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الكفاايت التدريسية لدى املطورة لتنمية  طرق تدريس العلوم يف ضوء متطلبات مناهج العلوم تطوير مقرر: سعى البحث إىل
قام الباحث إلعداد قائمة مبتطلبات مناهج العلوم املطورة يف اململكة العربية السعودية  وىف سبيل حتقيق ذلك:، معلم العلوم أثناء إعداده

ق تدريس العلوم يف مقرتح ملقرر طر  ناء تصوربو . العلوم ابلدبلوم العام يف الرتبية ينبغي مراعاهتا يف موضوعات مقرر طرق تدريس اليت
 قام مث. األدائية التدريسية للكفاايت مالحظة بطاقةو  املعرفية التدريسية للكفاايت حتصيلي واختبار. ضوء متطلبات مناهج العلوم املطورة

فيذ املقرر ، مث تنا  يلقبالقياس عليهم  وتطبيق أدايت، ابختيار جمموعة البحث من طالب الدبلوم العام يف الرتبية ختصص علوم الباحث
فاعلية املقرر املقرتح يف : وقد أشارت نتائج البحث إىل، اي  بعدعلى جمموعة البحث  مث تطبيق أدايت القياس، املقرتح على جمموعة البحث

أوصى الباحث بعدد من التوصيات  وقد، لدى طالب جمموعة البحث( األدائياجلانب املعريف واجلانب ) الكفاايت التدريسية تنمية
 يف ضوء الكفاايت التدريسية الالزمة للمناهج املطورة. يف برامج إعداد معلم العلوم وتطويرها إعادة النظر: منها

 ناء إعداده.ثمعلم العلوم أتدريسية، ال الكفاايت، رةالعلوم املطو  مناهجمتطلبات ، العلوم تدريسمقرر طرق : الكلمات املفتاحية
Developing Science Methods Teaching Course in the light 

 of the requirements of Developed science curricula for improving 

Instructional Competences of science teacher during his Preparing 

Abstract: 

The study aimed to develop science methods teaching course in the light of the 

requirements of developed (improved) science curricula for improving Instructional 

competences of science teacher during his preparing. To achieve the objectives of the study, the 

researcher: prepared the requirements of the developed science curricula (McGraw-Hill) which 

should be in topics of science methods teaching course. And constructed a proposed science 

methods teaching course in the light of some of requirements of the developed science 

curricula. And Prepared measurement tools (achievement test for knowledge instructional 

competences and checklist card for performance instructional competences). Selected the 

sample of the study that was from the general diploma students (science department). 

Administered measurement tools on the research group before and after teaching proposed 

course. The results of the study indicated the effectiveness of the proposed science methods 

teaching course in improving instructional competences for the science students-teachers 

among the research group. The researcher set a number of recommendations including: 

Reconsidering the program of preparing science teacher and developing it in the light of 

instructional competences which are needed for the developed science courses. 

Keywords: Science Methods Teaching Course, Requirements of Developed Science 
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 املقدمة: 
وإعادة صياغتها وإصالحها هبدف مسايرة املناهج للتطور  مستمرة لتطويرها، ا  دتشهد مناهج العلوم يف كثري من دول العامل جهو 

والقادرة على ، ا  يالبشرية املؤهلة علم ضوء حرص تلك الدول على إعداد القوى وذلك يف، وحتدايته املستقبلية العلمي والتكنولوجي
وحتقيق املعايري  ويف سبيل ذلك حرصت الدول على متابعة االجتاهات احلديثة،، واجملتمعات األممإحداث التغيري واملسامهة يف تقدم 

 العاملية لتدريس العلوم.
 املاضية )بداية من العام الدراسي األعوامففي ، السعودية العربيةها اململكة  جمناهتطوير يف  ا  دومن بني الدول اليت بذلت جهو 

 . ومنها مناهج العلوم، يف بناء املناهج الدراسية اململكة خطوة جادة إبعادة النظر ( خطتهــ 9241 – 9241
ويهدف ، عات الرتبوية الرائدة يف املنطقةمن املشرو  ية السعوديةبمناهج الرايضيات والعلوم يف اململكة العر  ويعد مشروع تطوير

وذلك ، اإللكرتوين والتطوير املهين املناهج واملواد التعليمية والتقومي والتعلم الرايضيات والعلوم من خالل تطوير إيل التطوير الشامل لتعليم
عاملية متميزة  قوم هذا املشروع علي موائمة سالسلوي ،عاملية أثبتت فاعليتها يف حتسني التعليم ابالعتماد علي ترمجة وموائمة مواد تعليمية

يف  ( الثانوي، جلميع مراحل التعليم العام )االبتدائي، املتوسط (McGraw - Hillملناهج الرايضيات والعلوم )سالسل ماجروهيل 
 السعودية. يةباململكة العر 

ة السعودية للوصول إيل عربيالعام يف اململكة ال مقدرات وإبداعات ومهارات طالب التعلي وتتمثل رؤية هذا املشروع يف تطوير
التقنية وفق أحدث  وتطوير املنتجات واالتصال واستخدام مفاهيم جديدة وحل املشكالت وابتكار ناءبو ، فهم عميق للمادة العلمية

 وىف هناية املشروع، العاملية التنافسيةسباق وقيم اجملتمع ومتطلبات الرايدة يف  املعايري العلمية العاملية لتلبية احتياجات سوق العمل املتطور
ملواد العلوم والرايضات جلميع مراحل التعليم العام وفق إلكرتوين يتوقع أن يكون هناك مناهج ومواد تعليمية مصاحبة وتعليم  4192عام 

مستوي متقدم يف تعليم وتعلم الرايضيات  وطنية متطورة مهنيا داخل وزارات الرتبية يف الدول املشاركة للوصول إيل معايري عاملية وخربات
  (1)( 994، 4199 احلميد، عبد )الشايع،. والعلوم الطبيعية

على التعامل مع هذه  برامج إعداد معلم العلوم القادر املهمة يف منظومة التطوير اليت جيب أن ينظر إليها تطوير ومن اجلوانب
دون أن يقف عاجزا أمام  اقتدار وأتدية أدوراه بكل، جيات اليت بينت عليها هذه املناهجهلذه الطرائق واالسرتاتي تقانهإو ، املناهج املطورة

 التطورات املتسارعة يف جمال تدريس العلوم.
بقدر ما يتحقق للرتبية من ، مسئولياته وإتقان عمله للقيام بدوره وحتمل ا  انجح ا  يومهن ا  يعلم ا  إعداد ا  دوبقدر ما يكون املعلم مع

املعلم قبل االلتحاق مبهنة  إعداد تطوير برامجوهذا يتطلب أن أتيت عمليات ، حتقيق أهدافها املنشودة اح والتقدم حنوأسباب النج
 وعمليات ولوايت واالسرتاتيجياتواملهنية والثقافية أثناء العمل فيها يف مقدمة األاألكادميية والتنمية املستمرة لكفاءاته ، التدريس

 (7، 4199 اخلليج، )مكتب الرتبية العريب لدول. واالرتقاء بنوعيته التخطيط لتطوير التعليم

                                                           

 (الصفحة رقم النشر، سنة واألخري، األول االسم) املراجع كتابة طريقة (1)
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وتقومي وحتديث ، وحتديد أدواره، وابلتايل فإن تناول قضاايه واحملور الرئيس هلا،، فاملعلم يعد أحد أهم مدخالت العملية التعليمية
، 4194 محد،)أ التقليدي لعمليات اإلعداد لراهنوىف تغيري الوضع ا، وتدريبه يسهم بال شك يف اإلصالح الرتبوي أساليب إعداده

117) 
وقبل اخلدمة ممثال يف الربامج املقدمة ، أثناء اخلدمة وكما هو معروف فإن إعداد املعلمني وتدريبهم أيخذ شكلني مها التدريب

للمعلم يف العملية التعليمية كانت  ونتيجة للدور البارز، القدرات واملهارات الالزمة للتدريس تسعى إىل تطوير بكليات الرتبية واليت
 اخلدمة لكى حيقق رسالته احلاجة للعناية واالهتمام إبعداد املعلم قبل

هي الفجوة ، ة عامةعربياملعلم يف البالد ال ن أحد املشكالت اليت يعاىن منها جمال إعدادأ( 774، 4191 بو غزالة،)أويرى 
اليت تقدمها  ( الثقايف املهين،، التخصصي) هذه املشكلة أن جوانب إعداد املعلم هروجو ، التعليمي بني مؤسسات اإلعداد وواقع النظام

ومن مث  اليت تعىن ابلنظرايت واملعارف على حساب املهارات واالجتاهات، األكادميية مؤسسات اإلعداد قد تتجه أكثر إىل منط الدراسة
  الدراسة والتكوين الذي سبق له يف مؤسسات اإلعداد. طيف املدرسة عن من خمتلفا   ا  عفيجد واق ( املعلم) يتخرج الطالب

من املشكالت عند نقل املعرفة النظرية اليت  أن املعلمني يواجهون الكثري (Ünver, 2014, 1402) وقد أكدت ذلك دراسة
واملمارسة يف براجمها  يسعى املسئولون عن إعداد املعلم قبل اخلدمة يف إجياد طرق لربط النظرية لذلك يدرسوهنا إىل تطبيق عملي،

 التعليمية.
املعرفة الرتبوية واجتاهات املعلمني قبل  على أن إحداث التغيري يف( Qablan, Ahmad; et al., 2009, 401) ويؤكد

من خالل املقررات  والطرق اليت تشجع ذلك تستحق منا االهتمام وذلك فاألدواتلذلك ، العلوم ضروري إلصالح تدريس اخلدمة أمر
 م ومشاريع التطوير املهين.عليدرسوهنا يف برامج إعداد املاليت 

ومناهج العلوم ، تتصل مباشرة بعمله داخل الفصل واليت، ويعترب مقرر طرق تدريس العلوم أحد مقررات اإلعداد الرتبوي للمعلم
 إعداده فهو يعترب أحد املقررات املسئولة مباشرة عن إكساب معلم العلوم أثناء اليت سوف يدرسها، لذلك

 الكفاايت التدريسية وثيقة الصلة مبجال عمله.
من قبل متخذي  إعداد املعلم إىل النقد املستمر تعرضت برامج األخرييف دراسته إىل أنه يف العقد  ( Carrier, 2011) ويشري

العلوم أحد مكوانت تلك  تدريسطرق  واليت يعترب مقرر، تلك الربامج برامج إعداد املعلم إىل تطوير مما دفع املسئولون عن، القرار
  الربامج.

كان هناك قلق من عدم امتالك معلمي  ع بداية طهور حركة إصالح الرتبية العلمية،م(Santau; et al., 2014)  ويرى
تصميم الدراسة إىل  ولعالج تلك املشكلة سعت، الالزمة إلشراك الطالب يف استقصاء علمي حقيقي املرحلة االبتدائية للمعرفة العلمية

 واليت أشارت نتائجها إىل حتسن مستوى، التطورات احلديثة يف الرتبية العلمية يف طرق تدريس العلوم للطالب املعلمني يتناسب مع مقرر
 العلمية للطالب. ية التطوير احلادث يف الرتبيةعملالطالب املعلمني يف املعرفة العلمية الالزمة ل

الواقعية املقدمة ملعلمي العلوم قبل اخلدمة تزيد من  أن خربات التدريس (Kenny; et al, 2014) كما أشارت نتائج دراسة
 . تدريس العلوم ثقتهم يف أنفسهم على
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الطالب املعلمني أثناء فرتة اإلعداد ميكن أن  ن املقررات اليت قد يدرسهاأ (Dickson; Kadbey, 2014) وتؤكد دراسة
 .  العام عن تدريس العلوم اخلربات غري مناسبة اليت تعلمها هؤالء الطالب أثناء مرحلة التعليماملعتقدات و  يكون هلا أتثري كبري يف تغيري

 ة:لساس باملشكحاإل 
وكذلك أثناء ، العلوم ابلدبلوم العام يف الرتبية طرق تدريس من خالل املالحظات الشخصية للباحث أثناء تدريسه ملقرر

فجوة بني تلك املناهج  ومراجعته ملناهج العلوم املطورة اتضح للباحث أن هناك، العلوم ب معلميالللط اإلشراف على التدريب امليداين
العلوم  امتالك الطالب معلمي العلوم الكفاايت التدريسية الالزمة للتعامل مع مناهج مما أدى إىل عدم، طرق تدريس العلوم احلايل ومقرر
أكد عدد منها ، ة السعوديةعربيمناهج العلوم املطورة ابململكة ال تناولت ليتاومن خالل مراجعة الباحث للدراسات السابقة ، املطورة

 ومن تلك الدراسات:، املعلمني إىل التدريب املناسب على تلك املناهج على احتياج
واملواءمة لكتب العلوم  إجراءات االختيار واليت أشارت نتائجها إىل أن (Alzaghibi & Bin Salamah, 2011) دراسة

، مواءمة الكتب على عمليات األكربحيث كان الرتكيز ، وإمكاانت التطبيق الفعلية، للمعلمني التطور املهين تعليماترة جتاهل املطو 
واملعتمدة على ، اسرتاتيجيات التدريس اليت تتفق وفلسفة املشروع أدى إىل تدريس املعلمني بطرق تقليدية ال تنسجم معاألمر وهذا 

 ودورة التعلم.، :االستقصاء مثل، املتعلم تفعيل دور
أبهداف وحمتوى  الناحية العلمية تتميز ( إىل إن املناهج املطورة من4192، بحيس ،الدين نتائج دراسة )عز كما أشارت

االسرتاتيجيات وكيفية تطبيقها  م خربة املعلمات بطبيعة تلكدغري أن ع، اسرتاتيجيات تدريس متطورة جيد، وقائمة على استخدام
 يف تنفيذها. ئقا  يشكل عا

، (، )السعيد4194، ( ،)الشمراين4192 حامد،، (،)حسن4194، خرونآو ، )حامد: كما اتفقت نتائج دراسات مثل
و ، املطورة لتدريس العلوم ا  ياملعلم مهنضعف إعداد ، ألهدافهادون حتقيق املناهج املطورة  (إىل أن من بني املعوقات اليت حتول4194

 للمعلم يف وضعه احلايل. املناهج املطورة وكم وكيف التدريب املقدم وجود فجوة بني متطلبات
أتهيل وتدريب معلمي العلوم قبل وأثناء اخلدمة بصفة  علي لذلك فقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة االهتمام والرتكيز

، دراسة )حسن، (4194 )العنزي، دراسة: الجناح مناهج العلوم املطورة يف حتقيق أهدافها، ومنها على سبيل املث وذلك لضمان، دورية
 . (4194، وأخرون، (، دراسة )حامد4192، حامد

 والتعليم على ضرورة: العلوم بوزارة الرتبية أقسامكما أوصى املشاركون يف اللقاء الرابع لرؤساء 
 .حتديد كفاايت معلمي العلوم يف كل مرحلة تعليمية ابلتفصيل  

 (4ب،  9244 )وزارة الرتبية والتعليم،. نظراي   على تدريس املناهج اجلديدة ( اجلامعاتيف) أتهيل املعلمني قبل اخلدمة 

برامج إعداد املعلم ومنها مقرر طرق تدريس العلوم  وارتباطها مبوضوع، ومن خالل مراجعة الباحث ملوضوع الكفاايت التدريسية
ومساعدة ، فاعلية التدريس ولعل ذلك يعود إىل دورها يف حتقيق، يةاث العلمحبيف كثري من الدراسات واأل رأى أهنا احتلت مكانة مهمة

حتسني  فاكتساب املعلم الكفاايت التدريسية الالزمة للعمل يف جمال التدريس يؤدي إىل ؛املعلم على القيام بواجباته على أكمل وجهة
 العلمي. وهذا بدوره ينعكس بدور إجيايب على مستوى الطالب، العملية التعليمية
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إىل أن التكامل (Petersen & Treagust, 2014)  ودراسة  (Swars; Dooley, 2010). قد أشارت نتائج دراسةف
 للطالب املعلمني قبل اخلدمة يعمل على رفع كفاءهتم التدريسية. تدريس العلوم والتطبيق امليداين بني مقرر

العلوم أدى إىل إزالة العديد من املخاوف لدى  يسطرق تدر  إىل أن دراسة مقرر (Hatton, 2011) كما أشارت نتائج دراسة
مقررات طرق  أن عدد (  (Tastan, 2013كما أكدت نتائج دراسة،  وزايدة ثقتهم أبنفسهم الطالب املعلمني من تدريس العلوم

 خلدمة عن كفاءهتم التدريسيةالعوامل املؤثرة يف معتقدات املعلمني قبل ا تدريس العلوم اليت يدرسها الطالب املعلم قبل اخلدمة تعترب أحد
  للعلوم

مقرر طرق تدريس العلوم والتدريب امليداين  إىل أن التكامل بني (Cartwright; et al., 2014) كما أشارت نتائج دراسة
رتبطة العقبات امل كما أدى إىل زايدة دافعيتهم على مواجهة،  عن مادة العلوم إجيابيةاجتاهات  يف املدارس أكسب الطالب املعلمني

ومن هذا املنطلق ال ميكن ملعلم العلوم أن يتناول مناهج  وتدريس العلوم بتدريس العلوم والناجتة عن نقص الثقة ابلنفس يف التدريس
ميكن تنميتها  واليت، اليت تساعده على ذلك وحياول تقدميها للطلبة ابلطريقة املخطط هلا ما مل يكن متمكنا من الكفاايت العلوم املطورة،

 . العلوم طرق تدريس خالل مقرر من
 ة البحث:لمشك حتديد 

هتيئة معلم  فإن هذا املشروع يتطلب، تدريس العلوم لتطوير ة السعودية قد نفذت مشروععربيحيث إن وزارة الرتبية والتعليم ابململكة ال
لتطوير املعلم هو إعداده لتدريس تلك  ب املهمة، ومن اجلوانا  ثاخلدمة وتطويرمها مبا يتالءم مع املناهج املطبقة حدي العلوم قبل وأثناء

يف ضوء متطلبات  طرق تدريس العلوم مقرر كيف ميكن تطوير: البحث يف السؤال الرئيس التايل ومن مث ميكن حتديد مشكلة،املناهج 
  العلوم أثناء إعداده جبامعة جازان ؟ مناهج العلوم املطورة لتنمية الكفاايت التدريسية لدى معلم

 تية:سئلة اآلتطلب ذلك اإلجابة عن األوقد 
 العلوم ابلدبلوم العام للرتبية؟ طرق تدريس ما متطلبات مناهج العلوم املطورة الواجب توافرها يف مقرر 

 ابلدبلوم العام للرتبية؟ طرق تدريس العلوم متطلبات مناهج العلوم املطورة يف مقرر توافر ما مدى 

 ضوء متطلبات مناهج العلوم املطورة؟ تدريس العلوم ابلدبلوم العام للرتبية يف طرق مقرر ما التصور املقرتح لتطوير 

 العلوم املطورة يف تنمية اجلانب املعريف للكفاايت  املقرتح ملقرر طرق تدريس العلوم يف ضوء متطلبات مناهج ما فاعلية التصور
 أثناء إعداده؟ التدريسية لدى معلم العلوم

  للكفاايت  األدائيالعلوم املطورة يف تنمية اجلانب  ملقرر طرق تدريس العلوم يف ضوء متطلبات مناهجما فاعلية التصور املقرتح
 أثناء إعداده؟ التدريسية لدى معلم العلوم

 اف البحث:دأه 

 دريس العلوم طرق ت ينبغي مراعاهتا يف موضوعات مقرر ة السعودية اليتعربيقائمة مبتطلبات مناهج العلوم املطورة يف اململكة ال إعداد
 الرتبية. ابلدبلوم العام يف

 مناهج العلوم املطورة طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام للرتبية يف ضوء متطلبات تقييم مقرر . 

 متطلبات مناهج العلوم املطورة طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام للرتبية يف ضوء مقرتح ملقرر إعداد تصور . 
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 لدى معلم العلوم أثناء إعداده ، الكفاايت التدريسية وقياس فاعليته يف تنمية، طرق تدريس العلوم جتريب التصور املقرتح ملقرر
 ابلدبلوم العام يف الرتبية.

 :أهمية البحث 
 تتمثل أمهية هذا البحث يف أنه:

  ب معلمي العلوم أثناء للطال املقررات التدريسية املقدمة أحد اليت اهتمت بتطوير -على حد علم الباحث  -يعد من أول الدراسات
 منوهم العلمي واملهين. واليت قد تساعد على، مناهج العلوم املطورة وثيقة الصلة بتدريس العلوم إعدادهم يف ضوء

  فاختيار، الرتبوي للطالب املعلمني يف اجلامعات السعودية ط التطورات اليت حتدثها وزارة الرتبية والتعليم مع برامج اإلعدادبحماولة لر 
ويصبحوا أكثر استعدادا ملمارسة مهنة  طلبة الدبلوم العام يف الرتبية جيعلهم على معرفة ودراية بتوجهات الوزارة، الدراسة من عينة

 التدريس.

 ؛فيها إعداد املعلم وإعادة النظر تطوير برامجالرتبية أبمهية  قد تفيد نتائج هذه الدراسة يف لفت أنظار املسئولني عن الدبلوم العام يف 
 احلاجات الفعلية للطالب املعلم. تتناسب معل

 يفية الالزمة للتدريس ظمن املهام الواقعية والكفاايت الو  أييت استجابة لالجتاهات احلديثة اليت تنادى بضرورة متكني الطالب املعلمني
 أدائهم بطريقة تؤدى إىل رفع كفاءاهتم يف التعلم بصورة متعمقة. وقياس، الفعال

 العلوم أثناء اخلدمة على مناهج العلوم املطورة لرتبية والتعليم يف إعداد الربامج التدريبية املقدمة ملعلميقد يساعد وزارة ا . 

 البحث: دوحد 
 البحث احلايل علي: اقتصر
 عة جازانجبام الرتبية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر طرق تدريس العلوم للفصل الدراسي الثاين لطالب الدبلوم العام يف مقرر 

 هـ(، مكان عمل الباحث. 9242هـ/  9241الدراسي  للعام)

 .مناهج العلوم املطورة املطبقة ابملرحلة االبتدائية واملتوسطة 

 (التطبيق -الفهم  - قياس اجلوانب املعرفية املرتبطة ابلكفاايت التدريسية يف مستوايت )التذكر. 

  التقومي( - التنفيذ - )التخطيط: تيةاآلة األدائيقياس الكفاايت التدريسية يف اجلوانب 

 :مصطلحات البحث 
 :التطوير 

أما الشق ، مواطن الضعف وجوانب القصور والكشف عن، ول منها جبمع البياانت حول املقررعملية ذات شقني يتعلق األ
 والدراسة التحليلية العلمية لةاألدإصدار قرارات بشأن املواضع اليت حتتاج حتسني وتعديل يف ضوء  فيتضمن الثاين من عملية التطوير

 (42، 9111، واجلمل اللقاين)
العلوم يف ضوء متطلبات مناهج العلوم املطورة بغرض  طرق تدريس عملية حتسني كيفي منظم ملقرر: أبنه ا  يويعرفه الباحث إجرائ

 . الكفاايت التدريسية ملعلم العلوم أثناء إعداده زايدة فعاليته يف تنمية
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 :مالعلو يسيرتدق طررر قم
ويفرتض فيها أن تقدم ، االلتحاق مبهنة التدريس مادة دراسية إجبارية على كل طالب يدرس يف الدبلوم العام للرتبية بغرض

 . العلوم مبراحل التعليم العام املهارات الالزمة لتدريس مادة
 (سلسلة ماجروهيل) املطورة مالعلو جمناه: 

واليت قامت  McGraw Hill Education للرتبية مريكيةشركة ماجروهيل األ التعليمية اليت أعدهتا السالسل هي إحدى
عودية طبقتها وزارة الرتبية والتعليم ابلس برتمجتها ومواءمتها لتصبح مناسبة للبيئية التعليمية احمللية وقد والتطويرلألحباث شركة العبيكان 

 .نوحىت اآل، (م 4111/4191هــ املوافق  9241/9249بداية من العام الدراسي )
 ورة:ملطا مالعلو جمتطلبات مناه 

لكي يتم تطبيقها بشكل صحيح يف ، املطورة ( أبهنا االحتياجات الالزم توفرها ملناهج العلوم4، 4194، عرفها )الغامديي
 ة السعودية.عربيال العملية التعليمية مبدارس اململكة
طرق تدريس العلوم لكى يستطيع الطالب  حمتوى مقرر سية الواجب توفرها يفساالبنية املعرفية األ: أبهنا ا  يويعرفها الباحث إجرائ

 مناهج العلوم املطورة بشكل صحيح. معلمو العلوم تدريس
 سية:يردايات التفالك 

واليت جيب أن ميتلكها معلم العلوم أثناء ، وتقومييه قة بتخطيط الدرس وتنفيذهعلجمموعة من املعارف واملهارات التدريسية املت"
وميكن قياسها"، وتقاس ابلدرجة  املنشودة األهدافمبا يضمن حتقيق ، أداء املهام املوكلة إليهم على أكمل وجه واليت متكنهم من، إعداده

  ( اللذان قام الباحث إبعدادمها.األداءمالحظة  بطاقةو ، التحصيلي اليت حيصل عليها الطالب املعلم يف )االختبار
 ه:داعدإ ءأثنا ممعلم العلو 

ويتكونون من ، جبامعة جازان اجملتمع والتعليم املستمر يقصد هبم يف البحث احلايل طالب الدبلوم العام يف الرتبية بعمادة خدمة
ويتم ذلك من خالل ، لذلك إعدادهم تربواي   ويشرتط، اجلامعية من غري كليات الرتبية يطمحون للعمل يف جمال التعليم خرجيي الكليات

 . وسوف يتناول البحث احلايل الطالب/املعلمني ختصص علوم، يف الرتبية يف عدة ختصصات خمتلفة الدبلوم العامالتحاقهم ب برانمج 
 وات البحث:دأ 
 العلوم طرق تدريس قائمة متطلبات مناهج العلوم املطورة الواجب توافراها يف مقرر . 

 إعداد الباحث( .العلوم طرق تدريس وتتمثل يف التصور املقرتح ملقرر: أداة املعاجلة التجريبية( 

 ويتمثال نفي:، أداات القياس 

 إعداد الباحث(. (لقياس اجلانب املعريف) الكفاايت التدريسية اختبار( 

 الباحث( )إعداد. (األدائيلقياس اجلانب ) بطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية 
 البحث: نهجم 

 اتبع البحث احلايل:
 وأداات القياس، طرق تدريس العلوم املطور ومقرر متطلبات مناهج العلوم املطورة املنهج الوصفي التحليلي عند إعداد قائمة . 
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 على ( مستقل طرق تدريس العلوم املقرتح )متغري مقرر املنهج شبه التجرييب ذا اجملموعة الواحدة عند التأكد من فاعلية استخدام
 . (اتبعان)متغريان  (األدائيواجلانب ، )اجلانب املعريف الكفاايت التدريسية

 :فروض البحث 

 مناهج العلوم املطورة طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام للرتبية احلايل ال يستوىف متطلبات مقرر . 

 الختبار الكفاايت ، يف القياسني القبلي والبعدي ( بني درجات طال مبجموعة البحث1019عند مستوى ) ا  ييوجد فرق دال إحصائ
 . يالبعد التدريسية لصاحل التطبيق

 لبطاقة ، البحث يف القياسني القبلي والبعدي بني رتب درجات طال مبجموعة (1019عند مستوى ) ا  ييوجد فرق دال إحصائ
 لصاحل التطبيق البعدي. مالحظة الكفاايت التدريسية

 :خطوات البحث 
 البحث وفق اخلطوات التالية: سارت خطوات، والتأكد من صحة فروضه، لإلجابة عن تساؤالت البحث

  والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث. األدبياتدراسة 

 مث التأكد من، تدريس العلوم ابلدبلوم العام يف الرتبية طرق إعداد قائمة مبتطلبات مناهج العلوم املطورة الواجب توافرها يف مقرر 
 صالحيتها.

 متطلبات مناهج العلوم املطورة طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام يف الرتبية يف ضوء قائمة تقومي مقرر . 
 .إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباهتا 

  الرتبية. يفاختيار جمموعة البحث من طالب الدبلوم العام 

 ا  يقبل تطبيق أدايت القياس على جمموعة البحث. 

 على جمموعة البحث. طرق تدريس العلوم املطور تنفيذ التصور املقرتح ملقرر 

 القياس على جمموعة البحث بعداي   تطبيق أدايت. 

 وتفسريها. ا  يرصد النتائج ومعاجلتها إحصائ 

 عنه نتائج البحث تقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات يف ضوء ما تسفر 
  بحث:للاإلطار النظري 
  مرس العلوتد: مقرر طرق أولا: 

ابملمارسة املهنية للطالب  وثيقا   للمعلم واملرتبط ارتباطا  هين املعلوم من املقررات الرتبوية الالزمة لإلعداد لطرق تدريس ا يعد مقرر
 (299، 4112 )لطف هللا. بعد التخرج

أثناء إعداده الكفاايت التدريسية اليت تتصل مباشرة  لذلك فهو يعترب أحد املقررات املسئولة مباشرة عن إكساب معلم العلوم
 .ومناهج العلوم اليت سوف يدرسها بعمله داخل الفصل،

 تلك الدراسات على سبيل املثال: ومن، طرق تدريس العلوم وقد سعت العديد من الدراسات إىل تقييم مقرر
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طرق تدريس العلوم  للطالبات املعلمات من مقرر ( اليت استهدفت حتديد االحتياجات التدريسية4111دراسة )سبحى، 
 أشارت نتائجها إىل: وقد، بكلية الرتبية للبنات جبدة

 املطلوب كاملشكالت واملواقف اليت تواجههم خالل عملية  ال يتناول بعض االحتياجات التدريسية اليت هتمهم ابلقدر قررحمتوى امل
احلديثة يف تدريس  واألساليبيغطى مجيع الطرق  ال كما أنه،  والتحدايت واملعوقات اليت قد تتعرض هلا يف مهنة املستقبل التدريس،

  . العلوم

 على  يف حني ينبغي الرتكيز، على االمتحاانت التحريرية والرتكيز ساليب التقومي املستخدمة خالل تدريس املقررعدم مشولية وتنوع أ
 والتطبيقات العملية.، شطةناأل تقومي

، يف معيار( 29) العلوم يف ضوء قائمة من املعايري طرق تدريس ( تقييم مقرر4194، خرينآوقد استهدفت دراسة )احلداىب و 
التطبيقي  اجلانب) واليت تشمل: ة اكتساب الطالب ابملستوى الرابع للمهارات املهنية للمقررجودر  (التدريس عريف وجمال طرائق)اجملال امل
 يلى: وأشارت النتائج إىل ما، (والتقييم واألنشطة
 ال املعريف:يف اجمل 
 طبيعة العلم(: واحد وهو معيار: كبري توافر( 

 النفسي( ، األساسالتعليمية األهداف، حنو العلوم واالجتاهات، والثقافة العلمية، العلوم )مناهج معايري وهى: 1: توافر قليل 

 التكامل(: واحد وهو معيار عدم توافر( 

 س:يردق التئال طرايف جم 
 ( التخطيط لتدريس العلوم. حتصيل الطلبة تقومي –طرائق التدريس العلوم . )نظرايت التعلم معايري وهى: 1قليل  توافر  

  ( ية وإعداد معلم العلومردتوافر )الفروق الفعدم 

  نسبة متوسطة. وهى %27بلغت نسبة اكتساب الطالب للمهارات املهنية من وجهة نظرهم 

يعترب أحد متطلبات بكالوريوس التعليم  طرق تدريس العلوم الذى ( تقييم مقررLee, 2012) كما استهدفت دراسة
 ى:يل وقد أشارت النتائج إىل ما، االبتدائي

 أنشطة دروس العملية( بيئة التعلم.. إدارة الفصل) مثل ا  دهناك موضوعات يفهمها الطالب جي 

 العلوم كيفية تنفيذ مناهج. طبيعة العلم: هناك موضوعات حتتاج إىل حتسني مثل . 

 
كونوا ثقة الطالب املعلمني أبنفسهم لي يف تؤثر اليتإىل الكشف عن العوامل  (Ebrahim, 2012) كما سعت دراسة

يف مستوى   إجيابيا طرق تدريس العلوم قد أثر نتائجها إىل أن مقرر وأشارت ،(لتدريس العلوم الذاتية ءةمعلمني علوم ابتدائي )الكفا
 ابلتدريب امليداين. كفاءهتم الذاتية يف حني مل يتغري مستوى الكفاءة الذاتية

، العلوم املقدم بكلية الرتبية قسم التعليم االبتدائي ريسطرق تد دراسة استهدفت تقييم مقرر( Caliskan, 2014كما قدم )
 طرق التدريس العلوم: مقرر وقد أشارت نتائجها إىل أن

 يغلب عليه اجلانب النظري . 

 االسرتاتيجيات التدريسية. هناك فجوة كبرية بني النظرية والتطبيق حيتاجون إىل تطبيق 
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وقد ، طرق تدريس العلوم ى الطالبات/املعلمات الدراسات ملقرردراسة حالة على إحد (Kazempour, 2014) كما أجرى
 كفاءهتا الذاتية بعد دراسة مقرر كما ارتفع مستوى،  تغريت االجتاهات السلبية للطالبة حنو تدريس العلوم أشارت نتائجها إىل أنه قد

  . طرق تدريس العلوم
 الدراسات على سبيل املثال: كومن تل، كما سعت العديد من الدراسات إىل تطويره بغرض حتسينه

الالزمة لتدريس العلوم اليت سوف حيتاجها  إعداد برانمج قائم على اخلربات املهنية  (Nuangchalerm, 2009)ةدراس
 ،اخلربات املهنية أشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية الربانمج يف إكساب الطالب املعلمني املزيد من وقد، الطالب املعلمون يف املستقبل

 . العلوم وكيفية تدريس، وحتويل املعرفة النظرية إىل تطبيق عملي
 من خالل مقرر االستقصائية وخربات التدريس املصغر شطةنإىل أن تضمني األ (Bursal, 2012) كما أشارت نتائج دراسة

 إىل حدوث تغري إجيايب يف معتقدات الطالب املعلمني عن التدريس طرق تدريس العلوم أدى
ط املعرفة بر  طرق التدريس هتدف إىل مقرر من خالل األنشطةعداد جمموعة من إب( Ünver, 2014) دراسةكما قامت 

وكيفية ، التدريس أدى إىل زايدة فهم الطالب املعلمني لطرق األسلوبىل أن ذلك إأشارت نتائجها  وقد، النظرية ابلتطبيق العلمي
 وعمل أتمالت على ممارستهم التدريسية. ي،يستطبيقها يف مواقف حقيقية وحتسني أدائهم التدر 

 الكفايات الالزمة للمعلم:: انياا ث 
كما ،  الالزمة ملمارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعلية من إعداد املعلم هو مساعدته على امتالك الكفاايت املهنية األولاهلدف 

حيث نلمس  متسارعا   ا  يوتكنولوج ا  يعلم را  ن واقعنا يشهد تطو وخاصة وأ، قد يؤدي إىل تراجع نتاجات التعلم املعلم املؤهل أن عدم توافر
للمجتمع الذي  عد العمود الفقريعدة، وال سيما يف جمال التعليم الذي ي  صوعلى مجيع األ والتغري يف مجيع مسارات احلياة هذا التطور

 (2: 4، 4199 )مصطفى،. يصل ويلحق بركب احلضارة نيطمح أل
 سبيل املثال:  حماولة حتديد الكفاايت الزازمة للمعلم فعلىوقد سعت دراسات عديدة إىل

عة جماالت هي: )كفاايت للقبول بكلية بأر  ( الكفاايت الالزمة إلعداد معلم العلوم يف4114، حددت دراسة )احلذيفي
 ( كفاية اإلعداد الرتبوي،  كفاية اإلعداد العلمي كفاية الثقافة العامة،،  الرتبية

 تتوافر فيه: ( إىل أن معلم املستقبل جيب أن54، 9002، افةةحم) كما توصلت دراسة
 :ومهارة عالية يف ، خبصائص املتعلمني وقدراهتم ونفسياهتم والدراسة اجليدة، املعرفة اجليدة مبحتوى موضوع التخصص خصائص مثل

، وإجادة استخدام احلاسوب، املستدامة هنيةوقدرة عالية على التفاعل مع التالميذ واالستعداد للتنمية امل، والتقييم أساليب التدريس
 وتقنيات التعليم.

 االستعداد خلدمة اجملتمع احمللى والتواصل معه، األخالقية االلتزام بقواعد املهنة، اإلعداد النظري والعملي للمعلم :كفاايت مثل ،
 إجراء البحوث العلمية والقدرة على

وتنفيذ ، للمعلم العريب تتمثل يف التخطيط كفاايت املهنية املتطلبة( إىل أن أهم ال4194كما حددت دراسة )السرهيد، 
ومتابعة الدورايت والنشرات  العضوية أبحد اجلمعيات الرتبوية العلمية،، وامتالك روح املبادرة، اإلنسانية والعالقات، والتقومي، الدرس
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خصائصهم  عن وتقبل مجيع الطالب بغض النظر، ومساواة والتعامل بعدل، التعبري اجليد والقدرة على، والعمق يف التخصص، العلمية
وسعة االطالع على العلم ، التقومي، والتعلم الذايت والتجديد املعريف ومواعيد العمل وإدراك أمهية الوقت،، االجتماعية وااللتزام ابلوقت

، واملعلمني اآلابءواملشاركة الفاعلة يف جمالس  لى،وخدمة اجملتمع احمل، والتمكن من املادة وأساليب تدرسها، جماالت متعددة واملعرفة يف
 . والوجه البشوش، والنظافة وحسن املظهر، وأمهية الصوت العايل املسموع ط املادة العلمية بواقع احلياة،بور 

 هي: عة أقسامبالكفاايت الزازمة للمعلم إىل أر  (21، 9022 الرشيد، كما قسم )عبد
 وعاملية.، ة، ومواقف ومشكالت حمليةيواقتصاد، وصحية وية،بوتر ، واجتماعية، ودينية، ةوتشمل جوانب علمي: كفاايت ثقافية 

  نظرية تطبيقية يف جماالت خمتلفة ملهنة التدريس تشمل املناهج  وتتمثل يف تزويد املعلم والطالب املعلم خبربات: وية(بكفاايت مهنية )تر
وهذه الكفاايت هتدف إىل ، تكنولوجيا التعليم فس الرتبوي واستخدامالتدريس وأصول الرتبية ونظرايت التعلم وعلم الن وطرق

بصورة فعالة ويكون قادرا على  إكساب الطالب املعلم املعلومات واملفاهيم واملهارات واالجتاهات اليت متكنه من القيام مبهنة التدريس
 ختصصه داخل الفصل.تنفيذ املواد الدراسية يف جمال  مني وميوهلم واجتاهاهتم وكيفيةعلفهم املت

 من اخلربات اليت تعمق فهمه للمادة العلمية اليت  بقدر واهلدف من اإلعداد التخصصي هو تزويد الطالب املعلم: كفاايت التخصص
 التعليمي. يفها يف املوقفظومساعدته على التمكن من مهاراهتا والقدرة على تو  يتخصص فيها،

 والظهور ابملظهر الالئق من حيث الشكل العام والقدرة على حتمل املسؤولية،، وتتحدد يف أخالقيات املهنة: كفاايت شخصية ،
 .التعليمية املتغرية وتفعيل هذه التنمية يف املواقف، (السيطرة. النظام. التعاون. )القيادة وتنمية املهارات الرتبوية:

  ية للمعلمني إىل ثزاثة جماالت رئيسية هي:الضرور  الكفاايت( 33، 9020، يف حني قسم )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
  عن ختصصاهتم وتشمل الكفاايت بغض النظر وهى كفاايت يفرتض توافرها لدى مجيع املعلمني :العامة األساسيةالكفاايت :

  التقنية(. العددية. )اللغوية

  رتض توافراها يف مجيع املعلمني للقيام بعملية واليت يف وهى تشمل جمموعة املعارف واملهارات الرتبوية :الرتبوية األساسيةالكفاايت
 الصف بفاعلية. التدريس داخل

  املعلم وهذه حسب ختصص :يف مادة التخصص وطرق تدريسها األساسيةالكفاايت  

، الدبلوم العام بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر البحث احلايل على تنمية الكفاايت التدريسية لدى طالب وسوف يقتصر
واليت جيب أن ميتلكها ، وتقومييه واملهارات التدريسية املتعلقة بتخطيط الدرس وتنفيذه جمموعة من املعارف"هبا  ويقصد. صص علومخت

 "وميكن قياسها املنشودة األهدافأداء املهام املوكلة إليهم على أكمل وجه، مبا يضمن حتقيق  واليت متكنهم من، معلم العلوم أثناء إعداده
 ا:هاولت تنميتات املعلم وحمكفاي قعوا 

 منها على سبيل املثال:، كفاايت املعلم أجريت العديد من الدراسات اليت سعت إىل حماولة التعرف على مستوى
املناهج وطرائق التدريس بكليات املعلمني يف  قسم ( استهدفت التعرف على مدى مسامهة مقررات4112، دراسة )اخلطايب
أشارت النتائج إىل ما  وقد، لدى الطلبة املعلمني( أخالقيات املهنة -التقومي  -التنفيذ -التخطيط ألساسية )اتنمية الكفاايت املهنية 

  يلى:
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 الذى يسعى إليه املسئولون عن إعداد املعلم قبل  تسهم املقررات يف تنمية بعض الكفاايت ولكنها ال ترقى إىل املستوى املطلوب
 وأثناء اخلدمة.

 والكفاايت املهنية من املقررات الدراسية كال على حدة،  كل مقرراالرتباط الوثيق بني 

  جلميع املقرراتاألوىل الكفاايت اخلاصة مبجال أخالقيات مهنة التدريس احتلت املرتبة  

للكفاايت التدريسية  ابألردنة عربياللغة ال معلمي ( دراسة استهدفت التعرف على مستوى ممارسة4194، وقد أجرى )احلجااي
نتائجها إىل أن مستوى  وأشارت، مديري املدارس من وجهة نظر( التقومي - املنهاج تطوير – إدارة الصف -تنفيذ الدرس. تخطيط)ال

وأقلها  اجملاالت ممارسة كان جمال كفاية التخطيط، بوجه عام، وأن أكثر ا  يعال ة للكفاايت التدريسية كانعربياللغة ال معلميممارسة 
 . نهاجامل ممارسة جمال تطوير

 منها على سبيل املثال:، كفاايت املعلم كما أجريت العديد من الدراسات اليت سعت إىل حماولة تنمية مستوى
 األساسيالطالب املعلم ابلفرقة الرابعة شعبة التعليم  لتحسني أداء حا  ا مقرت ( اليت قدمت برانجم4111، عبد العزيز) راسةد

 ي.يسداء التدر الربانمج يف تنمية األ وقد أشارت النتائج إىل فاعلية، اهات احلديثة واملستقبليةيف ضوء االجت (علوم) احللقة االبتدائية
وقد ، األساسيالكفاايت املهنية لطلبة معلمي التعليم  ( إعداد برانمج تدرييب لتطوير4199، كما استهدفت دراسة )مصطفى

 (4199، الرشيد كما قامت دراسة )عبد املهارى للكفاايت املهنية واألداء الربانمج يف تنمية اجلانب املعريف أشارت نتائجها إىل فاعلية
، الدبلوم العام بكلية الرتبية ة لدى طالبعربيلتنمية الكفاايت املهنية واالجتاه حنو مهنة تعليم اللغة ال وذلك ؛ببناء برانمج تدرييب مقرتح

 هما.تنميت وقد أشارت النتائج إىل فاعلية الربانمج التدرييب يف
وقد أشارت النتائج إىل ، املعيارية جلودة التعليم ( برانمج تدرييب يف ضوء املستوايت4199 علي،؛ كما قدمت دراسة )جنلة

  .املهين ملعلمي العلوم واألداء، تنمية التحصيل املعريف يف حمتوى الكفاءة املهنية فاعلية الربانمج التدرييب يف

وقد أشارت النتائج إىل ، كتابة السجالت التأملية برانمج تدرييب قائم على مدخل (4194، كما استهدفت دراسة )احلارون
 .والكفاايت املهنية لدي معلمي العلوم، تنمية مهارات التفكري التأملي فاعلية الربانمج التدرييب يف

 نية:هر اشتقاق الكفايات املدمصا 
العديد من املصادر اليت ميكن منها  إىل أنه يوجد، (974، 4199، ، الرشيد مثل دراسة )عبد، أشار عدد من الدراسات

 وهى:، اشتقاق الكفاايت الالزمة للمعلم
 القائم على الكفاايت الرتبوية والتعليمية حماوالت علمية  حيث توجد يف ميادين التدريب: (قوائم تصنيف الكفاايت )القوائم اجلاهزة

 الكفاايت يف ميادين خمتلفة. جاهزة حتدد

 التعليمية والرتبوية يف بالد أخرى لالستعانة هبا كما ميكن  ميكن استقطاب برامج املؤسسات: خرى والدراسات والبحوثالربامج األ
 دبيات املختلفة املتعلقة مبوضوعات التدريب املبين على الكفاايت املهنية.واأل فحص الكتب

 إىل كفاايت حمددة صفاملعلم مث يرتجم هذا الو  ألداءويقصد به الوصف الدقيق : حتليل املهام. 
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 املشهود هلم ابلكفاءة يف جمال العمل وتسجيل نتائج هذه  ويقصد به مالحظة أداء جمموعة من املعلمني: رصد أداء منوذجي وحتليله
 ألداءحتديد الكفاايت املهنية املطلوبة  حبيث ترصد السلوكيات النموذجية لكل معلم ويف ضوء ذلك ميكن ا  ممنظ املالحظة تسجيال

 لعمل.ا

 عند املعلم ليقوم  الكفاايت املهنية اليت ينبغي أن تتوافر ترمجة حمتوى املقررات الدراسية اليت يقوم املعلم بتدريسها إىل عبارات حتدد
  بتدريس هذه املقررات

 ب أن قيم وطموحات الطالب إىل كفاايت مهنية جي دراسة احتياجات الطالب واحتياجات اجملتمع احمليط ابلطالب حيث ترتجم
 يتصل هبم. عند املعلم الذي تتوافر

 أن تتضمنه برامج اإلعداد وذلك من خالل حتديد  حيث يتم سؤاهلم عما ينبغي، ما نستقيه من خرباء املهنة والعاملني يف امليدان
 بة هلذه املهنة.ابلنس والكفاايت واملعلومات عن حاجات املمارسات الفنية العملية واملعلومات حول احتماالت املستقبل األهداف

  الطالب وغريهم وأولياء أمور، واملستفيدين من العملية التعليمية واملسامهني،، املعنية مثل: مجع أراء املهتمني األطرافاستطالع رأي ،
 عن املهارات اليت جيب أن تتوافر لدى املعلم. وسؤاهلم

  املطورة: مالعلو جمناه: ثالثاا 
  الطبيعية: مات والعلويضالريا جتطوير مناه عشرومن عنبذة 

التطور املتسارع يف العلوم والرايضيات فقد حظي  من رغبة قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب يف مواكبة انطالقا  
وقد توىل مكتب … القمة لدول اجمللس والرايضيات ابهتمام خاص منهم حيث مت تناول ذلك يف عدد من مؤمترات مناهج العلوم تطوير
 من خالل تطويراألعضاء براجمه إىل اإلسهام يف حتسني بيئة التعليم والتعلم يف مدارس الدول  لدول اخلليج الذي هتدف عريبال الرتبية

مناهج  التنفيذي ملكتب الرتبية هذا املشروع الذي يعىن بتطوير حيث تبىن اجمللس، املناهج ومنها العلوم والرايضيات هذه املهمة
وفيما يلى شرح بعض ، خربة عاملية متخصصة لدول اخلليج ابالستعانة ببيوت عريبيف مكتب الرتبية ال األعضاءل والعلوم للدو  الرايضيات

 تفاصيل هذا املشروع:
 رايضيات لملاديت العلوم وا األخرىواملواد التعليمية  يهدف هذا املشروع إىل إعداد وطباعة وتوريد الكتب الدراسية: هدف املشروع

سلسلة عاملية من الكتب  الحتياجاهتا ابالعتماد على ترمجة لدول اخلليج وفقا   عريبمبكتب الرتبية ال املشروع للدول املشاركة يف
 . مناسبة لبيئة الدول املشاركة يف املشروع الدراسية للعلوم والرايضيات ومواءمتها لتصبح

 هناك ثالث مربرات رئيسية:: مربرات املشروع 
 واملستجدات يف جمال تصميم املواد التعليمية واسرتاتيجيات  يف جمايل الرايضيات والعلوم تطوررغبة دول املنطقة يف مواكبة ال

 وتقوميها مبا يتالءم مع املعايري العاملية والنظرايت الرتبوية احلديثة، تدريسها

 ر التقين يف يف التطو ظمستوايت حتصيل الطالب وتو  توفري بيئات تعلم مشجعة على حتقيق مستوايت جودة عالية وحتسني
 . يف هذا اجملال االتصاالت واملعلومات

 منافسة أقراهنم على املستوى العاملي. رفع مستوى حتصيل طالب املنطقة يف ماديت الرايضيات والعلوم ليتسىن هلم 
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 الستفادة من مع ا، التعليمية وإنتاجها يف دول املنطقة الرغبة يف إاتحة الفرصة أمام القطاع اخلاص لإلسهام يف صناعة املواد
العلمي وأسلوب العرض واستخدام  والتوجهات املعاصرة يف إحداث نقلة نوعية يف املناهج من حيث اإلعداد اخلربة العاملية

 التقنيات احلديثة.
 التعليمية التالية: العلوم والرايضيات إىل إعداد املواد يهدف مشروع تطوير: خمرجات املشروع 

 (املعلم دليل–كراس النشاط -كتاب الطالب وتشمل :)، مواد تعليمية أساسية . 

 ،أقراص مدجمة  -أشرطة فيديو  -التقومي  دليل –الصفية  لألنشطة)حقيبة املعلم : وتشمل مواد تعليمية اختيارية–CD  
 ( 4192 والتطوير، لألحباث)شركة العبيكان . (اإلنرتنتموقع  - ولوحات وبوسرتات طاقاتبملصقات وشفافيات و 

 املطورة: مالعلو جسلسلة مناه 
  شركة ماجروهيل للتعليم جا انتوقع االختيار على سلسلة مناهج العلوم من"McGraw Hill Education"  وهى مبنية على

وقد قامت شركة العبيكان للتعليم مبواءمتها ، مراحل التعليم العام االبتدائي واملتوسط والثانوي معايري عاملية يف العلوم جلميع
  ة السعودية.عربيملكة اللتناسب بيئة امل

  ( 991مدرسة للبنني ومثلها للبنات أي ) (11( إدارة تعليمية بواقع )92يف ) هـ 9241/9241وبعد إقراره مت جتريبه عام
كل م(، بش 4111/4191املوافق هـــ  9241/9249مدارس اململكة يف العام الدراسي ) ومن مث طبق على مجيع، مدرسة

الالحقة تغيري مناهج الصفوف املتبقية  األعوام يف متوسط وسيليها تباعا   األولع االبتدائي والصف والراب األولجذري للصف 
، العنزي). دراسية تغيري املناهج يف مجيع الصفوف الدراسية يف التعليم العام بعد ثالثة أعوام حىت يتم، على ثالث مراحل

4194 ،447) 
 املطورة: مالعلو جايل ملناهاحل قعالوا 

ومن هذه الدراسات ، املشكالت اليت تعوق تنفيذها ودراسة، ت العديد من الدراسات اليت سعت إىل تقومي املناهج احلاليةأجري
 على سبيل املثال:

 املطورة: مالعلو جراسات تناولت تقويم حمتوى مناهد-أ 
تضمنها كتب العلوم للصفني اليت ينبغي أن ت ( دراسة استهدفت التعرف على مفاهيم الرتبية الصحية4191 أجرى )سراج،

  وقد أشارت نتائجها إىل ما يلى:، ومدى تناول هذه الكتب ملفاهيم الرتبية الصحية والثاين االبتدائي للبنني، األول
 (من %2207نسبة )بو  ( مفهوما  92والثاين االبتدائي ) األول يت مت تناوهلا يف كتب العلوم للصفنيلبلغ عدد مفاهيم الرتبية الصحية ا

  تضمينها فاهيم الواجبامل

 منها. والوقاية األمراضوجمال مكافحة ، أي إشارة إىل جمايل صحة اجملتمع ردمل ت 

املتوسط ملعايري  األولالعلوم املطور للصف  دراسة استهدفت التعرف على مدى حتقيق كتاب (4199، كما أجرى )حسن
 ما يلي: وقد أشارت نتائجها إىل ،األساسيةاجلودة الشاملة يف جوانبه 
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  مث جمال ، لكتاب العلوم املطور يليه جمال أساليب التقومية بني جماالت اجلودة الشامل األوىلحصول جمال إخراج الكتاب على الرتبة
 جمال احملتوى العلمي. وأخريا  ، األهداف

 مما يدل على اهتمام أهداف كتاب  ،(األهدافجمال جودة  بدرجة يف معايري اجلودة حتققا   كثر)أتنمية املهارات العلمية  يعد معيار
 .العلمي وتصميم التجارب بتنمية املهارات العلمية لدى الطالب كالتفكري الناقد، ومهارات البحث العلوم املطور

  املطورمما يعين أن حمتوى كتاب العلوم  ،(احملتوى العلمي يف معايري جمال جودة األخريةحل معيار االرتباط ابلبيئة واجملتمع )يف املرتبة 
 الصحية واالجتماعية. والتعبري عن هويته ومشكالته، من التمثيل لطبيعة اجملتمع السعودي حيتاج إىل املزيد

ة السعودية عربياملطورة واليت يتم تدريسها يف اململكة ال ( ببناء مقياس لتقييم مناهج العلوم4199، العمراينكما قامت دراسة )
مكونة من مخسة جماالت  وقد مت إعداد املقياس على شكل استبانة، معلمي ومعلمات العلومالرتبويني و  املشرفني من وجهة نظر

ومعلمي  وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة تقييم املشرفني الرتبويني، (التقومي أساليب. واألنشطةالوسائل . احملتوى. األهداف)
 ومعلمات العلوم ملناهج العلوم املطورة جاءت مرتفعة.

ابلصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري  ( إىل تقومي حمتوى كتب العلوم املطورة4194، سعت دراسة )سعدكما 
 الدراسة إىل: وقد توصلت، خمتارة
 يف  %27جمال العلم كطريقة استقصاء حيث بلغت نسبته  تركيز حمتوى كتب العلوم املطورة للصفوف الدنيا ابملرحلة االبتدائية على

 الكتب الثالثة.

 والفضاء حيث بلغت  األرضشخصي واجتماعي وجمال علوم  وجود تدين يف نسبة جمال العلم والتكنولوجيا وجمال العلم من منظور
 .%104و  %402و  %401جمتمعه على التوايل  نسبتها يف الكتب

  كما مل يرد هذا اجملال يف كتاب الصف %401 نسبته، يف جممل الكتب حيث بلغت ا  ر تواف األقليعترب جمال اتريخ العلم وطبيعته ،
 االبتدائي هنائيا. األول

ة السعودية عربيابملرحلة االبتدائية يف اململكة ال ( تقومي حمتوى مقررات العلوم املطورة4194كما استهدفت دراسة )الفهيدى، 
 يلى: ما شارت النتائج إىلوقد أ (TIMSS, 2011) التوجهات الدولية للرايضيات والعلوم يف ضوء متطلبات دراسة

 املوضوعات ابلدرجة املناسبة. مل يراع حمتوى مقررات العلوم املطورة ابملرحلة االبتدائية متطلبات جمال 

  كانت درجة حتققها متوسطة حيث، الكايفمل يهتم احملتوى مبتطلبات جمال العمليات املعرفية ابلقدر 

 ومتطلبات حتليل وتفسري البياانت، احللول ومتطلبات إجياد، مل تتحقق يف مجيع الصفوف متطلبات صحة اإلنسان . 

  بدرجة كبرية حمتوى مقررات العلوم جبميع الصفوف يفمتطلبات جمال املعرفة حتققت 

  ابملرحلة االبتدائية بصفة عامة بدرجة كبرية حمتوى مقررات العلوم املطورة يفحتققت متطلبات االستقصاء العلمي 

العلوم املطورة )سلسلة ماجروهل( ابملرحلة املتوسطة  ( إىل التعرف علي مديتنا وحملتوي كتب4194، كما سعت دراسة )صاحل
 . ابملنظور اإلسالمي للعلوم ط حمتوى كتب العلومبوقد أشارت نتائجها إىل ضعف ر ، للعلوم الطبيعية جملاالت املنظور اإلسالمي
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ابملرحلة االبتدائية يف ضوء عمليات العلم  كتب العلوم املطورة( دراسة حتليلية ل4194، العتيىب) وقد استهدفت دراسة
النشاط املطورة للصف  وكراسة تواجد مهارات عمليات العلم بنسب خمتلفة يف كتاب العلوم املطور وقد أشارت نتائجها إىل، األساسية

  هلذه الكتب. اسيةاألستضمني عمليات العلم  من حيث األوىلوحتتل املالحظة املرتبة ، الرابع االبتدائي
 McGraw) عن سلسلة كتاب العلوم املطور ( حتديد مستوى مقروئية4192، ديمحاأل؛ كما استهدفت دراسة )فقيهى

Hill )  الدرجة تقع ضمن  ( وهذه44) لغبأشارت النتائج إىل أن املتوسط العام ملستوى مقروئية الكتاب  وقد، املتوسط الثاينللصف
 مستوايت املقروئية. ستوايت املقروئية( وفق تصنيف)أقل م اإلحباطياملستوى 
 املطورة: مالعلو جواجه تنفيذ مناهتي لتاملشكالت ا 

مناهج الرايضيات والعلوم الطبيعية يف  مال تناولت حتدايت مشروع تطويرآ( دراسة 4199 احلميد، عبد، أجرى )الشايع
إال أن هناك ، ابململكة ماال كثرية لنهضة الرايضيات والعلومآيعطي  تطويرالدراسة إيل أن مشروع ال وتوصلت، ة السعوديةعربياململكة ال

كفاية  عدم، التدريب املتعلق مبعلمي الرايضيات والعلوم لتدريس املناهج املطورة بعض التحدايت اليت تعوق ذلك منها: عدم كفاية
الطالب وفق  عدم تفعيل دور، يزات واملعامل يف بعض املدارسوالتجه غياب التقنيات التعليمية، اخلطة الدراسية حملتوي املناهج املطورة

 .للرايضيات والعلوم عدم استيعاب معظم املعلمني للفكر البنائي يف تدريس املناهج املطورة، البنائي املنظور
وقد ، م املطورملنهج العلو  األمثلحتول دون التطبيق  ( دراسة استهدفت الدراسة معرفة العوائق اليت4194، العنزي) كما أجرى

التقنية املالئمة لتدريس  التجهيزات –)التدريب املناسب للتمكن من إتقان املنهج  :املعوقات هو عدم توافر أشارت النتائج إىل أن أهم
 وكذلك زايدة عدد، (الوقت الكايف إلهناء املنهج ابلوقت املطلوب. احلاجة من املشرفات عند الدعم املستمر. املنهج يف املدرسة

 وعدم كفاية اإلعداد املهين.، لطالباتا
الرايضيات والعلوم الطبيعية على تنمية التحصيل  املناهج املطورة يف بدراسة استهدفت أثر (4194، وأخرون، كما قام )حامد

 ىل:نتائجها إ واليت أشارت، طالب املرحلة الثانوية واملعوقات اليت حتول دون حتقيق أهدافها والتفكري وحل املشكالت لدى
  والفيزايء والرايضيات أقل من حد الكفاية  واإلحياء الثانوي يف مواد: الكيمياء األولمستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الصف

 .الدرجة الكلية لالختبار ( من%11لكل مادة )

  ن الدرجة ( م%11حد الكفاية لكل مادة ) الثانوي يف التفكري وحل املشكالت أقل من األولمستوى درجات طالب الصف
 . الكلية للمقياس

  مثل:، ألهدافهاوجود بعض املعوقات اليت حتول دون حتقيق املناهج املطورة 

  متطلبات املناهج املطورة املعامل على حنو يتماشى مع وعدم جتهيز واألجهزةالنقص احلاد يف املواد 

 املعلمني يف الواقع الفعلي. ظروجهة ن صعوبة بعض مفردات املناهج املطورة ووجود أنشطة يستحيل تطبيقها من 

 للمعلم يف وضعه احلايل. وجود فجوة بني متطلبات املناهج املطورة وكم وكيف التدريب املقدم 

االبتدائي يف حمافظة  األولالعلوم للصف  دراسة استهدفت حتديد مشكالت تدريس مقرر (4194، وقد أجرى )الشمراين
، (األدوات، األنشطة العلوم، حمتوى مقرر، تنفيذ الدروس، االت )التخطيط وإعداد الدروسجم 1يف  السعوديةة عربياخلرج ابململكة ال
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 مستوى املقروئية والكتابية للمحتوى،: مثل، املشكالت ذات الصلة ابحملتوى وقد أشارت نتائجها إىل وجود عدد من املشكالت أبرزها
 وعدم وجود تدريب مناسب للمعلمني، ييساملعلم التدر  ثرة نصابوك، من غري متخصص والكثافة العلمية له، وأيضا تدريس املقرر
العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية املتعلقة  ( التعرف على املشكالت تدريس مناهج4194، كما استهدفت دراسة )السعيد

ومقرتحات حلها من  دليل املعلم(، تقوميال، معامل العلوم، الوسائل التعليمية، احملتوى، التعليمية األهداف، املعلم، بكل من )التلميذ
 نتائجها إىل ما يلى: وقد أشارت، معلمي العلوم مبنطقة القصيم وجهة نظر

  القراءة والكتابة لدى بعض التالميذ( تدىن مهارات - ا  يدراس ألبنائهم األمورابلنسبة التالميذ :)ضعف متابعة أولياء 

 ( الربامج التدريبية املقدمة له حول مناهج العلوم املطورة ضعف فاعلية -العلوم لتدريس  ا  يمهن ه)ضعف إعداد: ابلنسبة للمعلم 

  وقدرات التالميذ( ال تتناسب مع إمكانيات -)غري قابلة للتحقيق : التعليمية األهدافابلنسبة 

 (: ال يرتبط.  يتناسب مع الزمن املخصص لتدريسهالابلنسبة للمحتوى )بواقع التالميذ 

 ضعف توافر -إبدارة التعليم يف جمال الوسائل التعليمية  ية :)ضعف التعاون بني املدرسة و قسم التجهيزات املدرسيةالوسائل التعليم 
 (الالزمة للمناهج املطورة الوسائل التعليمية

 ود معمل علوم ابملدرسة(جعدم و . العلمية معامل العلوم :)الزمن املخصص للدرس ال يتناسب مع زمن تنفيذ التجارب 

 بعض املعلمني( أليته التقومي غري واضحة لدى. ) أيخذ وقتا كبريا من وقت الدرس قومي:الت 

 :يقدم مناذج كافية إلعداد أدوات تقومي املنهج( الدليل ال -ابألنشطة)غموض بعض اجلوانب يف دليل املعلم ذات الصلة  دليل املعلم 

وقد ، املعلمني حول مناهج العلوم املطورة راءآعرف على بدراسة استهدفت الت (Alghamdi, et. al. 2013) كما قام
  أشارت نتائج الدراسة إىل ما يلى:

 نقص املختربات والتجهيزات، الطالب إىل املعلمني نسبة، يواجه املعلمني حتدايت تتمثل يف الزمن املتاح لتدريس مناهج العلوم ،
  ودعم اإلدارة

 وادت إىل فهم أفضل ، من االستمتاع بتدريس العلوم ساس مناهج العلوم املطورة زادتاجلماعية والتفاعلية واليت متثل أ األنشطة
 العلمية. للطالب للمفاهيم

الرايضيات والعلوم ابملرحلة املتوسطة تواجه  ( إيل أن املناهج املطورة يف4192، حامد، أشارت نتائج دراسة )حسن وأخريا  
 افها منها:من حتقيق أهد العديد من التحدايت اليت تعوقها

 املطورة شرح الدروس يف املناهج املعامل والوسائل الالزمة لتعزيز النقص احلاد يف . 

 املألوفة للطالب ازدحام الدرس الواحد ابملفاهيم والتعريفات واملصطلحات اجلديدة وغري. 

 السعودية. بعض مفردات املناهج املطورة يف الرايضيات والعلوم ال تتناسب مع البيئة 

 نشطة يف املناهج املطورة يستحيل تطبيقها.وجود أ 

  حساب تدريس تلك املناهج. اإلدارية املكلف هبا معلم املناهج املطورة من قبل اإلدارة علي األعمالكثرة 

 الرايضيات والعلوم الدورات التدريبية للمعلمني قليلة وال تتناسب مع متطلبات املناهج املطورة يف . 
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 موجه ومرشد فقط( أبنه غري متمكن من املادة  املطور وجههم فقط)علي أساس أن املعلم يف املنهجنظرة الطالب للمعلم الذى ي
 العلمية.

 املطورة: مالعلو جلتنفيذ مناه ملعلمنيعداد اإ 
ماجروهل العاملية للعلوم يف ضوء بعض العوامل من  ( تقومي برانمج تدريب املعلمني علي سلسلة4191، ياستهدفت دراسة )القرش

 نتائجها إىل ما يلى: ة نظرهم وقد أشارتوجه
 بدرجة متوسطة استفادة معلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة من الربانمج التدرييب كانت 

 برانمج تدريب املعلمني كانت بدرجة عالية درجة املشكالت اليت تواجه معلمي العلوم مبدينة الطائف لالستفادة من 
تقييم  ألساليباملعلمات على بعض املهارات التقنية  اد برانمج تدرييب للطالبات( إعد4199 كما استهدفت دراسة )احلصان،

يف تنمية مستوى الفهم وجودة  وقد أشارت نتائجها إىل فعالية الربانمج التدرييب املقرتح، ملناهج العلوم املطورة احلديثة واملوائمة األداء
 .املطورة القائمة على مستحداثت التقنية واملوائمة ملناهج العلوم األداءقييم ت ألساليب االستخدام املتقن من جانب الطالبات املعلمات

للنمو املهين ملعلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة يف  ( بدراسة استهدفت بناء برانمج تدرييب مقرتح4194، يكما قام )الغامد
الباحث على تصميم حقيبة تدريبية  ور العام للربانمج اقتصروبعد وضع التص، ومتطلبات مناهج العلوم املطورة ضوء بعض املعايري العاملية

املهين ملعلمي العلوم  وقد أشارت النتائج إىل فاعلية احلقيبة التدريبية املقرتحة يف حتسني النمو ملناهج العلوم املطورة، يف جمال التقومي
 ابملرحلة املتوسطة.

الرايضيات  تطوير" واملعلمات املصاحب ملشروع  املهين للمعلمني( معرفة واقع التطور 4194كما استهدفت دراسة )الشايع، 
 هرت عدة نتائج منها:ظة السعودية"، وأعربيابململكة ال والعلوم الطبيعية يف التعليم العام

 .خطة التطوير املهين املصاحب للمشروع غري واضحة بدرجة كافية 

 عالية. يع اجملاالت بدرجةحاجات املعلمني واملعلمات إىل برامج التطور املهين يف مج 

تنمية بعض املهارات التدريسية لدي معلمي  ( برانمج تدرييب قائم علي دورة التعلم اخلماسية يف4194كما قدم )حسن، 
  العلوم املطور. مقرر
  راسات السابقة:دلى اإلطار النظري والع ماعتعليق 

، واليت تناولت مناهج العلوم املطورة، إليها الباحث  توصليالحظ من العرض السابق لإلطار النظري والدراسات السابقة اليت
 ما يلى:
 تلك املناهج املطورة مناهج العلوم املطورة بسبب حداثة تطبيق تعدد وتنوع الدراسات اليت تناولت . 

  عند تطبيقها على أرض الواقع ولكن يقابلها العديد من املشكالت، الكثري اإلجيابياتاملناهج املطورة هلا من. 

 على حد علم . د دراسةجوال تو ، بصورة شاملة أحد اجلوانب املهمة اليت تتطلبها املناهج املطورة هو إعداد املعلم لتدريسها
ودراسة  تناولت جانب اإلعداد التقين للطالبات املعلمات، اليت (4199دراسة )احلصان ، سوى، سعت لذلك. الباحث
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( 4194ودراسة )حسن، ، التقومي ملناهج العلوم املطورة ني أثناء اخلدمة يف جماليت تناولت إعداد املعلملا (4194، الغامدي)
 بصوره جزئية. وكلها تناولت املوضوع، املعلمني أثناء اخلدمة على دورة التعلم اخلماسية اليت تناولت تدريب

  بات مناهج العلوم املطورة كأحد العلوم يف ضوء متطل طرق تدريس مقرر تناولت تطوير -على حد علم الباحث  -ال توجد دراسة
 املناهج. مباشرة يف إكساب الطالب املعلم الكفاايت التدريسية الالزمة لتدريس تلك املقررات املرتبطة بصور

 البحث: تاءإجرا 
 البحث وفق اخلطوات التالية: سارت خطوات، والتأكد من صحة فروضه؛ لإلجابة عن تساؤالت البحث

طرق  العلوم املطورة الواجب توافرها يف مقرر والذي ينص على: ما متطلبات مناهج، األولالبحثي لإلجابة عن السؤال  :أوالا 
  :اآلتية للرتبية؟ قام الباحث ببناء قائمة متطلبات مناهج العلوم املطورة وفق اخلطوات تدريس العلوم ابلدبلوم العام

 مة:ئاقمن ال هلدفا ديدحت 
 طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام للرتبية. مقرر ج العلوم املطورة الواجب توافرها يفاستهدفت القائمة حتديد متطلبات مناه

 مة:ئية للقادئالصورة املب داعدإ 
 تطلبات مناهج العلوم املطورة من خزال:ة ملقائم (1)األولية مت إعداد الصورة 

 دراسة )الغامدي: صلة مبجال البحث مثلال ات مناهج العلوم ذاتبمتطل تناولت مراجعة الدراسات والبحوث السابقة اليت ،
 ( 9249 خرون،آو ، )الرحيلي، (4194

 السلسلة من مواد تعليمية. من تلك إنتاجهو ما مت ، فحص مناهج العلوم ابملرحلة االبتدائية واملتوسطة 

 (4194، املركز الوطين للقياس والتقومي) معايري معلمي العلوم 

 .متطلبا  ( 41( جماالت أساسية حتوي )2ية )وقد تضمنت القائمة يف صورهتا املبدئ
 مة:ئبط القاض 

املختصني يف مناهج وطرق  (2)جمموعة من احملكمني  ات مناهج العلوم املطورة من خالل استبانة علىبعرضت قائمة متطل
 مدى أمهية توافرها لتحديد ؛تعليموال كما مت عرضها على جمموعة املشرفني الرتبويني بوزارة الرتبية،  هيئة التدريس تدريس العلوم من أعضاء

  . يف حمتوى مقرر طرق تدريس العلوم
 مة:ئية للقائاهالصورة الن داعدإ 

 ا  عفما فوق( تب %71توافرها، واليت حازت على نسبة ) مت حتليل االستبانة وحتديد أهم متطلبات مناهج العلوم املطورة الواجب
متثلت جماالت القائمة يف:  وقد ،(متطلب 94االت للمتطلبات حتتوى على جم 2حيث مت حتديد )، احملكمني ملتوسط استجاابت

                                                           

 .املبدئية صورهتا يف العلوم تدريس طرق مقرر يف توافرها الواجب طورةامل العلوم مناهج متطلبات قائمة( 9) رقم ملحق (1)
 .املختلفة مراحله يف البحث على احملكمني السادة أبمساء قائمة( 4) رقم ملحق (2)
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العلوم  التخطيط لتدريس مناهج. التقومي يف مناهج العلوم املطورة -العلوم املطورة  تدريس مناهج -سس بناء مناهج العلوم املطورة )أ
 .(1)ذلك أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية بو ، (املطورة

طرق تدريس  متطلبات مناهج العلوم املطورة يف مقرر ما مدى توافر: ة عن السؤال البحثي الثاين والذي ينص علىلإلجاب :ياا ناث
 للرتبية؟ العلوم ابلدبلوم العام

 مع الرتكيز، الرتبية املعتمد من كلية الرتبية جامعة جازان طرق تدريس العلوم الدبلوم العام يف قام الباحث مبراجعة توصيف مقرر
 وقد، يف ضوء متطلبات مناهج العلوم املطورة( ووصف املقرر )موضوعات احملتوى أهداف املقررعلى 

 كانت النتائج كااليت:
ويعتربان من متطلبات مناهج العلوم  ( دورة التعلم. العلم طبيعة) طرق تدريس العلوم احلايل سوى موضوعني فقط مها: د يف مقررجال يو 

: والذى ينص على، للبحث األولصحة الفرض  وبذلك تتحقق، ايل متطلبات مناهج العلوم املطورة(من إمج% 99بنسبة ) املطورة أي
 . ابلدبلوم العام للرتبية احلايل ال يستوىف متطلبات مناهج العلوم املطورة طرق تدريس العلوم مقرر

طرق تدريس العلوم ابلدبلوم العام  مقرر لتطوير ما التصور املقرتح: لإلجابة عن السؤال البحثي الثالث والذي ينص على اثلثاا:
. املدى الزمىن. التصور املقرتح :)فلسفة اآلتيةمناهج العلوم املطورة ؟ اشتمل التصور املقرتح على العناصر  للرتبية يف ضوء متطلبات

 ابلتفصيل: شرح لتلك العناصر وفيما يلى، (املراجع واملصادر الالزمة. أساليب التقومي طرق التدريس.. (املفردات) احملتوى. األهداف
 حفلسفة التصور املقرت: 

، تعمل كموجهات عامة أييت يف ضوئها كل مفردات اليت األساسيةاملقصود بفلسفة التصور املقرتح املنطلقات الفكرية واملبادئ 
 وهى: وعناصر التصور املقرتح،

 )التكامل بني: )النظرية والتطبيق 

 املهارية والوجدانية()اجلوانب املعرفية و : التوازن بني 

 من: )التعلم التقليدي إىل التعلم النشط( التطور 

 فادهألا: 
الكفاايت التدريسية لطالب الدبلوم العام يف الرتبية  طرق تدريس العلوم يف تنمية يتمثل اهلدف العام للتصور املقرتح ملقرر

 اإلجرائية للمقرر اباليت:األهداف وميكن حتديد ، وسطةمناهج العلوم املطورة ابملرحلة االبتدائية واملت لتدريس ()ختصص علوم
 ينبغي على الطالب / املعلم أن: ابنتهاء دراسة هذا املقرر

 العامة اليت بنيت عليها مناهج العلوم املطورة األسس يذكر . 

 يستطيع أن خيطط لتدريس مناهج العلوم املطورة . 

  رةيستخدم طرق واسرتاتيجيات تدريس مناهج العلوم املطو . 

                                                           

 .النهائية صورهتا يف العلوم تدريس طرق مقرر يف توافرها الواجب املطورة العلوم مناهج متطلبات قائمة( 4) رقم ملحق (1)
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  نشطة التعليمية يف مناهج العلوم املطورةف األظيو . 

 يتمكن من تطبيق أساليب التقومي يف مناهج العلوم املطورة . 

 (اتداملفر) ىاحملتو: 
يوضحها جدول  اشتمل على املوضوعات اليت وقد، متطلبات مناهج العلوم املطورة مت إعداد حمتوى التصور املقرتح يف ضوء

(9:) 
 عات حمتوي التصور املقرتح ملقرر طرق تدريس العلوم( موضو 2جدول )

 . املفاهيم البديلة6 : أسس بناء مناهج العلوم املطورة2وحدة
 . االستقصاء العلمي.1 . مشروع تطوير مناهج الرايضيات والعلوم الطبيعية.2
 . عمليات العلم.8 . بنية كتب العلوم.9
 ة واألنشطة األدائية.. املشروعات العلمي2 . النةرية البنائية. 3

 . التعلم ذو املعين.5
 . املنةمات البيانية )التخطيطية(.20
 ..املطوايت22

 : التقومي يف مناهج العلوم املطورة.5وحدة  . التعلم النشط.4
 . العزاقة التكاملية بني )العلم والتقنية واجملتمع(.6

 . مفاهيم أساسية يف التقومي.2
 .طبيعة العلم .1

 . التقومي األدائي.9 : تدريس مناهج العلوم املطورة9ة وحد
 . ملف اإلجناز.3 . دورة التعلم.2
 : ختطيط تدريس مناهج العلوم املطورة4وحدة  . التدريس املتمايز.9
 . ختطيط التدريس على مستوي الفصل الدراسي.2 . خرائط املفاهيم.3
 . جدول التعلم.5

 درس الواحد.. ختطيط التدريس على مستوي ال9
 . التفكري الناقد وحل املشكزات.4

 س:يردق التطر 
 (.لعب الدور -العصف الذهين  -التعاوين  التعلم –تية )احملاضرة لطرق اآلا يف ضوء أهداف املقرر املقرتح مت اختيار

 نشطة:ألا 

 هي:، األنشطةاشتمل املقرر املقرتح على عدد من 
 حيث يطلب من الطالب ، العلوم ومناهج العلوم املطورة طرق تدريس لب/املعلم يف مقررأنشطة نظرية تربط بني ما يدرسه الطا

 هبدف:، املطورة فحص مناهج العلوم
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 طرق تدريس العلوم ومناهج العلوم املطورة هار العالقة بني مقررظإ . 

 العلوم املطورة طرق تدريس العلوم على مناهج تطبيق ما تعلمه الطالب / املعلم يف مقرر . 

  هدف النشاط ) يف كتب العلوم أمام زمالئه ومناقشته يف االستقصائية األنشطةأنشطة عملية حيث يطلب من الطالب / املعلم تنفيذ
 ( العلم اليت ينميها النشاط مهارات عمليات -

 وعرضها على جمموعة الزمالء.، إعداد الدروس النموذجية 

 ويم:قأساليب الت 
 خزال ما يلى: من، املنشودة لألهدافتدريس املقرتح طرق ال مت التأكد من حتقيق مقرر

 بطاقة مالحظة الكفاايت  -التدريسية  )اختبار الكفاايتا  يقبلحث بلويتم من خالل تطبيق أدوات ا: التقومي املبدئي
  . (التدريسية

 كل طالب/معلم. ازابإلضافة إىل ملف إجن اليت تعقب موضوعات املقرر األنشطةويتم من خالل تنفيذ : التقومي املرحلي 

 :بطاقة مالحظة الكفاايت  -التدريسية  )اختبار الكفاايتويتم من خالل تطبيق أدوات البحث بعداي   التقومي النهائي
 . (التدريسية

 ى الزمىن:دامل 
ضوعات من مو  أكثر ا  علكل حماضرة تتناول موضو أسبوعيا  بواقع ساعتني ، ( ساعة41الزمن الالزم لتدريس التصور املقرتح هو )

 . (أسابيع 91) املقرر املقرتح ملدة
 ر الالزمة:داصاملو عاملراج 

كما مت ،  واليت ميكن أن يستفيد هبا الطالب املعلم مت إعداد قائمة ابملراجع املستخدمة يف بناء احملتوى العلمي للتصور املقرتح،
 االبتدائية واملتوسطة. والتقومي للمرحلة ةالصفي األنشطةنسخة من دليل املعلم وحقيبة إحضار  تكليف كل الطالب بضرورة

 حية التصور املقرتحالص: 
، يف املناهج وطرق التدريس وطلب منهم إبداء (1)املتخصصني  مت عرضه على جمموعة من، للتأكد من صالحية التصور املقرتح

وىف  ،(واإلخراج العام للتصور املقرتح لتحقيق أهداف التصور املقرتح، واألنشطة، العلميحيث )مدى مناسبة احملتوى  من، الرأي فيه
، (2)ة النهائي راء أخذت عند بناء التصور املقرتح يف صورتهآ نيكان لبعض احملكمو ، املقرتح متت مراجعة التصور، راء احملكمنيآضوء 

 ذلك أصبح صاحلا للتطبيق.بو 
طرق تدريس العلوم يف ضوء  املقرتح ملقرر ما فاعلية التصور: ن السؤال البحثي الثالث والذي ينص علىة علإلجاب :اا عراب

 الباحث ببناء اختبار تنمية اجلانب املعريف للكفاايت التدريسية لدى معلم العلوم أثناء إعداده؟ قام متطلبات مناهج العلوم املطورة يف
 :اآلتيةحتصيلي للكفاايت التدريسية وفق اخلطوات 

                                                           

 .املختلفة مراحله يف البحث على احملكمني السادة أبمساء قائمة( 2) ملحق (1)
 .النهائية صورته يف العلوم تدريس طرق ملقرر املقرتح التصور(  9) ملحق (2)
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 من الختبار: هلدفا ديدحت 
لتدريس مناهج العلوم املطورة لدى الطالب  الالزمة( اجلانب املعريف) الكفاايت التدريسية ىل قياسيهدف بناء االختبار إ

 . تدريس العلوم املقرتح طرق قبل وبعد تدريس مقرر، /املعلم
 الختبار: دأبعا ديدحت 

س بناء مناهج العلوم املطورة )أسالسابق إعدادها، وهي:  يف ضوء قائمة متطلبات مناهج العلوم املطورة مت حتديد أبعاد االختبار
 ختطيط تدريس مناهج أما حمور ،(التقومي يف مناهج العلوم املطورة -املطورة  تدريس مناهج العلوم -

 فسيتم قياسه من خالل بطاقة املالحظة.، العلوم املطورة
 املستويات املعرفية لالختبار: ديدحت 

املعرفية  لألهدافوىل من تصنيف )بلوم( األ  يف املستوايت الثالثةاقتصر االختبار على قياس التحصيل للطالب/املعلمني
 . (تطبيق. )تذكر. فهم

 ات الختبار:دة مفرغياصو، اتصفول املوادج داعدإ 
والوزن ، يف املستوايت الثالثة موضوعات املقرر مت إعداد جدول مواصفات الختبار الكفاايت التدريسية يف ضوء أهداف

 (24يف صورته املبدئية ) لغ عدد مفردات االختباربو ، ار بنمط االختيار من متعددبصياغة مفردات االخت رر مث متالنسيب ملوضوعات املق
 . مفردة
 ي لالختبار :ئصاحالضبط اإل 

يف جمال املناهج وطرق  (1)احملكمني املتخصصني  صورته املبدئية من خالل عرضه على جمموعة من يف مت ضبط االختبار
كما مت تعديل صياغة ،  (مفردات 4حيث مت حذف عدد )، اليت أقرها السادة احملكمون التعديالت إبجراء ام الباحثوقد ق، التدريس

 مث مت إعداد مفتاح تصحيح لالختبار مث قام الباحث إبجراء التجربة بعض العبارات اليت رأى احملكمون عدم مناسبة صياغتها،
(، طالبا   21خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة جازان ) لوم العام يف الرتبية بعمادةعلى عينة من طالب الدب االستطالعية لالختبار

عن طريق معادلة ألفا  ثبات اختبار ومت حساب معامل، (دقيقة 21هو ) إىل أن الزمن املالئم لإلجابة عن االختبار وتوصل من خالهلا
 1049حيث بلغ ، كرونباخ""

 ية لالختبار :ئاهالصورة الن 
ويتم ، عة بدائلبر من متعدد ذي األ االختيار مفردة من نوع( 21) ونت الصورة النهائية الختبار الكفاايت التدريسية منتك

والدرجة ، درجة 21ذلك تكون الدرجة النهائية هلذا اجلزء بو ؛ وصفر لكل إجابة خطأ، صحيحة إعطاء درجة واحدة لكل إجابة
 .على أبعاد اختبار ع مفردات اختبارالصغرى هي صفر واجلدول التايل يوضح توزي

                                                           

 .املختلفة مراحله يف البحث على احملكمني السادة أبمساء قائمة(  2) ملحق (1)
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 ( توزيع مفردات اختبار الكفاايت التدريسية9جدول )

 موضوع الوحدة
 أرقام األسئلة

 جمموع 
 تطبيق فهم تذكر 

 42 2 91 91 أسس بناء مناهج العلوم املطورة
 44 2 92 94 تدريس مناهج العلوم املطورة

 2 4 - 9 التقومي يف مناهج العلوم املطورة
 21 94 42 44 اجملموع 

 %911 %44 %21 %44 النسبة املئوية
طرق تدريس العلوم يف ضوء  التصور املقرتح ملقرر ما فاعلية: لإلجابة عن السؤال البحثي الثالث والذي ينص على :اا سخام

قام الباحث ببناء بطاقة  ثناء إعداده؟للكفاايت التدريسية لدى معلم العلوم أ األدائييف تنمية اجلانب  متطلبات مناهج العلوم املطورة
 :اآلتيةمالحظة الكفاايت التدريسية وفق اخلطوات 

 ظة:حة املالقلبطا مالعا اهلدف 
الالزمة لتدريس مناهج العلوم املطورة لدى  (األدائييهدف بناء بطاقة املالحظة إىل قياس الكفاايت التدريسية )اجلانب 

 . طرق تدريس العلوم املقرتح مقرر قبل وبعد تدريس، الطالب /املعلم
 ظة:حة املالقر بطادمصا 
 هي: الباحث يف بناء بطاقة املزاحةة واشتقاق مادهتا على عدد من املصادر اعتمد
   قائمة متطلبات مناهج العلوم املطورة اليت مت التوصل إليها سابقا. 

 مصطفى4191، )جارهللا مثل: للمعلم يسيالتدر  األداءجمال مالحظة  يف متت اليت الصلة، ذاتة قبالسا الدراسات( ،) ،
 (4194، الروساء ي؛)الرويث (،أ 9244 ،ميل(، )وزارة الرتبية والتع4199

  الدبلوم العام يف الرتبية. على التدريب امليداين لطالب األشرافمالحظات الباحث اليت رصدها من 

مشلت ثالث جماالت للكفاايت التدريسية هي:  اليتو ، من خالل املصادر السابقة استطاع الباحث أن يصمم بطاقة املالحظة
التقومي  -لألداء ( مؤشرات91و) ( معيار4التنفيذ وحيتوى على: ) -لألداء( مؤشرات 91و) معيار (4): وحيتوى على، التخطيط

 .لألداء( مؤشرات 7و) ( معيار4): وحيتوى على
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 ظة:حة املالقي لبطائصاحالضبط اإل 
يف جمال املناهج  (1)جمموعة من احملكمني املتخصصني  ورهتا املبدئية من خالل عرضها علىمت ضبط بطاقة املالحظة يف ص

، التعديالت اليت أقرها السادة احملكمون وقد قام الباحث إبجراء، الرتبية والتعليم جبازان واملشرفني الرتبويني إبدارة ،وطرق تدريس العلوم
 بكل جمال من جماالت الكفاايت التدريسية.اخلاصة  األداءومؤشرات ، يتعلق ابلصياغة فيما

قوامها  -ختصص علوم  -الدبلوم العام بكلية الرتبية  مث قام الباحث بتطبيق بطاقة املالحظة على عينة استطالعية من طالب
مت حساب  مث، على هذه العينة بعد تدريبه على كيفية تطبيق بطاقة املالحظة، زميل له يف نفس التخصص ( طالب وذلك مبساعدة1)

نسبة  ( وهي%41بلغ متوسط نسبة االتفاق بينهما ) وقد، طالب العينة االستطالعية النسبة املئوية التفاق املالحظني لكل طالب من
لتايل خرجت بطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية يف ابو ، للتطبيق عالية تؤكد صالحية بطاقة املالحظة للكفاايت التدريسية وصالحيتها

 نهائية.ال صورهتا
 ظة:حة املالقلبطا يةئاهالصورة الن 

 كالتايل: من جزأين (2)تكونت بطاقة مزاحةة الكفاايت التدريسية يف صورهتا النهائية 
 احلصة، الفصل، املدرسة، )اسم الطالب/املعلم وتشمل:، التدريسية 1بياانت الطالب/املعلم املراد مالحظة كفاايت : األول ،

 قبل بدء املالحظة للطالب. هاحبيث يتمتع بئت، (التاريخ

 ذلك بو ، املطلوبة األداءجمموعة من املعايري ومؤشرات  يشمل جماالت الكفاايت التدريسية اليت يندرج حتت كل جمال منها: لثاينا
ى ؤشرات بطاقة املالحظة علمعايري وم واجلدول التايل يوضح توزيع، النهائية لبطاقة املالحظة جاهزة للتطبيق أصبحت الصورة

 ا.جماالهت

 ( حماور بطاقة مزاحةة الكفاايت التدريسية يف صورهتا النهائية3جدول )
 عدد مؤشرات األداء عدد املعايري جماالت الكفاايت التدريسية

 91 4 التخطيط
 91 4 التنفيذ
 7 4 التقومي
 47 2 اجملموع

(، غري متوفر 9متوفر ): ع لكل مستوى درجة كالتايلتوض حبيث، رغري متوف، أداء يوجد مستواين مها: )متوفر وأمام كل مؤشر
 .ر(والصغرى )صف، درجة ( 47) يصبح الدرجة العظمى للبطاقة وابلتايل، ر()صف

                                                           

 .املختلفة مراحله ىف البحث لىع احملكمني السادة أبمساء قائمة( 2) ملحق (1)
 .التدريسية الكفاايت مالحظة لبطاقة النهائية الصورة( 2) ملحق (2)
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 جتربة البحث: ذات تنفيء: إجرااا عراب 
 ث:حة البعمواختيار جم 

 مة اجملتمع والتعليم املستمربعمادة خد( )ختصص علوم الرتبية يفمن طالب الدبلوم العام ( طالب 22تتكون جمموعة البحث )
 طرق تدريس العلوم ابلفصل الدراسي الثاين. يدرسون مقرر الذين، جبامعة جازان

 ث:حوات البألد يالتطبيق القبل 
 م( مت التطبيق القبلي 4191 - 4192هـ( ) 9242 - 9241) الثاين من الفصل الدراسي الثاين للعام األسبوعيف 

( 91) فقد مت تطبيقها على عدد، أما بطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية، كاملة لى جمموعة البحثة عالختبار الكفاايت التدريسي
وذلك لصعوبة مالحظة الكفاايت التدريسية ، امليداين طالب من جمموعة البحث يشرف عليهم الباحث يف إحدى مدارس التدريب

 البحث. جلميع أفراد جمموعة
 حاملقرت متطبيق مقرر العلو: 

 9241) الثالث من الفصل الدراسي الثاين للعام األسبوع طرق تدريس العلوم املقرتح على جمموعة البحث يف بيق مقرربدأ تط
 ( أسابيع.91( ساعة يف )41إبمجايل )، أسبوعيا  بواقع حماضرة ملدة ساعتني  م( 4191-4192هـ( ) 9242 -

 ث:حوات البألدي دالتطبيق البع 
الثالث  األسبوعيف ، (ت التدريسيةايمالحظة الكفا بطاقة، حث )اختبار الكفاايت التدريسيةالب ألدواتمت التطبيق البعدي 

الطريقة اليت  م( على جمموعة البحث بنفس 4191 - 4192) هـ( 9242 - 9241الثاين للعام ) من الفصل الدراسي عشر
 اتبعت يف التطبيق القبلي.

 البحث: جنتائ 
 يلى: للبياانت مااستخدم الباحث للمعاجلة اإلحصائية 

 البارمرتي  مت استخدام اختبار )ت(، طالب/معلم( 22 عند تطبيق اختبار الكفاايت التدريسية )طبق على جمموعة البحث كاملة
 املتوسطات املرتبطة. حلساب داللة فروق

 

 م اختبار ويلكوكسون مت استخدا، (طالب 91 البحث عند تطبيق بطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية )طبق على عدد من جمموعة
Wilcoxon(zويعد هذا ،) حلساب داللة فروق  االختبار اإلحصائي هو االختبار الالابرمرتي املقابل الختبار )ت( البارمرتي

 . (414، 9174، )السيد. املتوسطات املرتبطة

  للكفاايت   التابع )اجلانب املعريفيف املتغري، (املقرتح طرق تدريس العلوم الذى أحدثه املتغري املستقل )مقرر األثرحلساب حجم
إذا كان  ا  التأثري كبري  ويكون حجم، (221، 4114)عصر، . (Effect Sized) معادلة حجم التأثري مت استخدام، (التدريسية
 (11، 4112، )نصار 104أكرب من 
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  للكفاايت  األدائيري التابع )اجلانب يف املتغ، (املقرتح طرق تدريس العلوم املستقل )مقرر الذى أحدثه املتغري األثرحلساب حجم
 ( 9، +9-ترتاوح بني) (، وقيمته444، 4119يين، ب)الشر . املرتبطة األزواجمعامل االرتباط الثنائي لرتب  مت استخدام، (التدريسية

 .(424، 4111، )عالم

 برانمج (SPSS)  إحصائيا  ملعاجلة البياانت. 

  نتائج اختبار الكفايات التدريسية:-أولا 

 املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وقيم )ت( لنتائج التطبيق القبلي ( 5ل رقم )جدو 
 والبعدي الختبار الكفاايت التدريسية لطزاب جمموعة البحث

 حجم التأثري الداللة قيمة )ت( ع م الدرجة العةمي ن اجملموعة حماور االختبار

 أسس بناء مناهج العلوم املطورة
 401 94.7 42 22 قبلي

دالة عند  102
1019 

 كبري
 404 41 42 22 بعدي

 تدريس مناهج العلوم املطورة
 204 94 44 22 قبلي

دالة عند  9902
1019 

 كبري
 401 42 44 22 بعدي

 التقومي يف مناهج العلوم املطورة
 9 902 2 22 قبلي

دالة عند  202
1019 

 كبري
 909 4 2 22 بعدي

 االختبار ككل
 202 4701 21 22 قبلي

دالة عند  99
1019 

 كبري
 404 27 21 22 بعدي

( إيل 2)تشري نتائج جدول ، الكفاايت التدريسية يق القبلي والتطبيق البعدي الختباربمبقارنة نتائج جمموعة البحث يف التط
ابلنسبة لكل حمور من حماور  طبيق البعديبني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصاحل الت 1019مستوي  عند إحصائيا  وجود فرق دال 

 عند مستوى إحصائيا  وجد فرق دال ي: والذي ينص على، الفرض الثاين للبحث وبذلك تتحقق صحة، ككل واالختبار، االختبار
لالختبار الكفاايت التدريسية لصاحل التطبيق  ( بني متوسطي درجات طالب جمموعة البحث يف التطبيق القبلي والبعدي1019)

 . البعدي
طرق  وهذا يوضح أن مقرر، أو يف أبعاده الثالثة ككل سواء يف االختبار ا  كما تشري النتائج إىل أن حجم التأثري كان كبري 

 اجملموعة البحث. لدى طالب( كبري يف تنمية مستوى )اجلانب املعريف للكفاايت التدريسية تدريس العلوم املقرتح كان ذا أثر
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 ية:يسردظة الكفايات التحبطاقة مال جنتائ -اا يانث 
 التطبيق القبلي  ( لنتائجz( متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة )4جدول )

 عة البحثجممو  ىوالبعدي لبطاقة مزاحةة الكفاايت التدريسية عل
 حجم التأثري الداللة (zقيمة ) جمموع الرتب متوسط الرتب الرتب ن حماور بطاقة املزاحةة

 91 التخطيط
 صفر صفر سالب

 كبري 1019دالة عند  4042
 11 101 موجب

 91 التنفيذ
 صفر صفر سالب

 كبري 1019دالة عند  4044
 11 101 موجب

 91 التقومي
 صفر صفر سالب

 كبري 1019دالة عند  4044
 11 101 موجب

 91 بطاقة املالحظة ككل
 صفر صفر سالب

 كبري 1019دالة عند  4049
 11 101 موجب

( 1قارنة نتائج جمموعة البحث يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية، تشري نتائج جدول )مب
ذلك تتحقق صحة بو  ؛التطبيق البعدي  بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصاحل 1019عند مستوي  إحصائيا  إيل وجود فرق دال 

البحث يف  جمموعة ب( بني رتب درجات طال1019عند مستوى ) إحصائيا  على يوجد فرق دال  نصوالذى ي، الفرض الثاين للبحث
 لصاحل التطبيق البعدي. القياسني القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة الكفاايت التدريسية

 وهذا يوضح أن مقرر ،املالحظة ككل أو يف أبعادها الثالثة سواء يف بطاقة ا  تائج إىل أن حجم التأثري كان كبري كما تشري الن
 لدى طالب جمموعة البحث.( التدريسية للكفاايت األدائيكبري يف تنمية مستوى )اجلانب  املقرتح كان ذا أثر طرق تدريس العلوم

 وتفسريها: جمناقشة النتائ -الثاا ث 
طرق تدريس  سة مقررتلك النتائج إىل أن درا وتشري، أشارت نتائج البحث إىل حتقق صحة الفرضني الثاين والثالث للبحث

 للكفاايت التدريسية لدى طالب جمموعة البحث. األدائيو ، اجلانب املعريف العلوم املقرتح أدى إىل تنمية
يف التطبيق البعدي أكرب  طالب جمموعة البحث فقد أوضحت نتائج حساب اختبار )ت( أن النمو يف مستوى التحصيل لدى

 . (1019توى )بفرق دال عند مس وذلك، من التطبيق القبلي
 لدى طالب جمموعة البحث األداءمستوى  أن النمو يف Wilcoxon(z )ن كما أوضحت نتائج حساب اختبار ويلكوكسو 

 (1019وذلك بفرق دال عند مستوى )، التطبيق القبلي التطبيق البعدي أكرب من يف
 األدائيو ، كبري يف تنمية اجلانب املعريف املقرتح ذا أثر طرق تدريس العلوم كما أوضحت نتائج حساب حجم التأثري أن مقرر

 طالب جمموعة البحث. للكفاايت التدريسية لدى
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اجلانب  -اجلانب املعريف ) الكفاايت التدريسية طرق تدريس العلوم املقرتح يف تنمية ويعتقد الباحث أن التأثري الكبري ملقرر
 منها:، البحث يعود إىل عدة أسباب لدى طالب جمموعة( األدائي
 يقدمه هلم من معارف ومهارات سوف حيتاجوهنا أثناء تدريس  وما ميكن أن، طرق تدريس العلوم قررمة ناعة الطالب/املعلمني أبمهيق

 القياس ألدايتأدائهم يف التطبيق البعدي  وتطور وقد ساهم ذلك بشكل كبري يف تفاعلهم مع املقرر، املطورة مستقبال   مناهج العلوم
 رر.بعد االنتهاء من املق

 على التعلم النشط أدى إىل تفاعل الطالب املعلمني مع املقرر. اعتماد املقرر 

 املطورة اليت يدرسها الطالب/املعلمون يف مدارس التدريب  طرق تدريس العلوم ومناهج العلوم االرتباط الوثيق بني موضوعات مقرر
 .امليداين

  الطالب/املعلمني  ، ساعد(من داخل كتب العلوم املطورة مثلةأ)والتطبيقية ، (ط بني املعلومات النظرية )مقرر طرق تدريس العلومبالر
 الختبار الكفاايت التدريسية. على أدائهم البعدي إجيايبمما انعكس ويشكل ، طرق تدريس العلوم مقرر على استيعاب وفهم

 ( حيث  …املنظمات البيانية. املطوايت. ورةالعلوم املط تنفيذ جتارب االستقصاء املوجودة مبناهج): املصاحبة للمقرر مثل األنشطة
مألوفا لديهم عند تنفيذها  ا  ر أصبحت أم حبيث، ومناهج العلوم املطورة، طرق تدريس العلوم تطبيقها على مقرر كان يطلب منهم

 . أثناء التدريس للطالب

: ومنها، ريسية لدى الطالب املعلمنيمستوى الكفاايت التد وتتفق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات اليت أوضحت إمكانية تنمية
  ( 4199، )عبدالرشيد. (4199 )مصطفى،. (4111 عبد العزيز،) دراسة

طرق تدريس العلوم يف تنمية الكفاايت التدريسية لدى  كما تتفق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات اليت تشري إىل فاعلية مقرر
 ,Swars; Dooley, 2010( .)Hatton, 2011( .)Nuangchalerm, 2009 - Tastan) دراسة ومنها:، الطالب املعلمني

2013)-( Kenny; et al, 2014( )Ünver, 2014( )Cartwright; et al., 2014 ) 
ومنها: دراسة ، التدريبية على مناهج العلوم املطورة كما تتفق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات اليت تشري إىل فاعلية الربامج

 (.4194 )حسن،. (4194 ،يالغامد). (4199 )احلصان،

 وصيات البحث:ت 

 عنه البحث من نتائج يوصى الباحث مبا يلي: يف ضوء ما أسفر
 وما تستحدثه وزارة الرتبية ، اجلامعات السعودية العمل على إحداث تنسيق وتكامل بني برامج إعداد املعلم يف كليات الرتبية يف

 . بفاعلية وكفاءة مهنة التعليم ن اخلرجيون قادرين على خوض غمارمن أجل أن يكو ، تطويرية والتعليم من مشاريع
 الكفاايت التدريسية الالزمة ملناهج العلوم املطورة وتدريبهم  عقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمني أثناء اخلدمة لتعريفهم أبهم

 عليها.
 دريسية الالزمة للمناهج املطورةالت يف برامج إعداد معلم العلوم وتطويرها يف ضوء الكفاايت إعادة النظر . 
 الكفاايت التدريسية الالزمة للمناهج املطورة الكفاايت للمعلمني اجلدد يف ضوء وزارة الرتبية والتعليم اختبار أن تطور . 
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 علوم املطورة خالل الكفاايت التدريسية الالزمة ملناهج ال تبىن بطاقة املالحظة املقرتحة يف هذا البحث لتقومي أداء الطالب املعلمني يف
 فرتة الرتبية امليدانية.

 ة:رتحوث مقحب 
 :اآلتيةيقرتح الباحث إجراء البحوث 

 املعلم منها يف فرتة الرتبية امليدانية. دراسة تقوميية ملقررات إعداد معلم العلوم من حيث مدى استفادة الطالب 

 أداء اخلرجيني. ا يفدراسة مدى ترابط مقررات برانمج إعداد معلم العلوم مع بعضها وأثره 

 املطورة دراسة االحتياجات التدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء مناهج العلوم. 

 .تصور مقرتح لربانمج تدرييب للمعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء مناهج العلوم املطورة 

  لدى طالب املراحل املختلفة.دراسة أثر مناهج العلوم املطورة يف تنمية املهارات احلياتية ومهارات التفكري العليا 

 :مراجع البحث 

  أوالا: املراجع العربية -

( إعداد املعلم وأتهيله: الواقع واملأمول، املؤمتر العلمي الثالث "تربية املعلم العريب وأتهيله: رؤى 4191، حممد عقلة )أبو غزلة -

 .744 – 724معاصرة "لكلية العلوم الرتبوية جبامعة جرش، ص ص 

( بعض الكفاايت التدريسية الالزمة ملعلم التعليم األساسي يف ضوء مفهوم التنمية املهنية 4194 فرغلي )أمحد، عبد هللا -

املستدامة ملواجهة املتغريات اجملتمعية املعاصرة، املؤمتر العلمي الدويل األول "رؤية استشرافية ملستقبل التعليم يف مصر والعامل 

 .147 – 111، ص ص 4عاصرة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة، مج العريب يف ضوء التغريات اجملتمعية امل

( برانمج تدرييب مقرتح قائم على مدخل كتابة السجالت التأملية يف تنمية مهارات التفكري 4194احلارون، شيماء محوده ) -

 .944 – 77، ص ص 4، ع 91التأملي والكفاايت املهنية لدي معلمي العلوم، جملة الرتبية العلمية، مج 

(، مستوي ممارسة معلمي اللغة العربية يف مدارس مديرية تربية قصبة الطفيلة للكفاايت التدريسية من 4194احلجااي، انيل، ) -

 – 41، ص ص 7، ع 44وجهة نظر مديري املدارس، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج 

22. 

جامعة صنعاء، اجمللة العربية للرتبية  –ييم مقرر طرائق تدريس العلوم بكلية الرتبية (، تق4194احلدايب، داود، وآخرون، ) -

 .44 – 9، ص ص 9، ع 9العلمية، مج 



 م 4102العدد الرابع واخلمسون .. اجلزء الثاين .. أكتوبر .. 

21 

 (ASEPربية يف الرتبية وعلم النفس )عدراسات 

( تصور مقرتح للكفاايت الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة املتوسطة، جملة جامعة امللك 4114احلذيفي، خالد فهمد ) -

 .21 – 9، ص ص 9، ع 92مج  –المية سعود، العلوم الرتبوية والدراسات اإلس

( فعالية برانمج مقرتح لتدريب الطالبات املعلمات على بعض املهارات التقنية ألساليب تقييم 4199احلصان، أماين حممد ) -

 .44 – 21، ص ص 4، ج 921جامعة األزهر، ع  –جملة كلية الرتبية  –األداء احلديثة واملوائمة ملناهج العلوم املطورة 

( برانمج قسم املناهج وطرائق التدريس بكليات املعلمني ومدى حتقيقه لبعض الكفاايت 4112، عبد احلميد عويد )اخلطايب -

جملة جامعة أم القرى  –املهنية األساسية الالزمة ملعلم املرحلة االبتدائية من وجهة نظر الطالب املعلمني بكلية املعلمني جبدة 

 .942 – 12، ص ص 4، ع 92انية، مج للعلوم الرتبوية واالجتماعية واإلنس

 –(، برانمج سالسل العلوم الطبيعية املطورة )احلقيبة التدريبية األساسية 4191الرحيلي، فهد عبد الرمحن، وآخرون ) -

وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث، التطوير املهين ملشروع الرايضيات والعلوم  –للمتدرب( 

 الطبيعية.

( تقومي أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق 4194الرويثي، إميان حممد، الروساء، حممد هتاين ) -

 .992 – 14، ص ص 24جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، ع  –معايري مقرتحة للتدريس 

 –وطن العريب من خالل مراجعة البحوث والدراسات ( رصد وتصنيف الكفاايت املهنية للمعلم يف ال4194السرهيد، عراف ) -

 .42 – 9، ص ص 91، ع 2جملة األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مج 

مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية ومقرتحات حلها من وجهة  –( 4194السعيد، سعيد حممد ) -

 .912 – 944، ص ص 921جملة القراءة واملعرفة، ع  –صيم نظر معلمي العلوم مبنطقة الق

 القاهرة: دار الفكر العريب. –علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري  –( 9174السيد، فؤاد البهي ) -

 ( واقع التطور املهين للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم4194الشايع، فهد سليمان ) -

 – 14ص ص  – 24جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، ع  –العام يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مقدمي الربامج 

14. 
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( مشروع تطوير مناهج الرايضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة 4199الشايع، فهد سليمان، عبد احلميد، عبد الناصر حممد ) -

املؤمتر العلمي اخلامس عشر "فكر جديد لواقع جديد"، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية،  – العربية السعودية )آمال وحتدايت(

 .944 – 994سبتمرب، ص ص 

: القاهرةيف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية،  SPSSاإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام  –( 4119الشربيين، زكراي ) -

 املصرية. األجنلومكتبة 

مشكالت تدريس مقرر العلوم للصف األول االبتدائي يف حمافظة اخلرج ابململكة العربية  –( 4194د حممد )الشمراين، سعي -

 .914 – 994، ص ص 924جملة القراءة واملعرفة، ع  –السعودية 

اسية، يف ضوء عمليات العلم األسوم املطورة ابملرحلة االبتدائية ( دراسة حتليلية لكتب العل4194العتييب، حممد دهيس، ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الطائف.

( بناء مقياس لتقييم مناهج العلوم املطورة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املشرفني 4199العمراين، عهود غازي ) -

 .رسالة ماجستري غري منشورة، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة –الرتبويني واملعلمني 

املعلمات ابململكة العربية السعودية" م( منهج العلوم املطور ومعوقات تطبيقية من وجهة نظر  4194العنزي، جواهر ظاهر ) -

 .421 – 449ص ص  – 49جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ع 

ة املتوسطة يف ضوء املعايري العاملية ( برانمج تدرييب مقرتح للنمو املهين ملعلمي العلوم ابملرحل4194الغامدي، حامد مجاح ) -

 ومتطلبات مناهج العلوم املطورة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

تقومي حمتوى مقررات العلوم املطورة ابملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء  –( 4194الفهيدي، هذال عبيد ) -

(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة TIMSS, 2011توجهات الدولية للرايضيات والعلوم )متطلبات دراسة ال

 أم القرى.

( تقومي برانمج تدريب املعلمني على سلسلة ماجروهل العاملية للعلوم يف ضوء بعض العوامل 4191وليد خلف هللا )القرشي،  -

 لية الرتبية، جامعة أم القرى.من وجهة نظرهم، رسالة ماجستري غري منشورة، ك
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معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس، القاهرة:  –( 9111اللقاين، أمحد حسني، اجلمل، علي أمحد ) -

 عامل الكتب.

/ 9/ 2يخ )معايري معلمي العلوم، اململكة العربية السعودية، مت اسرتجاعها بتار  –( 4194املركز الوطين للقياس والتقومي، ) -

 ( من4191

http://www.qiyas.sa/Tests/ProfessionalTesting/Pages/TestStandardOf Teachers.aspx 

املتوسطة يف ضوء املعايري العاملية للرتبية العلمية، ( تقومي أداء معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلة 4191جار هللا، سعيد عبد هللا ) -

 رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

 الئحة مقررات الدبلوم العام للرتبية، كلية الرتبية. –( 4192جامعة جازان ) -

الطبيعية على تنمية التحصيل والتفكري ( أثر املناهج املطورة يف الرايضيات والعلوم 4194حامد، حممد أبو الفتوح، وآخرون ) -

 .992 – 49، ص ص 42وحل املشكالت لدى طالب املرحلة الثانوية، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ع 

تقومي كتاب العلوم املطور للصف األول املتوسط يف ضوء معايري اجلودة الشاملة، رسالة  –( 4199حسن، بندر خالد ) -

 لرتبية، جامعة أم القرى.ماجستري، كلية ا

( التحدايت اليت تعوق املناهج املطورة يف الرايضيات والعلوم من حتقيق 4192حسن، محودة أمحد، حامد، هاين حممد ) -

أهدافها من وجهة نظر املعلمني ابملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، ع 

 .914 – 41، ص ص 11

برانمج تدرييب قائم على دورة التعلم اخلماسية يف تنمية بعض املهارات التدريسية لدى  فاعلية(. 4194حسن، محودة أمحد ) -

، ع 94جامعة كفر الشيخ، مج  –جملة كلية الرتبية  –ابململكة العربية السعودية معلمي مقرر العلوم املطور ابملرحلة االبتدائية 

 .412 – 411، ص ص 4

( االحتياجات التدريسية للطالبات املعلمات من مقر طرق تدريس العلوم بكلية الرتبية للبنات 4111سبحي، نسرين حسن ) -

 .911 – 44، ص ص 2، ع 94مج  –جبدة )الواقع واملأمول(، جملة الرتبية العلمية 
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رحلة االبتدائية ملفاهيم الرتبية مدى تناول كتب علوم الصفوف األولية )املطورة( من امل –( 4191سراج، انيف حممد ) -

 الصحية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

املطورة ابلصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري خمتارة (: تقومي حمتوي كتب العلوم 4194سعد، ماجد شباب ) -

 أم القرى. جامعةرسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية،  –

/ 91/ 41( مشروع تطوير مناهج العلوم والرايضيات مت اسرتجاعها بتاريخ )4192شركة العبيكان لألحباث والتطوير، ) -

 http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp( من 4192

السعودية جملاالت  ( مدى تناول حمتوي كتب العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة ابململكة العربية4194صاحل، خالد إبراهيم ) -

 .911 – 21، ص ص 2، ع 91جملة الرتبية العلمية، مج  –املنظور اإلسالمي للعلوم الطبيعية 

( فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية الكفاايت املهنية واالجتاه حنو مهنة تعليم اللغة العربية 4199عبد الرشيد، وحيد حامد ) -

 .497 – 921، ص ص 4اجمللة الرتبوية، ع  –ة لدى طالب الدبلوم العام بكلية الرتبي

(، أثر برانمج مقرتح لتحسني أداء الطالب املعلم ابلفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسي 4111عبد العزيز، جنوى نور الدين ) -

 .941 – 949، ص ص 9، ع 4احللقة االبتدائية )علوم( يف ضوء االجتاهات احلديثة واملستقبلية، جملة الرتبية العلمية، مج 

( دراسة تقييمية لواقع تطبيق مناهج العلوم والرايضيات املطورة 4192عز الدين، سوسن حممد، سبحي، نسرين حسن، ) -

، 27للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر كل من املعلمات واملشرفات مبنطقة مكة املكرمة، جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، ع 

 .942 – 911ص ص 

حجم األثر: أساليب إحصائية لقياس األمهية العملية لنتائج البحوث الرتبوية، املؤمتر العلمي  –( 4114)عصر، رضا مسعد  -

 – 222، ص ص 4اخلامس عشر )مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة(، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، مج 

272. 

االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية  ( األساليب اإلحصائية4111عالم، صالح الدين حممود ) -

 القاهرة: دار الفكر العريب. –البارامرتية والالابرامرتية  –واالجتماعية 
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لة )ماجروهيل( للصف س( مستوى مقروئية كتاب العلوم املطور عن سل4192فقيهي، حيىي علي، األمحدي علي حسن ) -

 .941 – 921، ص ص 4، ع 97جملة الرتبية العلمية، مج  –السعودية الثاين املتوسط يف اململكة العربية 

(، أثر استخدام التقومي األصيل يف تركيب البنية املعرفية وتنمية الفهم العميق، ومفهوم الذات 4112لطف هللا، اندية مسعان ) -

ضر ورؤى املستقبل"، اجلمعية املصرية للرتبية ، املؤمتر العلمي العاشر "الرتبية العلمية، حتدايت احلاإعادةلدى معلم العلوم أثناء 

 .221 – 111، ص ص 4العلمية، مج 

(، معلم املستقبل: خصائصه، مهارته، كفاايته، املؤمتر العلمي الثاين "دور املعلم العرب يف عصر التدفق 4111حمافظة، سامح ) -

 .727 – 722، ص ص شاملعريف"، كلية العلوم الرتبوية جبامعة جر 

( فعالية برانمج تدرييب مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي جبامعة 4199م صاحل )مصطفى، ابس -

 –رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر  –( 4114غزة يف ضوء اسرتاتيجية إعداد املعلمني ) –زهر األ

 غزة.

 كفاايت األساسية للمعلمني، الرايض.( ال4191مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ) -

 منوذج تقومي الربامج، الرايض. –التكوين املهين للمعلم  –( 4199مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ) -

فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء املستوايت املعيارية جلودة التعليم  –( 4199جنلة، عناايت حممود، علي، محدان حممد ) -

 .991 – 19، ص ص 4، ع 92، جملة الرتبية العلمية، مج ملعلمي العلوم ابلتعليم األساسي املهنية لتنمية الكفاءات

جملة العلوم الرتبوية  –( استخدام حجم األثر لفحص الداللة العملية للنتائج يف الدراسات الكمية 4112نصار، حيىي حيايت ) -

 .11 – 41، ص ص 4، ع 7والنفسية، مج 

أ( تقومي األداء الصفي ملعلمي العلوم وفق معايري املشروع، ورقة عمل مقدمة للقاء قسم العلوم  9244يم )وزارة الرتبية والتعل -
 ( من4192/ 94/ 2ربيع الثاين، مت اسرتجاعها بتاريخ ) 1 – 4الرابع، صبيا، 

http://www.olomedu.com/?cat=14 

حلة االبتدائية واملتوسطة، ورقة عمل مقدمة للقاء قسم العلوم ب( معلم العلوم املختص يف املر  9244وزارة الرتبية والتعليم ) -
 ( من4192/ 94/ 2ربيع الثاين، مت اسرتاجعها بتاريخ ) 1 – 4الرابع، صبيا 

http://www.olomedu.com/?cat=14  
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