظية متوسطة.
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ة ألداة اإلســــــــــتبانة مكن العلمي من املادة التدريســــــــــية، جاءت نتيجة درجة املمارســــــــــالتيف معيار  
يجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط ( بداللة لفظية ضعيفة، أما نت2.52مبتوسط حسايب )

 ( بداللة لفظية متوسطة.3.35حسايب )
جاءت نتيجة درجة املمارســــــة ألداة اإلســــــتبانة االســــــتخدام الفعال للوســــــائل التعليمية، يف معيار  

يفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط ( بداللة لفظية ضع2.48مبتوسط حسايب )
 لة لفظية متوسطة.( بدال3.17حسايب )

جاءت نتيجة درجة املمارســــــــــة ألداة اإلســــــــــتبانة التوظيف الفعال لألنشــــــــــطة التعليمية، يف معيار  
( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط 2.44مبتوسط حسايب )

 ( بداللة لفظية متوسطة.3.16حسايب )
تيجة درجة املمارســــــة ألداة اإلســــــتبانة مبتوســــــط حســــــايب ، جاءت ن يف معيار إدارة البيئة الصــــــفية 

( 3.08( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط حسايب )2.48)
 بداللة لفظية متوسطة.

اءت  االعتماد املدرسي يف جمال تقومي الدروس جدرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري .5
(، وهي تعطي 2.51مبتوسط حسايب )املعايري، على مستوى األداتني نتيجتها الكلية لكل 

 الداللة اللفظية )ضعيفة(.
درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري االعتماد املدرسي يف جمال تقومي الدروس جاءت يف  .6

 -، على النحو التايل:ى مستوى املعايرينتيجتها التفصيلية عل

جاءت نتيجة درجة املمارسة ألداة اإلستبانة مبتوسط حسايب لتكويين، التقومي املستمر ايف معيار   
( 2.84( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط حسايب )2.48)

 بداللة لفظية متوسطة.
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( 2.47جاءت نتيجة درجة املمارســة ألداة اإلســتبانة مبتوســط حســايب ) التقومي النهائي،يف معيار  
( بداللة 2.61اللة لفظية ضــــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســــط حســــايب )بد

 لفظية متوسطة.
( 2.42جاءت نتيجة درجة املمارســة ألداة اإلســتبانة مبتوســط حســايب )وســائل التقومي، يف معيار  

بداللة ( 2.91ضــــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســــط حســــايب ) بداللة لفظية
 لفظية متوسطة.

، جاءت نتيجة درجة املمارســـــــة ألداة اإلســـــــتبانة مبتوســـــــط االســـــــتفادة من نتائج التقومييف معيار  
( بداللة لفظية ضــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســط حســايب 2.34حســايب )

 ( بداللة لفظية متوسطة.2.82)
 االعتماد املدرسي يف جمال مهنية املعلم جاءت درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري .7

(، وهي تعطي الداللة 2.60مبتوسط حسايب ) على مستوى األداتني نتيجتها الكلية لكل املعايري
 اللفظية )ضعيفة(.

االعتماد املدرسي يف جمال مهنية املعلم جاءت يف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ملعايري  .8
 -، على النحو التايل:مستوى املعايري نتيجتها التفصيلية على

جاءت نتيجة درجة املمارسة ألداة املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، يف معيار   
ا يف بطاقة املالحظة ( بداللة لفظية ضــــــــــعيفة، أما نتيجته2.56اإلســــــــــتبانة مبتوســــــــــط حســــــــــايب )

 ( بداللة لفظية متوسطة.3.35فجاءت مبتوسط حسايب )
جاءت نتيجة درجة املمارســــة ألداة اإلســــتبانة مبتوســــط حســــايب الســــمات الشــــخصــــية، يف معيار  

( 3.57( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوسط حسايب )2.52)
 بداللة لفظية عالية.



 

258 
 

( 2.45حســـايب )جاءت نتيجة درجة املمارســـة ألداة اإلســـتبانة مبتوســـط التنمية الذاتية، ر يف معيا 
( بداللة 2.88بداللة لفظية ضــــعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت مبتوســــط حســــايب )

 لفظية متوسطة.
ايب ، جاءت نتيجة درجة املمارســــــــة ألداة اإلســــــــتبانة مبتوســــــــط حســــــــاملشــــــــاركة اجملتمعيةيف معيار  

( 3.16مبتوسط حسايب )( بداللة لفظية ضعيفة، أما نتيجتها يف بطاقة املالحظة فجاءت 2.52)
  بداللة لفظية متوسطة. 

العالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي جاءت نتيجة دراسة  -9
مادة التدريس( على  –التدريبية عدد الدورات  –سنوات اخلربة  –واملتغريات )املؤهل العلمي

( وابلدالالت التالية )   0.056،   0.606-،   0.033،   0.004-الرتتيب التايل ) 
ارتباط عكسي ضعيف غري دال إحصائيا، ارتباط طردي ضعيف غري دال إحصائيا، ارتباط 

 عكسي ضعيف غري دال إحصائيا، ارتباط طردي ضعيف غري دال إحصائيا (

عتماد التصور املقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية ابملدينة املنورة يف ضوء معايري اال: اثلثاً 
 املدرسي:
 -متهيد: .1

تُعد املدرسة حمضن عقول الطالب والطالبات وحمطة من حمطات التوجيه القيمي والسلوكي والبيئة املناسبة 
واالستعداد  احلياةمستعدين ملواجهة ظروف كساهبم املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة ليكونوا إل 

 لبناء مستقبل وطين يسهم يف تقدمه وارتقاءه.
 جايب يف مستوي  املعلمني بشكل عام وخصوصاً إتطوير  لتعليمية خالل العقود القادمة إىلتتطلع النظم او 

املهارات الالزمة يف معلم العلوم الطبيعية املستقبلية من خالل  بناء وجتديدم الطبيعية، حبيث تستطيع معلمي العلو 
 . عةالتقومي املتنو امج التدريبية وأساليب اإلشراف و الرب 

لقدرات لامتالكه دى وهذا كله يتأثر مب املواد،تدريس مواد العلوم الطبيعية مرهون جناحه مبعلم تلك  نإ
، والشك أن تلك القدرات لن تنمو من خالل املمارسة وجه هله من أداء رسالته على أكملمكاانت اليت تؤ واإل

عية من ميارس عملية التدريس منذ سنوات غري املنضبطة أو غري املوجهة؛ لذا رمبا جند بعض معلمي العلوم الطبي
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طويلة ولكن خربته كخربة معلم حديث التعيني، فهو يقوم بتكرار نفس األساليب والطرق واالسرتاتيجيات، 
خطواته يف التدريس طيلة تلك السنوات بدون تطوير أو تقدم ملحوظ على أدائه املهين والتدريسي؛  ويعيد نفس

 -اب التالية:وكل ذلك ميكن أن يفسر ابألسب
 ضعف الرغبة يف التطوير والتحسني.غياب الدافعية و  
ليت تفتقر إىل الالمباالة واليت ســــــــــــــببتها أســــــــــــــاليب وآليات تقومي أداء املعلم الروتينية والتقليدية، وا 

 احملاسبية احلقيقية وجوانب التحفيز والتشجيع.
ــــاحــــث على أمهيــــة التطوير املهين القــــائ ــــة ومن هــــذا املنطلق يؤكــــد الب م على التخطيط ومعرف

الكفاايت للمعلم وحتديد حاجاته التطويرية بصــــورة دقيقة؛ لرســــم خطط املمارســــة املقننة والصــــحيحة 
 ألداء املهين والتدريسي لدى معلم العلوم الطبيعية.اليت تؤدي إىل منو وتطور وحتسن ا

 أهداف التصور املقرتح :ب. 
معايري االعتماد  يف ضوء العلوم الطبيعية يف املدينة املنورةتطوير أداء معلمي  إىليهدف التصور املقرتح 

 -:أمهها ، ومنحتقيق عدة أهداف من خالل املدرسي

 حتديد أهم مسات وصفات معلم العلوم الطبيعية.  -1
 .اليت ينبغي على معلم العلوم الطبيعية اكتساهبا والوجدانية، أهم الكفاايت املعرفية واملهاريةحتديد   -2
 لوم الطبيعية.اليت حيتاجها معلم الع امج التطوير املهينلرب بناء حزم   -3

  منطلقات التصور املقرتح :ج. 

 -املقرتح من عدة منطلقات وهي:انطلق التصور 

 وبرانمج التحول الوطين فيما خيص التعليم. 2030أهداف رؤية اململكة العربية السعودية  -1
 معايري بعض الدول املتقدمة يف االعتماد املدرسي. -2
 ط وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية.خط -3
ول أمهية موضوع تطوير أداء ما أسفرت عنه نتائج وتوصيات الدراسات واألحباث السابقة ح -4

 ومعلمي العلوم الطبيعية على وجه اخلصوص. املعلمني عموماً 



 

260 
 

 حماور التصور املقرتح :د. 
 مسات وصفات معلم العلوم الطبيعية:أبرز أوال ً: 

 .ن الراسخ ابلعقيدة اإلسالميةاإلميا -1
بطريقة سريعة ومناسبة يف الذكاء والفطنة اليت متكنه من التصرف  يتمتع املعلم بقدر من -2

 .خمتلفة مواقف
 الثقافة العامة يف شىت جماالت املعرفة. يتمتع املعلم بقدر من -3
اته لظروف حي ن يكون متفهماً أمرتفع من فهم الذات والرضا عنها و  متتع املعلم بقدر -4

 .ولظروف عمله املختلفة
بعض احلقائق والبياانت لذلك معرفته  شمليمن املعلومات الغزيرة يف جمال ختصصه و  ميتلك قدراً  -5

 .والتصميمات اليت تنتمي جملال ختصصه عن فهمه للمفاهيم الرئيسة فضالً 
ت التعلم ويشمل ذلك أسس التعلم اجليد ونظراي يتمتع املعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعلم -6

خاصة يف املرحلة  جمال التدريس واخلصائص اجلسمية والعقلية للطالب وتطبيقاهتا يفاملختلفة 
 يقوم ابلتدريس فيها. اليت

وأبيسر  قل وقتأواملهارات ما ميكنه من احلصول على أية معلومة حيتاج إليها يف  ميتلك من القدرات -7
 خصوصاً يف التعامل مع التقنيات املختلفة. جهد

.املستمر للطالب وحثهم على التعلمتشجيع والتحفيز ال -8
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 -:التطويريةالكفاايت املعرفية واملهارية وحزم الربامج هـ. 

 وحزم الربامج التطويرية والوجدانية ( الكفاايت املعرفية واملهارية 63جدول )

 التطويريةاحلزمة  الكفاية احملور جمال الكفاية م
 مقرتحات التطبيق

ات عدد الساع
 النظرية

عدد الساعات 
 العملية

طرق وأساليب 
 التطوير املهين

 ختطيط الدرس 1

 التخطيط العام للمنهج الدراسي

 .املرغوبةالعلوم تعلم  توجيه .1
 .االسرتاتيجيات الالزمة لتدريس العلوم الطبيعية .2
 .االسرتاتيجيات الالزمة لتدريس العلوم الطبيعية .3
 .خطط للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج .4
 .ربط الدروس ابألهداف العامة للمادة أو املقرر .5
 واضحة ألساليب التقومي .الصورات الت .6
 .مصادر التعلم الداعمة للتدريس .7
طرائق التدريس العامة الفعالة لتدريس العلوم  .8

 الطبيعية .
 احملتوى الدراسي.التحليل الكامل  .9

 .التصورات العامة البديلة للتدريس .10

التخطيط الفعال 
لوم لتدريس الع
 الطبيعية

 ورش عمل 4 8

ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم 
 العلوم الطبيعية

 
 
 

 توى الدرس .حمل ل اليومييحلالت .1
 .أهداف الدرس بطرق قابلة للقياس صياغة .2
حتقق جوانب االستقصاء بطرق أهدافاً  صياغة .3

 .والبحث
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تنمي مهارات التفكري بطرق أهدافاً  صياغة .4 
 .التحليلي

 .تنمي مهارات التفكري الناقدبطرق  أهدافاً  صياغة .5
تنمي أساليب حل بطرق أهدافاً صياغة  .6

 .املشكالت
 .الطالب أهدافاً تعزز العمل اجلماعي بني صياغة .7
 .طالبالاخلربات السابقة لدى حتديد  .8
وانب التعلم املختلفة للدرس ) جلاألهداف  مشول .9

 (.املعرفية ، املهارية ، الوجدانية
 .روق الفردية بني الطالبأهداف تراعي الف صياغة .10
 .أشرك الطالب يف وضع األهداف .11
األهداف على نتائج حتليل االمتحاانت  بناء .12

 للفصول السابقة

 تصميم الدروس اليومية

 .طرائق التدريس املناسبة للدرس حتديد .1
 .أهداف للدرس بطريقة صحيحة وفعالة صياغة .2
 .االهداف على مستوايت تفكري عليا صياغة .3
 .شطة تعليمية للدروسأن توظيف .4
 الواجبات املنزلية املناسبة لتعزيز التعلم . اختيار .5
 الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس. انتقاء .6
الفروق الفردية بني الطالب يف تنوع طرائق  توظيف .7

 .التدريس
ئية لالنتقال السلس بني اخلطوات االجرا حتديد .8

 األهداف

تصميم دروس مواد 
 العلوم الطبيعية

12 4 
 حلقات تطبيقية

+ 
 لم مهنيةجمتمعات تع
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 .قياس التعلمأساليب التقومي املناسبة ل أستخدام .9

 توظيف طرائق التدريس

 .م اسرتاتيجات التعلم النشطاأستخد .1
 .أساليب التيسري والتوجيه أستخدام .2
 .يف طرائق التدريس أنواع .3
بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني  املواءمة .4

 .الطالب
أساليب تدريسية مناسبة لذوي  كارابت .5

 .االحتياجات اخلاصة

 تصميم األنشطة التعليمية

أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية  تصميم .1
 .الثقة أبنفسهم

 انشطة تعليمية مناسبة ملستوايت الطالب . تصميم .2
 ات التفكري العلياأنشطة تعلميمة تعزز مهار  تصميم .3
الطالب على التعلم  أنشطة تعليمية تساعد تصميم .4

 .الذايت
أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية  تصميم .5

 .مهارات االطالع والبحث
 انشطة تعلمية الصفية نوعية . تصميم .6
انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق  تصميم .7

 أهداف الدرس .
 أنشطة تعليمية تعزز استخدامات التقنية. تصميم .8

 رسالتمهيد للد الدروسنفيذ ت 2
 التدريسي املناسب ملوضوع الدرس ار املدخليختا .1
 أساليب التمهيد ملوضوع الدرس . تنويع .2

املدخل إىل الدروس 
 2 6 النموذجية

 برانمج تدرييب
+ 
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أساليب رفع الدافعية للتعلم من خالل  استخدام .3
 مدخل الدرس .

 أساليب التمهيد ملوضوع الدرس . تنويع .4
 املواقف اجلارية كمدخل للدرس توظيف .5

 حلقات تطبيقية

 العرض املناسب للدرس

موضوع الدرس اجلديد خبربات الطالب  ربط .1
 السابقة .

 اخلصائص املميزة للمفهوم توضيح .2
 .ترابط بني املفاهيم املختلفة يف الدرس عمل .3
 التدرج يف تقدمي املهارات للدرس مراعاة .4
من الطالب تقدمي أفكار إجيابية تقود  الطلب .5

  احللولالطالب إىل اإلبداع يف
أساليب احلوار واملناقشة للتعرف على  استخدام .6

 خربات الطالب
على تنمية االجتاهات لدى الطالب حنو  العمل .7

 مادة التخصص
 التطبيقات املختربية للدروس . استخدام .8
حث الطالب على التطبيق العملي للمفاهيم يف  .9

 اة اليوميةاحلي
تقنيات التعليم احلديثة ومصادر التعلم  استخدام .10

 املتنوعة
 . للطالباملفاهيم أبسلوب مناسب تفسري  .11
 الطالب الوقت الكايف للتدريب على املهارات منح .12
 طرح أسئلة تقيس املستوايت العقلية العليا .13
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يف اللغة العربية الفصحى بشكل سليم  استخدام .14
 أثناء التدريس

التمكن العلمي من املادة 
 التدريسية

 اصةاتريخ العلم وفلسفاته اخل بيان .1
 العالقة بني موضوعات مادته والعلوم األخرى بيان .2
مصادر املعرفة املتنوعة للحصول على   استخدام .3

 املعلومات واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدرس
بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف  التمييز .4

 موضوع الدرس
 بنية املادة العلمية بطريقة صحيحة ليلحت .5
 .بكفاءة أثناء الشرح األمثلة التوضيحية استخدام .6
 عرض أمثلة تطبيقية على موضوعات الدرس .7

االستخدام الفعال للوسائل 
 التعليمية

 وسائل تعليمية حتقق أهداف الدرس استخدام .1
 الرسومات والصور التوضيحية يف الدرس توظيف .2
يف الوسائل التعليمية مبا يتناسب مع  التنويع .3

 مستوايت الطالب واهتماماهتم .
خامات البيئة كوسائل تعليمية لعرض  اماستخد .4

 الدرس .
بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل  االعتناء .5

 التعليمية .
يم السبورة بطريقة منظمة تظهر املفاه استخدام .6

 العلمية
بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل  االعتناء .7

 التعليمية .

 4 8 إدارة البيئة الصفية
 دروس منوذجية

+ 
 عملورش 
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التوظيف الفعال لألنشطة 
 التعليمية

 األنشطة املناسبة ملستوايت الطالب . تصميم .1
 راعي الفروق الفردية بني الطالبم أنشطة تتصميأ .2
انشطة تنمي مهارات التفكري العليا لدى  تصميم .3

 الطالب .
 أنشطة الصفية لتحقيق أهداف الدرس . توظيف .4
أنشطة تتيح للطالب تنمية مهارات  تصميم .5

 لبحث واالطالعا
 انشطة استكشافية تعزز مفاهيم الدرس . تصميم .6
 الوقت املناسب لألنشطة التعليمية ختصيص .7
 أنشطة بديلة لتحقيق أهداف الدرس تصميم .8

 إدارة البيئة الصفية

 التعلم التعاوين والعمل بروح الفريق الواحد دعم .1
 التعلم الذايت واملستمر لدى الطالب دعم .2
ت األمن والسالمة يف البيئة احتياجا مراعاة .3

 التعليمية .
 املرونة يف إدارة البيئة التعليمية . مراعاة .4
 على العدل بني الطالب التأكيد .5
 إجنازات الطالب ويشجعهم عليه . دعم .6
 روح املبادرة بني الطالب . تشجيع .7
 ثقة الطالب أبنفسهم تنمية .8
 الفروق الفردية بني الطالب . مراعاة .9

ات أو أفراد مبا يدعم الصف يف جمموع تنظيم .10
 التفاعل التعليمي

 جو تعليمي صحي داخل البيئة التعليمية توفري .11
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 احلوار واملناقشة وإبداء الرأي الطالب علىتشجيع  .12
عن استفسارات الطالب بعبارات واضحة االجابة  .13

 وكاملة .

3 

 التقومي املستمر التكويين الدروسقومي ت

 .بتقومي الطالب داخل الصف االهتمام .1
قياس اجلوانب املعرفية واملهارية واالجتاهية  مراعاة .2

 عند التقومي
 بني التقومي للدرس والتقومي للتكاليف املنزلية التنويع .3
سجالت دقيقة لتوثيق تقدم تعلم ب االحتفاظ .4

 الطالب
تغذية راجعة للطالب بصورة مستمرة عن  تقدمي .5

 كافة خطوات تقومي الطالب
خالل وقت تعلم الطالب بشكل مستمر  تقومي .6

 التعلم
 الفروق الفردية بني الطالب أثناء التقومي مراعاة .7
 منح الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي .8

 ورش عمل 4 4 التقومي الفعال

 التقومي النهائي 

 ط لعملية التقومي النهائييخطالت .1
 تقومي املنهج وفق جدول املواصفات للمحتوى بناء .2
 النهائيالتوجيهات للطالب حول التقومي  تقدمي .3
املداخل اليت تبعث على ارتياح نفوس  استخدام .4

 الطالب عند التقومي النهائي .
الفروق الفردية بني الطالب يف التقومي  مراعاة .5

 النهائي
 أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم وضع .6
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 وسائل التقومي 

 أساليب التقومي األصيل استخدام .1
 لأساليب التقومي البدي استخدام .2
 أساليب تقومي األقران استخدام .3
 أساليب التقومي الذايت استخدام .4

 األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة الطالب بناء .5

 االستفادة من نتائج التقومي 

 نتائج تقومي الطالب بعد االمتحاانت حتليل .1
 نتائج تقومي الطالب تفسري .2
تفسريات نتائج تقومي الطالب يف حتسن  استخدام .3

 أدائه
تفسريات نتائج الطالب يف تعزيز  تخداماس .4

 اساليب التعلم
من نتائج تقومي زمالئه وتفسرياهتم يف االستفادة  .5

 تطوير ادائه

 مهنية املعلم 4
بسياسة التعليم يف اململكة املعرفة 

 العربية السعودية

 دمة املدنية املتعلقة ابلتعليمأبنظمة ولوائح اخل االملام .1
 وزارة التعليم .أبنظمة ولوائح  االملام .2
 سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ادراك .3
الغاايت االسرتاتيجية للتعليم يف اململكة  ادراك .4

 . 2030العربية السعودية وفق رؤية 
نواتج التعليم املطلوبة ضمن مرحلته ومادته  ادراك .5

 التدريسية
ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة  ادراك .6

 التعليم

 4 4 علم اجلديدامل
 ندوة علمية

+ 
 ورش عمل

 املواقف أبساليب تربوية رشيدة معاجلة .1 السمات الشخصية
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القدرة على ايصال مفاهيم الدرس ابساليب  امتالك .2
 تربوية تعزز اجلوانب األخالقية لدى الطالب

مبيثاق أخالقيات مهنة التعليم يف اململكة  االملام .3
 العربية السعودية

سنة للطالب اباللتزام الالئق القدوة احل اظهار .4
 للمظهر

ابلصرب وضبط النفس عند التعامل مع  التحلي .5
 الطالب

 أثناء عملية التدريس يف اجلدية والتفاعل اظهار .6

 التنمية الذاتية

 رص على تطوير ذايت يف جمال ختصصياحل .1
 رص على حضور املؤمترات املتخصصه يف جمالهاحل .2
 جمال ختصصهالندوات وورش العمل يف  حضور .3
 الدورايت العلمية يف جمال ختصصه متابعة .4
من نتائج األحباث العلمية يف دعم ثقافته  االستفادة .5

 العلمية
على دورات تدريبية لتنمية مهاراته  احلصول .6

 التدريسية
 اخلربات مع زمالء ختصصه  تبادل .7

 املشاركة اجملتمعية

 مشاركات جمتمعية ختصصية تقدمي .1
 تمعية تربويةمشاركات جم تقدمي .2
مع إدارة املدرسة يف معاجلة ظروف  التعاون .3

 الطالب
 املدرسة يف األنشطة التعليمية املختلفة مشاركة .4
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 احلي يف األنشطة املومسية والوطنية مشاركة .5
 عالقات اجيابية مع أولياء االمور بناء .6
عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب  استثمار .7

 الرتبوية
 الثقافات العلمية والرتبوية يف احلييف نشر  االسهام .8
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 -:توصيات الدراسةرابعاً: 

 -خرج الباحث مبجموعة التوصيات ولعل من أمهها التايل:

 املدينة املنورة. التطوير املهين ملعلمي العلوم الطبيعية يفخطط برامج إعادة هيكلة  .1
 .وزارة التعليم اتنظمه يتال حقائب التطوير املهين املقدمة ملعلمي العلوم الطبيعيةمراجعة  .2
 .ابللقاءات والزايرات املتبادلة بني معلمي العلوم الطبيعية على مستوى املنطقةاالعتناء  .3
لوم الطبيعية التخصصية للدول املتقدمة يف النظم التعليمية تفعيل برامج ابتعاث معلمي الع .4

 .جللب اخلربات املتنوعة واملتطورة
 مواد العلوم الطبيعية وتصميمه وفق معايري االعتماد املدرسي.إعادة تطوير دليل املعلم يف  .5
 .يف ضوء معايري االعتماد املدرسي االهتمام بتقومي أداء املعلمني .6
 اء واالستدالل العلمي مبا يتناسبالعلوم الطبيعية القائمة على االستقر االهتمام بطرق تدريس  .7

 مع طبيعة تلك العلوم .
 تنفيذ الدروس وتقوميها.أثناء  يف بني الطالب لفرديةأمهية مراعاة الفروق ا .8
 .ة القائمة على املشروعاتط، وتفعيل األنشظيف األنشط التعليميةاالهتمام بتو  .9

، واسثتمار األسالبيع اليت تسبق الدراسة أو ما ابلتخطيط العام للمنهج الدراسيم االهتما .10
على حتليل نتائج  اً يسمى أبسابيع التهيئة يف عمل ختطيط عام للمنهج الدراسي قائم

 الطالب يف املرحلة اليت سبقتها.
 سياق خلفاالن، وعدم طوير أداء معلمي العلوم الطبيعيةاالهتمام مبجال التمكن العلمي يف ت .11

 اجملال العلمي األساسي.حساب على  البيداغوجيا
 االهتمام بتدريب معلمي العلوم الطبيعية على طرق تصميم األنشطة البديلة. .12
 ، واالنتقال من الدور التلقيين للمعلم إىلراك الطالب يف حتقيق أهداف الدرسشإباالهتمام  .13

 .أدوار التيسري والتوجيه املقنن
 ابالستفادة من نتائج تقومي الطالب يف حتسني العملية التعليمية وتطوير أساليبها.االهتمام  .14

 .فزة لذلكبتطوير ذاتة بطريقة حم ة املعلم املهتمأاالهتمام بوضع معايري ملكاف .15
 ؛ ملا له من دور كبري يف تعزيز العالقة بني املدرسة واجملتمع.أمهية املشاركة اجملتمعية للمعلم .16
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 -خامساً:املقرتحات:

 -:القيام ابلدراسات التالية وتطوير نظمه التعليمية الرتبوي والتعليميال اجملللمهتمني يف يقرتح الباحث  

 العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي.فاعلية تصور مقرتح لتطوير أداء معلمي  .1
 بيعية على التحصيل الدراسي للطالب.أثر تطبيق التصور املقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الط .2
 واقع تدريس معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء املعايري الرتبوية. .3
 واقع ممارسة معلمي مادة الرايضيات ملعايري االعتماد املدرسي. .4
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 املصادر واملراجع

الكبري، د.ط، )  هللا عبد حتقيق ،  العرب لســــــان ، الدين مجال الفضــــــــل أبو منظور،  ابن .1
 (.1968دار املعارف،  مصر، 

، د.ط )وزارة الرتبية والتعليم مرشد املعلم يف التقومي التشخيصيأبو أصفر، رزق وآخرون،  .2
 (2000 لالمتحاانت واالختبارات، ،املديرية العامة

،)د.م ،مكتبة 1، طعلم النفس الرتبوي وتطبيقاته الصفيةشعرية،خالد وغباري، اثئر،  أبو .3
 .(2008ع العريب للنشر والتوزيع، اجملتم

ردن،  دار الكتاب ، د.ط، )األاملرجع يف اإلشــــراف والعملية اإلشــــرافيةأبو عابد ، حممود ،  .4
 .(2004الثقايف، 

دار القلم للنشر والتوزيع،  ، د.ط، ) ديب،ملرشد يف التدريسا، عبد هللا علي وآخرون، ةأبو لبد .5
2009). 

، د.ط، )القاهرة ، اإلدارة املدرسية يف مطلع القرن احلادي والعشرينأمحد، إبراهيم أمحد ، .6
 (.2003دار الفكر العريب ،

 ) لبنان، دار الفكر العريب،، 1، طعلم النفس الرتبوي للمعلمنياألزرق ، عبد الرمحن صاحل،  .7
2000). 

، 1، ط مهنة التعليم وأدوار املعلم يف مدرسة املستقبلاألسطل،  إبراهيم حامد،  وأخرون ،  .8
 .( 2005عني، دار الكتاب اجلامعي،  ) ال

، اجتاهات حديثة يف تدريب املعلم أثناء اخلدمة مع التطبيق للتعرف اصــــابر،  ملكة حســــن  .9
هج وطرق لة دراسات يف املنا، جم جدة على آثر دروس املشاهدة على أداء املعلمات مبدينة

 .1995،  30التدريس،  ع 
قاهرة، دار ، مركز تنمية اإلمكاانت البشرية، د.ط، )المنهج مدرسي للتفكرياألعسر، صفاء،  .10

 (. 1997النهضة العربية، 
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برانمج مقرتح لتـدريـب معلمي العلوم الشــــــــــرعيـة ابملرحلـة آل طــالــب،  عبــدهللا عبــدالعزيز،  .11
، رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتري غري منشــــــــــــــورة، كلية العلوم  تنمية مهارات التفكري املتوســــــــــطة على

 .2009سعود اإلسالمية،  الرايض،   االجتماعية،  جامعة اإلمام حممد بن
املنهج ملعلمي العلوم لتحسني برنامج قائم على خرطنة ، حسن ز لبام احال، ألشربيين ا .12

ق طرولمناهج افي ت سادرا ،املهين لتعلم جمتمع اتقدير وتية الذءة الكفات امتطلبا
 (.2010، ) 165،ع يسرلتدا

ريبية ملعلمي العلوم الستخدام لتدت االحتياجان والشربيين السيد " امضاروي ، لطنطاا .13
، جملة القراءة  الوسائط املتعددة وأثرها على تنمية األداء املهاري لتالميذ التعليم اإلبتدائي

 .2010،  89 – 85، ص  107عرفة ، ع وامل
مكتبة الشروق –)القاهرة،جممع اللغة العربية  1، طمعجم الوسيطس، إبراهيم ، وآخرون، يأن .14

 .(2004الدولية،

، ،)الرايض1، ط اجتاهات حديثة يف اإلشــــــــــراف الرتبويالبابطني،  عبدالعزيز عبدالوهاب ،  .15
 .(2004مكتبة امللك فهد الوطنية، 

، دار جمد ، د.ط،)بريوتالتنظيمي ءوكفاءة القضـــــــا  البشـــــــرية ادارة املوارد،  ، كامل بربر .16
1997). 

فعالية برانمج تدرييب مقرتح ملعلمي اللغة العربية ابملرحلة اإلعدادية بسيوين، إمساعيل بسيوين،  .17
 ،األزهرية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية يف األداء التدريسي للمعلمني واللغوي للتالميذ

 م.2003الرتبية، جامعة األزهر،  إلنسانية، قسمرسالة دكتوراه، كلية الدراسات ا
مستوى املمارسات التدريسية الصفية املصاحبة لتدريس العلوم بعارة، حسني عبداللطيف،  .18

كما يراها طلبة الصف السادس األساسي يف األردن بناء على نواتج الدراسة الدولية الثالثة 
املصرية للرتبية الرتبية العلمية، اجلمعية ، جملة م1999 -إعادة-للرايضيات والعلوم

 م.2004(،4(، ع )7العلمية،جامعة عني مشس، مج )

 (2001، ) الرايض، دار املسلم، الرايض،  1، ط حول الرتبية والتعليمبكار،  عبدالكرمي ،  .19
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يوليو  14اســـــــــتعرض  ،https://edu.moe.gov.sa/jeddah،  موقع إلكرتوين ،بة جدة الرتبوية بوا .20
2018. 

هرة، دار املعرفة اجلامعية، ، )القامهنة التعليم ودور املعلمالبوهي، فاروق، وعنرت، لطفي،  .21
1999). 

لبة الصف بين خلف، حممود حسن، تقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية من وجهة نظر ط .22
جلامعة األردنية، العاشر األساسي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، ا

 م.1994األردن،

ايض، معهد ، ) الر 1، ترمجة سعد اجلبايل، ط تصميم نظم التدريب والتطويرتريسي،  وليم ،  .23
 (.2004اإلدارة العامة،  

واقع عملية تقييم الربامج التدريبية يف اهليئات احمللية التلباين، عبداهلادي، وآخرون،  .24
 .2011، 1، ع13لعلوم اإلنسانية، مجهر بغزة، سلسلة ا، جملة جامعة األز ابحملافظات اجلنوبية

خلربات املهنية لإلدارة،  ، ) القاهرة، مركز ا1، ط التدريب أصول ومبادئتوفيق،  عبدالرمحن ،  .25
2007). 

، مركز اخلربات املهنية لإلدارة )مبيك(،د.ط، )القاهرة، تقييم التدريبتوفيق، عبدالرمحن،  .26
 .د.ن، د.ت(

 عملقة ، ور دور التأهيل والتدريب املهين يف تنمية املهارات البشريةالتومي، إبراهيم،  .27
بني  القائمةالندوة القومية حول "دور منظمات أصحاب األعمال يف تضييق الفجوة 

 .2009ياجات سوق العمل"، القاهرة، خمرجات التدريب واحت
دار اهلـالل  ملغربية،، )، اململكة ا3،طالكفاايت: مقاربة نسقيةالتومي، عبد الرمحن،  .28

 .(2000وجـدة،
 اجلودة وضمان االعتماد األكادميي معايري بعض وتوافر مناسبة مدى سامل، امحد ، الثقفي .29

 هيئة أعضاء نظر وجهة من اجلامعات السعودية يف العلوم بكليات الرايضيات أقسام يف
 (.2008،  القرى أم جامعة ،)مكة املكرمة، منشورة دكتوراه غري رسالة ،والطالب التدريس
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، د.ط، اجتاهات وجتارب معاصرة يف تقومي أداء التلميذ واملدرسجابر، جابر عبداحلميد،   .30
 (.2002)القاهرة، درا لفكر العريب، 

، مدرس القرن احلادي والعشرين الفّعال املهارات والتنمية املهنيةجابر، جابر عبداحلميد،   .31
 .)2001د.ط، )القاهرة، دار الفكر العريب، 

، د.ط، ) القاهرة، دار النهضة العربية، مهارات التدريسوآخرون،  ابر عبداحلميدججابر،  .32
1986.) 

تصور مقرتح لربانمج تدرييب ملعلمي اللغة العربية ابحللقة األوىل من جاد، حممد لطفي،  .33
، دراسات يف املناهج وطرق التعليم األساسي بسلطنة عمان يف ضوء احتياجاهتم التدريبية

 .2007صرية للمناهج وطرق التدريس، ية املالتدريس، اجلمع
التدريبية للمعلم يف دولة الكويت : تشــــــــــخيص  حتديد اإلحتياجاتاجلرب،  زينب علي ،  .34

 ، د.ت.7،  ص 18، جملة دراسات،  ع  الواقع والبدائل املمكنة
مدى متكن معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة مبحافظة اخلرج من اجلوير، حممد بن انصر،  .35

لك ، رايلة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية، جامعة املء مهمات التدريس الرئيسيةأدا
 م.1996سعود، الرايض 

، ورقة رؤية تربوية -الواقع واملأمول يف مدرسة املستقبل  أدوار املعلم بنيحافظ، أمحد،  .36
 . 2010عمل،د.م ، 

 الرتبية العريب مكتب.)الرايض، 2 ، طاملهنية التنمية املستقبل مدرسة أدواتاحلر،عبدالعزيز،  .37
 (.2009اخلليج،  لدول

الفكر ،  دار األردن، (،1ط ،املدرسية املنظومة االسرتاتيجي يف التخطيطاحلريري، رافدة،  .38
2007). 

(  SSIفاعلية برانمج مقرتح يف ضوء القضااي العلمية االجتماعية )حسام الدين، ليلى ، .39
االجتاه حنو دراستها وأخالقيات العلم ملعلمي العلوم لتنمية املفاهيم املتعلقة هلذه القضااي و 

 م .2011، 158 – 11، ص  2،ع 14، جملة الرتبية العلمية ، مج  أثناء اخلدمة
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فعالية برانمج تدرييب لتنمية الكفاايت املهنية الالزمة ملعلمات مدارس حسنني، حممد رفعت،  .40
، رسالة دكتوراه غري منشورة، لعربيةاحد يف ضوء حاجتهن التدريبية لتدريس اللغة االفصل الو 

 .2004ت الرتبوية، جامعة القاهرة، معهد الدراسا
، د.ط، إجتاهات حديثة يف اإلشـــــراف الرتبويحســـــــني ، ســـــــالمة، وعوض هللا ، ســـــــليمان ،  .41

 (2006)األردن، دار الفكر، 
ء ديري املدارس احلكومية يف حمافظة غزة يف ضو االحتياجات التدريبية ملاحلويل، علي،  .42

معة اإلسالمية بغزة، ،رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلاجماالت تنمية املوارد البشرية
 .2016فلسطني،

 2000القاهرة، مكتبة زهرة الشرق،، )1، ط مهارات التدريسمحيدة،  إمام خمتار، وآخرون ،  .43
). 

، ) القاهرة، 1، ط املهارات اإلدارية التطبيقية: قيادة العمل الفعالمنهج خرباء،  بيمك ،  .44
 .(2006مركز اخلربات املهنية،  

، مدى امتالك الطلبة املعلمني للكفاايت التعليمية ملعلم العلوماخلدري، مجيل حممود،  .45
 م.1998رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة اجلزيرة، السودان،

 االعتماد ومعايري دةاجلو  ضمان ،  جتربة اململكة األردنية اهلامشية يفمر حممداخلرابشة، ع .46
 العايل التعليم جودة لضمان الثاين الدويل العريب الرتبوية، املؤمتر الكليات يف األكادميي
 .2012،األردن، 

 م(2006، )األردن، علم الكتب احلديثة،  1،ط ، التدريب الفعالاخلطيب وأخرون،  .47
علم العريب يف القرن إسرتاتيجية مقرتحة إلعداد املاخلطيب، أمحد حممود، وعاشور، حممد،  .48

 .2003، 1، ع2، جملة دراسات مستقبلية، مركز دراسات املستقبل، ماحلادي والعشرين
، )األردن، دار  إجتـاهـات حـديثـةاإلدارة واإلشــــــــــراف الرتبوي : اخلطيــب، رداح وآخرون ،  .49

 .(2000األمل، 
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، التعليم يف ميياألكاد إدارة االعتماد ،اللطيف عبد عبدهللا ، واجلرب شحات، حممد اخلطيب، .50
 اخلليج لدول العريب الرتبية )الرايض، مكتب ،73ع  ، العريب اخلليج رسالة ميدانية، ، دراسة

، 1999). 
 اخلرجيي ، )الرايض، دار1، طالتعليم يف األكادميي واالعتماد الشاملة اجلودةحممد،  اخلطيب، .51

 (.2013والتوزيع،  للنشر
، مقالة ، شبكة جامعة اببل،كلية الرتبية األساسية ومالتخطيط لتدريس العلاخلفاجي، ابتسام،  .52

 ،http://www.uobabylon.edu.iq/  ، ، 13/4/2017استعرض بتاريخ. 
مفهومه. أسسه. مكوانته.تنظيماته.  -،  املنهج املدرسي املعاصر اخلليفة، حسن جعفر .53

 (.2006لرايض: مكتبة الرشد ، ، د.ط، ) اتقوميه وتطويره
االحتيــاجـات التــدريبيــة ملـديري املـدارس االبتــدائيــة يف منطقــة اخلميس،  إبراهيم عبــدالعزيز،  .54

، رســالة ماجســتري غري منشــورة،  كلية العلوم االجتماعية،   العربية السعوديةالقصيم ابململكة 
 . 2009سعود اإلسالمية،  الرايض،  جامعة اإلمام حممد بن 

تطوير فعالية أداء معلمي املدارس األساسية مبديرية تربية عمان الرابعة شمان، عاطف، اخل .55
 .2011، 2، ج 146امعة األزهر ، ع ، جملة كلية الرتبية، جابململكة األردنية اهلامشية

 يف وتطبيقاته العايل التعليم مؤسسات األكادميي يف االعتمادالكرمي،  عبد حممد ، الدحام .56
 .( 2007، د.ط، )د.م، د.ن،  بيةالعر  اجلامعات

برانمج مقرتح لتدريب معلمي حمو األمية وتعليم الكبار ابململكة  الدخيل،حممد ،  .57
 ،، عمادة البحث العلمي العربيةالسعودية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية ، جامعة امللك سعود

 .2004مركز حبوث كلية الرتبية ، الرايض، 
 هيئة وأعضاء بعض املسئولني آلراء استطالعية دراسة ، طاهرة وهوك، ، إقبال درندري، .58

 والكليات اجلامعات يف اجلودة التقومي وتوكيد أنشطة تطبيق إجراءات عن التدريس
 للعلوم السعودية للجمعية عشر الرابع السنوي التعليم العام، اللقاء يف اجلودة ، مؤمتر السعودية

 . 2008 ،والنفسية ، بريدة ، القصيم  الرتبوية
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، ) د.ت، دار 1،ط-حتليل العملية التعليمية –مدخل إىل علم التدريس الدريج، حممد،  .59
 (.2003اجلامعي، الكتاب 

مكتبة االجنلو ، د.ط، )القاهرة،  أصـــــول اإلدارة العامة تكال،  ليلى ،و درويش،  عبدالكرمي،  .60
 .(1980، املصرية

وثيقة، د،ط، ) الرايض، املركز  ، جاخللي لدول الرتبوي للتدريب العريب دليل املركزدليل،  .61
 .( 2008العريب، 

 ورقة عمل، اخلربة األجنبية والتجربة احمللية -االعتماد األكادمييالدهشان ، مجال علي،  .62
التعليم النوعى  مقدمة ، املؤمتر العلمى السنوى الثاىن بعنوان معايري ضمان اجلودة واالعتماد ىف

 . 2007ابريل  النوعية ، جامعة املنصورة، مبصر والوطن العريب ، كلية الرتبية
، )الرايض، مكتبة الرتبية 2، طاإلطار املرجعي للتقومي الرتبويالدوسري، إبراهيم مبارك ،  .63

 .(2001العريب لدول اخلليج، 
فعالية برانمج تدرييب ابستخدام الوسائط املتعددة لتنمية الكفاايت الدوسري، متعب ،  .64

، رسالة بية السعوديةالدينية ابملرحلة اإلعدادية ابململكة العر التكنولوجية ملعلمي املواد 
 .2008ت الرتبوية، جامعة القاهرة، ماجستري غري منشورة، معهد الدراسا

، دار د.ط،) أســس اإلدارة الرتبوية املدرســية واإلشــراف الرتبويالدويك، تيســـري وآخرون ،  .65
 .(2004ردن، الفكر للنشر والتوزيع،األ

، ) مصـــــر، هنضـــــة 3ســـــن، ط، ترمجة: شـــــريف حم قبعات التفكري الســـترد ، دي بونو،  إدوا .66
 .( 2008للطباعة والنشر والتوزيع،  مصر

، 1، طخصـــــــائص املعلم العصـــــــري وأدواره : اإلشـــــــراف عليهراشـــــــــد،  علي حمي الدين ،  .67
 .( 2002قاهرة، دار الفكر العريب،  )ال

 العريب الفكر دار القاهرة، ،)1ط، العلوم املعاصر تدريس يف املدخلراشد، علي، وآخرون،  .68
،2002). 
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برانمج مقرتح لتحسني األداء التدريسي ملعلمي راشد، علي حمي الدين، ومىن، عبداهلادي،  .69
،املؤمتر العلمي الثاين" إعداد معلم العلوم للقرن الواحد العلوم يف املرحلة اإلعدادية

 م.1998س، القاهرة،والعشرين"اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جامعة عني مش
، 1030، صحيفة النهار،ع تطبيق اجلودة واالعتماد املدرسيراضي،عبدالرسول،  .70

http://www.annaharkw.com/ م.5/5/2017، استعرض يف 
مع ، ) ليبيا، مكتبة اجمل1، طاإلدارة املدرســــــية واإلشــــــراف الرتبوي احلديثربيع، هادي ،   .71

 (2006للنشروالتوزيع، العريب 
تقبل الرتبية ،  جملة مستقييم التدريب بني النظرية والتطبيقالرفاعي،  هاشم واألثري،  أمحد ،  .72

 .2003العربية، د.ع  
تطوير نظم إعداد املعلم يف كليات الرتبية بسلطنة عمان يف ضوء رمضان، صالح السيد ،  .73

 .2005، 55 – 30، ص  60، ع  15، م بية ببنها ، جملة كلية الرت معايري اجلودة الشاملة

من جواهر :  شــــــــــرح القاموس املســــــــــمي اتج العروس ، حمب الدين الواســـــــــــــطيالزبيدي،   .74
 (1965، دار الفكر العريب،  ، د.ط، )القاهرة1، مج القاموس

طيبة اخلضراء، ، ) مكة املكرمـة، دار التميز الرتبوي يف الصفوف األوليةالزهراين، جناس ،  .75
2007). 

احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية ابملرحلتني املتوسطة والثانوية الزهراين، مرضي،  .76
 .2010، 144، جملةكلية الرتبية جامعة األزهر، ع يف ضوء بعض املداخل احلديثة يف تعليمها

، .الكتب عامل ، ) القاهرة،3، طبنائية رؤية للفهم العلوم تدريساحلميد،  عبد كمال ، زيتون .77
2004 ). 

د.ط،  القاهرة، عامل ،رؤية يف تنفيذ التدريس -مهارات التدريسزيتون، حسن حسني،  .78
 (.2001الكتب، 
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، تقومي أداء معلمي الرتبية الرايضية يف ظل مشروع تطوير التعليم حنو الزايدنة، صهيب علي .79
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 وزارة التعليم العايل     

 جامعة املدينة العاملية    

 قسم مناهج العلوم اإلنسانية

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

 سعادة األستاذ/ الدكتور : ............................................................. حفظه هللا

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، وبعد :ال

لباحث بدراسة بعنوان : )تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف املدينة املنورة يف ضوء معايري االعتماد املدرسي( يقوم ا       
جبامعة مناهج وطرق التدريس ،  –وذلك ضمن متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف ختصص مناهج العلوم اإلنسانية 

 املدينة العاملية مباليزاي.

راسة تتطلب بناء قائمة ابملعايري اليت ينبغي توفرها يف أداء معلمي العلوم الطبيعية ، فقد أعد الباحث وحيث أن الد       
العلمي،  القائمة التالية من خالل الرجوع إىل أنظمة ومعايري االعتماد املدرسي يف العديد من دول العامل ذات التميز والقدم

دروس ، تنفيد الدروس ، تقومي الدروس ، مهنية املعلم (، تندرج حتت كل جمال ومت توزيعها إىل أربعة جماالت هي: ) ختطيط ال
 جمموعة من املعايري اليت تنبثق منها عدد من املؤشرات. 

عرفة درجة ممارسة معلمي العلوم وبعد االنتهاء من حتكيم قائمة املعايري سيقوم الباحث إبعداد آدوات الدراسة مل       
  وفق مقياس مخاسي على النحو التايل: ) كبرية جدا ، كبرية ، متوسطة ، ضعيفة ، منعدمة ( .الطبيعية لتلك املعايري

ونظرا ملا تتمتعون به من خربة كبرية يف هذا اجملال، عمد إليكم الباحث لإلستفادة من خرباتكم يف حتكيم قائمة املعايري       
اكر لكم جهودكم يف جماالت البحث العلم ، وجعل هللا ما وإرشاده مبا ترونه مناسبا من حذف أو تعديل أو إضافة، ش

 تقومون به يف موازين حسناتكم .

 عبدالكرمي بن صديق أبوبكر الربانوي  الباحث 

 

 

 لالستفسارات :

 Brno.training@gmail.comامييل :               a_albarnawi@: تويرت              00966566685628جوال : 
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 -: اجملال األول : التخطيط للتدريس

 املعايري واملؤشرات م
 األداة املناسبة لقياس العبارة ء العبارةانتما مناسبة العبارة

التعديل 
غري  مناسبة املقرتح

 مناسبة
ال  تنتمي

 تنتمي
بطاقة 
 استبانة

 بطاقة
 مالحظة

 أخرى

         املعيار األول : التخطيط العام للمنهج الدراسي 
 حيلل احملتوى الدراسي كامال . 1

 حيدد أوجه التعلم املرغوبة . 2

حيدد االسرتاتيجيات لالزمة لتدريس العلوم  3
 .الطبيعية 



 يضع خطط للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج . 4

 التصورات العامة البديلة للتدريس .يضع  5

يوزع األهداف العامة للمنهج على الوحدات  6
 الرئيسه 



 قومي .يضع تصورات واضحة ألساليب الت 7

 حيدد مصادر التعلم الداعمة للتدريس . 8

 الفاعلة لتدريس العلوم الطبيعية حيدد األساليب  9

 يتعاون مع زمالء التخصص يف التخطيط العام  10

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-     
2-  



ة لتعليم املعيار الثاين : ختطيط األهداف التفصيلي
 العلوم الطبيعية 



 يصوغ أهداف الدرس بطرق قابلة للقياس  1

تشمل األهداف جوانب التعلم املختلفة للدرس  2
 ) املعرفية ، املهارية ، الوجدانية (



يصوغ أهداف حتقق جوانب االستقصاء  3
 والبحث



اقد يصوغ أهداف تنمي مهارات التفكري الن 4
 والتحليلي



 يصوغ أهداف تنمي أساليب حل املشكالت 5

يضوغ أهداف تعزز العمل اجلماعي بني  6
 الطالب



يصوغ أهداف تراعي الفروق الفردية بني  7
 الطالب



 يشرك الطالب يف وضع األهداف  8

يبين األهداف على نتائج حتليل االمتحاانت  9
 للفصول السابقة



 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    



         املعيار الثالث : تصميم الدروس اليومية

         حيلل حمتوى الدرس اليومي . 1
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         هداف للدرس بطريقة صحيحة وفعالة يصوغ أ 2
         يصوغ االهداف على مستوايت عليا  3
         ئل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس .ينتقي الوسا 4
يوظف الفروق الفردية بني الطالب يف تنوع  5

 طرائق التدريس 
        

         يوظف أنشطة تعليمية للدروس . 6
اخلطوات االجرائية لالنتقال السلس بني حيدد  7

 األهداف .
        

         م يستخدم أساليب التقومي املناسبة لقياس التعل 8
         خيتار الواجبات املنزلية املناسبة لتعزيز التعلم . 9
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 

1-   
2-  

        

         املعيار الرابع : توظيف طرائق التدريب 

         حيدد طرائق التدريس املناسبة للدرس 1
         يتنوع يف طرائق التدريس  2
ئق التدريس والفروق الفردية بني يوائم بني طرا 3

 الطالب
        

         يستخدم اسرتاتيجات التعلم النشط  4
تدريسية مناسبة لذوي يبتكر أساليب  5

 االحتياجات اخلاصة
        

         يستخدم أساليب التيسري والتوجيه 6
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 

1-   
2-  

        

يم االنشطة التعليمية املعيار اخلامس : تصم
 املناسبة 

        

يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على  1
 تنمية الثقة أبنفسهم

        

يصمم انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق  2
 أهداف الدرس

        

يصمم انشطة تعليمية مناسبة ملستوايت  3
 الطالب 

        

التفكري يصمم أنشطة تعلميمة تعزز مهارات  4
 العليا 

        

يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على  5
 التعلم الذايت

        

تعليمية تساعد الطالب على يصمم أنشطة  6
 تنمية مهارات االطالع والبحث

        

         يصمم أنشطة تعليمية تعزز استخدامات التقنية  7
         يصمم انشطة تعلمية الصفية نوعية  8

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة :
1-   
2-   
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 -اجملال الثاين : تنفيذ الدرس :

 واملؤشراتاملعايري  م
 األداة املناسبة لقياس العبارة انتماء العبارة مناسبة العبارة

التعديل 
 مناسبة املقرتح

غري 
 مناسبة

 تنتمي
ال 
 تنتمي

بطاقة 
 استبانة

 بطاقة
 مالحظة

 أخرى

         : التمهيد للدرس املعيار األول 
خيتار املدخل التدريسي املناسب ملوضوع  1

 الدرس .
        

         ينوع أساليب التمهيد ملوضوع الدرس . 2
يستخدم أساليب رفع الدافعية للتعلم من  3

 خالل مدخل الدرس . 
        

         يوظف املواقف اجلارية كمدخل للدرس 4
         عامة البديلة للتدريس .يضع التصورات ال 5
يربط بني الدرس احلايل والسابق يف مدخل  6

 الدرس .
        

         يربز أمهية الدرس من خالل التمهيد له . 7
ينتقل بسالسة من التمهيد إىل عناصر  8

 الدرس .
        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-   

        

         املناسب للدرس املعيار الثاين : العرض

يربط موضوع الدرس اجلديد خبربات  1
 الطالب السابقة .

        

يعرض عناصر الدرس بشكل مرتابط  2
 ومتسلسل .

        

         يربط احملتوى ابلتطبيقات احلياتية املتنوعة . 3
         يفسر املفاهيم أبسلوب مناسب للتالميذ . 4
         يزة للمفهوم يوضخ اخلصائص املم 5
         حيدث ترابط بني املفاهيم املختلفة يف الدرس  6
         يراعي التدرج يف تقدمي املهارات للدرس 7
مينح الطالب الوقت الكايف للتدريب على  8

 املهارات
        

يطلب من الطالب تقدمي أفكار إجيابية تقود  9
 الطالب إىل اإلبداع يف احللول .

        

         أسئلة تقيس املستوايت العقلية العليا .يطرح  10
يستخدم أساليب احلوار واملناقشة  11

 الستحثاث خربات الطالب .
        

يعمل على تنمية االجتاهات لدى الطالب  12
 حنو مادة التخصص 

        

         يستخدم التطبيقات املختربية للدروس . 13
على التطبيق العملي للمفاهيم حيث الطالب  14

 يف احلياة اليومية 
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 يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل سليم 15
 أثناء التدريس . يف

        

رائهم يشجع الطالب على إبداء أ 16
 ومشاعرهم حنو موضوع الدرس 

        

يستخدم تقنيات التعليم احلديثة ومصادر  17
 التعلم املتنوعة 

        

املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة 
 التدريسية

        

يعرض أفكار موضوع الدرس ومفاهيمه  1
 ط يربز العالقات املنطقية بينها بشكل مرتاب

        

مييز بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف  2
 موضوع الدرس 

        

         يفسر املفاهيم العلمية بطريقة صحيحة . 3
         حيلل بنية املادة العلمية بطريقة صحيحة . 4
أثناء  يف يستخدم األمثلة التوضيحية بكفاءة 5

 الشرح 
        

         اخلاصة .يربز اتريخ العلم وفلسفاته  6
يبني العالقة بني موضوعات مادته واملواد  7

 األخرى .
        

ل يستخدم مصادر املعرفة املتنوعة للحصو  8
على املعلومات واملفاهيم املرتبطة مبوضوع 

 الدرس .

        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-    
2-   

        

املعيار الرابع : االستخدام الفعال للوسائل 
 التعليمية 

        

يستخدم وسائل تعليمية حتقق أهداف  1
 الدرس

        

يستخدم وسائل تعليمية يف الوقت املناسب  2
 احلصة  من

        

يستخدم السبورة بطريقة منظمة تظهر  3
 املفاهيم العلمية

        

والصور التوضيحية يف يوظف الرسومات  4
 الدرس .

        

ع يف والوسائل التعليمية مبا يتناسب مع ينو  5
 مستوايت الطالب واهتماماهتم .

        

يستخدم خامات البيئة كوسائل تعليمية  6
 درس .لعرض ال

        

يعتين بوسائل السالمة عند التعامل مع  7
 الوسائل التعليمية .

        

املعيار اخلامس : التوظيف الفعال لألنشطة 
 التعليمية 
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يصمم األنشطة املناسبة ملستوايت الطالب  1
. 

        

يصمم أنشطة تراعي الفروق الفردية بني  2
 الطالب .

        

أنشطة حتقق جوهر اهلدف اإلجرائي يصمم  3
 للدرس .

        

التفكري العليا يصمم انشطة تنمي مهارات  4
 لدى الطالب .

        

         وقت املناسب لألنشطة التعليمية  خيصص ال 5
قيق أهداف تحيوظف أنشطة الصفية ل 6

 الدرس .
        

يصمم أنشطة تتيح للطالب تنمية مهارات  7
 الطالع  .البحث وا

        

يصمم انشطة استكشافية تعزز مفاهيم  8
 الدرس .

        

         يصمم أنشطة بديلة لتحقيق أهداف الدرس 9
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 10

1-    
2-   

        

         املعيار السادس : إدارة البيئة الصفية

         يدير وقت التعلم بكفاءة . 1
ف يف جمموعات أو أفراد مبا يدعم ينظم الص 2

 التفاعل التعليمي
        

التعلم التعاوين والعمل بروح الفريق يدعم  3
 الواحد

        

         يدعم التعلم الذايت واملستمر لدى الطالب  4
يوفر جو تعليمي صحي داخل البيئة  5

 التعليمية
        

داء يشجع الطالب على احلوار واملناقشة وإب 6
 الرأي .

        

استفسارات الطالب بعبارات يرد على  7
 حة وكاملة ضوا

        

يراعي احتياجات األمن والسالمة يف البيئة  8
 التعليمية .

        

         يراعي املرونة يف إدارة البيئة التعليمية . 9
         يؤكد على العدل بني الطالب  10
         ويشجعهم عليه . يدعم إجنازات الطالب 11
         الطالب .يشجع روح املبادرة بني  12
         ينمي ثقة الطالب أبنفسهم ز 13
         اعي الفروق الفردية بني الطالب .ير  14
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 

1-   
2-    

        

 -اجملال الثالث : التقومي :
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 املعايري واملؤشرات م
 العبارةاألداة املناسبة لقياس  انتماء العبارة رةمناسبة العبا

التعديل 
غري  مناسبة املقرتح

 مناسبة
ال  تنتمي

 تنتمي
بطاقة 
 استبانة

 بطاقة
 مالحظة

 أخرى

         املعيار األول : التقومي املستمر التكويين 
يقوم تعلم الطالب بشكل مستمر خالل وقت  1

 التعلم 
        

أثناء  يف الفردية بني الطالبيراعي الفروق  2
 التقومي

        

         مينح الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي 3
         يهتم بتقومي مجيع الطالب داخل الصف 4
ملهارية واالجتاهية يراعي قياس اجلوانب املعرفية وا 5

 عند التقومي 
        

ينوع بني التقومي للدرس والتقومي للتكاليف  6
 نزليةامل

        

         يوثق سجالت دقيقة عن تقدم تعلم الطالب  7
يقدم تغذية راجعة للطالب بصورة مستمرة عن  

 كافة خطوات تقومي الطالب
        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

         املعيار الثاين : التقومي النهائي 

         خيطط لعملية التقومي النهائي 1
يبين تقومي املنهج وفق جدول املواصفات  2

 للمحتوى
        

يراعي الفروق الفردية بني الطالب يف التقومي  3
 النهائي

        

يضع أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من  4
 غريهم

        

         يقدم التوجيهات للطالب حول التقومي النهائي 5
على ارتياح نفوس يت تبعث يستخدم املداخل ال 6

 الطالب عند التقومي النهائي .
        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

         املعيار الثالث : وسائل التقومي 

         ينوع يف وسائل تقومي الطالب  1
         يستخدم أساليب التقومي األصيل 2
         يستخدم أساليب التقومي البديل 3
         يستخدم أساليب تقومي األقران 4
         يستخدم أساليب التقومي الذايت 5
         يصمم اختبارات متعددة للطالب  6
يضع األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة  7

 الطالب .
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 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

         من نتائج التقومي  املعيار الرابع : االستفادة

         حيلل نتائج تقومي الطالب بعد االمتحاانت 1
         يفسر نتائج تقومي الطالب 2
يستخدم تفسريات نتائج تقومي الطالب يف  3

 حتسن أدائه
        

يستخدم تفسريات نتائج الطالب يف تعزيز  4
 اساليب التعلم 

        

مي زمالؤه وتفسرياهتم يف يستفيد من نتائج تقو  5
 تطوير ادائه

        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

 -اجملال الرابع : مهنية املعلم :

 املعايري واملؤشرات م
 األداة املناسبة لقياس العبارة العبارةانتماء  مناسبة العبارة

التعديل 
 مناسبة املقرتح

غري 
 مناسبة

 تنتمي
ال 
 تنتمي

اقة بط
 استبانة

 بطاقة
 مالحظة

 أخرى

املعيار األول : املعرفة التامة بسياسة التعليم يف 
 اململكة العربية السعودية 

        

يتعرف على أنظمة ولوائح اخلدمة املدنية املتعلقة  1
 ابلتعليم  

        

         يتعرف على أنظمة ولوائح وزارة التعليم  2
         السعودية اململكة العربية يدرك سياسة التعليم يف 3
يدرك الغاايت االسرتاتيجية للتعليم يف اململكو العربية  4

 . 2030السعودية وفق رؤية 
        

يدرك نواتج التعليم املطلوبة ضمن مرحلته ومادته  5
 التدريسية

        

يدرك ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة  6
 التعليم 

        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

         املعيار الثاين : السمات الشخصية

         يظهر القدوة احلسنة للطالب اباللتزام الالئق للمظهر 
يظهر يف سلوكه التحلي ابألداب واألخالق  

 اإلسالمية 
        

         يظهر االحرتام واالهتمام حنو الطالب مجيعهم 
         حيقق العدالة واالنصاف يف معاملة الطالب 
يتحلى ابلصرب وضبط النفس عند التعامل مع  

 الطالب
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         يعاجل املواقف أبساليب تربوية رشيدة 
ميتلك القدرة على ايصال مفاهيم الدرس ابساليب  

 تربوية تعزز اجلوانب األخالقية لدى الطالب
        

         أثناء عملية التدريسيف ة والتفاعل يظهر اجلدي 
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 

1-   
2-    

        

         املعيار الثالث : التنمية الذاتية

         تطوير ذاته يف جمال ختصصهحيرص على  
         حيرص على تطوير ذاته يف اجملال الرتبوي 
          جمالهحيرص على حضور املؤمترات املتخصصه يف 
         يتبادل اخلربات مع زمالء ختصصه  
         حيضر الندوات وورش العمل يف جمال ختصصه 
         جمال ختصصهيتابع الدورايت العلمية يف  
يستفيد من نتائج األحباث العلمية يف دعم ثقافته  

 العلمية
        

 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 
1-   
2-    

        

         املعيار الرابع : املشاركة اجملتمعية

         يبين عالقات اجيابية مع أولياء االمور  1
يستثمر عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب  2

 الرتبوية 
        

         يقدم مشاركات جمتمعية ختصصية  3
         يقدم مشاركات جمتمعية تربوية 4
         ع إدارة املدرسة يف معاجلة ظروف الطلالب يتعاون م 5
         املختلفةيشارك املدرسة يف األنشطة التعليمية  6
         يشارك احلي يف األنشطة املومسية والوطنية 7
         يسهم يف نشر الثقافات العلمية والرتبوية يف احلي 8
 مؤشرات إضافية تراها مناسبة : 

1-   
2-    

        

  

 أنتهى                                                                                                                                  
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 (2امللحق رقم )

 قائمة معايري ومؤشرات االعتماد املدرسي فيما خيص معلم العلوم الطبيعية 

 (النهائيةبصورهتا )
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 -: ختطيط الدروساجملال األول : 

 -املعيار األول : التخطيط العام للمنهج الدراسي :

 حيلل احملتوى الدراسي كامال . -1
 حيدد أوجه التعلم املرغوبة . -2
 حيدد االسرتاتيجيات لالزمة لتدريس العلوم الطبيعية  -3
 يضع خطط للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج . -4
 بديلة للتدريس .يضع التصورات العامة ال -5
 يوزع األهداف العامة للمنهج على الوحدات الرئيسه  -6
 يضع تصورات واضحة ألساليب التقومي . -7
 حيدد مصادر التعلم الداعمة للتدريس . -8
 ساليب الفاعلة لتدريس العلوم الطبيعية .حيدد األ -9
 يتعاون مع زمالء التخصص يف التخطيط العام -10

 -فصيلية لتعليم العلوم الطبيعية :املعيار الثاين : ختطيط األهداف الت

 يصوغ أهداف الدرس بطرق قابلة للقياس -1
 (تشمل األهداف جوانب التعلم املختلفة للدرس ) املعرفية ، املهارية ، الوجدانية  -2
 يصوغ أهداف حتقق جوانب االستقصاء والبحث -3
 يصوغ أهداف تنمي مهارات التفكري الناقد والتحليلي -4
 ل املشكالتيصوغ أهداف تنمي أساليب ح -5
 يضوغ أهداف تعزز العمل اجلماعي بني الطالب -6
 يصوغ أهداف تراعي الفروق الفردية بني الطالب -7
 يشرك الطالب يف وضع األهداف   -8
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 نتائج حتليل االمتحاانت للفصول السابقةيبين األهداف على  -9

 -املعيار الثالث : تصميم الدروس اليومية :

 حيلل حمتوى الدرس اليومي .  -1
 اف للدرس بطريقة صحيحة وفعالة .يصوغ أهد  -2
 يصوغ االهداف على مستوايت عليا  -3
 ينتقي الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس .  -4
 يف تنوع طرائق التدريس  يوظف الفروق الفردية بني الطالب  -5
 يوظف أنشطة تعليمية للدروس .  -6
 حيدد اخلطوات االجرائية لالنتقال السلس بني األهداف .  -7
 ساليب التقومي املناسبة لقياس التعلميستخدم أ  -8
 خيتار الواجبات املنزلية املناسبة لتعزيز التعلم .  -9

 -املعيار الرابع : توظيف طرائق التدريب :

 طرائق التدريس املناسبة للدرسحيدد   -1
 يتنوع يف طرائق التدريس  -2
 يوائم بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني الطالب  -3
 التعلم النشطيستخدم اسرتاتيجات   -4
 يبتكر أساليب تدريسية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة  -5
 يستخدم أساليب التيسري والتوجيه  -6

 -ليمية املناسبة :املعيار اخلامس : تصميم االنشطة التع

 يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية الثقة أبنفسهم .  -1
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 لدرس .يصمم انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق أهداف ا  -2
 يصمم انشطة تعليمية مناسبة ملستوايت الطالب .  -3
 يصمم أنشطة تعلميمة تعزز مهارات التفكري العليا .  -4
 الطالب على التعلم الذايتيصمم أنشطة تعليمية تساعد   -5
 يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية مهارات االطالع والبحث  -6
 نية .يصمم أنشطة تعليمية تعزز استخدامات التق  -7
 يصمم انشطة تعلمية الصفية نوعية .  -8

 -اجملال الثاين : تنفيذ الدرس:

 املعيار األول : التمهيد للدرس 

 خيتار املدخل التدريسي املناسب ملوضوع الدرس .  -1
 ينوع أساليب التمهيد ملوضوع الدرس .  -2
 يستخدم أساليب رفع الدافعية للتعلم من خالل مدخل الدرس .   -3
 ارية كمدخل للدرسيوظف املواقف اجل  -4
 يضع التصورات العامة البديلة للتدريس .  -5
 رس احلايل والسابق يف مدخل الدرس .يربط بني الد  -6
 يربز أمهية الدرس من خالل التمهيد له .  -7
 ينتقل بسالسة من التمهيد إىل عناصر الدرس .  -8

 املعيار الثاين : العرض املناسب للدرس

 لطالب السابقة .يربط موضوع الدرس اجلديد خبربات ا  -1
 يعرض عناصر الدرس بشكل مرتابط ومتسلسل .  -2
 ابلتطبيقات احلياتية املتنوعة .يربط احملتوى   -3
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 يفسر املفاهيم أبسلوب مناسب للتالميذ .  -4
 يوضخ اخلصائص املميزة للمفهوم   -5
 حيدث ترابط بني املفاهيم املختلفة يف الدرس   -6
 يراعي التدرج يف تقدمي املهارات للدرس  -7
 نح الطالب الوقت الكايف للتدريب على املهاراتمي  -8
 أفكار إجيابية تقود الطالب إىل اإلبداع يف احللول .يطلب من الطالب تقدمي   -9
 يطرح أسئلة تقيس املستوايت العقلية العليا . -10
 يستخدم أساليب احلوار واملناقشة الستحثاث خربات الطالب . -11
 دة التخصص يعمل على تنمية االجتاهات لدى الطالب حنو ما -12
 يستخدم التطبيقات املختربية للدروس . -13
 بيق العملي للمفاهيم يف احلياة اليومية حيث الطالب على التط -14
 أثناء التدريس .يف يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل سليم  -15
 يشجع الطالب على إبداء أرائهم ومشاعرهم حنو موضوع الدرس  -16
 تعلم املتنوعة يستخدم تقنيات التعليم احلديثة ومصادر ال -17

 املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة التدريسية

 يعرض أفكار موضوع الدرس ومفاهيمه بشكل مرتابط يربز العالقات املنطقية بينها .  -1
 مييز بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف موضوع الدرس   -2
 يفسر املفاهيم العلمية بطريقة صحيحة .  -3
 لمية بطريقة صحيحة .حيلل بنية املادة الع  -4
 ح أثناء الشر يف يستخدم األمثلة التوضيحية بكفاءة   -5
 يربز اتريخ العلم وفلسفاته اخلاصة .  -6
 يبني العالقة بني موضوعات مادته واملواد األخرى .  -7



 

307 
 

 يستخدم مصادر املعرفة املتنوعة للحصول على املعلومات واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدرس .  -8

 االستخدام الفعال للوسائل التعليمية  املعيار الرابع :

 حتقق أهداف الدرسيستخدم وسائل تعليمية   -1
 يستخدم وسائل تعليمية يف الوقت املناسب من احلصة   -2
 يستخدم السبورة بطريقة منظمة تظهر املفاهيم العلمية  -3
 يوظف الرسومات والصور التوضيحية يف الدرس .  -4
 ب مع مستوايت الطالب واهتماماهتم .ينوع يف والوسائل التعليمية مبا يتناس  -5
 البيئة كوسائل تعليمية لعرض الدرس .يستخدم خامات   -6
 يعتين بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية .  -7

 املعيار اخلامس : التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية 

 يصمم األنشطة املناسبة ملستوايت الطالب .  -1
 الفردية بني الطالب . يصمم أنشطة تراعي الفروق  -2
 ف اإلجرائي للدرس .يصمم أنشطة حتقق جوهر اهلد  -3
 يصمم انشطة تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطالب .  -4
 خيصص الوقت املناسب لألنشطة التعليمية  .  -5
 يوظف أنشطة الصفية لتحقيق أهداف الدرس .  -6
 يصمم أنشطة تتيح للطالب تنمية مهارات البحث واالطالع  .  -7
 يصمم انشطة استكشافية تعزز مفاهيم الدرس .  -8
 نشطة بديلة لتحقيق أهداف الدرسيصمم أ  -9
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 املعيار السادس : إدارة البيئة الصفية

 يدير وقت التعلم بكفاءة .  -1
 ينظم الصف يف جمموعات أو أفراد مبا يدعم التفاعل التعليمي  -2
 يدعم التعلم التعاوين والعمل بروح الفريق الواحد  -3
 علم الذايت واملستمر لدى الطالب يدعم الت  -4
 يوفر جو تعليمي صحي داخل البيئة التعليمية  -5
 يشجع الطالب على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي .  -6
 يرد على استفسارات الطالب بعبارات واضحة وكاملة .  -7
 يراعي احتياجات األمن والسالمة يف البيئة التعليمية .  -8
 التعليمية .إدارة البيئة يراعي املرونة يف   -9
 يؤكد على العدل بني الطالب  -10
 يدعم إجنازات الطالب ويشجعهم عليه . -11
 يشجع روح املبادرة بني الطالب . -12
 ينمي ثقة الطالب أبنفسهم . -13
 يراعي الفروق الفردية بني الطالب . -14

 -اجملال الثالث : التقومي :

 املعيار األول : التقومي املستمر التكويين 

 مستمر خالل وقت التعلم  م الطالب بشكليقوم تعل  -1
 أثناء التقومييف يراعي الفروق الفردية بني الطالب   -2
 مينح الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي  -3
 يهتم بتقومي مجيع الطالب داخل الصف  -4
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 يراعي قياس اجلوانب املعرفية واملهارية واالجتاهية عند التقومي   -5
 زليةوالتقومي للتكاليف املنينوع بني التقومي للدرس   -6
 يوثق سجالت دقيقة عن تقدم تعلم الطالب   -7
 يقدم تغذية راجعة للطالب بصورة مستمرة عن كافة خطوات تقومي الطالب  -8

 املعيار الثاين : التقومي النهائي 

 خيطط لعملية التقومي النهائي  -1
 يبين تقومي املنهج وفق جدول املواصفات للمحتوى  -2
 تقومي النهائيالفروق الفردية بني الطالب يف اليراعي   -3
 يضع أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم  -4
 يقدم التوجيهات للطالب حول التقومي النهائي  -5
 يستخدم املداخل اليت تبعث على ارتياح نفوس الطالب عند التقومي النهائي .  -6

 املعيار الثالث : وسائل التقومي 

 مي الطالب ينوع يف وسائل تقو   -1
 مي األصيليستخدم أساليب التقو   -2
 يستخدم أساليب التقومي البديل  -3
 يستخدم أساليب تقومي األقران  -4
 يستخدم أساليب التقومي الذايت  -5
 يضع األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة الطالب .  -6

 املعيار الرابع : االستفادة من نتائج التقومي 

 حاانتحيلل نتائج تقومي الطالب بعد االمت  -1
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 يفسر نتائج تقومي الطالب  -2
 يستخدم تفسريات نتائج تقومي الطالب يف حتسن أدائه  -3
 يستخدم تفسريات نتائج الطالب يف تعزيز اساليب التعلم   -4
 يستفيد من نتائج تقومي زمالؤه وتفسرياهتم يف تطوير ادائه  -5

 -اجملال الرابع : مهنية املعلم :

 لسعودية املعيار األول : املعرفة التامة بسياسة التعليم يف اململكة العربية ا

 يتعرف على أنظمة ولوائح اخلدمة املدنية املتعلقة ابلتعليم    -1
 يتعرف على أنظمة ولوائح وزارة التعليم   -2
 يدرك سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية  -3
 . 2030يف اململكو العربية السعودية وفق رؤية يدرك الغاايت االسرتاتيجية للتعليم   -4
 طلوبة ضمن مرحلته ومادته التدريسيةيدرك نواتج التعليم امل  -5
 يدرك ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة التعليم   -6

 املعيار الثاين : السمات الشخصية

 يظهر القدوة احلسنة للطالب اباللتزام الالئق للمظهر  -1
 حلي ابألداب واألخالق اإلسالمية يظهر يف سلوكه الت  -2
 ب مجيعهميظهر االحرتام واالهتمام حنو الطال  -3
 حيقق العدالة واالنصاف يف معاملة الطالب  -4
 يتحلى ابلصرب وضبط النفس عند التعامل مع الطالب  -5
 يعاجل املواقف أبساليب تربوية رشيدة  -6
جلوانب األخالقية لدى ميتلك القدرة على ايصال مفاهيم الدرس ابساليب تربوية تعزز ا  -7

 الطالب
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 لتدريسأثناء عملية ايف يظهر اجلدية والتفاعل   -8

 املعيار الثالث : التنمية الذاتية

 حيرص على تطوير ذاته يف جمال ختصصه  -1
 حيرص على تطوير ذاته يف اجملال الرتبوي  -2
 حيرص على حضور املؤمترات املتخصصه يف جماله  -3
 يتبادل اخلربات مع زمالء ختصصه   -4
 حيضر الندوات وورش العمل يف جمال ختصصه  -5
 ال ختصصهيتابع الدورايت العلمية يف جم  -6
 يستفيد من نتائج األحباث العلمية يف دعم ثقافته العلمية  -7

 املعيار الرابع : املشاركة اجملتمعية

 يبين عالقات اجيابية مع أولياء االمور   -1
 يستثمر عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب الرتبوية   -2
 يقدم مشاركات جمتمعية ختصصية   -3
 يقدم مشاركات جمتمعية تربوية  -4
 يتعاون مع إدارة املدرسة يف معاجلة ظروف الطلالب   -5
 يشارك املدرسة يف األنشطة التعليمية املختلفة  -6
 احلي يف األنشطة املومسية والوطنيةيشارك   -7
 يسهم يف نشر الثقافات العلمية والرتبوية يف احلي  -8
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 من قبل الخبراء (( أداتي)) تحكيم 

 

 األستاذ / الدكتور : ...................................................................      حفظة هللاسعادة 

O .................................................................... : املرتبة العلمية 

O ؤسسة العلمية اليت تعمل هبا :..امل.............................. ..................... 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،  وبعد :

املدينة املنورة يف  " تطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يفيقوم الباحث إبجراء دراسة لنيل درجة الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس ، واملوسومة بـ      
السديد ، يسره أن يضع بني  من قسم مناهج العلوم اإلنسانية ، جبامعة املدينة العاملية ، مباليزاي ، ولثقته الكبرية يف رأيكم ضوء معايري االعتماد املدرسي "

 كورين بتحكيم حماورمها  وفقراهتما .أيديكم أدايت الدراسة ) اإلستبانة واملالحظة ( والتا سيطبقهما لدراسته ؛ لتقوموا مأجورين مش

 –يس ألداتني مقسمتني إىل جزأين ، اجلزء األول : يشمل بياانت عامة متعلقة أبفراد العينة ، واجلزء الثاين : يشمل جماالت ) التخطيط للتدر علما أبن ا    
من قبل معلم اليت تقيس درجة ممارستها يت تقسم لعدد من املؤشرات عايري العدد من امل مهنية املعلم (  وتندرج حتت كل جمال –التقومي  –تنفيذ الدرس 

 العلوم الطبيعية .

 وهتدف الدراسة يف هناية املطاف لإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل :   

 التالية : ما التصور املقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي ، وتتفرع عنه األسئلة      

 ملرحلة الثانوية ملعايري اإلعتماد املدرسي يف جمال ختطيط الدرس ؟مادرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية اب .1
 مادرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري اإلعتماد املدرسي يف جمال تنفيذ الدرس ؟ .2
 مي ؟ة الثانوية ملعايري اإلعتماد املدرسي يف جمال التقو مادرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحل .3
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 مادرجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة الثانوية ملعايري اإلعتماد املدرسي يف جمال مهنية املعلم؟ .4
 ماجستري ، دكتوراه ( . ماالعالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري املؤهل العلمي ) بكالوريوس ، .5
 فما فوق (. 11، من 10-6، 5-1ء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري سنوات اخلربة  ) ماالعالقة بني مراعاة األدا .6
،  5 – 3،    2 – 1لم من  ) ماالعالقة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري عدد الدورات التدريبية اليت حصل عليها املع .7

 فما فوق ( ؟ – 6
 علم أرض( ؟ –أحياء –كيمياء   –قة بني مراعاة األداء املهين للمعلم ملعايري االعتماد املدرسي ومتغري مادة التدريس ) فيزايء ماالعال .8
 ملدرسي .ماأسس واجراءات التصور املقرتح لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد ا .9

 املعيار التايل :  –مارسة ومعرفة الفروق الدالة إحصائياً لقياس متوسط درجات امل -وقد أستخدم الباحث 

 المـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــار ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــالع المجال 

 فعلال ي نادرا أحيانا لباغا دائما

درجةدرجتاندرجات3درجات4درجات5

 والعرفان ،،،،ويف اخلتام أشكركم على تعاونكم املخلص خلدمة العملية الرتبوية والتعليمية والبحثية ، ولكم مين خالص الود   

 الباحث                                                                                                                  

 الربانويعبدالكرمي صديق ابوبكر                                                                                                    

 0566685628جوال :                                                                                                        

                                                  Brno.training@gmail.com

mailto:Brno.training@gmail.com
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 أوال : أداة اإلستبانة
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 ............غيرمناسبتعديلمقترح.......................................□مناسب □المجال األول : التخطيط للتدريس                       

  م
 ــــــــــارةالعـــبـــــــــ

  هل العبارة واضحة ؟ هل العبارة مناسبة ؟
 التعديل املقرتح

 
 ال نعم ال نعم

 -:املعيار األول : التخطيط العام للمنهج الدراسي 
      حيدد أوجه التعلم املرغوبة .1
      ية حيدد االسرتاتيجيات الالزمة لتدريس العلوم الطبيع2
      يضع خطط للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج .3
      يربط الدروس ابألهداف العامة للمادة أو املقرر4
      تصورات واضحة ألساليب التقومي .يضع 5
      حيدد مصادر التعلم الداعمة للتدريس .6
      ة .حيدد طرائق التدريس العامة الفعالة لتدريس العلوم الطبيعي6

 -:املعيار الثاين : ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية 
 حيلل حمتوى الدرس اليومي .1

 يصوغ أهداف الدرس بطرق قابلة للقياس2

 حتقق جوانب االستقصاء والبحث اً يصوغ أهداف3

 التحليلي تنمي مهارات التفكري اً يصوغ أهداف4

 تنمي مهارات التفكري الناقد  اً أهدافيصوغ 5

 تنمي أساليب حل املشكالت اً يصوغ أهداف6
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 تعزز العمل اجلماعي بني الطالب اً يضوغ أهداف7

 تيحدد اخلربات السابقة لدى طالبه8

 -: املعيار الثالث : تصميم الدروس اليومية
 لدرساملناسبة لحيدد طرائق التدريس 1

 يصوغ أهداف للدرس بطريقة صحيحة وفعالة .2

 تفكري عليايصوغ االهداف على مستوايت 3

 يوظف أنشطة تعليمية للدروس .4

 خيتار الواجبات املنزلية املناسبة لتعزيز التعلم .5

 -: يسيار الرابع : توظيف طرائق التدر املع
 التعلم النشطيستخدم اسرتاتيجات 1

 يستخدم أساليب التيسري والتوجيه2

 -: نشطة التعليمية تصميم األاملعيار اخلامس : 
 . يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية الثقة أبنفسهم1

 .يصمم انشطة تعليمية مناسبة ملستوايت الطالب 2

 .لتفكري العليا يصمم أنشطة تعلميمة تعزز مهارات ا3

 يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على التعلم الذايت4

 يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية مهارات االطالع والبحث5

 . تعلمية الصفية نوعيةيصمم انشطة 6
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..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□بمناس □المجال الثاني : تنفيذ الدروس                       


 املعيار الثاين : العرض املناسب للدرس
 الطالب السابقة .يربط موضوع الدرس اجلديد خبربات 1

 يوضخ اخلصائص املميزة للمفهوم 2

 درس حيدث ترابط بني املفاهيم املختلفة يف ال3

 يراعي التدرج يف تقدمي املهارات للدرس4

 د الطالب إىل اإلبداع يف احللول يطلب من الطالب تقدمي أفكار إجيابية تقو 5

 خربات الطالب . للتعرف علىيستخدم أساليب احلوار واملناقشة 6

 يعمل على تنمية االجتاهات لدى الطالب حنو مادة التخصص 7

 يستخدم التطبيقات املختربية للدروس .8

 حيث الطالب على التطبيق العملي للمفاهيم يف احلياة اليومية 9
 يستخدم تقنيات التعليم احلديثة ومصادر التعلم املتنوعة 



 املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة التدريسية
 يربز اتريخ العلم وفلسفاته اخلاصة .1

 األخرى . العلوميبني العالقة بني موضوعات مادته و 2
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 يستخدم مصادر املعرفة املتنوعة للحصول على املعلومات واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدرس 3

 املعيار الرابع : االستخدام الفعال للوسائل التعليمية 
 يستخدم وسائل تعليمية حتقق أهداف الدرس1

 الدرس .يوظف الرسومات والصور التوضيحية يف 2

 ع يف والوسائل التعليمية مبا يتناسب مع مستوايت الطالب واهتماماهتم .ينو 3

 يستخدم خامات البيئة كوسائل تعليمية لعرض الدرس .4

 يعتين بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية .5

 خلامس : التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية املعيار ا

 يصمم األنشطة املناسبة ملستوايت الطالب .1

 يصمم أنشطة تراعي الفروق الفردية بني الطالب .2

 يصمم انشطة تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطالب .3

 قيق أهداف الدرس .تحيوظف أنشطة الصفية ل4

 أنشطة تتيح للطالب تنمية مهارات البحث واالطالع  . يصمم5

 يصمم انشطة استكشافية تعزز مفاهيم الدرس .6

 املعيار السادس : إدارة البيئة الصفية
 يدعم التعلم التعاوين والعمل بروح الفريق الواحد1

 يدعم التعلم الذايت واملستمر لدى الطالب 2

 تياجات األمن والسالمة يف البيئة التعليمية .يراعي اح3

 يراعي املرونة يف إدارة البيئة التعليمية .4
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 يؤكد على العدل بني الطالب 5

 يدعم إجنازات الطالب ويشجعهم عليه .6

 املبادرة بني الطالب .يشجع روح 7

 .ينمي ثقة الطالب أبنفسهم 8

 عي الفروق الفردية بني الطالب .يرا9

 
..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□مناسب □                      التقويم:  الثالث المجال

 املعيار األول : التقومي املستمر التكويين 
 يهتم بتقومي الطالب داخل الصف1

 اعي قياس اجلوانب املعرفية واملهارية واالجتاهية عند التقومي ير 2

 ينوع بني التقومي للدرس والتقومي للتكاليف املنزلية3

 تقدم تعلم الطالب لتوثيقسجالت دقيقة  لديه4

 يقدم تغذية راجعة للطالب بصورة مستمرة عن كافة خطوات تقومي الطالب5

 اين : التقومي النهائي املعيار الث
 خيطط لعملية التقومي النهائي1

 يبين تقومي املنهج وفق جدول املواصفات للمحتوى2

 التوجيهات للطالب حول التقومي النهائييقدم 3

 يستخدم املداخل اليت تبعث على ارتياح نفوس الطالب عند التقومي النهائي .4

 : وسائل التقومي املعيار الثالث 
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 يستخدم أساليب التقومي األصيل1

 يستخدم أساليب التقومي البديل2

 األقرانيستخدم أساليب تقومي 3

 يستخدم أساليب التقومي الذايت4

 املعيار الرابع : االستفادة من نتائج التقومي 
 دائهيستخدم تفسريات نتائج تقومي الطالب يف حتسن أ1

 يستخدم تفسريات نتائج الطالب يف تعزيز اساليب التعلم 2

 وتفسرياهتم يف تطوير ادائه ئهيستفيد من نتائج تقومي زمال3

 
..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□مناسب □                    مهنية المعلم  :  الرابع المجال

 املعيار األول : املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
 .نظمة ولوائح اخلدمة املدنية املتعلقة ابلتعليم  يلم أب1

 .نظمة ولوائح وزارة التعليم يلم أب2

 السعوديةيدرك سياسة التعليم يف اململكة العربية 3

 . 2030العربية السعودية وفق رؤية  ةاالسرتاتيجية للتعليم يف اململك اايتيدرك الغ4

 يدرك نواتج التعليم املطلوبة ضمن مرحلته ومادته التدريسية5

 املعيار الثاين : السمات الشخصية
 يعاجل املواقف أبساليب تربوية رشيدة1

 ساليب تربوية تعزز اجلوانب األخالقية لدى الطالالقدرة على ايصال مفاهيم الدرس ابميتلك 2
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  ملم مبيثاق أخالقيات مهنة التعليم يف اململكة العربية السعودية3
 



 املعيار الثالث : التنمية الذاتية


 حيرص على تطوير ذاته يف جمال ختصصه1

 ذاته يف اجملال الرتبويحيرص على تطوير 2

 حضور املؤمترات املتخصصه يف جماله حيرص على3

 حيضر الندوات وورش العمل يف جمال ختصصه4

 يتابع الدورايت العلمية يف جمال ختصصه5

 يستفيد من نتائج األحباث العلمية يف دعم ثقافته العلمية6

 التدريسية تدريبية لتنمية مهاراتهحيصل على دورات 7

 الرابع : املشاركة اجملتمعية املعيار


 يقدم مشاركات جمتمعية ختصصية 1

 يقدم مشاركات جمتمعية تربوية2

 الب دارة املدرسة يف معاجلة ظروف الطيتعاون مع إ3

 املختلفةيشارك املدرسة يف األنشطة التعليمية 4

 يشارك احلي يف األنشطة املومسية والوطنية5
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أداةالمالحظة
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 غيرمناسبتعديلمقترح...................................................□مناسب □المجال األول : التخطيط للتدريس                       

  م
 العـــبـــــــــــــــــــــــارة

  واضحة ؟هل العبارة  هل العبارة مناسبة ؟
 التعديل املقرتح

 
 ال نعم ال نعم

املعيار األول : التخطيط العام للمنهج الدراسي

 حيلل احملتوى الدراسي كامال .1

 يضع التصورات العامة البديلة للتدريس .2

 -:املعيار الثاين : ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية 
 جوانب التعلم املختلفة للدرس ) املعرفية ، املهارية ، الوجدانية ( تشمل األهداف1

 تراعي الفروق الفردية بني الطالبيصوغ أهداف 2

 يشرك الطالب يف وضع األهداف3

 يبين األهداف على نتائج حتليل االمتحاانت للفصول السابقة4

 -: ةاملعيار الثالث : تصميم الدروس اليومي
 ينتقي الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس .1

 يوظف الفروق الفردية بني الطالب يف تنوع طرائق التدريس 2

 حيدد اخلطوات االجرائية لالنتقال السلس بني األهداف .3

 يستخدم أساليب التقومي املناسبة لقياس التعلم4

 -: يسف طرائق التدر يار الرابع : توظياملع
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 يتنوع يف طرائق التدريس1

 بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني الطالبيوائم 2

 يبتكر أساليب تدريسية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة3

 -:نشطة التعليمية املعيار اخلامس : تصميم األ
 . هداف الدرسيصمم انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق أ1

 . استخدامات التقنيةيصمم أنشطة تعليمية تعزز 2

 

..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□مناسب □المجال الثاني : تنفيذ الدروس                       


 املعيار األول : التمهيد للدرس 
 دخل التدريسي املناسب ملوضوع الدرس .خيتار امل1

 ينوع أساليب التمهيد ملوضوع الدرس .2

 يستخدم أساليب رفع الدافعية للتعلم من خالل مدخل الدرس . 3

 يوظف املواقف اجلارية كمدخل للدرس4

 أمهية الدرس من خالل التمهيد له . 5

 د إىل عناصر الدرس .ينتقل بسالسة من التمهي6

 الثاين : العرض املناسب للدرساملعيار 
 يعرض عناصر الدرس بشكل مرتابط ومتسلسل .1

 يربط احملتوى ابلتطبيقات احلياتية املتنوعة .2

 يفسر املفاهيم أبسلوب مناسب للتالميذ .3
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 مينح الطالب الوقت الكايف للتدريب على املهارات4

 املستوايت العقلية العليا .يطرح أسئلة تقيس 5

 أثناء التدريس .يف يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل سليم 6

 يشجع الطالب على إبداء أرائهم ومشاعرهم حنو موضوع الدرس 7

 املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة التدريسية
 يربز العالقات املنطقية بينها .لالدرس ومفاهيمه بشكل مرتابط  يعرض أفكار موضوع1

 ميز بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف موضوع الدرس 2

 يفسر املفاهيم العلمية بطريقة صحيحة .3

 حيلل بنية املادة العلمية بطريقة صحيحة .4

 أثناء الشرح  يفيستخدم األمثلة التوضيحية بكفاءة 5

   يعرض أمثلة تطبيقية على موضوعات الدرس6

 املعيار الرابع : االستخدام الفعال للوسائل التعليمية 
 تعليمية يف الوقت املناسب من احلصة السائل الو يستخدم 1

 املفاهيم العلميةيستخدم السبورة بطريقة منظمة تظهر 2

 سالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية .يعتين بوسائل ال3

املعيار اخلامس : التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية 

 خيصص الوقت املناسب لألنشطة التعليمية  .1

 يصمم أنشطة بديلة لتحقيق أهداف الدرس2

 إدارة البيئة الصفيةاملعيار السادس : 
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 يدير وقت التعلم بكفاءة .1

 ينظم الصف يف جمموعات أو أفراد مبا يدعم التفاعل التعليمي2

 يوفر جو تعليمي صحي داخل البيئة التعليمية3

 يشجع الطالب على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي .4

 حة وكاملة .ضبعبارات وايرد على استفسارات الطالب 5

  الطالب .يراعي الفروق الفردية بني6

..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□مناسب □                      التقويم:  الثالث المجال

 املعيار األول : التقومي املستمر التكويين 
 يقوم تعلم الطالب بشكل مستمر خالل وقت التعلم 1

 أثناء التقومي يف لفروق الفردية بني الطالبيراعي ا2

 مينح الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي3

 املعيار الثاين : التقومي النهائي 
 يراعي الفروق الفردية بني الطالب يف التقومي النهائي1

 يضع أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم2

 : وسائل التقومي لثالث ااملعيار 
 يضع األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة الطالب .1

 املعيار الرابع : االستفادة من نتائج التقومي 
 حيلل نتائج تقومي الطالب بعد االمتحاانت1

 يفسر نتائج تقومي الطالب2
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..................................تعديلمقترح..غيرمناسب□مناسب □                    مهنية المعلم  :  الرابع المجال

 املعيار األول : املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
 يدرك ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة التعليم 1

 املعيار الثاين : السمات الشخصية
 احلسنة للطالب اباللتزام الالئق للمظهر يظهر القدوة1

 يظهر يف سلوكه التحلي ابألداب واألخالق اإلسالمية 2

 يظهر االحرتام واالهتمام حنو الطالب مجيعهم3

 حيقق العدالة واالنصاف يف معاملة الطالب4

 يتحلى ابلصرب وضبط النفس عند التعامل مع الطالب5

 التدريسأثناء عملية يف ظهر اجلدية والتفاعل ي6

 املعيار الثالث : التنمية الذاتية


 يتبادل اخلربات مع زمالء ختصصه 1

 املعيار الرابع : املشاركة اجملتمعية


 يبين عالقات اجيابية مع أولياء االمور 1

 الرتبوية يستثمر عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب 2

 يسهم يف نشر الثقافات العلمية والرتبوية يف احلي3
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 (4امللحق رقم )

 (النهائيةبصورهتا أداة الدراسة )
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بسمهللاالرحمنالرحيم

 جامعة املدينة العاملية      

 كلية الرتبية             

 ـالدراسـات العليا      

 وم اإلنسانية قسم مناهج العل  

 

أخي معلم العلوم الطبيعية مبدارس التعليم العام ابإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة املدينة 
 حفظك هللا   املنورة     

" ـاهج وطرق التدريس ، واملوسومة بيقوم الباحث إبجراء دراسة لنيل درجة الدكتوراه يف املن           
من قسم  طبيعية يف املدينة املنورة يف ضوء معايري االعتماد املدرسي "تطوير أداء معلمي العلوم ال
هتدف إىل وضع تصور مقرتح لتطوير ،  واليت معة املدينة العاملية ، مباليزايمناهج العلوم اإلنسانية ، جبا

 أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي . 

ستبانة بني يدي سعادتكم ؛ للتكرم بقراءهتا  حبرص وعناية ، مث التفضل لذا يسره أن يضع هذه اال       
إجاابتكم ستحاط ابلسرية التامة  ابإلجابة عن مجيع فقراهتا مبا ميثل  قناعاتكم احلقيقية ، علما أبن مجيع

 ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .

األول : يشمل بياانت عامة متعلقة أبفراد العينة ،  علما أبن االستبانة مقسمة إىل جزأين ، اجلزء      
جماالت يرتكز عليها تقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية  وهي  ) ختطيط الدرس  4واجلزء الثاين : يشمل 

من املعايري اخلاصة ابجملال ، ، تنفيذ الدرس ، التقومي ، مهنية املعلم ( ويندرج حتت كل جمال عدد 
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عدد من املؤشرات اليت تقيس درجة حتقق ذلك املعيار وممارسة معلم العلوم  ويندرج حتت كل معيار
 الطبيعية له .

 

 

 شاكر لكم تعاونكم الكرمي                              

 الباحث / عبدالكرمي صديق أبوبكر الربانوي                      

 املنورةتعليم املدينة  –مشرف تدريب تربوي                       

00966566685628 

Brno.training@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Brno.training@gmail.com
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 البياانت العامةاجلزء األول: 

 

 االسم ) اختياري ( : (1
 علم أرض Oأحياء  Oكيمياء  Oفيزايء   O : التخصص (2
 دكتوراه Oماجستري    O  بكالوريوس   Oاملؤهل العلمي :  (3
 سنوات 5إىل  1من   O: تعليم              يف الاخلربة  سنوات (4

                                                   O   سنوات  10إىل  6من 

                                                   O   فوق فما 11من 

 :  ورات التدريبية احلاصل عليهاالد (5
 O  ةدور  2إىل  1من 

         O   دورات 5إىل  3من 

         O  6 دورات فما فوق 
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 اجلزء الثاين: درجة ممارسة معلم العلوم الطبيعية للمعايري واملؤشرات

 أمام درجة املمارسة املناسبة للعبارات اآلتية : ( √يرجى وضع عالمة )         

الر
 قم

 درجة املمارسة العبارة
 ال أفعل اندراً  أحياانً  غالباً  دائماً 

 التخطيط للتدريس: اجملال األول  •
-:املعيار األول : التخطيط العام للمنهج الدراسي 

 أوجه التعلم املرغوبة . أحدد1

 االسرتاتيجيات الالزمة لتدريس العلوم الطبيعية  أحدد2

 خطط للتوزيع الزمين ملوضوعات املنهج . أضع3

 ف العامة للمادة أو املقررالدروس ابألهدا أربط4

 تصورات واضحة ألساليب التقومي . أضغ5

 مصادر التعلم الداعمة للتدريس . أحدد6

 طرائق التدريس العامة الفعالة لتدريس العلوم الطبيعية . أحدد7

 احملتوى الدراسي كامال . أحلل8

 دريس .التصورات العامة البديلة للت أضع9

-:املعيار الثاين : ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية 
 حمتوى الدرس اليومي . أحلل1

 أهداف الدرس بطرق قابلة للقياس أصيغ2

 حتقق جوانب االستقصاء والبحث اً أهداف أصيغ3

 التحليلي تنمي مهارات التفكري اً أهداف أصيغ4

 تنمي مهارات التفكري الناقد  اً أهداف أصيغ5

 تنمي أساليب حل املشكالت اً أهداف أصيغ6

 تعزز العمل اجلماعي بني الطالب اً أهداف أصيغ7

 اخلربات السابقة لدى طالبه أحدد8

األهداف جوانب التعلم املختلفة للدرس ) املعرفية ،  أمشل يف9
 لوجدانية (املهارية ، ا



 أهداف تراعي الفروق الفردية بني الطالب أصيغ10

 الطالب يف وضع األهداف أشرك11
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 األهداف على نتائج حتليل االمتحاانت للفصول السابقةأبين 12

-: تصميم الدروس اليوميةاملعيار الثالث : 
 طرائق التدريس املناسبة للدرس أحدد1

 أهداف للدرس بطريقة صحيحة وفعالة . صيغأ2

 تفكري عليااالهداف على مستوايت  أصيغ3

 أنشطة تعليمية للدروس . أوظف4

 الواجبات املنزلية املناسبة لتعزيز التعلم . اختار5

 الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس . أنتقي6

 ة بني الطالب يف تنوع طرائق التدريس الفروق الفردي أوظف7

 اخلطوات االجرائية لالنتقال السلس بني األهداف . أحدد8

 أساليب التقومي املناسبة لقياس التعلم أستخدم9

-: يسيار الرابع : توظيف طرائق التدر املع
 سرتاتيجات التعلم النشطأستخدم ا1

  والتوجيهأساليب التيسري أستخدم2

 يف طرائق التدريس أنوع3

 بني طرائق التدريس والفروق الفردية بني الطالب أوائم4

 أساليب تدريسية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة أبتكر5

-: نشطة التعليمية تصميم األاملعيار اخلامس : 
  لثقة أبنفسهمأنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية ا أصمم1

 .انشطة تعليمية مناسبة ملستوايت الطالب  أصمم2

 .أنشطة تعلميمة تعزز مهارات التفكري العليا  أصمم3

 أنشطة تعليمية تساعد الطالب على التعلم الذايت أصمم4

أنشطة تعليمية تساعد الطالب على تنمية مهارات  أصمم5
 االطالع والبحث



 . انشطة تعلمية الصفية نوعية أصمم6

 . انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق أهداف الدرس أصمم7

 . أنشطة تعليمية تعزز استخدامات التقنية أصمم8

 تنفيذ الدروس: اجملال الثاين  •
-:املعيار األول : التمهيد للدرس

 وع الدرس .املدخل التدريسي املناسب ملوض أختار1

 أساليب التمهيد ملوضوع الدرس . أنوع2
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 أساليب رفع الدافعية للتعلم من خالل مدخل الدرس .  أستخدم3

 املواقف اجلارية كمدخل للدرس أوظف4

 أمهية الدرس من خالل التمهيد له .أبني 5

املعيار الثاين : العرض املناسب للدرس

 موضوع الدرس اجلديد خبربات الطالب السابقة . أربط1

 اخلصائص املميزة للمفهوم  أوضح2

 ترابط بني املفاهيم املختلفة يف الدرس  أحدث3

 التدرج يف تقدمي املهارات للدرس أراعي4

د الطالب إىل اإلبداع من الطالب تقدمي أفكار إجيابية تقو  أطلب5
 يف احللول 



 خربات الطالب  للتعرف علىأساليب احلوار واملناقشة  أستخدم6

 على تنمية االجتاهات لدى الطالب حنو مادة التخصص  أعمل7

 التطبيقات املختربية للدروس . أستخدم8

 الطالب على التطبيق العملي للمفاهيم يف احلياة اليومية  أحث9

التعليم احلديثة ومصادر التعلم املتنوعة تقنيات أستخدم10

 املفاهيم أبسلوب مناسب للتالميذ .أفسر 11

 الطالب الوقت الكايف للتدريب على املهارات أمنح12

 أسئلة تقيس املستوايت العقلية العليا . أطرح13

 . أثناء التدريسيف اللغة العربية الفصحى بشكل سليم أستخدم 14

-:املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة التدريسية

 اتريخ العلم وفلسفاته اخلاصة . أبني1

 األخرى . العلومالعالقة بني موضوعات مادته و  أبني2

مصادر املعرفة املتنوعة للحصول على املعلومات  أستخدم 3
 واملفاهيم املرتبطة مبوضوع الدرس 



 بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف موضوع الدرسأميز 4

 بنية املادة العلمية بطريقة صحيحة . أحلل5

 أثناء الشرح يف األمثلة التوضيحية بكفاءة  أستخدم6

   أمثلة تطبيقية على موضوعات الدرس أعرض7

-:تعليميةاملعيار الرابع : االستخدام الفعال للوسائل ال

 وسائل تعليمية حتقق أهداف الدرسأستخدم 1

 الرسومات والصور التوضيحية يف الدرس . أوظف2
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يف الوسائل التعليمية مبا يتناسب مع مستوايت الطالب أنوع 3
 واهتماماهتم .



 خامات البيئة كوسائل تعليمية لعرض الدرس . أستخدم4

 لسالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية .بوسائل ا أعنت5

 السبورة بطريقة منظمة تظهر املفاهيم العلمية أستخدم6

 بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية . أعنت7

-:املعيار اخلامس : التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية

 الطالب .األنشطة املناسبة ملستوايت  أصمم1

 أنشطة تراعي الفروق الفردية بني الطالب . أصمم2

 انشطة تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطالب . أصمم3

 قيق أهداف الدرس .تحأنشطة الصفية ل أوظف4

 أنشطة تتيح للطالب تنمية مهارات البحث واالطالع  . أصمم5

 ية تعزز مفاهيم الدرس .انشطة استكشاف أصمم6

 الوقت املناسب لألنشطة التعليمية  . أخصص7

 أنشطة بديلة لتحقيق أهداف الدرس أصمم8

-:املعيار السادس : إدارة البيئة الصفية

 التعلم التعاوين والعمل بروح الفريق الواحد أدعم1

 ب التعلم الذايت واملستمر لدى الطال أدعم2

 احتياجات األمن والسالمة يف البيئة التعليمية . أراعي3

 املرونة يف إدارة البيئة التعليمية . أراعي4

 على العدل بني الطالب أاكد 5

 إجنازات الطالب ويشجعهم عليه . أدعم6

 روح املبادرة بني الطالب . أشجع7

 .نفسهم ثقة الطالب أب أمني8

 الفروق الفردية بني الطالب . أراعي9

 الصف يف جمموعات أو أفراد مبا يدعم التفاعل التعليمي أنظم10

 جو تعليمي صحي داخل البيئة التعليمية أوفر11

 الطالب على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي . أشجع12

 حة وكاملة .ضبعبارات وااستفسارات الطالب  عن أجيب13

 تقومي الدروس: اجملال الثالث  •
-:املعيار األول : التقومي املستمر التكويين
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 بتقومي الطالب داخل الصف أهتم1

 قياس اجلوانب املعرفية واملهارية واالجتاهية عند التقومي  أراعي2

 نزليةبني التقومي للدرس والتقومي للتكاليف امل أنوع3

 تقدم تعلم الطالب لتوثيقسجالت دقيقة  لدي4

تغذية راجعة للطالب بصورة مستمرة عن كافة خطوات  أقدم5
 تقومي الطالب



 تعلم الطالب بشكل مستمر خالل وقت التعلم أقوم 6

 أثناء التقومييف الفروق الفردية بني الطالب  أراعي7

 فرصة التصحيح بعد التقومي الطالب أمنح8

-:املعيار الثاين : التقومي النهائي

 لعملية التقومي النهائي أخطط1

 تقومي املنهج وفق جدول املواصفات للمحتوى أبين2

 التوجيهات للطالب حول التقومي النهائي أقدم3

ب عند املداخل اليت تبعث على ارتياح نفوس الطال أستخدم4
 التقومي النهائي .



 الفروق الفردية بني الطالب يف التقومي النهائي أراعي5

 أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهمأضع 6

-:املعيار الثالث : وسائل التقومي

 أساليب التقومي األصيل أستخدم1

 أساليب التقومي البديل أستخدم2

 أساليب تقومي األقران تخدمأس3

 أساليب التقومي الذايت أستخدم4

 األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة الطالب . أبين5

-:املعيار الرابع : االستفادة من نتائج التقومي

 نتائج تقومي الطالب بعد االمتحاانت أحلل1

 نتائج تقومي الطالب أفسر2

 تفسريات نتائج تقومي الطالب يف حتسن أدائه خدمأست3

 تفسريات نتائج الطالب يف تعزيز اساليب التعلم  أستخدم4

 وتفسرياهتم يف تطوير ادائه ئهمن نتائج تقومي زمال أستفيد5

مهنية املعلم:  اجملال الرابع •

-:عربية السعوديةاملعيار األول : املعرفة بسياسة التعليم يف اململكة ال



 

339 
 

 .نظمة ولوائح اخلدمة املدنية املتعلقة ابلتعليم  أمل أب1

 .نظمة ولوائح وزارة التعليم أمل أب2

 سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية أدرك3

العربية السعودية  ةاالسرتاتيجية للتعليم يف اململك الغاايت أدرك4
 . 2030وفق رؤية 



 نواتج التعليم املطلوبة ضمن مرحلته ومادته التدريسية أدرك5

 ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة التعليم  أدرك6

-:املعيار الثاين : السمات الشخصية

 املواقف أبساليب تربوية رشيدة أعاجل1

ب تربوية تعزز القدرة على ايصال مفاهيم الدرس ابسالي أمتلك2
 باجلوانب األخالقية لدى الطال



  مبيثاق أخالقيات مهنة التعليم يف اململكة العربية السعودية أمل3

 القدوة احلسنة للطالب اباللتزام الالئق للمظهر أظهر4

 االحرتام واالهتمام حنو الطالب مجيعهم أظهر5

 التعامل مع الطالب ابلصرب وضبط النفس عند أحتلى6

 أثناء عملية التدريس يف اجلدية والتفاعل أظهر7

 -: املعيار الثالث : التنمية الذاتية
 ييف جمال ختصص على تطوير ذايت أحرص1

 يف اجملال الرتبوي على تطوير ذايت أحرص2

 حضور املؤمترات املتخصصه يف جمايلعلى  أحرص3

 يالندوات وورش العمل يف جمال ختصص ضرأح4

 ي جمال ختصصالدورايت العلمية يف أاتبع5

 من نتائج األحباث العلمية يف دعم ثقافته العلميةأستفيد 6

 التدريسيةعلى دورات تدريبية لتنمية مهارايت  أحصل7

 ياخلربات مع زمالء ختصص أتبادل 8

 -: بع : املشاركة اجملتمعيةاملعيار الرا
 مشاركات جمتمعية ختصصية  أقدم1

 مشاركات جمتمعية تربوية أقدم2

 الب دارة املدرسة يف معاجلة ظروف الطمع إ أتعاون3

 املدرسة يف األنشطة التعليمية املختلفة أشارك4

 احلي يف األنشطة املومسية والوطنية أشارك5
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 عالقات اجيابية مع أولياء االمور أبين 6

 عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب الرتبوية  أستثمر7

 والرتبوية يف احلييف نشر الثقافات العلمية أسهم 8
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 (5امللحق رقم )

 بطاقة املالحظة بصورهتا النهائية
رحيمبسمهللاالرحمنال

 جامعة املدينة العاملية      

 كلية الرتبية             

 ـالدراسـات العليا      

 قسم مناهج العلوم اإلنسانية   

 

أخي معلم العلوم الطبيعية مبدارس التعليم العام ابإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة املدينة 
 املنورة      حفظك هللا 

اهج وطرق التدريس ، واملوسومة إبجراء دراسة لنيل درجة الدكتوراه يف املنيقوم الباحث            
من  أداء معلمي العلوم الطبيعية يف املدينة املنورة يف ضوء معايري االعتماد املدرسي "" تطوير ب

 قسم مناهج العلوم اإلنسانية ، جبامعة املدينة العاملية ، مباليزاي ،  واليت هتدف إىل وضع تصور مقرتح
 لتطوير أداء معلمي العلوم الطبيعية يف ضوء معايري االعتماد املدرسي . 

ا يسره أن يضع هذه االستبانة بني يدي سعادتكم ؛ للتكرم بقراءهتا  حبرص وعناية ، مث لذ       
التفضل ابإلجابة عن مجيع فقراهتا مبا ميثل  قناعاتكم احلقيقية ، علما أبن مجيع إجاابتكم ستحاط 

 التامة ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط . ابلسرية

سمة إىل جزأين ، اجلزء األول : يشمل بياانت عامة متعلقة أبفراد العينة ، علما أبن االستبانة مق      
جماالت يرتكز عليها تقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية  وهي  ) ختطيط  4واجلزء الثاين : يشمل 
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، التقومي ، مهنية املعلم ( ويندرج حتت كل جمال عدد من املعايري اخلاصة  الدرس ، تنفيذ الدرس
، ويندرج حتت كل معيار عدد من املؤشرات اليت تقيس درجة حتقق ذلك املعيار وممارسة معلم ابجملال 

 العلوم الطبيعية له .

 

 

 شاكر لكم تعاونكم الكرمي                              

 الباحث / عبدالكرمي صديق أبوبكر الربانوي                      

 تعليم املدينة املنورة –ربوي مشرف تدريب ت                      

00966566685628 

Brno.training@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Brno.training@gmail.com
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 البياانت العامة عن املعلماجلزء األول: 

 

 ( : االسم ) اختياري (6
 علم أرض Oأحياء  Oكيمياء  Oفيزايء   O : التخصص (7
 دكتوراه Oماجستري    O  بكالوريوس   Oاملؤهل العلمي :  (8
 سنوات 5إىل  1من   O: تعليم              يف السنوات اخلربة  (9

                                                   O   سنوات  10إىل  6من 

                                                   O   فوق فما 11من 

 :  الدورات التدريبية احلاصل عليها (10
 O  ةدور  2إىل  1من 

         O   دورات 5إىل  3من 

         O دورات فما فوق 

 

 موضوع الدرس : .................................................................
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 تجة ممارسة معلم العلوم الطبيعية للمعايري واملؤشرااجلزء الثاين: در 

 أمام درجة املمارسة املناسبة للعبارات اآلتية : ( √يرجى وضع عالمة )         

الرق
 م

 درجة املمارسة العبارة
كبرية 
 جدا

متوس كبرية
 طة

 منعدمة ضعيفة

 التخطيط للتدريس: اجملال األول  •
-:لمنهج الدراسي املعيار األول : التخطيط العام ل

 حيلل احملتوى الدراسي كامال .1

 يضع التصورات العامة البديلة للتدريس .2

-:املعيار الثاين : ختطيط األهداف التفصيلية لتعليم العلوم الطبيعية 
األهداف جوانب التعلم املختلفة للدرس ) ُيشمل عند وضع 1

 املعرفية ، املهارية ، الوجدانية (


 يصوغ أهداف تراعي الفروق الفردية بني الطالب2

 يشرك الطالب يف وضع األهداف3

 يبين األهداف على نتائج حتليل االمتحاانت للفصول السابقة4

-: املعيار الثالث : تصميم الدروس اليومية
 ينتقي الوسائل التعليمية الفعالة لتنفيذ الدرس .1

 وظف الفروق الفردية بني الطالب يف تنوع طرائق التدريس ي2

 حيدد اخلطوات االجرائية لالنتقال السلس بني األهداف .3

 يستخدم أساليب التقومي املناسبة لقياس التعلم4

-: يسيار الرابع : توظيف طرائق التدر املع
 يتنوع يف طرائق التدريس1

 رائق التدريس والفروق الفردية بني الطالببني طيوائم 2

 يبتكر أساليب تدريسية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة3

-: نشطة التعليمية تصميم األاملعيار اخلامس : 
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 . يصمم انشطة تعليمية مناسبة مع زمن حتقيق أهداف الدرس1

 . استخدامات التقنيةيصمم أنشطة تعليمية تعزز 2

 تنفيذ الدروس: اجملال الثاين  •
-:املعيار األول : التمهيد للدرس

 خيتار املدخل التدريسي املناسب ملوضوع الدرس .1

 ينوع أساليب التمهيد ملوضوع الدرس .2

 يستخدم أساليب رفع الدافعية للتعلم من خالل مدخل الدرس . 3

 مدخل للدرسيوظف املواقف اجلارية ك4

 أمهية الدرس من خالل التمهيد له .يبني  5

 ينتقل بسالسة من التمهيد إىل عناصر الدرس .6

املعيار الثاين : العرض املناسب للدرس

 الدرس بشكل مرتابط ومتسلسل .يعرض عناصر 1

 يربط احملتوى ابلتطبيقات احلياتية املتنوعة .2

 ر املفاهيم أبسلوب مناسب للتالميذ .يفس3

 مينح الطالب الوقت الكايف للتدريب على املهارات4

 يطرح أسئلة تقيس املستوايت العقلية العليا .5

 أثناء التدريس .يف يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل سليم 6

 وضوع الدرس يشجع الطالب على إبداء أرائهم ومشاعرهم حنو م7

-:املعيار الثالث : التمكن العلمي من املادة التدريسية

يربز ليعرض أفكار موضوع الدرس ومفاهيمه بشكل مرتابط 1
 العالقات املنطقية بينها .



 يز بدقة املفاهيم واملصطلحات العلمية يف موضوع الدرس مي2

 .يفسر املفاهيم العلمية بطريقة صحيحة 3

 حيلل بنية املادة العلمية بطريقة صحيحة .4

 أثناء الشرح  يف األمثلة التوضيحية بكفاءةيستخدم 5

   يعرض أمثلة تطبيقية على موضوعات الدرس6

-:املعيار الرابع : االستخدام الفعال للوسائل التعليمية

 سب من احلصة تعليمية يف الوقت املناالسائل الو يستخدم 1

 املفاهيم العلميةيستخدم السبورة بطريقة منظمة تظهر 2

 يعتين بوسائل السالمة عند التعامل مع الوسائل التعليمية .3
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-:املعيار اخلامس : التوظيف الفعال لألنشطة التعليمية

 خيصص الوقت املناسب لألنشطة التعليمية  .1

 بديلة لتحقيق أهداف الدرسيصمم أنشطة 2

-:إدارة البيئة الصفيةاملعيار السادس : 

 يدير وقت التعلم بكفاءة .1

 ينظم الصف يف جمموعات أو أفراد مبا يدعم التفاعل التعليمي2

 يوفر جو تعليمي صحي داخل البيئة التعليمية3

 داء الرأي .يشجع الطالب على احلوار واملناقشة وإب4

 حة وكاملة .ضالطالب بعبارات وايرد على استفسارات 5

 يراعي الفروق الفردية بني الطالب .6

 تقومي الدروس: اجملال الثالث  •
-:املعيار األول : التقومي املستمر التكويين

 يقوم تعلم الطالب بشكل مستمر خالل وقت التعلم 1

 أثناء التقومييف وق الفردية بني الطالب يراعي الفر 2

 مينح الطالب فرصة التصحيح بعد التقومي3

-:املعيار الثاين : التقومي النهائي

 يراعي الفروق الفردية بني الطالب يف التقومي النهائي1

 يضع أسئلة متايز بني الطالب املتفوقني من غريهم2

-:وسائل التقومي املعيار الثالث :

 يضع األسئلة بعدة صور تتناسب مع ثقافة الطالب .1

-:املعيار الرابع : االستفادة من نتائج التقومي

 حيلل نتائج تقومي الطالب بعد االمتحاانت1

 يفسر نتائج تقومي الطالب2

مهنية املعلم:  اجملال الرابع •

-:ياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةاملعيار األول : املعرفة بس

 يدرك ماله وماعليه من حقوق وواجبات جتاه مهنة التعليم 1

-:املعيار الثاين : السمات الشخصية

 يظهر القدوة احلسنة للطالب اباللتزام الالئق للمظهر1

 يظهر يف سلوكه التحلي ابألداب واألخالق اإلسالمية 2

 يظهر االحرتام واالهتمام حنو الطالب مجيعهم3
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 حيقق العدالة واالنصاف يف معاملة الطالب4

 يتحلى ابلصرب وضبط النفس عند التعامل مع الطالب5

 التدريسأثناء عملية يف يظهر اجلدية والتفاعل 6

 -: املعيار الثالث : التنمية الذاتية
 ت مع زمالء ختصصهيتبادل اخلربا1

 -: املعيار الرابع : املشاركة اجملتمعية
 يبين عالقات اجيابية مع أولياء االمور 1

 يستثمر عالقاته مع أولياء األمور يف دعم اجلوانب الرتبوية 2

 يسهم يف نشر الثقافات العلمية والرتبوية يف احلي3
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 (6امللحق رقم )

 قائمة ببياانت احملكمني للمعايري وأداة الدراسة والتصور املقرتح

 جهة العمل املسمى الوظيفي االسم م

اليف بن فريج د. خالد بن  1
 الرجيب اجلهين

مشرف تربوي ملواد 
 العلوم طبيعية

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 املدينة املنورة

 جامعة املدينة العاملية جتماعيةأستاذ العلوم اإل د. آمال حلمى سليمان خليل 2

 جامعة امللك خالد أستاذ التخطيط الرتبوي املخاليف سعيد أ.د سلطان 3

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة  مشرف موهوبني إبراهيم مرغوب اهلندي.أ 4
 املدينة املنورة

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة  مشرف تدريب تربوي د. علي انجي طرابيشي 5
 نة املنورةاملدي

 جامعة تعز أستاذ الرتبية املقارنة أ.د حممد سعيد احلاج 6

مستشار تطوير املوارد  د. عبداملنعم إبراهيم عباس 7
 البشرية

املركز العريب للتدريب 
 واالستشارات

مدير مكتب تعليم غرب  د. محيد  بن حممد األمحدي 8
 املدينة

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 نورةاملدينة امل

البورد العريب للتدريب  مستشار تدريب د. أمحد صاحل البدري 9
 واالستشارات

 جامعة تعز أستاذ اإلشراف الرتبوي عبدالرقيب السماويد.  10

 وزارة التعليم مشرف عام د. سليمان بن عبدهللا احملسن 11

 


