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مطتدلص البخح
ىدف البحث الحالي إلى تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية
ُستُ ْخ ِد َم المنيج
واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية .ولتحقيق ىذا اليدف أ ْ
الوصفي التحميمي .وتم إعداد قائمة باألداءات التدريسية في ضوء الممارسات العممية
واليندسية ،وفي ضوء ىذه القائمة تم إعداد بطاقة مالحظة لقياس مستوى األداء التدريسي
في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية .وتكونت عينة
معمما من معممي العموم بالمرحمة االبتدائية .وطبقت بطاقة المالحظة بنياية
البحث من (ٖٕ)
ً
الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي ٓٗٗٔٔٗٗٔ /ىـ .وكشفت نتائج البحث عن ضعف
مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية ككل ،بينما تباينت مستويات
األداء التدريسي في ضوء كل ممارسة من الممارسات العممية واليندسية الثمان لدى عينة
البحث؛ حيث تراوحت ىذه المستويات ما بين الضعيف والمرتفع .وانتيى البحث بتقديم
مجموعة من التوصيات والمقترحات وثيقة الصمة بنتائج البحث.
الكممات المفتاحية :التقييم ،األداء التدريسي ،الممارسات العممية واليندسية.
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Evaluating the level of teaching performance in the light of the science
and engineering practices of elementary stage science teachers
Abstract
This research aimed to evaluate the level of teaching performance in the
light of the science and engineering practices of elementary stage science
teachers. To achieve this goal, a descriptive and analytical approach was used.
A list of teaching performances in the light of the science and engineering
practices was prepared. In the light of this list, an observation sheet was prepared to assess the level of teaching performance in the light of the science and
engineering practices of elementary stage science teachers. The sample of the
research consisted of (23) science teachers of elementary stage. Observation
sheet was applied in the end of the second semester of the academic year
1440/1441 AH. The results of the research revealed the low level of teaching
performance in the light of scientific and engineering practices as a whole,
while levels of teaching performance in the light of each of the eight scientific
and engineering practices of the research sample were varied; as these levels
ranged from low to high. The research ended with a set of recommendations
and proposals closely related to the results of the research.
Keywords : Evaluation, Teaching performance, Science and engineering practices.

- ٕٖ٘ٚ -

تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العلمية والهندسية ...............................................

مشكلة البخح وخطة دزاضتوا
مقدمة:
تتصف مناىج العموم بأنيا مجال خصب لممعرفة العممية التي تمثل إحدى ركائز
التطورات العممية والتقنية التي يتطمبيا المجتمع .كما أنيا تُعد مجاال خصبا لتنمية ميارات
التفكير لدى المتعممين وممارساتيم العممية ،وقد أدى التطور العممي والتقني المتسارع إلى
تطوير تدريس العموم لمواكبة ىذه التطورات.
وتعد معايير العموم لمجيل القادم ) (NGSSأحدث حركات اإلصالح في مجال تعميم العموم
والتربية العممية .وظيرت ىذه المعايير استجاب ًة لممطالب المتعمقة بالحاجة إلى قوى عاممة

عمميا ،وزيادة االىتمام باالبتكارات في مجال العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات
مثقفة
ً
)) ،(Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEMووثائق معايير
العموم القديمة ،وكذلك الحاجة إلى مواطنين قادرين عمى :التنافس في االقتصاد العالمي،
والمشاركة بحرية وايجابية ،واتخاذ الق اررات الشخصية ،وفيم األحداث الجارية واصدار األحكام
بناء عمى األدلة العممية(Achieve Report, 2010) .
ً
وتتضمن معايير العموم لمجيل القادم ) (NGSSمستويات لألداء المتميز في العموم

بمختمف المراحل التعميمية من الروضة حتى الصف الثاني عشر ،وتم تطويرىا في خطوتين

بواسطة المجمس القومي لمبحوث )) ،(National Research Council (NRCوالجمعية
الوطنية لمعممي العموم )) ،(National Science Teachers Association (NSTAوالجمعية
األمريكية لتقدم العموم ((American Association for the Advancement of Science

)) ،(AAASومنظمة "تحقيق أو إنجاز" ) .(Achieve Organizationوتمثمت الخطوة األولى
في إعداد إطار تعميم العموم من الروضة حتى الصف الثاني عشر (A Framework for K-

) ،12 Science Educationوالخطوة الثانية تم خالليا تطوير معايير العموم لمجيل القادم
استنادا إلى إطار تعميم العموم الذي تم إعداده في الخطوة األولى( .عمرٕٓٔٚ ،؛ NGSS
ً
)Lead States, 2012

وتتكون معايير العموم لمجيل القادم من األبعاد األساسية الثالثة الموجودة في إطار
معايير التربية العممية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر الذي أعده المجمس القومي

لمبحوث ( ،)NRCوتتمثل ىذه األبعاد في :األفكار المنيجية الرئيسة ( Disciplinary core
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 ،)ideasوالممارسات العممية واليندسية (،)Scientific and Engineering Practices
والمفاىيم الشاممة ( .)Crosscutting conceptsوتعمل ىذه األبعاد معاً بشكل مترابط ،وىذا ما
يميزىا عن المعايير األخرى( .العوفي)ٕٕٓٓ ،

وأوضح عمر ( )ٕٓٔٚأن الممارسات العممية واليندسية تصف سموك العمماء في أثناء
انيماكيم في عمميات االستقصاء وبناء النماذج والنظريات حول العالم الطبيعي وبالتالي
تنمية عادات العقل العممية والتفكير العممي لدى الطالب ،أما المفاىيم الشاممة فيي المفاىيم
التي ليا تطبيقات وارتباطات فكرية عبر جميع فروع العموم ،وتثري الممارسات العممية
واليندسية لدى الطالب ،أي أنيا طريقة لربط الفروع المختمفة لمعموم وتكامميا .بينما األفكار
المنيجية الرئيسة لدييا القدرة عمى التركيز عمى مناىج العموم من الروضة وحتى الصف
الثاني عشر وعمى عمميات التعميم والتقويم في أىم جوانب العموم ،وقد تم تجميع ىذه األفكار
في أربعة مجاالت ،ىي :العموم الفيزيائية ،وعموم الحياة ،وعموم األرض والفضاء ،واليندسة
والتكنولوجيا وتطبيقات العمم.
وأكد إطار المجمس الوطني لمبحوث بأمريكا عمى أىمية الجمع بين الممارسات العممية
واليندسية واألفكار المنيجية األساسية في اإلطار؛ حيث إنو ال يمكن لمطالب فيم األفكار
العممية واليندسية بشكل كامل دون االنيماك في ممارسات االستقصاء والمحادثات التي يتم
من خالليا تطوير ىذه األفكار وتحسينيا .في الوقت نفسو ،ال يمكنيم تعمم أو إظيار الكفاءة

في الممارسات إال في سياق محتوى معين)National Research Council, 2012( .

وقد وضع ٌب ْعد الممارسات العممية واليندسية في معايير العموم لمجيل القادم لمتعبير عن
طبيعة العمم؛ لمتأكد من انخراط الطالب في ممارسات البحث العممي واالستقصاء ،والذي
يتطمب امتالك الطالب لمميارات ،والمعرفة العميقة ،والمعمومات الكافية .وقد استخدم مصطمح
"الممارسات" بدالً من مصطمح "الميارات"؛ لمتأكيد عمى أىمية تعميم الطالب كيفية إجراء البحث

العممي وتنفيذ االستقصاءات العممية ،والقيام بسموكيات يظيرون من خالليا الكيفية التي

توصل بيا العمماء إلى اكتشافاتيم.
ويساعد االنيماك في ممارسات العموم الطالب عمى فيم كيفية تطور المعرفة العممية؛
تقدير لممجموعة الواسعة من األساليب التي يتم
ًا
حيث يمنحيم ىذا االنيماك المباشر
استخداميا الستقصاء العالم ونمذجتو وشرحو .كما يساعدىم في ممارسات اليندسة عمى فيم
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عمل الميندسين ،وكذلك العالقات بين اليندسة والعموم ،وعمى تكوين فيم متعمق لممفاىيم
الشاممة واألفكار المنيجية لمعموم واليندسة؛ عالوة عمى ذلك ،فإنو يجعل معرفة الطالب أكثر
فائدة ويدمجيا بشكل أعمق في رؤيتيم لمعالم .ويمكن أن يؤدي العمل الفعمي في العموم أو
أيضا إلى إثارة فضول الطالب وجذب اىتماميم وتحفيزىم عمى مواصمة دراستيم؛
اليندسة ً
وىكذا تساعدىم األفكار المكتسبة عمى إدراك أن عمل العمماء والميندسين ىو جيد إبداعي
أثّر بعمق عمى العالم الذي يعيشون فيو .وقد يدرك الطالب بعد ذلك أن العموم واليندسة
يمكنيما المساىمة في مواجية العديد من التحديات الرئيسية التي تواجو المجتمع اليوم ،مثل:

توليد الطاقة الكافية ،والوقاية من األمراض وعالجيا ،والحفاظ عمى إمدادات المياه العذبة
والغذاء ،ومعالجة تغير المناخ وغير ذلك من التحدياتNational Research Council, ( .

)2012
بناء عمى تحميل ما يفعمو العمماء والميندسون المحترفون ،حددت معايير العموم لمجيل
و ً
القادم ثمان ممارسات عممية وىندسية ،تمثمت ىذه الممارسات في :طرح األسئمة (في العموم)
وتحديد المشكالت (في اليندسة) ،تطوير النماذج واستخداميا ،تخطيط االستقصاءات
وتنفيذىا ،تحميل البيانات وتفسيرىا ،استخدام التفكير الرياضي والحسابي ،بناء التفسيرات (في
استنادا إلى أدلة ،والحصول عمى
العموم) وتصميم الحمول (في اليندسة) ،االنيماك في الجدل
ً
المعمومات وتقييميا وتبادليا .وتستند ىذه الممارسات إلى األسس والمبادئ التوجييية التالية:
)(NGSS Lead state, n. d., APPENDIX F

ٔ .يجب عمى الطالب في جميع الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر المشاركة
واالنيماك في جميع الممارسات الثمانية عبر كل نطاق دراسي.
ٕ .تنمو الممارسات تنمو وتتطور تدريجيا في التعقيد والتركيب مع التقدم في الصفوف
الدراسية.
ٖ .قد تعكس كل ممارسة العموم أو اليندسة؛ فإذا كان ىدف الممارسة اإلجابة عن سؤال،
فإن الممارسة تعكس العموم .أما إذا كان اليدف تحديد المشكمة وحميا ،فإن الممارسة
تعكس اليندسة.
ٗ .تمثل الممارسات ما ُيتوقع من الطالب القيام بو ،وليست طرق تدريس أو مناىج ،بمعنى
أن معايير العموم لمجيل القادم تركز عمى عرض توقعات األداء فقط وتتجنب توضيح كيفية
تدريس ىذه الممارسات.
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٘ .الممارسات الثمان ليست منفصمة ،ولكنيا تتداخل وتترابط بشكل مقصود؛ فعمى سبيل
المثال ،قد تؤدي ممارسة "طرح األسئمة" إلى ممارسة "النمذجة" أو "التخطيط واجراء
االستقصاء" ،والتي قد تؤدي بدورىا إلى "تحميل البيانات وتفسيرىا".
 .ٙتركز توقعات األدا ء عمى بعض القدرات المرتبطة بالممارسة وليس كميا؛ حيث يحدد
عددا من الخصائص أو المكونات لكل ممارسة ،ومع التقدم في توقعات األداء لكل
اإلطار ً
ممارسة ،يصبح من الواضح أنو من المبالغة توقع أن يعكس كل أداء جميع مكونات
ممارسة معينة.
 .ٚاالنيماك في الممارسات يتطمب استخدام المغة بشكل مكثف ويتطمب من الطالب المشاركة
في المناقشات العممية في الفصول الدراسية.
وقد تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت معايير العموم لمجيل القادم بصورة عامة
والممارسات العممية واليندسية بصورة خاصة؛ فيناك دراسات استيدفت تقييم األداء التدريسي
في ضوء ىذه المعايير والممارسات ،مثل :دراسة ميمر وجانوزيك (Miller & Januszyk,

) 2014التي استيدفت الكشف عن قدرة معممي العموم عمى تطبيق معايير العموم لمجيل القادم
عمى شرائح مختمفة من الطالب .وأظيرت نتائجيا أن مجموعات الطالب تم ّكنت جميعيا من
االنغماس واالنشغال بمعمل العموم من خالل تكامل األبعاد الثالثة المكونة لممعايير.

ودراسة سنايدر وآخرون ) (Sneider, et al., 2014التي ىدفت إلى بحث الرؤية التي
جاءت بيا معايير ( ،)NGSSحيث تم التركيز بشكل خاص عمى إدخال الرياضيات والتّفكير
الحسابي ضمن الممارسات العممية واليندسية؛ حيث اتضح خالل تحميميم لمواقع التّدريسي أن

ىذه الممارسة اىتماماً لمحد الّذي يمكن الطّمبة من تطبيقيا عمى ال ّنحو المأمول ،وتوصمُّوا إلى

شيوعا بين معممي العموم
أقل الممارسات
أن إدماج المفاىيم الرياضية واالستدالل الرياضي ّ
ً
في غرف العموم الصفية .ودراسة كاو ارزاكي ) (Kawasaki, 2015التي ىدفت إلى تعرف
مستوى ممارسة معممي العموم لمممارسات العممية واليندسية في معايير العموم لمجيل القادم
أثناء تدريسيم ،وأوضحت النتائج أن ىناك سوء فيم حول أىداف معايير العموم لمجيل القادم،
كما أن ىناك قصور في التدريس باستخداميا داخل الفصول.
ودراسة األحمد والمقبل ( )ٕٓٔٙالتي استيدفت تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات
األحياء بالمرحمة الثانوية في ضوء كفايات معممات األحياء لمجيل القادم .وكان من أىم نتائج
- ٕٖٙٔ -
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الدراسة ارتفاع قيم متوسط استجابات أفراد العينة ،ونسبتيا المئوية عمى معظم الكفايات
الموجودة ف ي االستبانة وتشير ىذه النتيجة إلى أىمية الكفايات المتضمنة في االستبانة من
وجية نظر معممات األحياء بالمرحمة الثانوية .ودراسة دالفاي وويندل (Dalvi& Wendell,

) 2017التي استيدفت تقييم مستوى استعداد معممي المرحمة االبتدائية المبتدئين لمتدريس في
ضوء الممارسات العممية واليندسية من خالل تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بيم ،وأشارت
النتائج إلى أن إظيار معممي العموم المبتدئين مستوى منخفض ،بينما أظيرت مجموعتي
خبراء ستيم ( ،)STEMوالميندسين مستويات مرتفعة لألداء .ودراسة الشياب ( )ٕٜٓٔالتي

كشفت نتائجيا عن مستوى امتالك معممي العموم في المرحمة الثانوية في المممكة العربية
السعودية لمممارسات العممية واليندسية في ضوء الجيل القادم من معايير العموم جاء
بمستوى متوسط.
وىناك دراسات استيدفت إعداد برامج تدريبية لتنمية الممارسات العممية واليندسية لدى
المعممين ،مثل :دراسة كابالن ) (Qablan, 2016التي استيدفت تدريب ( )ٛمن المعممين عمى
برنامج يتضمن سبع ممارسات عممية وىندسية تضمنتيا معايير العموم لمجيل القادم ،وىي:
طرح األسئمة وتحديد المشكالت ،وتنفيذ االستقصاءات ،واستخدام النماذج وتطويرىا ،وتحميل
البيانات وتفسيرىا ،واستخدام الرياضيات ،وبناء التفسيرات وتصميم الحمول ،واال نخراط في
الجدال باألدلة ،وقد أثبت البرنامج فاعميتو في التدريب .ودراسة رواشدة ( )ٕٓٔٛالتي كشفت
عن فاعمية برنامج تدريبي لمعممي العموم مستند إلى معايير الجيل القادم في تنمية
الممارسات العممية واليندسية والكفاءة الذاتية لدييم في األردن.
وىناك دراسات استيدفت تنمية الممارسات العممية واليندسية لدى المتعممين ،مثل:
دراسة بوتر ) (Potter, 2014التي كشفت عن فعالية دمج التصميم اليندسي في معايير العموم

لمجيل القادم ( )NGSSفي منيج األحياء عمى فيم الطالب لمممارسات اليندسية ومعرفة

المحتوى العممي ،إضافة إلى زيادة تحفيز الطالب .ودراسة ليزلي وآخرون (Lesley, et al.,

) 2017التي أظيرت نتائجيا فاعمية استخدام الطالب لممحاكاة عبر اإلنترنت في زيادة فيميم
لمعموم ،ودعم معايير العموم لمجيل القادم بالمرحمة المتوسطة .ودراسة إسماعيل ()ٕٓٔٛ
التي توصمت إلى فاعمية وحدة مقترحة في الكيمياء الحرارية في ضوء معايير العموم لمجيل
القادم في تنمية فيم األفكار األساسية وتطبيق الممارسات العممية واليندسية لدى طالب
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الصف األول الثانوي .ودراسة عز الدين ( )ٕٓٔٛالتي توصمت إلى فاعمية أنشطة قائمة عمى
معايير العموم لمجيل القادم في تنمية الممارسات العممية واليندسية والتفكير الناقد والميول
العممية لدى طالبات المرحمة االبتدائية بالسعودية .ودراسة أبوغنيمة وعبد الفتاح ()ٕٜٓٔ
التي أظيرت نتائجيا فاعمية استخدام نموذج التعمم الخبراتي في تدريس العموم في تنمية
الممارسات العممية واليندسية وبعض الميارات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
وىناك دراسات استيدفت دراسة فاعمية دمج الممارسات العممية واليندسية في تحقيق
أىداف تعميم وتعمم العموم ،مثل :دراسة روالند ) (Rowland, 2014التي توصمت إلى فاعمية
دمج الممارسات العممية واليندسية (تطوير واستخدام النماذج باستخدام الرياضيات والتفكير
واالنخراط في الجدال باألدلة) في تدريس األحياء عمى زيادة فيم الطالب لمفاىيم األحياء
وتحفيزىم وتفاعميم عمى االنخراط في التعمم .ودراسة باربر وآخرون )(Barber, et al., 2015

التي كشفت عن فاعمية دمج األبعاد الثالثة لمعايير العموم لمجيل القادم ( )NGSSفي مناىج
األحياء في خفض مستوى المفاىيم الخطأ ،وزيادة فيم الطالب لموضوعات االنتخاب
الطبيعي .ودراسة غانم ( )ٕٓٔٛالتي أوضحت فاعمية استراتيجية مقترحة في تدريس
الجيولوجيا قائمة عمى التفاعل بين الممارسات العممية واليندسية وبعض أنماط التعمم
لييرمان (نمط تعمم ثنائي ،ونمط تعمم ثالثي) في تنمية المفاىيم الجيولوجية وميارات التفكير
العميا لدى الطالب.
وىناك دراسات أخرى استيدفت تحميل محتوى مناىج العموم ،أو وضع تصورات مقترحة
ليذه المناىج ،أو تطوير وحدات دراسية في العموم في ضوء معايير العموم لمجيل القادم
بصورة عامة أو الممارسات العممية واليندسية بصورة خاصة ،مثل :دراسة رواقو والمومني
( )ٕٓٔٙالتي ىدفت إلى اعتماد الجيل الجديد من معايير العموم لتصميم محتوى في الوراثة

لطمبة الصف الثامن األساسي في األردن .ودراسة ىوم وآخرون ) (Holm, et al., 2017اليت

استيدفت تحميل ودمج معايير العموم لمجيل القادم في مناىج العموم الحالية من الصف
السادس وحتى الصف الثامن في منيج العموم ،في ضوء معايير األفكار األساسية ،والمفاىيم
الشاممة ،وممارسات العموم واليندسة ومعايير مستوى الصف بشكل فردي .ودراسة الباز
( )ٕٓٔٚالتي ىدفت إلى تطوير منيج الكيمياء لمصف األول الثانوي في ضوء مجال
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التصميم اليندسي لمعايير العموم لمجيل القادم  NGSSودراسة أثره في تنمية الممارسات
العممية واليندسية لدى الطالب.
ودراسة عمر ( )ٕٓٔٚالتي استيدفت تقويم محتوى مناىج عموم الحياة بالمرحمة
الثانوية بجميورية مصر العربية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم .ودراسة عيسى وراغب
( )ٕٓٔٚالتي ىدفت إلى تقديم رؤية مقترحة لتطوير التربية الجيولوجية عبر المراحل
الدراسية المختمفة من منظور معايير العموم لمجيل القادم .ودراسة العتيبي والجبر ()ٕٓٔٚ
التي استيدفت تعرف مدى توافر معايير العموم لمجيل القادم في كتب العموم لممراحل :السادس
االبتدائي ،واألول والثاني المتوسط بوحدة الطاقة في المممكة العربية السعودية .ودراسة أبو
حاصل واألسمري ( )ٕٓٔٛالتي ىدفت إلى تحميل محتوى منيج األحياء لمصف األول والثاني
الثانوي بالمممكة العربية السعودية في ضوء معايير الجيل القادم في العموم ،وتعرف مستوى
تمثيميا بالمرحمة الثانوية .ودراسة العوفي (ٕٕٓٓ) التي ىدفت إلى وضع تصور مقترح
لمناىج الكيمياء بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم وتعرف أثره عمى عمق
المعرفة وتنمية ميارات التفكير فوق المعرفي لدى طالب المرحمة الثانوية.
وبالرغم من أىمية الممارسات العممية واليندسية بالنسبة لممتعممين وخاص ًة لطالب

المرحمة االبتدائية؛ فإن تنمية ىذه الممارسات واكسابيا ليم يرتبط بمستوى األداء التدريسي
لمعمم العموم ،وبقدرتو عمى تخطيط وتنفيذ األنشطة التعميمية المناسبة ليذه الممارسات.
والمعمم المعد بشكل جيد ،والذي يراعي تنمية الممارسات العممية واليندسية في أثناء
تدريس العموم ،سيكون لو دور كبير في تحقيق توقعات األداء المتضمنة في معايير العموم
لمجيل القادم ،ومن ثم تحقيق أىداف تعميم العموم الحالية والمستقبمية .وبدون المعمم المدرب
القادر عمى تنمية ىذه الممارسات لدى أجيال المستقبل؛ فمن يتمكن المجتمع من مواجية
تحديات المستقبل والتي تعتمد بشكل رئيس عمى امتالك الممارسات العممية واليندسية .فمن
المعروف أن المعمم ىو األساس الذي تبنى عميو عممية صناعة البشر.
وفي ضوء ذلك فإنو من الضروري الوقوف عمى المستوى الحقيقي لألداء التدريسي في
ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم؛ وذلك كركيزة لبناء برامج التنمية أو
التطوير الميني المناسبة ليم .ومن ىنا كان محور اىتمام البحث الحالي تقييم مستوى األداء
التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.
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مشكلة البخح وحتديدها:
اىتمت بعض الدراسات السابقة بتقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات
العممية واليندسية؛ حيث أظيرت نتائج دراسة سنايدر وآخرون )(Sneider, et al., 2014

ضعف األداء التدريسي لممعممين في ضوء ممارسة التفكير الرياضي والحسابي .وكشفت
نتائج دراسة كاو ارزاكي ) (Kawasaki, 2015عن وجود قصور واضح في تنفيذ معممي العموم
لمممارسات العممية واليندسية في أثناء تدريسيم داخل غرفة الصف .وتوصمت نتائج دالفاي
وويندل ) (Dalvi& Wendell, 2017إلى ضعف مستوى استعداد معممي المرحمة االبتدائية
المبتدئين لمتدريس في ضوء الممارسات العممية واليندسية.
بينما كشفت نتائج دراسة الشياب ( )ٕٜٓٔعن امتالك معممي العموم في المرحمة
الثانوية في المممكة العربية السعودية لمممارسات العممية واليندسية بمستوى متوسط .كما
أظيرت نتائج دراسة ميمر وجانوزيك ) (Miller & Januszyk, 2014قدرة معممي العموم عمى
تطبيق معايير العموم لمجيل القادم بمكوناتيا الثالثة (الممارسات العممية واليندسية والمفاىيم
الشاممة واألفكار المنيجية األساسية) عمى مختمف شرائح الطالب.
يتضح مما سبق ندرة الدراسات السابقة وبخاصة الدراسات العربية التي اىتمت بتقييم
األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية ،كما يتضح تباين في نتائج ىذه
الدراسات؛ نتيجة تباين ظروف التطبيق من دراسة إلى أخرى ،كما يتضح عدم وجود دراسة-
في حدود عمم الباحث -استيدفت تقييم األداء التدريسي لدى معممي العموم بالمرحمة
االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء الممارسات العممية واليندسية.
وفي ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث الحالي في الحاجة إلى تقييم مستوى األداء
التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.

ضؤاال البخح:
حاول البحث اإلجابة عن السؤالين التاليين:
ٔ -ما األداءات التدريسية التي يجب أن يمتمكيا معممو العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء
الممارسات العممية واليندسية؟
ٕ -ما مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم
بالمرحمة االبتدائية؟
- ٕٖٙ٘ -

تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العلمية والهندسية ...............................................

هدفا البخح:
تمثل ىدفا البحث فيما يمي:
ٔ -إعداد قائمة األداءات التدريسية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء الممارسات
العممية واليندسية.
ٕ -الكشف عن مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.

فسض البخح:
اختبر البحث صحة الفرض التالي :مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية
واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية يوجد بمستوى متوسط.

أهنية البخح:
تمثمت أىمية البحث الحالي فيما يمي:
ٔ -يمبي بعض االحتياجات الحالية لتعميم وتعمم العموم؛ وذلك من خالل الوقوف عمى مستوى
األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية والتي تعد من المتطمبات
األساسية ألجيال المستقبل ،ولمتربية العممية وتعميم العموم في العصر الحالي.
ٕ -يزود المسئولين ومتخذي القرار بوزارة التعميم باالحتياجات التدريبية لمعممي العموم فيما
يتعمق باألداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية؛ ومن ثم حثيم عمى
إعداد البرامج التدريبية المناسبة التي تمبي ىذه االحتياجات.
ٖ -تزويد المشرفين التربويين والمسئولين عن تقويم المعمم بقائمة األداءات التدريسية
وبطاقة مالحظة؛ لالستفادة منيا عند تقييم األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية
واليندسية لدى معممي العموم.
ٗ -توعية معممي العموم بأىمية تطوير أدائيم التدريسي في ضوء الممارسات العممية
واليندسية ،وتزويدىم بقائمة األداءات التدريسية في ضوء ىذه الممارسات؛ لتقييم أدائيم
ذاتيا.
ً
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حدود البخح:
التزم البحث الحالي بالحدود التالية:
ٔ -الحدود الموضوعية:
أ -قياس األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية باستخدام بطاقة
مالحظة.
ب -قياس ثمان ممارسات عممية وىندسية ،والتي تم تحديدىا في معايير العموم لمجيل
القادم.
ج -االقتصار عمى قياس األداء التدريسي في ضوء توقعات األداء في كل ممارسة
لمصفوف من الثالث إلى الخامس االبتدائي.
معمما لمعموم بالمرحمة االبتدائية.
ٕ -الحدود البشرية :اقتصر البحث الحالي عمى (ٖٕ) ً
ٖ -الحدود المكانية :تم تطبيق أدوات البحث عمى معممي العموم عينة البحث ببعض مدارس
التعميم االبتدائي بأبيا.
 -4الحدود الزمانية :تم تطبيق بطاقة المالحظة بنياية الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي

ٓٗٗٔ ٔٗٗٔ /هـ.

مصطلخات البخح
تقييه األداء التدزيطي ):(Evaluating Teaching Performance
يعرف التقييم بأنو" :عممية الكشف عن نواحي القوة والضعف في تعمم الطالب ،أي
عممية تشخيص فقط لمدى تحقق األىداف التعميمية .أما إذا قام المعمم باإلضافة إلى ذلك
تقويما" (عطيو،ٕٓٔٗ ،
بإصالح نواحي الضعف والتأكيد عمى نواحي القوة فإن ىذا يعد
ً
ٕ٘ٔ).
ويعرف األداء التدريسي بأنو" :سمسمة اإلجراءات والتدابير والممارسات التي يقوم بيا
المعمم قبل الحصة وأثنائيا ،وتشمل :التخطيط ،التنفيذ ،التقويم ،إدارة الصف وضبطو ،السموك
الشخصي لممعمم والعالقات المتبادلة بينو وبين تمميذه داخل الحجرة الصفية"( .رواقة
وآخرون)ٖٜٔ ،ٕٓٓ٘ ،
ائيا  :-عممية تحديد مستويات نجاح أو فشل ما
ويقصد بتقييم األداء التدريسي  -إجر ً
يقوم بو معممو العموم بالمرحمة االبتدائية من إجراءات أو ممارسات أو ما يصدر عنيم من
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سموكيات داخل حجرة الصف؛ بيدف تنمية الممارسات العممية واليندسية لدى طالبيم ،وذلك
في ضوء نتائج تطبيق بطاقة المالحظة المعدة لذلك.

املنازضات العلنية واهليدضية ):(Science and Engineering Practices
تعرف الممارسات العممية واليندسية بأنيا" :ما يفعمو الطالب لفيم الظواىر الطبيعية،
وتعكس الممارسات الرئيسية التي يستخدميا العمماء والميندسون الستقصاء العالم وتصميم
وبناء النظم"(NGSS Lead state, n.d., Science and Engineering) .

ائيا  -بأنيا :ما يفعمو طالب المرحمة
وتعرف الممارسات العممية واليندسية  -إجر ً
االبتدائية لفيم الظواىر الطبيعية بشكل يحاكي سموك العمماء والميندسين في استقصاء العالم
الطبيعي وحل المشكالت وتصميم النماذج .وتشمل ثمان ممارسات عممية وىندسية وفق ما
ورد في معايير العموم لمجيل القادم.
األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية (Teaching Performance in

):the light of the Science and Engineering Practices

ائيا :-كل ما يقوم
يقصد باألداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية -إجر ً
بو معممو العموم بالمرحمة االبتدائية من إجراءات أو ممارسات أو ما يصدر عنيم من
سموكيات داخل حجرة الصف؛ بيدف تنمية الممارسات العممية واليندسية لدى طالبيم،
ويقاس بما يحصل عميو المعممون من درجات في بطاقة المالحظة المعدة ليذا الغرض.

ميوج البخح وإدساءاتى
أوالً :ميوج البخح:
نظر لمناسبتو لطبيعة البحث
تمثل منيج البحث الحالي في المنيج الوصفي التحميمي؛ ًا
الحالي ،والذي اىتم بتقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية
لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.

ثاىيًا :زتتنع البخح:
تكون مجتمع البحث من جميع معممي العموم بالمرحمة االبتدائية بمنطقة عسير بالمممكة
العربية السعودية.
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ثالجا :عيية البخح:
معمما من معممي العموم بالمرحمة االبتدائية
تمثمت في عينة عشوائية مكونة من (ٖٕ)
ً
بمدينتي أبيا وخميس مشيط بالمممكة العربية السعودية.

زابعًا :إعداد قائنة األداء التدزيطي يف ضوء املنازضات العلنية واهليدضية:
بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي اىتمت بمعايير العموم لمجيل القادم بشكل
عام والممارسات العممية واليندسية عمى وجو الخصوص ;(NGSS Lead States, 2012

)National Research Council, 2012; NGSS Lead state, n. d., APPENDIX F؛ مت
إعداد قائمة أولية باألداءات التدريسية في ضوء الممارسات العممية واليندسية الثمان ،وقد
بمغ عدد فقرات ىذه القائمة (ٕٖ) فقرة موزعة عمى الممارسات العممية واليندسية الثمان
بالتساوي بواقع أربع فقرات لكل ممارسة.

ٍ
سبعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس بكميات
وتم عرض ىذه القائمة عمى

التربية .وقد اتفقت آراء السادة المحكمين عمى مناسبة القائمة وتمثيميا لكافة األداءات
التدريسية في ضوء الممارسات العممية واليندسية.

خامطًا :أداة البخح (بطاقة مالحظة األداء التدزيطي يف ضوء املنازضات العلنية واهليدضية)
تمثمت أداة البحث في بطاقة مالحظة؛ لقياس األداء التدريسي في ضوء الممارسات
استنادا إلى قائمة األداءات
العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية .و
ً

التدريسية في ضوء الممارسات العممية واليندسية ،تم تصميم بطاقة المالحظة في صورة سمم
تقدير خماسي؛ تكون من (ٕٖ) فقرة (والتي مثمت جميع فقرات قائمة الممارسات) ،وأمام كل
أبدا .وفيما يمي وصف ىذه
دائما،
نادراً ،
ً
غالبا ،أحيا ًناً ،
فقرة خمس استجابات لمتقييم ىيً :
االستجابات وطريقة تقدير درجاتيا:
دائما :تعني أن المعمم يحرص عمى تنفيذ الممارسة بشكل دائم ،وتقدر بخمس درجات.

ً
كثير ما ينفذ الممارسة ولكن ليس بشكل دائم ،وتقدر بأربع
غالبا :تعني أن المعمم ًا

ً
درجات.

 أحيا ًنا :تعني أن المعمم ينفذ الممارسة بشكل معتدل ،وتقدر بثالث درجات.

نادر :تعني أن المعمم قمما ينفذ الممارسة ،وتقدر بدرجتين.
ًا

أبدا :تعني أن المعمم ال ينفذ الممارسة عمى اإلطالق ،وتقدر بدرجة واحدة.

ً
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ٍ
سبعة من المحكمين من األساتذة
وقد تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة بعرضيا عمى
نوعا من أنواع
واألساتذة المشاركين المتخصصين في المناىج وطرق التدريس .ويعد ذلك ً
الصدق الظاىري .وقد اتفقت آراء السادة المحكمين عمى مناسبة بطاقة المالحظة في تحقيق
اليدف منيا ،وفي ضوء آراء المحكمين تم إجراء بعض التعديالت في صياغة بعض الفقرات
وضوحا.
لتصبح أكثر
ً

حطاب ارتصائص الطيكومرتية لبطاقة املالحظة:
تم التأكد من الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة من خالل تطبيقيا بواسطة ثالثة
من المشرفين التربويين عمى ٍ
ستة من معممي العموم بالمرحمة االبتدائية .وفيما يمي توضيح
لمخصائص السيكومترية ألداة البحث:

 -1تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة وبين كل من :درجة الممارسة التي تنتمي
إلييا ،والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ،وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول (ٔ):
عذول ()1
يعبيالد االسرجبط ثٍُ دسعخ كم فقشح وثٍُ دسعخ انًًبسعخ انزٍ رُزًٍ إنُهب ،وانذسعخ انكهُخ نجطبقخ
يالؽظخ األداء انزذسَغٍ فٍ ضىء انًًبسعبد انعهًُخ وانهُذعُخ
انجطبقخ
دسعخ
و
انجطبقخ
دسعخ
و
انجطبقخ
دسعخ
و
ككم
انًًبسعخ
ككم
انًًبسعخ
ككم
انًًبسعخ
*17910 **179.0 1. *1781. *178.0 11 **179.0 **179.1 1
**17910 **1790. 1. **17910 *178.1 1. *17881 *1781. 1
**17919 *17881 10 *178.0 *178.. 1. *178.8 **1790. .
**179.. **17900 10 **179.8 **17989 10 *178.1 *178.9 .
**17910 **17900 1. *1791. **1791. 10 *17801 *1789. 0
**17910 **17900 18 **1791. **17901 1. *178.1 *17911 0
*17910 *17801 19 **17910 *17891 18 *1780. *178.. .
*17891 **179.1 .1 *17801 *178.. 19 *178.1 *17881 8
*178.0 *17910 .1 *178.8 **17911 11 **17900 **179.9 9
**17991 **1798. .1 **1791. **179.9 11 **1791. *178.8 11
*178.. *1780. 11 **179.. **179.8 11
** :دال عُذ يغزىي ()1011
* :دال عُذ ()1710

يوضح جدول (ٔ) ارتباط جميع فقرات بطاقة المالحظة بدرجة الممارسة التي تنتمي إلييا
إحصائيا عند مستويات (٘ٓ،)ٓ.
والدرجة الكمية لمبطاقة بمعامالت ارتباط موجبة ودالة
ً
(ٔٓ .)ٓ.وتشير ىذه النتائج إلى أن جميع الفقرات تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ويدعم ذلك
ارتفاع وداللة قوة االرتباط الداخمي بين جميع الفقرات.
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 -1تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل ممارسة من الممارسات العممية واليندسية
الثمان وبعضيا البعض ،وبينيا وبين الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ،وكانت النتائج كما
ىو موضح بجدول (ٕ):
عذول ()1
يعبيالد االسرجبط ثٍُ دسعخ كم يًبسعخ يٍ انًًبسعبد انعهًُخ وانهُذعُخ انضًبٌ وثعضهب
انجعض ،وثُُهب وثٍُ انذسعخ انكهُخ نجطبقخ انًالؽظخ
انًًبسعخ1
انًًبسعخ1

انًًبسعخ1

انًًبسعخ.

انًًبسعخ.

انًًبسعخ0

انًًبسعخ0

انًًبسعخ.

انًًبسعخ8

انجطبقخ
ككم

*17801

**179.1

*178.8

*17801

*17880

*17881

**17918

**1791.

**17918

*17918

**179.0

**17980

**179.8

**179..

**17900

**17981

**17900

**1790.

**179.1

**1799.

**17989

**179.0

**1790.

**179..

**179.0

**179..

**17900

**17909

**179..

**1790.

**1799.

**179.9

**17991

**17981

**1799.

انًًبسعخ.
انًًبسعخ.
انًًبسعخ0
انًًبسعخ0
انًًبسعخ.
انًًبسعخ8

* :دال عُذ يغزىي ()1010

**17991

** :دال عُذ يغزىي ()1011

يوضح جدول (ٕ) ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ممارسة من الممارسات
العممية واليندسية وبين بعضيا البعض ،وبينيا وبين المجموع الكمي لبطاقة المالحظة؛ حيث
إحصائيا عند مستويات (٘ٓ)ٓ.ٓٔ( ،)ٓ.؛ مما
كانت معامالت االرتباط جميعيا موجبة ودالة
ً
يعنى أن جميع الممارسات التي تضمنتيا بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة اتساق مرتفعة ،وعمى
ذلك فإن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمي.
 -.تم حساب معامل ثبات بطاقة المالحظة عن طريق حساب نسب االتفاق بين المشرفين

التربويين الثالثة (المالحظين) الذين قاموا بالمالحظة باستخدام معادلة ىولستي (Kolbe,

) ،& Burnett, 1991وفي ضوء ذلك بمغت قيمة معامل ثبات بطاقة المالحظة ككل
(ٔ .)ٓ.ٛكما تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة والذي بمغ
( ،)ٓ.ٜٛٛوىو معامل ثبات مرتفع .كما تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات
المالحظين الثالثة ،وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالي:
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عذول ().
يعبيالد اسرجبط ثُشعىٌ ثٍُ دسعبد انًالؽظٍُ انضالصخ نألداء انزذسَغٍ فٍ ضىء انًًبسعبد انعهًُخ
وانهُذعُخ نذي يعهًٍ انعهىو ثبنًشؽهخ االثزذائُخ
انًالؽع انضبنش
انًالؽع انضبٍَ
انًالؽع األول
**17990
**17999
**17990

انًالؽع انضبٍَ
** :دال عُذ يغزىي ()1011

يوضح الجدول (ٖ) أن معامالت ارتباط بيرسون بين درجات المالحظين الثالثة وبعضيم
البعض تراوحت بين (٘ ،)ٓ.ٜٜٜ( ،)ٓ.ٜٜوجميعيا دالة عند مستوى (ٔٓ .)ٓ.وتؤكد ىذه
النتائج أن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،وتعطي ثقة كبيرة في نتائج تطبيق ىذه
البطاقة بواسطة المشرفين التربويين الثالثة .وبيذا أصبحت بطاقة المالحظة في صورتيا
النيائية.

األضاليب اإلحصائية املطتددمة:
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتعرف عمى
مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى المعممين عينة البحث،
كما تم استخدام تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق في درجات عينة البحث ببطاقة
المالحظة وفقًا لسنوات الخبرة.

ىتائج البخح وتفطريها
أوالً :إدابة الطؤال األول للبخح:
نص السؤال األول لمبحث عمى" :ما األداءات التدريسية التي يجب أن يمتمكيا معممي
العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء الممارسات العممية واليندسية؟" .وفي ضوء اإلجراءات
السابقة تم الوصول إلى القائمة التالية لألداءات التدريسية في ضوء الممارسات العممية
واليندسية والتي يجب أن يمتمكيا معممو العموم بالمرحمة االبتدائية:

أوالً :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة طسح األضئلة وحتديد املشكالت:
ٔ .تشجيع الطالب عمى طرح أسئمة لمتنبؤ بما سيحدث إذا تم تغيير متغير.
ٕ .مساعدة الطالب في طرح أسئمة يمكن اختبارىا والتقصي حوليا.
ٖ .توجيو الطالب الستخدم المعرفة السابقة لوصف المشكالت التي يمكن حميا.
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ٗ .تنفيذ أنشطة عممية تساعد الطالب عمى تحديد مشكمة تصميم بسيطة يمكن حميا من
خالل تطوير كائن أو أداة أو عممية أو نظام وتتضمن عدة معايير لمنجاح وقيود عمى
المواد أو الوقت أو التكمفة.

ثاىيًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة تطويس اليناذج واضتدداموا:
ٔ .مساعدة الطالب عمى تطوير أو استخدام النماذج لوصف الظواىر أو التنبؤ بيا.
ٕ .توجيو الطالب إلى تطوير مخطط أو نموذج مادي بسيط لمحاكاة كائن أو أداة أو عممية
مقترحة.
ٖ .تشجيع الطالب عمى استخدم نموذج الختبار العالقات أو التفاعالت بين السبب والنتيجة
فيما يتعمق بعمل النظام الطبيعي أو المصمم.
ٗ .حث الطالب عمى تحديد قيود استخدام النماذج (الظروف المناسبة الستخدام النماذج
والظروف التي ال تستخدم فييا).

ثالجًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة ختطيط االضتقصاءات وتيفيرها:
ٔ .تنفيذ أنشطة تعميمية تمكن الطالب من تخطيط وتنفيذ استقصاء بشكل تعاوني ،يتم فييا
التحكم في المتغيرات؛ إلنتاج البيانات لتكون بمثابة أساس لألدلة.
ٕ .تشجيع الطالب عمى تقييم األساليب أو األدوات أو تصاميم التجارب المناسبة لجمع
البيانات.
ٖ .توجيو الطالب إلجراء مالحظات أو أخذ قياسات؛ إلنتاج البيانات لتكون بمثابة أساس
لألدلة الالزمة لتفسير ظاىرة أو اختبار فرضية.
ٗ .مساعدة الطالب عمى التنبؤ بما سيحدث إذا تغير متغير.

زابعًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة حتليل البياىات وتفطريها:
ٔ .توجيو الطالب لتمثيل البيانات في الجداول أو الرسوم البيانية المختمفة (التمثيل باألعمدة
و  /أو القطاعات الدائرية و  /أو التمثيل بالخطوط) لمكشف عن األنماط التي تشير إلى
العالقات.
ٕ .مساعدة الطالب في تحميل وتفسير البيانات لفيم الظواىر ،باستخدام االستدالل المنطقي.

- ٕٖٖٚ -

تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العلمية والهندسية ...............................................

ٖ .تقديم أنشطة تعميمية تمكن الطالب من مقارنة ومضاىاة البيانات التي تم جمعيا بواسطة
مجموعات مختمفة من أجل مناقشة أوجو التشابو واالختالف في النتائج التي توصموا
إلييا.
ٗ .مساعدة الطالب في استخدام البيانات؛ لتقييم وتحسين حمول التصميم.

خامطًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة اضتدداو التفكري السياضي واذتطابي:
ٔ .توجيو الطالب لتقرير ما إذا كانت البيانات النوعية أو الكمية ىي األفضل لتحديد ما إذا
كان الكائن أو األداة المقترحة تفي بمعايير النجاح.
ٕ .تشجيع الطالب عمى تنظيم مجموعات بيانات بسيطة؛ لمكشف عن األنماط التي توحي
بالعالقات.
بيانيا
ٖ .تقديم أنشطة تعميمية تمكن الطالب من وصف أو قياس أو تقدير أو تمثيل الكميات ً

(عمى سبيل المثال ،المساحة والحجم والوزن والوقت) لمعالجة األسئمة والمشكالت

العممية واليندسية.
ٗ .توفير أنشطة تعميمية تمكن الطالب من إنشاء أو استخدام األشكال التخطيطية أو الرسوم
البيانية الناتجة عن الخوارزميات البسيطة؛ لمقارنة الحمول البديمة لمشكمة ىندسية.

ضادضًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة بياء التفطريات وتصنيه اذتلول:
ٔ .توفير مواقف تعميمية لمطالب يتمكنون خالليا من بناء تفسيرات لمعالقات المالحظة (عمى
سبيل المثال ،العالقة بين تكون الندى وحالة الطقس في الصباح).
ٕ .مساعدة الطالب في استخدم األدلة (مثل القياسات والمالحظات واألنماط) التي تدعم
تفسير أو تصميم لحل مشكمة.
ٖ .تقديم أنشطة تعميمية يطبق خالليا الطالب األفكار العممية لحل مشاكل التصميم.
بناء عمى مدى استيفائيا
ٗ .تشجيع الطالب عمى إنشاء ومقارنة حمول متعددة لمشكمة ما ً
لمعايير النجاح في الحل.
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ضابعًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة االخنساط يف ادتدال املطتيد إىل األدلة:
ٔ .مساعدة الطالب عمى المقارنة بين الحجج (أثناء الجدال) وتحسينيا عمى أساس تقييم
األدلة المقدمة لكل حجة.
ٕ .تشجيع الطالب عمى تقديم النقد وتمقيو باحترام من الزمالء حول إجراء مقترح أو تفسير
أو نموذج من خالل االستشياد باألدلة ذات الصمة وطرح أسئمة محددة.
ٖ .تقديم مواقف تعميمية تمكن الطالب من بناء أو دعم الحجج (أثناء الجدال) باألدلة أو
البيانات أو النماذج المناسبة.
ٗ .مساعدة الطالب في استخدم البيانات؛ لتقييم االدعاءات حول السبب والنتيجة.

ثاميًا :األداءات التدزيطية املعصشة ملنازضة اذتصول على املعلومات وتقيينوا وتوصيلوا:
ٔ .حث الطالب عمى قراءة وفيم النصوص المعقدة أو غيرىا من الوسائط الموثوقة؛ لتمخيص
األفكار العممية والتقنية والحصول عمييا ووصف كيفية دعميا باألدلة.
ٕ .مساعدة الطالب في المقارنة بين النصوص المعقدة التي تم جمعيا من الكتب أو
الوسائط الموثوقة األخرى؛ لدعم األدلة لحل أو مجموعة حمول لمشكمة معينة.
ٖ .توجيو الطالب لمحصول عمى المعمومات المناسبة من الكتب أو الجداول أو األشكال
التخطيطية أو الرسوم البيانية أو غيرىا من الوسائط الموثوقة ودمجيا؛ لشرح الظواىر أو
الحمول لمشكمة مصممة.
شفويا ،أو
ٗ .توفير أنشطة تعميمية تمكن الطالب من توصيل المعمومات العممية أو التقنية
ً
في صورة مكتوبة ،أو في صورة جداول أو أشكال تخطيطية أو رسوم بيانية.
وقد اتسقت ىذه القائمة مع توقعات األداء التي يجب أن يتمكن منيا الطالب بالمرحمة
االبتدائية في كل ممارسة من الممارسات العممية واليندسية الثمان.

ثاىيًا :إدابة الطؤال الجاىي ،واختباز صخة فسض البخح:
نص السؤال الثاني عمى" :ما مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية
واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية؟" وتمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل
اختبار صحة فرض البحث ،والذي نص عمى" :مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات
العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية يوجد بمستوى متوسط".
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ولإلجابة عن ىذا السؤال واختبار صحة ىذا الفرض ،تم استخدام المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية .ولتفسير قيمة المتوسط الحسابي وفقًا لممقياس

الخماسي المستخدم في البحث الحالي؛ تم حساب المدى والذي يساوي ٘ ،ٗ=ٔ-كما تم
حساب طول الفئة من خالل تقسيم المدى عمى عدد الفئات (الخيارات) والذي يساوي ٗ ÷
٘= ٓ . ٓ.ٛوتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي لمستوى األداء التدريسي في ضوء
الممارسات العممية واليندسية كما يمي:
جدا؛ إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من ٔ إلى ٓٔ.ٛ
 يكون األداء ضعيف ً
 يكون األداء ضعيف؛ إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من ٔ ٔ.ٛإلى ٕٓ.ٙ
 يكون األداء متوسط؛ إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من ٔ ٕ.ٙإلى ٖٓٗ.
 يكون األداء مرتفع؛ إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من ٔٗ ٖ.إلى ٕٓٗ.
جدا؛ إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي من ٕٔ ٗ.إلى ٘
 يكون األداء مرتفع ً
وكانت النتائج كما ىو موضح بجدول (ٗ):

عذول ( :).انًزىعطبد انؾغبثُخ واالَؾشافبد انًعُبسَخ وانُغت انًئىَخ نُزبئظ رطجُق طبقخ يالؽظخ األداء
انزذسَغٍ فٍ ضىء انًًبسعبد انعهًُخ وانهُذعُخ نذي يعهًٍ انعهىو عُُخ انجؾش
انُغجخ
االَؾشاف
انذالنخ
انًزىعظ
األداءاد انزذسَغُخ
انًئىَخ
انًعُبسٌ
أوالً :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ طشػ
األعئهخ ورؾذَذ انًشكالد
 %9.791 17..يشرفع عذًا
.7.1
َ 71شغع انطالة عهً طشػ أعئهخ نهزُجؤ ثًب عُؾذس
إرا رى رغُُش يزغُش7
يزىعظ
%017.. 1791
.719
َ 71غبعذ انطالة فٍ طشػ أعئهخ ًَكٍ اخزجبسهب
وانزقظٍ ؽىنهب7
 %80711 1709يشرفع عذًا
.710
َ 7.ىعه انطالة العزخذو انًعشفخ انغبثقخ نىطف
انًشكالد انزٍ ًَكٍ ؽههب7
ضعُف
%..78. 178.
17.9
َ 7.ظًى أَشطخ عهًُخ رغبعذ انطالة عهً رؾذَذ
يشكهخ رظًُى ثغُطخ ًَكٍ ؽههب يٍ خالل رطىَش
كبئٍ أو أداح أو عًهُخ أو َظبو ورزضًٍ عذح
يعبَُش نهُغبػ وقُىد عهً انًىاد أو انىقذ أو
انزكهفخ7
يشرفع
%.171. 1708
.701
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ طشػ األعئهخ
ورؾذَذ انًشكالد ككم
صبًَُب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رطىَش
انًُبرط واعزخذايهب
 %..7.8 1781ضعُف عذًا
17..
َ 71غبعذ انطالة عهً رطىَش أو اعزخذاو انًُبرط
نىطف انظىاهش أو انزُجؤ ثهب7
ضعُف
%.970. 17..
17.8
َ 71ىعه انطالة إنً رطىَش يخطظ أو ًَىرط يبدٌ
ثغُظ نًؾبكبح كبئٍ أو أداح أو عًهُخ يقزشؽخ7
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األداءاد انزذسَغُخ
َ 7.شغع انطالة عهً اعزخذو ًَىرط الخزجبس
انعالقبد أو انزفبعالد ثٍُ انغجت وانُزُغخ فًُب
َزعهق ثعًم انُظبو انطجُعٍ أو انًظًى7
َ 7.ؾش انطالة عهً رؾذَذ قُىد اعزخذاو انًُبرط
(انظشوف انًُبعجخ العزخذاو انًُبرط وانظشوف
انزٍ ال رغزخذو فُهب)7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رطىَش انًُبرط
واعزخذايهب ككم
صبنضًب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رخطُظ
االعزقظبءاد ورُفُزهب
َ 71ظًى أَشطخ رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ رخطُظ
ورُفُز اعزقظبء ثشكم رعبوٍََ ،زى فُهب انزؾكى فٍ
انًزغُشاد؛ إلَزبط انجُبَبد نزكىٌ ثًضبثخ أعبط
نألدنخ7
َ 71شغع انطالة عهً رقُُى األعبنُت أو األدواد أو
رظبيُى انزغبسة انًُبعجخ نغًع انجُبَبد7
َ 7.ىعه انطالة إلعشاء يالؽظبد أو أخز قُبعبد؛
إلَزبط انجُبَبد نزكىٌ ثًضبثخ أعبط نألدنخ انالصيخ
نزفغُش ظبهشح أو اخزجبس فشضُخ7
َ 7.غبعذ انطالة عهً انزُجؤ ثًب عُؾذس إرا رغُش
يزغُش7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رخطُظ
االعزقظبءاد ورُفُزهب ككم
ساث ًعب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رؾهُم
انجُبَبد ورفغُشهب
َ 71ىعه انطالة نزًضُم انجُبَبد فٍ انغذاول أو
انشعىو انجُبَُخ انًخزهفخ (انزًضُم ثبألعًذح و  /أو
انقطبعبد انذائشَخ و  /أو انزًضُم ثبنخطىط)
نهكشف عٍ األًَبط انزٍ رشُش إنً انعالقبد7
َ 71غبعذ انطالة فٍ رؾهُم ورفغُش انجُبَبد نفهى
انظىاهش ،ثبعزخذاو االعزذالل انًُطقٍ7
َ 7.ىفش أَشطخ رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ يقبسَخ
ويضبهبح انجُبَبد انزٍ رى عًعهب ثىاعطخ
يغًىعبد يخزهفخ يٍ أعم يُبقشخ أوعه انزشبثه
واالخزالف فٍ انُزبئظ انزٍ رىطهىا إنُهب7
َ 7.غبعذ انطالة فٍ اعزخذاو انجُبَبد؛ نزقُُى
ورؾغٍُ ؽهىل انزظًُى7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ رؾهُم انجُبَبد
ورفغُشهب ككم
غب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ اعزخذاو
خبي ً
انزفكُش انشَبضٍ وانؾغبثٍ

انُغجخ
االَؾشاف
انًزىعظ
انًئىَخ
انًعُبسٌ
%017.. 17.9
1701

ضعُف

170.

17..

%017.1

ضعُف

17..

17.1

%.0701

ضعُف

17..

1791

%.87.1

ضعُف

171.

170.

%.1701

ضعُف

.7.8

17.9

%0970.

يشرفع

.791

1719

%98710

يشرفع عذًا

.71.

1701

%0.7.8

يزىعظ

1791

1790

%08710

يزىعظ

.71.

170.

%8178.

يشرفع

.71.

17.1

%0178.

يزىعظ

1711

17..

%..7.0

ضعُف

.710

17.1

%01719

يزىعظ
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األداءاد انزذسَغُخ

انُغجخ
االَؾشاف
انًزىعظ
انًئىَخ
انًعُبسٌ
 %.17.1 17..ضعُف عذًا
170.
انذالنخ

َ 71ىعه انطالة نزقشَش يب إرا كبَذ انجُبَبد انُىعُخ
أو انكًُخ هٍ األفضم نزؾذَذ يب إرا كبٌ انكبئٍ أو
األداح انًقزشؽخ رفٍ ثًعبَُش انُغبػ7
َ 71شغع انطالة عهً رُظُى يغًىعبد ثُبَبد
ثغُطخ؛ نهكشف عٍ األًَبط انزٍ رىؽٍ ثبنعالقبد7
َ 7.قذو أَشطخ رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ وطف أو
قُبط أو رقذَش أو رًضُم انكًُبد ثُبًَُب (عهً عجُم
انًضبل ،انًغبؽخ وانؾغى وانىصٌ وانىقذ) نًعبنغخ
األعئهخ وانًشكالد انعهًُخ وانهُذعُخ7
َ 7.ىفش أَشطخ رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ إَشبء أو
اعزخذاو األشكبل انزخطُطُخ أو انشعىو انجُبَُخ
انُبرغخ عٍ انخىاسصيُبد انجغُطخ؛ نًقبسَخ انؾهىل
انجذَهخ نًشكهخ هُذعُخ7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ اعزخذاو انزفكُش
انشَبضٍ وانؾغبثٍ ككم
عب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ ثُبء
عبد ً
انزفغُشاد ورظًُى انؾهىل
َ 71ىفش نهطالة يىاقف رعهًُُخ َزًكُىٌ خالنهب يٍ
ثُبء رفغُشاد نهعالقبد انًالؽظخ (عهً عجُم
انًضبل ،انعالقخ ثٍُ ركىٌ انُذي وؽبنخ انطقظ فٍ
انظجبػ)7
َ 71غبعذ انطالة فٍ اعزخذو األدنخ (يضم انقُبعبد
وانًالؽظبد واألًَبط) انزٍ رذعى رفغُش أو رظًُى
نؾم يشكهخ7
َ 7.قذو أَشطخ رعهًُُخ َطجق خالنهب انطالة األفكبس
انعهًُخ نؾم يشبكم انزظًُى7
َ 7.شغع انطالة عهً إَشبء ويقبسَخ ؽهىل يزعذدح
نًشكهخ يب ثُب ًء عهً يذي اعزُفبئهب نًعبَُش انُغبػ
فٍ انؾم7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ ثُبء انزفغُشاد
ورظًُى انؾهىل ككم
عبث ًعب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ االَخشاط
فٍ انغذال انًغزُذ إنً األدنخ
َ 71غبعذ انطالة عهً انًقبسَخ ثٍُ انؾغظ (أصُبء
انغذال) ورؾغُُهب عهً أعبط رقُُى األدنخ انًقذيخ
نكم ؽغخ7
َ 71شغع انطالة عهً رقذَى انُقذ ورهقُه ثبؽزشاو يٍ
انضيالء ؽىل إعشاء يقزشػ أو رفغُش أو ًَىرط يٍ
خالل االعزشهبد ثبألدنخ راد انظهخ وطشػ أعئهخ
يؾذدح7
َ 7.قذو يىاقف رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ ثُبء أو دعى
انؾغظ (أصُبء انغذال) ثبألدنخ أو انجُبَبد أو
انًُبرط انًُبعجخ7

171.

1700

%.178.

ضعُف

170.

1700

%017.1

ضعُف

178.

1708

%.0701

ضعُف

1711

1700

%.1711

ضعُف

.78.

17.1

%.0701

يشرفع

.719

17.9

%017..

يزىعظ

17.8

17.9

 %1970.ضعُف عذًا

.71.

1711

%0178.

يزىعظ

1780

17.8

%0.71.

يزىعظ

.701

1791

%.17..

يشرفع

.7..

17..

%887.1

يشرفع عذًا

.701

17.8

%.171.

يشرفع
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األداءاد انزذسَغُخ
َ 7.غبعذ انطالة فٍ اعزخذو انجُبَبد؛ نزقُُى
االدعبءاد ؽىل انغجت وانُزُغخ7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ االَخشاط فٍ
انغذال انًغزُذ إنً األدنخ
صبيًُب :األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ انؾظىل
عهً انًعهىيبد ورقًُُهب ورىطُههب
َ 71ؾش انطالة عهً قشاءح وفهى انُظىص انًعقذح
أو غُشهب يٍ انىعبئظ انًىصىقخ؛ نزهخُض األفكبس
انعهًُخ وانزقُُخ وانؾظىل عهُهب ووطف كُفُخ
دعًهب ثبألدنخ7
َ 71غبعذ انطالة فٍ انًقبسَخ ثٍُ انُظىص انًعقذح
انزٍ رى عًعهب يٍ انكزت أو انىعبئظ انًىصىقخ
األخشي؛ نذعى األدنخ نؾم أو يغًىعخ ؽهىل
نًشكهخ يعُُخ7
َ 7.ىعه انطالة نهؾظىل عهً انًعهىيبد انًُبعجخ
يٍ انكزت أو انغذاول أو األشكبل انزخطُطُخ أو
انشعىو انجُبَُخ أو غُشهب يٍ انىعبئظ انًىصىقخ
وديغهب؛ نششػ انظىاهش أو انؾهىل نًشكهخ
يظًًخ7
َ 7.ىفش أَشطخ رعهًُُخ رًكٍ انطالة يٍ رىطُم
انًعهىيبد انعهًُخ أو انزقُُخ شفىًَب ،أو فٍ طىسح
يكزىثخ ،أو فٍ طىسح عذاول أو أشكبل رخطُطُخ
أو سعىو ثُبَُخ7
األداءاد انزذسَغُخ انًعضصح نًًبسعخ انؾظىل عهً
انًعهىيبد ورقًُُهب ورىطُههب
ثطبقخ انًالؽظخ ككم

انُغجخ
االَؾشاف
انًزىعظ
انًئىَخ
انًعُبسٌ
%00700 1790
17.8

يزىعظ

.709

17.9

%.17..

يشرفع

178.

1708

%.0701

ضعُف

17.1

1700

 %10719ضعُف عذًا

انذالنخ

171.

1788

%.178.

ضعُف

17.8

171.

%00700

يزىعظ

1799

17.1

%.97.8

ضعُف

17.8

1709

%..70.

ضعُف

يوضح جدول (ٗ) أن األداء التدريسي بوجو عام في ضوء الممارسات العممية
واليندسية الثمان ببطاقة المالحظة ككل جاء بمستوى ضعيف ونسبة بمغت (ٗ.)%ٗٚ.ٙ
وفي ضوء ذلك تم رفض فرض البحث.
ويوضح الجدول تباين مستويات األداء التدريسي في ضوء كل ممارسة من الممارسات
العممية واليندسية الثمان لدى عينة البحث؛ حيث تراوحت ىذه المستويات ما بين الضعيف
والمرتفع؛ حيث جاءت األداءات التدريسية المعززة لممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكالت
في المرتبة األولى بمستوى مرتفع وبنسبة ( ،)%ٕٚ.ٔٚتمتيا األداءات التدريسية المعززة
لممارسة االنيماك في الجدال المستند إلى األدلة في المرتبة الثانية بمستوى مرتفع وبنسبة
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(ٗ .)%ٚٔ.ٚورغم ارتفاع مستوى األداء التدريسي في ضوء ىذين النوعين من الممارسات
تربويا بـ (ٓ )%ٛمن األداء الكمي.
إال إنو لم يصل إلى مستوى الكفاية المطموب والمحدد
ً
وفي المرتبة الثالثة جاءت األداءات التدريسية المعززة لممارسة تخطيط االستقصاءات
وتنفيذىا بمستوى متوسط وبنسبة ( ،)%ٙٗ.ٚٛوفي المرتبة الرابعة جاءت األداءات
التدريسية المعززة لممارسة تحميل البيانات وتفسيرىا بمستوى متوسط وبنسبة (،)%ٙٔ.ٜٓ
وفي المرتبة الخامسة جاءت األداءات التدريسية المعززة لممارسة بناء التفسيرات وتصميم
الحمول بمستوى متوسط وبنسبة (.)%٘ٚ.ٔٚ
وجاءت األداءات التدريسية المعززة لمممارسات الثالث األخرى بمستويات ضعيفة ،وىي:
األداءات التدريسية المعززة لممارسة تطوير النماذج واستخداميا بنسبة (ٕ٘،)%ٗٙ.
واألداءات التدريسية المعززة لممارسة استخدام التفكير الرياضي والحسابي بنسبة (ٓٗ ،)%
أخير األداءات التدريسية المعززة لممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا وتوصيميا
و ًا
بنسبة (.)%ٖٜ.ٚٛ
وقد يرجع القصور في مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية
واليندسية لدى عينة البحث ،وعدم وصولو لمستوى الكفاية المطموب (ٓ %ٛمن األداء
الكمي) إلى ضعف وعي ىؤالء المعممين بمعايير العموم لمجيل القادم وبصورة خاصة
الممارسات العممية واليندسية ،وكذلك قد يرجع ىذا الضعف إلى وجود قصور في برامج
التنمية المينية المقدمة لمعممي العموم (عينة البحث) ،وعدم اىتمام ىذه البرامج بتدريبيم
عمى تخطيط وتنفيذ األنشطة التعميمية في ضوء الممارسات العممية واليندسية.
ومن ناحية أخرى قد يرجع ضعف األداء التدريسي بوجو عام في ضوء الممارسات
العممية واليندسية إلى وجود قصور في تضمين ىذه الممارسات في محتوى مناىج العموم
بالمرحمة االبتدائية؛ األمر الذي ترتب عميو عدم اىتمام المعممين بتنمية ىذه الممارسات لدى
الطالب ،ومن ثم ضعف األداء التدريسي لدييم المعزز ليذه الممارسات .ويتفق ذلك مع ما
أكدتو نتائج دراسة العتيبي والجبر ( )ٕٓٔٚالتي كشفت عن ضعف تضمين الممارسات
العممية واليندسية في كتب العموم لمصفوف السادس االبتدائي ،واألول والثاني المتوسط في
المممكة العربية السعودية.
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أيضا إلى الطبيعة المركبة لمعظم ىذه الممارسات ،وتداخميا
وقد يرجع ىذا الضعف ً

وارتباطيا ببعضيا البعض ،وعدم ألفة المعممين بيا ،وحاجتيا لوقت وجيد كبيرين لمتدريب
عمييا واتقانيا؛ األمر الذي شكل صعوبة لدى المعممين عينة البحث في تنفيذىا داخل الغرفة
الصفية ،ومن ثم ضعف األداء التدريسي لدييم في ضوء ىذه الممارسات.
واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة سنايدر وآخرون ) (Sneider, et al., 2014التي
أشارت إلى أنو بالرغم من التركيز بشكل خاص عمى إدخال التفكير الرياضي والحسابي ضمن
الممارسات العممية واليندسية؛ إال إنو من خالل تحميل الواقع التّدريسي وجد أن االىتمام
شيوعا بين معممي العموم في غرف
قل الممارسات
بتنمية التفكير الرياضي والحسابي كان أ ّ
ً
أيضا مع دراسة كاو ارزاكي ) (Kawasaki, 2015التي كشف عن وجود
الصف .واتفقت النتائج ً
قصور واضح في تنفيذ معممي العموم لمممارسات العممية واليندسية أثناء تدريسيم داخل

أيضا مع دراسة األحمد والمقبل ( )ٕٓٔٙالتي توصمت إلى
غرفة الصف .واتفقت النتائج ً

ارتفاع مستوى احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء بالمرحمة الثانوية في ضوء كفايات
أيضا مع دراسة دالفاي وويندل
معممات األحياء لمجيل القادم .واتفقت النتائج ً
) Wendell, 2017التي كشفت عن ضعف مستوى استعداد معممي المرحمة االبتدائية
&(Dalvi

المبتدئين لمتدريس في ضوء الممارسات العممية واليندسية.
وفي المقابل اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشياب ( )ٕٜٓٔالتي كشفت نتائجيا
عن امتالك معممي العموم في المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية لمممارسات
العممية واليندسية بمستوى متوسط .كما اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة ميمر وجانوزيك
) (Miller & Januszyk, 2014التي كشفت عن قدرة معممي العموم عمى تطبيق معايير العموم
لمجيل القادم بمكوناتيا الثالثة (الممارسات العممية واليندسية والمفاىيم الشاممة واألفكار
المنيجية األساسية) عمى مختمف شرائح الطالب.
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توصيات البخح ومقرتحاتى
أوالً :توصيات البخح
في ضوء ما أسفر البحث عنو من نتائج يوصي الباحث بما يمي:
ٔ -تصميم البرامج التدريبية والتعميمية المناسبة لتنمية األداء التدريسي في ضوء الممارسات
العممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية ،مع التركيز عمى الممارسات
التي جاء فييا األداء التدريسي بمستويات ضعيفة أو متوسطة.
ٕ -اعتماد قائمة األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية التي تم إعدادىا
في البحث الحالي ،وتعميميا عمى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية؛ لالستفادة منيا في
ذاتيا ،وتحديد احتياجاتيم التدريبية.
تقييم أدائيم ً
ٖ -تزويد مشرفي العموم بوزارة التعميم ببطاقة المالحظة بالبحث الحالي؛ لالستفادة منيا في
تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى معممي العموم
بالمرحمة االبتدائية.
أساسيا من
ٗ -أن يكون تقييم األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية جزًءا
ً
تقييم أداء معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.

ثاىيًا :البخوخ املقرتحة
في ضوء ما أسفر البحث عنو من نتائج يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
ٔ -برنامج تدريبي مقترح لتنمية األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية.
ٕ -إعادة تطبيق البحث الحالي باستخدام نفس أداة القياس وبنفس المنيج ولكن عمى كافة
عينات ممثمة من معممي ومعممات العموم بالمرحمة االبتدائية بنطاقات جغرافية متنوعة
بالمممكة العربية السعودية.
ٖ -دراسة العالقة بين مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات العممية واليندسية لدى
معممي العموم بالمرحمة االبتدائية وبين مستوى ىذه الممارسات لدى طالبيم.
ٗ -تقييم مستوى األداء التدريسي لدى معممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء المكونين
اآلخرين لمعايير العموم لمجيل القادم (األفكار المنيجية األساسية ،والمفاىيم الشاممة).
شكس وتقديس :يود الباحث شكر جامعة الممك خالد عمى الدعم اإلداري والفني ليذا البحث.
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