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أعضاء لجنة المناقشة

ج

اإلىداء
إلى مف عممني معنى العطاء ،إلى مف سار معي منذ بداية مسيرتي التعميمية حتى
دائما نحك كؿ نجاح ،إلى أعظـ إنساف في حياتي،
ىذه المحظة ،إلى مف كاف دا ن
فعا لي ن
يمد في عمرىا عمى طاعتو.
إلى أمي الحبيبة ،أسأؿ اهلل أف ي
سعدت بصحبتيا
إلى مف تحمت باإلخاء ،كتميزت بالكفاء كالعطاء ،إلى مف
ي
عكنا لي في طريقي لتحقيؽ النجاح ،إلى زكجتي الغالية،
كبرفقتيا ،إلى مف كانت ن
كأبنائي كبناتي الغاليف.
أحس بالقكة كالمحبة كاألماف بكجكدىـ ،إلى
إلى القمكب الطاىرة كالصادقة ،إلى مف ي
إخكتي النجباء كأخكاتي الفضميات.
و
بصدر رحب ،إلى مف ساعدتني
إلى مف تفضمت باإلشراؼ عمى ىذا البحث
كساندتني ،إلى مف كقفت بجانبي خبلؿ فترة إعداد ىذا البحث منذ بدايتو حتى االنتياء
منو ،إلى مف أعطتني مف كقتيا كجيدىا ليكتمؿ ىذا العمؿ المتكاضع ،إلى مف لـ
عمي في أم كقت بالمشكرة كالتكجيو كالنصح ،إلى الفاضمة األستاذة الدكتكرة
تبخؿ
ٌ
سكزاف بنت حسيف حج عمر.
جميعا أيىدم ىذا العمؿ ،كأسأؿ اهلل أف ينفع بو.
إليكـ
ن

الباحث
عبداهلل بن حشر بن مسفر العتيبي

د

شكر وتقدير
حمدا يميؽ بجبلؿ كجيو،
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،الحمد هلل
ن
كعظيـ سمطانو ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد ،كعمى آلو كصحبو ،كمف اتبعو
بإحساف إلى يكـ الديف ،أما بعد :أحمد اهلل سبحانو عمى ما أنعـ عمي بو مف فضؿ
عكنا لي عمى طاعتو ،كأف
كتكفيؽ ،إلتماـ ىذا العمؿ المتكاضع ،كأسأؿ اهلل أف يككف ن
ينفع بو.
أمد اهلل في عمرىا،
كبعد شكر اهلل عز كجؿ أتكجو بالشكر كالعرفاف لكالدتي ٌ
عمي بدعكاتيـ
كلزكجتي كأكالدم الغالييف ،الذيف كانكا ن
سندا لي كشجعكني ،كلـ يبخمكا ٌ
الصادقة ،كدعميـ المعنكم.

كأتكجو بشكرم كتقديرم ألعضاء لجنة المناقشة :سعادة األستاذ الدكتكر سعيد
ابف محمد الشمراني ،كاألستاذ الدكتكر صالح بف عبداهلل العبد الكريـ ،كاألستاذ الدكتكر
جبر بف محمد الجبر ،كالدكتكر فياض بف حامد العنزم؛ عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة
ىذا البحث ،كاث ارئو بعمميـ مف نصائح كتكجييات تساعد عمى إخراجو بأفضؿ صكرة،
فخر لئلسبلـ
فأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يبارؾ فييـ ،كأف ينفع بعمميـ ،كأف يجعميـ نا
كالمسمميف .كما أتقدـ بالشكر إلى مشرفتي األستاذة الدكتكرة سكزاف بنت حسيف حج
عمر حفظيا اهلل ،أستاذ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ في قسـ المناىج كطرؽ التدريس؛
لتفضميا بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذا البحث ،كعمى ما بذلتو مف جيد ،كما قدمتو لي مف
نصح كتكجيو ،فجزاىا اهلل عني خير الجزاء.
كما يطيب لي أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى الصرح العممي الشامخ
جامعة الممؾ سعكد ،التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ ببرنامج الدكتكراه ،كالشكر
عمكما ،كمسار العمكـ
مكصك هؿ إلى قسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية التربية
ن
خصكصا ،كالى كؿ أعضاء القسـ كأساتذتو  ،كالى مف زرعكا التفاؤؿ كاألمؿ في دربنا،
ن
عكنا لي
كمف كاف ليـ الفضؿ في تدريسي كتكجييي في مرحمة الدكتكراه ،كالذيف كانكا ن

ه

بتقديميـ المساعدة كالتسييبلت عندما احتجت إلييا ،فأسأؿ اهلل أف يجزؿ ليـ الثكاب،
كيجعؿ عمميـ ىذا في ميزاف حسناتيـ.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لجميع معممي العمكـ بمحافظة الدكادمي ،الذيف كانكا
أفراد عينة ىذا البحث ،عمى تعاكنيـ معي إلتماـ البحث ،ككذلؾ مركز التدريب بإدراة
تعميـ الدكادمي .كيمتد شكرم كتقديرم إلى كؿ مف شارؾ بجيده في تحكيـ أدكات ىذا
البحث مف أساتذة كأعضاء ىيئة تدريس ،عمى ما قدمكه لي مف تكجييات كآراء قيمة،
كالى كؿ مف قدـ لي العكف كالنصح كالمشكرة في إعداد ىذا البحث ،كالى كؿ مف
تذكرني بدعكة صالحة ،كالى كؿ مف غفمت عف ذكرىـ بدكف قصد ،فأسأؿ اهلل أف
يجزييـ خير الجزاء.

الباحث
عبداهلل بن حشر بن مسفر العتيبي

و
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مستخمص البحث:

سعى البحث إلى تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة

المتكسطة قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية ،كالتعرؼ عمى أثر البرنامج في
تنمية فيـ كمعتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ .كلتحقيؽ
أىداؼ البحث استخدـ الباحث المنيج المختمط ،مف خبلؿ تصميـ برنامج تدريبي قائـ
عمى الممارسات العممية كاليندسية ،كمف ثـ تدريب المعمِّميف كفؽ البرنامج ،كتنظيـ
إجراءات جمع البيانات ،مف خبلؿ تطبيؽ أداتىي استبياف لمكشؼ عف فيـ العينة ألبعاد
طبيعة العمـ ،كمعتقداتيـ حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،أما مف الناحية النكعية فتـ تطبيؽ
أداتىي مقابمة شبو منتظمة؛ لمكشؼ بعمؽ عف فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ ،ككذلؾ
لمكشؼ عف معتقداتيـ حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،حيث طبقت األدكات الكمية قبؿ
البرنامج كبعده ،أما األدكات النكعية فطيبِّقت بعد البرنامج .كقد شارؾ في البحث (ُٖ)

قصديا بالتنسيؽ مع اإلشراؼ
معمما مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة تـ اختيارىـ
ن
ن
التربكم كمشرفي العمكـ بإدارة تعميـ محافظة الدكادمي ،حيث استمرت مدة التطبيؽ اثني
بكعا.
عشر أس ن

ز

كبينت نتائج البحث أف مستكل فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ (طبيعة المعرفة
العممية ،األساس التجريبي ،الذاتية ،اإلبداع كالخياؿ اإلنساني ،التأثيرات الثقافية
كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،المبلحظة كاالستدالؿ ،العبلقة بيف النظريات
كالقكانيف ،الترابط بيف جميع األبعاد) في التطبيؽ البعدم أعمى مف مستكل الفيـ في
إحصائيا ،مما يشير إلى دكر برنامج التطكير الميني في
التطبيؽ القبمي كبفارؽ داؿ
ن
تنمية فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ ،كقد ظير ىذا التحسف سكا هء عمى مستكل كؿ

يبعد أك عمى مستكل كؿ فقرة مف فقرات البعد .كما أظيرت نتائج البحث أف معتقدات
إحصائيا
المعمِّميف حكؿ أبعاد طبيعة العمـ في التطبيؽ البعدم أفضؿ كبفارؽ داؿ
ن
مقارنةن بمعتقداتيـ حكؿ أبعاد طبيعة العمـ في التطبيؽ القبمي ،مما يشير إلى أثر
برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية في تنمية
معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،إذ ارتفع المتكسط
الحسابي الستجابات عينة البحث عمى مقياس المعتقدات مف (َُ )ْ.في التطبيؽ
القبمي إلى (ٕٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم .كمما سبؽ ،نستخمص أف برنامج التطكير
الميني كاف لو األثر اإليجابي في تنمية كؿ مف فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
لجكانب طبيعة العمـ كفي معتقداتيـ حكؿ كؿ خاصية مف خصائص طبيعة العمـ؛
كالتي تحسنت بعد المشاركة في برنامج التطكير الميني.
الكممات الدالة :التطكير الميني ،الممارسات العممية كاليندسية ،طبيعة العمـ ،أبعاد
طبيعة العمـ ،المعتقدات ،معممك العمكـ بالمرحمة المتكسطة.
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Abstract:
The current research aimed to design a professional development
program for middle school science teachers based on scientific and
engineering practices, and to identify the effect of the program on
developing middle school science teachers’ understanding of and beliefs
about the nature of science’ domains. To achieve the objectives of the
research, a mixed approach was used, and a training program based on
scientific and engineering practices was designed and applied. The data
collected using two questionnaires, one of which was related to
understanding of the domains of the nature of science, while the other was
related to beliefs about the domains of the nature of science. Regarding the
qualitative data, which aimed at reaching depth insight about the science
teachers understanding of the domains of the nature of science and their
beliefs about it, two interviews were conducted after the training program.
An intentional sample of (18) middle school science teachers were selected
in coordination with the educational supervision and science supervisors at
the Education Department of Dawadmi city, and were training for a period
of 12 weeks.
The results indicated that the level of teachers’ understanding of the
domains of the nature of science (the nature of scientific knowledge, the
experimental basis, subjectivity, creativity and human imagination, cultural
and social influences on scientific knowledge, observation and inference,
the relationship between theories and laws, the interconnectedness of all
domains) in the post-application was higher than the level of understanding
in pre-application with a statistically significant difference. This indicated
the effect of the professional development program in developing teachers'
understanding of the domains of the nature of science. The improvement
appeared at the level of each dimension. The results of the research also
showed that teachers’ beliefs about the domains of the nature of science in
the post-application were better with a statistically significant difference

ط

than that in the pre-application, which indicated the positive effect of the
proposed professional development program based on scientific and
engineering practices in developing the beliefs of science teachers, as the
mean of the research sample responses on the beliefs scale increased from
4.01 in the pre-application to 4.77 in the post-application. In conclusion,
the professional development program has positive effects on the
improvement of teachers' understanding of the nature of science as well as
their beliefs about each characteristic of the nature of science.
Keywords: Professional Development, Scientific and Engineering
Practices, Nature of Science, Domains of the Nature of Science, Beliefs,
Middle School Science Teachers
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المدخل العام لمبحث
المقدمة

ييعد المعمِّـ الركيزة األساسية في أم مشركع لتطكير التعميـ عمى كجو العمكـ،
كفي مشركعات إصبلح تعميـ العمكـ كالتربية العممية عمى كجو الخصكص أصبح
التطكير الميني ضركرةن لنجاح المعمِّـ في جميع ما يتعمؽ بعممية التدريس .كقد حظي
التطكير الميني لمعمـ العمكـ باىتماـ خاص عمى المستكييف الدكلي كالمحمي؛ ككف

ظاىر لتقدـ الدكؿ في ظؿ التنافس المعرفي كاالقتصادم
نا
أساسا
مجاؿ التربية العممية
ن
كالتقني.
كزاد االىتماـ بتعمـ العمكـ؛ لما لو مف أىمية كبيرة في العصر الحالي لمكاكبة
جيكدا كبيرةن لمكاكبة تمؾ التطكرات ،كمف أبرز
التقدـ التقني في العالـ ،كىذا يتطمب
ن
صكر االىتماـ بتعميـ العمكـ كجكد و
كثير مف البرامج كحركات اإلصبلح لتطكير مناىج
العمكـ ،كالعمؿ عمى تحسيف تعميميا كتعمٌميا ،كمف أىـ ىذه المشاريع مشركع إصبلح

مناىج العمكـ في ضكء التفاعؿ بيف العمـ كالتقنية كالمجتمع ،كمشركع العمـ لكؿ

األمريكييف (َُِٔ) الذم يتبع الرابطة األمريكية لمتقدـ العممي ،كالمعايير الكطنية
لمتربية العممية الذم صدر عف المجمس الكطني لمبحكث ،ككذلؾ الجيؿ التالي مف
معايير العمكـ ( ،)Next Generation Science Standards, NGSSالتي تؤكد عمى تكجو تعميـ
العمكـ كالتقنية كاليندسة كالرياضيات ،كغيرىا مف المشاريع التي أكلتيا دكؿ العالـ
االىتماـ كالتركيز عمييا منذ أف أدركت أىمية ذلؾ (الدغيـ.)َُِٕ ،
التفكير في اإلعداد لمكظائؼ كالميف
إف التفكير في تطكير تعميـ العمكـ يعني
ى
و
عندئذ يجب أف تتطكر الثقافة
ذات الصمة ،التي تشكؿ مصادر االبتكار في االقتصاد،
العممية كالتقنية عمى قدـ المساكاة لمجميع ،باإلضافة إلى المخاكؼ التي يشعر بيا
األفراد تجاه األكبئة ،كتغير المناخ العالمي ،كنقص الطاقة الذم يحتاج إلى ابتكار
كابداع لحؿ ىذه المشاكؿ ،كبالتالي تكجد الحاجة لتطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات،
كيجب أف يتـ ىذا التطكر في ضكء المعايير الجديدة التي تأخذ في االعتبار المتغيرات
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المحمية كالعالمية ،كمف ذلؾ جاء التفكير في إعداد معايير العمكـ لمجيؿ القادـ
(حسانيف.)َُِٔ ،
كترتكز معايير

()NGSS

عمى ثبلثة مرتكزات رئيسة ىي :الممارسات العممية

كاليندسية ،كالمفاىيـ الشاممة ،كاألفكار الرئيسة ،حيث تعتمد ىذه المعايير عمى إطار
مفاىيمي عاـ لممعايير العممية لتعميـ العمكـ مف أيكلى مراحؿ التعميـ حتى الصؼ الثالث
الثانكم ،الذم تـ إعداده مف المجمس الكطني لمبحكث (كثؽ في :العتيبي كالجبر،
َُِٕ) .كتعتمد معايير ( )NGSSعمى دكر المعمِّميف في تكجيو الطمبة إلى ما ينبغي
تعممو ،كأف يككنكا قادريف عمى تنفيذه كعممو مف أجؿ إظيار الكفاءة في تعمـ العمكـ،
تعمما ثيبلثي األبعاد ،إذ يعتمد التعمـ الثيبلثي
كلعؿ أىـ ميزة في ىذه المعايير أنيا تيعد ن
األبعاد عمى األبحاث التي تيظير بكضكح أف محتكل تعمـ العمكـ ال يمكف فصمو عف

عمؿ العمكـ (.)Castronova, 2018; Wilde, 2018

كفقا لمعايير
كيتضمف التعميـ كالتدريب القائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية ن
و
ممارسات متنكعةن ،كىي :طرح األسئمة كتحديد المشاكؿ ،كاالنخراط في
()NGSS
الحجج مف األدلة ،كتطكير كاستخداـ النماذج ،كتخطيط التحقيقات كاج ارؤىا ،كتحميؿ

البيانات كتفسيرىا ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحاسكبي ،كبناء تفسيرات كتصميـ
ئيسا في برامج
نا
الحمكؿ ،كالحصكؿ عمى تقييـ كنقؿ المعمكمات؛ مما يمثؿ
مظير ر ن
التطكير كاصبلح التربية العممية ).(National Research Council, 2012
كتختمؼ الممارسات العممية كاليندسية عمى تنكعيا اختبلفنا كبي انر في التركيز
عمى معرفة المحتكل كمعاييره عف المعايير الكطنية السابقة لتعميـ العمكـ ،حيث ييكجد

تركيز جديد عمى مساعدة الطمبة عمى المشاركة في ممارسات العمكـ كاليندسة .كتيعد
الممارسات العممية كاليندسية قنكات اتصاؿ مع الطمبة ،فعندما ينخرط الطالب في ىذه

أساسا لمتعمـ مثؿ أنشطة التجارب كالبيانات كاألدلة
الممارسات تصبح األنشطة
ن
كالنماذج كاألدكات كالرياضيات ،ككذلؾ القدرة عمى إجراء البحكث التجريبية كتفسيرىا
أيضا عمى
( .)Kawasaki, 2015كتساعد الممارسات العممية كاليندسية المعمِّميف كالطمبة ن

تطكير القدرات لدييـ في التصميـ اليندسي ،كالذم يتضمف تحديد المشكبلت كحميا،
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جيدا في دعـ التغييرات
نا
كما أف انخراط الطمبة في ىذه الممارسات ييعد
عنصر ن
المفاىيمية المطمكبة ليـ مف أجؿ تطكير كتعميؽ فيميـ لؤلفكار األساسية ،ككذلؾ
المفاىيـ الشاممة المشتركة لمعمكـ (إسماعيؿ.)َُِٖ ،
ككؿ فرع مف فركع المعرفة العممية لو طبيعتو الخاصة بو ،التي تميزه عف غيره
كثير في
أم عمـ مف العمكـ يسيـ نا
مف المعارؼ اإلنسانية ،مما يعني أف إدراؾ طبيعة ِّ
معرفة كيفية التعامؿ معو في ضكء الحقائؽ كالمفاىيـ كالقكانيف كالنظريات الكاردة في
ىذ ه العمكـ ،ككذلؾ الطرؽ الرياضية كالمنطقية المستخدمة في العمكـ الطبيعية
يكضح أىمية أف يككف لدل معممي العمكـ إلما هـ كفي هـ
(الزعانيف .)ُٗٗٗ ،األمر الذم
ٌ
لطبيعة كأبعاد العمـ ،كاإلبستمكلكجيا المعرفية باعتبارىا طريق نة لممعرفة أك القيـ
كالمعتقدات المتضمنة لتمؾ المعرفة كتطكرىا ،كما يعتقدكنو حكليا ،كتتمخص أبعاد
طبيعة العمـ التي البد أف يفيميا المعمِّمكف كالمتعممكف عمى حد سكاء ليمارسكىا في

التعممية في :طبيعة المعرفة العممية ،كاألساس التجريبي ،كاإلبداع
العممية التعميمية
ٌ
كالخياؿ اإلنساني ،كالتأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،كالمبلحظة
كاالستدالؿ ،كالعبلقة بيف النظريات كالقكانيف؛ مما يتكجب البحث في ىذا المكضكع،
كاثراء األدب التربكم المحمي لفمسفتيا.

مشكمة البحث

نظ انر لتبني كثير مف المؤسسات التربكية العممية في الدكؿ المتقدمة معايير

مرجعيا لتدريس العمكـ في مدارسيا لتحسيف تدريس العمكـ كتطكيره
إطار
نا
()NGSS
ن
داخؿ صفكفيا؛ كبالنظر إلى ما بذلتو ك ازرة التعميـ في المممكة العربية السعكدية مف
جيكد نكعية في تطكير مناىجيا التعميمية في ضكء حركات اإلصبلح العالمية لمتربية
تغير في مخرجات التعميـ؛ كلئلسياـ في تحقيؽ االلتزاـ بتطكير
العممية ،كاحداث ٌ
المعايير الكظيفية الخاصة بكؿ مسار تعميمي ،ظيرت الحاجة إلى تعزيز دكر المعمِّـ
كرفع تأىيمو (ىيئة تقكيـ التعميـ.)ُّْٗ ،
كقد أظير تقرير التنافسية العالمية الذم أصدره المنتدل االقتصادم العالمي
عاـ ََِِـ أف ترتيب المممكة العربية السعكدية جاء في المرتبة الرابعة كالعشريف مف
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بيف الدكؿ المشاركة البالغ عددىا (ّٔ) دكلة (المركز االتحادم لمتنافسية كاإلحصاء،
َُِِ) .كىك تقرير يبيف تأخر المممكة عف دكؿ خميجية ،مثؿ اإلمارات كقطر المتيف
جاءتا في المرتبة التاسعة كالرابعة عشرة عمى التكالي .كعمى المستكل الكطني أظيرت
نتائج االختبارات الكطنية التي أعمنتيا ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب لعاـ َُِٗـ تدني
عمكما ،مع تفكؽ الطالبات في مجالي العمكـ كالرياضيات (ىيئة
أداء طمبة المممكة
ن
تقكيـ التعميـ كالتدريبُّْٗ ،ىػ).
كمف األسباب التي يمكف أف يعكد إلييا الضعؼ في مخرجات التعميـ،
الممارسات التقميدية التي يقكـ بيا المعمِّمكف أثناء التدريس ،ككثرة أعداد الطمبة ،كما
يتعمؽ بالمناىج الدراسية كصعكبتيا عمى الطمبة ،كالتي يمكف عزكىا لضعؼ برامج
قدـ إلى المعمميف في مكاكبة المستجدات .كقد أكد
التدريب كالتطكير الميني التي تي ٌ
المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية (َُِٔ) عمى ضركرة
رفع كفاءة المعمِّـ كاكسابو ميارات التدريس التي تيشرؾ المتعمـ في عممية الكصكؿ إلى
المعرفة .كما تؤكد رؤية المممكة ََِّ عمى تعزيز دكر المعمِّـ كتأىيمو كتطكيره.

كاستجابة لذلؾ يح ِّدد ضمف مبادرات برنامج التحكؿ الكطني في ك ازرة التعميـ زيادة
متكسط عدد ساعات التدريب التربكم التي ييتً ٌميا المعمِّمكف مف (َُ) ساعات لتصؿ
إلى (ُٖ) ساعة في عاـ ََِِ (برنامج التحكؿ الكطني.)َُِٔ ،

كبالرجكع إلى المعايير كأىمية دمجيا في البرامج التدريبية كالتطكير ،أظيرت
نتائج دراسة عبدالكريـ (َُِٕ) أف البرنامج التدريبي القائـ عمى معايير ( )NGSSالتي
منيا الممارسات العممية كاليندسية كأساليبيا المتنكعة ،كاف لو تأثير فعاؿ عمى تنمية
الفيـ العميؽ كميارات االستقصاء العممي كالجدؿ العممي لدل معممي العمكـ في
المرحمة االبتدائية .كأكضح حسانيف (َُِٔ) أف مصطمح "الممارسات" تـ استخدامو
بدال مف مصطمح "الميارات"؛ لمتأكيد عمى أف المشاركة في البحث العممي ال تتطمب
ن
و
معمكمات تتعمؽ بيذه الممارسات ،كمف الميـ أف تككف
أيضا
ميارات فقط ،كلكف
ن
الممارسات في العالـ الحقيقي ،مما يمزـ مف خبللو معرفة المعمِّميف بطبيعة العمـ.
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و
بعديد مف المتغيرات المتعمقة بمعممي العمكـ ،مثؿ
إف فيـ طبيعة العمـ ذك عبلق وة
سمككيـ التعميمي ،كمكاقفيـ العممية ،كنكعية أسئمة االمتحانات ،كاستراتيجيات التدريس
التي يستخدمكنيا ،كغيرىا مف المتغيرات التي تناكلتيا عديد مف الدراسات كالبحكث
(التميمي كركاقةَُِٓ ،؛ الربابعةَُِٗ ،؛ السبيعي كحج عمرَُِٔ ،؛

& Hansson

كنظر ألف جيكد اإلصبلح كالتطكير لرفع األداء التدريسي لمعممي
نا
.)Leden, 2016
و
كافية لتحقيؽ التطكير المنشكد،
غير
العمكـ كمياراتيـ لمكاكبة التطكر المعرفي كالتقني ي
أصبح مف الضركرم الكقكؼ عمى معتقدات معممي العمكـ البيداغكجية ،إذ إف ما
جانبا ميمان في تعميـ العمكـ ،كيؤثر
يعتقده معمـ العمكـ حكؿ عممية التعميـ كالتعمـ ييعد ن
عمى أدكارىـ كمعمميف؛ باعتبار أف معتقدىـ يؤثر عمى أساليب تدريسيـ ،بمعنى أف
المعتقد ييترجـ لممارسة كاقعية (ك ارزة.)َُِٖ ،
كأشارت نتائج دراسة السبيعي كحج عمر (َُِٔ) إلى كجكد خمط بيف
التصكرات الصحيحة كالخاطئة لدل عينة الدراسة في تصكراتيف عف مفاىيـ كأبعاد
طبيعة العمـ ،كما أشارت أبرز نتائج دراسة كؿ مف (القضاةَُِٔ ،؛ كالربابعة،
َُِٗ) إلى أف مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ في ضكء معايير الجمعية
بكيا.
الكطنية لمعمِّمي العمكـ ) (NSTAكاف
متدنيا ،غير مقبكؿ تر ن
ن

نظر إلى ما أشارت إليو النتائج المتدنية لبلختبارات الدكلية تيمز  TIMSSكبي از
ك نا
دافعا لتقصي المشكمة كالبحث فييا سكاء كاف
 PISAفي دكرتييما األخيرتيف؛ مما شكؿ ن
مف جانب المعمِّـ أك الطالب (الدكسرم .)َُِٕ ،كلحاجة األدب التربكم عمى المستكل
المحمي -حسب عمـ الباحث -الذم تناكؿ بالدراسة كالتحميؿ الممارسات العممية
كاليندسية في ضكء ( )NGSSلدل معممي العمكـ في المرحمة المتكسطة؛ تبرز الحاجة
إلى تشخيص ىذه الممارسات كأثرىا في تنمية فيـ معممي العمكـ ألبعاد طبيعة العمـ
كما يعتقدكنو حكليا .كعميو تتحدد مشكمة البحث في تقصي أثر برنامج مقترح لمتطكير
الميني قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة
المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا.
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أىداف البحث

سعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
ُ .تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة قائـ
عمى الممارسات العممية كاليندسية.
ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات
العممية كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد
طبيعة العمـ.
ّ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات
العممية كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
حكؿ أبعاد طبيعة العمـ.

أسئمة البحث

في ضكء ما سبؽ تتحدد أسئمة البحث في اآلتي:
ُ .ما أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة
العمـ؟
ِ .ما أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد
طبيعة العمـ؟

أىمية البحث

أوًال :األىمية النظرية :تنعكس أىمية البحث النظرية فيما يمي:

ُ .إثراء األدب التربكم في مجاؿ التطكير الميني لمعممي العمكـ حكؿ
الممارسات العممية كاليندسية ،كأبعاد طبيعة العمـ ،ال سيما في ظؿ ندرة
الدراسات المتعمقة بذلؾ عمى المستكل المحمي.
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ِ .تسميط الضكء عمى االتجاىات العالمية المعاصرة لتطكير مناىج العمكـ
في المممكة العربية السعكدية.
ّ .تيكجي و نظر القائميف عمى برامج تخطيط كتطكير المناىج إلى ضركرة
تطكير مناىج العمكـ الحالية لتكائـ معايير (.)NGSS

ْ .التكضيح لك ازرة التعميـ أىمية التخطيط كالتصميـ المستقبمي لبرامج
التطكير الميني لمعممي العمكـ في ضكء تكظيؼ الممارسات العممية
كاليندسية.

ٓ .اإلسياـ في نشر ثقافة طبيعة العمـ كلفت انتباه المعمِّميف لو في الميداف
التعميمي كالتدريب الميني.
ثانيا :األىمية التطبيقية :تنعكس ىذه األىمية فيما يمي:
ً
ُ .إفادة معممي العمكـ مف خبلؿ تقديـ كحدة تعميمية تكضح كيفية تصميـ
أنشطة قائمة عمى التصميـ اليندسي ،كتسيـ في تنمية الممارسات العممية
كاليندسية لدل طبلبيـ.
ِ .يمكف االسترشاد ببرنامج التطكير المقترح في تصميـ برامج تدريبية مماثمة
في تخصصات العمكـ األخرل.
تصكر مقترح لتطكير المرحمة
مطكرم المناىج مف خبلؿ تقديـ
ّ .إفادة
ٌ
ٌ
المتكسطة في ضكء مجاؿ التصميـ اليندسي.

حدود البحث

اقتصر البحث عمى الحدكد اآلتية:

الحدود الموضوعية :تطبيؽ برنامج تطكير ميني مقترح قائـ عمى الممارسات

العممية كاليندسية ،كأثره في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة
العمـ كمعتقداتيـ حكليا .كسيقتصر برنامج التطكير الميني عمى الكحدات كالدركس
ذات العبلقة بالممارسات العممية كاليندسية في محتكل كتب العمكـ لممرحمة المتكسطة،
كىي :الكحدة األكلى مف كتاب الصؼ األكؿ المتكسط (طبيعة العمـ) كتشمؿ :العمـ
كعممياتو ،كالنماذج العممية ،كتقكيـ التفسيرات العممية؛ كالكحدة األكلى مف كتاب الصؼ
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الثاني المتكسط (طبيعة العمـ) كتشمؿ :أسمكب العمـ ،كحؿ المشكبلت بطريقة عممية،
كالكحدة الرابعة (الطاقة كتحكالتيا) كتشمؿ :الطاقة ،كتحكالت الطاقة؛ كالكحدة األكلى
مف كتاب الصؼ الثالث المتكسط (طبيعة العمـ) كتشمؿ :العمـ كالتقنية كالمجتمع،
كالكحدة الثانية (تغيرات األرض) كتشمؿ :الزالزؿ ،كالبراكيف ،كالكحدة التاسعة (الحركة
كالزخـ) كتشمؿ :الحركة ،كالتسارع ،كالزخـ كالتصادمات.
الحدود الزمانية :طبؽ ىذا البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ
اسيا.
الدراسي ُِْْىػ كلمدة اثني عشر
أسبكعا در ن
ن

الحدود المكانية :طبؽ ىذا البحث في إدارة التعميـ بمحافظة الدكادمي.

مصطمحات البحث
تضمف البحث المصطمحات اآلتية:
عرؼ الشمراني كالدىمش
 .4التطوير الميني ( :)Professional Developmentيي ِّ
التطكير الميني بأنو مجمكعة مف النشاطات الرسمية كغير الرسمية التي
(َُِِ)
ى
يمارسيا المعمِّـ أثناء الخدمة ممارسةن كاعية ،كمسئكلة ،كمخططنا ليا ،كتستيدؼ رفع
مستكل كفاءتو التربكية ،كالعممية التخصصية.

ائيا :انخراط معممي العمكـ بالمرحمة
كيعرؼ الباحث التطكير الميني إجر ً
ٌ
المتكسطة في مجمكعة مف األنشطة كالممارسات التي مف شأنيا رفع قدراتيـ كتنميتيا
كتطكيرىا بما يتناسب مع التطكرات الحاصمة في العممية التعميمية.
 .2الممارسات العممية واليندسية

(and Engineering Practices

:)Scientific

تيعرؼ الممارسات العممية كاليندسية (عبدالكريـ )َُِٕ ،بأنيا:
سمككيات العمماء التي تجعميـ يندمجكا في البحث أك التحقيؽ كبناء النماذج
كالنظريات حكؿ العالـ الطبيعي مف حكلنا ،كاالىتماـ بدمج اليندسة في تعميـ
عنصر محكرنيا في تعميـ العمكـ
نا
العمكـ عف طريؽ تضميف التصميـ بصفتو
مف خبلؿ تصميـ التجارب كالنماذج كالبرامج الحاسكبية( .ص َْ)
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كتعبِّر الممارسات العممية كاليندسية عف الممارسات األساسية التي يكظفيا
أيضا
العمماء عند قياميـ بالفحص العممي كبناء النماذج كالنظريات عف العالـ ،ك ن

مجمكعة مف الممارسات اليندسية التي يستخدميا الميندسكف عند تصميميـ كبنائيـ

لمنظـ ( ،)NGSS, 2016; NRC, 2012كتتضمف ثماني ممارسات أساسية ،كتتمثؿ في:
ُ .طرح األسئمة (في العمكـ) ،كتحديد المشكبلت (في اليندسة).
ِ .تطكير النماذج كاستخداميا.
ّ .تخطيط كتنفيذ االستقصاءات (التحقيقات).
ْ .تحميؿ كتفسير (ترجمة) البيانات.
ٓ .استخداـ الرياضيات كالتفكير الحاسكبي.
ٔ .بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ.
ٕ .االندماج في الحجة العممية باستخداـ الدليؿ (المحاجة كاقامة الدليؿ).
ٖ .الحصكؿ عمى المعمكمات كتقكيميا كتكاصميا (التكاصؿ بكاسطتيا).
ائيا بأنيا :الممارسات التي
كي ِّ
عرؼ الباحث الممارسات العممية كاليندسية إجر ً
ي
يقكـ بيا معمٌمك العمكـ بالمرحمة المتكسطة ،كالتي حددىا اإلطار العاـ لتدريس العمكـ
الصادر عف ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب بك ازرة التعميـ ،لكؿ مرحمة تعميمية كىي ثماني

ممارسات ،شريطة اعتبار نمك الطالب كتدرجو ،كال تشترط أف تجتمع في المكقؼ
تباعا بتكظيفيا مف قبؿ المعمِّـ خبلؿ أدائو التدريسي في صفكؼ
التعميمي ،كتأتي ن
العمكـ.
(1990

عرفيا راذرفكرد
 .4أبعاد طبيعة العمم ( :)Domains of the Nature of Scienceيي ِّ
 )Rutherford,بأنيا مجمكعة الخصائص التي يتميز بيا العمـ عف غيره ،مف

كقائما عمى نسبية النظرية العممية ،كاألدلة
حيث ككنو تجريبيا ،كقاببلن لمتغيير،
ن
نظر لدمجو
كالتفسيرات المدعمة بالحقائؽ كالمفاىيـ العممية بًطيرؽ مكضكعية مطمقة ،نا
بيف المنطؽ كالخياؿ العممي في سياقات تتداخؿ فييا القيـ الثقافية كاالجتماعية ،إضافة

إلى األدكار التي تيؤدييا المبلحظة كاالستقراء كاالستقصاء العممي في بناء المعرفة
العممية لدل المتعمـ.
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عبر عنيا معممك
ائيا بأنيا :األفكار التي يي ٌ
عرؼ الباحث أبعاد طبيعة العمـ إجر ً
ي
كي ٌ
ماىية العمـ ،كالتي تميزه عف غيره مف المعمِّميف متمثمة
العمكـ بالمرحمة المتكسطة عف ٌ
في طرقو كعممياتو كتفاعبلتو كاتجاىاتو؛ كىي :طبيعة المعرفة العممية ،كاألساس

التجريبي ،كاإلبداع كالخياؿ اإلنساني ،كالتأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة
العممية ،كالمبلحظة كاالستدالؿ ،كالعبلقة بيف النظريات كالقكانيف ،كالتي تـ قياسيا في
ىذا البحث عف طريؽ االستبياف كالمقابمة شبو المنتظمة ،التي قاـ الباحث بإعدادىا.
المعتقدات ( :(Beliefsىي مجمكعة األعراؼ أك اآلراء التي تشكمت لدل
ُ .1
الفرد خبلؿ ما يمر بو مف خبرات ،كما تداخؿ لديو مف أفكار خبلؿ عمميات التعمـ

( .)Ford, 1994كالمعتقد ىك" :التصديؽ المقرر كالشديد و
بأمر ما ،كفي الرأم كالظف نسبة

معا دكف االعتقاد ،كاإليماف كاليقيف مف أسمى كأعمى مراتب
مف التصديؽ ،كلكنيما ن
االعتقاد ،كيقكماف عمى تصديؽ شديد ال يحتمؿ الشؾ كالظف" (الناصر كخميفة،
َََِ ،صّٖ).
ائيا بأنيا :مجمكعة اآلراء كالعادات كاألعراؼ
كي ِّ
عرؼ الباحث المعتقدات إجر ً
ي
التي تككنت لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ،نتيجة مركرىـ بخبرات متداخمة
أثناء تعمٌميـ كتعميميـ؛ مما يؤثر في استقباؿ المعارؼ الحديثة في العمكـ كتصديرىا

كتطكيرىا ،كالتي تـ قياسيا في ىذا البحث عف طريؽ االستبياف كالمقابمة شبو
المنتظمة.
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الفصل الثاني
أدبيات البحث
 تمييد
 المحور األول :التطوير الميني

 المحور الثاني :الممارسات العممية واليندسية
 المحور الثالث :طبيعة العمم
 المحور الرابع :المعتقدات
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أدبيات البحث
تمييد

في ضكء تحقيؽ أىداؼ رؤية ََِّ التي جاءت مكاكبةن لمتغيرات المتسارعة

اىتماما
في العمـ كالمعرفة كالتقنية كاالقتصاد كالمجتمع ،أكلت المممكة العربية السعكدية
ن

كبير بقطاع التعميـ ،كخصصت لو ميزانيات ضخمة ،كحثت المسؤكليف عف تدريب
نا
المعمِّميف عمى االرتقاء بمستكياتيـ إلى أفضؿ مستكل ممكف؛ لضماف الكصكؿ إلى
نكعية متميزة مف المتعمميف (آؿ سعكد .)ََِِ،كأكدت ك ازرة التعميـ أف التطكير
الميني لممعمميف كالعامميف في المجاؿ التعميمي ىك مدخؿ ميـ كأساسي؛ ألنو ييتـ
بتحسيف أداء المعمِّميف كتدريبيـ ،كتنمية معارفيـ كميارتيـ ،كتزكيدىـ بكؿ ما ىك
جديد ،مما يجعميـ قادريف عمى أداء أدكارىـ التعميمية ،كمتطمبات العمؿ بكفاءة
كفعالية.
كمع االنفجار المعرفي كدخكؿ عصر العكلمة كاالتصاالت كالتقنية العالمية،
ممبيا حاجات الطمبة كالمجتمع
أصبحت ىناؾ ضركرة ممحة إلى معمـ يتطكر باستمرار ن
(دعمس .)ََِٖ ،كقد أدل ذلؾ إلى اختبلؼ دكر المعمِّـ عما كاف عميو في الماضي،
أعباء جديدةن لممعمـ ،الذم اضطر
حيث أضاؼ تطكير تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ
ن
إلى التعامؿ مع التقنيات الحديثة لتكظيفيا في عممية التدريس؛ لمساعدة الطمبة عمى
تحقيؽ النتائج التعميمية المتكقعة (الصمادم كالقحطاني.)5102 ،
كنتيجة لتمؾ التغيرات في اختبلؼ دكر المعمـ ،تتطمب طبيعة العصر نكعيات
جديدة مف المعمِّميف مف ذكم الكفاءة العالية كالمتميزة ،كرفيعة المستكل األكاديمي
كالميني كالثقافي كاألخبلقي ،فأصبحت الحاجةي ممح نة لمعمميف قادريف عمى تعميـ

ميارات التفكير ،كالبحث كاالستكشاؼ الذاتي لمطمبة ،مف أجؿ إصبلح التعميـ كمكاكبة
التغيرات العالمية (أبك النصر.)َُِٔ ،
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كيتناكؿ ىذا الفصؿ أدبيات البحث ،كأطره النظرية ،كالدراسات السابقة المتعمقة
بمكضكع البحث ،كمتغيراتو في أربعة محاكر ،ىي :التطكير الميني ،كالممارسات
العممية كاليندسية ،كأبعاد طبيعة العمـ ،كمعتقدات المعمِّميف حكليا.

المحور األول :التطوير الميني
تناكؿ ىذا المحكر مفيكـ التطكير الميني ،بدايةن بأىـ التعريفات لمكتاب

كالباحثيف الذيف تناكلكا مفيكمو ،كأىمية التطكير الميني ،كمبادلء كدكاعي التطكير
الميني لممعمميف ،كأىداؼ التطكير الميني لممعمـ ،كاجراءات التطكير الميني لمعمـ
العمكـ.

مفيوم التطوير الميني

عديدا مف التعريفات لمتطكير الميني
أكردت األدبيات التربكية كالدراسات السابقة
ن
لممعمـ ،كأشار سيمكف ككامبؿ ( )Simon & Campbell, 2012إلى أف مكضكع التطكير
الميني لممعمـ قد جرل تناكلو بعدد مف المفاىيـ كالمصطمحات ،مثؿ :التطكير الميني
( ،)Professional Developmentكالتطكير الميني المستمر (
التطكير
 ،)Developmentكتعمـ المعمِّـ ( .)Teacher Learningكقد تناكؿ بعض الباحثيف
ى
الميني باعتباره عممية تغيير كتخطيط ،فقد عرؼ األنصارم (َُِٗ ،صِّٔ)
Continuing Professional

التطكير الميني بأنو "التغيير الذم يتـ مف خبللو إدخاؿ أك إضافة تعديبلت لبناء
الميارات التعميمية كاإلدارية ،كفقنا لمخطط المدركسة ،مف أجؿ تحسيف كرفع كفاءة أداء
المعمِّـ باعتباره الركيزة األساسية لمعممية التعميمية" .كذكر الضامف كآخركف (ََِِ)
مفيكـ التطكير الميني لممعمميف عمى أنو عممية تخطيط كتعاكف كتشارؾ تيدؼ إلى
العمؿ عمى تطكير المعمِّميف كأفراد كمجمكعات مينية ،كتفي باحتياجاتيـ كاحتياجات
المدرسة الحالية كالمستقبمية ،كتساعدىـ عمى االرتقاء بالجكدة مف ممارساتيـ المينية
بدرجة عالية مف الكفاءة كالفعالية.
كتناكؿ بعضيـ اآلخر مفيكـ التطكير الميني باعتباره مجمكعة مف األنشطة،
فقد عرفو الشمراني ( ،5105ص )555بأنو" :مجمكعة مف األنشطة الرسمية كغير
الرسمية التي يمارسيا معمـ العمكـ أثناء الخدمة ،كالتي تستيدؼ رفع مستكل كفاءتو
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التربكية كالعممية ،كتمكنو مف التطكر الذاتي ،كمكاجية التحديات ،كالتكيؼ مع
المستجدات ،كتبادؿ الخبرة مع اآلخريف ،كاالىتماـ بالبحث".
كيذكر مفيكـ التطكير الميني في دراسة إبراىيـ (ََِٗ) كدراسة

جادىاؼ

)2014

 (Jadhave,عمى أنو مجمكعة األنشطة كالمشاركة في حمقات العمؿ،

كمختمؼ الدكرات كالمؤتمرات كالحمقات الدراسية ،كالتكاصؿ مف أجؿ العمؿ عمى
فعاال .في حيف أشارت
تحسيف ميارات الفرد كمعارفو كخبراتو كسماتو ،ليككف
معمما ن
ن
سعد (َُِٓ ،صّٔ) إلى أف التطكير الميني "عممية مدركسة كمستمرة تشرؼ عمييا
المنظمة ،باستخداـ منيجية عممية كمخططة؛ لتزكيد العماؿ بالمعرفة كالميارات
كالجكانب السمككية المتقدمة؛ لمكاجية األدكار الحالية كالمستقبمية في جميع المجاالت،
بما في ذلؾ المجاؿ التعميمي".
كيرل الصيفي (ََِٗ) أف التطكير الميني يتعمؽ بتطكير شخصية الفرد
كاعطائو اتجاىات إيجابية نحك المجتمع كثقافتو ،كادراؾ ميمتو الشخصية كاالجتماعية،
كتزكيده بالميارات كالخبرات التي تمكنو مف أداء دكره الكظيفي .كيكضح مدبكلي
(ََِِ) كجكد تحكؿ في مفاىيـ إعداد المعمِّميف كالتدريب أثناء الخدمة ،إذ أصبح
كعمقنا ،كتجاكز مجرد التركيز عمى إتقاف ميارات التدريس كتخطيط
أكثر شمكنال ي
الدركس كاعداد المكاد التعميمية كالكسائؿ كالتقييـ ،لتمبية االحتياجات المؤسسية كرفع

الكفاءات ،كقد تجاكز ذلؾ إلى آفا و
ؽ أكسع لمتطكير الميني ،حيث تيكلي االحتياجات
كبير باألبعاد االجتماعية
نا
اىتماما
المعرفية كالميارية كالعاطفية لممعمميف األفر ىاد
ن
و
مينية محددة.
كالمعرفية كالمبادئ  ،كأف يعتمد تعميميـ عمى معايي ىر
كأشار المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية كالبنؾ الدكلي (ََِٕ) إلى أف
تدريب المعمِّميف أثناء الخدمة ييعد عممية ذات اتجاىيف ،كاحدة تتعمؽ بإعداد ما قبؿ
الخدمة ،كأخرل تتعمؽ بالتدريب أثناء الخدمة .فالجانباف متكامبلف ،حيث ييعد التحضير
بداية الطريؽ ،كالتدريب أثناء الخدمة ىك استمرار ليذا المسار ،كىك يدعـ مرحمة
اإلعداد العممي كالميني ،كيرفع كيطكر مستكيات أداء المعمِّميف ،كيزيد مف كفاءة
المؤسسة التعميمية.
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كتختمؼ التنمية المينية عف التطكير الميني ،حيث أكضح الفاعكرم كآخركف
(َُِٔ) مفيكـ التنمية المينية بأنيا عممية مستمرة كمخططة بانتظاـ ،كقابمة لمتنفيذ
مف أجؿ تحسيف أداء المعمِّـ مف خبلؿ تزكيده بالميارات البلزمة ،كتزكيده بالمعمكمات،
كتنمية االتجاىات اإليجابية فيو؛ لتحسيف مستكل التعمـ كالتدريس استجابةن لمتغييرات

عرؼ تكفيؽ التنمية المينية بالخبرات التعميمة التي ييزكد بيا
كاحتياجات المجتمع .كما ٌ
المعمِّمكف إلحداث تغير في سمككيـ يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المؤسسية ،كىك عممية
منظمة ىادفة كفرصة ذىبية تتاح لؤلفراد لبلنتقاؿ بيـ مف مستكاىـ الحالي إلى مستكل
أفضؿ بشرط أف يتكفر لدل المعمِّـ عنص ار القدرة كالرغبة (كثؽ في نصر،ََِٕ ،
صّْ) .كيرل الفجاـ كآخركف (َُِٕ) أف عممية النمك الميني لممعمـ بصفة عامة
كمعممي العمكـ كالرياضيات خاصة تيدؼ إلى إضافة معارؼ مينية جديدة لممعمميف،
مثؿ تنمية الميارات المينية التي تمكنيـ مف تحقيؽ تربية ناجحة لطبلبيـ ،كتنمية
كتأكيد القيـ التي تدعـ سمككيـ.
كمف خبلؿ ما سبؽ؛ خمص الباحث إلى أف مفيكـ التطكير الميني لممعمـ
كعممية مستمرة كمدركسة ،تتضمف جميع اإلجراءات كاألفعاؿ كالخطكات التي يقكـ بيا
ميارتو ،كالكقكؼ عمى نكاحي القكة كالضعؼ لديو ،كيتـ ذلؾ
ا
المعمِّـ مف أجؿ تحسيف
مف خبلؿ مشاركتو في الدكرات كالمؤتمرات ،كحمقات العمؿ كاألنشطة ،التي يمكف أف
تحسف مف أدائو الميني ،كتصقؿ مياراتو التعميمية ،كتزيد مف معارفو.

أىمية التطوير الميني

أشارت األكاديمية المينية لممعمميف بالقاىرة ( )511۲أف التطكير الميني ىك

أقكل كسيمة تضمف لمدكؿ الحفاظ عمى تقدميا ،كمف ذلؾ يعد التعمـ كالتدريب المستمر
لممكارد البشرية مف أىـ أسباب زيادة اإلنتاجية في مختمؼ مجاالت العمؿ ،كاذا كانت
ىذه المسألة ميمة في مؤسسة ما ،تصبح بالنسبة لممؤسسة التعميمية الطريق ىة الكحيدة

لمتحسيف ،ليس فقط عمى مستكل أدائيا ،كلكف عمى مستكل أداء جميع مؤسسات

الدكلة ،إذ إف مسؤكلية المؤسسة التعميمية ىي مخرجات المؤسسة في المقاـ األكؿ؛
لتحسيف أداء أفراد المجتمع الذيف يمثمكف األمة .كبيف كاتزينماير كمكلر

( Katzenmeyer
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Moller, 2001

&) أف ىناؾ حاجة كبيرة النخراط المعمِّميف في عبلقات تعاكنية مع

زمبلئيـ كمديرييـ كالمشرفيف ،لمتخطيط عمى نطاؽ كاسع كمكثؼ لبناء التعمـ المتطكر،
حد.
كالكفاء بمسؤكلياتيـ تجاه العممية التعميمية إلى أقصى ٌ
كفي ىذا السياؽ ،أكضحت دراسة الشديفات (َُِْ) أنو مع التغيرات
حجر الزاكية لنجاح العممية
كالتطكرات في المجاؿ التربكم ،ييعد كجكد معمـ كؼء
ى
التعميمية ،فأفضؿ الكتب كالمناىج الدراسية كاألساليب التعميمية كاألنشطة كالمباني
المدرسية عمى الرغـ مف أىميتيا ،ال تحقؽ األىداؼ التربكية المرغكبة ،ما لـ يكف
ىناؾ معمـ يمتمؾ الكفاءات التعميمية ،كسمات شخصية مميزة يمكف مف خبلليا تزكيد
طبلبو بخبرات متنكعة ،كيكمؿ النقص المحتمؿ في الكتب كالمق اررات المدرسية في
أنشطتيا كقدراتيا .كيرتبط التطكير الميني لممعمـ بثبلثة مجاالت رئيسة ،ىي :التطكير
المعرفي الذاتي لممعمـ ،كتطكير الممارسات المينية في البيئة التعميمية ،كالعمؿ
التعاكني االجتماعي التفاعمي مع اآلخريف في تمؾ البيئة (.)Simon & Campbell, 2012
كأشار العجمي كآخركف (َُِٔ) إلى أف مف الضركرم ترقية جكدة المعمِّميف
القادريف عمى تطكير أنفسيـ بشكؿ مستمر ،فتطكير المعمِّـ يمثؿ أحد أساسيات تحسيف
ىاما في كؿ جكانبو المعرفية
التعميـ ،كتعد عممية تطكير العممية التعميمية
ن
مطمبا ن
كافيا ،كمساعدةن مستمرةن في
جيدا نا
كالسمككية ،كتتطمب عممية النمك الميني ن
كبير ،ككقتنا ن
عدؿ أك يضيؼ أك يحؿ محؿ السمكؾ التعميمي شبو
تعمـ أم سمكؾ تعميمي جديد يي ٌ
الثابت لدل المعمِّميف ،كىذا بدكره يتطمب مشرفيف تعميمييف متميزيف لتغيير سمكؾ المعمِّـ

كنمكه الميني.
في حيف أشار كؿ مف الفجاـ كآخريف ( )510۲إلى أف التدريب أثناء الخدمة
يعد ركيزة أساسية لمنمك كالتطكير الميني لممعمميف ،كىك مككف أساسي لمككناتو ،كىك
أحد أىـ كسائؿ التطكير الميني لممعمـ مف خبللو يعالج عيكبو كيزيد مف قدرتو عمى
التكيؼ مع عممو ،كتطكير ثقتو بنفسو ،كمنحو خبرات جديدة تؤىمو لتحمؿ مسؤكليات
أكبر ،كتطكير أدائو الحالي كالمستقبمي .كفي ىذا السياؽ ،أشار الخالدم (َُِٗ) إلى
كعمقنا،
التحكؿ في مفاىيـ إعداد المعمِّميف كالتدريب أثناء الخدمة ،إذ أصبح أكثر شمكنال ي
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كتجاكز مجرد التركيز عمى إتقاف ميارات التدريس كتخطيط الدركس كاعداد المكاد
التعميمية كالكسائؿ كالتقييـ مف أجؿ تمبية االحتياجات المؤسسية كرفع الكفاءات ،إلى
آفاؽ أكسع لمتطكير الميني ،حيث تيكلي االحتياجات المعرفية كالميارية كالعاطفية
كبير في سياؽ المينة بكؿ أبعادىا االجتماعية كالمعرفية
اىتماما نا
لممعمميف األفر ىاد
ن

كالمبادئ ،كأف يعتمد تعميميـ عمى معايير مينية محددة .كأشار مكف ()Moon, 2000
إلى أف التطكير الميني يعتمد عمى األشكاؿ كالكسائؿ التي تساعد عمى تزكيد المعمِّميف
بميارات العمؿ الذم تدربكا عميو ،كالتطكير الميني يمثؿ أىمية لممعمميف ،حيث يعمؿ
عمى زيادة كفاءات المعمِّميف المحترفيف ،كالمساعدة في تطكير عمميـ كتحسيف
الميارات كالقدرات ،فاألشكاؿ المستخدمة في التطكير الميني تتميز باالتحاد كالتنكع.
كأشاد أبك سردانة ( )510۲بضركرة تطكير برامج التطكير الميني كالتدريب،
كتحديث كتنفيذ برامج اإلصبلح التربكم كالتعميمي؛ لمكاكبة التطكرات المتسارعة في
العممية التعميمية كالعممية بحيث ينعكس عمى المعمِّميف كالطمبة بشكؿ إيجابي ،كيقمؿ
مف الفجكة الحضارية كالمدنية التي خمفتيا طرؽ التعميـ كأساليب التدريس التقميدية في
المدارس ،كساىمت في تأخر التعميـ عف الدكؿ المتقدمة.
كأكضح أدم كآخركف ( (Adey et al., 2004أف أىمية التطكير الميني لممعمميف
كتحديدا داخؿ عممية تحسيف كتجديد
تبرز في ككنو يقع في قمب عممية التطكير،
ن
المدارس ،كتطكير النظاـ التعميمي عامة .ككفؽ تمؾ الرؤية يرل عبد السبلـ (َُِْ)
خصكصا تيدؼ إلى إضافة
عمكما كمعممي العمكـ
أف عممية التطكير الميني لممعمـ
ن
ن
معرفة مينية جديدة لممعمميف ،مثؿ تطكير الميارات المينية التي تمكنيـ مف تحقيؽ
تعميـ ناجح لطمبتيـ ،كتطكير القيـ كتأكيدىا ،كدعـ سمككيـ.
كأشار سمكر (ََِٔ) إلى أف تطكير قدرات المعمِّـ كأخذ يده ىك كسيمة كىدؼ،
أيضا طريقة لتطكير
إذ إف تطكير أداء المعمِّـ مف حيث األساليب كالمعمكمات ىك ن

عمميات التدريس كالتعمـ التي تؤدم في نياية المطاؼ إلى خدمة الطمبة .كأكضح أبك
سردانة (َُِٕ) أىمية كعي المعمِّـ بأف مينة التدريس لدييا قكاعد كمبادئ ،كتتطمب
امتبلؾ بعض الكفاءات لممارستيا (المعرفية كالمينية كاإلنسانية) التي يمكف اكتسابيا
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كتطكيرىا ،لذلؾ يجب القياـ بالعمؿ مف أجؿ تطكيرىا باستمرار خاصة أف المعرفة
العممية تتكاثر بسرعة كبيرة ،كأف احتياجات الطمبة تتغير باستم ارر ،كفقنا لتغيرات
العصر ،كأنو يجب تحديث التجارب التعميمية مف خبلؿ التطكر المستمر حتى يتعايش
المعمِّـ مع عالـ العمؿ كتقنياتو المتسارعة؛ لذلؾ يجب أف يدرؾ المعمِّـ أىمية التغيير
في دكره؛ ألنو لـ يعد المصدر األكؿ كالكحيد لممعرفة .في حيف ذكر جادىاؼ
( )Jadhave, 2014أف التطكير الميني يساعد المعمِّميف عمى أف يصبحكا ممارسيف أكثر
نفعا ،كيعزز مف آرائيـ المينية ،كزيادة شعكرىـ باإليجابية تجاه العمؿ .كيرل شديفات
ن
كآخركف (َُِِ) أف عممية تطكير التعميـ تقكـ عمى أساس النظر إلى المعمِّـ عمى أنو
محترؼ يتعرض لمقضية المينية ،كيحممو مسؤكلية ما يفعمو ،كيكرس االلتزاـ بو.
كتعتمد أىمية بناء البرامج التدريبية عمى فيـ العبلقة بيف المبادئ النظرية
كتطبيقاتيا في المكقؼ التعميمي ،كاعتماد النظريات التعميمية في تحسيف الممارسات
التربكية مف خبلؿ التعمـ بالممارسة ،كالتركيز عمى الجيد الذاتي لممتعمـ ،كاستخداـ
التقنيات ،كدمج المتعمـ في عممية التعمـ بطريقة تحقؽ أقصى درجة ممكنة مف التفاعؿ
مع المادة التعميمية كتقييـ عمؿ الطمبة .لذلؾ فإف النظرية البنائية ليا تأثير كبير عمى
عممية التدريس كطرقيا ،حيث يعمؿ المعمِّمكف البنائيكف عمى ضماف أف يفيـ طبلبيـ
بناء عمى استجابة الطالب،
الحقائؽ كالترابط ،كيغيركف أساليب التدريس الخاصة بيـ ن
كيشجعكف طبلبيـ عمى تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا كالتنبؤ بيا كخمؽ بيئة فصؿ دراسي
يشجع الطمبة عمى التحقيؽ في المشكبلت كاكتشافيا كحميا (محسف كحبيب.)َُِٗ ،
كمف خبلؿ ما سبؽ؛ يستنتج الباحث أف التطكير الميني لممعمـ عممية مستمرة
كشاممة ،ييدؼ إلى إحداث تغييرات في جميع الجكانب المينية لممعمـ بما يحقؽ
األىداؼ المرجكة ،كيتـ مف خبلؿ العمؿ عمى التدريب المستمر لممعمميف في جميع
المراحؿ ،كتزكيده بما يمكنو مف متطمبات التنمية المينية ،كيعتمد عمى الكسائؿ التي
تساعد المعمِّميف عمى التزكد بالميارات البلزمة مف خبلؿ التطكير المعرفي ،كتطكير
الممارسات المينية كالعمؿ التعاكني ،كالحصكؿ عمى معمـ كؼء يستطيع مكاجية
المشكبلت كمكاكبة التغيرات المتسارعة التي تحدث ،كمف ذلؾ يتضح تعدد أىمية
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التطكير الميني ،كلكنيا تندرج تحت ىدؼ كاحد كىك التغيير مف أجؿ التحسيف كالتقدـ
في العممية التعميمية ،كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا.

مبادىء ودواعي التطوير الميني لممعممين
أشارت دراسة جاريت

(2009

American Federation of Teachers

 )Garrett,إلى أف االتحاد األمريكي لممعمميف

أنشأ مجمكعة مف المبادلء التكجييية لمتطكير

الميني لممعمميف ،منيا:
ُ .تعميؽ كتكسيع المعرفة بالمضمكف.
ِ .تكفير أساس محتكل قكم لمممارسات التخصصية.
ّ .تكفير المعرفة بشأف عمميات التعميـ كاإلتقاف.
ْ .االرتباط بأفضؿ البحكث ،كمدل انعكاسيا عمى التطكير.

ٓ .مكاكبة محتكاه مع المعايير كالمناىج الدراسية التي يستخدميا المعمِّمكف.
ٔ .اإلسياـ في قياس مدل تحسف إنجازات الطمبة.
ٕ .المركنة الفكرية في معالجة مشكبلت التعمـ.

ٖ .تكفير ما يكفي مف الكقت كالدعـ كالمكارد لتمكيف المعمِّميف مف إتقاف
المحتكل كالتربية ،كادماج ىذه المعارؼ كالميارات في ممارساتيـ.
ٗ .أف يتـ تصميـ التطكير بتعاكف المعمِّميف مع الخبراء.
أشكاال متعددة كمختمفة لـ يتـ تناكليا مسبقنا بشكؿ
َُ .أف يتخذ التطكير
ن
اعتيادم.
كمحددا بالنسبة لممينة.
مدمجا
ُُ .يككف التطكير
ن
ن
كأشار طعيمة (ََِٔ ،ص صِِّ ِّّ-بتصرؼ) إلى دكاعي التطكير
ِّ
المعمميف مف عدة جكانب ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الميني كتدريب
 .4مواصفات جديدة:
طرأت عمى التعميـ عكامؿ غيرت مف رؤيتو كمساراتو ،مف أجؿ بناء إنساف ذم
مكاصفات جديدة ،تنعكس عمى مكاصفات المعمِّـ المناسب ليذا النكع مف التعميـ.
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 .2ميارات متقدمة:
نتيجة التحكؿ مف التعميـ السطحي إلى التعميـ المتعمؽ الذم يركز عمى ميارات
التفكير العميا لمطمبة ،مثؿ التفكير الناقد ،كحؿ المشكبلت ،كالتفكير اإلبداعي ،كالتعاكف
مع اآلخريف كتطكير اتجاىاتيـ ،كلكي يتحقؽ ىذا ال بد مف تكافر المعمِّـ الذم يمتمؾ
ىذه الميارات قبؿ أف ينمييا عند الطمبة ،ثـ يمتمؾ ميارات تنميتيا عندىـ ،مما يمزـ
مراجعة برامج التنمية المينية لممعمـ بما يضمف مف تزكيده بالمعمكمات كالمعارؼ.
 .4الحاجات التعميمية:
تتغير الحاجات التعميمية باستمرار ،كفي ضكء ذلؾ البد مف كقفة مع برامج
إعداد المعمِّـ عمى إشباع ىذه الحاجات ،كعمى تمكيف اإلنساف المعاصر مف أداء
ميامو.
 .1أدوار حديثة:

ناقبل
فرضت عمى المعمِّـ أدكار كمياـ جديدة ،فبل يعد دكر المعمِّـ
تقميديا ن
ن
أكاديميا ،كباحثنا
كمرشدا
عميميا لطبلبو،
نا
خبير
لممعرفة ،بؿ تعدل ذلؾ ليككف نا
ن
ن
كمستشار ت ن

مساعدا
كمختصا بالمادة العممية ،محدثنا التأثيرات البلزمة لمتغيير كالتطكير االجتماعي،
ن
ن
قادر عمى التفاعؿ مع طبلبو ،كمشارنكا ليـ.
نا
عمى تنمية االبتكار كاإلبداع،
 .0توقعات لم تحقق:

كثير مف التكقعات كاألىداؼ التربكية لـ تحقؽ ،سكاء ما يخص المعمِّـ أك
متدنيا ،مما يطرح باستمرار
قاصر ،كما زاؿ أداء الطمبة
نا
الطمبة ،فما زاؿ أداء المعمِّـ
ن
قضية أسفرت عف مخرجات محبطة.
 .1الطمب عمى التعميم:
الطمب عمى التعميـ في تزايد مستمر ،مما يتطمب التفكير في أساليب جديدة
كاستراتيجيات مبتكرة تفي بتحقيؽ األىداؼ التي حددتيا المجتمعات لنظميا التعميمية.
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 .2استراتيجيات متطورة:
طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو في تطكر مستمر ،فتحررت مف كثير مف قيكدىا
القديمة ،كغزتيا التقنية الحديثة ،فيناؾ التعميـ اإللكتركني ،كالتعميـ باإلنترنت ،كالتعميـ
عف بعد.
كتماشيا مع السياؽ ،يرل الباحث أف الحاجة لتطكير معممي العمكـ أصبحت
ن
ضركرة ممحة؛ نتيجة التغيرات كالتطكر السريع الذم حدث في المجتمع ،كظيكر التقنية
الحديثة في التعميـ ،كنتيجة ظيكر استراتيجيات حديثة في التعميـ يجب أخذىا في
االعتبار كتدريب المعمِّميف عمييا ،كتعدد أدكار المعمِّـ ،كاختبلؼ دكره عما كاف عميو

ناقبل لممعرفة
نا
كمرشدا
في السابؽ ،فأصبح المعمِّـ مكجينا
كخبير كاستشاريا ،كليس ن
ن
فحسب ،كنتيجة عدـ تحقيؽ األىدؼ المرجكة ،أصبح المعمِّـ بحاجة لتنمية مياراتو ،مما
دعى لمقياـ بالتطكير الميني لممعمـ.

أىداف التطوير الميني لممعمم
ذكر األنصارم (َُِٗ) أف أنظمة التطكير في العممية التعميمية في حاجة
ماسة لممعمميف القادريف عمى التكيؼ مع ىذه األنظمة ،مف خبلؿ خبراتيـ كما تفعمو
المؤسسات التدريبية في كضع البرامج التي تيدؼ إلى تحسيف أداء المعمِّميف ككفاءتيـ،
ككيؼ يطبقكف اتجاىات جديدة في تفعيؿ العممية التعميمية ،كتنقسـ أىداؼ تنمية المعمِّـ
إلى قسميف:
أ .األىداف العامة :كتتمثؿ في:
ُ .إلماـ المعمِّميف بطرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية ،كتقنية التعميـ ،ككيفية
أكاديميا
تطبيؽ ىذه األساليب في الميداف كتطكيرىا في جميع الجكانب:
ن

كثقافيا.
كشخصيا
كمينيا
ن
ن
ن
ِ .ربط المعمِّـ بالمجتمع المحمي كالعالمي ،كتدريبو عمى ميارات التخطيط؛
لتكثيؽ الصمة بينو كبيف بيئتو ،كميارات تنفيذ كتقييـ ىذه الخطط.
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ب .األىداف الخاصة :كتيدؼ بشكؿ أساسي إلى إعداد كتأىيؿ المعمِّميف األكفاء
في الجكانب التعميمية التالية:
ُ .فيـ المفاىيـ األساسية ،كأدكات البحث كاالستقصاء ،كالمكاد الدراسية التي
يدرسيا المعمِّـ ،كيمكف إعداد خبرات التعمـ التي تجعؿ جكانب الدراسة
ذات معنى لمطمبة.
ِ .فيـ كيؼ ينمك الطمبة كيتعممكف ،كيمكف أف يكفركا فرص التعمـ التي تدعـ
نمكىـ العقمي كاالجتماعي كالشخصي.
ّ .فيـ استراتيجيات التدريس المختمفة ،كاستخداميا لمساعدة الطمبة عمى
تطكير التفكير النقدم ،كحؿ المشكبلت ،كميارات األداء.
كفي ضكء ما سبؽ؛ يرل الباحث أنو ال بد مف تحديد رؤية كاضحة ،ككضع
أىداؼ لمتطكير الميني لممعمـ ،حتى يمكف تحديد الخطط ككضع األسس البلزمة
لمتطكير الميني ،كتحديد األىداؼ العامة كالخاصة لمتطكير ،كتحديد أساليب التطكير
الميني كاالستراتيجيات كاألنشطة كالبرامج البلزمة لعممية التطكير الميني ،كتدريب
المعمِّميف عمى التقنية الحديثة ،كتحديد االحتياجات البلزمة لمتطكير الميني ،مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ ،ككضع البرامج ،كتحديد الدكرات البلزمة كالمؤتمرات ،التي مف شأنيا
عمكما.
كتحسف نمكىـ الميني ،كترتقي بالعممية التعممية
أف ترفع مف كفاءة المعمِّميف،
ِّ
ن

إجراءات التطوير الميني لمعمم العموم

يشير مفيكـ اإلجراءات إلى الخطكات التي يتـ اتباعيا مف أجؿ عممية التطكير
الميني لمعممي العمكـ ،كقد أشار أبك جبللة (ََِٕ) إلى أف التطكير الميني لمعمـ
العمكـ يشمؿ اإلجراءات اآلتية:
ُ .عقد دكرات تدريبية لمعممي العمكـ كتنفيذىا.
ِ .تخصيص دكرات تدريبية لمعممي العمكـ في فف التحدث ،كأسمكب الخطاب،
كالتعامؿ مع اآلخريف كتقبؿ النقد.
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ّ .القياـ بعمؿ الكسائؿ التعميمية الحديثة مف خبلؿ كرش عمؿ في شركات
متخصصة ،كتحسيف الخطكط كاإلعداد الفني لمنشرات كاألبحاث كالمجبلت
العممية.

ْ .ربط المعمِّـ بالكاقع الحياتي عمى الدكاـ.
ٓ .التدريب عمى إعداد أفبلـ تعميمية كشرائط الفيديك لئلفادة منيا في التدريس.
ٔ .تفعيؿ دكر المكتبات المدرسية المسمكعة كالمرئية ،عبلكة عمى المقركءة.
ٕ .فتح قنكات اتصاؿ مباشرة بيف إدارة المدارس كالجامعات المحمية؛ لتبادؿ
الخبرات كاكتساب الميارات المتنكعة.
سنكيا مف خبلؿ استمارة خاصة
ٖ .إلزاـ المعمِّميف بالقياـ بنقد الكتب المدرسية
ن
بذلؾ ،مع إجراء مقترحات بديمة ،كال يقبؿ أم مقترح بدكف تصكيب أك مقترح
بديؿ.
كيرل الفجاـ كآخركف (َُِٕ) أف مف إجراءات التطكير الميني لمعممي العمكـ
ما يمي:
ُ .تمكيف معممي العمكـ مف األدكار المتجددة.
ِ .إتاحة الفرصة لمنمك الميني كالترقي الكظيفي.
ّ .معالجة النقص الحاصؿ في فترة إعداد المعمـ.
ميما في العممية التعميمية،
كفي ضكء ذلؾ ،يرل الباحث أف لمعمـ العمكـ نا
دكر ن
مينيا أصبح ضركرة ممحة ،كتطكير معمكماتو كتنمية مياراتو كتحديثيا
كاعداده
ن
باستمرار مف خبلؿ استخداـ التقنية كتكظيفيا في شكميا الصحيح ،كتطكير خمفيتو

المعرفية كالميارية ،كمعرفتو بطرائؽ التدريس الحديثة كالمتنكعة ،كتجديد خبراتو كفؽ
المستجدات الناتجة عف ثكرة المعمكمات ،حيث تظير فعالية معمـ العمكـ مف خبلؿ
التغيرات التي تحدث في خصائصو كقدرتو عمى التعامؿ مع المشكبلت كطرؽ حميا،
ككيفية تنميتو لميارات اإلبداع كالتفكير المختمفة كاالستقصاء كاالستكشاؼ لدل الطمبة،
كالتنكع في استخداـ األنشطة المختمفة ،سكاء داخؿ الصؼ أك خارجو ،كالتدريب عمى
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البحث العممي كالمشاركة االجتماعية الفعالة بيف المعمِّـ كالطمبة مف أجؿ تحسيف
العبلقة بينيـ ،كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمعممية التعميمة عامة ،كلمعمـ العمكـ خاصةن.
كفي سياؽ التعرؼ عمى التطكير الميني ،أجرل كثير مف الباحثيف في المممكة
العربية السعكدية كالعالـ العربي أبحاثنا كدراسات تتعمؽ بالتطكير الميني مع متغيرات

أخرل ،مثؿ االحتياجات التدريبية .كمف الدراسات التي تناكلت التطكير الميني في
المممكة العربية السعكدية ،دراسة الشمراني (َُِِ) التي ىدفت إلى معرفة كاقع
التطكر الميني لدل معممي العمكـ بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظرىـ خبلؿ
الثبلث السنكات األخيرة ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كشمؿ
مجتمع الدراسة عشر إدارات تربية كتعميـ في المممكة العربية السعكدية ،فيما شممت
معمما كمعممةن مف أربع إدارات تربية كتعميـ ،ىي :الخرج،
عينة الدراسة (ُْٓ)
ن
كالمخكاة ،كالزلفي ،كجدة ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف أنشطة التطكر الميني األكثر
ممارسة مف قبؿ المعمِّميف ك ِّ
المعممات ىي :االستفادة مف تقارير المشرؼ التربكم،
كالمتابعة اليادفة لممستجدات ذات العبلقة بالعمكـ أك تعميميا عبر كسائؿ اإلعبلـ
المخت مفة ،كالقراءة المتخصصة في العمكـ كتعميميا ،كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر ،كأف
األنشطة األقؿ ممارسة ىي األنشطة المتعمقة بالممارسات التأممية ،مثؿ كتابة التقارير
النقدية كممارسة البحكث اإلجرائية ،ككذلؾ األنشطة البحثية كالعممية كالتربكية المرتبطة
بمؤسسات عممية أك أكاديمية رسمية .أما المعيقات التي حدت مف ممارسة المعمِّميف
ألنشطة التطكر الميني ،فقد حصمت المعيقات ذات الطابع التنظيمي لبرامج التطكر
الميني عمى مستكيات أعمى مف حيث إعاقتيا لمتطكر الميني لممعمميف كالمعمِّمات.
كأجرل الحربي كالشمراني (َُِٔ) دراسة ىدفت إلى معرفة حاجات التطكر
الميني لمعممي العمكـ في المدارس المتكسطة التابعة لمحافظة عنيزة مف كجية نظرىـ.
كحدد البحث جكانب التطكر الميني في ثبلثة محاكر رئيسة :حاجات تربكية ،كحاجات
عممية تخصصية ،كحاجات لمتطكر الميني المستمر ،كاستخدـ المنيج الكصفي
التحميمي ،كشمؿ المجتمع جميع معممي العمكـ في المرحمة المتكسطة بمحافظة عنيزة
في منطقة القصيـ ،خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني ُُِّّّْْ /ق ،كالبالغ عددىـ
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معمما ،كلجمع البيانات تـ تصميـ استبانة تحكم (ْْ) فقرة ضمف المحاكر
(َْ)
ن
الثبلثة ألداة البحث ،كأشارت النتائج إلى أف محكر حاجات التطكر الميني المستمر
جاء في أعمى احتياجات المعمِّميف ،بمتكسط حسابي مقداره (ّٖ ،)ّ.ثـ الحاجات
العممية التخصصية ،بمتكسط حسابي مقداره (ّٓ ،)ّ.في حيف جاءت الحاجات
التربكية بعدىما ،بمتكسط حسابي مقداره (ّْ.)ّ.
كأجرل الدكسرم كالجبر (َُِٕ) دراسة ىدفت إلى تحديد احتياجات التطكر
الميني لمعممي العمكـ بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظرىـ في ضكء المعايير
كتحديدا معايير مجاؿ المعرفة
المينية لممعمميف ،الصادرة عف ىيئة تقكيـ التعميـ العاـ،
ن
المينية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كشمؿ مجتمع الدراسة جميع معممي
معمما مف
العمكـ بإدارة التعميـ بمنطقة الرياض ،فيما شممت عينة الدراسة (ِٔٓ)
ن
مختمؼ مراحؿ التعميـ العاـ ،كلجمع البيانات تـ تحكيؿ مؤشرات المعايير إلى استبانة
مككنة مف ثماني فقرات ضمف ثبلثة محاكر ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف احتياج
معممي العمكـ في جميع المعايير بدرجة عالية كلمعيار معرفة الطمبة ككيفية تعمميـ
بدرجة متكسطة ،كاحتياج معممي العمكـ لمعيار طرؽ التدريس بدرجة عالية ،كاحتياج
معممي العمكـ لمعيار معرفة محتكل التخصص كالمنيج بدرجة عالية ،ككذلؾ ال تكجد
اختبلفات في االحتياجات تعزل لمتغير المؤىؿ أك الخبرة التعميمية أك مرحمة التدريس.
كما تناكلت دراسة البرناكم (َُِٗ) تحديد حاجات التطكير الميني لمعممي
العمكـ الطبيعية في مجاالت تخطيط الدركس ،كتنفيذ الدركس ،كتقكيـ الدركس ،كمينية
معمما مف معممي العمكـ الطبيعية في المرحمة
المعمِّـ ،كتككنت العينة مف (ُُٕ)
ن
الثانكية بالمدينة المنكرة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كاستخدـ البحث المنيج الكصفي
المسحي ،كتـ إعداد استبانة تككنت مف (ُّٔ) عبارة مكزعة عمى المجاالت األربعة،
كتكصمت الدراسة إلى أف حاجات معممي العمكـ الطبيعية لمتطكير الميني جاءت
متكسطة ،كجاء مجاؿ تقكيـ الدركس عمى أكلكية التطكير الميني ،يميو في الترتيب
التخطيط لمدركس ،ثـ مجاؿ تنفيذ الدركس.
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كما أجرل عمي (ََِِ) دراسة ىدفت إلى استكشاؼ مستكل رضا معممي
العمكـ باألردف عف برامج التطكير الميني في مجاؿ تعزيز كفاءاتيـ التعميمية ،كتككنت
معمما مف معممي العمكـ ،كاستيخدـ المنيج المختمط (الكمي
عينة الدراسة مف (ُِِ)
ن
كالنكعي) ،كتألفت أداة الدراسة مف االستبياف ،ككشفت النتائج أف المستكل العاـ لمرضا
عف جميع بنكد االستبياف كاف بدرجة متكسطة ،ككذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل (

 )αفي مستكل رضا معممي العمكـ عف برامج التطكير

الميني ،كأكصت الدراسة بضركرة كضع سياسات كاضحة كخطط متكاممة لتدريب
المعمِّميف قبؿ الخدمة كأثناءىا.
كما تناكلت كثير مف الدراسات األجنبية التطكير الميني ،فقد ىدفت دراسة بكما
)(Buma, 2018

إلى تقديـ برنامج ييدؼ لمتطكير الميني لتحسيف المحتكل المعرفي

معمما مف معممي العمكـ
التربكم لمعممي العمكـ أثناء الخدمة ،كتككنت العينة مف (ِِ) ن
تـ إختيارىـ مف سبع مدارس حككمية في جكىانسبرج ،كاستيخدـ المنيج النكعي ،كتـ
جمع البيانات مف خبلؿ األدكات (استبياف ،مقاببلت ،مبلحظات) ،كتشير النتائج إلى

أف التدخؿ م ٌكف المشاركيف مف فيـ أعمؽ كأكثر دقة الحتياجات المجاؿ المفضؿ
لتدريس العمكـ.

كىدفت دراسة تشيف ( )Chen, 2019إلى تطكير ىكية معممي العمكـ في أمريكا
مف خبلؿ المشاركة في برنامج تطكير ميني في العمكـ مدتو عاـ ،كتفعيؿ المكارد التي
يكفرىا برنامج التطكير الميني ،لتعديؿ ممارساتيـ كفيميـ لتدريس العمكـ ،كتكصمت
النتائج إلى أف خبرات معممي العمكـ كتكجياتيـ كىكياتيـ الحالية كفمسفاتيـ الخاصة
بالطمبة كعممية التعمـ أثرت في كيفية مشاركتيـ في برنامج التطكير الميني لمعمكـ،
كطرؽ تغيير ممارساتيـ التدريسية ،كاحتياجيـ إلى أنكاع مختمفة مف برامج التطكير
الميني.
في حيف ىدفت دراسة سمانثا كبيسمكس ) (Samanta & Psillos, 2019إلى متابعة
برنامج تدريبي لمتطكير الميني لمعممي العمكـ اليكنانييف ،باستخداـ المنيج التحميمي،
معمما مف معممي العمكـ ،كتمثمت أداتا الدراسة في :مبلحظة،
كتككنت العينة مف (ُُ) ن
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كمقابمة لمبلحظة ممارسات تقنية المعمكمات كاالتصاالت في تدريس معممي العمكـ،
كلمتحقؽ مف الطريقة التي يتـ تنفيذ التدريس بيا ،كتـ استخداـ المقاببلت ،كأشارت
نتائج المبلحظات إلى أنو عمى الرغـ مف تدريب معممي العمكـ عمى استخداـ عدد كبير
مف األدكات كالبرمجيات ،فإنيـ ال يستخدمكف إال األدكات التي يجدكنيا أكثر مبلءمة
لتعميميـ.
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ليذا المحكر ،يمكف
استخبلص مجمكعة مف المؤشرات التي يمكف االستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ البحث
الحالي ،فقد أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى أىمية التطكير الميني لمعممي العمكـ،
كتناكلت عديد مف الدراسات السابقة التطكير الميني مف خبلؿ تطبيؽ برنامج تطكير
ميني مثؿ دراسة عمي (ََِِ) كبعض الدراسات األجنبية

( ;Buma, 2018; Chen, 2019

.)Samanta & Psillos, 2019
كيتفؽ البحث الحالي مع معظـ الدراسات السابقة في تناكؿ مكضكع التطكير
الميني لمعممي العمكـ ،كيتميز عنيا بتناكؿ متغيرم طبيعة العمـ كمعتقدات معممي
العمكـ حكليا مف خبلؿ دراسة برنامج مقترح قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية،
كأثره عمى أبعاد طبيعة العمـ كمعتقداتيـ ،حيث لـ يصؿ االىتماـ بالدراسات كالبحكث
السابقة في حدكد عمـ الباحث ،كما تـ االستفادة مف بحكث كدراسات ىذا المحكر في
صياغة أدكات الدراسة كعناصرىا.

المحور الثاني :الممارسات العممية واليندسية
تناكؿ المحكر الثاني مفيكـ الممارسات العممية كاليندسية ،كتصنيؼ الممارسات
العممية كاليندسية ،التي تـ تصنيفيا في ثماني ممارسات ،كىي :طرح األسئمة (العمكـ)،
كتحديد المشكبلت (اليندسة) ،كتطكير كاستخداـ النماذج التخطيط كاجراء التقصيات،
كتحميؿ البيانات كتفسيرىا ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كبناء التفسيرات
(العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة) ،كاالنخراط في الحجج المبنية عمى البراىيف،
كالحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.
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مفيوم الممارسات العممية واليندسية
أشار المجمس الكطني لمبحكث ) (NRC, 2012إلى استخداـ مصطمح الممارسات
عكضا عف كؿ مف الميارة كالعمميات ،كذلؾ أف العمؿ
في اإلطار العاـ لتدريس العمكـ
ن
في االستقصاء العممي يتكجب فيو التنسيؽ بيف كؿ مف المعرفة كالميارة في نفس
الكقت ،كذلؾ أنيا تمبي فضكؿ الطمبة ،كتقكم دافعيتيـ مف أجؿ االستمرار في العممية
التعميمية ،كتساعدىـ عمى مكاجية كثير مف التحديات التي تكاجو العممية التعميمة،
كالعمؿ عمى إيجاد حمكؿ عممية لممشكبلت التي يكاجيو العالـ في العصر الحديث،
مثؿ تكفير الطاقة البلزمة كايجاد بديؿ عنيا ،كمعالجة األمراض كاألكبئة ،كالعمؿ عمى
اعا كثيرة مف المصادر
حؿ مشاكؿ المياه ،لذلؾ فإف التدريس الجيد يكفر لمطمبة أنك ن
المختمفة مف أجؿ المعرفة ،كالعمؿ عمى تكظيفيا في المكاقؼ الحياتية المختمفة .في
حيف ذكر أكسبكرف ( )Osborne, 2014أف الممارسات العممية كاليندسية تصؼ ما يقكـ
بو كؿ مف العمماء كالميندسيف مف قدرة عمى التعامؿ ،كما أف ىذه الممارسات كجدت
لزيادة كاثراء تعمـ كتعميـ العمكـ مف خبلؿ االستقصاء الذم ييعد أحد مككنات )،(NGSS
إضافة لككنيا كسيمة مف أجؿ إشغاؿ الطمبة بالعمـ كالتعمـ ).(Bybee, 2011
كأشار أبك حاصؿ كاألسمرم (َُِٖ) إلى أف الممارسات العممية كاليندسية
تمثؿ جانبيف :األكؿ يشرح الممارسات التي يستخدميا العمماء لبناء النماذج أك التحقؽ
مف النظريات (الجانب العممي) ،كالجانب اآلخر :يشرح الممارسات التي يستخدميا
الميندسكف لبناء كتصميـ النظـ كالنماذج (الجانب اليندسي) ،كتساعد عمى فيـ كيؼ
تتطكر المعرفة العممية .كتتضمف ىذه الممارسات اليندسية كالعممية ثماني ممارسات
أساسية يجب عمى معمـ العمكـ مراعاتيا أثناء عرض الدرس ،كىي :طرح األسئمة،
كتحديد المشكمة ،كتطكير النماذج كاستخداميا في التخطيط كالتحقيؽ ،كتحميؿ كتفسير
البيانات ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كبناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ،
كالمشاركة في الحجج القائمة عمى األدلة ،كالحصكؿ عمى التقييـ كنقؿ المعمكمات.
كبيف المجمس الكطني لمبحكث ) (NRC, 2012أف رؤية العمـ كمجمكعة مف الممارسات
تجعؿ الفرد ينظر إلى التطكر في النظريات كالتفسير كأنيا مجمكعة مف األنشطة التي
يؤدييا العمماء كالميندسكف ،كتتضمف تطكير النماذج مف أجؿ تمثيؿ الظكاىر المختمفة،
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تطكير لمحركات اإلصبلحية مف عدة
نا
لذلؾ يمكف اعتبار الممارسات العممية كاليندسية
جكانب ،كالتي أكضحيا المجمس الكطني لمبحكث ) (NRC, 2012كما يمي:
 التركيز عمى الممارسات يجعؿ الفرد يتجنب االعتقاد الخاطئ بأف ىناؾ طريقةعممية كاحدة فقط مشتركة لكؿ العمكـ ،كما أف الشؾ ييعد صفة عامة لمعمـ،
أيضا العمـ يتضمف مظاىر أصبحت ثابتة ال تقبؿ الشؾ.
ك ن
اختزليا في مجمكعة
ا
 العمؿ عمى زيادة االعتماد عمى الممارسات العممية ،كعدـكاحدة مف اإلجراءات المتبعة ،إذ يؤدم ذلؾ إلى التركيز عمى التقصيات التي
تستخدـ طريقة التجريب عمى حساب الممارسات األخرل ،مثؿ النماذج كالنقد.
 إف اعتبار أف العمـ يجب أف يتـ تدريسو مف خبلؿ االستقصاء لـ ينجح؛ كذلؾألنو لـ يكجد تعريؼ لمعناصر المككنة لو .مما جعؿ المختصيف يضعكف أىدافنا
تناقضا مع ىدؼ المعايير العامة.
تدريسية كثيرة ،كىذا يعد
ن
كأكضح المجمس الكطني لمبحكث كذلؾ

)2012

 (NRC,كيؼ يمكف أف تتكامؿ

الممارسات العممية كاليندسية في االستقصاء كالتصميـ ،كمف ثـ تصنيفيا إلى ثبلث
مجمكعات لؤلنشطة (شكؿ ُ).

شكل ( )4تكامل الممارسات العممية واليندسية في االستقصاء والتصميم ()NRC, 2012, P. 44

كأكضح القاضي (َُِٗ) أف الطمبة يستخدمكف الممارسات العممية كاليندسية
مف أجؿ إجراء كاحد أك أكثر مما يمي:
 استخداـ المنيج العممي إلجراء تجربة عممية ،كالقياـ بتفسير البيانات التي تـالحصكؿ عمييا ،كالخركج بنتائج كاستنتاجات ثـ مشاركتيا مع اآلخريف.
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 عمؿ تحميؿ لقضية عممية أك مكقؼ غير كاضح ،كتطكير النظريات كاألفكارمف أجؿ الكصكؿ إلى أجكبة كحمكؿ.
 تكظيؼ استراتيجيات البحث المتنكعة مف أجؿ تحديد المعمكمات كالمكارداألخرل التي قد يحتاجيا الطمبة لحؿ العقبات التي تكاجييـ.
تصنيف الممارسات العممية واليندسية
صنفت الدراسات الممارسات العممية كاليندسية في ثماني ممارسات ،كىي
كالتالي:
 .4طرح األسئمة (العموم) وتحديد المشكالت (اليندسة):
تيعد ميارة طرح األسئمة كتحديد المشكبلت أكلى الممارسات العممية كاليندسية،
كقد تبيف أف طرح األسئمة يؤدم إلى زيادة في مستكل التفكير العالي لدل الطمبة ،حيث
تتضمف ىذه الطريقة إدارة المناقشات التي تركز عمى الطالب داخؿ الفصؿ ،كايجاد
طرائؽ تجعؿ الطمبة يستكشفكف الحقائؽ ،كمف ثـ يتكصمكف إلى استنتاجات منيا
كحدىـ ،فالطمبة ىـ المسؤكلكف عف تعميـ أنفسيـ مما يزيد مف حماستيـ لمتعمـ،
كالمشكبلت الغامضة كغير المكتممة ىي مف تجذب الطمبة ،كيككف دكر المعمِّـ ىك
العمؿ عمى تسييؿ الميمة ،حيث يساعد الطمبة مف خبلؿ طرح األسئمة كتكفير
معمكمات جديدة (الصافي ،د.ت) .فطرح األسئمة الجيدة كتحديد المشكبلت ييعداف

أساس التفكير النكعي ،كىذا ما قاـ بو أحد فبلسفة اليكناف القدماء ،كىك سقراط ،حيث
طرح أسئمة استقصائية حفز بيا مف طرح عمييـ ىذه األسئمة إلى التفكير فييا ،كحتى

عندما اعترفكا بأنيـ غير قادريف عمى اإلجابة عمييا ،فمجرد النظر في األسئمة يساعد
الفرد عمى اكتشاؼ محدكدية معرفة الفرد (دياني.)َُِٕ ،
كقد الحظ أندرسكف ) )Anderson, 2003أف طرح أسئمة جيدة مف خبلؿ الطمبة
ىك حجر الزاكية في العممية التعميمية؛ ألنو يساعد عمى تحديد المشكمة ،فيك يعكس ما
يدكر في أذىاف الطمبة ،كيطكر ميارات التفكير العميا لدييـ ،كيمنحيـ الثقة بالنفس،
كينظـ عممية التكاصؿ بيف الطمبة أنفسيـ ،كبيف الطمبة كالمعمِّـ ،كيسكد جك المنافسة
بيف الطمبة ،كيعزز اعتماد الطالب عمى نفسو ،بحيث يتـ تحقيؽ التعمـ الفعاؿ ،لذلؾ

32

يجب أف يككف مف بيف أىداؼ تطكر تعميـ العمكـ اليكـ القدرةي عمى طرح الطمبة
لؤلسئمة ،كتشجيعيـ عمى طرح أسئمة عممية تحفزىـ عمى البحث كجمع المعمكمات
كاألدلة لئلجابة عمى األسئمة ،بحيث يمكف لمطمبة طرح أسئمة حكؿ مكضكع أك ظاىرة
رأكىا ،أك عف النتيجة التي حققكىا مف خبلؿ التجربة أك النمكذج.
كمف خبلؿ ممارسة طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكبلت (اليندسة) يتكقع
مف الطمبة ( )NRC, 2012ما يمي:
 يسألكف أسئمة عف الطبيعة كاإلنساف.ميزكف بيف األسئمة العممية لمبحث عنيا كالحصكؿ عمى المعمكمات كاألدلة.
 يي ٌ يطرحكف أسئمة يمكف اإلجابة عمييا أثناء الصؼ ،أك لمبحث أك إيجاد حمكؿ. يطرحكف أسئمة لممناقشة ،أك الحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات كدليؿ. يبلحظكف الخصائص كالعبلقات كالتناقضات في المبلحظات ،كيطرحكف أسئمةعنيا.
دكر عند طرح األسئمة يتمثؿ في:
كفي ضكء ذلؾ ،يرل الباحث أف لمعمـ العمكـ نا
 يراعي أف تشتؽ األسئمة مف األىداؼ التربكية. يراعي الصياغة المغكية الصحيحة.ينكع في مستكيات األسئمة ،كأف تتدرج مف مستكل أقؿ إلى مستكل أعمى.
 ٌ يعطى الكقت الكافي لمتفكير في السؤاؿ. يستمع إلجابات الطمبة ،كيقكـ بتعزيز اإلجابات الصحيحة ،كتقديـ التغذيةالراجعة لئلجابات الخطأ.
طالبا لئلجابة عف األسئمة.
 يكجو األسئمة لكافة الطمبة ،كمف ثـ يختار ن يراعي عند طرح األسئمة الفركؽ الفردية بيف الطمبة.ِ .تطوير النماذج واستخداميا:
النماذج ىي أداة لمتفكير ،تستخدـ لتمثيؿ النظـ أك الظكاىر ،كيمكف تمثيؿ
النماذج بالرسـ أك الصكر أك المعادلة الرياضية أك التمثيؿ البياني أك محاكاة
الكمبيكتر ،بحيث تركز عمى خاصية معينة ،كتتجاىؿ خصائص النظاـ األخرل ،كال
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يقتصر اليدؼ مف تطكير النماذج كاستخداميا عمى معرفة اإلجابة مف خبلؿ الرسـ أك
مف خبلؿ تفسير الدرس ،كلكف اليدؼ ىك جعؿ الطمبة قادريف عمى عرض األفكار
العممية ،كطرح أسئمة حكؿ النمكذج ،كالبحث عف المعمكمات كالبيانات لتعديؿ النمكذج،
بحيث يقكمكف بتطكير كتعديؿ النمكذج كفقنا لما لدييـ مف أدلة جديدة ،كأف يشرحكا
الظكاىر كاألحداث الجديدة مف خبلؿ النمكذج ،ككذلؾ تكظيؼ ىذا النمكذج في مكاقؼ
جديدة لمتنبؤ بالظكاىر كالعمميات الجديدة (.)Krajcik & Merritt, 2012
كأشارت الدراسات إلى ثبلثة أنكاع مف النماذج (تكبةَُِْ ،؛ ركاشدة،
َُِٖ) ،عمى النحك اآلتي:





النماذج المفاىيمية :ىي نظاـ أفكار أك نماذج مبنية عمى مقارنة األشياء
المألكفة مع التفسير.
النماذج المادية :مثؿ نمكذج الطائرة كاأللعاب كالرسكمات.
النماذج الرياضية :ىي األشكاؿ التي يتـ التعبير عنيا باألرقاـ :مثؿ
المعادالت الرياضية كالبيانات كالخرائط الجكية ،مف بينيا المعادالت
البسيطة كالمعقدة ،كالتي تحتاج إلى كمبيكتر لمعثكر عمى العبلقات بينيا.

كفي ضكء ذلؾ ،كضح المجمس الكطني لمبحكث ( )NRC, 2012أنو مف خبلؿ
ممارسة تطكير النماذج كاستخداميا يتكقع مف الطمبة أف:
نظاما ،مثؿ :رسـ صكرة
 يقكمكا بتصميـ رسكمات أك أشكاؿ تمثؿ حدثنا أكن
لمخمية النباتية كتسمية أجزائيا ،أك تمثيؿ ما يحدث لمغاز المضغكط عند ارتفاع
درجة الح اررة ،أك تمثيؿ نمكذج مادم كاستخدامو لمتفسير أك التنبؤ.
 -تمثيؿ أك شرح ظاىرة بنماذج مختمفة ،تمثؿ جزمء

DNA

بأكثر مف معنى،

تحديد كمناقشة محددات النمكذج.
بناء عمى أدلة عممية أك انتقادية ،بيدؼ تطكيره لشرح
 يستعرضكا النمكذج نالظاىرة.
 يستخدمكا الكمبيكتر مع تطبيقاتو المتقدمة (المحاكاة) لفيـ خصائص النظاـكالتحقؽ منيا ،خاصة تمؾ غير المرئية لمعيف المجردة ،مثؿ الجياز اليضمي.
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إف ممارسة العمـ كاليندسة تىعد استخداـ كبناء النماذج ،أدك و
ات مفيدة لتمثيؿ
األفكار كالشركحات ،إذ تتضمف ىذه األدكات :المخططات ،كالرسكمات ،كالتمثيبلت
الرياضية ،كالقياسات ،كمحاكاة الكمبيكتر ،كألف النماذج ال تتكافؽ تمامان مع العالـ

الكاقعي ،ف تحتكم جميع النماذج عمى تقديرات تقريبية ،كافتراضات تحد مف نطاؽ
الصبلحية كالقكة التنبؤية ،لذلؾ مف الميـ أف يتعرؼ المعممكف كالطمبة عمى ذلؾ ،كفي
مادة العمكـ ،تستخدـ النماذج لتمثيؿ نظاـ (أك أجزاء مف نظاـ) قيد الدراسة ،مف أجؿ
المساعدة في تطكير األسئمة كالعمؿ عمى تفسيرىا ،كإلنشاء بيانات يمكف استخداميا
لعمؿ التنبؤات ،كلتكصيؿ األفكار لآلخريف ،كيمكف أف يتكقع مف الطمبة كالمعمميف تقييـ
النماذج كتحسينيا مف خبلؿ مقارنة تنبؤاتيـ بالعالـ الحقيقي ،ثـ تعديؿ النماذج
الكتساب نظرة ثاقبة عمى الظاىرة التي يتـ نمذجتيا ،كفي حاؿ تـ الكشؼ عف أدلة
جديدة ،يتـ تعديؿ النماذج (أبك مكسى.)َُِٗ ،
كفي ىذا السياؽ يرل الباحث أف النماذج الحديثة كالمتطكرة يمكف أف تساعد

معمـ العمكـ عمى تحقيؽ و
كثير مف األىداؼ التعميمية؛ كعندما يستطيع معمـ العمكـ
تطبيؽ خطكات ىذه النماذج بشكؿ متسمسؿ كمنظـ ،فإنو يساعد الطمبة عمى تنمية
أفكارىـ ،كترتيب معمكماتيـ كالمفاىيـ العممية ،مما يتطمب مف معمـ العمكـ القياـ
باختيار النمكذج المناسب لعممية التدريس.
 .4التخطيط واجراء االستقصاءات
يمكف تنفيذ كاحدة مف الممارسات األساسية لمعمماء كالتخطيط ،كالبحث في
المختبر أك في الميداف ،يقكـ العمماء كالميندسكف بعمؿ مبلحظات كأبحاث لكصؼ
العالـ مف حكلنا ،كلتطكير كاختبار النظريات التي تشرح العالـ مف حكلنا ،كىذا يتطمب
مبلحظة عممية ككصفنا دقيقنا لتحديد الخصائص المراد دراستيا ،كاألسئمة التي يجب
استكشافيا لتحقيؽ اليدؼ األكؿ ،كالتحقيؽ أك االستقصاء الختبار النماذج التفسيرية
لمعالـ ،كماذا تكقعكا ،كما إذا كانت ىذه النماذج كما تنبأت بيا تستند إلى البيانات.
كيبلحظ أف التخطيط يتطمب تصميـ التجارب كالتحقيقات لئلجابة عمى األسئمة
كفرضيات االختبار ،ككذلؾ تحديد المتغيرات ،ككيفية قياسيا ،كمراقبتيا كتعديميا طكاؿ
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التجربة .كقد أشار كينجرت كبؿ

(2015

 )Wingert & Bell,إلى أف الطمبة ال يمتزمكف

بطريقة محددة ،مثؿ الطريقة العممية عند التخطيط كاجراء البحكث؛ ألف العالـ
كالميندس يتبعاف طرقنا مختمفة لئلجابة عمى األسئمة كاختبار الفرضيات .كيخططكف
لدراسة المشكبلت في بيئتيـ المحمية ،كىذا يعمؽ فيـ الطمبة لدكر العمـ كالعمماء في
حؿ المشكبلت العالمية ،حتى يشعر الطمبة بالقيمة الحقيقية لمعمـ كيقدركا جيكد
العمماء.
كمف خبلؿ استخداـ ممارسة تخطيط كاجراء االستقصاءات يتكقع مف الطمبة
( )NRC, 2012ما يمي:
 أف يطرح الطمبة أسئمة لتخطيط التحقيقات كتنفيذىا في الفصؿ الدراسي أكمختبر المدرسة أك البيئة المحمية ،باإلضافة إلى افتراضات أك مبلحظات بناء
عمى النماذج.
 تحديد البيانات كاألدكات البلزمة لجمع ىذه البيانات ،ككيفية كتابتيا كتنظيميا. يخططكف لكيفية إجراء التجارب ،كالتحقيؽ ،كتحديد المتغيرات التابعة كالمستقمة،ككيفية التحكـ فييا.
 تحديد المتغيرات الغريبة كتأثيرىا عمى الخبرة ،ككيؼ يتـ التحكـ فييا.كيمكف إجراء استقصاءات عممية لكصؼ ظاىرة أك اختبار نظرية أك نمكذج
يكضح كيؼ تعمؿ الطبيعة ،كالغرض مف االستقصاءات اليندسية قد يككف معرفة
كيفية إصبلح أك تحسيف أداء نظاـ تكنكلكجي أك لممفاضمة بيف الحمكؿ المختمفة لمعرفة
أييا األفضؿ لحؿ مشكمة ما ،سكاء كاف الطمبة يستقصكف في العمكـ أك اليندسة ،فمف
دائما بالنسبة ليـ أف يذكركا ىدؼ االستقصاء ،كالتنبؤ بالنتائج ،كالتخطيط لمسار
الميـ ن
عمؿ مف شأنو أف يكفر أفضؿ األدلة لدعـ استنتاجاتيـ .كيجب عمى الطمبة تصميـ
االستقصاءات التي تكلد البيانات لتقديـ األدلة مف أجؿ دعـ الفرضيات التي تقدميا
حكؿ الظكاىر ،فالبيانات ليست أدلة حتى تستخدـ في عممية دعـ الفرضية (االدعاء)،
بؿ يجب عمى الطمبة استخداـ المنطؽ كاألفكار العممية كالمبادئ كالنظريات إلظيار
األسباب التي سمحت لنا باستخداـ ىذه البيانات كأدلة .كبمركر الكقت يتكقع مف
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الطمبة أف يصبحكا أكثر قدرة عمى اتباع منيجيات العمـ ،كأف يككنكا أكثر دقة في
أساليبيـ ،كمف المتكقع أف يقرر الطمبة في المختبر ما ىي المتغيرات التي ينبغي
التعامؿ معيا عمى أنيا نتائج أك مخرجات (متغيرات تابعة) ،كالتي ينبغي أف تعامؿ
عمى أنيا مدخبلت كتتغير قيمتيا مف محاكلة إلى محاكلة خبلؿ التجربة ،كالتي ينبغي
ضبطيا كالسيطرة عمييا (المستقمة كالمضبكطة) ،أك تمؾ التي تحتفظ بثباتيا (ثبات
القيمة) طكاؿ مرات تكرار التجربة (أبك ندا.)ََِِ ،
كمف ذلؾ يرل الباحث أف عممية االستقصاء تساعد الطمبة عمى أف يطرحكا
أسئمة مف أجؿ تخطيط التحقيقيات ،كالعمؿ عمى تنفيذىا ،كالقدرة عمى تحديد البيانات
التي تطمب منيـ مع تحديد المتغيرات المختمفة ،كىك ما يفيد العممية التعميمية.
كعميو؛ يرل الباحث أف التخطيط الجيد يساعد معممي العمكـ عمى كضع الخطط
المناسبة لمتدريس ،كيساعد عمى تنظيـ كتكفير كقت التدريس ،كتحقيؽ األىداؼ
التعميمية المنشكدة ،فالتخطيط الجيد يساعد عمى تنظيـ إجراءات العمؿ لممعمِّـ مثؿ
اختيار األنشطة كاألساليب التدريسية المناسبة لممكقؼ التعميمي ،مما يسيؿ مف عممية
التعمـ لكؿ مف المعمِّـ كالطالب ،كيساعد في اختيار التقكيـ المناسب بما يحقؽ األىداؼ
التعميمية ،كما أف التخطيط الجيد يزيد االرتباط بيف المعمميف كمعتقداتيـ حكؿ طبيعة
العمـ
 .1تحميل البيانات وتفسيرىا:
تحميؿ البيانات ىك عممية تفسير األرقاـ التي يتـ جمعيا كتنظيميا كعرضيا في
ج داكؿ أك رسكـ بيانية ،كتتضمف ىذه العممية النظر في التكافؽ بيف البيانات ،أك
العبلقة بيف ىذه األرقاـ ،سكاء كانت عبلقة سببية أك ارتباطية أك عبلقات أخرل ،كال
معنى لؤلرقاـ إال إذا كانت منظمة ،كيكجد عبلقة بينيا ،كىذا ما يفعمو العمماء بعد جمع
البيانات مف البحث الذ م قامكا بو ،حيث يتـ تنظيميـ في الجداكؿ أك الرسكـ البيانية،
أيضا
كاستخداـ التحميؿ اإلحصائي لمعثكر عمى العبلقات بينيا ،ثـ تفسيرىا ،كتعتمد ن

بدال مف
عمى البيانات التخاذ الق اررات ،فيي ال تستند إلى التجربة كالخطأ ،بؿ تقكـ ن
ذلؾ بتحميؿ النظاـ كجمع البيانات ثـ اتخاذ الق اررات (ركاشدة.)َُِٖ ،
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إف كاحدة مف أىـ الطرؽ لتنظيـ كعرض البيانات ،مف خبلؿ جداكؿ البيانات
كقكاعد البيانات ،كتنظيميا بطريقة تسيؿ معالجتيا .تساعد كؿ مف الجداكؿ كالرسكـ
البيانية كالرياضيات في إيجاد العبلقة بيف البيانات ،كتساعد الجداكؿ عمى تنظيـ كثير
مف البيانات ،في حيف الرسكـ البيانية ىي طريقة تمخص العبلقة بيف البيانات بشكؿ
مرئي ،كالرياضيات تعبر عف العبلقة بيف البيانات مف خبلؿ األرقاـ .باإلضافة إلى
ذلؾ ،ساىمت التقنية الحديثة في تسييؿ جمع كميات كبيرة مف البيانات كنظمت طريقة
لمعالجة البيانات كالتحميؿ اإلحصائي ،كالحد مف تأثير الخطأ مف خبلؿ ربط متغير
بمتغير آخر (.)NRC, 2012
كمف خبلؿ استخداـ ممارسة تحميؿ البيانات كتفسيرىا مف المتكقع أف يتمكف
الطمبة ( )NRC, 2012مف:
 تحميؿ البيانات لمعثكر عمى التكافؽ بينيا ،كتكافؽ ىذه البيانات مع الفرضيةاألكلية.
 معرفة ما إذا كانت ىذه البيانات تتكافؽ مع التكقعات أـ ال ،فيؿ ىك حقنا مانحتاجو لتقييـ النمكذج أك اإلجابة عمى أسئمة البحث؟
 استخداـ الجداكؿ كقكاعد البيانات كالرسكـ البيانية كاإلحصاءات كالرياضياتكأجيزة الكمبيكتر لجمع البيانات كتمخيصيا كتنظيميا لمعثكر عمى العبلقات بيف
المتغي ارت ،كخاصة تمؾ التي تمثؿ المدخبلت كالمخرجات :تقييـ قكة
االستنتاجات التي نستنتجيا مف البيانات باستخداـ الرياضيات كالتحميؿ
اإلحصائي المناسب.
يدا مف التحقيؽ،
 تحديد األنماط في البيانات ،كاقتراح العبلقات التي تتطمب مز نباإلضافة إلى التمييز بيف االرتباط السينية كالعبلقات المترابطة.
 جمع المعمكمات مف خبلؿ النماذج المادية ،كتحميؿ أداء التصميـ في ضكءسمسمة مف المتغيرات.
كعميو؛ يرل الباحث أف القياـ بتحميؿ البيانات أمر ميـ ،حيث يساعد في تفسير
العبلقة بيف األرقاـ كالقكانيف ،كيساعد عمى التقكيـ ،كالمقارنة بيف القكانيف كالنظريات،
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مما يكضح الصكرة في ذىف المتعمـ ،كيساعده عمى الفيـ العميؽ لمقكانيف كالنظريات
العممية كالرياضية ،لذلؾ يعد تحميؿ البيانات مف أىـ الممارسات العممية كاليندسية التي
يمكف أف يقكـ بيا المعمِّـ مف أجؿ تفسير القكانيف كاألرقاـ ،كتكضيح العبلقة بينيما في
صكرة جداكؿ أك رسكمات مما يساعد عمى اتخاذ الق اررات التي تساعد عمى حؿ
المشكبلت كتفسيرىا.
 .0استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي:
تعد الرياضيات بنية جيدة التنظيـ ،تربط بعضيا ببعض مع اتصاؿ كثيؽ يتككف
مف صيانة متكاممة ،كالبنية الرياضية ىي كاحدة مف السمات الفكرية لمرياضيات ،كاذا
متاحا يمكنو تطكير ميارات التفكير
كاف المنيج المناسب لمرياضيات كالمدارس الفعالة ن
العميا ،كيمكف لمطمبة تعمـ ميارات التفكير بشكؿ أفضؿ ،كاذا أخذت المدارس
كالمؤسسات التعميمية ىذا األمر بما يستحؽ العناية كالبحث كالمتابعة ،أصبحت ىذه
المؤسسات مراكز تزكد المجتمع بالمكارد البشرية القادرة عمى ممارسة التفكير بكافة
أشكالو ،كال شؾ أف ىذه الميارات تسيـ في البناء الشخصي ،كالرياضيات ليست مجرد
عمميات أك ميارات ركتينية منفصمة فحسب ،كلكف تتميز بالمثابرة كالمركنة كاالنفتاح
الذىني كاحتراـ المعايير العقمية كالعممية كتفسير المستقبؿ ،كيمكف القكؿ إف الرياضيات
ىي طريقة تمتد في التفكير ،كىي لغة تستخدـ لمتكاصؿ الفكرم بيف الناس ،كتتميز
بأنيا لغة عالمية مكحدة لمجميع تقر نيبا (التميمي.)َُِٔ ،
كأكضح سانفكرد كنايدك ) (Sanford & Naidu, 2017أف قدرة الطمبة عمى تطكير
كاستخداـ النماذج الرياضية كالرسكـ البيانية كالتمثيبلت الرسكمية كجداكؿ البيانات
تعكس قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت باستخداـ الكمبيكتر ،كالتي يجب عمى الطمبة
تعمميا مف مرحمة الركضة إلى المرحمة الثانكية .كيجب عمى الطالب أف يفكر في
قادر عمى ترتيب أفكاره كاسترجاع ما
المفاىيـ الرياضية كالعبلقات بينيا ،كأف يككف نا
تعممو الختيار ما ىك ضركرم لرسـ الشكؿ اليندسي أك حؿ المشكمة أك البرىاف مف
الناحية النظرية أك غير ذلؾ .كتتميز األسئمة المقالية بمدل فاعمية قياسيا لممستكيات
المختمفة لممجاالت المعرفية كالمياراتية ،كخاصة المستكيات العميا ،كاستخداماتيا
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تستدعي إعداد اإلجابة النمكذجية ،كتكزيع الدرجات المتكازنة عمى خطكات الحؿ،
كالتحقؽ مف صحتو (راشد.)ََِٗ ،
كعميو تككف الرياضيات مف بيف المكضكعات التي تيتـ بشكؿ مباشر بتطكر
التفكير؛ إذ إف ليا عبلقة بميارات التفكير العميا ،كالتي يمكف أف تساعد المعمِّميف في
تزكيد الطمبة بأساليب التفكير مف خبلؿ اعتماد المنيج العممي ،كتحميؿ المكقؼ،
كالتفكير بمكضكعية ،كاعتماد التفكير المنطقي كاالستنباطي ،كخمؽ طرؽ جديدة لحؿ
المشاكؿ الرياضية (التميمي .)5102 ،كمف خبلؿ استخداـ ممارسة استخداـ
الرياضيات كالتفكير الحسابي مف المتكقع أف يتمكف الطمبة مف (:)NRC, 2012
 تحديد العبلقات االتجاىية ،كاستخداـ الكحدات المناسبة لممعادالت كاألشكاؿالرياضية.
 التعبير عف العبلقات كالكميات المتعمقة بالنماذج العممية كالتحقيقات في الصيغالرياضية أك الخكارزميات المناسبة.
 تحديد أف المحاكاة الحاسكبية مبنية عمى نماذج رياضية تستند إلى افتراضاتضمنية حكؿ الظكاىر أك األنظمة التي تتـ دراستيا.
 استخداـ الرياضيات كاإلحصاء لتحميؿ البيانات. استخدا ـ اختبارات بسيطة لمعبلقات الرياضية أك برامج الكمبيكتر أك المحاكاة؛لمقارنة نتائجيا بما ىك شائع في الحياة اليكمية.
كعمى ضكء ذلؾ ،يستنتج الباحث مدل أىمية ممارسة الرياضيات كالتفكير
الحسابي لممعمِّـ كلمطالب ،فممارسة الرياضيات تساعد المعمِّـ عمى إكساب المتعمميف
كثير مف األىداؼ المطمكبة ،ككذلؾ إدراؾ العبلقات بيف العناصر ،كتساعد عمى الفيـ
نا
العميؽ ،كاتخاذ الق اررات ،كالقدرة عمى تنظيـ األفكار كحؿ المشكبلت ،كتساعد عمى
اكتساب ميارات التفكير كالتخطيط كالتنظيـ كالتفسير ،كبناء أفكار جديدة ،بما يسمح
بتحقيؽ األىداؼ التعميمية المطمكبة ،مما يتطمب تطكير أداء المعمِّـ بما يسمح بممارسة
الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كالعمؿ عمى تحسيف كفاءتو كتنميتيا لكي يستطيع القياـ
بالممارسات الرياضية.
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 .1بناء التفسيرات (العموم) وتصميم الحمول (اليندسة):
إف اليدؼ األساسي لمعمـ ىك شرح الظكاىر الطبيعية المختمفة ،حيث يبدأ
العمماء في تطكير النظريات التي تقدـ أفضؿ تفسير لمظكاىر ،أك التنبؤ باألحداث
المستقبمية ،أك االستدالؿ عمى األحداث الماضية ،مثؿ نظرية االنفجار الكبير التي
تشرح أصكؿ الككف .فمف الضركرم تكضيح الفرؽ بيف النظرية التي تكفر كصفة
تكضيحية لظاىرة قائمة عمى المعرفة كاألدلة العممية ،كبيف الفرضية التي تقدـ كصفنا

لما سيحدث في مكقؼ معيف اعتمادا عمى الدليؿ أك النمكذج ،كتككف عممية التفسير

تعقيدا مف عممية الكصؼ؛ ألف الكصؼ يعتمد عمى اإلدراؾ ،في حيف يتطمب
أكثر
ن
تعقيدا أك أكثر مف مجرد كصؼ الظاىرة أك المشكمة،
التفسير عمميات عقمية أكثر
ن
بيدؼ فيـ العبلقة بيف المتغيرات المتمقاة كالتابعة (عبدالحميد كآخركف.)510۲ ،

ككفؽ تمؾ الرؤية كضح أبك زيد ( )511۲أف ىذا التفسير يمتد إلى طبيعة
الق اررات اإلنسانية الناتجة عف إرادة الذات ،كالنتيجة أف ىذه الق اررات محددة سمفنا بحركة
الذرات كالقكانيف الحتمية التي تحكميا في الكاقع ،فالشعكر باإلرادة الحرة ىك كىـ
شخصي ،كليس ىناؾ شعكر بشرم إال كظاىرة ثانكية ناتجة عف كظيفة العقؿ المنبثقة
عف الحركة المستمرة لمذرات.
كعميو؛ أشار المجمس الكطني لمبحكث ( (NRC, 2012في سياؽ استخداـ ممارسة
بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة) إلى أف مف المتكقع أف يتمكف
الطمبة في مجاؿ بناء التفسيرات في العمكـ مف اآلتي:
 تحديد االدعاء كاألدلة كالتفسير. تكضيح العبلقة بيف المبلحقة كالتفسير كاألدلة.بناء عمى معرفتيـ العممية بالنظرية المتعمقة بالنمكذج أك الدليؿ.
 تفسير الظكاىر ن استخداـ دليؿ أك نمكذج أكلي أك نمكذج ثانكم لدعـ أك رفض التفسير. تقديـ تفسيرات سببية تتناسب مع مستكل معرفتيـ العممية. -تحديد نقاط الضعؼ في تفسيرىـ أك تفسيرات اآلخريف.
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كفي مجاؿ حمكؿ التصميـ في اليندسة:
 إيجاد الحمكؿ مف خبلؿ تطبيؽ المعرفة العممية. إعداد التصميـ خطكة بخطكة. بناء الكسط أك النمكذج.بناء عمى معايير التصميـ.
 تقييـ النمكذج نكبناء عمى ذلؾ؛ يرل الباحث مدل أىمية ممارسة المعمِّـ لبناء التفسيرات
ن
المعارؼ الجديدة
كتصميـ الحمكؿ اليندسية ،كالتي تساعد المعمِّميف في إكساب الطمبة
ى

باالعتماد عمى معارؼ سابقة كتفسيرىا ،كالتشجيع عمى ممارسات عمميات التفكير
العميا ،فالمعمِّـ يتحدل عقكؿ الطمبة لمكصكؿ إلى التفسيرات كما كراء معرفة الحقائؽ
كالمعمكمات ،ككذلؾ التشجيع عمى االنخراط في األفكار التي تتحدل الفرضيات ،كايجاد
الحمكؿ اليندسية لممشكبلت التي تكاجييـ.
 .2االنخراط في الحجج المبنية عمى البراىين:

الحجة ىي محاكلة إلقناع اآلخريف بالنتائج ،أك التبرير الذم تـ التكصؿ إليو

بناء عمى أدلة أك إثبات مدعكـ بالبيانات كالقياسات ،لمتكصؿ إلى اتفاؽ بشأف التفسير
ن
أك التصميـ.
كأشار يككف

)2010

 (Kuhn,إلى أف الطمبة يمارسكف الجدؿ عندما يشارؾ

اآلخركف في الحكار كالمناقشة ،أك لمكصكؿ إلى قرار جماعي ،أك إجماع عمى القضايا
العممية كاالجتماعية ،أك اإلجابة عمى األسئمة ،أك تبرير الرأم ،أك اتخاذ قرار مكتكب
أك شفكم ،كما تعيد الحجة الطمبة إلى أىمية االستماع ،كالمقارنة ،كالتقييـ ،كتصميـ
االختبار ،كايجاد الحمكؿ ،كبناء النماذج.
كمف خبلؿ استخداـ ممارسة االنخراط في الحجج المبنية عمى البراىيف مف
المتكقع أف يتمكف الطمبة مف (:)NRC, 2012
 تحديد نقاط الضعؼ في الجدؿ العممي ،كتقدير مستكل معرفة الطمبة ،كمناقشةاألدلة.
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 تحديد عيكب الجدؿ ،كمحاكلة تعديمو كتحسينو ،مع العمـ أف أىـ سمة فيالجدؿ ىي االدعاء أك األدلة أك البيانات كالتفسير كالتمييز بينيما مف خبلؿ
األمثمة.
 شرح أف إحدل خصائص المعرفة أنيا متغير غير ثابت. تكضيح أف الحكـ عمى المطالبة بالمعرفة يتـ مف خبلؿ المجتمع العممي. قراءة التقارير العممية كالتقنية بشكؿ حاسـ لتحديد درجة القكة كالضعؼ فييا.كفي ضكء ذلؾ ،يرل الباحث أىمية ممارسة معمِّـ العمكـ لمحجج المبنية عمى
البراىيف مع طمبتو؛ لتفسير القكانيف كالعبلقات ،مما يساعد في تعمميا كالربط بيف
األفكار.
 .3الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا:

أدرؾ العالـ األىمية القصكل لقيمة المعمكمات التي حدثت في منتصؼ القرف

العشريف بعد بداية ثكرة المعمكمات ،كبدء تطكير التقنية كتطكير كسائؿ اإلعبلـ ،كما
يعنيو مف ثركة حقيقية ترتكز عمييا النظـ اإلدارية كالتعميمية القائمة في المجتمعات
الحديثة ،كقد اعتاد العالـ عمى تأميف ثركتو كمكارده الكطنية ،حيث ىيعد الخبراء
المعمكمات مف أحد المكارد الكطنية ،األمر الذم زاد مف أىمية كقيمة المعمكمات
كمساىمتيا في تنمية المجتمعات (العتيبي .)ََُِ ،كأشار قانكف مكافحة جرائـ تقنية
المعمكمات (َُِٓ) إلى مصطمح المعمكمات بأنو األرقاـ كالحركؼ كالرمكز ،كأم
شيء يمكف تخزينو كمعالجتو كنقمو بكاسطة الكمبيكتر ،أك بأم كسيمة إلكتركنية أخرل،
كتعتبر حقائؽ ثابتة ،يتـ جمعيا كاالحتفاظ بيا بكاسطة أشخاص أك مستندات أك
عرؼ أبك زيد (َُِٔ ،صُِٗ) المعمكمات بأنيا:
سجبلت أشخاص .في حيف ٌ
"الحقائؽ عف أم مكضكع ،أك األفكار كالحقائؽ عف الناس كاألماكف ،أك أم معرفة
تكتسب مف خبلؿ االتصاؿ أك البحث أك التعميـ أك المبلحظة" .كذكر الخالد (َُِٖ)
أف المعمكمات جزء البيانات الكاضح كالمفيكـ الذم يمكف استعمالو كاالستفادة منو،
نصكصا مكتكبة ،فقد
كالذم يحمؿ قيمة فعمية عند طرؼ ما ،كليس بالضركرة أف تككف
ن
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صكر فكتكغرافية ،أك تسجيبلت صكتية ،أك تسجيبلت فيديكىات ،أك مخططات
نا
تككف
كرسكما.
ن
كمف خبلؿ ممارسة الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا مف
المتكقع أف يتمكف الطمبة مف (:)NRC, 2012
 استخداـ النصكص كالجداكؿ كالرسكمات كالصكر كالتمثيبلت كالرسكـ البيانية،كالعبلقات الرياضية لتكصيؿ أفكارىـ كأسئمتيـ حكؿ مكضكع الدراسة.
 قراءة النصكص العممية كاليندسية ،بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكـالبيانية بما يتناسب مع مستكاىـ العممي كالمعرفي ،كاستخراج األفكار األساسية
التي تـ تداكليا.
 التعرؼ عمى خصائص الكتابة كالمحادثات العممية كاليندسية ،كالقدرة عمى كتابةمقاؿ عممي ،أك تقديـ محاضرة عممية لتكصيؿ أفكارىـ كاقتراحاتيـ.
 االندماج في قراءة نقدية لؤلدبيات العممية أك تقارير إعبلمية عف العمكـ،كمناقشة صحة كدقة البيانات كالفرضيات كاالستنتاجات.
كمف خبلؿ ما سبؽ يستنتج الباحث بعض المؤشرات حكؿ الممارسات العممية
كاليندسية:
 ال ينظر لمممارسات العممية كاليندسية بشكؿ منفصؿ ،فيي متكاممة فيما بينيا. قياـ المعمِّـ بالممارسات العممية كاليندسية يساعد عمى الفيـ ،كالربط بيف األفكاركالقكانيف ،كالتخطيط ،كاثبات الحجج كتفسيرىا.
 دمج التقنية كاليندسة في تدريس العمكـ مف خبلؿ النماذج كأساليب التدريسالحديثة.

 تكظيؼ المعمِّـ لمممارسات العممية كاليندسية باستخداـ أساليب االستقصاءكاالستكشاؼ ،كاألساليب الحديثة في التدريس.
 التخطيط الجيد لكيفية التدريس مف خبلؿ الممارسات العممية كاليندسية. -إكساب المعرفة لمطمبة بالطرؽ المختمفة باستخداـ النماذج كالتصاميـ اليندسية.
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كعمى ضكء ذلؾ؛ يرل الباحث أف معمِّـ العمكـ يمكنو القياـ بالممارسات العممية
كاليندسية؛ ليكسب الطمبة الميارات المتنكعة ،مثؿ التفكير الحسابي كالتخطيط
كالتفسير ،كيساعد عمى التعمـ ذم المعنى مف خبلؿ بناء المعارؼ الجديدة مف الخبرات
السابقة ،كذلؾ تساعد ىذه الممارسات عمى الفيـ العميؽ كادراؾ التفاصيؿ ،مما يتطمب
مف معمِّـ العمكـ أف يككف ذا كفاءة عالية ،ليستطيع مكاكبة التطكرات كاالتجاىات
العالمية الحديثة في تدريس العمكـ.
كفي سياؽ التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية ،أجرل كثير مف الباحثيف
عديدا مف األبحاث كالدراسات
في المممكة العربية السعكدية كالدكؿ العربية كاألجنبية
ن
التي تتعمؽ بالممارسات العممية كاليندسية مع متغيرات أخرل .كمف الدراسات التي
تناكلت الممارسات العممية كاليندسية في المممكة العربية السعكدية ،دراسة عز الديف
(َُِٖ) التي ىدفت إلى تقديـ أنشطة قائمة عمى معايير العمكـ لمجيؿ القادـ ))NGSS
لتنمية الممارسات العممية كاليندسية كالتفكير الناقد كالميكؿ العممية لدل طالبات
المرحمة االبتدائية بالسعكدية ،كاستيخدـ التصميـ التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة قياس
قبمي كبعدم ،كشممت الدراسة (َِ) تمميذةن بالصؼ السادس االبتدائي ،كتمثمت األدكات
في اختبار الممارسات العممية كاليندسية كالتفكير الناقد ،كمقياس الميكؿ العممية،

كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

(

)α

بيف متكسطي

درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار الممارسات العممية
كاليندسية لصالح التطبيؽ البعدم ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

(

)α

بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التفكير
الناقد لصالح التطبيؽ البعدم ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

(

 ) αبيف

متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الستبياف الميكؿ
العممية لصالح التطبيؽ البعدم ،ككذلؾ كجكد عبلقة ارتباطية بيف الممارسات العممية
كاليندسية كالميكؿ العممية.
كىدفت دراسة الشياب (َُِٗ) لتحديد مستكل امتبلؾ معمِّمي العمكـ في
المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية الممارسات العممية كاليندسية في ضكء
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الجيؿ التالي مف معايير العمكـ ( ،)NGSSكتككنت عينة البحث مف (ٕٓ) معمِّ نما
كمعمِّمةن لمادة العمكـ في المرحمة الثانكية بمحافظة ينبع ،كاستيخدـ المنيج الكصفي ،كتـ
صميـ استبانة كأداة لتطبيؽ البحث تألفت مف (َٓ) فقرةن تمثؿ الممارسات العممية
كاليندسية ،كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل امتبلؾ أفراد العينة لمؤشرات الممارسات
العممية كاليندسية جاء بدرجة متكسطة ،كأف المحاكر :طرح األسئمة كتحديد المشكمة،
كتحميؿ كتفسير البيانات ،كالحصكؿ عمى المعمكمات كتقكيميا كتكصيميا ،قد حصمت
عمى درجة امتبلؾ متكسطة ،كالمحاكر التي كاف امتبلكيا بدرجة منخفضة مف قبؿ
معمِّمي العمكـ ىي تخطيط كتنفيذ االستقصاءات ،كتطكير كاستخداـ النماذج ،كبناء
التفسيرات كتصميـ الحمكؿ ،كاالنغماس في الحجج مف األدلة ،كاستخداـ الرياضيات
إحصائيا بيف
أيضا عدـ كجكد فرؽ داؿ
كالتفكير الحاسكبي ،كقد أظيرت النتائج
ن
ن
متكسطات استجابات أفراد العينة يعزل لمتغيرم النكع االجتماعي كالخبرة التدريسية.
ككذلؾ ىدفت دراسة أبك عاذرة (َُِٗ) لمتعرؼ عمى كاقع ممارسة معمِّمات
الفيزياء لممرحمة الثانكية لمجيؿ التالي مف معايير العمكـ ،كتككنت عينة الدراسة مف
(ْٔ) معمِّمةن مف معمِّمات الفيزياء لممرحمة الثانكية في محافظة الطائؼ ،كلتحقيؽ ىدؼ
الدراسة استيخدـ المنيج الكصفي ،كتـ تصميـ استبانة كأداة لتطبيؽ الدراسة ،كتكصمت
نتائج الدراسة إلى افتقار المعمِّمات لممعرفة باألفكار المحكرية لمفيزياء في معايير
( ،)NGSSكالذم انعكس في افتقار ممارستيف الصفية لمكضكعات الكيمياء كتقنية
أساسيا مف األفكار المحكرية لمفيزياء ،كأشارت النتائج
المعمكمات ،كالتي شكمت جزنءا
ن
أيضا ،أكضحت النتائج
إلى أف المعمِّمات ينفذف معظـ الممارسات العممية كاليندسية .ن
و
كاؼ لمممارسات اليندسية ككيفية تطبيقيا ،كضعؼ تكاجد المفاىيـ
عدـ كجكد فيـ
عمكما ،كأكصت الدراسة بتعريؼ معمِّمي العمكـ بالجيؿ
الشاممة في ممارسات المعمِّمات
ن
التالي مف معايير العمكـ ( )NGSSكآلية تطبيقيا في ممارستيـ الصفية مف خبلؿ برامج

التنمية المينية.
كمف الدراسات العربية ،ىدفت دراسة الباز (َُِٕ) إلى تطكير منيج الكيمياء
لمصؼ األكؿ الثانكم في ضكء مجاؿ التصميـ اليندسي لمجيؿ التالي مف معايير العمكـ
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( ،)NGSSكأثره في تنمية الممارسات العممية كاليندسية لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم
بمحافظة بكرسعيد بمصر ،كقد أشارت نتائج التحميؿ إلى ضعؼ مستكل تناكؿ منيج
الكيمياء المصرم لمصؼ األكؿ الثانكم في ضكء معايير التصميـ اليندسي ،كما
أشارت النتائج إلى فاعمية الكحدة المقترحة في تنمية التحصيؿ كالممارسات العممية
كاليندسية لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم.
كفي إطار استخداـ البرامج التدريبية ،ىدفت دراسة ركاشدة (َُِٖ) لمكشؼ
عف فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى الجيؿ التالي مف معايير العمكـ ( )NGSSفي
تنمية الممارسات العممية كاليندسية كالكفاءة الذاتية لدل معمِّمي العمكـ في األردف،
كاستخدـ المنيج ما قبؿ التجريبي بتصميـ قبمي كبعدم لمجمكعة كاحدة ،كتككنت عينة
الدراسة مف (َِ) معمِّمةن مف معمِّمات العمكـ ،كأعد برنامج تدريبي مستند إلى الجيؿ
التالي مف معايير العمكـ ( ،)NGSSكاستيخدمت أداة مبلحظة لقياس الممارسات العممية
كاليندسية لدل معمِّمات العمكـ ،كتـ إعداد مقياس الكفاءة الذاتية لمعمِّمات العمكـ،

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدم في
متكسط أداء المعمِّمات عمى مقياسي مبلحظة الممارسات العممية كاليندسية كالكفاءة
الذاتية ،تعزل إلى البرنامج التدريبي المستند إلى الجيؿ التالي مف معايير العمكـ.
في حيف ىدفت دراسة غانـ (َُِٖ) إلى بناء استراتيجية مقترحة في
الجيكلكجيا قائمة عمى التفاعؿ بيف ممارسات معايير العمكـ (العممية كاليندسية)،
كبعض أنماط التعمـ لييرماف (نمط تعمـ ثنائي ،نمط تعمـ ثبلثي) ،كقياس فاعميتيا في
تنمية المفاىيـ الجيكلكجية كميارات التفكير العميا لدل طبلب المرحمة الثانكية العامة
بمحافظة القاىرة بمصر ،ككذلؾ التعرؼ عمى االختبلفات بيف المجمكعتيف التجريبيتيف
كفقنا لنكعي الممارسات كأنماط التعمـ كالتفاعؿ بينيما ،كاتبع المنيج الكصفي في تحديد
الممارسات كميارات التفكير كاالستراتيجية المقترحة ،كاستيخدـ المنيج التجريبي
باستخداـ مجمكعة ضابطة كمجمكعتيف تجريبيتيف ،كتككنت العينة مف (َُٔ) طالبة،

كتككنت األدكات مف أداة مقياس نيد ىيرماف لمسيطرة الدماغية ،كاختبار المفاىيـ
البيكلكجية ،كمقياس ميارات التفكير العميا .كأظيرت النتائج فاعمية االستراتيجية
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المقترحة في اكتساب الطمبة المفاىيـ الجيكلكجية كتنمية ميارات التفكير العميا ،كتفكؽ
نمط التعمـ الثبلثي عمى نمط التعمـ الثنائي ،ككجكد تفاعؿ داؿ في محاكر اختبار
المفاىيـ ،كمقياس ميارات التفكير.
كفي نفس السياؽ ،ىدفت دراسة عفيفي (َُِٗ) إلى بناء برنامج تدريبي مقترح

لمعمِّمي العمكـ بمصر قائـ عمى الجيؿ التالي مف معايير العمكـ لتنمية قدراتيـ عمى
استخداـ ممارسات العمكـ كاليندسة أثناء تدريس العمكـ ،كاستيخدـ المنيج الكصفي،
حيث طيبؽ استبياف تككف مف (ٖ) بنكد تمثؿ ممارسات العمكـ كاليندسة عمى مجمكعة
مف معمِّمي العمكـ بمحافظة القاىرة ،كتككنت عينة الدراسة مف (ِٓ) معمِّما كمعمِّمةن،
بندا لبياف مدل تطبيؽ الطمبة لممارسات العمكـ
كطيبِّؽ استبياف آخر تككف مف (ُٔ) ن
كاليندسة أثناء حصص العمكـ ،كلتحديد االحتياجات التدريبية لمعمِّمي العمكـ في ضكء

ممارسات العمكـ كاليندسة تـ إعداد استبياف مف (ٖ) أبعاد أساسية تمثؿ ممارسات
عيا ،كتـ تطبيقو عمى معمِّمي العمكـ،
العمكـ كاليندسة ،كاشتمؿ عمى (ٖٔ) ن
بندا فر ن
كأظيرت النتائج أف معمِّمي العمكـ يستخدمكف ممارسات العمكـ بدرجة "متكسطة"،
كأظيرت نتائج البحث أف تطبيؽ الطمبة لممارسات العمكـ كاليندسة كاف بدرجة
عمكما ،كأكضحت النتائج الحاجة الكبيرة لتدريب معمِّمي العمكـ عمى
"منخفضة"
ن
استخداـ ممارسات العمكـ كاليندسة.

كىدفت دراسة ميدم (َُِٗ) إلى بناء برنامج تنمية مينية قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية لدل معمِّمي العمكـ بمرحمة التعميـ األساسي ،كاستيخدـ

المنيج التجريبي ذك تصميـ المجمكعة الكاحدة ،ذات االختبار القبمي كالبعدم ،كتمثمت
أدكات الدراسة في بطاقة مبلحظة لميارات التدريس االبداعي ،كمقياس االتجاه نحك
مينة التدريس ،كتككنت العينة مف (ُْ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ بمرحمة التعميـ
األساسي بمدرسة األىرامات بإدارة اليرـ التعميمية بمصر ،كأظيرت النتائج كجكد فرؽ
إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات المعمِّميف في التطبيؽ القبمي كالبعدم لكؿ مف
داؿ
ن

بطاقة ميارات التدريس اإلبداعي كمقياس االتجاه نحك مينة التدريس لصالح التطبيؽ
البعدم ،كأكصت الدراسة بضركرة إدراج الممارسات العممية كاليندسية كأحد األسس

48

الرئيسة لبناء برنامج التنمية المينية لمعمِّمي العمكـ بمرحمة التعميـ األساسي بما يساعد
في تنمية ميارات التدريس اإلبداعي ،كاالتجاه نحك مينة التدريس.
مف جية أخرل؛ ىدفت دراسة أبك غنيمة كعبدالفتاح (َُِٗ) إلى التعرؼ عمى
فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ الخبراتي في تدريس العمكـ لتنمية الممارسات العممية
كاليندسية كبعض الميارات الميارات االجتماعية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كتـ
استخداـ المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي ذم المجمكعتيف المتكافئتيف ،كتمثمت أدكات
القياس في اختبار الممارسات العممية كاليندسية ،كمقياس الميارات االجتماعية لتبلميذ
المرحمة االبتدائية ،كتـ اختيار مجمكعة البحث مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي
بمدرسة محمد أنكر حسف االبتدائية المشتركة بإدارة بني سكيؼ التعميمية ،كتككنت
العينة مف (ٖٕ) تممي نذا كتمميذةن ،ككشفت النتائج أف نمكذج التعمـ الخبراتي كاف ذا و
أثر
و
و
و
مقبكلة في تحسيف الممارسات العممية كاليندسية ،في حيف كانت فاعميتو
كفعالية
داؿ
ضعيفة في تحسيف الميارات االجتماعية لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية ،رغـ ظيكر
أثر داؿ يرجع لنمكذج التعمـ الخبراتي في تنميتيا مقارنة بالطريقة المعتادة.
كما تناكلت كثير مف الدراسات األجنبية الممارسات العممية كاليندسية ،مثؿ
دراسة كاكاسكي ( )Kawasaki, 2015بالكاليات المتحدة األمريكية ،التي ىدفت إلى
التعرؼ عمى مدل قدرة المعمِّميف عمى الممارسات العممية كاليندسية في ممارستيـ
الصفية ،كاستيخدـ المنيج النكعي ،كتككنت العينة مف أربعة مف معمِّمي العمكـ في
مدارس المرحمة الثانكية بجنكب غرب الكاليات المتحدة األمريكية ،كتـ جمع البيانات
بثبلث طرؽ (المقاببلت الشخصية ،كاستبياف لممعمِّميف ،كبطاقة مبلحظة لمطمبة داخؿ
الغرفة الصفية) ،كأظيرت نتائج التحميؿ النكعي لمبيانات كجكد تفاكت في قدرة المعمِّميف
عمى استخداـ ىذه االستراتيجيات كالتعميمات ،كخاصة فيما يتعمؽ بتحقيؽ البعد الثاني
مف أبعاد معايير ( ، )NGSSمما انعكس عمى اختبلؼ قدرة المعمِّميف عمى المكاءمة بيف

م ىذا بصكرة رئيسة إلى برامج تأىيؿ كتدريب المعمِّميف قبؿ
األىداؼ كالمعايير ،ي
كعز ى
الخدمة كأثناءىا.
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(& Horvath, 2016

 )Brownsteinإلى

كما ىدفت دراسة براكنشتايف كىكرفاث
تسميط الضكء عمى تقييـ أداء معمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة لمممارسات العممية كاليندسية،
كتـ استخداـ المنيج النكعي لحث معمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة في الكاليات المتحدة
األمريكية عمى تخطيط كتدريس كتقييـ الطمبة أثناء مشاركتيـ في تعمـ العمكـ بما يتكافؽ
مع معايير ( ،)NGSSمف خبلؿ تحميؿ الكثائؽ كأداة لتقييـ المعمِّميف قبؿ الخدمة،
كتككنت العينة مف (َُ) مف معمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة ،حيث تـ تدريبيـ كقامكا
بالتدريس لمدة (َُ) أسابيع في المدارس الحككمية ،كتـ تحميؿ حقيبة المعمِّميف.
كأشارت أبرز النتائج إلى أف أكثر الممارسات التي قاـ بيا المعمِّمكف ىي ممارسة
تحميؿ كتفسير البيانات ،كبناء التفسيرات ،كتصميـ الحمكؿ ،كالحصكؿ عمى المعمكمات
كالتكاصؿ بيا ،ككانت أقؿ الممارسات ممارسة طرح األسئمة.
كىدفت دراسة بكركس ( )Burks, 2017إلى الكشؼ عف مستكل المعرفة األكلية
(المفاىيـ المسبقة) لدل معمِّمي العمكـ في المرحمة االبتدائية بشأف تقديـ نماذج في
األبعاد الثبلثة (الممارسات العممية كاليندسية ،كالمفاىيـ الشاممة ،كاألفكار األساسية
لمتخصص) لمعمِّمي العمكـ في المرحمة االبتدائية في الكاليات المتحدة األمريكية،
كاستخدمت الدراسة المنيج المختمط لجمع البيانات مف خبلؿ دراسة استقصائية كتابية،
كأكدت النتائج عمى ضركرة تكفير فرص لممعمِّميف لفيـ أفضؿ عف الممارسات لمعمِّمي
العمكـ.
كىدفت دراسة كانغ كآخريف ( )Kang et al., 2019إلى التعرؼ عمى أثر برنامج
لمتطكير الميني لمعمِّمي العمكـ في ضكاحي شماؿ شرؽ الكاليات المتحدة األمريكية
لمممارسات العممية كاليندسية في ضكء الجيؿ التالي مف معايير العمكـ ( ،)NGSSمف
خبلؿ التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية التي يمارسيا المعمِّمكف في بداية
كنياية التعمـ ،كاستكشاؼ الممارسات كالطرؽ التي تـ بيا التعمـ ،كالكشؼ عف الكفاءة
الذاتية كالثقة في التدريس ،كتـ استخداـ بطاقة مبلحظة لمراقبة المعمِّميف أثناء التدريس
في فترتيف زمنيتيف بداية كنياية التعمـ ،كتـ إجراء المقاببلت بعد بدء التطكير الميني
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لممعمِّميف لضماف تمبية احتياجات المعمِّميف لجمع تأمبلت كشكاىد بشأف أم تعديبلت قد
تككف مطمكبة.
عديدا مف الدراسات السابقة تناكلت برامج لتنمية
كمما سبؽ ،يتبيف أف
ن
الممارسات العممية كاليندسية لممعمِّـ (ركاشدةَُِٖ ،؛ عفيفيَُِٗ ،؛ ميدم،
نامجا لتنمية
َُِٗ؛  ،)Kang et al., 2019كطبقت دراسة عز الديف (َُِٖ) بر ن
الممارسات العممية كاليندسية لمطالبات ،في حيف ىدفت دراسة غانـ (َُِٖ) إلى بناء
استراتيجية مقترحة في الجيكلكجيا ،قائمة عمى التفاعؿ بيف ممارسات معايير العمكـ
(العممية كاليندسية) ،كبعض أنماط التعمـ لييرماف .كقد أشارت معظـ الدراسات إلى
أىمية تنمية الممارسات العممية كاليندسية لدل معمِّمي العمكـ؛ مما يؤكد أىمية القياـ
بيذا البحث مف أجؿ التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية لدل معمِّمي العمكـ.

المحور الثالث :طبيعة العمم

يتناكؿ ىذا المحكر مفيكـ العمـ كصفاتو ،كأىميتو كأىدافو كأخبلقياتو كنتائجو،

كمفيكـ طبيعة العمـ ،كأىميتو ،كأبعاد طبيعة العمـ ،كأىمية فيـ طبيعة العمـ في تدريس
العمكـ.

مفيوم العمم وصفاتو

أصبح العمـ كتقنياتو ضركرةن لحياة ِّ
كؿ فرد يعيش في الكقت الحاضر ليصبح
اطنا يتماشى مع عصره ،مما يعني أف المؤسسات التعميمية يجب أف تساعد المتعمـ
مك ن
عمى فيـ عناصر الثقافة العممية كمحك األمية العممية ،فإف انتشاره بيف الشباب يمثؿ
ركيزة لتحسيف نكعية الحياة في المجتمع ،ككسيمة لمتقدـ العممي المنشكد (الخكالدة،
 .)5105كتعددت التربكيات كالدراسات حكؿ تكضيح مفيكـ العمـ ،منيا ما أشار إليو
القيـ (َُِِ ،صٓٓ) إذ عرؼ العمـ بأنو "بناء منظـ مف المعرفة يبدأ بالكاقع كينتيي
إلى تفسيره مف خبلؿ برنامج محدد يؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة" .ككضحت خضير
(َُِْ) أف العمـ يعني إدراؾ المعاني كالعبلقات غير المعركفة بعد تنظيـ الكقائع في
نسؽ مجرد ،أك مجمكعة قكانيف تمخص العبلقات بيف ىذه الكقائع.
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كفي ىذا السياؽ ،أشار كايت (َُِِ) إلى أف لمعمـ ثبلث صفات :تاـ كايجابي
كمكضكعي ،كالفرؽ بينو كبيف صكر الفكر األخرل أف ىذه الصكر غير تامة كمبيمة
كذاتية ،فالعمـ يؤدم بالعقؿ إلى نكاتج محددة كمعركفة ،في حيف يكجد كثير مف النكاتج
بأف ليس لو مف دعامة إال دعامة المعرفة ،بحيث
العقمية غير محددة ،كالعمـ يسمِّـ ٍ
مناظر في طبيعتو لنكاحي الفكر األخرل التي
نا
تككف بينة جمية تامة الكضع ،لذلؾ يككف
ترتكز عمى اآلراء كالمعتقدات كاإليماف .ككضح ليدرماف ( )Lederman, 2007آراء
عديدا مف التعريفات
األكاديمييف كالمعمِّميف كالفبلسفة حكؿ مفيكـ العمـ ،الذيف صاغكا
ن
التي يمكف تمخيصيا ضمف ثبلثة تعريفات:

ُ .العمـ :ىدؼ المعرفة الذم يشمؿ الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ العممية كالقكانيف
كالقكاعد كالنظريات.
ِ .العمـ :مصطمح أك منيج ممتع في البحث العممي مف خبلؿ الكصكؿ إلى فيـ
جديد لظكاىره.
ّ .العمـ :ىدؼ المعرفة ،ككيفية البحث كالتفكير لمكصكؿ إلى ىذه المعرفة.
كفي ضكء ذلؾ؛ أشار زيتكف (ََُِ) إلى فيـ المفاىيـ المناسبة لمعمكـ
كالمبادئ كالقكانيف كالنظريات مف خبلؿ التفاعؿ مع المجتمع كالبيئة ،كمف بيف المفاىيـ
األساسية لمعمـ المككنة لو كلنتاجات التعمـ ما يمي:
ُ .التغيير :يعني العمميات التي تؤدم إلى االختبلؼ ،كقد تشمؿ عدة مراحؿ؛ ينمك
الكائف الحي كيتغير ،كتستخدـ النجكـ طاقتيا كتغيرىا.
ِ .التفاعؿ :يحدث التفاعؿ عندما يتفاعؿ شيئاف أك أكثر ،كيؤثر أحدىما عمى
معا .ففي النظاـ البيئي ،عمى سبيؿ المثاؿ ،ىناؾ كائنات
اآلخر ،أك يتأثراف ن
حيكانية تتنافس عمى الغذاء كالمكقع كالتكاثر.
ّ .النظاـ :ىك تسمسؿ منظـ مكجكد في الطبيعة أك مفركض بالتصنيؼ .يمكف
تحديد تككيف البمكرات مف خبلؿ تقنيات األطياؼ؛ بسبب الترتيب المكحد
لذراتيا.
كبير لمعمماء ،كتكفر الحفريات التي تـ
اىتماما نا
ْ .الكائف الحي :الكائف الحي يشكؿ
ن
كفحصا ،كتشير إلى كجكد كائنات حية انقرضت منذ فترة طكيمة.
اكتشافيا أدلة
ن
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ٓ .اإلدراؾ الحي :يشمؿ اإلدراؾ الحسي  /المبلحظة أك القدرة عمى فيـ المدخبلت
الحسية لمدماغ.

أىمية العمم وخصائصو

بالنظر إلى األدبيات التربكية المتعمقة بخصائص العمـ ،يك ًجد أف التربكييف
اختمفكا في عدد مف المكاضيع ،حيث اختمفكا في عدد الخصائص ،كاختمفت تسميات
أحيانا مع أكجو التشابو في المعنى ،فالبعض ذكر أنيا مف خصائص
ىذه الخصائص
ن
العمـ ،كذكر آخركف أنيا مف خصائص التفكير العممي ،كذكر غيرىـ أنيا مف
خصائص المنيج العممي .كفي ىذا السياؽ أشار شحادة ( )511۲إلى خصائص العمـ
كما يمي:
ُ -العمـ يصحح نفسو :العمـ يجدد كينمك كيتطكر باستمرار ،كيصحح نفسو.
ِ -التنظيـ :مف أىـ خصائص العمـ تنظيـ طريقة تفكيرنا ،كطريقة ممارسة العقؿ،
كييتـ العمـ بترابط المشكبلت العممية ،كال يقتنع بالحقائؽ المفككة.
عمما ،إال إذا كاف ىدفو ىك فيـ
ّ -البحث عف األسباب :النشاط العقمي لمفرد ليس ن
الظكاىر كشرحيا ،كالظاىرة غير مفيكمة ما لـ نعرؼ أسبابيا ،كالبحث عف
فضبل عف التحكـ في
األسباب يسعى إلى إشباع االتجاه الفطرم لمشخص،
ن

الظكاىر بشكؿ أفضؿ.

ْ -التراكمية :تصؼ ىذه الخاصية الطريقة التي يتطكر بيا العمـ؛ ألف المعرفة
العممية أشبو بالبناء ،إذ إف كؿ نظرية عممية جديدة تحؿ محؿ النظرية القديمة،
كىذه الخاصية تزيد مف تسارع الحضارة؛ ألنيا تجعؿ العمماء يبدؤكف في شرح
الظكاىر أك حمكليـ لمشاكؿ مف نقطة الصفر ،كلكف في معظـ الحاالت يبدأ
مف حيث انتيى اآلخركف.
ٓ -الشمكلية كاليقيف :المعرفة العممية شاممة ،بمعنى أنيا تنطبؽ عمى جميع أمثمة
الظاىرة ،مما يعني أف العمـ شامؿ ،كتنطبؽ مشاكمو عمى جميع الظكاىر
المدركسة.
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فيما
ٔ -الدقة كالتجريد :تمنح ىذه السمة اإلنساف سيطرة أكبر عمى الكاقع ،كتمنحو ن

أفضؿ لقكانينيا ،كالكصكؿ إلى العمـ بحيث تحقؽ المغة الرياضية صفة الدقة

كالتجريد ،كتتطمب الدقة التحقؽ مف صحتيا مف خبلؿ األصالة.
ٕ -لمعمـ أدكاتو الخاصة :العمـ نشاط لو أدكاتو كطرقو الخاصة لجمع أك قياس
المعمكمات.
ٖ -العمـ يؤثر عمى المجتمع كيتأثر بو :يتطكر المجتمع بتأثير العمـ ،مثمما ينمك
العمـ بتأثير الظركؼ كاالتجاىات السائدة في المجتمع.

أىداف العمم وأخالقياتو ونتائجو
ذكر شيرينكؼ (ََِٖ) أف أىداؼ العمـ أربعة كما يمي:
بناء
ُ -الكصؼ :أحد أىداؼ العمـ ىك كصؼ مختمؼ الظكاىر الطبيعية ،ن
عمى المبلحظة كاستخداـ األجيزة كاألدكات العممية.
ِ -التفسير :ييدؼ العمـ إلى تطكير نظريات كتعميمات محددة لشرح أسباب
الظكاىر المختمفة التي سبؽ دراستيا.
ّ -التنبؤ :تيدؼ المعرفة بعد التعميمات كالتصكرات إلى تكقع ما سيحدث إذا
تـ تطبيؽ ىذه التعميمات في المكاقؼ الجديدة؛ لكي تككف ىذه التعميمات
عمميا مف خبلؿ ىذه التطبيقات.
عمميا ،كيجب التحقؽ مف صحتيا ن
مقبكلة ن
أيضا إلى التحكـ كالسيطرة عمى العكامؿ أك
ْ -اإلعدادات :ييدؼ العمـ
ن
الظركؼ التي تجعؿ ظاىرة معينة تحدث في صكرة معينة ،أك تمنع
حدكثيا .كبيف ىذا اليدؼ كاليدفيف السابقيف عبلقة كثيقة ،إذ إف السيطرة
عمى ظاىرة معينة تعتمد عمى صحة تفسيرىا كمعرفتيا باألسباب الحقيقية
التي تسببيا ،كما أف قدرتنا عمى التحكـ كالسيطرة عمى الظاىرة تزداد كمما
زادت قدرتنا عمى التنبؤ.
كبير في ظيكر مجمكعة مف القضايا
نصيبا نا
كضح شحادة (ََِٖ) أف لمعمـ
ك ٌ
ن
األخبلقية التي تحتاج إلى دستكر يساعد عمى تنفيذ جميع إنجازات العمـ كعممياتو ،مما
أدل إلى ظيكر مصطمح أخبلقيات العمـ؛ الذم يدرس القضايا األخبلقية كالعممية
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الناشئة عف العمـ ،ككذلؾ يتبع القضايا التقنية المحيطة بالنقاش ،كيستند إلى عديد مف
الضكابط كاال لتزامات كالتكجييات األخبلقية التي تحكـ طبيعة التعامؿ معيا ،كقد اتفقت
البحكث كالدراسات عمى تكزيع أخبلقيات العمـ إلى ثبلثة محاكر رئيسة؛ ىي السمكؾ
المجتمعي تجاه العمـ ،كالعمماء الذيف يعممكف في العمـ ،كالنكاتج الخاصة بالعمـ.
ي
كيرل كؿ مف الباكم كالشمرم (ََِِ) أف أخبلقيات العمـ تشمؿ مجمكعة مف
المعايير كالضكابط التي تحكـ النشاط العممي ،باإلضافة إلى مجمكعة مف الخصائص
التي يجب أف يتصؼ بيا العمماء .وبيف شحادة (ََِٖ) أف نتائج العمـ ىي تكازف
يتككف مف المعرفة العممية كمحتكياتيا ،مثؿ :النظريات كالمفاىيـ كالقكانيف ،كتيعرؼ
أيضا باسـ لغة العمـ ،لذا فإف الكممات تتكافؽ مع المفاىيـ كالنظريات كالقكانيف
ن
أيضا تتكافؽ مع
أيضا مع العبارات المستخدمة في المغة ،كنتائج العمـ ن
(التعميمات)؛ ك ن
البنية الييكمية لمعمكـ؛ حيث يصؿ إلييا المفكركف مف خبلؿ البحث كالمبلحظة

كبل مف
أف ن
أف مف المسممات في العمـٌ ،
كالتحقيؽ .في حيف يرل شيرينكؼ (ََِٖ) ٌ
الفركض كالنظريات قابمة لمتغيير كالتعديؿ حسب ما يستجد مف ظركؼ كأدلة جديدة،
أيضا عمى
كلذا فإنو ييحكـ بصحتيما ما دامت الحقائؽ كالتجارب تدعميما ،كذلؾ مبني ن
دائما بمعنى أنيا ال تبمغ درجة اليقيف الرياضي الحاسـ.
ٌ
أف نتائج العمـ نفسيا احتمالية ن
كعميو ،يستنتج الباحث أف العمـ مجمكعة متكاممة كمتكازنة مف المعارؼ التي
أساسا
تعتمد عمى المنيج العممي ،كمراقبة السمككيات كتجربتيا ،كقياسيا ،كيعد العمـ
ن

لممعرفة العممية ،كعميو فزيادة المعرفة تساعد زيادة التعمـ ،كاتخاذ الق اررات كالقدرة عمى
يكك يف
حؿ المشكبلت كتنمية اإلبداع كالخياؿ ،كجعؿ طريقة تفكير الطمبة إيجابية ،مما ِّ
حافز لتنمية كتطكير قدراتيـ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التطكير كالتدريب ،كاستخداـ
لدييـ نا
األساليب العممية الحديثة في التعميـ مثؿ الممارسات العممية كاليندسية كاالستراتيجيات

الحديثة كالمعاصرة التي تساعد الطمبة عمى إظيار قدراتيـ عمى التحميؿ كالتفسير،
كيكصميـ إلى
كيعزز ثقة الطمبة بأنفسيـ ،ي
كبناء المعرفة مما يحقؽ األىداؼ التعميمية ،ي
التعميـ الفعاؿ ،مما يتطمب النظر إلى الكضع الراىف لمعمـ في مجتمعنا ،كالقياـ
بعمميات التطكير لمعمِّـ العمكـ في ضكء العمـ كطبيعتو.
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مفيوم طبيعة العمم

أشار أردكراف كداغر ( )Erduran & Dagher, 2014إلى مفيكـ طبيعة العمـ بأنيا

عمميات البحث العممي كالتطكر الطبيعي في مجاؿ العمكـ الكتساب المعارؼ ،مما
يتعيف معرفة كيؼ تصاغ األفكار العممية كتجربتيا .في حيف ترل دراسة األحمد
كأيخريات ( )510۲أف مفيكـ طبيعة العمـ يشير إلى إبستمكلكجيا العمـ باعتباره طريقة
لممعرفة أك القيـ كالمعتقدات المتضمنة في المعرفة العممية كتطكرىا.
كقد عرؼ سيند ككاريف طبيعة العمـ بأنيا" :ترکيب بنيكم يتككف مف اتحاد
عمميات العمـ كنكاتجو ،كيبرز مف ىذه العبلقة مككف آخر ىك الطرؽ االستقصائية التي
تساعد العمماء في اكتشاؼ نكاتج عممية جديدة لدل دراستيـ الظكاىر الطبيعية في
العالـ" (كثؽ في الربابعة ،510۲ ،ص .)ٓ۷۲كأشار شحادة (ََِٖ) إلى أف طبيعة
العمـ تشمؿ ماىيتو كأىدافو ،كخصائصو ،كطرقو كعممياتو ،كبنيتو ،كمسمماتو،
كأخبلقياتو ،كعبلقتو بالتقنية كالمجتمع .كعرفيا الكمباني (َُِٖ) بأنيا بناء منظـ
لممعرفة العممية ،كطريقة الحصكؿ عمى ىذه المعرفة ،خبلؿ التجارب كاالستقصاءات،
باستخداـ عمميات العمـ ،كأخبلقيات يمتزـ بيا .في حيف أشار أبك ندا (َُِٕ) لطبيعة
العمـ بأف أىـ ما يميزىا بأنيا بناء مف المعرفة المنظمة كالمتطكرة ،كطريقة لمبحث عنيا
كاستخداميا لصالح اإلنساف ،ليتكصؿ إلى فيـ أفضؿ لمطبيعة كقكانينيا في ضكء
أىداؼ يسعى إلييا ،كخصائص تميزىا ،كعمميات كأخبلقيات يمارسيا كيمتزـ بيا.

أىمية طبيعة العمم
أكضحت دراسة إردكراف كداغر ( )Erduran & Dagher, 2014أىمية طبيعة العمـ
عمى النحك اآلتي:
ُ .فيـ طبيعة العمـ يساعد الطمبة عمى فيـ عمميات العمـ.
ِ .اتخاذ قررات مستنيرة بشأف االجتماعية العممية.
عنصر محكرنيا مف عناصر الثقافة المستنيرة.
نا
ّ .تقدير العمـ بكصفو
ْ .زيادة الكعي بقكاعد المجتمع العممي.
ٓ .تعمٌـ المحتكل العممي بعمؽ.
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أبعاد طبيعة العمم:

أشارت الدراسات السابقة إلى أبعاد طبيعة العمـ (زيتكفََُِ ،؛ الشمراني،
َُِِ؛ الكمبانيَُِٖ ،؛ ; ،)Erduran & Dagher, 2014كحددتيا في ثمانية أبعاد ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي:
 .4طبيعة المعرفة العممية (:)The Nature of Scientific Knowledge
تعد المعرفة العممية عرضة لمتغير كالتعديؿ ،كاعادة تفسيرىا في ظؿ التقدـ
نسبية كغير مطمقة ،كقد تككف معرضة لمخطأ ،حيث
العممي ،لذلؾ فالمعرفة العممية ٌ
يؤثر فيـ المعمِّـ لمطبيعة المتغيرة لممعرفة العممية في ممارساتو الصفية كأساليب التقكيـ،
فعندما يككف لدل المعمِّـ نظرة خاطئة لطبيعة المعرفة العممية يترتب عمييا نتائج سمبية
تنعكس في تدريس المعمِّـ لمعمكـ ،فتصبح ميمتو نقؿ المادة العممية كتمقينيا لمطمبة دكف

مناقشة عقمية.
 .2األساس التجريبي (:)Empirical Basis
متكامبل مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالقكانيف كالنظريات
نسيجا
تيعد المعرفة العممية
ن
ن
التي ينتجيا العمماء في ضكء مبلحظاتيـ كتجاربيـ لفيـ الظكاىر الطبيعية ،فالمعرفة
العممية تنتج بعد سمسمة منظمة مف اإلجراءات؛ مف تحديد المشكمة ،كجمع البيانات،
ككضع الفركض كاختبارىا ،كالتكصؿ إلى النتائج.
 .4الذاتية (:)Subjectivity
يصعب عمى العمماء التحرر مف الذاتية الشخصية ،فالخمفية النظرية ،كالتكقعات
كالخبرات السابقة تشكؿ طريقة تفكيرىـ ،كيتأثر العمـ بما تقدمو النظريات كالقكانيف
العممية ،إذ إف تطكر األسئمة كالتحقيقات كتفسير البيانات ،كالخمفية النظرية تسمح لمعمـ
بالتقدـ كال تبقى ثابتة ،كلكنيا تسيـ في تغيير العمـ عندما تيفحص األدلة السابقة مما
ييؤدم إلى بناء المعارؼ الجديدة كاالستكشافات.
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 .1اإلبداع (:)Creativity
يسيـ اإلبداع في الكصكؿ إلى االكتشافات العممية ،كتأتي ضركرة اإلبداع في
أف عممية االكتشاؼ العممي عممية معقدة متشابكة الجكانب تستند إلى مبلحظات
كاستدالالت ،مما يتطمب نسبة كبيرة مف اإلبداع كالخياؿ.
 .0التأثيرات االجتماعية الثقافية (:)Sociocultural Embeddedness

إنسانيا يتأثر بالمجتمع في تكجياتو كق ارراتو كالعكامؿ الثقافية
مسعى
ييعد العمـ
ن
ن
التي تمارس فيو ،مما يعكس القيـ السائدة فيو ،كيساعد عمى فيـ الحقائؽ الطبيعية
كالظكاىر كالبحث عف تفسيرات ليا ،فتأثر العمماء بالبيئة المحيطة كالعكامؿ االجتماعية
كالثقافية يؤثر عمى صنع الق اررات العممية.
 .1المالحظة واالستدالل (:)Observation and Inference
تعد المبلحظة كاالستدالؿ أداتيف ميمتيف في بناء المعرفة ،إذ يستند العمـ عمى
كؿ مف المبلحظة كاالستدالؿ ،فيناؾ جكانب متعمقة بالظكاىر الطبيعية ال يمكف
اكتشافيا بالمبلحظة ،فيمجأ العالـ لبلستدالؿ؛ كذلؾ لمربط بيف المعرفة الحالية القائمة
عمى المبلحظة ،كالمعرفة السابقة؛ لمكصكؿ إلى تفسيرات مناسبة لنتائج المبلحظة.
 .2النظريات والقوانين (:)Laws and Theories
اعا مختمفةن ضمف بنية المعرفة العممية ،فالنظرية
تعد النظريات كالقكانيف أنك ن
العممية مجمكعة مف التصكرات الذىنية ضمف نظاـ متكامؿ لتكضيح العبلقة بيف
الحقائؽ كالمفاىيـ كالقكانيف ،فتعمؿ النظرية العممية عمى بناء تفسي ارت لممبلحظات التى
تبدك غير مترابطة أك غير متسقة فيما بينيا ،كتقكـ عمى االفتراضات كالتنبؤات إلنتاج
نماذج ذىنية لمظاىرة تحت الدراسة ،أما القكانيف العممية فيي عبارة عف بيانات كصفية
لمعبلقة بيف الظكاىر المرئية.
 .3الترابط بين جميع األبعاد (:)Intedepenendence of these aspects
أم يبعد مف ىذه األبعاد بمعزؿ عف بقية األبعاد ،فبناء
ال يمكف النظر إلى ِّ
المعارؼ يتككف مف خبلؿ المبلحظة كاالستدالؿ كالتجريب ،كيتأثر كؿ فعؿ مف ىذه
األبعاد بالثقافة كالمجتمع الذم يمارس العمـ الذم يتأثر بالذاتية الشخصية لمعمماء.
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كفي ضكء أبعاد طبيعة العمـ السابقة؛ يرل الباحث أف طبيعة المعرفة ىي
المعارؼ كالخبرات التي يمكف اكتسابيا مف خبلؿ التجارب أك المبلحظات أك التأمؿ
أثناء التدريس ،كليا أىمية لمعمِّمي العمكـ ،فكمما زادت معرفة المعمِّـ زاد كعيو كفيمو
لطبيعة العمـ كحقائقو كنظرياتو كقكانينو ،مما يتيح الفرصة لمتعمـ مف خبلؿ البحث
كاالستقصاء كاالستكشاؼ ،كيساعد عمى تنمية ميارات البحث العممي ،كالفيـ كتفسير
الظكاىر كبناء الخبرات الجديدة ،األمر الذم يتطمب البعد عف الذاتية ،كعدـ التحيز،
كالتمسؾ بالمكضكعية ،كمراعاة الخمفية الثقافية كاالجتماعية لممجتمع ،كىك ما يجعؿ
فعاال كمحققنا لؤلىداؼ المنشكدة.
التعمـ ن
كقد قسـ الخميمي كآخركف (ُٔٗٗ) طبيعة العمـ عمى ثبلثة أبعاد رئيسة ،ىي:
نتائج العمـ ،كعمميات العمـ ،كأخبلقيات العمـ .كما أكد ليدرماف (

Lederman, 1998,

كيمًمكف
 )2007عمى كجكد إجماع حكؿ المعايير األساسية التي يجب أف يتعمميا الطمبة ي
بيا حكؿ طبيعة العمـ .كمف المعايير التي أ ً
يجمع عمييا:
ُ .المعرفة العممية مكثكقة ،كلكنيا عرضة لمتغيير.
ِ .التجريبية ،أم االعتماد عمى المبلحظات العممية.
ّ .مكضكعية العمـ ال تخمك مف التحيزات الشخصية كمثقمة بالنظريات.
ْ .المعرفة العممية تشمؿ اإلبداع البشرم كالخياؿ كاالختراعات.
ٓ .تتأثر المعرفة العممية بالسياؽ الثقافي كاالجتماعي.
ٔ .ىناؾ اختبلؼ بيف االستدالالت كالمبلحظات ،حيث تختمؼ المبلحظات
كفقنا لمعتقدات العمماء كمعرفتيـ السابقة.
ٕ .القكانيف كالنظريات العممية ىي أنكاع مختمفة مف المعرفة ،كال يمكف أف
تتحكؿ النظرية العممية إلى قانكف عممي.
ٖ .ال تكجد طريقة عممية كاحدة تسير كفؽ خطكات المتابعة العممية التي
يتبعيا العمماء ،كتؤدم إلى معرفة عممية سميمة.

أىمية فيم طبيعة العمم في تدريس العموم
أكد زيتكف (ََُِ) أىمية فيـ طبيعة العمـ في تدريس العمكـ مف خبلؿ اآلتي:
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ُ .قيمة طبيعة العمـ في التعميـ كالتعمـ.
ِ .طبيعة العمـ تساعد عمى تعزيز المحتكل العممي.
ّ .معرفة طبيعة العمـ تعمؿ عمى زيادة فيـ العمـ.
تحسف الميكؿ كاالىتمامات في العمكـ.
ْ .طبيعة العمـ ِّ
ٓ .فيـ طبيعة العمـ يعزز القدرة عمى اتخاذ الق اررات.

إيجابيا إستراتيجيات كطرائؽ تدريس العمكـ كالمعرفة
ٔ .فيـ طبيعة العمـ يعزز
ن
العممية لممتعمميف.
ككضح الزعبي (ََِٗ) أف كبل مف طبيعة العمـ كفيـ أساسيات تعميـ العمكـ
جانبا مف قاعدة المعرفة األساسية التي
يرتبطاف ارتبا ن
طا كثيقنا مع بعضيما كيشكبلف ن
يجب أف يمتمكيا مدرس العمكـ لتعميـ العمكـ بطريقة جيدة .كأشار زيتكف (َََِ) إلى
أف فيـ المعمِّـ لطبيعة العمكـ يساعد عمى بناء استراتيجيات تدريس جديدة ،كيؤثر عمى
جكدة األسئمة التي يطرحيا عمى طبلبو .لذلؾ ،مف الضركرم فيـ معمِّمي العمكـ

فيما دقيقنا لممحتكل العممي.
لطبيعة العمكـ؛ حتى يتمكنكا مف إعطاء طبلبيـ ن
في حيف كضح التميمي ككراقة (َُِٕ) أف فيـ طبيعة العمـ يعد أحد أىـ
خصائص الفرد المتعمـ ،إذ إنيا تساعد الفرد عمى فيـ بيئتو ،كحؿ مشاكمو ،كالتعامؿ
مع األجيزة المتداكلة في الحياة بطريقة مناسبة لعصر العمـ كالتقنية .كطبيعة العمـ ليا
تأثير كبير عمى محتكل المناىج المدرسية ،كعمى تنظيـ تجارب المناىج التعميمية،
حيث يساعد العمـ عمى إيجاد العبلقة بيف السبب كدراسة الظكاىر الطبيعية؛ كىذا يزيد
مف معرفة المتعمـ بالمعرفة العممية.
كعمى ذلؾ ،يؤكد ىكلبركؾ كرانيكمي ( )Holbrook & Rannikmae, 2007أف أساس
طبيعة تعميـ العمكـ يعزز تطكير الثقافة العممية ،إذ إف مدخؿ تدريس العمكـ يجب أف
يتـ فيو التعميـ مف خبلؿ العمـ ،كليس العمـ مف خبلؿ التعميـ ،كىذا يشمؿ فيـ طبيعة
العمـ كتطكير الذكاء كميارات التكاصؿ كاالتجاىات اإليجابية ،كتحقيؽ األىداؼ في
البعد االجتماعي ،كما ينظر إلى فيـ طبيعة العمـ كعنصر ىاـ مف أجؿ تحقيؽ
المكاطنة كتنمية الثقافة العممية كالتقنية.
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ككفؽ تمؾ الرؤية ،أكضح ليدرماف ( )Lederman, 2006لمميتميف بفمسفة العمـ أف
دراسة كفيـ طبيعة العمـ تكمف في عدة جكانب ،بما في ذلؾ الجانب األخبلقي ،حيث
يسيـ فيـ طبيعة العمـ في تطكير المعايير العممية التي تجسد االلتزامات األخبلقية
كبير في المجتمع ،ككذلؾ يساعد فيـ طبيعة العمـ في تسييؿ دراسة
التي تشكؿ جزنءا نا
المكضكعات العممية.
كثير مف الباحثيف في
كفي سياؽ التعرؼ عمى طبيعة العمـ كأبعاده ،أجرل ه
عددا مف األبحاث كالدراسات التي تتعمؽ
المممكة العربية السعكدية كالعالـ
عمكما ن
ن

بطبيعة العمـ كأبعاده مع متغيرات أخرل .كمف الدراسات التي تناكلت طبيعة العمـ
كأبعاده في المممكة العربية السعكدية ،دراسة آؿ طراد (َُِٔ) التي ىدفت إلى التعرؼ
عمى مستكل الكعي بطبيعة العمـ بأبعاده الثبلثة؛ المعرفي كالسمككي كالكجداني لدل
معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ،كاستيخدـ المنيج الكصفي المسحي التحميمي لجمع
البيانات ،كتككنت العينة مف (ُٗٔ) معمِّما مف معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة

بالمدارس الحككمية التابعة لك ازرة التعميـ في محافظة المخكاة ،كسراة عبيدة ،كنجراف،
كتككنت أداة الدراسة مف مقياس الكعي بطبيعة العمـ لمعمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
في األبعاد :المعرفي ،السمككي ،كالكجداني ،كأشارت أبرز النتائج إلى انخفاض مستكل
الكعي بطبيعة العمـ في البعد المعرفي لدل معمِّمي العمكـ ،كانخفاض مستكل الكعي
عمميا ،كانخفاض مستكل
السمككي لدل معمِّمي العمكـ عف مستكل التمكف المقبكؿ
ن
عمميا ،كأكصت الدراسة
الكعي الكجداني لدل معمِّمي العمكـ عف مستكل التمكف المقبكؿ ن
بضركرة تنمية الكعي بطبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ في أثناء الخدمة بجميع أبعاده

المعرفية كالكجدانية كالسمككية مف خبلؿ تطكير برامج تدريبية في مجاؿ طبيعة العمـ
مف شأنيا تعميؽ فيـ المعمِّميف ،كتعميؽ إدراكيـ في ىذا المجاؿ.
كىدفت دراسة السبيعي كحج عمر (َُِٔ) إلى الكشؼ عف تصكرات معمِّمات
العمكـ لطبيعة العمـ ،كما اىتمت بمعرفة أثر بعض المتغيرات (المؤىؿ ،كالتخصص،
كسنكات التدريس) عمى تصكراتيف ،كتككنت عينة الدراسة مف (ُّٕ) معمِّمةن لمعمكـ في
ائيا مف معمِّمات مدارس منطقة الرياض ،كلتحقيؽ
المرحمة الثانكية ،تـ اختيارىف عشك ن
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أىداؼ الدراسة جرل استخداـ المنيج الكصفي المسحي ،كتبني مقياس طبيعة العمـ
( ،)MOSQكالتأكد مف صدقو كثباتو ،كأشارت النتائج إلى كجكد خمط بيف التصكرات
الصحيحة كالخاطئة لدل عينة الدراسة في تصكراتيف عف مفاىيـ كأبعاد طبيعة العمـ،
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات المؤىؿ العممي ،كالتخصص،
و
كاؼ لطبيعة
كسنكات التدريس .كأكصت الدراسة بإعداد معمِّـ العمكـ الكتساب فيـ
العمـ ،كزيادة تضميف مفاىيـ طبيعة العمـ بجميع أبعادىا في كتب العمكـ في التعميـ
العاـ.
ككشفت دراسة األحمد كأيخريات (َُِٖ) عف تصكرات معمِّمات العمكـ لممرحمة
المتكسطة حكؿ مفاىيـ طبيعة العمـ ( )NOSكفؽ الجيؿ التالي مف معايير العمكـ
( )NGSSكاستيخدـ المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية مككنة مف
(ِِٔ) معمِّمةن لمعمكـ في المرحمة المتكسطة بمدارس مدينة الرياض ،كصممت األداة
عمى شكؿ استبانة عدد فقراتيا (ِٓ) فقرة ،كتكصمت الدراسة إلى أف معمِّمات العمكـ
لدييف تصكرات عالية صحيحة حكؿ طبيعة العمـ ،ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في تصكرات طبيعة العمـ كفؽ ( )NGSSلدل المعمِّمات تعزل لمتخصص
كسنكات الخبرة.
كما تناكلت بعض الدراسات العربية طبيعة العمـ كأبعاده ،مثؿ دراسة القضاة
(َُِٔ) التي ىدفت إلى تقصي مستكل فيـ معمِّمي العمكـ لطبيعة العمـ كفؽ معايير
الجمعية الكطنية لمعمِّمي العمكـ ) (NSTAفي األردف في ضكء بعض المتغيرات
الديمغرافية مثؿ جنس المعمِّـ كخبرتو التدريسية كتخصصو الدراسي ،كتألفت عينة

الدراسة مف (َُٕ) مف المعمميف كالمعممات الذيف يعممكف في المرحمتيف األساسية
كالثانكية في مديرية التربية كالتعميـ في محافظة عجمكاف ،كلجمع البيانات تـ تطبيؽ
اختبار فيـ طبيعة العمـ ،كأشارت أبرز النتائج إلى أف مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل
ِّ
ِّ
فيما
معممي العمكـ في ضكء معايير الجمعية الكطنية لمعممي العمكـ ) (NSTAكاف ن
أيضا أف فيـ طبيعة العمـ ال يختمؼ جكىرنيا
بكيا ،كأظيرت النتائج ن
متدنيا غير مقبكؿ تر ن
ن
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بيف فيـ المعمِّميف باختبلؼ الجنس كالتخصص ،ككجكد فرؽ ذم داللة في فيـ
المعمِّميف لطبيعة العمـ يغزل لمتغير الخبرة التدريسية.
كفي ىذا السياؽ ،ىدفت دراسة الحكسنية (َُِٔ) لمتعرؼ عمى تصكرات

معمِّمي العمكـ في الحمقة الثانية (ٓ )َُ-مف التعميـ األساسي عف طبيعة العمـ بأبعاده
األربعة (المعرفة العممية ،كالطريقة العممية ،كطبيعة عمؿ العمماء ،كالمؤسسة العممية)
كتحديد مدل االختبلؼ في تصكراتيـ باختبلؼ النكع كسنكات الخبرة ،كاستيخدـ المنيج
الكصفي ،كتمثمت أداة الدراسة في مقياس تصكرات معمِّمي العمكـ عف طبيعة العمـ
بأبعاده األربعة ،كتككنت العينة مف (ُِٔ) معمِّما كمعمِّمة؛ منيـ (َٖ) معمِّما ك(ِٖ)

معمِّم نة مف معمِّم ي العمكـ بمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي كالمكزعيف عمى
كاليات محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف ،كأظيرت النتائج كجكد تصكرات صحيحة
عف طبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ ،مثؿ تصكرىـ بأف المبلحظة العممية تتطمب عند
ً
المبلحظ ،كتصكرات خاطئة عف طبيعة العمـ،
اعيا مف قبؿ
إجراء التجارب تخطي ن
طا ك ن
مثؿ تصكرىـ بأف الفرضيات العممية تتطكر لتصبح في النياية نظريات ،ككذلؾ عدـ

إحصائيا عند مستكل داللة ( )α=0.05تعزل لمتغيرم النكع كسنكات
كجكد فركؽ دالة
ن
الخبرة ،كأكصت الدراسة بأىمية إقامة دكرات تدريبية مكثفة قبؿ الخدمة كفي أثنائيا،
تيتـ بمكضكع طبيعة العمـ بمحاكرىا األربعة.
كىدفت دراسة التميمي كركاقة (َُِٕ) إلى التعرؼ عمى طبيعة العمـ لدل

معمِّمي عمكـ المرحمة األساسية العميا كعبلقتو بمستكل الفيـ العممي لمقضايا الجدلية،
كتككنت عينة الد ارسة مف (ُّٕ) معمِّما كمعمِّمة تـ اختيارىـ بطريقة المسح الشامؿ،
كاستيخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار فيـ طبيعة العمـ،
كاختبار الفيـ العممي لمقضايا العممية الجدلية ،كأظيرت النتائج أف مستكل فيـ طبيعة
طا ،كأف مستكل فيـ القضايا العممية الجدلية كاف
العمـ لدل معمِّمي العمكـ كاف متكس ن
ضعيفنا.

كىدفت دراسة الكمباني (َُِٖ) إلى الكشؼ عف مدل تضميف أبعاد طبيعة
العمـ في كتابي األحياء في الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر بسمطنة عماف،
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كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت أداتا الدراسة ،كىما بطاقة تحميؿ محتكل ،كاختبار فيـ
طبيعة العمـ ،كاستيخدـ المنيج الكصفي الستقصاء فيـ الطمبة ألبعاد طبيعة العمـ،
كالمنيج التحميمي لتحديد مدل تضميف أبعاد طبيعة العمـ في محتكل كتابي األحياء،
طالبا كطالبةن في مرحمة الصؼ الثاني عشر،
كتككنت عينة الدراسة مف (َِِ)
ن
كأشارت النتائج إلى تضميف جميع أبعاد طبيعة العمـ في محتكل كتابي األحياء كلكف

و
بنسب متفاكتة ،كأكصت الدراسة بضركرة تضميف أبعاد طبيعة العمـ بصكرة أكبر في
محتكل كتابي األحياء ،كبشكؿ أكثر تكازننا ،كرفع مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ.
كىدفت دراسة الربابعة (َُِٗ) إلى الكقكؼ عمى مستكل فيـ معمِّمي العمكـ
في األردف لطبيعة العمـ في ضكء مشركع (َُِٔ) ،كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات
الديمكغرافية ليـ ،كاستيخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت العينة (ُٕٓ) معمِّما
كمعمِّمةن تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف عدة مدارس مف المرحمتيف األساسية كالثانكيػة
فػي مػديريات التعمػيـ العامػة كالخاصة في محافظة العاصمة عماف ،كلجمع البيانات

تدنيا ممحكظنا مف قبؿ
طيِّبؽ اختبار فيـ طبيعة العمـ ،كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ن
معمِّمي العمكـ في فيـ طبيعة العمـ ،كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة تعزل لمتغيرات الدراسة
إحصائيا لمصمحة المعمِّميف الحاصميف
فرؽ داؿ
باستثناء المؤىؿ العممي الذم ظير فيو ه
ن
عمى شيادات عميا (ماجستير ،كدكتك اره).

أما عف الدراسات األجنبية ،فقد تناكلت كثير مف الدراسات طبيعة العمـ كأبعاده،
كذلؾ مثؿ دراسة كابس ككركفكرد ( )Capps & Crawford, 2013في أمريكا ،كالتي ىدفت
إلى تقديـ آلية كثائؽ مبنية عمى األدلة باستخداـ التدريس القائـ عمى تقصي حقائؽ
طبيعة العمـ ،كتقديـ كجيات نظر المعمِّميف حكؿ تقصي طبيعة العمـ كممارسات
الصفكؼ مف الصؼ
يدرسكف
التدريس الخاصة بيـ ،تككنت العينة مف (ِٔ) معمِّما ِّ
ى

عاما ،كاستيخدـ
الخامس إلى الصؼ الثالث المتكسط كلدييـ خبرة ال تقؿ عف (ُُ) ن
المنيج التحميمي مع استخداـ البيانات الكمية كالنكعية عف طريؽ تحميؿ المنيج
كالمبلحظات الصفية ،كتسجيؿ مقاطع الفيديك ،كالمقاببلت مع المعمِّميف ،كمف ثـ تكزيع
استبانة عمييـ ،كأشارت النتائج إلى أف أغمبية المعمِّميف ليـ كجيات محدكدة حكؿ
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طبيعة العمـ مما انعكس عمى تدريسيـ ،ككذلؾ قدرات المعمِّميف كميارتيـ في طرح
طبيعة العمـ لكحظت بشكؿ ضعيؼ في أثناء ممارستيـ الصفٌٌية ،ككذلؾ المعمِّميف الجدد
كاف لدييـ انخفاض في فيـ طبيعة العمـ ،كأكصت الدراسة بأىمية تعريؼ المعمِّميف
حكؿ الكيفية التي يمكف مف خبلليا طرح األسئمة المتعمقة بطبيعة العمـ ،كاالىتماـ
بالتنمية المينية لممعمِّميف حكؿ طبيعة العمـ.
كأجرل أيدينز كأكزديمؾ ( )Aydeniz & Ozdilek, 2015دراسة ىدفت إلى تقييـ فيـ

معمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة في إحدل الجامعات التركية لمعمـ كالجدؿ العممي ،كالفرؽ
بيف الجدؿ العممي كالتفسير العممي .كتككنت عينة الدراسة مف (َْ) معمِّ نما كمعمِّمةن،
كبينت النتائج أف غالبية المشاركيف ينقصيـ الفيـ الكافي مف العمـ كالجدؿ العممي،
كالفرؽ بيف التفسير العممي كالجدؿ العممي.
في حيف كشفت دراسة أكنمكم كأيج ( )Oyinloye & Ige, 2018عف فيـ المعمِّميف
كالطمبة لطبيعة العمـ لمتنبأ بإنجازات الطمبة في عمـ األحياء في المدارس الثانكية العميا
في كالية أكيك بنيجيريا ،كتككنت العينة مف (ََْ) طالب ،ك(َِ) معمِّما تـ اختيارىـ
ائيا ،كتـ استخداـ مقياس فيـ المعمِّميف لطبيعة العمـ ،كمقياس فيـ الطمبة لطبيعة
عشك ن
العمـ ،كاختبار تحصيمي في األحياء ،كاتضح أف ىناؾ عبلقة ىامة بيف فيـ المعمِّميف

كفيـ طبلبيـ كالتحصيؿ في األحياء ،كأشارت النتائج إلى أف ىناؾ بعض الفيـ غير
و
الصحيح حكؿ طبيعة العمـ مف قبؿ معمِّمي األحياء مما أدل إلى و
ضعيؼ لمطمبة،
أداء

جيكدا لتكفير التدريب الكافي لممعمِّميف بأىمية
كأكصت الدراسة بضركرة بذؿ الحككمة
ن
طبيعة العمـ.
كىدفت دراسة كاريساف كسيبيسكم ( )Karisan & Cebesoy, 2018إلى استكشاؼ
آراء معمِّمي العمكـ حكؿ طبيعة العمـ ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج النكعي،
كتككنت العينة مف (ُٓ) معمِّما مف معمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة (ُْ معمِّمة ،كمعمِّـ
كاحد فقط) مف الجامعات الحككمية التركية ،كتـ الكشؼ عف آراء معمِّمي العمكـ قبؿ
الخدمة باستخداـ تحميؿ الكثائؽ الذم كضعو عبدالخالؽ كآخركف (ُٖٗٗ) كأداة رئيسة
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لتقييـ اآلراء ،كأشارت النتائج إلى أف معظـ المعمِّميف قبؿ الخدمة لدييـ آراء مستنيرة
حكؿ طبيعة العمـ كالجكانب التجريبية ،كالذاتية ،كاإلبداعية ،ما عدا الجكانب النظرية.
ككشفت دراسة سكبراتك كآخريف ( )Schnieder et al., 2019عف مستكل فيـ طبيعة
العمـ لمعمِّمي الفيزياء قبؿ الخدمة بأندكنيسيا مف خبلؿ تحميؿ المحتكل فيما يتعمؽ
بالحقائؽ كالمفيكـ كالمبادلء كالفرضيات كالقكانيف كنظريات الحركة كاألرقاـ القياسية
لمفيزياء عمى أساس النكع كالعمؿ الجماعي ،كتـ استخداـ المنيج المختمط (الكصفي
خطيا كمقابمة شبو منظمة ،كتألفت العينة
استبيانا
التحميمي ،كالكمي) ،كشممت الدراسة
ن
ن
مف (ُّ) معمِّما .كأشارت أبرز النتائج إلى أف أداء اإلناث لفيـ طبيعة العمـ كاف
أفضؿ مف أداء الذككر.
كأجرل فينيسا كىاليمتكؿ

(& Halimatul, 2019

 )Venessaدراسة ىدفت إلى

الكشؼ عف كجيات نظر مدرسي الكيمياء قبؿ الخدمة كمدرسي التقنية قبؿ الخدمة
بجامعة سريكيجايا اإلندكنيسية حكؿ طبيعة العمـ لمساعدة طبلبيـ الحقنا عمى فيـ
المفاىيـ العممية ،كتككنت العينة مف (ْٖ) معمِّما مف معمِّمي الكيمياء قبؿ الخدمة ،كتـ
استخداـ المنيج الكصفي ،كتمثمت أداة الدراسة في االستبياف المؤلؼ مف ثمانية أسئمة،
حيث تـ جمع البيانات مف خبلؿ دراسة استقصائية تتضمف آراء معمِّمي الكيمياء قبؿ
الخدمة ،كأظيرت النتائج أف الطمبة لدييـ كجيات نظر متميزة عمى الرغـ مف كجكد
بعض البيانات التي ال يزاؿ ىناؾ اختبلؼ عمييا حكؿ طبيعة العمـ.
ككشفت دراسة سيميؾ ( )Selik, 2020عف التغيرات في فيـ طبيعة العمـ لمعمِّمي
الكيمياء بعد المشاركة في عمميات التعمـ التأممي بتركيا ،كتألفت عينة الدراسة مف (ٗ)
معمِّميف مف معمِّمي الكيمياء ،كأيجريت الدراسة كفقنا لممنيج النكعي ،كتـ جمع البيانات
مف خبلؿ استبياف مفتكح تألؼ مف (َُ) بنكد ،كأيجريت المقاببلت مع المشاركيف في
فيما
االستبياف لتكضيح أجكبتيـ عمى األسئمة ،كبينت النتائج أف لدل أغمب المشاركيف ن

جدا نحك مستكل الفيـ لطبيعة العمـ لـ تحدث عمى المستكل المطمكب لجميع
ضعيفنا ن
الجكانب المتعمقة قبؿ التدريس كبعده ،كتـ تحديد بعض الجكانب اإليجابية نحك فيـ
طبيعة العمـ.
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حظي
كيتضح مف استعراض الدراسات السابقة أف مكضكع أبعاد طبيعة العمـ قد
ى
بالبحث كاالستقصاء مف قبؿ الباحثيف ،في محاكلة جادة لفيـ األبعاد المختمفة لطبيعة
العمـ ،كىذا مؤشر عمى أىميتيا .كيتفؽ البحث الحالي مع الدراسات التي تناكلت
مكضكع أبعاد العمـ ،كلكنو يتميز عنيا بدراسة برنامج تطكير ميني مقترح قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية كأثره عمى أبعاد طبيعة العمـ كالمعتقدات لدل معمِّمي
العمكـ .كما أفادت دراسات ىذا المحكر في كيفية تحديد أداتي القياس ألبعاد طبيعة
العمـ مف خبلؿ االستبانة ،كالمقابمة.

المعتقدات ((Beliefs
المحور الرابع ُ :

تناكؿ الباحث في ىذا المحكر مفيكـ المعتقدات ،كطبيعة معتقدات المعمِّميف،

كخصائص المعتقدات ،كالفرؽ بيف المعتقدات كاالتجاىات ،كأنكاع االتجاىات ،كالفرؽ
المعتقدات مف المكضكعات التي تدخؿ ضمف
بيف المعتقد كالتصكر .كييعد مكضكع ي
صميـ ثقافة المجتمع ،كتعمؿ عمى كشؼ المستكل العقمي كالفكرم ألفراده ،كلذلؾ فإف
غالبا لباحثيف ينتمكف لثقافة المجتمع الذم تجرم
مثؿ ىذا النكع مف الدراسات يحتاج ن
عميو الدراسة (الناصر كخميفة.)َََِ ،

مفيوم المعتقدات
اىتـ التربكيكف كالباحثكف بدراسة مفيكـ المعتقدات ،خاصةن فيما يتعمؽ بمعتقدات

المعمِّميف حكؿ طبيعة المعرفة العممية ،كمحاكلة الربط بيف المعتقدات كطيرؽ تعميميـ

ظيىر بذلؾ مفيكـ المعتقدات المعرفية عمى يد بيرم ( )Perryعاـ
لتخصصاتيـ ،لي ٍ
ُٖٔٗـ الذم اعتبرىا طريقة فيـ األفراد طبيعة المعرفة كعممية التعمٌـ .كيمكف تقسيـ
المعتقدات إلى :معتقدات عامة ،كىي معتقدات األفراد كأفكارىـ حكؿ طبيعة المعرفة
لدل المجتمع ،كمعتقدات شخصية ،كىي معتقدات الفرد حكؿ المعرفة العممية مف حيث
بنيتيا كثباتيا كمصادرىا كسرعة اكتسابيا ،كتعد ىذه المعتقدات أكثر ارتباطنا بعممية

التعمـ (المكمني كخزعمي.)َُِٓ ،

كتناكلت عديد مف األدبيات تعريؼ المعتقدات ،حيث عرؼ برياف

(2012

 )Bryan,المعتقد بأنو جزء مف مجمكعة مف اليياكؿ النفسية التي تصؼ عممية التفكير
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البشرم ،كالتي تكجو سمككيات اإلنساف .كقد أشار غنيـ كآخركف (َُِٔ) إلى أف
المعمِّميف يحممكف معتقدات تتعدل المكضكعات المتعمقة بمينتيـ ،كىذه المعتقدات تؤثر
في ممارستيـ التعميمية ،كيمكف تمييزىا عف معتقداتيـ التربكية ،كالتي تتعمؽ بصكرة
تحديدا بالعممية التعميمة ،كتتضمف ىذه المعتقدات أفكارىـ عف الطمبة كالمعمِّميف
أكثر
ن

كعممية التعمـ كالتعميـ ،كطبيعة المعرفة كالمنياج ،كدكر المدرسة في المجتمع.

كفي ضكء ذلؾ؛ يرل الباحث أف سمكؾ المعمِّـ تحركو الدافعية ،كالقيـ،
كاالتجاىات ،لمقياـ بالمياـ المطمكبة ،مف تخطيط لمتدريس كاستخداـ األساليب
كاالستراتيجيات الحديثة في التدريس كعمميات التقكيـ كما إلى ذلؾ مف مياـ ،كعميو لف
تككف لديو الرغبة في التطكير كالقياـ بالمياـ المطمكبة ،ما لـ تكف لديو معتقدات كدكافع
تحركو لذلؾ ،كالتي قد يراىا اآلخركف غير ممكنة أك مستحيمة.

طبيعة معتقدات المعمِّمين

أشار إيفانس كآخركف

(et al., 2014

 )Evansإلى أف ىناؾ مجمكعة مف

االفتراضات حكؿ طبيعة معتقدات المعمِّميف ،كىي:

تأثير مف المعرفة في القدرة عمى تحميؿ كحؿ المشكبلت كاتخاذ
ُ .المعتقدات أكثر نا
الق اررات التعميمية.
ِ .تختمؼ المعتقدات فيما بينيا مف حيث قكة تأثيرىا ،مما يؤدم إلى معتقدات
جكىرية كمعتقدات ىامشية ،كعميو معتقدات الفرد أكثر مقاكمة لمتغيير.
ّ .المعتقدات ال تكجد بمعزؿ عف بعضيا البعض ،كلكنيا مرتبة في بنية داخمية
مف األنظمة.
ْ .قد تككف لدل األفراد مجمكعة مف المعتقدات المتنافسة حكؿ نفس المكضكع.
 .0عندما يتـ تغيير أحد المعتقدات تتأثر المعتقدات األخرل.
كلذلؾ يرل الباحث أف األفكار (المعتقدات) التي تدكر حكؿ المفاىيـ المعرفية
لمشخص تختمؼ مف شخص إلى آخر ،كؿ حسب يمدركاتو كاتجاىاتو ،كما أف لمبيئة
تأثير عمى أفكاره  ،كطريقة تفكيره بما يتناسب مع مجتمعو.
التي يعيش فييا الفرد نا
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كبيف إبراىيـ (َُِٔ) أف المعتقدات التربكية لممعمِّميف تشكؿ عدة أبعاد ميمة
لتأثير المعمِّـ عمى طبلبو ،إذ إف معتقدات المعمِّـ فيما يتعمؽ بالعممية التعميمية مف
المناىج كطرؽ التدريس كأساليب التقييـ كاألنشطة تي ِّ
حد يد إلى حد كبير ممارساتو الفعمية
في الفصؿ الدراسي ،فالمعمِّـ الذم يؤمف بحرية التعبير كالتعمـ الذاتي الفعاؿ ،كالتعمـ

مف خبلؿ النشاط كاالبتكار سيدير فصمو بما يتماشى مع ىذه القناعات كالرؤل .كأشار
إيفانس كآخركف ( )Evans et al., 2014إلى أف التطكير الميني لممعمِّميف ينبغي أف يرتبط
بمعتقداتيـ ،حيث يشكؿ ذلؾ أحد العكامؿ اليامة في التدريس الفعاؿ ،كالذم يعكد
أيضا إلى أىمية
بالنفع عمى كؿ مف المعمِّـ كالمتعمـ .كأشار حشكة ( )Hashweh, 2005ن
معتقدات المعمِّـ كدكرىا الميـ في كيفية تدريس تخصصو ،مع األخذ في االعتبار أف
البنية التربكية ىي التفاعؿ بيف معرفة المعمِّـ بالمحتكل التعميمي مف ناحية ،كمعتقداتو

مف جية أخرل.
كأكد فيؿ ( )Veal, 1999عمى ضركرة دراسة معتقدات المعمِّميف؛ ألنيا تؤثر عمى
ممارساتيـ عمى الرغـ مف كجكد بعض العكامؿ التي تؤثر عمى كيفية تكظيؼ ىذه
المعتقدات ،بما في ذلؾ خمفية المعمِّـ حكؿ العمكـ كالمرافؽ المتاحة لو أك البيئة أك
المدرسة كغيرىا ،كقد يككف مف الصعب تغيير ىذه المعتقدات بسبب خبرة المعمِّـ

السابقة في التعمـ .كبيف إبراىيـ (َُِٔ) أف المعتقدات التربكية ترتبط بمتغير آخر
يسيـ في جعؿ ىذه المعتقدات قابمة لمتطبيؽ كالظيكر ،كليا تأثير يمكف قياسو ،كىذا
المتغير ىك الكفاءة الذاتية؛ ألف كجكد المعتقدات التعميمية المتقدمة ال يعني بالضركرة
أف المعمـ يستخدـ طرؽ التدريس المطبقة دكف دمجيا بمستكل مف الكفاءة الذاتية ،كبما
يتناسب مع المعتقدات المتقدمة لديو.
كفي مجاؿ الحديث عف التطبيؽ العممي كالخبرات كاألشكاؿ المختمفة لممارسة
المعمِّميف ،مف الضركرم معالجة معتقدات المعمِّـ؛ ألف معتقدات معمِّمي العمكـ حكؿ

ميما في تعميـ العمكـ ،كتؤثر عمى األدكار كمعمِّميف،
عممية التدريس كالتعمـ تمعب نا
دكر ن
كىك عامؿ ميـ كحاسـ في تقرير ما يفعمكنو داخؿ الفصؿ؛ ألف اإليماف ىك ما يحفز
السمكؾ ،كمف السيؿ ترجمتو كممارسة عممية عمى أرض الكاقع (.)Tobin et al., 1994
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كبيف فايفز ) (Fives, 2005أنو يجب أف يككف لدل معمِّـ العمكـ مستكل و
عاؿ مف
المعتقدات التربكية ،كيتميز بمجمكعة مف الخصائص ،مثؿ القدرة عمى التعامؿ مع
مكاقؼ التدريس بنجاح ،كتمبية احتياجات المتعمميف ،كاستخداـ استراتيجيات التحقيؽ،
كحؿ المشكبلت كالعمؿ التعاكني ،كاالنفتاح عمى األفكار الجديدة ،كأف تككف لديو قدرة
عالية عمى التكيؼ مع التقنية.
ككفؽ تمؾ الرؤية ،كضح ماير

(1999

 (Mayer,أف سمكؾ المعمِّـ في الفصؿ

الدراسي كتفاعمو مع الطمبة يشير إلى نتيجة معتقداتو حكؿ عممية التعمـ كالتعميـ،
فعندما يبدأ المعمِّـ تعميمو الكظيفي ،كتككف لديو الرغبة في القياـ بيذا العمؿ ،لكنو
كثير مف معتقدات حكؿ ما يتـ تدريسو مع تأثير خبرتو السابقة كطالب في
أيضا نا
يحمؿ ن
ا لمدرسة ،كمف تجاربو الخاصة ،كمف اإلعداد الجامعي الذم حصؿ عميو ،كمف البيئة
المدرسية التي سيمارس فييا مينتو ،كمف أقرانو في التدريس ،كمف طمبتو الذيف سيقكـ
بتدريسيـ ،كجميع ىذه التأثيرات السابقة ستدعك المعمِّـ إلى االعتقاد بأنو يعرؼ كيفية
التدريس ،كبالتالي سيقاكـ أم تكجيو ،كيعتقدكف أف الميمة األساسية لممعمِّـ ىي نقؿ

المعمكمات إلى الطمبة بطريقة سمسة كبسيطة.

خصائص المعتقدات

أكضح باجريس ( )Pajares, 1992أف المعتقدات تتميز بعدد مف الخصائص
منيا:
ُ .يتـ تشكيميا في كقت مبكر ،كبالتالي تتميز باالستقرار النسبي ضد التناقضات
التي يسببيا العقؿ أك الكقت أك الخبرة أك التعميـ .ككمما يد ًمج المعتقد في بنية
المعتقدات بشكؿ أسرع كاف مف الصعب تعديميا أك تغييرىا.

نظاما مف المعتقدات يخزف جميع معتقداتيـ المكتسبة خبلؿ
ِ .يطكر الناس
ن
عمميات النمك الثقافي.
ّ .إف نظاـ المعتقدات ىك كظيفة تكيفية في مساعدة الناس عمى معرفة كفيـ العالـ
ككذلؾ فيـ أنفسيـ.
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ْ .تتشابؾ المعرفة كاإليماف بشكؿ معقد ،لكنيما يشكبلف قكة كقيمة فعالتيف ،أم إف
مرشحا يتـ مف خبللو شرح الظكاىر الجديدة.
طبيعة المعتقدات تجعمو
ن
دكر رئيسا في تفسير المعرفة كالتحكـ المعرفي.
ٓ .تمعب المعتقدات المعرفية نا

ٔ .يتـ منح األكلكية لممعتقدات بسبب ارتباطيا أك عبلقتيا مع المعتقدات األخرل
أك اليياكؿ المعرفية أك غيرىا مف اليياكؿ الفعالة.
ٕ .بعض المعتقدات ال جداؿ فييا بسبب طبيعتيا كأصميا.
ٖ .يجب فيـ التركيبات الفرعية لممعتقدات ،مثؿ المعتقدات التعميمية ،كفقنا
أيضا.
الرتباطيا ببعضيا ،باآلخريف ن

دليبل عمى أف
ٗ .تؤثر المعتقدات بشكؿ كبير عمى اإلدراؾ الحسي ،لكنيا قد تككف ن
الطبيعة لـ تفعؿ ذلؾ.

َُ .تيعد المعتقدات مفيدةن في تحديد المياـ ،كاختيار أدكات المعرفة التي يتـ مف
خبلليا تفسير ىذه المياـ كالتخطيط ليا كاتخاذ ق اررات بشأنيا؛ لذا فيي تمعب
دكر
حاسما في التخطيط كصنع القرار فيما يتعمؽ بيذه المياـ ،كتمعب نا
كر
د نا
ن
حاسما في تحديد السمكؾ كتنظيـ المعرفة كالمعمكمات.
ن

ُُ .تؤثر معتقدات األشخاص بشكؿ كبير عمى سمككيـ ،كتشكؿ معتقداتيـ حكؿ
جاىز لمدراسة في الكمية.
نا
جيدا في كقت يككف فيو الطالب
التدريس
أساسا ن
ن
كيرل الباحث أف المعتقدات التربكية ليا تأثير قكم عمى العممية التربكية ،كىي
بناء ثابتنا ،كلكنيا دينامية قابمة لمتحديث كالتغيير ،كىي تختمؼ فيما بينيا مف
ليست ن
حيث القكة ،كتؤثر عمى اإلدراؾ كالسمكؾ ،كقابمة لمتخزيف خبلؿ عممية النمك ،كتصبح
تكيفية حسب المكقؼ ،كىناؾ بعض المعتقدات ليست بالضركرة صحيحة ،كال يمكف
الجداؿ فييا .كيمكف الربط بيف المعتقدات كالممارسات العممية اليندسية مف خبلؿ
الربط بيف أبعاد ىذه الممارسات كبيف المعتقدات ،إذ يمكف الربط بيف النماذج كأحد
الممارسات العممية اليندسية ،كبيف معتقدات المعمميف كتنبؤاتيـ حكؿ طبيعة العمـ ،مف
خبلؿ تقييـ النماذج ،كالمقارنة بيف التنبؤات كبيف العالـ الحقيقي.
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كبالنسبة لعامؿ تفسيرات كتصميـ الحمكؿ؛ فإنو يقبؿ النظرية عندما يككف يؤيدىا
كثير مف األدلة التجريبية ،كقكة تفسيرية أكبر لمظكاىر مف النظريات السابقة .كما
يتضمف التفسير إدعاء (فرضية) تكضح كيفية ارتباط متغير أك متغيرات بمتغير آخر
ككثير ما يتـ تقديـ الفرضية ردا عمى سؤاؿ .كفي عممية
نا
أك مجمكعة مف المتغيرات.
اإلجابة عمى السؤاؿ ،غالبا ما يقكـ العمماء بتصميـ استقصاءات لتكليد البيانات.
فاليدؼ مف اليندسة ىك حؿ المشكبلت ،كتصميـ حمكؿ لممشاكؿ ىك عممية منيجية
تتضمف تحديد المشكمة ،ثـ تكليد الحمكؿ كاختبارىا ،كتطكير ىذه الحمكؿ (أبك ندا،
ََِِ).
كما أنو بمجرد جمع البيانات ،فإنو تقديميا كعرضيا لآلخريف يجب أف يعكس
معا ،كتبادؿ النتائج مع اآلخريف مف الزمبلء الشركاء
األنماط كالعبلقات التي تربطيا ن
في االستقصاءات؛ كألف البيانات الخاـ في حد ذاتيا ليس ليا معنى يذكر ،فإف
الممارسة الرئيسة لمعمماء ىي تنظيـ البيانات كتفسيرىا مف خبلؿ الجدكلة أك الرسـ
البياني أك التحميؿ اإلحصائي .كيمكف ليذا التحميؿ أف يبرز معنى البيانات كأىميتيا؛
ليتسنی استخداميا كدليؿ .كيقكـ الميندسكف أيضا باتخاذ الق اررات بناء عمى األدلة التي
غالبا ما
تفيد بأف التصميـ المعيف سيعمؿ؛ فيي نا
نادر ما تعتمد عمى التجربة كالخطأ .ك ن
يقكـ الميندسكف بتحميؿ التصميـ مف خبلؿ إنشاء نمكذج أك نمكذج أكلي ،كجمع بيانات
شاممة عف كيفية أداء ىذا التصميـ ،بما في ذلؾ في ظؿ الظركؼ العادية كاالستثنائية
(أبك مكسى .)ََِِ ،ككؿ ىذه العناصر تفيد في معتقدات المعمميف حكؿ األسمكب
األمثؿ لطريقة جمع البيانات بطريقة عممية صحيحة.

الفرق بين المعتقدات واالتجاىات

يربط فريؽ مف التربكييف بيف المعتقدات كاالتجاىات مف نكاحي مختمفة ،حيث
ينظر إلى االتجاه عمى أنو تنظيـ المعتقدات حكؿ مكضكع أك مكقؼ معيف يتميز
باالستقرار النسبي ،كيقكد صاحبو إلى االستجابة بطريقة تفضيمية .كبالتالي ،يرل
أصحاب ىذا النيج االعتقاد بأنو اتجاه نفسي يييمف عميو تككيف كمية أكبر مف
الجكانب المعرفية كالفكرية (الحربي ،د.ت) .في حيف يميؿ فريؽ آخر إلى استخداـ
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بدال مف استخداـ مفيكـ كاحد لئلشارة
مفيكـ االتجاه لئلشارة إلى المككف الكجداني فقط ،ن

إلى ثبلثة أنكاع منفصمة مف االستجابة (المعرفية كالكجدانية كالسمككية) ،كلكؿ مف
التكجيات السابقة مبرراتيا كدليميا الكاقعي (الزدجالي.)ََِٔ ،
كيعد مفيكـ االتجاىات مف أىـ المفاىيـ كأكثرىا تشعنبا ،فكثير مف الناس
ي
يحممكف بداخميـ كمية كبيرة مف االتجاىات كالتكجيات نحك عديد مف األشياء ،كنحك

أنفسيـ ،ككذلؾ نحك غيرىـ مف األشخاص في المجتمع الكاحد (محمد ،د.ت).
اتجاىا كانطبا نعا نحك مف يعرؼ مف األشخاص
كاالتجاىات متعددة ،إذ إف لكؿ إنساف
ن
كاألنظمة كالمشكبلت االجتماعية ،كما يمكف اعتبار أف كؿ األحداث التي يمر بيا
معينا نحك األفراد المشاركيف لو في تمؾ األحداث ،كألف األفراد
الفرد تكلٌد لديو
اتجاىا ن
ن
يختمفكف في مجاالتيـ الحيكية؛ ترتب عمى ذلؾ أف يككف لدييـ اتجاىات متباينة نحك
المكضكعات المختمفة (الزعبي.)َُِّ ،
كقد تنكعت آراء الباحثيف في مكضكع االتجاىات ،ككرد ليا كثير مف التعاريؼ،
منيا تعريؼ عبدالكافي (ََِٕ ،صُِ) ،إذ يرل أف "االتجاه ىك حالة مف االستعداد
أك التأىب العصبي كالنفسي ،تنتظـ مف خبللو خبرة الشخص ،كتككف ذات تأثير
تكجييي أك دينامي عمى استجابة الفرد لجميع المكاقؼ كالمكضكعات التي تستثير ىذه
االستجابة بصكرة مؤيدة أك معارضة نحك مكضكع معيف" .كعرفيا البرغثي (ََِٕ،
صِٓ) بأنيا" :حالة التفكير كاإلدراؾ كالشعكر التي تتـ عند اإلنساف بصكرة معينة،
كتنتج عنيا قدرة ذاتية عمى فيـ القضايا كتحميميا كاختبارىا بما يتناسب مع مصالحو".
نسبيا مف المعتقدات كالقيـ
كعرفيا البريدم (َُِٓ ،صِٔٓ) بأنيا" :نمط مستقر
ن
كالمشاعر اإليجابية أك السمبية أك المحايدة تجاه بعض القضايا كاألحداث كاألشخاص
كالجماعات كالمنظمات".
كعرؼ الزعبي (َُِّ ،صُِٖ) االتجاه بأنو" :ميؿ عاـ نحك مكضكع ما
يرتبط بمعمكمات الفرد كخبرتو السابقة ،كبمشاريعو كانفعاالتو كاستعداداتو نحك ذلؾ
المكضكع ،كيتميز بالثبات النسبي بحيث يمكف تعديمو أك تغييره" .كعرفو رضكاف
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(َُِّ ،صِٕ) بأنو :استجابة قبكؿ أك رفض نحك مكضكع معيف ،فاحتراـ العمؿ
اليدكم استجابة قبكؿ لمعمؿ اليدكم ،كاحتقار التمييز العنصرم استجابة رفض لو".

أنواع االتجاىات
ىناؾ أنكاع كثيرة مف االتجاىات ،فيناؾ اتجاىات خاصة أك شخصية،
كاتجاىات عامة أك اجتماعية (عبدالكافي .)ََِٕ ،كما يكجد االتجاه النفسي كاالتجاه
اإليجابي ،كاالتجاه السمبي تجاه مكضع معيف .كقسمت الدراسات االتجاىات إلى خمسة
أنكاع (الحاجََِٖ ،؛ صديؽَُِِ ،؛ القطناني كآخركف )َُِِ ،ىي:
أ .االتجاىات اإليجابية والسمبية:

اتجاىا
ككف
كىذا النكع مف االتجاىات يدفع الفرد نحك شيء مفيد لو عندما يي ِّ
ن
الفرد عنو ،فإنيا تعتبر سمبية.
إيجابيا ،كعندما تيٍب ًعد ى
ن
ب .اال تجاىات العمنية والخفية:
سببا مف التعبير عف رأيو فإنو يسمى اتجاه عمني،
عندما ال يجد الفرد
ن
خجبل أك ن
في حيف عندما يريد الفرد أف يخفي اتجاىو نحك قضية أك مكقؼ معيف أك شخص
اتجاىا خفيا.
معيف فإنو يسمى
ن
ج .االتجاىات الشديدة والضعيفة:
قكيا ،في حيف عندما
عندما يكاجو الفرد مكقفنا كيقابمو بشدة ،فيك ييعد
ن
اتجاىا ن
و
معينا و
اتجاىا ضعيفنا.
كضعؼ يسمى
بميف
يكاجو الفرد مكقفنا ن
ن
د .االتجاىات الفردية والجماعية:
فرديا ،أما إذا اشترؾ في ىذا
عندما يتميز فرد باتجاه معيف فذلؾ يسمى
ن
اتجاىا ن
جماعيا.
اتجاىا
االتجاه مع مجمكعة مف األفراد فذلؾ يسمى
ن
ن
ه .االتجاىات الكمية (العام) والجزئية (النوعي):

كتعبر االتجاىات الكمية عف األمكر العامة كالكمية في المجتمع ،أما االتجاىات

الجزئية فيي التي تركز عمى االتجاىات كالجكانب الذاتية لمفرد (الحاجََِٖ ،؛
و
مكجيات
القطناني كآخركف .)َُِِ ،كيرل بعض الباحثيف أف االتجاىات تعد
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إيجابيا قادتو عمى الفعؿ
سمبا ،فإف كاف االتجاه
لمسمكؾ ،تدفع الفرد إلى العمؿ
ن
إيجابا أك ن
ن
سمبيا قادتو إلى اإلحجاـ كالترؾ
كالتمسؾ بمكضكع االتجاه كالدفاع عنو ،كاف كاف
ن

(الشمرم.)ََِٔ ،

كيتضح مما سبؽ أف االتجاه ىك ظاىرة نفسية تحتكم عمى ثبلثة مككنات ،ىي:
كجدانية كمعرفية كسمككية ،كليا عبلقة باستجابات الشخص نحك مكضكع معيف قد
يميؿ إليو أك يرفضو .كمف ذلؾ يتضح أنو يكجد فرؽ بيف المعتقد كبيف االتجاه،
فالمعتقدات لدل الفرد تتشكؿ في كقت مبكر لديو ،كتستمر معو كتتشابؾ مع العمـ
كاإليماف ،أما االتجاىات ،فإنيا تعتمد عمى انفعاالت الشخص كخبرتو السابقة عمى
المكضكع.

الفرق بين المعتقد والتصور
ييعرؼ التصكر بأنو :الكعي العاـ باألمكر ،كاإلمساؾ بناصية األمكر بصكرة
عامة (شحاتة كالنجار .)511۷ ،كيعتقد عديد مف التربكييف أف التصكر ىك أحد
عرؼ أمبكسعيدم كسميـ ( )5105المعتقدات بأنيا :مجمكعة مف
مككنات االعتقاد .كيي ِّ
التركيبات النفسية التي تشمؿ الفيـ كاالفتراضات كالتصكرات كالمقترحات التي تمثؿ
الحقيقة كما يراىا الفرد .كبالتالي ،تمثؿ المعتقدات مجمكعة مف التصكرات العقمية
كغالبا ما
كالنفسية التي تمكف الفرد مف إصدار أحكاـ كاتخاذ ق اررات بشأف مياـ محددة،
ن
ما يتـ تشكيميا نتيجة مشاعر أك خبرات مكتسبة ،كتمثؿ افتراضات يضعيا الشخص
لنفسو كيبني عمييا ممارساتو.
كفي ضكء ما سبؽ؛ يرل الباحث أىمية المعتقدات في العممية التعميمية ،حيث
ترتبط بأساليب التدريس لممعمِّـ كاستخدامو لبلستراتيجيات المختمفة ،كىي ذات طابع
كجداني تحركيا الدكافع ،لذلؾ فيي فعالة في تكجيو سمكؾ المعمِّـ نحك التعمـ ،مما يؤثر
تأثير مف المعرفة ،كمع ظيكر التقنية كاالتجاىات
إيجابيا عمى الطمبة ،كىي أكثر نا
ن
المعاصرة في التدريس؛ أصبح مف الضركرم االىتماـ بتطكير المعتقدات لممعمِّميف

عامةن كلمعمِّمي العمكـ خاصةن ،حتى يمكف زيادة فاعمية المعمِّـ المينية كمستكل فاعميتو
التدريسية.
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كثير مف الباحثيف في المممكة
كفي سياؽ التعرؼ عمى المعتقدات ،أجرل ه
عددا مف األبحاث كالدراسات التي تتعمؽ بالمعتقدات.
العربية السعكدية كالعالـ
عمكما ن
ن

فقد تناكلت دراسة نكافمة كاألسمرم (َُِٕ) المعتقدات في المممكة العربية السعكدية
لمكشؼ عف درجة التكافؽ بيف معتقدات معمِّمي العمكـ حكؿ أىمية التقكيـ المستمر
كممارستيـ ألساليبو في تقكيـ تعمـ الطمبة بمنطقة مكة المكرمة ،كتككنت عينة الدراسة
طالبا مف طمبة المرحمة
مف (َٖ) معمِّما مف معمِّمي العمكـ لممرحمة الثانكية ،ك(ََّ) ن
الثانكية ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية ،كتـ استخداـ المنيج المسحي الكصفي

االرتباطي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ أداتيف ،تمثمت األداة األكلى في
استبانة لمكشؼ عف معتقدات معمِّمي العمكـ حكؿ أىمية التقكيـ المستمر في تقكيـ تعمـ
الطمبة ،كاألداة الثانية استبانة لمكشؼ عف درجة ممارسة معمِّمي العمكـ ألساليب التقكيـ
المستمر مف كجية نظر الطمبة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف معتقدات معمِّمي العمكـ

حكؿ أىمية التقكيـ المستمر جاءت بمتكسط حسابي (ٔٓ )ّ.كبدرجة متكسطة ،كأف
ممارسة معمِّمي العمكـ ألساليب التقكيـ المستمر جاءت بمتكسط حسابي (ّٖ)ّ.
كبدرجة متكسطة ،كما أظيرت النتائج كجكد تكافؽ بيف معتقدات معمِّمي العمكـ حكؿ
أىمية التقكيـ المستمر في تقكيـ تعمـ الطمبة ،كبيف ممارستيـ ألساليبو ،حيث كاف
معامؿ االرتباط بينيـ (ّْ )َ.كذا داللة إحصائية.
كىدفت د ارسة يكسؼ (َُِٖ) إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي في
التخطيط لمتعميـ كفؽ مدخؿ العمكـ كالتقنية كاليندسة كالرياضيات لدل المعمِّميف
كمعتقداتيـ نحك المدخؿ ،كاستيخدـ المنيج التجريبي باالعتماد عمى تصميـ المجمكعة
الكاحدة ،كتككنت العينة مف (ُْ) معمِّ نما مف تخصص الرياضيات )ُُ( ،معمِّ نما مف
تخصص العمكـ بمدينة الدماـ ،كتمثمت أداتا الدراسة في مقياس القيمة العممية لمعمكـ
كالرياضيات ،كمقياس معتقدات المعمِّميف حكؿ مدخؿ ( ،)STEMكأسفرت النتائج عف
فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية القيمة العممية لمعمكـ كالرياضيات ،ككذلؾ معتقدات
المعمِّميف حكؿ مدخؿ ( ،)STEMكما أسفرت النتائج عف كجكد عبلقة مكجبة دالة
إحصائيا بيف القيمة العممية لمعمكـ كالرياضيات لدل المعمِّميف كمعتقداتيـ حكؿ مدخؿ
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( ،)STEMكأكصى الباحث بضركرة تصميـ كتنفيذ البرامج التدريبية لممعمِّميف في مجاؿ
مدخؿ ( ،)STEMككذلؾ ضركرة االىتماـ بمعتقدات المعمِّميف حكؿ مدخؿ (.)STEM
كىدفت دراسة عبدالسبلـ (َُِٓ) إلى الكشؼ عف مستكل ممارسة معمِّمي
الفيزياء لمتدريس البنائي كمدل تأثره بدرجة معرفتيـ بأداءاتيـ كمعتقداتيـ بفاعميتيـ
بالتدريس في منطقة القصيـ ،كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت
العينة مف (ْٔ) معمِّ نما ،كاشتممت أدكات الدراسة عمى مقياس معرفة معمِّمي الفيزياء

بأداءات التدريس البنائي ،كبطاقة مبلحظة أداءات التدريس البنائي ،كمقياس معتقدات
معمِّمي الفيزياء حكؿ فاعميتيـ التدريسية ،كأشارت أبرز النتائج إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات ممارسة معمِّمي الفيزياء ألداءات التدريس

البنائي تعزل إلى معرفتيـ ألداءات التدريس البنائي كمعتقداتيـ بفاعميتيـ التدريسية،
كالتفاعؿ بيف معرفة معمِّمي الفيزياء بأداءات التدريس البنائي كمعتقداتيـ بفاعميتيـ
التدريسية ،ككجكد فرؽ بيف متكسطي المعتقدات (مرتفع– منخفض) لصالح المستكل
المرتفع ،مما يؤكد أف التفاعؿ ترتيبي ،بمعنى أف المعمِّميف ذكم المعتقدات المرتفعة
كانت سمككيات تدريسيـ أفضؿ مف المعمِّميف ذكم المعتقدات المنخفضة في كؿ
مستكيات المعرفة (المرتفع ،كالمتكسط ،كالمنخفض).
أما عف الدراسات العربية التي تناكلت التطكر الميني ،فقد تناكلت دراسة ركيدم
(ََِٖ) التعرؼ عمى معتقدات معمِّمي عمكـ المرحمة الثانكية في مدينة القدس
كضكاحييا حكؿ استخداـ التجربة في تعميـ العمكـ ،كممارساتيـ ليا كمعكقات
استخداميا ،كتـ اختيار عينة الدراسة البالغة (ُٔٗ) معمِّ نما كمعمِّم نة بطريقة العينة
المتكافرة ،كأكضحت النتائج أف معتقدات معمِّمي العمكـ حكؿ التجارب إيجابية ،كتتفؽ
مع ممارساتيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة ،كنسبة إجراء معمِّمي العمكـ التجارب

بشكؿ عاـ قميمة .كيرل المعمِّمكف أف المعكقات التي قد تعيؽ مف إجراء التجارب ىي
المع كقات الخارجية المتعمقة بالمنياج كالبيئة المدرسية ،إال أنيـ ال يركف في المعكقات
المتعمقة بالمعمِّـ نفسو عائقنا يحكؿ دكف إجرائيـ لمتجارب؛ كاتضح كجكد عبلقات
ارتباطية ذات داللة إحصائية تراكحت بيف المتكسطة كالكافية بيف معتقدات معمِّمي
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العمكـ حكؿ استخداـ التجارب كممارساتيـ لمتجارب مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة ،إال
و
داللة إحصائية ،أك كجكد بعض العبلقات
أنو اتضح عدـ كجكد عبلقات ارتباطية ذات
االرتباطية السمبية الضعيفة ،بيف المعكقات التي قد تعيؽ مف إجراء المعمِّميف لمتجارب
ككؿ مف معتقداتيـ حكؿ استخداـ التجارب في تعميـ العمكـ أك ممارساتيـ ليا مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ معينة.
كىدفت دراسة عنقكش (َُِْ) إلى تحديد معتقدات معمِّمي العمكـ الفمسطينيف
معا ،ليشمؿ
حكؿ التعمـ كمصادر اكتسابو ،كاتبعت الدراسة المنيجية الكمية كالكيفية ن
الجانب الكمي تصنيؼ المعتقدات ككصفيا ،كالجانب الكيفي يتمثؿ بأداة المقابمة التي
تيدؼ إلى البحث عف مصادر ىذه المعتقدات ،كتمثمت أداتا الدراسة في استبانة
مسحية مغمقة لتصنيؼ معتقدات المعمِّميف ،كمقابمة لتفسير طبيعة المعتقدات كتحميميا،

كتككنت العينة مف كافة مجتمع الدراسة كالبالغ (ّٔٓ) معمِّ نما كمعمِّمةن في المدارس
التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،كأشارت أبرز
النتائج إلى أف أكثر مف نصؼ معمِّمي العمكـ يحممكف معتقدات متأرجحة بيف السمككية

يجا مف المعتقدات ،كبمغت نسبة المعمِّميف الذيف يحممكف
كالبنائية ،أم إنيـ يحممكف مز ن
و
بنائيا ،أما المعمِّمكف الذيف
معتقدات سمككية (ٔ )%َّ.معمِّ نما مقابؿ (ُ )%َُ.معمِّ نما ن
يجا مف المعتقدات فبمغت نسبتيـ (ّ.)%ٓٗ.
يحممكف مز ن
كىدفت دراسة إبرىيـ (َُِٔ) إلى تحديد معتقدات المعمِّميف المتخصصيف في
العمكـ في مدارس األكنركا (ككالة الغكث الدكلية) في األردف حكؿ طبيعة العمـ،
كتككنت عينة الدراسة مف (ُٔ) مف المعمِّميف المتخصصيف في العمكـ في مدارس
األكنركا ،كتمثمت أداة الدراسة في مقياس تككف مف (ّٔ) فقرة ،تضمف معتقدات
المعمِّميف حكؿ طبيعة العمـ ،كأظيرت النتائج ارتفاع المعتقدات لدل المعمِّميف
عمكما ،كجاء ترتيب معتقدات المعمِّميف
المتخصصيف في العمكـ حكؿ طبيعة العمـ
ن
حكؿ طبيعة العمـ تناز نليا كفقنا ألبعاد االستبياف :المبلحظة كاالستدالؿ ،كالقكانيف،
كالنظريات العممية ،كطبيعة المعرفة العممية ،كاألساس التجريبي ،كالتأثيرات االجتماعية
كالثقافية عمى المعرفة العممية ،كدكر اإلبداع في إنتاج المعرفة العممية ،ككذلؾ كجكد
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بيف المعمِّميف كالمعمِّمات في مجمؿ فقرات

فركؽ ذات داللة إحصائية عند
االستبياف لصالح المعمِّمات كفي يبعدم طبيعة المعرفة العممية كالمبلحظة كاالستدالؿ
أيضا ،كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بطبيعة العمـ ،كرفع
لصالح المعمِّمات
ن
المعتقدات العممية نحكىا لدل المعمِّميف.
(

)α

كىدفت دراسة الشمرم (َُِٔ) إلى استكشاؼ المعتقدات الدينية لدل معمِّمي
العمكـ بالمرحمة المتكسطة في دكلة الككيت كمدل تأثير ىذه المعتقدات عمى تدريس
العمكـ داخؿ الفصؿ ،كتـ استخداـ منيجيات البحث الكمي كالنكعي ،كتمثمت أدكات
الدراسة في استبانة كمقابمة ،كتـ اختيار عينة عشكائية مف مدارس الككيت في المرحمة
المتكسطة (بنيف كبنات) ،كتككنت عينة االستبانة مف (َُٔ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ
(ُٕ معمِّ نما ٖٗ ،معمِّمةن) ،كبمغت عينة المقابمة (ِّ) معمِّ نما (ُّ معمِّ نماَُ ،
معمِّمات) ،كأظيرت النتائج أف لدل معمِّمي العمكـ معتقدات دينية ،كليا تأثير كبير عمى
سمكؾ كحياة المعمِّـ اليكمية ،كانعكس ذلؾ عمى أدائيـ في تدريس العمكـ داخؿ الفصؿ.

كىدفت دراسة غنيـ كآخريف (َُِٔ) إلى تقصي أشكاؿ المعرفة البيداغكجية
لممحتكل ككيفية تأثرىا بالمعتقدات التربكية لمعمِّمي العمكـ كالرياضيات لمصؼ الثالث
األساسي ،كتألفت العينة القصدية مف (ْ) معمميف (ِ ذككر ِ ،إناث) ممف يي ىدِّر يسكف
العمكـ كالرياضيات لمصؼ الثالث األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف

بقصد الكقكؼ عمى أشكاؿ المعرفة البيداغكجية لممحتكل لدييـ ،كاستخدمت الدراسة
المنيج النكعي ،كتمثمت أداتا الدراسة في صحيفة مقابمة لتحديد معتقدات المعمِّميف
التربكية ،كالمبلحظات الصفية باستخداـ التسجيؿ الصكتي لرصد األحداث الصفية،
ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد مستكيات مختمفة مف المعرفة البيداغكجية لممحتكل في
أيضا أف المعتقدات التربكية التي يمتمكيا
كؿ مف الرياضيات كالعمكـ ،كأظيرت النتائج ن
المعمِّمكف ىي التي تكجو سمككيـ كق ارراتيـ التعميمية.
كفي ىذا السياؽ سعت دراسة بني حمد (َُِٔ) إلى الكشؼ عف معتقدات

معمِّمي الفيزياء باألردف حكؿ التعميـ كالتعمـ كالكشؼ عف درجة جكدة ممارسات التقكيـ
البنائي التي تتـ في بيئات تعمـ الفيزياء ،باإلضافة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف
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معتقدات المعمِّميف كممارسات التقييـ البنائي ،كتككنت عينة الدراسة مف (َِ) معمِّ نما
كمعمِّمةن يدرسكف مادة الفيزياء ،كتمثمت أداتا الدراسة في أداة المبلحظة الصفية لقياس
ممارسات التقييـ البنائي ،كالمقابمة شبو المقننة لمكشؼ عف معتقدات معمِّمي العمكـ
حكؿ التعميـ كالتعمـ ،كأظيرت النتائج أف معتقدات معمِّمي الفيزياء حكؿ التعميـ كالتعمـ
ترؽ إلى
تركزت بشكؿ كاضح في مستكل المنحنى التقميدم المرتكز عمى المعمِّـ ،كلـ ى
مستكل المنحنى البن ائي المرتكز عمى الطالب أك حتى مستكل المنحنى االنتقالي ،كما
أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة إيجابية قكية بيف معتقدات المعمِّميف حكؿ التعميـ
كالتعمـ كممارسات التقييـ البنائي التي تتـ مف قبميـ كمف قبؿ طمبتيـ في بيئات تعمـ
الفيزياء ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما (ٓٗ.)َ.
كىدفت دراسة جكجمر كآخريف ( )Joglar el al., 2018إلى تصميـ كاقرار مقياس
لقياس معتقدات معمِّمي العمكـ التشيمييف فيما يتعمؽ باستخداـ األسئمة خبلؿ الفصكؿ
الدراسية ،كتككنت عينة الدراسة مف (ُٕٔ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ (األحياء،
كالفيزياء ،كالكيمياء ،كالعمكـ الطبيعية) ،كتككنت أداة الدرسة مف مقياس لقياس معتقدات
معمِّمي العمكـ ،كتـ إجراء تحميؿ المحتكل مف خبلؿ الخبراء في ميداف تدريس العمكـ،
ككفرت الدراسة أداة صالحة يمكف استخداميا و
لفيـ أفضؿ لممعتقدات التي يتبعيا معمِّمك

العمكـ فيما يتعمؽ باألسئمة التي تطرح أثناء الفصؿ الدراسي ،كيمكف أف تستخدـ ىذه
أيضا لتحديد االحتياجات في كؿ مف فصكؿ التدريس السابقة لمخدمة ،كدكرات
األداة ن
التعميـ المستمر لممعمِّميف في الخدمة.
كثير مف الدراسات األجنبية التطكر الميني ،منيا دراسة كايند
كما تناكلت ه
( )Kind, 2015التي ىدفت إلى تقديـ تصكر مقترح لتكجيات معمِّمي العمكـ قبؿ المشاركة
في برنامج تعميـ المعمِّميف في المممكة المتحدة حكؿ معارؼ المحتكل التربكم
كالمعتقدات المتعمقة بالعمكـ ،كتككنت العينة مف (ِّٕ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ،
دعما
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ االستبياف كأداة لمدراسة ،كقدمت البيانات ن

كتغير لممفاىيـ ،حيث تقترح الدراسة سمسمة متصمة مف ىذه
نا
تعميميا كدقة أكاديمية
ن
بناء عمى نكعية التعميـ المحتممة ،كالتي قد تككف مفيدة
التكجييات حكؿ تدريس العمكـ ن
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لممعمِّميف في مجاؿ العمكـ ،كأشارت النتائج إلى ىناؾ معتقدات خاطئة بشأف العمـ
كانت سائدة مع كجكد بعض األمثمة القميمة لمعتقدات كاعية أك شبو كاعية ،كأف
التكجيات تطغى عمى مفاىيـ المعمِّميف في تدريس العمكـ.
في حيف كاف اليدؼ مف دراسة بكلدر ( )Buldur, 2016ىك دراسة التغيرات التي
طرأت عمى معتقدات معمِّمي العمكـ بشأف تدريس العمكـ مف خبلؿ برنامج تدريبي ليـ
لمدة أربع سنكات ،كتألفت العينة مف (ٕٔ) معمِّ نما قبؿ الخدمة يدرسكف في برنامج
تدريب لمعمِّمي العمكـ في إحدل الجامعات الحككمية في تركيا ،كصممت الدراسة
كدراسة جماعية ،كتـ جمع البيانات مف قبؿ المشاركيف في نياية كؿ سنة أكاديمية،
كلفترة أربع سنكات ،كأظيرت النتائج أف لدل الطمبة معتقدات تقميدية بعد السنكات
األكلى مف برنامج تدريب المعمِّميف ،كتبيف أف أساليب التدريس المتعمقة بتدريس العمكـ
تخضع لتغيرات خبلؿ فترة تعمميـ قبؿ الجامعي.
كسعت دراسة جراسام كآخريف ( )Gracia et al., 2019إلى استكشاؼ المعتقدات
المتعمقة ببناء كتطكير األداء الميني لمعمِّـ التعميـ الثانكم قبؿ الخدمة ،كتـ استخداـ
االستبياف كمقياس لممعتقدات لمحصكؿ عمى آراء العينة التي تككنت مف (ِٕٗ)
معمِّماِّ ،
كطبقت الدراسة في الفترة (َُِْ ،)َُِٖ-كبعد تحميؿ البيانات لـ يتبيف
كجكد اختبلفات كبيرة في االستجابات التي تـ الحصكؿ عمييا فيما يتعمؽ بجنس
الطمبة ،كأكدت النتائج كجكد عبلقة بيف المعايير العالمية لؤلداء الميني لممعمِّـ كتنمية
الميارات التعميمية المرتبطة بالجكانب التربكية كالمنيجية ،مما يسيـ في تحسيف المعرفة
ِّ
المعمميف في المستقبؿ.
المتعمقة بمعتقدات
كىدفت دراسة كريمزاجكؿ ( )Kirmizigul, 2019إلى تحديد المعتقدات المعرفية
لمعمِّمي العمكـ قبؿ الخدمة ،كتككنت العينة مف خمسة معمِّمي عمكـ قبؿ الخدمة في
جامعة قيصرم بتركيا ،كتـ استخداـ المنيج النكعي ،حيث تـ إجراء مقابمة شبو منظمة
بندا ،كتـ تحميؿ البيانات ،كأشارت النتائج إلى أف معتقدات المشاركيف
تككنت مف (ُّ) ن
و
مستكيات مختمفة مف التطكر بالنسبة لكؿ فئة ،كأكصت الدراسة
المعرفية كصمت إلى
بعدـ تجاىؿ المعتقدات المعرفية في تطكير البرنامج كالقياـ بأنشطة الفصؿ.
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كىدفت دراسة دكنميز ( )Dommez, 2020إلى التعرؼ عمى كيفية الكشؼ عف قيـ
كمعتقدات معمِّم ي العمكـ في الفصكؿ التي تطبؽ فييا أنشطة العمكـ كالتقنية كاليندسة
كالرياضيات بتركيا ،كتـ تطبيؽ أنشطة العمكـ كالتقنية
أسبكعا في فصكؿ التطبيقات
الباحث لمدة (ُْ)
ن
العمكـ ،كتـ استخداـ طرؽ البحث النكعي ،كتحميؿ
التي أشارت إلى أف ىناؾ عكامؿ داخمية كخارجية

كاليندسة كالرياضيات التي طكرىا
ميف مف معمِّمي
العممية مع معمِّ ٍ
البيانات كالحصكؿ عمى النتائج،
تؤثر عمى قيـ كمعتقدات معمِّمي

العمكـ ،كأف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف القيـ كالمعتقدات كممارستيا.
ظي
كيتضح مف استعراض الدراسات السابقة أف مكضكع المعتقدات قد ح ى
بالبحث كاالستقصاء مف قبؿ الباحثيف في محاكلة جادة لفيـ المعتقدات كاالتجاىات،
مؤشر عمى أىميتيا .كيتفؽ ىذا البحث مع البحكث
كالفرؽ بيف المعتقد كالتصكر ،كىذا
ه
كالدراسات في تناكليا لمكضكع المعتقدات ،كلكف يتميز عنيا بدراسة برنامج تطكير
ميني مقترح قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره عمى أبعاد طبيعة العمـ
كالمعتقدات لدل معمِّمي العمكـ .كما أفادت دراسات ىذا المحكر في تحديد أداة قياس
المعتقدات مف خبلؿ المقابمة.
كقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في البحث الحالي مف خبلؿ كضع األداة
المناسبة لمعتقدات المعمميف ،كفي بعض عناصر اإلطار النظرم ،كفي المقارنة مع
نتائج البحث الحالي مف خبلؿ أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما.
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الفصل الثالث
منيجية البحث واجراءاتو


منيج البحث.



مجتمع البحث.



عينة البحث.



أدوات البحث واعدادىا
 صدق أدوات البحث. -ثبات أدوات البحث.



األساليب اإلحصائية المستخدمة.



إجراءات وخطوات تطبيق البحث.
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منيجية البحث واجراءاتو
عرضا لئلجراءات المنيجية التي سار عمييا البحث،
تضمف ىذا الفصؿ
ن
مكضحا منيج البحث المستخدـ ،كمجتمع البحث ،كعينتو ،كأدكات البحث مع تفصيؿ
ن
الخطكات التي تمت لبنائيا ،ككيفية التحقؽ مف صدقيا ،كثباتيا ،كخطكات التطبيؽ،
أخير تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.
كاجراءات التحميؿ ،ك نا

منيج البحث

استخدـ الباحث المنيج المختمط ،الذم عرفو شبارة (َُِِ ،صّ) بأنو

"البحث الذم يدمج طرؽ البحث الكمية كالكيفية في إحدل مراحؿ البحث أك جميعيا؛
فيما
لئلجابة عف سؤاؿ بحثي أك أكثر ،بما يضمف درجة صدؽ أعمى لمنتائج ،كبالتالي ن

تعميما أكسع لنتائجيا" .كلتنظيـ إجراءات جمع البيانات
أعمؽ لمظاىرة المدركسة أك
ن
كتحميميا؛ اعتمد الباحث عمى التصميـ المتكازم ،كىك أحد تصاميـ أدكات جمع
البيانات المختمطة باستخداـ األدكات الكمية كالنكعية في كقت كاحد ،كتحميميا كالبدء في
تفسير النتائج (الصبلحي.)َُِٖ ،

مجتمع البحث

تألؼ مجتمع البحث مف جميع معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ،كالبالغ عددىـ
(ْٓ) معمِّ نما بإدارة تعميـ محافظة الدكادمي.

عينة البحث

قصديا
مثٌمت عينة البحث (ُٖ) معمِّ نما لمعمكـ بالمرحمة المتكسطة تـ اختيارىـ
ن
بالتنسيؽ مع اإلشراؼ التربكم كمشرفي العمكـ بإدارة تعميـ محافظة الدكادمي ،حيث تـ

التركيز عمى مف يبدكف التعاكف كاالنضماـ لبرنامج التطكير الميني المقترح ،مع مراعاة
عامؿ التبايف بيف معمِّمي العمكـ المختاريف كفؽ درجة التمٌيز كاالنضباط كالخبرة
كالنصاب التدريسي ،كالتنكع في تدريس صفكؼ المرحمة المتكسطة ،كذلؾ مف خبلؿ
أداة استبياف استطبلعية تـ عمميا مف أجؿ التعرؼ عمى ىذه الفركقات؛ لضماف تنفيذ
البرنامج كالتعاكف في تطبيؽ األدكات الكمية كالنكعية لمبحث كالمشاركة في البرنامج
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التدريبي ،مع جعؿ العينة كاحدة في تطبيؽ جميع أجزاء البحث ،كتكضح الجداكؿ (ُ-
ّ) خصائص عينة البحث.
جدول ( :)4خصائص عينة البحث حسب المؤىل
المؤىل

العدد

النسبة

بكالكريكس عمكـ تربكم

ُٓ

ّ%ّٖ.

بكالكريكس عمكـ غير تربكم

ّ

ٕ%ُٔ.

المجمكع

ُٖ

ََُ%

يت ٌبيف مف جدكؿ (ُ) أف أغمب عينة البحث ىـ ممف مؤىميـ بكالكريكس عمكـ
تربكم ،حيث بمغت نسبتيـ (ّ.)%ّٖ.
جدول ( :)2خصائص عينة البحث حسب العمر
العمر

العدد

النسبة

مف ُِ إلى أقؿ مف َّ سنة

ٔ

ّ%ّّ.

مف َّ إلى أقؿ مف َْ سنة

ُُ

ُ%ُٔ.

مف َْ إلى أقؿ مف َٓ سنة

ُ

ٔ%ٓ.

المجمكع

ُٖ

ََُ%

يتبيف مف جدكؿ (ِ) أف أغمب عينة البحث ىـ ممف أعمارىـ ما بيف (َّ) إلى
ٌ
احد فقط ،يع يم يره أكبر
عاما ،بنسبة بمغت (ُ ،)%ُٔ.كشارؾ في البحث معمِّ هـ ك ه
(َْ) ن
عاما.
مف (َْ) ن
جدول ( :)4خصائص عينة البحث حسب سنوات الخبرة.

العدد

النسبة

سنوات الخبرة

مف ٓ سنكات إلى أقؿ مف َُ سنكات

ٖ

ْ%ْْ.

المجمكع

ُٖ

أقؿ مف خمس سنكات
أكثر مف َُ سنكات

ٔ
ْ

ّ%ّّ.
ِ%ِِ.
ََُ%

يت ٌبيف مف جدكؿ (ّ) أف (ْ )%ْْ.مف عينة البحث ىـ ممف سنكات خبرتيـ
ما بيف خمس سنكات إلى أقؿ مف (َُ) سنكات.
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أدوات البحث

أوًال :أدوات البحث النوعية

لإلجابة عن سؤالي البحث األول والثاني:

بعد االنتياء مف تطبيؽ برنامج التطكير الميني القائـ عمى الممارسات العممية

كاليندسية ،تـ تطبيؽ المقابمة شبو المنتظمة لكؿ مف :أبعاد طبيعة العمـ ،كتـ االعتماد
عمى حمايدة (َُِّ) كأساس ألسئمة المقابمة شبو المنتظمة ،حيث أضيؼ إلييا أسئمة
كفؽ استجابات أفراد العينة .كمقابمة شبو منتظمة لمكشؼ عف معتقدات أفراد العينة
حكؿ أبعاد طبيعة العمـ؛ حيث تضمنت المقابمة أسئمة أساسية محددة مسبقنا ،باإلضافة
إلى األسئمة التي تـ تككينيا أثناء المقابمة.

ثانيا :أدوات البحث الكمية
ً

لإلجابة عن سؤالي البحث األول والثاني
تـ االعتماد عمى أداتيف ىما:

ُ .استبيان فيم أبعاد طبيعة العمم :قاـ الباحث بإعداد استبياف لممعمِّميف ،يحتكم
عمى أسئمة محددة ،حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،كتـ االعتماد عمى حمايدة
(َُِّ) كأساس لؤلسئمة مع إضافة بعض العبارات كتعديؿ بعضيا ،كتككف
رقميا باألرقاـ (ّ)ُ ،ِ ،
مف تقسيـ ليكرت الثبلثي (نعـ،
ن
أحيانا ،ال) .كتمثؿ ن
عمى الترتيب.
كتككف االستبياف مف ثمانية أبعاد؛ تناكؿ البعد األكؿ :طبيعة المعرفة العممية
كتككف مف تسع عبارات ،كالبعد الثاني :األساس التجريبي ،كتككف مف خمس عبارات،
كالبعد الثالث :الذاتية ،كتككف مف أربع عبارات ،كالبعد الرابع :اإلبداع كالخياؿ اإلنساني
كتككف مف خمس عبارات ،كالبعد الخامس :التأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة
العممية ،كتككف مف أربع عبارات ،كالبعد السادس :المبلحظة كاالستدالؿ ،كتككف مف
ست عبارات ،كالبعد السابع :العبلقة بيف النظريات كالقكانيف ،كتككف مف ثماني
عبارات ،كالبعد الثامف :الترابط بيف جميع األبعاد كتككف مف أربع عبارات ،بإجمالي
(ْٓ) عبارة لبلستبياف في صكرتو األكلية (ممحؽ أ).
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ِ .استبيان قياس المعتقدات :قاـ الباحث بإعداد استبياف ،لقياس أثر البرنامج عمى
معتقدات عينة البحث حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،كفؽ مقياس ليكرت ،ذم التدرج
رقميا (ٓ،ّ ،ْ ،
جدا ،كبيرة ،متكسطة ،قميمة ،قميمة ن
الخماسي (كبيرة ن
جدا) ،كتمثؿ ن
ِ )ُ ،عمى الترتيب .كتككف االستبياف في صكرتو األكلية مف (ّٔ) عبارة (انظر
ممحؽ أ).

الموثوقية واالعتمادية لألدوات النوعية
الموثوقية

()Trustworthiness

مقاببل لمصطمح الصدؽ في البحث الكمي ،كذكر
يستخدـ مصطمح المكثكقية
ن

عددا مف المعايير لممكثكقية منيا :المصداقية ،كاالنتقالية،
العبدالكريـ (َُِِ)
ن
كاالعتمادية ،كالتطابقية .كلتحقيؽ المكثكقية اتبع الباحث اإلجراءات التالية:
ُ .الجمع المكثؼ لمبيانات لفترة زمنية طكيمة ككافية؛ لمحصكؿ عمى تصكر كاضح
ككصؼ دقيؽ لممارسات المعمِّميف التدريسية.
ِ .قاـ الباحث ،بعد كتابة أسئمة المقاببلت في صيغتيا األكلية بعرضيا عمى عدد
مف المحكميف مف ذكم االختصاص؛ كذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف مناسبتيا
كصبلحيتيا لما كضعت مف أجمو (ممحؽ ب).
االعتمادية ()Dependability
يستخدـ ىذا المصطمح في مقابؿ الثبات في البحث الكمي (العبدالكريـ،
َُِِ) .كلتعزيز الثبات حرص الباحث عمى الكتابة التفصيمية لتصميـ البحث
كاجراءاتو كطريقة تنفيذه كتحميميو .كتـ استخداـ المقاببلت الفردية شبو المنتظمة مف
أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات مف كؿ معمـ عمى حدة؛ لمكصكؿ إلى معمكمات دقيقة
تعبر عف رأم كؿ معمـ دكف التأثير عميو مف أحد مف زمبلئو ،مما يعزز مف سبلمة
المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا .كقد تـ تفريغ بيانات المقابمة كعرضيا عمى العينة
لمتأكد مف مكافقتيا آلرائيـ كاستجاباتيـ.
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صدق األدوات الكمية وثباتيا

أوًال :صدق ( )Validationاستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم

تـ التحقؽ مف صدؽ المحكميف الستبياف فيـ أبعاد طبيعة العمـ عف طريؽ

عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في مجاالت المناىج كطرؽ التدريس
(ممحؽ ب)؛ كذلؾ لمتحقؽ مف مناسبة عبارات األداة كشمكليتيا ،كمدل ارتباطيا
بمكضكع البحث ،ككفؽ آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض العبارات ،مثؿ :تـ حذؼ جزء
مف العبارة الخامسة لتصبح :تيدؼ مادة العمكـ الى تدريب الطمبة عمى التفكير العممي
أم يبعد مف ىذه األبعاد
في حؿ المشكبلت .كما تـ تعديؿ عبارة :ال يمكف النظر إلى ِّ
أم يبعد مف ىذه األبعاد بمعزؿ
بمعزؿ عف بقية األبعاد ،لتصبح :قد يصعب النظر إلى ِّ

عف بقية األبعاد؛ كتغيير عبارة :تتغير النظريات العممية؛ ألنيا تخضع لعمميات

كمراجعة كتعديؿ مستمر ،لتصبح :تخضع النظريات العممية لعمميات مراجعة كتعديؿ
أيضا حذؼ سبع عبارات ،حيث أصبح االستبياف (ّٖ) عبارة.
مستمر .كتـ ن
كتـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي (بيرسكف) لبلستبياف بعد تطبيقو عمى عينة
استطبلعية ،يبمغ عددىا (َِ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة مف نفس
مجتمع البحث كخارج عينتو ،كيكضح جدكؿ (ْ) معامبلت بيرسكف بيف كؿ عبارة مف
عبارات االستبياف كالبعد الذم تنتمي إليو العبارة.
جدول ( :)1معامالت االتساق الداخمي الستبيان فيم طبيعة العمم.
البعد

األكؿ :طبيعة المعرفة العممية

الثاني :األساس التجريبي
الثالث :الذاتية

العبارة

معامل

االرتباط

العبارة

معامل

االرتباط

العبارة

معامل

االرتباط

ُ

ٗٗٓ*َ.

ْ

ْٓٓ*َ.

ٕ

ٓٔٓ*َ.

ِ

ٕٕٔ**َ.

ٓ

ِْٔ**َ.

ٖ

ٕٗٔ**َ.

ّ

ّٖٖ**َ.

ٔ

ُٖٓ*َ.

ٗ

ْٔٓ*َ.

َُ

ْٕٓ*َ.

ُِ

ْٔٓ*َ.

ُْ

َّٕ**َ.

ُُ

َّٓ*َ.

ُّ

َٕٓ*َ.

ُٓ

ّٗٔ**َ.

ُٕ

َٖٓ**َ.

ُٔ

َْٕ**َ.

ُٖ

ٕٗٔ**َ.
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البعد
الرابع :اإلبداع كالخياؿ

العبارة

معامل

االرتباط

العبارة

معامل

االرتباط

العبارة

معامل

االرتباط

ُٗ

ْٓٗ**َ.

َِ

ٖٗٗ**َ.

ُِ

ْْٕ**َ.

ِِ

ِْٕ**َ.

ِّ

َْٔ**َ.

ِْ

ّٔٓ*َ.

ِٓ

ُٗٔ**َ.

ِٕ

ِٕٓ*َ.

ِٗ

ّّٓ*َ.

ِٔ

ُٕٓ*َ.

ِٖ

ّّٔ**َ.

َّ

ُْٔ**َ.

السابع :العبلقة بيف النظريات

ُّ

َُٓ*َ.

ّّ

ٕٔٓ*َ.

كالقكانيف

ِّ

َّٖ**َ.

ّْ

َٕٔ**َ.

الثامف :الترابط بيف جميع

ّٓ

ِٔٔ**َ.

ّٕ

ِٕٓ*َ.

األبعاد

ّٔ

َُٓ*َ.

ّٖ

ْٖٗ**َ.

اإلنساني
الخامس :التأثيرات الثقافية

كاالجتماعية عمى المعرفة العممية
السادس :المبلحظة كاالستدالؿ

إحصائيا عند مستوى ()2.20
إحصائيا عند مستوى ( * ،)2.24دال
** دال
ً
ً

كيتضح مف جدكؿ (ْ) أف جميع عبارات استبياف أبعاد طبيعة العمـ مرتبطة مع
إحصائيا عند مستكل داللة (َُ،)َ.
داال
الدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ارتباطنا ن
ن
جاىز في صكرتو النيائية
نا
كىك ما يشير إلى صدؽ االستبياف ،كبذلؾ أصبح االستبياف

(ممحؽ ج).

ثانيا :ثبات ( )Reliabilityاستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم
ً
تـ التحقؽ مف ثبات استبياف أبعاد طبيعة العمـ بحساب معامؿ ألفا كركنباخ
( )Alpha Cronbach'sبعد تطبيقو عمى عينة استطبلعية ،عددىا (َِ) معمِّ نما مف
معمِّمي العمكـ في المرحمة المتكسطة مف نفس مجتمع البحث كخارج عينتو ،كيكضح
جدكؿ (ٓ) معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ يب ٍعد مف أبعاد فيـ طبيعة العمـ ،كلؤلداة ككؿ.
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جدول ( )0معامل ألفا كرونباخ الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم.
البعد

عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

البعد األكؿ :طبيعة المعرفة العممية

ٗ

َُٕٔ.

البعد الثاني :األساس التجريبي

ٓ

ََُٕ.

البعد الثالث :الذاتية

ْ

َُّٖ.

البعد الرابع :اإلبداع كالخياؿ اإلنساني

ّ

َِّٖ.

البعد الخامس :التأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة العممية

ّ

ََْٕ.

السادس :المبلحظة كاالستدالؿ

ٔ

ََٖٓ.

السابع :العبلقة بيف النظريات كالقكانيف

ْ

َّٕٔ.

الثامف :الترابط بيف جميع األبعاد

ْ

َٖٖٕ.

ّٖ

َُّٖ.

لألداة ككل

يتضح مف جدكؿ (ٓ) أف معامبلت ثبات محاكر االستبياف تراكحت ما بيف
(َُٕ ،)َ.َٖٓ -َ.في حيف بمغت لؤلداة ككؿ (ُّٖ ،)َ.كىي قيـ تشير إلى ثبات
مرتفع لبلستبياف ،كبالتالي يمكف االعتماد عميو (عبدالمحسف.)َُِٗ ،
ثالثًا :صدق ( )Validationاستبيان معتقدات أبعاد طبيعة العمم

تـ التحقؽ مف صدؽ المحكميف ألداة استبياف معتقدات أبعاد طبيعة العمـ عف

طريؽ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في مجاالت المناىج كطرؽ
التدريس (ممحؽ ب)؛ كذلؾ لمتحقؽ مف مناسبة عبارات األداة كشمكليتيا ،كمدل
ارتباطيا بمكضكع البحث ،كقد عدؿ المحكمكف عمى الصكرة األكلية لؤلداة ،مثؿ تعديؿ
ممخصا ألنكاع العبلقات المكجكدة بيف الظكاىر
عبارة (ٗ) :تعد النظرية العممية
ن
تمخيصا ألنكاع العبلقات المكجكدة بيف الظكاىر
الطبيعية ،لتصبح :تعد النظرية العممية
ن
الطبيعي .كما تـ حذؼ بعض العبارات( ،مثؿ )ُٓ ،ُُ ،ٕ ،ٔ :بمجمكع (ُُ)

عبارة ،لتصبح عدد عبارات استبياف المعتقدات (ِٓ) عبارة .كما يحسب معامؿ ارتباط
بيرسكف لمتأكد مف االتساؽ الداخمي بعد تطبيؽ االستبياف عمى عينة استطبلعية ،بمغ
عددىا (َِ) معمِّما مف ِّ
معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة مف نفس مجتمع البحث
ن
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كخارج عينتو ،كيكضح جدكؿ (ٔ) معامبلت بيرسكف بيف كؿ عبارة مف عبارات
االستبياف كالدرجة الكمية لبلستبياف.
جدول ( :)1معامالت االتساق الداخمي الستبيان معتقدات المعمِّمين حول أبعاد طبيعة العمم
العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

ُ

ْٗٓ*َ.

َُ

*1.636

ُٗ

*1.561

ِ

ِّٓ*َ.

ُُ

**1.736

َِ

**1.718

ّ

ّٔٔ*َ.

ُِ

*1.669

ُِ

*1.515

ْ

ٗٗٔ*َ.

ُّ

**1.761

ِِ

**1.678

ٓ

ِْٕ**َ.

ُْ

*1.645

ِّ

**1.648

ٔ

ُْٕ**َ.

ُٓ

*1.656

ِْ

*1.523

ٕ

ُّٓ*َ.

ُٔ

*1.531

ِٓ

*1.543

ٖ

ٖٗٔ**َ.

ُٕ

*1.112

ٗ

ُٖٔ*َ.

ُٖ

*1.562

إحصائيا عند مستوى (.)2.20
إحصائيا عند مستوى ( * ،)2.24دال
** دال
ً
ً

كيتضح مف جدكؿ (ٔ) أف جميع عبارات استبياف معتقدات أبعاد طبيعة العمـ
إحصائيا عند مستكل
داال
مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلستبياف الذم تنتمي إليو ارتباطنا ن
ن
(َُ )َ.أك (َٓ.)َ.
ابعا :ثبات ( )Reliabilityاستبيان معتقدات المعمِّمين حول أبعاد طبيعة العمم
ر ً
تـ التحقؽ مف ثبات استبياف معتقدات المعمِّميف حكؿ أبعاد طبيعة العمـ بحساب
معامؿ ألفا كركنباخ ( )Alpha Cronbach'sبعد تطبيؽ االستبياف عمى عينة استطبلعية،
يبمغ عددىا (َِ) معمِّ نما مف معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة مف نفس مجتمع البحث
كخارج عينتو ،حيث بمغ معامؿ ألفا كركنباخ لؤلداة ككؿ (ِٖٔ ،)َ.كىك ما يشير إلى
جاىز قي صكرتو النيائية (ممحؽ ج).
نا
ثبات االستبياف ،كبذلؾ أصبح االستبياف
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األساليب اإلحصائية

أوًال :البيانات النوعية

مرت عممية تحميؿ البيانات النكعية بالمراحؿ التالية:
كتابيا عمى الحاسب اآللي،
يدكيا كتفريغيا
ن
ُ -تنظيـ البيانات :حيث تـ تنظيـ البيانات ن
ككضع بيانات كؿ معمِّـ في ممؼ خاص.
ِ -تصنيؼ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المقاببلت شبو المنتظمة باستخداـ
الترميز المفتكح ) ،(Open Codingكذلؾ مف خبلؿ الترميز األكلي لمبيانات الخاصة
بالمقاببلت شبو المنتظمة ،ثـ الترميز المحكرم ( )Axial Codingالقائـ عمى إيجاد
بناء عمى استقراء بيانات المقاببلت شبو
العبلقات بيف الفئات (البمكم .)َُِِ ،ك ن
المنظمة تكصمت عممية االستقراء إلى سبعة مكضكعات رئيسة ،كىي (التغير في
المعرفة العممية ،أىمية التجربة في بناء المعرفة العممية ،المعتقدات كالمعرفة
العممية ،الخياؿ كاإلبداع في البحث العممي ،القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة في
المجتمع كأثرىا عمى صنع الق اررات العممية ،دكر المبلحظة كاالستدالؿ في المعرفة
العممية ،القكانيف كالنظريات كالعبلقة بينيما).
ّ -تحديد الفئات الفرعية التي ترتبط بكؿ مكضكع ،كذلؾ بعد تحديد المكضكعات
عددا مف
الرئيسة في البيانات كترميزىا ،حيث كجد أف كؿ مكضكع رئيس يتضمف ن
الفئات الفرعية التي ليا عبلقة مكضكعية بو؛ ككمثاؿ عمى المكضكعات الرئيسة
ئيسا أشارت إليو عينة الدراسة
نا
كالفئات الفرعية باستقراء البيانات كجد الباحث
محكر ر ن
أثناء المقابمة ،كتـ ترميزه عمى أنو مكضكع محكرم باسـ "التغير في المعرفة
العممية" ،كبتتبع بيانات المقابمة الحظ فئات ليا عبلقة بالمحكر الرئيس ،كصنفت
عمى أنيا مكضكعات فرعية لممكضكع الرئيس ،ككانت ىذه الفئات :تغير النظريات،
تغير القكانيف ،تغير الحقائؽ ،دكر األدلة كالشكاىد في تغير المعرفة العممية،
التقنيات الحديثة ،االكتشافات الجديدة ،أمثمة عمى نظريات كحقائؽ كقكانيف تغيرت.
ْ -تـ التحقؽ مف النتائج بعد مراحؿ الترميز المختمفة ،كتـ إعادة النظر فييا كالتأكد مف
االتساؽ الداخمي مع األدب التربكم السابؽ.
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ٓ -التحميؿ الشامؿ كتفسير النتائج :كذلؾ عف طريؽ ربط البيانات الكمية كالنكعية
ببعضيا ،كتفسير مدلكالتيا كفؽ نظرة شمكلية لسياؽ البحث.

ثانيا :البيانات الكمية
ً

تـ تكظيؼ األساليب اإلحصائية التالية:
ُ .اإلحصاء الكصفي المتمثؿ في التك اررات ،كالمتكسط الحسابي ،كالنسب المئكية.
ِ .صدؽ المحتكل مف خبلؿ عرض األدكات بما فييا البرنامج عمى مجمكعة مف
المحكميف المتخصصيف في مجاؿ البحث.
ّ .معامؿ ألفا كركنباخ ()Alpha Cronbach's؛ لحساب ثبات استبياف أبعاد طبيعة
العمـ ،كاستبياف المعتقدات.
ْ .معامؿ ارتباط بيرسكف؛ لحساب االتساؽ الداخمي الستبياف أبعاد طبيعة العمـ،
كاستبياف المعتقدات.
ٓ .اختبار كلكككسكف )(Wilcoxon؛ لحساب داللة الفركؽ بيف التطبيؽ القبمي
كالبعدم الستبياف أبعاد طبيعة العمـ ،كاستبياف أداة المعتقدات.

متغيرات البحث

تمثمت متغيرات البحث في اآلتي:
 -المتغير المستقل :كىك برنامج التطكير الميني المقترح كالقائـ عمى

الممارسات العممية كاليندسية.
 المتغيرات التابعة :كىي نكاتج لتطبيؽ المتغير المستقؿ ،كتتمثؿ في :تنميةفيـ معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ ،كمعتقداتيـ حكليا.

إجراءات وخطوات تطبيق البحث
مر البحث بالخطكات اآلتية:

المرحمة األولى :تصميم البرنامج التدريبي المقترح القائم عمى
الممارسات العممية واليندسية

وصف البرنامج :تيدؼ الفكرة البحثية إلى تصميـ كتنفيذ برنامج تطكير ميني

مقترح قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كفقنا لمعايير ( .)NGSSكشمؿ البرنامج
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ممارسات متنكعة ،كىي :طرح األسئمة كتحديد المشاكؿ ،كاالنخراط في الحجج مف
األدلة ،كتطكير كاستخداـ النماذج ،كتخطيط كاجراء التحقيقات ،كتحميؿ كتفسير
البيانات ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحاسكبي ،كبناء تفسيرات كتصميـ الحمكؿ،
كالحصكؿ عمى تقييـ كنقؿ المعمكمات ) .(NRC, 2012كسعى البرنامج إلى دمج
الممارسات العممية كاليندسية كتكظيفيا في برنامج تطكير ميني خاص لمعمِّمي العمكـ
بالمرحمة المتكسطة؛ حيث قاـ الباحث بتدريب المعمِّميف في ىذا البرنامج لمدة اثني
أسبكعا ،بكاقع ساعتيف تدريبية لكؿ أسبكع ،قبؿ قياس أثره عمى فيميـ ألبعاد
عشر
ن
طبيعة العمـ (ثمانية أبعاد) ،كمعتقداتيـ حكليا.
كقد ىدفت الجمسة التدريبية األكلى إلى التمييد لمبرنامج التدريبي كالتعارؼ بيف
المتدربيف ،باإلضافة إلى تعريفيـ بقكاعد السمكؾ كاالنضباط الخاصة بالجمسات
التدريبية .كركزت الجمسة التدريبية الثانية عمى المعايير العالمية لتدريس العمكـ ،كالتي
عالميا ،ككذلؾ التعرؼ عمى
مف أىـ أىدافيا استيعاب حركات اإلصبلح التربكية لمعمكـ
ن
أبعاد الجيؿ التالي مف معايير العمكـ كمقارنتيا مع كاقع األداء في تدريس العمكـ .أما
الجمسة التدريبية الثالثة فقد ىدفت إلى التعريؼ بالممارسات العممية كاليندسية،
كالمقصكد بكؿ ممارسة ،كاختيار الممارسة بناء عمى متطمبات المكقؼ التعميمي.
بتداء مف الجمسة التدريبية الرابعة بدأ التدريب عمى الممارسات بممارسة طرح
كا ن
األسئمة في العمكـ ،كتحديد المشكبلت في اليندسة ،ككذلؾ تكضيح دكر المعمـ في
تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة في العمكـ كتحديد المشكبلت في اليندسة ،باإلضافة
إلى تكضيح كيؼ يتـ تحديد المشكمة مف خبلؿ طرح األسئمة إليجاد الحمكؿ .كفي
الجمسة التدريبية الخامسة تـ التعرؼ عمى ممارسة تطكير النماذج كاستخداميا،
كتكضيح كيفية تطبيقيا داحؿ الغرفة الصفية ،ككيفية بناء النماذج كتقييميا ،كمعرفة
العبلقة بيف بناء النماذج كتفسيرىا ،باإلضافة إلى كيفية ارتباط ىذه الممارسة مع
الممارسات العممية .كفي الجمسة التدريبية السادسة تـ تكضيح المقصكد بممارسة
التخطيط ،كالقدرة عمى طرح األسئمة لمبدء بالتقصي ،كفرض الفرضيات كتحديد كضبط
المتغيرات ،كالتدريب عمى كضع خطة لبلستقصاء الذم سكؼ يتبع ،ككذلؾ تحديد
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األدكات كالبيانات كالمعمكمات التي سيتـ تكظيفيا كطرؽ الحصكؿ عمييا ،ككذلؾ ربط
ىذه الممارسة مع كؿ مف ممارسة طرح األسئمة لمعمكـ كتحديد المشكبلت لميندسة،
كتطكير النماذج كاستخداميا .كىدفت الجمسة التدريبية السابعة إلى التعرؼ عمى طرؽ
جمع البيانات مف المصادر المختمفة ،كالتدريب عمى تنظيـ البيانات في جداكؿ كالتمثيؿ
كالرسـ البياني ،كمعرفة التكافؽ بيف المتغيرات كتمييز العبلقات السببية كاالرتباطية
بينيا .كفي الجمسة التدريبية الثامنة تـ التعرؼ عمى أىمية الرياضيات كالتفكير
الحاسكبي في العمكـ ،كاجراء العمميات الحسابية المختمفة ،باإلضافة إلى استخداـ
الكمبيكتر لتحميؿ البيانات .كركزت الجمسة التدريبية التاسعة عمى تطبيؽ قاعدة
االدعاء( :ماذا تعرؼ؟) +الدليؿ (كيؼ تعرؼ ذلؾ؟) +التبرير (لماذا يدعـ البرىاف
االدعاء؟)= التفسير .كىدفت الجمستاف العاشرة كالحادية عشرة لمتأكيد عمى الميارات،
كلمحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا .كاختتـ البرنامج بالجمسة الثانية عشرة ،كتـ فييا
تقييـ البرنامج كمحتكياتو.
إعداد البرنامج في صورتو األولية وتطويره باستشارة الخبراء والمختصين :تـ

ذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى األطر النظرية كالدراسات السابقة ذات العبلقة باالىتماـ،
أيضا مف خبلؿ
كخاصة ما يتعمؽ بتصميـ البرامج كتطكيرىا ،كالتصاميـ التعميمية ،ك ن
ن
االطبلع عمى األدب التربكم ذم االرتباط (ممحؽ أ) .كتـ تحكيـ البرنامج ،مف خبلؿ
عرضو عمى عدد مف المختصيف في مجاؿ التربية العممية مف مختمؼ الجامعات
(ممحؽ ب) .كتـ إجراء التعديبلت كفؽ مقترحاتيـ ،مثؿ :التركيز عمى ىدؼ المكضكع
كالبعد عف العمكميات ،كما تـ تغيير اليدؼ العاـ لمبرنامج ،كتـ تغيير صياغتو كااللتزاـ
بتعريب التكنكلكجيا إلى تقنية ،كاخراج البرنامج في صكرتو النيائية (ممحؽ ج).

المرحمة الثانية :تطبيق البرنامج المقترح عمى عينة البحث

بكعا ،حيث بدأ تطبيؽ البرنامج في
تـ تطبيؽ البرنامج لمدة اثني عشر أس ن
األسبكع الثاني مف الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ ُِْْىػ ،كذلؾ بعد الحصكؿ
المكافقات الرسمية عمى تطبيؽ األدكات مف المجاف المعنية بجامعة الممؾ سعكد (ممحؽ
د)  ،كذلؾ الحصكؿ عمى خطاب تسييؿ ميمة لتسييؿ تطبيؽ البرنامج (ممحؽ ىػ) .كتـ
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التكاصؿ مع إدارة تعميـ الداكدمي ،كاختيار عينة قصدية مف معممي العمكـ بالدكادمي
مناسبا ليـ ،كال تكجد فركؽ كبيرة بينيـ مف حيث المؤىؿ العممي،
لكي يككف البرنامج
ن
مثبل .كتـ تطبيؽ البرنامج بكاقع
فمـ يتـ اختيار مف كاف
حاصبل عمى شيادة الدكتكراه ن
ن

سبكعيا مراعاةن لظركؼ عمؿ عينة البحث ،مع التكاصؿ المستمر بينيـ بقية
ساعتيف أ
ن
األسبكع ،مف أجؿ التأكد مما طمب منيـ خبلؿ لقائيـ في البرنامج ،مف كاجبات
كمتطمبات .كما تـ حضكر بعض الحصص ليـ بعد االستئذاف منيـ كالمكافقة؛ كذلؾ
مف أجؿ مبلحظة ما تـ تطبيقو في أرض الكاقع مما تـ مناقشتو في البرنامج ،كتمت
مشاىدات حصصيـ مف خبلؿ الدخكؿ لممنصة التعميمية.
كما تـ تطبيؽ أداتي البحث :استبياف أبعاد طبيعة العمـ ،كاستبياف المعتقدات
حكؿ طبيعة العمـ ،بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا عمى عينة البحث قبؿ البدء في
تطبيؽ البرنامج .كبعد االنتياء مف البرنامج ،حيث تـ تطبيؽ األدكات النكعية كالكمية
عمى عينة البحث ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 -تطبيؽ أداتي البحث :المقابمة شبو المنظمة ألبعاد طبيعة العمـ ،كالمقابمة

شبو المنظمة لممعتقدات حكؿ طبيعة العمـ ،بعد التأكد مف المكثكقية

كاالعتمادية ليما.
 تطبيؽ أدكات البحث :استبياف أبعاد طبيعة العمـ ،كاستبياف المعتقدات حكؿطبيعة العمـ.

 يطمؽ عمى حرؼ (ـ) في نتائج البحث بمعنى مشارؾ ،حيث تـ ترتيبالمعمميف مف (ـُ) إلى (ـُٖ).
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتيا


نتائج سؤاؿ البحث األكؿ كمناقشتيا



نتائج سؤاؿ البحث الثاني كمناقشتيا
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نتائج البحث ومناقشتيا
يتناكؿ ىذا الفصؿ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث بعد تطبيؽ أدكاتو  ،كتحميؿ
البيانات التي تـ جمعيا بكاسطة األدكات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة،
حيث تـ ربطيا مع الدراسات السابقة ،كمقارنة نتائجيا مع ما تـ جمعو مف نتائج
خاصة باألدبيات السابقة ،لمكصكؿ إلى النتائج النيائية ليذا البحث.

نتائج سؤال البحث األول ومناقشتيا

لئلجابة عف سؤاؿ البحث األكؿ الذم نص عمى :ما أثر برنامج التطوير

الميني المقترح القائم عمى الممارسات العممية واليندسية في تنمية فيم معمِّمي

العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم؟ تـ حساب المتكسطات الحسابية

كبعديا ،كطيِّبؽ اختبار كيمكسكف
قبميا
ن
كاالنحرافات المعيارية الستبياف أبعاد طبيعة العمـ ن
لمتعرؼ عمى أثر البرنامج عمى فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ ،كما تـ إجراء مقابمة
بعدية لعينة الدراسة إلثراء البيانات الكمية كالكشؼ بعمؽ عمى فيـ المعمِّميف ألبعاد
طبيعة العمـ ،كفيما يمي عرض النتائج كفؽ أبعاد طبيعة العمـ الثمانية المحددة في أداة
الدراسة (طبيعة المعرفة العممية،

كاألساس التجريبي ،كالذاتية ،كاإلبداع كالخياؿ

اإلنساني ،كالتأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،كالمبلحظة كاالستدالؿ،
كالعبلقة بيف النظريات كالقكانيف ،كالترابط بيف جميع األبعاد).
البعد األول :طبيعة المعرفة العممية
ُ
لمبعد األكؿ مف استبياف أبعاد
يكضح جدكؿ (ٕ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم ي
طبيعة العمـ ،كالمتعمؽ بطبيعة المعرفة العممية ،كيبيف الجدكؿ المتكسطات الحسابية،
كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
البعد.
إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيقيف القبمي كالبعدم عمى عبارات ىذا ي
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جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق القبمي
والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد طبيعة المعرفة العممية (ن= )43
العبارة

م

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

قيمة z

الداللة

ُ المعرفة العممية معرضة لمخطأ كالصكاب.

ِْٗ.

ََْٕ.

ْٖٗ.

َِّّ.

ِٕٖٖ.

َََْ.

ِ المعرفة العممية معرضة لمتعديؿ كالتغيير.

ِْْ.

َِٔٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.

َََّ.

َََّ.

ّ المعرفة العممية مكثكقة كمقبكلة مؤقتنا.

ُّْ.

ََٕٖ.

ْٖٗ.

َِّّ.

ّْٕٕ.

َََُ.

ِّٖ.

َُُٓ.

ْٖٗ.

َِّّ.

َِّٓ.

َََِ.

ْْٕ.

َُْٓ.

ْٖٕ.

َِْٖ.

ُُِِ.

ََّْ.

ْْٕ.

َُٕٕ.

ْٖٕ.

َِْٖ.

ُُّٔ.

ََُٕ.

ْ
ٓ
ٔ

القػ ػكانيف كالنظري ػػات ص ػػفتاف مختمفت ػػاف م ػػف

المعرفة العممية.

تيػدؼ مػادة العمػكـ إلػى تػدريب الطمبػة عمػػى
التفكير العممي في حؿ المشكبلت.
االكتش ػػافات العممي ػػة لمعمم ػػاء ت ػػدؿ عم ػػى أف
العمـ تراكمي.
حػػب االسػػتطبلع كمتابعػػة كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد

ٕ

في العمـ كاالشتراؾ فػي المجػبلت كاألبحػاث

العممي ػػة كش ػػبكة المعمكم ػػات يحق ػػؽ المعرف ػػة

ْٓٔ.

َّْٗ.

ّْٖ.

َّّٖ.

ُِّْ.

ََُٖ.

العممية.
ٖ
ٗ

تكخي الدقة في كصؼ أك تسػجيؿ الظػكاىر
تمثؿ صفة المكضكعية.
تت ػ ػ ػ ػ ػػأثر اكتش ػ ػ ػ ػ ػػافات العم ػ ػ ػ ػ ػػكـ بالمعتق ػ ػ ػ ػ ػػدات
االجتماعية كالفكرية لمعمماء.

المتوسط الكمي ل ُبعد طبيعة المعرفة العممية
مستوى الداللة أقل من ()2.20

ّْٗ.

َْٖٕ.

ّْٖ.

َّّٖ.

َِّٖ.

َََٓ.

ُّٕ.

َٖٓٗ.

ْْٗ.

َِّٔ.

َِّٕ.

َََُ.

ُُْ.

َّّّ.

ْٖٔ.

َُٗٔ.

ّٕٗٓ.

ََََ.

تيظير النتائج في جدكؿ (ٕ) أف قيمة ( )Zالختبار كيمكسكف بمغت (ٕٗٓ،)ّ.
إحصائيا ،إذ بمغت قيمة الداللة المقترنة بيا (ََ ،)َ.مما يشير إلى أف
كىي قيمة دالة
ن
مستكل فيـ المعمِّميف يلب عد طبيعة المعرفة العممية في التطبيؽ البعدم أعمى مف مستكل
إحصائيا ،مما يشير إلى دكر برنامج التطكير
الفيـ في التطبيؽ القبمي كبفارؽ داؿ
ن
الميني القائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية في تنمية فيـ المعمِّميف يلبعد طبيعة

البعد ككؿ أك عمى مستكل
المعرفة العممية .كقد ظير ىذا التحسف سكاء عمى مستكل ي
البعد كاف جاءت العبارتاف السادسة كالسابعة غير دالتيف
كؿ عبارة مف عبارات ي
البعد بيف (ْٗ.)ْ.ٕٖ -ْ.
إحصائيا ،كقد تراكحت متكسطات عبارات ىذا ي
ن
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ِّ
مناسبا لعبارة :تتأثر اكتشافات العمكـ بالمعتقدات
فيما
ن
كقد أظير المعممكف ن
االجتماعية كالفكرية لمعمماء ،كقد تحسف ىذا الفيـ ىب ٍع ىد حضكر برنامج التطكير الميني

القائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي لممجمكعة مف

إحصائيا ،مما يشير إلى أثر البرنامج في تنمية
(ُٕ )ّ.إلى (ْٗ ،)ْ.كىذا الفرؽ داؿ
ن
فيـ المعمِّميف لطبيعة المعرفة العممية كتأثرىا بمعتقدات العمماء االجتماعية كالفكرية.
كما تشير النتائج إلى تحسف فيـ المعمِّميف لممعرفة العممية كككنيا معرضة لمتعديؿ
كالتغيير (عبارة ِ) ،حيث تحسف المتكسط الحسابي ألفراد الدراسة مف (ِْ )ْ.إلى
إحصائيا.
(ْٗ )ْ.كبفارؽ داؿ
ن
كيؤكد ىذا الفيـ ما أشارت إليو عينة البحث أثناء المقابمة ،حيث يركف أف
المعرفة العممية تتغير في ضكء تكفر بيانات كأدلة جديدة ،فعند سؤاليـ عف النظريات
العممية ذكر المعمِّـ (ـٕ) النظرية ىي أفضؿ تفسير ممكف في ضكء البيانات الحالية،

إال أنيا قابمة لمتغيير في ضكء بيانات جديدة ال تدعـ النظرية القائمة ،كذكر المعمِّـ

(ـٗ) تتغير النظريات مع مركر الكقت بسبب تطكر اإلمكانات كالمكارد كاالكتشافات

العممية ،كما ذكر المعمِّـ (ـُُ) تتغير النظريات باالكتشافات الجديدة كالمبلحظات
العممية الدقيقة ،كبالمثؿ ذكر المعمِّـ (ـُٖ) تغيير النظريات بسبب تكافر المعمكمات

كاألدلة الجديدة.

كبينت النتائج أف مستكل فيـ المعمِّميف لطبيعة أف المعرفة العممية مكثكقة
كمقبكلة مؤقتنا (عبارة ّ) ،في التطبيؽ القبمي كانت األقؿ مقارنة ببقية العبارات بمتكسط
بمغ (ُْ ،)ّ.كيبلحظ أف المتكسط ارتفع في التطبيؽ البعدم إلى (ٖٗ ،)ْ.كبفارؽ
إحصائيا ،مما يشير إلى أثر برنامج التطكير الميني في تنمية فيـ المعمِّميف لككف
داؿ
ن
تحسنا في فيـ المعمِّميف
المعرفة العممية مكثكقة كمقبكلة مؤقتنا .كما أظيرت النتائج
ن
لمعبلقة بيف النظريات كالقكانيف كأنيما صفتاف مختمفتاف مف المعرفة العممية (عبارة ْ)
في التطبيؽ البعدم مقارنة بالتطبيؽ القبمي ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف
إحصائيا،
(ِٖ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٗ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
كتشير ىذه النتيجة إلى أثر برنامج التطكير الميني في تنمية فيـ المعمِّميف لمعبلقة بيف
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النظريات كالقكانيف ،كيؤكد ىذا التحسف ما أظيره المعمِّمكف في المقابمة البعدية عند
سؤاليـ عف العبلقة بيف النظريات كالقكانيف ،إذ تشير إجابات المعمِّميف إلى كعييـ
تفسير
ا
بالعبلقة بيف النظريات كالقكانيف ،حيث ذكر المعمِّـ (ـُِ) تعتبر النظرية

ن

لمظكاىر كقابمة لبلختبار ،كالقانكف العممي يأتي بعد االختبار كالتجارب العممية .كما
ذكر المعمِّـ (ـُٔ) ىناؾ فرؽ بيف القانكف كالنظرية العممية ،فالقانكف العممي عبارة عف

تعبير رياضي مبني عمى معطيات تجريبية كمرىكف بمجمكعة شركط ،أما النظرية
العممية فيي مجمكعة مف األدلة كالمبلحظات التي تخص ظاىرة معينة .كذكر المعمِّـ

(ـُٖ) يكجد عبلقة ،فالقانكف العممي قاعدة تصؼ نمطنا أك سمككنا معيننا في الطبيعة،
أما النظرية فيي تفسر سبب حدكث الظاىرة .كما أشار عدد (ُٓ) مف المعمِّميف إلى
أمثمة لنظريات كقكانيف ،مثؿ قكانيف نيكتف ،كالنظرية الذرية ،كالجاذبية ،باإلضافة إلى
ذكر بعض خصائص النظريات كمنيا :قابميتيا لمتغيير ،فقد ذكر المعمِّـ (ـَُ) أف

النظرية العممية قابمة لمتغير كالتبديؿ ،كقاؿ (ـُّ) :النظريات العممية متغيرة كليست

كثير مف النظريات العممية تغيرت كتطكرت .كباإلضافة
ثابتة ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف نا
إلى كعي المعمِّميف بفكرة إمكانية تغير النظريات العممية ،قدـ المعمِّمكف أثناء المقابمة
سبب ىذه التغيير ،حيث رأل المعمِّـ (ـُُ) :أف تغير النظريات نتيجة االكتشافات

الجديدة كتطكر التقنيات العممية كأدكاتيا ،كأضاؼ :كاف مفيكـ المادة سابقنا أنيا تتككف
مف اليكاء كالنار كالتراب كالماء ،كمع تطكر العمـ تـ كصؼ تركيب المادة كصفنا دقيقنا.
كأظيرت النتائج أف فيـ المعمِّميف لطبيعة أف االكتشافات العممية لمعمماء تدؿ
عمى أف العمـ تراكمي (عبارة ٔ) ،كانت في مستكل مناسب في التطبيؽ القبمي ،كحدث
ارتفاع في مستكل ىذا الفيـ في التطبيؽ البعدم ،حيث ارتفع المتكسط مف (ْٕ)ْ.
إحصائيا ،كبالمثؿ خاصية حب االستطبلع
إلى (ٖٕ ،)ْ.إال أف ىذا االرتفاع غير داؿ
ن
كمتابعة كؿ ما ىك جديد في العمـ كاالشتراؾ في المجبلت كاألبحاث العممية كشبكة
المعمكمات يحقؽ المعرفة العممية (عبارة ٕ) ،حيث تشير النتائج إلى أف فيـ المعمِّميف
مناسبا قبؿ تطبيؽ برنامج التطكير الميني؛ لذا كاف التحسف في فيـ المعمِّميف
ليا كاف
ن
إحصائيا ،كىذا متكقع ،كىك أف تككف ىاتاف الخاصيتاف متكفرتيف لدل
ليا غير داؿ
ن
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نظر ألنيا تمر عمييـ بشكؿ يكمي أثناء تدريس مقرر
المعمِّميف قبؿ تطبيؽ البرنامج؛ نا
العمكـ ،كيمارسكنيا باستمرار.
كتتفؽ نتائج االختبار القبمي مع نتيجة دراسة آؿ طراد (َُِٔ) التي أظيرت
انخفاض مستكل الكعي بطبيعة العمـ في البعد المعرفي لدل معمِّمي العمكـ ،كذلؾ مع
االختبار القبمي الذم تـ عممو لممعمميف ،حيث أكصت نفس الدراسة بضركرة تنمية
الكعي بطبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ في أثناء الخدمة بجميع أبعاده المعرفية
كالكجدانية كالسمككية مف خبلؿ تطكير برامج تدريبية في مجاؿ طبيعة العمـ مف شأنيا
تعزيز فيـ المعمِّميف كتعميؽ إدراكيـ في ىذا المجاؿ .ككذلؾ نتائج دراسة القضاة
(َُِٔ) التي أكضحت أف مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ في ضكء
ِّ
بكيا.
فيما
متدنيا غير مقبكؿ تر ن
ن
معايير الجمعية الكطنية لمعممي العمكـ ( )NSTAكاف ن
كىذه النتائج تؤكد أىمية قياـ البرنامج التطكيرم المقترح الذم تـ عممو في ىذا البحث.
ال ُب ْعد الثاني :األساس التجريبي
يكضح جدكؿ (ٖ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
البعد الثاني مف االستبياف كالمتعمؽ باألساس التجريبي ،إذ يبيف
العمـ ،كذلؾ في ي
الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ
عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ القبمي
كالبعدم عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق القبمي
والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم في ُبعد األساس التجريبي (ن=)43
العبارة

م
َُ

ُُ

التجرب ػ ػػة العممي ػ ػػة أح ػ ػػد ط ػ ػػرؽ تط ػ ػػكر
المعرفة العممية كنمكىا.
يكظ ػػؼ العمم ػػاء أس ػػاليب متنكع ػػة ف ػػي
البحػ ػػث لمكص ػ ػػكؿ إلػ ػػى نت ػ ػػائج عممي ػ ػػة

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

قيمة z

الداللة

َُْٓ.

ُُٓٓ.

َِْٖ.

ْٗٓ.

ُْٕ.

ََٕٓ.

َُْٓ.

ّْٖ.

ْٖٕ.

َِْٖ.

ِِٔ.

َِٖ.

مفيدة كصحيحة.
يسػ ػ ػ ػ ػػتطيع العممػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػػي األسػ ػ ػ ػ ػػمكب
ُِ

التجريبي أف يكرركا التجربػة أكثػر مػف

ْٗٓ.

ََٕٓ.

ّْٖ.

َّّٖ.

ُُْْ.

ََُٓ.

مرة لمتأكد مف صحة النتائج.
ُّ
ُْ

العممػػاء أكثػػر قػػدرة عم ػػى ربػػط النتػػائج
بأسبابيا في األسمكب التجريبي.
يس ػػتطيع الباح ػػث التجريب ػػي أف ي ػػتحكـ
في العكامؿ المؤثرة كيضبطيا.

المتوسط الكمي ل ُبعد األساس التجريبي
مستوى الداللة أقل من ()2.20

ّّْ.

َْٗٓ.

َْٓ.

ََٕٕ.

َِّٖ.

َْ.

ََْ.

َُِٗ.

ِْٕ.

َٕٓٓ.

ِْٕٓ.

َََٔ.

ّْٗ.

َّّّ.

ّْٕ.

َِْٕ.

ِّٖٕ.

َََٔ.

تظير النتائج في جدكؿ (ٖ) أف قيمة اختبار كيمكسكف ( )Zبمغ (ّٖٕ،)ِ.
إحصائيا ،إذ بمغت قيمة الداللة المقترنة بيا (ََٔ ،)َ.مما يشير إلى
كىي قيمة دالة
ن
أف مستكل فيـ المعمِّميف ل يب ٍعد األساس التجريبي في التطبيؽ البعدم أعمى مف مستكل
إحصائيا ،مما يشير إلى أثر برنامج التطكير
فيميـ في التطبيؽ القبمي كبفارؽ داؿ
ن
الميني في تنمية فيـ المعمِّميف ل يب ٍعد األساس التجريبي ،كقد ظير ىذا التحسف عمى

البعد ككؿ ،كفي فقرتيف مف أصؿ خمس عبارات تنتمي إلى ىذا ال يب ٍعد ،حيث
مستكل ي
إحصائيا في فقرتيف ىما :يكظؼ العمماء
ظير التحسف في فيـ المعمِّميف كبفارؽ داؿ
ن
أساليب متنكعة في البحث لمكصكؿ إلى نتائج عممية مفيدة كصحيحة (عبارة ُُ)،
كيستطيع الباحث التجريبي أف يتحكـ في العكامؿ المؤثرة كيضبطيا (عبارة ُْ) .كما
نسبيا في العبارات الثبلث األخرل ،ففي عبارة (َُ) :التجربة
ظير تحسف طفيؼ
ن
العممية أحد طرؽ تطكر المعرفة العممية كنمكىا ،بمغ المتكسط الحسابي لمعينة في
التطبيؽ القبمي (ٗٓ )ْ.مف أصؿ (ٓ) ،كارتفع المتكسط إلى (ّٖ ،)ْ.إال أف ىذا

113

إحصائيا ،كعند التأمؿ في العبارة نجد أنيا تتناكؿ أىمية التجربة
االرتفاع غير داؿ
ن
العممية في تطكر كنمك المعرفة ،كمف المتكقع أف يككف لدل معممي مجمكعة الدراسة
أساسيا في تعمـ العمكـ كتعميميا.
ميما ك ن
فيـ مناسب نحكىا؛ ككف التجربة تش ٌكؿ ن
جانبا ن
إحصائيا في عبارة (ُِ) :يستطيع
تحسنا غير داؿ
كبالمثؿ ،تحسف فيـ المعمِّميف
ن
ن
العمماء في األس مكب التجريبي أف يكرركا التجربة أكثر مف مرة لمتأكد مف صحة

النتائج ،ككذلؾ عبارة (ُّ) :العمماء أكثر قدرة عمى ربط النتائج بأسبابيا في األسمكب
التجريبي.
كيؤكد كعي المعمِّميف بأىمية التجربة كأىمية تكرارىا ما أظيره المعمِّمكف مف
تكظيؼ التجارب في العمكـ أثناء إجراء المقابمة ،فقد أشار المعمِّـ (ـَُ) إلى أف
المعرفة تتغير بناء عمى نكع التجربة ،كما ذكر المعمِّـ (ـٗ) أف العمماء يكظفكف أساليب

متنكعة بما يتناسب مع طبيعة البحث أك التجربة ،أما المعمِّـ (ـّ) فذكر أنو ال يمكف

تصديؽ البحكث نظرينا ،بؿ ال بد أف تككف مصدقة بالتجارب العممية ،كيؤيده المعمِّـ
(ـُ) إذ يرل أف التجارب تجعؿ البحكث أكثر مصداقية.
( & Karisan

كتتفؽ نتائج االختبار البعدم مع نتائج دراسة كاريساف كسيبيسكم
 )Cebesoy, 2018التي كانت عف استكشاؼ آراء معمِّمي العمكـ حكؿ طبيعة العمـ ،كالتي
ِّ
المعمميف لدييـ آراء مستنيرة حكؿ طبيعة العمـ كالجكانب
أشارت نتائجيا إلى أف معظـ
أيضا تتفؽ مع دراسة أكنمكم كأيج (
التجريبية ،ما عدا الجكانب النظرية .ك ن
 )Ige, 2018عف فيـ المعمِّميف كالطمبة لطبيعة العمـ ،حيث أشارت النتائج إلى أف ىناؾ
بعض الفيـ غير الصحيح حكؿ طبيعة العمـ مف قبؿ معمِّمي األحياء ،مما أدل إلى
و
و
ضعيؼ لمطمبة.
أداء
& Oyinloye

البعد الثالث :الذاتية
ُ
يكضح جدكؿ (ٗ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
البعد الثالث مف االستبياف كالمتعمؽ بالذاتية ،إذ يبيف الجدكؿ
العمـ ،كذلؾ في ي
المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ عمى
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مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ القبمي كالبعدم
عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق القبمي
والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم في ُب ْعد الذاتية (ن=)43

م
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ

العبارة
ت ػػؤثر الذاتي ػػة ف ػػي تفس ػػير العمم ػػاء لمظػ ػكاىر
المختمفة.
الخبػرات السػػابقة لػدل العممػػاء تشػكؿ طريقػػة
تفكيرىـ.
تكقعات العمماء ليا تأثير كبيػر عمػى طريقػة
عمميـ كأسمكبيـ في البحث العممي.

الخمفية النظرية لدل العمماء ليا تػأثير عمػى
تفسير البيانات التي لدييـ.
المتوسط الكمي ل ُبعد الذاتية
مستوى الداللة أقل من ()2.20

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

قيمة z

الداللة

ّّٖ.

َٖٕٔ.

ْٕٔ.

َْٖٓ.

ِٖٕ.

َََٓ.

َْٔ.

َّٕٖ.

ّْٖ.

َّّٖ.

ِِٕ.

َََٔ.

ُُْ.

َٕٔٔ.

ّْٖ.

َّّٖ.

َِٕ.

َََٕ.

َْٔ.

َّٕٖ.

ْْٗ.

َِّٔ.

ُِّ.

َََُ.

1.24

2.044

1.32

2.222

4.40

2.224

تظير النتائج في جدكؿ (ٗ) أف قيمة ( )Zبمغت (ّٓ ،)ّ.كىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ،)α≤ 0.05مما يشير إلى أف مستكل فيـ معممي
مجمكعة الدراسة ل يبعد الذاتية في التطبيؽ البعدم الستبياف طبيعة العمـ أعمى مف
كيعزل ذلؾ إلى أثر برنامج التطكير الميني في تنمية ىذا الفيـ .كعند
التطبيؽ القبمي ،ي
إحصائيا ،حيث
التأمؿ في عبارات ىذا ال يبعد يبلحظ أف جميع عباراتو جاءت دالة
ن
تراكحت المتكسطات في التطبيؽ البعدم بيف (ٕٔ.)ْ.ْٗ-ْ.

كيؤكد الباحث تحسف فيـ المعمِّميف يلبعد الذاتية في طبيعة العمـ ،مما أظيره
البعد أثناء المقاببلت البعدية ،إذ يشير المعمِّـ (ـّ) إلى كجكد
المعمِّمكف مف كعي ليذا ي

عدة عكامؿ تؤثر في تفسير العمماء لمظكاىر إذ ذكر األدكات العممية كالتقنية ،كتكفر
أدكات البحث ،كما يتعمؽ بيا مف أمكر كدعـ مادم ،كتييئة البيئة المبلئمة لمعمماء،
ككذلؾ العقائد المختمفة كاألىكاء ،قد يككف ليا تأثير عمى بعض العمماء في تفسير
بعض الظكاىر .كاتفؽ معو المعمِّـ (ـُٖ) إذ أشار إلى تأثير العقيدة عمى تفسيرات
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كمبلحظات العمماء لمظكاىر .كيرل المعمِّـ (ـٕ) أف اختبلؼ البيئة المكانية كالزمانية
كالمكاد تؤثر في طبيعة مبلحظات العمماء كتفسيراتيـ .كأضاؼ المعمِّـ (ـَُ) أف
كبرر المعمِّـ
اختبلؼ المعرفة السابقة ثؤثر في طبيعة مبلحظة العمماء كتفسيراتيـٌ .
(ـُٔ) سبب اختبلؼ تفسيرات العمماء لظاىرة ما بأف العمماء يعتمدكف في تفسيراتيـ
عمى نظريات عمماء آخريف سبقكىـ كيزيدكف عمييا في نظراتيـ.
( & Karisan

كتتفؽ نتائج االختبار البعدم مع نتائج دراسة كاريساف كسيبيسكم
 )Cebesoy, 2018التي أشارت نتائجيا إلى أف معظـ المعمِّميف لدييـ آراء مستنيرة حكؿ
طبيعة العمـ كالجكانب الذاتية ،كاإلبداعية ،ما عدا الجكانب النظرية.
ال ُبعد الرابع :اإلبداع والخيال اإلنساني
يكضح جدكؿ (َُ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
العمـ ،كذلؾ في ال يبعد الرابع مف االستبياف كالمتعمؽ باإلبداع كالخياؿ اإلنساني ،إذ يبيف
الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ
عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ القبمي
كالبعدم عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
جدول ( )42المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق
القبمي والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد اإلبداع والخيال اإلنساني (ن=)43

م
ُٗ
َِ
ُِ

العبارات
يس ػ ػػتخدـ العممػ ػ ػػاء الخيػ ػ ػػاؿ العممػ ػ ػػي عنػ ػ ػػد
تحميؿ البيانات البلزمة لمبحث العممي.
يسػ ػ ػػتخدـ العممػ ػ ػػاء الخيػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػػد تحميػ ػ ػػؿ
البيانات التي يقكمكف بجمعيا لمبحث.

يسػػتخدـ العممػػاء الخيػػاؿ كاإلبػػداع العممػػي
أثناء تفسيرىـ لنتائج البحث العممي.

المتوسط الكمي ل ُبعد اإلبداع والخيال اإلنساني
مستوى الداللة أقل من ()2.20

بعديا

قبميا

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

قيمة z

الداللة

ّٔٓ.

ُُٗٗ.

ْٖٗ.

َِّّ.

ُِّْ.

َََُ.

ّّٗ.

َُّٕ.

ْْْ.

َُٔٔ.

ِٗٔٗ.

َََّ.

ُّٔ.

َٖٗٔ.

ُْٔ.

ََٖٔ.

َِّٖ.

َََِ.

ِّٓ.

َِٔٔ.

ْٓٔ.

َِٖٓ.

َّّٔ.

ََََ.
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تظير النتائج في جدكؿ (َُ) أف قيمة ( )Zبمغت (َّٔ ،)ّ.كىي قيمة دالة
إحصائيا عند مستكل داللة ( ،)α≤ 0.05مما يشير إلى أف مستكل فيـ معممي مجمكعة
ن
الدراسة في يبعد اإلبداع كالخياؿ اإلنساني في التطبيؽ البعدم الستبياف طبيعة العمـ
أعمى مف التطبيؽ القبمي .كيعزل ذلؾ إلى أثر برنامج التطكير الميني في تنمية ىذا

الفيـ .كعند التأمؿ في عبارات ىذا ال يبعد الثبلث يبلحظ أف جميعيا جاءت دالة
إحصائيا ،حيث تراكحت المتكسطات البعدية بيف (ْْ.)ْ.ٖٗ-ْ.
ن
كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة المحركقية (َُِٖ) التي أظيرت نتائج البيانات
إحصائيا بيف متكسطات المجمكعات الثبلث عمى االختبار
الكمية فييا كجكد فرؽ داؿ
ن
إحصائيا بيف
التحصيمي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية الثانية ،كما يكجد فرؽ داؿ
ن

متكسطات المجمكعات الثبلث في فيـ طبيعة العمـ كاالتجاه نحك العمكـ بالقياس البعدم
لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف.
كعند التأمؿ في ردكد المعمِّميف في المقاببلت شبو المنظمة ،تبيف أف معممي
العمكـ عينة البحث لدييـ كعي بأىمية الخياؿ كاإلبداع في البحث العممي ،حيث ذكر
المعمِّـ (ـُِ) :أغمب التجارب العممية كانت تعتمد عمى الخياؿ قبؿ إثبات كجكدىا ،إذ

إف الخياؿ يعتمد بجزء كبير عمى النظريات ،كىي التي تساعد عمى إجراء التجارب

إلثبات صحتو النظرية .كما ذكر المعمِّـ (ـٔ) :العمماء يستخدمكف الخياؿ كاإلبداع

كثي نار لتصكر كيؼ تعمؿ الظكاىر الطبيعة ،كلكي نصؿ إلى نتائج أفضؿ ،ال بد مف
تكقع كفرض نتائج تؤدم إلى نتائج صحيحة متعمقة بالمكضكع المراد البحث حكلو.
مكضحا دكر الخياؿ العممي في البحث العممي :مطمب الخياؿ
كأضاؼ المعمِّ هـ (ـٕ)
ن
العممي الكصكؿ إلى أفضؿ نتائج البحث العممي .كأشار المعمِّـ (ـُّ) إلى استخداـ
العمماء الخياؿ في البحث العممي بقكلو :يستخدـ العمماء الخياؿ بشكؿ كاسع في البحث

العممي .في حيف أكد المعمـ (ـَُ) أف الخياؿ يستخدـ في بعض المكاضيع إذ ذكر:

ىناؾ مكاضيع تمزـ الخياؿ كاإلبداع العممي.

كما ترل أغمبية العينة كعددىا (ُْ) معمِّ نما أف العمماء يختمفكف في خياليـ ،إذ
ذكر المعمِّـ (ـِ) أف العمماء ليسكا سكاسية في خياليـ ،فمنيـ مف خيالو كاسع .كذكر
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المعمِّـ (ـٖ) يختمؼ الخياؿ مف عالـ إلى آخر ،فبعض العمماء بؿ أكثرىـ يصؿ خيالو
إلى مدل و
بعيد في البحث العممي ،كالبعض اآلخر يككف محدكدا .كأضاؼ المعمِّـ

(ـُٔ) أف الخياؿ العممي يستخدـ بكثرة مع العمماء ،خصكصنا في كجكد ىذه الثركة
العممية المكجكدة كالتقدـ العممي.

ال ُبعد الخامس :التأثيرات الثقافية واالجتماعية عمى المعرفة العممية
يكضح جدكؿ (ُُ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
العمـ ،كذلؾ في ال يبعد الخامس مف االستبياف كالمتعمؽ بالتأثيرات الثقافية كاالجتماعية
عمى المعرفة العممية  ،إذ يبيف الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية،
كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
استجابة العينة في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
جدول ( )44المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق
القبمي والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد التأثيرات الثقافية واالجتماعية عمى
المعرفة العممية (ن=)43

م
ِِ

العبارة
يمتػزـ العممػاء بدرجػة عاليػة مػف المكضػػكعية
في أبحاثيـ.

بعديا

قبميا

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة z
ِِْ.

َْٖٓ.

ْٕٔ.

الداللة

َٕٕٔ.َٔٓ ُ.ْٖٖ َ.

تحدد القيـ الثقافيػة كاالجتماعيػة السػائدة فػي
ِّ المجتمع طبيعػة المكاضػيع العمميػة التػي تػتـ

ّٖٕ.

َّْٗ.

ْٕٔ.

َْٗٓ.ََٕ ِ.ُِٕ َ.

دراستيا.
تحدد القيـ الثقافيػة كاالجتماعيػة السػائدة فػي

ِْ المجتمػػع األسػػاليب البحثيػػة التػػي يسػػتخدميا

ّْْ.

َُِْ.

ْٖٕ.

َْٖٓ.ََّ ّ.ََُ َ.

العمماء في أبحاثيـ.
المتوسط الكمي ل ُبعد التأثيرات الثقافية
واالجتماعية عمى المعرفة العممية

ُّٖ.

َْٔٓ.

ُْٕ.

َّْٔ.َََ ّ.ٖٔٔ َ.

مستوى الداللة أقل من ()2.20

أظيرت النتائج في جدكؿ (ُُ) متكسطات التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف
فيـ طبيعة العمـ في يبعد التأثيرات الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،أف فيـ
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عينة الدراسة ليذا ال يبعد تحسنت بعد تطبيؽ برنامج التطكير الميني القائـ عمى
الممارسات العممية ،إذ ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُٖ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى
داال لجميع عبارات
(ُٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم .كقد كاف التحسف في التطبيؽ البعدم ن
البعد الثبلث ،حيث تراكحت المتكسطات بيف (ٕٔ.)ْ.ٕٖ-ْ.
ىذا ي

كأظيرت نتائج تحميؿ المقاببلت كعي المعمِّميف بتأثير القيـ الثقافية كاالجتماعية
السائدة في المجتمع عمى صنع الق اررات العممية ،فقد ذكر المعمِّـ (ـُ) :تيؤثر القيـ

الثقافية كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،كيتضح ذلؾ في أغمب المجاالت العممية

بيف العمماء كالمجتمعات المختمفة ،كخاصة أنيا تتأثر بالعقيدة لكؿ عالـ .كيؤكد المعمِّـ

(ـّ) ىذا التأثير حيث ربط ىذا التأثر بالديف فقاؿ :أكضح مثاؿ ىك الكازع الديني

كالقيـ األخبلقية التي تمنع العمماء المسمميف مف فعؿ بعض العمكـ مثؿ عمـ األجنة -

االستنساخ .كيتضح مف تحميؿ البيانات تأكيد العينة عمى أثر القيـ الدينية ،فأكد المعمِّـ

(ـٔ) :نعـ ،الثقافات كالعادات كالقيـ الدينية تحد مف الخكض في بعض المكاضيع لدل

أيضا المعمِّـ (ـُِ) :تتأثر
البعض ،كمسمكحة لدل البعض اآلخر .كيؤكد ىذا التأثير ن
مثبل
القيـ الثقافية كاالجتماعية بحكـ األدياف كالعادات كالتقاليد كميا تؤثر في العمكـ ،ن

بيعد الثقافات تؤمف بأف الطبيعة ىي أساس الحياة كال جكد لخالؽ ليا ،بينما أكثر
الثقافات تؤمف بكجكد خالؽ ليذه الطبيعة كلمبشر.
كيتضح ىذا الكعي مف خبلؿ األمثمة التي طرحيا المعمِّمكف لتأثير القيـ
كالثقافة ،حيث ذكر المعمِّـ (ـُ) مث ناال عمى تأثير الثقافة :عمـ الكراثة كالجينات البشرية،

كذكر المعمِّـ (ـُِ) مف التأثيرات الثقافية انتقاد نظرية داركيف التي تشير إلى أف
اإلنساف كاف قردنا كتطكر مع مركر الحياة .كذكر المعمِّـ (ـُْ) :عندما تـ طرح نظرية
داركيف القت ىجكمنا عنيفنا بغض النظر عف صحتيا ،كأيضنا عندما تـ اكتشاؼ العبلج

بالخبليا الجذعية الجنينية كاف ىناؾ اعتراض عمى ذلؾ كال زاؿ .كمف األمثمة التي
أيضا ما ذكره المعمِّـ (ـٖ) :العمكـ تتأثر بالقيـ الثقافية كاالجتماعية
طرحيا المعمِّمكف ن

السائدة في المجتمع ،مثاؿ عمى ذلؾ عندما رفضت الكنيسة نظرية العالـ (ككبرنيؽ) أف
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الشمس ىي مركز الككف كليست األرض ،كقكبؿ ذلؾ بالتكذيب كالسخرية .كأضاؼ
مثبل في دراسة جسـ اإلنساف.
المعمِّـ (ـْ) :أعتقد تتأثر ن
ال ُبعد السادس :المالحظة واالستدالل
يكضح جدكؿ (ُِ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
العمـ ،كذلؾ في ال يبعد السادس مف االستبياف كالمتعمؽ بالمبلحظة كاالستدالؿ ،إذ يبيف
الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ
عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ القبمي
كالبعدم عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
جدول ( )42المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق
القبمي والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد المالحظة واالستدالل (ن=)43

م
ِٓ

العبارة
يكظ ػػؼ العمم ػػاء أس ػػاليب متنكع ػػة ف ػػي البح ػػث
لمكصكؿ إلى نتائج عممية مفيدة كصحيحة.

بعديا

قبميا

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة  zالداللة
ُْٔ.

ََِٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.َُْ ِ.ْْٗ َ.

يتبػ ػ ػ ػػع العممػ ػ ػ ػػاء خط ػ ػ ػ ػكات المػ ػ ػ ػػنيج العممػ ػ ػ ػػي
(المبلحظ ػػة ،كص ػػياغة الفرض ػػيات ،كتص ػػميـ

ِٔ التجرب ػ ػ ػ ػػة ،كجم ػ ػ ػ ػػع البيان ػ ػ ػ ػػات ،كاس ػ ػ ػ ػػتخبلص

ْٕٔ.

َْٖٓ.

ْٖٕ.

َْٖٓ.َْٖ َ.َٕٕ َ.

النت ػػائج) خط ػػكة بخط ػػكة لمكص ػػكؿ إل ػػى نت ػػائج
دقيقة.
يتكص ػ ػػؿ العمم ػ ػػاء إل ػ ػػى نت ػ ػػائج عممي ػ ػػة دقيق ػ ػػة

ِٕ ص ػ ػػحيحة عن ػ ػػدما يتبع ػ ػػكف خطػ ػ ػكات الم ػ ػػنيج

ْٔٓ.

َُُٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.ََِ ِ.ّّّ َ.

ِٖ قد تختمؼ تفسيرات العمماء لنفس المشاىدة.

ِِْ.

َْٖٓ.

ّْٖ.

َّّٖ.ََٓ ِ.َْٖ َ.

َّٓ.

َُٖٗ.

ْٕٔ.

َْٖٓ.ََُ ّ.ِٓٔ َ.

العممي بدقة.

ِٗ

تتشػػابو مشػػاىدات العممػػاء لظػػاىرة عمميػػة مػػا؛

ألف المشاىدات حقائؽ مطمقة.

تتشابو مشاىدات العمماء لظػاىرة طبيعيػة مػا؛
َّ ألنيػ ػ ػػـ يمتزمػ ػ ػػكف المكضػ ػ ػػكعية فػ ػ ػػي مشػ ػ ػػاىدة

ّْْ.

َٖٔٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.َََ ّ.ُٕٔ َ.

الظاىرة.
المتوسط الكمي ل ُبعد المالحظة واالستدالل
مستوى الداللة أقل من ()2.20

ُْٕ.

َِٖٔ.

ْٖٔ.

َُٖٗ.َََ ّ.َْٕ َ.
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أظيرت النتائج في جدكؿ (ُِ) متكسطات التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف
الستبياف فيـ طبيعة العمـ في يبعد المبلحظة كاالستدالؿ ،أف فيـ عينة الدراسة ليذا
ال يبعد تحسنت بعد تطبيؽ برنامج التطكير الميني القائـ عمى الممارسات العممية ،إذ
ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُٕ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٔ )ْ.في التطبيؽ

إحصائيا ،حيث تراكحت
البعد دالة
ن
البعدم .كجاءت خمس مف ست عبارات ليذا ي
متكسطاتيا بيف (ٕٔ .)ْ.ْٗ-ْ.كقد أشارت النتائج إلى أف عبارة (ِٔ) :يتٌبع العمماء

خطكات المنيج العممي (المبلحظة ،كصياغة الفرضيات ،كتصميـ التجربة ،كجمع

البيانات ،كاستخبلص النتائج) خطكة بخطكة لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة ،كاف مستكل فيـ
عاليا في التطبيؽ القبمي بمتكسط حسابي (ٕٔ ،)ْ.كتحسف ىذا الفيـ قميبل
المعمِّميف ن
داال
في التطبيؽ البعدم ،حيث أصبح المتكسط (ٖٕ ،)ْ.كلكف الفرؽ لـ يكف ن

تحسنا ىما :تتشابو مشاىدات العمماء
إحصائيا .كأظيرت النتائج أف أعمى فقرتيف
ن
ن
لظاىرة عممية ما؛ ألف المشاىدات حقائؽ مطمقة (عبارة ِٗ) ،كتتشابو مشاىدات
العمماء لظاىرة طبيعية ما؛ ألنيـ يمتزمكف المكضكعية في مشاىدة الظاىرة (عبارة
َّ) ،إذ ارتفع متكسطا الفقرتيف مف (َٓ ،)ّ.ك(ْْ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى
(ٕٔ ،)ْ.ك(ْٗ )ْ.في التطبيؽ البعدم عمى الترتيب ،ككاف ىذا التحسف داال
إحصائيا.
ن
كقد دعـ تحميؿ نتائج المقاببلت كعي المعمِّميف ب يبعد المبلحظة كاالستدالؿ،
فذكر المعمِّـ (ـُِ) دكر المبلحظة في المعرفة العممية :تساعد المبلحظة في إثبات

النظرية إذ إنيا تعتمد عمى جمع المعمكمات بشكؿ منظـ كتدكيف المبلحظات عمى

التجربة العممية ،كلكف ال تثبت النظرية باالعتماد عمييا فقط .كما أكد المعمِّـ (ـُّ)
أف :بداية النظرية العممية مبلحظة ،كأضاؼ المعمِّـ (ـُٓ) :المبلحظة كسيمة لمكصكؿ

إلى المعرفة.

كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة الحكسنية (َُِٔ) التي كانت عف تصكرات

معمِّمي العمكـ في الحمقة الثانية (ٓ )َُ-مف التعميـ األساسي عف طبيعة العمـ،
كأظيرت النتائج كجكد تصكرات صحيحة عف طبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ ،مثؿ
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اعيا مف قبؿ
تصكرىـ بأف المبلحظة العممية تتطمب عند إجراء التجارب تخطيطنا ك ن
ً
المبلحظ.
ال ُبعد السابع :العالقة بين النظريات والقوانين
يكضح جدكؿ (ُّ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
العمـ ،كذلؾ في ال يبعد السابع مف االستبياف كالمتعمؽ بالعبلقة بيف النظريات كالقكانيف،
إذ يبيف الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف
لمتعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ
القبمي كالبعدم عمى عبارات ىذا ال يب ٍعد.
جدول ( )44المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق

القبمي والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد العالقة بين النظريات والقوانين (ن=)43
العبارة

م

ُّ النظريات العممية قابمة لمتغيير.
ِّ
ّّ
ّْ

تحػػؿ نظريػػة محػػؿ نظريػػة أخػػرل فػػي ظػػؿ كجػػكد
دالئؿ جديدة تدعـ النظرية األحدث.
تخض ػ ػػع النظري ػ ػػات العممي ػ ػػة لعممي ػ ػػات مراجع ػ ػػة
كتعديؿ مستمر.
النظريػػات العمميػػة مكجػػكدة فػػي الطبيعػػة ،كلكػػف

العمماء ال يستطيعكف اكتشافيا جميعا.

المتوسط الكمي ل ُبعد العالقة بين النظريات والقوانين
مستوى الداللة أقل من ()2.20

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة z

الداللة

َْٔ.

َّٖٗ.

ّْٖ.

َّّٖ.

ِْٕٓ.

َََٔ.

ِِْ.

َْٕٔ.

ْٖٗ.

َِّّ.

ِِٕٗ.

َََّ.

ِِْ.

َْٖٓ.

ْٔٓ.

َُٔٔ.

ُٕٖٗ.

ََٖٓ.

ّٖٗ.

َِّٖ.

ّْٖ.

َّّٖ.

ُّّٓ.

َََِ.

َُْ.

ََِْ.

ْٖٕ.

ََِِ.

ُِّْ.

َََُ.

أظيرت نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم ألداة فيـ طبيعة العمـ في يبعد العبلقة بيف
النظريات كالقكانيف (جدكؿ ُّ) أف فيـ العينة ليذا ال يبعد قد تحسف بعد تطبيؽ برنامج
التطكير الميني القائـ عمى الممارسات العممية ،إذ ارتفع المتكسط الحسابي مف

إحصائيا.
(َُ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن

إحصائيا ،حيث
البعد جاءت دالة
ن
كيمكف القكؿ أف ثبلثنا مف أربع عبارات في ىذا ي
جاءت قيمة اختبار كيمكسكف لمعبارة (ِّ) :تخضع النظريات العممية لعمميات مراجعة
إحصائيا.
كتعديؿ مستمر غير دالة
ن

112

كعند التأمؿ في استجابات المعمِّميف ألسئمة المقابمة يتضح كعي المعمِّميف
بالعبلقة بيف النظرية كالقانكف ،كأنيما نكعاف مف المعرفة ،فذكر المعمِّـ (ـْ) :القانكف
العممي ىك تكصيؼ لظاىرة مشاىدة كتفسيرات كاضحة ،أما النظرية يمكف تعديميا
كتغير بعض البيانات فييا إذا ثبت فشميا أك اكتشاؼ بيانات جديدة أفضؿ .كرأل
قاببل لبلختبار ،كالقانكف العممي يأتي بعد
نا
المعمِّـ (ـُِ) :أف النظرية تعتبر
تفسير ن
االختبار كالتجارب العممية لمنظرية .كأشار المعمِّـ (ـُٓ) إلى دكر المبلحظات في بناء
النظريات العممية فذكر أف :النظريات العممية عبارة عف مبلحظة ،تتبعيا تخيبلت ال
ككضح المعمِّـ (ـُٔ) الفرؽ بيف النظرية كالقانكف فذكر أف :ىناؾ فرقنا بيف
حصر ليا.
ٌ
القانكف كالنظرية العممية ،فالقانكف العممي عبارة عف تعبير رياضي مبني عمى معطيات

تجريبية كمرىكف بمجمكعة شركط ،أما النظرية العممية فيي مجمكعة مف األدلة
كبيف المعمِّـ (ـُٖ) أىمية النظريات العممية
كالمبلحظات التي تخص ظاىرة معينةٌ .
فذكر أف :النظرية ىي التي تفسر سبب حدكث الظاىرة.

ال ُبعد الثامن :الترابط بين جميع األبعاد
يكضح جدكؿ (ُْ) نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ أبعاد طبيعة
العمـ ،كذلؾ في ال يبعد الثامف مف االستبياف كالمتعمؽ بالترابط بيف جميع األبعاد ،إذ يبيف
الجدكؿ المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كنتائج اختبار كيمكسكف لمتعرؼ
عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة العينة في التطبيؽ القبمي
كالبعدم عمى عبارات ىذا البعد.
جدول ( )41المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق
القبمي والبعدي الستبيان فيم أبعاد طبيعة العمم ،في ُبعد الترابط بين جميع األبعاد (ن=)43
العبارة

م

ق ػػد يص ػػعب النظ ػػر إل ػػى أم يبع ػػد م ػػف ى ػػذه األبع ػػاد
ّٓ
بمعزؿ عف بقية األبعاد.
ّٔ

يمكػ ػ ػػف ال ػ ػ ػربط بػ ػ ػػيف األبعػ ػ ػػاد المختمفػ ػ ػػة عنػ ػ ػػد بنػ ػ ػػاء
المعارؼ.

ّٕ يتأثر كؿ فعؿ مف ىذه األبعاد بالثقافة كالمجتمع.

قبميا

بعديا

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة  zالداللة
َٖٕ.َََ ّ.ِٖٕ َ.ِّٔ ْ.ْٗ َ.ِْٖ ّ.
ََٔ.ََُ ّ.ََّ َ.ُْٓ ْ.ّٖ َ.ُْٔ ْ.
َّٖ.ََْ ِ.ٖٖٕ َ.ْٖٓ ْ.ٕٖ َ.ٕٖٔ ّ.

113

م
ّٖ

العبارة
جميػػع فػػركع العمػػكـ متشػػابكة كمتكاممػػة مػػع بعضػػيا
البعض بسبب ترابط األبعاد.
المتوسط الكمي ل ُبعد الترابط بين جميع األبعاد
مستوى الداللة أقل من ()2.20

قبميا

بعديا

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة  zالداللة
ََٔ.ََّ ِ.ٕٗٔ َ.ّّٖ ْ.ّٖ َ.ِٕٓ ْ.
َّٓٗ.َََ ّ.ْْٕ َ.َِّ ْ.ْٖٔ َ.ِٗٓ ّ.

أظيرت نتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف فيـ طبيعة العمـ في ال يبعد
الثامف الترابط بيف جميع األبعاد (جدكؿ ُْ) أف فيـ عينة الدراسة ليذا ال يبعد قد

تحسنت بعد تطبيؽ برنامج التطكير الميني القائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية،
إذ ارتفع المتكسط الحسابي مف (ّٓٗ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى (ْٖٔ )ْ.في
البعد األربع دالة
التطبيؽ البعدم كبفرؽ داؿ
إحصائيا .كجاءت جميع عبارات ىذا ي
ن
إحصائيا ،حيث تراكحت المتكسطات في التطبيؽ البعدم بيف (ٖٕ ،)ْ.ْٗ-ْ.كىك ما
ن

البعد.
يشير إلى دكر برنامج التطكير الميني في فيـ العينة لطبيعة العمـ في ىذا ي

كتتفؽ نتائج االختبار القبمي مع نتائج دراسة سيميؾ ( )Celik, 2020عف التغيرات
في فيـ طبيعة العمـ لمعمِّمي الكيمياء بعد المشاركة في عمميات التعمـ التأممي بتركيا،
جدا نحك مستكل الفيـ
فيما ضعيفنا ن
حيث بينت النتائج أف لدل أغمب المشاركيف ن
لطبيعة العمـ لـ تحدث عمى المستكل المطمكب لجميع الجكانب المتعمقة قبؿ التدريس
كبعده .ككذلؾ تتفؽ مع نتائج دراسة أيدينز كأكزديمؾ ( ،)Aydeniz & Ozdilek, 2015التي
أظيرت نتائجيا أف غالبية المشاركيف ينقصيـ الفيـ الكافي مف العمـ كالجدؿ العممي
كالفرؽ بيف التفسير العممي كالجدؿ العممي.

نتائج سؤال البحث الثاني ومناقشتيا

لئلجابة عف السؤاؿ البحثي الثاني الذم ينص عمى :ما أثر برنامج التطوير

الميني المقترح القائم عمى الممارسات العممية واليندسية في تنمية معتقدات معمِّمي

العموم بالمرحمة المتوسطة حول أبعاد طبيعة العمم؟ تـ حساب المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية الستبياف معتقدات معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد
كبعديا ،كتـ تطبيؽ اختبار كيمكسكف لمتعرؼ عمى أثر البرنامج عمى
قبميا
ن
طبيعة العمـ ن
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فيـ المعمِّميف ،كما تـ إجراء مقابمة بعدية لعينة الدراسة إلثراء البيانات كالكشؼ بشكؿ
أعمؽ عف معتقدات المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ .كيكضح جدكؿ (ُٓ) المتكسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لنتائج التطبيؽ القبمي كالبعدم الستبياف معتقدات
معمِّم ي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،كما يبيف نتائج اختبار
كيمكسكف مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة أفراد العينة عمى عبارات
االستبياف في التطبيؽ القبمي كالبعدم.
جدول ( )40المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار ويمكسون لنتائج التطبيق
القبمي والبعدي الستبيان معتقدات المعمِّمين حول أبعاد طبيعة العمم (ن=)43
العبارة

م

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة z

الداللة

ميمػػا كانػػت درجػػة صػػدؽ المعرفػػة كثباتيػػا فػػبل
ُ

يمكف أف تتصؼ بالنيائية التػي تسػرم فػي كػؿ ّٖٗ.

َُٕٗ.

ّْٖ.

َّّٖ.ََٓ ِ.ُِٖ َ.

زماف كمكاف.
ِ
ّ
ْ

تص ػػبح التجرب ػػة ذات قيم ػػة عممي ػػة إذا أعط ػػت
النتائج نفسيا عند إعادتيا مرة أخرل.
تدعـ المبلحظػة العمميػة النظريػة العمميػة كلكػف
ال تثبتيا.
تك ػ ػػكف النظري ػ ػػة العممي ػ ػػة ص ػ ػػحيحة إذا فس ػ ػػرت
الظاىرة التي كضعت مف أجميا.

ّّْ.

َٖٔٔ.

ِْٕ.

َُْٔ.َُٕ ُ.َٖٕ َ.

ُُْ.

َٖٕٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.ََِ ّ.ُُٔ َ.

ِِْ.

َْٖٓ.

ْْٗ.

َِّٔ.ََُ ّ.ّٕٓ َ.

يتطم ػ ػػب تص ػ ػػديؽ أم تقري ػ ػػر أك بح ػ ػػث يقدم ػ ػػو
ٓ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ

العمم ػ ػػاء كج ػ ػػكد تج ػ ػػارب مس ػ ػػتقمة تثب ػ ػػت ذل ػ ػػؾ َْٓ.

َُٖٔ.

ّْٖ.

َّّٖ.َّْ ِ.ُُِ َ.

َْٓ.

َُٖٔ.

ََٓ.

ََََ.ََٕ ِ.ُْٕ َ.

ُْٕ.

َٕٖٓ.

ّْٖ.

َّّٖ.ََٖ ِ.ِٔٓ َ.

ُّٕ.

َٕٖٓ.

ُْٔ.

َٖٕٕ.ََُ ّ.ُِٓ َ.

ِْْ.

ََّٗ.

ِْٕ.

َُْٔ.َّٓ ِ.ُُُ َ.

ْٕٔ.

َّْٕ.

ّْٖ.

َّّٖ.ٔٓٓ َ.ْْٕ َ.

التقرير أك البحث.

تتطمب المبلحظػة العمميػة عنػد إجػراء التجػارب
تخطيطا كاعيا مف قبؿ الفرد.
تمخيصػا ألنػكاع العبلقػػات
تعػػد النظريػػة العمميػػة
ن
المكجكدة بيف الظكاىر الطبيعية.
تعػػد البحػػكث العمميػػة المنشػػكرة دقيقػػة كصػػادقة
ألف العمماء يتميزكف بالدقة.
تتغير النظريات العممية عند كجػكد أدلػة جديػدة

تثبت عدـ صحتيا.

أمر ضػركرنيا
يعد نشر المعرفة العممية الجديدة نا
لتعـ الفائدة عمى البشرية جمعيعان.
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م
ُُ
ُِ

العبارة
تتأثر المعرفة العممية بمعتقػدات العػالـ أك دينػو
أك جنسيتو أك جنسو.
يختبػػر العممػػاء المعرفػػة العمميػػة الجديػػدة م ػرات
عديدة ليتـ تصديقيا.

ُّ تتأثر المعرفة العممية بثقافة المجتمع كفمسفتو.

بعديا
ً

قبميا
ً

اختبار ويمكسون

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف قيمة z

الداللة

ّٔٓ.

َُٕٗ.

ْٕٔ.

َْٗٓ.ََُ ّ.ِٓٔ َ.

ّّْ.

َٖٔٔ.

ْٖٗ.

َِّّ.َُّ ِ.ْٖٔ َ.

ِّٕ.

َِٖٔ.

ْٖٗ.

َِّّ.ََُ ّ.َِْ َ.

تسػػتمزـ المبلحظػػة العمميػػة مػػف الفػػرد اسػػتخداـ
ُْ حكاسػػو المختمفػػة أك االسػػتعانة بػػأدكات كأجي ػزة ُْٕ.

َُْٓ.

ّْٖ.

َُْٓ.ََٖ ِ.ِْٔ َ.

عممية أخرل.
ُٓ يتصؼ القانكف العممي بالثبات النسبي.
ُٔ

يسػػتخدـ العممػػاء قػػدرات الخيػػاؿ كاإلبػػداع لػػدييـ
في مجاؿ البحث العممي.

ّّٖ.

َُٖٔ.

ْٖٕ.

َِْٖ.َََ ّ.ْْٗ َ.

ُْٕ.

َُٖٔ.

ِْٕ.

َُْٔ.ََٖ ِ.ّٕٔ َ.

ينشػ ػ ػػر العممػ ػ ػػاء أبحػ ػ ػػاثيـ كد ارسػ ػ ػػاتيـ العمميػ ػ ػػة
ُٕ إلخضػػاع المعرفػػة المكتشػػفة لمتػػدقيؽ كاالختبػػار ُْٕ.

َُٖٔ.

ِْٕ.

َٕٓٓ.َِٓ ِ.ِّٔ َ.

بكاسطة عمماء آخريف.
ُٖ

ييػتـ العممػاء بالتػػأثيرات االجتماعيػة كاألخبلقيػػة
التي قد تنتج مف اكتشافاتيـ.

ُٗ تبنى المعرفة العممية عمى المبلحظة.
َِ
ُِ
ِِ
ِّ
ِْ

يمكف لمعمماء استخداـ الطرؽ العممية كاألجيزة
المتطكرة لتفسير معظـ أسرار الطبيعة.
العممػػاء لػػيس لػػدييـ الصػػكرة الكاممػػة عػػف نتػػائج
تجاربيـ قبؿ إجرائيا.
ي ػػدرؾ العممػ ػػاء صػ ػكابيـ عنػ ػػد حص ػػكليـ عمػ ػػى
تفسير لظاىرة ما.

ّٕٔ.

َٕٗ.

َْٓ.

ِِْ.ِٕ َ.ِّٕ ْ.
ُْٗ.

ََٖٔ.

ْٖٕ.

ّْْ.

َُٕٗ.

ْٖٗ.

َِّّ.ََُ ّ.ُّْ َ.

ّٖٗ.

َّٖٓ.

ْٖٕ.

َِْٖ.ََُ ّ.ِّْ َ.

كالمبلحظات العممية.
تطبيؽ اکتشافاتيـ.

َٕٓٓ.

َُّٖ.َّّ ِ.

َْٖٓ.ََُٕ ِ.َٖٕ َ.

تعتمد عممية االستدالؿ عمػى تػكافر المعمكمػات َْٔ.ُٔ َ.ِّٔ ْ.

يتحم ػػؿ العمم ػػاء مس ػػؤكلية الض ػػرر الن ػػاتج ع ػػف

َٖٕٔ.َِّ ِ.َِٖ َ.

ِِّ.

ُُُْ.

َْٓ.

َٖٗٔ.

َّٕٓ.َُٖ ِ.

َٕٖٓ.ََْ ِ.َُٗ َ.

يعتمػػد تطبيػػؽ المعرفػػة العممي ػػة إلػػى حػػد كبي ػػر
ِٓ عم ػػى الع ػػادات كالتقالي ػػد الس ػػائدة ف ػػي المجتم ػػع ِّٕ.

َِٖٔ.

ْٖٕ.

َِّٕ.ََٓ ِ.َّٖ َ.

الذم يعيش فيو العالـ.
المتوسط لألداة ككل
مستوى الداللة أقل من ()2.20

َُْ.

َِّٓ.

ْٕٕ.

َُْٔ.

ُِّ.

َََِ.

116

أظيرت النتائج في جدكؿ (ُٓ) أف معتقدات المعمِّميف حكؿ أبعاد طبيعة العمـ
إحصائيا ،حيث
في التطبيؽ البعدم جاء أفضؿ بمتكسط حسابي (ٕٕ )ْ.كبفارؽ داؿ
ن
إحصائيا عند مستكل داللة (ََِ )َ.مقارنة
جاء اختبار كيمكسكف (ُِ )ّ.داؿ
ن

بمعتقداتيـ حكؿ أبعاد طبيعة العمـ في التطبيؽ القبمي حيث كاف المتكسط (َُ،)ْ.

مما يشير إلى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة
العمـ .كيبلحظ أف معتقدات المعمِّميف حكؿ كؿ عبارة مف عبارات طبيعة العمـ قد
تحسنت بعد المشاركة في برنامج التطكير الميني ،كفيما يمي تكضيح ذلؾ كفؽ أبعاد
طبيعة العمـ الثمانية.
كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة عبدالسبلـ (َُِٓ) التي أشارت لكجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات ممارسة معمِّمي الفيزياء ألداءات التدريس
البنائي تعزل إلى معرفتيـ ألداءات التدريس البنائي كمعتقداتيـ بفاعميتيـ التدريسية،
كالتفاعؿ بيف معرفة معمِّمي الفيزياء بأداءات التدريس البنائي كمعتقداتيـ بفاعميتيـ
التدريسية ،ككجكد فرؽ بيف متكسطي المعتقدات (مرتفع– منخفض) لصالح المستكل
المرتفع.
معتقدات المعمِّمين حول طبيعة المعرفة العممية

كما تبيف النتائج في جدكؿ (ُٓ) أف معتقدات المعمِّميف حكؿ يبعد طبيعة
المعرفة العممية قد تحسف في التطبيؽ البعدم لبلستبياف مقارنة بالتطبيؽ القبمي ،حيث
ارتفع متكسط العبارة األكلى مف (ٖٗ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى (ّٖ )ْ.في التطبيؽ
البعدم ،كىك ما يشير إلى تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ درجة صدؽ المعرفة كثباتيا،
تحسف
كأنيا ال يمكف أف تتصؼ بالنيائية التي تسرم في كؿ زماف كمكاف .كبالمثؿ ٌ

اعتقاد العينة حكؿ أىمية أف يختبر العمماء المعرفة العممية الجديدة مرات عديدة ليتـ

تصديقيا (عبارة ُِ) بعد المشاركة في برنامج التطكير الميني ،إذ ارتفع المتكسط
الحسابي لبلستجابة مف (ّّ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٗ )ْ.في التطبيؽ البعدم،

ؽ و
كبفار و
إحصائيا.
داؿ
ن

117

كىذا التحسف في معتقدات المعمِّميف حكؿ طبيعة المعرفة العممية يدعمو
إجاباتيـ عف أسئمة المقابمة ،إذ بينت نتائج تحميؿ المقابمة تحسف معتقدات المعمِّميف

تغير المعرفة العممية عند ظيكر أدلة جديدة ،فذكر المعمِّـ (ـٔ) أف المعرفة
حكؿ ٌ
العممية تتغير كتتطكر مف خبلؿ الزمف ،مثاؿ عمى ذلؾ تطكر مفيكـ الذرة ،كتطكر
مفيكـ العمـ ،كاكتشاؼ تعديبلت كتغيرات عمى مكضكع الشحنات الكيربائية .كما ذكر
دكر في تغير المعرفة العممية،
عددا مف األسباب التي يركف أف ليا نا
بعض المعمِّميف ن
حيث قاؿ المعمِّـ (ـٕ) :تتغير [المعرفة العممية] بتطكر العمـ؛ كذلؾ لتكفر البحكث

الجديدة مستندة عمى اكتشافات كبيانات تـ رصدىا عف طريؽ أجيزة متطكرة لـ تكف

مكجكدة في الكقت السابؽ .كيؤيد ىذا المعمِّـ (ـٗ) ،فيرل أنيا تتغير مع مركر الكقت
بسبب تطكر اإلمكانات كالمكارد كاالكتشافات العممية ،فيتـ التعديؿ عمييا إما بالحذؼ

تغير المعرفة العممية بالتجارب العممية
أك باإلضافة أك بالنقص .كربط المعمِّـ (ـُٔ) ٌ
كتغييرتيا.
ا
فيي :تتغيٌر بناءن عمى التجارب الحديثة
كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة إبرىيـ (َُِٔ) التي تناكلت تحديد معتقدات

المعمِّميف المتخصصيف في العمكـ في مدارس األكنركا (ككالة الغكث الدكلية) في
األردف حكؿ طبيعة العمـ ،حيث أظيرت النتائج ارتفاع المعتقدات لدل المعمِّميف
عمكما ،كجاء ترتيب معتقدات المعمِّميف
المتخصصيف في العمكـ حكؿ طبيعة العمـ
ن
حكؿ طبيعة العمـ تناز نليا كفقنا ألبعاد االستبياف :المبلحظة كاالستدالؿ ،كالقكانيف،
كالنظريات العممية ،كطبيعة المعرفة العممية ،كاألساس التجريبي ،كالتأثيرات االجتماعية
كالثقافية عمى المعرفة العممية ،كدكر اإلبداع في إنتاج المعرفة العممية.
معتقدات المعمِّمين حول المالحظة واالستدالل

كتبيف النتائج في جدكؿ (ُٓ) تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ يبعد المبلحظة
التحسف
كاالستدالؿ في التطبيؽ البعدم لبلستبياف مقارنة بالتطبيؽ القبمي ،حيث جاء
ٌ
إحصائيا لمعبارة الثالثة التي تشير ألىمية المبلحظة في دعـ النظرية العممية؛ إذ
داؿ
ن
ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُُ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ْٗ )ْ.في التطبيؽ
البعدم ،كبالمثؿ تغيرت معتقدات المعمِّميف حكؿ إحدل خصائص المبلحظة العممية
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(عبارة ُْ) التي تستمزـ مف الفرد استخداـ حكاسو المختمفة أك االستعانة بأدكات كأجيزة
عممية أخرل ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُٕ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى
إحصائيا .أما ما يتعمؽ بالعبلقة بيف
(ّٖ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
المبلحظة كاالستدالؿ فقد بينت النتائج تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ عبارة (ِّ)
إحصائيا ،فقد ارتفع المتكسط الحسابي مف (َٔ )ْ.في التطبيؽ القبمي
كبفارؽ داؿ
ن
لبلستبياف إلى (ُٔ )ْ.في التطبيؽ البعدم.
كيؤكد ىذه النتائج استجابات العينة عمى أسئمة المقابمة ،إذ بينت نتائج تحميؿ
استجابات المعمِّميف اعتقاد المعمِّميف بأىمية المبلحظة في دعـ النظرية العممية ،ككذلؾ

اعتقادىـ أف المبلحظة ال تثبت النظرية ،فذكر المعمِّـ (ـٓ) :تبنى النظرية عمى

المبلحظات كاالستدالالت ،كأكضح المعمِّـ (ـُِ) رأيو عف دكر المبلحظة في النظرية

العممية ،فذكر أف :المبلحظة تساعد في إثبات النظرية إذ إنيا تعتمد عمى جمع
المعمكمات بشكؿ منظـ كتدكيف المبلحظات عمى التجربة العممية ،كلكف ال تثبت

النظرية باالعتماد عمييا فقط ،كيعتقد المعمِّـ (ـُّ) أف :بداية النظرية العممية مبلحظة،
كيؤكد المعمِّـ (ـُٓ) ىذا المعتقد فذكر :المبلحظة كسيمة لمكصكؿ إلى المعرفة كال

تيثًٍبت النظرية بؿ تساىـ في كضعيا ،كأضاؼ المعمِّـ (ـُٕ) أف المبلحظة كالنظرية
كجياف لعممة كاحدة ،حيث تعد التفصيؿ األفضؿ لمحقائؽ التي تمت مشاىدتيا حكلنا
الطبيعة .كما يضيؼ المعمِّـ (ـُٖ) :أعتقد أف النظرية العممية تعتمد عمى المبلحظة

مف حيث جمع المعمكمات.

ِّ
المعمميف أمثمة لمبلحظات عممية أسيمت في بناء المعرفة،
كما سرد عدد مف
فذكر (ـٓ) :مثؿ الكسكؼ كالخسكؼ ،كما ذكر المعمِّـ (ـُُ) :مثؿ تفاعؿ الكزف مع
مركبات  ،CFCSكيضيؼ المعمِّـ (ـُ) :دكاراف الككاكب في المدارات الشمسية ،كذكر
المعمِّـ (ـْ) :مثؿ تمكث اليكاء كتخفيؼ كمية الرصاص مف البنزيف.

معتقدات المعمِّمين حول دور التجارب في بناء المعرفة العممية
أظيرت النتائج في جدكؿ (ُٓ) أف معتقدات المعمِّميف حكؿ دكر التجارب
العممية في بناء المعرفة العممية تحسنت بعد المشاركة في برنامج التطكير الميني،
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البعد ،مثؿ التحسف في
فيبلحظ تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ العبارات المرتبطة بيذا ي
العبارات (ٔ ،)ُِ ،ُِ ،حيث كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي (ٓ،ْ.
ّّ ،)ّ.ْْ ،ْ.كارتفع في التطبيؽ البعدم إلى (ََ ،)ْ.ٖٗ ،ْ.ٖٗ ،ٓ.عمى
إحصائيا.
الترتيب كبفارؽ داؿ
ن
كيؤكد ىذا التحسف نتائج تحميؿ استجابات المعمِّميف في المقاببلت البعدية،
حيث يتضح كضكح معتقدات المعمِّميف حكؿ دكر التجارب العممية في جمع البيانات
كاختبار صحة الفرضيات ،كالكصكؿ إلى االستنتاجات ،ككذلؾ كضكح معتقداتيـ حكؿ
أىمية تكرار التجارب لمتأكد مف صحة النتائج ،كفيما يمي بعض نماذج مف إجابات
المعمِّميف حكؿ دكر التجارب في بناء المعرفة العممية:
 -التجارب تجعؿ البحكث أكثر مصداقية كتثبت صحتيا (ـُ).

 في البحكث ال بد مف كجكد تجارب تثبت ما بحثكا عنو؛ ألنو بدكف التجارب لـيكف ىناؾ بحث أساسا (ـِ).

 البحكث تتطمب تجارب ،فطبيعة العالـ ىي التشكيؾ في جميع البحكث حتىتثبت صحتيا بتجربة عممية صحيحة (ـٓ).

 نعـ ،ال بد مف كجكد تجارب تثبت صحتو البحكث التي يقدميا العمماء حتى يتـالتصديؽ بيذه البحكث كاألخذ بيا كاالستفادة منيا (ـٖ).

دليبل قاطعنا لمعالـ فيما يقدمو (ـُٔ).
 البحكث كالتجارب تعتبر نكما قدـ المعمِّم كف أمثمة عمى أىمية التجارب في بناء المعرفة ،كالتحقؽ مف دقة
األفكار النظرية ،كمما ذكركه ما يمي:

 ال بد لمعالـ أف يثبت نظريتو مف خبلؿ تجربة تدؿ عمى صحة قكلو ،كاألمثمةكثيرة عمى ذلؾ مف خبلؿ تجارب العمماء طكمسكف كاينشتايف حكؿ البركتكنات

كاإللكتركنات (ـٔ).

 البحكث دائمنا تحتاج إلى تجارب ،كيمكف أكثر مف تجربة ،كلكي يتـ تصديؽىذه البحكث تحتاج إلى إثباتات ،مف العمماء الذيف درسكا دالتكف ،كلياـ
كرككس ،كطكمسكف ،كقدمكا تجارب (ـُٖ).
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معتقدات المعمِّمين حول العالقة بين النظريات والقوانين العممية
أظيرت النتائج في جدكؿ (ُٓ) تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ النظريات
إحصائيا ،فقد
كالقكانيف العممية بعد المشاركة في برنامج التطكير الميني كبفارؽ داؿ
ن
تحسنت معتقدات المعمِّميف حكؿ العبارة الرابعة :تككف النظرية العممية صحيحة إذا
فسرت الظاىرة التي كضعت مف أجميا ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف (ِِ )ْ.في
إحصائيا ،كما تحسنت
التطبيؽ القبمي إلى (ْٗ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
معتقدات المعمِّميف حكؿ العبارة السابعة ،فقد ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُٕ )ْ.في
إحصائيا ،كبالمثؿ
التطبيؽ القبمي إلى (ّٖ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
تحسنت معتقدات المعمِّميف حكؿ العبارة التاسعة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي الستجابة
العينة عمى العبارة في التطبيؽ القبمي (ِْ )ْ.كارتفع إلى (ِٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم
إحصائيا .كبالمثؿ تحسنت معتقدات العينة حكؿ العبارة (ُٓ) المرتبطة
كبفارؽ داؿ
ن
بالثبات النسبي لمقانكف العممي نتيجة مشاركتيـ في برنامج التطكير الميني ،إذ ارتفع
المتكسط الحسابي مف (ّٖ )ّ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم

إحصائيا.
كبفارؽ داؿ
ن

كيؤكد ىذا التحسف في معتقدات المعمِّميف حكؿ مفيكمي النظريات كالقكانيف
العممية كالعبلقة بينيما ،استجابات المعمِّميف أثناء المقاببلت ،فقد اتضح أف لدل

و
معتقدات كاضحة حكليما ،فذكر المعمِّـ (ـَُ) :النظرية العممية قابمة لمتغير
المعمِّميف

كالتبديؿ ،أما القانكف العممي فيتميز بالثبات النسبي .كيكضح المعمِّـ (ـُِ) معتقده

قاببل لبلختبار .كما بينت نتائج
نا
حكؿ دكر النظرية العممية فذكر :تعد النظرية
تفسير ن
المقاببلت كضكح معتقد المعمِّميف حكؿ الفرؽ بيف القانكف العممي كالنظرية العممية،
كأنيما نكعاف مختمفاف مف المعرفة العممية ،حيث أشار المعمِّـ (ـُٔ) إلى كجكد :فرؽ

بيف القانكف كالنظرية العممية ،فالقانكف العممي عبارة عف تعبير رياضي مبني عمى
معطيات تجريبية كمرىكف بمجمكعة شركط ،أما النظرية العممية فيي مجمكعة مف
األدلة كالمبلحظات التي تخص ظاىرة معينة .كما كصؼ المعمِّـ (ـُٖ) معتقده حكؿ

القانكف كالنظرية العممية بقكلو :تكجد عبلقة بيف القانكف العممي كالنظرية العممية،
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فالقانكف العممي قاعدة تصؼ نمطا أك سمككا معينا في الطبيعة ،أما النظرية فيي تفسر
سبب حدكث الظاىرة.

(2019

 )Kirmizigul,لتحديد

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة كريمزاجكؿ
المعتقدات المعرفية ِّ
لمعممي العمكـ ،حيث أشارت النتائج إلى أف معتقدات المشاركيف
و
مستكيات مختمفة مف التطكر بالنسبة لكؿ فئة.
المعرفية كصمت إلى
معتقدات المعمِّمين حول التعاون واالشتراك في تطوير المعارف العممية
بينت النتائج في جدكؿ (ُٓ) تحسف معتقدات المعمِّميف المشاركيف في برنامج
التطكير الميني حكؿ أىمية قبكؿ المعرفة العممية الجديدة مف مجتمع العمماء ،كأف
تتجاكز ىذه المعرفة عممية المراجعة الدقيقة مف قبؿ األقراف ،إذ تحسنت معتقدات
المعمِّميف حكؿ العبارة الثامنة التي تنص عمى :تعد البحكث العممية المنشكرة دقيقة
كصادقة؛ ألف العمماء يتميزكف بالدقة ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف (ُٕ )ّ.في
إحصائيا .كبينت النتائج
التطبيؽ القبمي إلى (ُٔ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ أىمية أف ينشر العمماء أبحاثيـ كدراساتيـ العممية
إلخضاع المعرفة المكتشفة لمتدقيؽ كاالختبار بكاسطة عمماء آخريف (عبارة ُٕ)
إحصائيا ،إذ بمغ المتكسط الحسابي (ُٕ )ْ.في التطبيؽ القبمي ،كارتفع
كبفارؽ داؿ
ن
إلى (ِٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم.
أما معتقدات المعمِّميف حكؿ ضركرة نشر المعرفة العممية الجديدة لتعـ الفائدة
عمى البشرية جمعاء (عبارة َُ) ،فتشير النتائج أنو كانت لدل العينة معتقدات مناسبة
قبؿ المشاركة في برنامج التطكير الميني ،حيث بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ
إحصائيا.
القبمي (ٕٔ ،)ْ.كتحسف المتكسط قميبل ليصبح (ّٖ )ْ.إال أنو غير داؿ
ن
كيؤكد ىذا التحسف في معتقدات المعمِّميف حكؿ مفيكـ التعاكف كاالشتراؾ في تطكير
المعارؼ العممية استجابات المعمِّميف أثناء المقاببلت ،فقد اتضح أف لدل المعمِّميف
و
كتأثير قكيا عمى النشاط
ا
دكر
معتقدات كاضحة حكليا ،فذكر المعمِّـ (ـُ) :أف لممجتمع ا
العممي خاصة مع التطكر الذم تعيشو المجتمعات .كيكضح المعمِّـ (ـُٕ) معتقده
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حكؿ التعاكف كاالشتراؾ في تطكير المعارؼ العممية ،فذكر :أف المجتمع لو تأثير عمى
تطكر النشاط العممي.

كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة عنقكش (َُِْ) لتحديد معتقدات معمِّمي العمكـ

حكؿ التعمـ كمصادر اكتسابو ،حيث أشارت أبرز نتائجيا إلى أف أكثر مف نصؼ
معمِّمي العمكـ يحممكف معتقدات متأرجحة بيف السمككية كالبنائية ،أم إنيـ يحممكف
يجا مف المعتقدات .ككذلؾ مع دراسة عبدالسبلـ (َُِٓ) التي كانت أىـ النتائج
مز ن
فييا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات ممارسة معمِّمي الفيزياء
ألداءات التدريس البنائي تعزل إلى معرفتيـ ألداءات التدريس البنائي كمعتقداتيـ
بفاعميتيـ التدريسية كالتفاعؿ بيف معرفة معمِّمي الفيزياء بأداءات التدريس البنائي
كمعتقداتيـ بفاعميتيـ التدريسية ،ككجكد فرؽ بيف متكسطي المعتقدات (مرتفع–
منخفض) لصالح المستكل المرتفع.

معتقدات المعمِّمين حول الطريقة العممية

بينت النتائج في جدكؿ (ُٓ) تحسف معتقدات المعمِّميف المشاركيف في برنامج
التطكير الميني حكؿ أىمية الطريقة العممية ،إذ تحسنت معتقدات المعمِّميف حكؿ
العبارات (َُ ،)َِ ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف (ٕٔ )ْ.ُٗ ،ْ.في التطبيؽ
إحصائيا.
القبمي إلى (ّٖ )ْ.ٕٖ ،ْ.عمى الترتيب ،في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
كقد بينت النتائج أف لدل المعمِّميف معتقدات مناسبة حكؿ إمكانية استخداـ العمماء
لمطرؽ العممية كاألجيزة المتطكرة لتفسير معظـ أسرار الطبيعة ،كقد تحسنت ىذه
نظر لمشاركتيـ في برنامج التطكير الميني ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي
المعتقدات نا
مف (ُٗ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٖٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم ،كبفارؽ داؿ
إحصائيا.
ن

كيؤكد كضكح معتقدات المعمِّميف حكؿ تعدد الطرؽ العممية استجابات المعمِّميف
أثناء المقاببلت ،فذكر المعمِّـ (ـٖ) :يكظؼ العمماء أساليب متنكعة بما يتناسب مع
طبيعة البحث أك التجربة ،كيضيؼ المعمِّـ (ـُِ) :يتبع العمماء عدة طرؽ كبأساليب
متنكعة لمكصكؿ إلى نتيجة النيائية لمتجربة العممية ،كيعتقد المعمِّـ (ـُّ) :أنو يتـ

تكظيؼ أساليب متنكعة لمكصكؿ إلى الحقيقة أك لقانكف ثابت .كما بينت استجابات
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المعمِّميف أف تنكع األساليب تعتمد عمى أسئمة البحث كابداع العالـ ،فذكر المعمِّـ
(ـُٕ) :تتنكع األساليب مف عالـ إلى آخر ،كذكر المعمِّـ (ـُٔ) :بعض األحياف يسمؾ
العمماء أساليب متنكعة حسب ما يركنو.

معتقدات المعمِّمين حول اإلبداع والخيال

طا يشتمؿ عمى إبداع كخياؿ ،كقد بينت النتائج في جدكؿ (ُٓ)
العمـ يعد نشا ن
تحسف معتقدات المعمِّميف حكؿ عبارة (ُٔ) ،حيث ارتفع المتكسط الحسابي مف
إحصائيا.
(ُٕ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ِٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم كبفارؽ داؿ
ن
كأكد تحميؿ نتائج المقاببلت كضكح معتقدات المعمِّميف حكؿ يبعد اإلبداع كالخياؿ ،إذ
ذكر المعمِّـ (ـٕ) :يعد الخياؿ العممي مطمبنا لمكصكؿ إلى أفضؿ نتائج البحث العممي،
كأضاؼ المعمِّـ (ـُّ) :يستخدـ العمماء الخياؿ بشكؿ كاسع في البحث العممي ،كيعتقد
المعمِّـ (ـٔ) :العمماء يستخدمكف الخياؿ كاإلبداع بشكؿ كبير لتصكر كيؼ تعمؿ
الظكاىر الطبيعية.

كأظيرت نتائج تحميؿ المقاببلت أف المعمِّميف يعتقدكف أف اإلبداع كالخياؿ
يختمفاف مف عالـ إلى آخر ،حيث ذكر المعمِّـ (ـٖ) :يختمؼ الخياؿ مف عالـ إلى آخر،

فبعض العمماء يصؿ خيالو إلى مدل بعيد في البحث العممي ،كالبعض اآلخر يككف

خيالو محدكدنا ،كيعتقد المعمِّـ (ـِ) :أف العمماء ليسكا سكاسية ،فمنيـ مف خيالو كاسع،
ِّ
المعمـ (ُْ) :أف استخداـ العمماء لمخياؿ
كمنيـ مف يقتصر عمى عدة بنكد .كيرل
كاإلبداع في مجاؿ البحث العممي كاسع جدنا ،كبدكف الخياؿ ال يكجد بحث عممي .كما
أكضح ِّ
المعمـ (ّ) أف العمماء ليسكا سكاء ،فمنيـ مف خيالو كاسع كمنيـ مف يقتصر
عمى استخداـ مجمكعة مف البنكد التي يمشي عمييا.

كتتفؽ تمؾ النتائج في االختبار البعدم مع نتائج دراسة إبراىيـ (َُِٔ) التي
أظيرت نتائجيا ارتفاع المعتقدات لدل المعمِّميف المتخصصيف في العمكـ حكؿ طبيعة
عمكما ،كجاء ترتيب معتقدات المعمِّميف حكؿ طبيعة العمـ تناز نليا كفقنا ألبعاد
العمـ
ن
االستبياف :المبلحظة كاالستدالؿ ،كالقكانيف ،كالنظريات العممية ،كطبيعة المعرفة
العممية ،كاألساس التجريبي ،كالتأثيرات االجتماعية كالثقافية عمى المعرفة العممية ،كدكر
اإلبداع في إنتاج المعرفة العممية حيث جاء اإلبداع في آخر األبعاد.
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النتائج والتوصيات
ممخص البحث
تناكؿ البحث الحالي برنامج تطكير ميني مقترح قائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
كىدؼ البحث إلى تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعمِّمي العمكـ
كمعتقداتيـ حكليا،
ى
بالمرحمة المتكسطة قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية ،كالتعرؼ عمى أثر البرنامج
في تنمية فيـ كمعتقدات معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ ،لتحقيؽ
أىداؼ البحث.
تككف الفصؿ األكؿ مف مقدمة ،كمشكمة البحث ،كأىدافو  ،كأسئمتو ،كأىميتو ،
كحدكده كمصطمحاتو ،أما الفصؿ الثاني فتناكؿ أدبيات البحث ،كقد تككف مف المحكر
األكؿ :التطكير الميني ،كالمحكر الثاني :الممارسات العممية كاليندسية ،كالمحكر
الثالث :طبيعة العمـ ،كالمحكر الرابع :المعتقدات.
كتناكؿ الفصؿ الثالث منيجية البحث كاجراءاتو ،كتككف مف منيج البحث ،حيث
استخدـ الباحث المنيج المختمط ،مف خبلؿ تصميـ برنامج تدريبي قائـ الممارسات
العممية كاليندسية ،كمف ثـ تدريب المعمِّميف كفؽ البرنامج ،كلتنظيـ إجراءات جمع
البيانات ،مف خبلؿ تطبيؽ أداتي استبياف لمكشؼ عف فيـ العينة ألبعاد طبيعة العمـ،
كمعتقداتو حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،أما مف الناحية النكعية فتـ تطبيؽ أداتي مقابمة شبو
منتظمة؛ لمكشؼ بعمؽ عف فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ ،ككذلؾ لمكشؼ عف
معتقداتيـ حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،حيث طبقت األدكات األربع قبؿ البرنامج التدريبي
كبعده ،كمجتمع البحث ،كعينتو ،كشارؾ في البحث (ُٖ) معمِّ نما لمعمكـ بالمرحمة
قصديا بالتنسيؽ مع اإلشراؼ التربكم كمشرفي العمكـ بإدارة تعميـ
المتكسطة تـ اختيارىـ
ن
أسبكعا.
محافظة الدكادمي .كقد استغرؽ مدة تطبيؽ البرنامج التدريبي اثني عشر
ن

كتضمف الفصؿ الرابع اإلجابة عف أسئمة البحث كمناقشتيا ،أما الفصؿ الخامس
فتضمف خبلصة البحث كتكصياتو كمقترحاتو.
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كبينت نتائج البحث أف مستكل فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ (طبيعة المعرفة
العممية ،كاألساس التجريبي ،كالذاتية ،كاإلبداع كالخياؿ اإلنساني ،كالتأثيرات الثقافية
كاالجتماعية عمى المعرفة العممية ،كالمبلحظة كاالستدالؿ ،كالعبلقة بيف النظريات
كالقكانيف ،كالترابط بيف جميع األبعاد) في التطبيؽ البعدم أعمى مف مستكل فيميـ في
إحصائيا ،حيث كاف المتكسط القبمي الكمي لبلستبياف
التطبيؽ القبمي كبفارؽ داؿ
ن
(ََ ،)ْ.في حيف بمغ المتكسط البعدم الكمي لبلستبياف (ّٕ ،)ْ.كىك ما يشير إلى
دكر برنامج التطكير الميني في تنمية فيـ المعمِّميف ألبعاد طبيعة العمـ ،كقد ظير ىذا
التحسف سكاء عمى مستكل كؿ بعد أك عمى مستكل كؿ عبارة مف عبارات البعد.
كما أظيرت نتائج البحث أف معتقدات المعمِّميف حكؿ أبعاد طبيعة العمـ في
إحصائيا عف معتقدات حكؿ أبعاد طبيعة العمـ في
التطبيؽ البعدم أفضؿ كبفارؽ داؿ
ن
التطبيؽ القبمي ،مما يشير إلى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية في تنمية معتقدات معمِّمي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
حكؿ أبعاد طبيعة العمـ ،إذ ارتفع المتكسط الحسابي الستجابات عينة البحث عمى
استبياف المعتقدات مف (َُ )ْ.في التطبيؽ القبمي إلى (ٕٕ )ْ.في التطبيؽ البعدم،
كيبلحظ أف معتقدات المعمِّميف حكؿ كؿ خاصية مف خصائص طبيعة العمـ تحسنت
بعد المشاركة في برنامج التطكر الميني.

توصيات البحث
في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ،يقدـ الباحث مجمكعة تكصيات عمى
النحك اآلتي:
ُ .تدريب معممي العمكـ عمى تكظيؼ الممارسات العممية كاليندسية ،خصكصان
الممارسات التي كظفت بدرجة أقؿ مف قبؿ معممي العمكـ.

ِ .تطكير كحدات دراسية في مادة العمكـ لممرحمة المتكسطة كفقان ألبعاد طبيعة
العمـ .

ّ .تضميف أبعاد طبيعة العمـ في مقررات العمكـ ضمف برامج اإلعداد
بالجامعات.
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ْ .عقد دكرات تدريبية لمعمِّمي العمكـ لمتعريؼ بالممارسات العممية كاليندسية،
ككيفية تكظيفيا أثناء تدريس العمكـ لتعزيز فيـ الطمبة ألبعاد طبيعة العمـ.

مقترحات البحث
في ضكء ما تـ إجراؤه في ىذا البحث كبناء عمى النتائج التي تـ الحصكؿ
عمييا ،يقدـ الباحث بعض المقترحات عمى النحك اآلتي:
ُ .إجراء دراسة تستيدؼ الكشؼ عف أثر استخداـ الممارسات العممية كاليندسية
عمى تنمية فيـ طبلب التعميـ العاـ ألبعاد طبيعة العمـ.
ِ .إجراء دراسة عف برنامج تطكير ميني مقترح قائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معمِّمي العمكـ بالمرحمة
االبتدائية كمعتقداتيـ حكليا.
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قائمة المراجع
أوًال :المراجع العربية

إبراىيـ ،بساـ (َُِٔ) .معتقدات معممي العمكـ في مدارس األكنركا في األردف حكؿ طبيعة العمـ

كعبلقتيا ببعض المتغيرات .مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية،)ّ(ِْ ،

ُ.ُٓ-

إبراىيـ ،مجدم ( .)511۲معجـ مصطمحات كمفاىيـ التعميـ كالتعمـ .عالـ الكتب.
أبك النصر ،مدحت محمد (َُِٔ) .تطكير العممية التعميمية (مدرسة المستقبؿ) .األكاديمية
الحديثة لمكتاب الجامعي.

أبك جبللة ،صبحي حمداف (ََِٕ) .مناىج العمكـ كتنمية التفكير اإلبداعي .دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع.

أبك حاصؿ ،بدرية كاألسمرم ،سياـ (َُِٖ) .تقكيـ محتكل منيج األحياء لممرحمة الثانكية في

ضكء معايير الجيؿ القادـ في العمكـ بالمممكة العربية السعكدية .مجمة جامعة بيشة لمعمكـ
اإلنسانية كالتربكية.َِٖ-ُّٔ ،)ُ( ،

أبك زيد ،أحمد (َُِٔ) .تقييـ جكدة عمـ المكتبات المقارف .مكتبة المنيؿ.

أبك زيد ،سمير (ََِٖ) .العمـ كشركط النيضة ،التصكرات العممية الجديدة كالتأسيس العممي
لمنيضة العربية .مكتبة مدبكلي.

أبك سردانة ،عماد (َُِٕ) .فاعمية برنامج التطكير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة في
تحسيف الممارسات الصفية لممعمميف في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف( .رسالة

ماجستير) .جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

أبك عاذرة ،سناء محمد (َُِٗ)  .كاقع ممارسة معممات الفيزياء بالمرحمة الثانكية لمعايير الجيؿ
القادـ .مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كالنفسية.ُّْ-ََُ ،)ِ(َُ ،

أبك غنيمة ،عيد كعبدالفتاح ،محمد عبدالرازؽ (َُِٗ) .استخداـ نمكذج التعمـ الخبراتي في تدريس
العمكـ لتنمية الممارسات العممية كاليندسية كبعض الميارات االجتماعية لدل تبلميذ
المرحمة االبتدائية .مجمة البحث العممي في التربية.ٖٓٓ-ُٕٓ ،)ّ(َِ ،
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أبك ندا ،أحمد (َُِٕ) .تحميؿ محتكل كتب العمكـ بالمرحمة األساسية العميا في فمسطيف في ضكء
طبيعة العمـ .مجمة القراءة كالمعرفة.ُّٕ-ُْٗ ،)ُٖٕ( ،

أبك ندا ،أحمد (ََِِ) .تكظيؼ الممارسات العممية كاليندسية  SEPلدل معممي العمكـ

كالتكنكلكجيا مف كجية نظر مشرفييـ في فمسطيف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات

التربكية كالنفسية.ُٕٖ-ََٕ ،)ٓ(ِٖ .

األحمد ،نضاؿ كالشيرم ،جميمة كالتركي ،خمكد كالبقمي ،ميا كالدكسرم ،نكرة (َُِٖ) .كاقع
تصكرات معممات العمكـ لممرحمة المتكسطة حكؿ طبيعة العمـ ( )NOSكفؽ معايير العمكـ

لمجيؿ القادـ  .NGSSمجمة البحث العممي في التربية ،جامعة عيف شمس،)ْ(ُٗ ،

ُْٕ.ْٗٓ-

إسماعيؿ ،دعاء (َُِٖ) .كحدة مقترحة فى الكيمياء الح اررية فى ضكء معايير العمكـ لمجيؿ القادـ
 NGSSلتنمية فيـ األفكار األساسية  Core Ideasكتطبيؽ الممارسات العممية كاليندسية

لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم  .مجمة كمية التربية.ُْٖ -ٖٔ ،)ّ(ُٕ ،

األكاديمية المينية لممعمميف (ََِٖ) .معايير التنمية المينية ،الجزء الرابع .األكاديمية المينية
لممعمميف بالقاىرة.

آؿ سعكد ،ماجد بف ثامر (ََِِ) .تحميؿ إستراتيجي لعكامؿ القكة االقتصادية كاالجتماعية لممممكة
العربية السعكدية كمدل استجابتيا لرؤية ََِّ[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] ،جامعة
نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

آؿ طراد ،مبارؾ بف سعيد (َُِٔ) .مستكل الكعي بطبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة
المتكسطة .المجمة المصرية لمتربية العممية.ُٔٗ-ُّٓ ،)ٔ(ُٗ ،

أمبكسعيدم ،عبد اهلل كسميـ ،محمد ( .)5105معتقدات الطمبة المعمميف تخصص العمكـ بجامعة

السمطاف قابكس نحك استخداـ التعمـ التعاكني في ضكء نظرية السمكؾ المخطط .مجمة

العمكـ التربكية كالنفسية.ْْٗ-ْ5ٓ ،)5(0۷ ،

مينيا في ضكء بعض الخبرات العالمية .المجمة
األنصارم ،سامر (َُِٗ) .إعداد المعمـ كتطكره ن
العربية لمنشر العممي.ِٓٓ-ِّّ ،)ُْ(ُ ،
الباز ،مركة (َُِٕ) .تطكير منيج الكيمياء لمصؼ األكؿ الثانكم في ضكء مجاؿ التصميـ
اليندسي لمعايير العمكـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSكأثره في تنمية الممارات العممية كاليندسية
لدل الطبلب .مجمة كمية التربية.َُِٔ-ُُُٔ ،)ُ(ِِ ،
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برنامج التحكؿ الكطني .)َُِٔ( .رؤية (ََِّ) .برنامج التحكؿ الكطني.

البرناكم ،عبدالكريـ بف صديؽ (َُِٗ) .حاجات التطكير الميني لمعممي العمكـ الطبيعية .مجمة
العمكـ التربكية كالنفسية ،المركز القكمي لمبحكث غزة.ٔٔ-َٓ ،)ّ(ّ ،

البريدم ،عبداهلل (َُِٓ) .التنمية المستدامة :مدخؿ تكاممي لمفاىيـ االستدامة كتطبيقاتيا مع
التركيز عمى العالـ العربي .مكتبة العبيكاف.

بني حمد ،فاركؽ (َُِٔ) .جكدة ممارسات التقييـ البنائي في بيئات تعمـ الفيزياء كعبلقتيا
بمعتقدات معممي الفيزياء حكؿ التعمـ كالتعميـ[ ،رسالة دكتكراه غير منشكرة] ،جامعة

اليرمكؾ.

البمكم ،كفاء (َُِِ) .تحميؿ البيانات في البحث النكعي ،استرجعت بتاريخ ِِ نكفمبر َُِِ
مف الرابط .https://www.new-

التميمي ،أسماء (َُِٔ) .ميارات التفكير العميا( :التفكير اإلبداعي ،التفكير الناقد) .مركز ديبكنك
لتعميـ التفكير.

التميمي ،رنا كركاقة ،غازم (َُِٕ) .طبيعة العمـ لدل معممي عمكـ المرحمة األساسية العميا

كعبلقتو بمستكل الفيـ العممي لمقضايا الجدلية .دراسات العمكـ التربكية-ٔٗ ،)ْ(ْْ ،

ِٖ.

تكبة ،رباب (َُِْ) .أثر استخداـ استراتيجية النمذجة الرياضية عمى استيعاب المفاىيـ الرياضية
كحؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في كحدة القياس[ .رسالة

ماجستير غير منشكرة] ،جامعة النجاح الكطنية.

الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية (ُ ّ-مارس .)َُِٔ ،مناىج التعميـ كالمستكيات المعيارية
لممناىج كطرؽ التدريس ،المؤتمر العممي السابع عشر .جامعة الممؾ سعكد.

الحربي ،منى (د.ت) .المعتقدات البيداغكجيا لمعمـ العمكـ .جامعة الممؾ سعكد.
الحربي ،نافؿ كالشمراني ،سعيد (َُِٔ) .حاجات التطكر الميني لمعممي العمكـ في المرحمة

المتكسطة في محافظة عنيزة بالمممكة العربية السعكدية .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية
بجامعة القصيـ.َُْْ-ََُٓ ،)ْ(ٗ ،

حسانيف ،بدرية محمد (َُِٔ) .معايير العمكـ لمجيؿ القادـ .المجمة التربكية.ّْٗ-ّٖٗ ،)ْٔ( ،
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حمايدة ،أمؿ (َُِّ) .فيـ طمبة السنة الثالثة كالرابعة في كميات العمكـ في الجامعات الفمسطينية
لطبيعة العمـ( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة بيرزيت.

الحكسنية ،سارة (َُِٔ) .تصكرات معممي العمكـ في الحمقة الثانية (ٓ )َُ -مف التعميـ األساسي
عف طبيعة العمـ كعبلقتيا بمتغيرم النكع كسنكات الخبرة( .رسالة ماجستير غير منشكرة)،

جامعة السمطاف قابكس.

الخالد ،سارم (َُِٖ) .اتجاىات في أمف المعمكمات كأمانيا :أىمية تقنيات التعمية (الشفرة).
العبيكاف لمنشر كالتكزيع.

الخالدم ،أسماء (َُِٗ) .درجة تطبيؽ معممي كمعممات الصفكؼ الثبلثة األكلى األساسية

لممعايير المينية العالمية في لكاء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرؽ مف كجية

نظرىـ أنفسيـ .مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية.ُِّ-َّٓ ،)ّْ( ،

خضير ،إيماف (َُِْ) .مفيكـ العمـ ،جامعة بابؿ ،استرجع في ُٗ مايك ََِِ مف الرابط
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13., &depid=1.,
&lcid=41515

الخميمي ،يكسؼ كحيدر ،عبد المطيؼ كيكنس ،محمد (ُٔٗٗ) .تدريس العمكـ في مراحؿ التعميـ
العاـ .دار القمـ لمنشر كالتكزيع.

الخكالدة ،سالـ (َُِِ) .مستكل الثقافة العممية لدل طمبة السنة األكلى مف المرحمة الجامعية

األكلى كعبلقتو ببعض المتغيرات .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية.ٔٗ-ُْ ،)ّ( ُّ ،

دعمس ،مصطفى نمر (ََِٖ) .استراتيجيات تطكير المناىج كأساليب التدريس الحديثة .دار
غيداء لمنشر كالتكزيع.

الدغيـ ،خالد إبراىيـ (َُِٕ) .البنية المعرفية لمطالب المعمـ تخصص عمكـ فيما يتعمؽ بمجاالت

تكجو ( STEMالعمكـ كالتقنية كاليندسة كالرياضيات) كتعميـ العمكـ .دراسات في المناىج
كطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس.ُُِ-ٖٔ ،)ِِٔ( .

نمكذجا ،استرجع
الدكسرم ،خالد (َُِٕ) .االختبارات الدكلية بيف العالمية كالخصكصية ،السعكدية
ن
في ُٗ نكفمبر َُِِ مف الرابط

https://www.new-educ.com9

الدكسرم ،ىذاؿ كالجبر ،جبر (َُِٕ) .احتياجات التطكر المينى لمعممى العمكـ فى ضكء

المعايير المينية لممعمميف مف كجية نظرىـ .مجمة كمية التربية بجامعة بنيا،)ُُِ(ِٖ ،

ّّّ.َّٔ-
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دياني ،ركبرت (َُِٕ) .إصدارات مكىبة :التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي  -دليؿ مختصر

لممعمميف( .ترجمة منذر محمكد صالح) .العبيكاف لمنشر (نشر الكتاب األصمي د.ت).

راشد ،محمد (ََِٗ) .مناىج الرياضيات كأساليب تدريسيا لمصفكؼ الرئيسية .دار الجنادرية
لمنشر كالتكزيع.

الربابعة ،فاطمة (َُِٗ) .مستكل فيـ طبيعة العمـ في ضكء المشركع ) (2061لدل معممي العمكـ

في األردف كعبلقتو ببعض المتغيرات الديمكغرافية .مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث (العمكـ

اإلنسانية).ٓٓٔ-ّّٓ ،)ْ(ّّ ،

ركاشدة ،سميرة (َُِٖ) .فاعميمة برنامج تدريبي لمعممي العمكـ مستند إلى معايير الجيؿ القادـ

( )NGSSفي تنمية الممارسات العممية كاليندسية كالكفاءة الذاتية لدييـ في األردف[ .رسالة
دكتكراه غير منشكرة] ،جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية.

ركيدم ،تياني ( .)511۲معتقدات معممي عمكـ المرحمة الثانكية في مدينة القدس كضكاحييا حكؿ
استخداـ التجربة في تعميـ العمكـ كمعكقات استخداميا[ .رسالة ماجستير غير منشكرة]،
جامعة بيرزيت.

الزدجالي ،أحبلـ (ََِٔ) .معتقدات معممي العمكـ عف التدريس في ضكء النظرية البنائية كعبلقتيا
بالممارسة الصفية[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] ،جامعة السمطاف قابكس.

الزعانيف ،جماؿ (ُٗٗٗ) .مستكل معرفة معممي العمكـ بالمرحمة اإلعدادية لطبيعة العمـ في
محافظات غزة .مجمة جامعة األقصى (العمكـ اإلنسانية).ّٕ-ّٖ )ِ(ّ ،

الزعبي ،أحمد (َُِّ) .أسس عمـ النفس االجتماعي .دار زىراف لمنشر كالتكزيع.
الزعبي ،طبلؿ (ََِٗ) .العبلقة بيف مستكل فيـ معنى العمكـ الحياتية في المرحمة الثانكية

الطبيعة العمـ كمستكل فيميـ لمقضايا العممية الجدلية كاتجاىاتيـ العممية .مجمة دراسات

العمكـ التربكية.ِّٓ-ُِِ ،)ِ( ّٔ ،

زيتكف ،عايش (ََُِ) .االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمكـ كتدريسيا .دار الشركؽ.
زيتكف ،كماؿ (َََِ) .تدريس العمكـ مف منظكر البنائية .المكتب العممي لمكمبيكتر كالنشر
كالتكزيع.

السبيعي ،نكؼ كحج عمر ،سكزاف (َُِٔ) .تصكرات معممات العمكـ بالمرحمة الثانكية لطبيعة
العمـ .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية بجامعة القصيـ.ْٖٕ-ِٖٗ ،)ّ(ٗ ،
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سعد ،ريـ (َُِٓ) .التنمية المينية لمقيادات التربكية بك ازرة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية
السعكدية (تصكر مقترح)[ .رسالة دكتكراه غير منشكرة] ،جامعة القاىرة.

سمكر ،رياض (ََِٔ) .دكر برنامج المدرسة كحدة تدريب في النمك الميني لممعمميف .مجمة
الجامعة اإلسبلمية.َّٓ-ّْٔ ،)ِ(ُْ ،

شبارة ،رامي (َُِِ) .مناىج البحث المدمج :نحك رؤية جديدة لمناىج البحث التربكم في فتحي
يكنس كآخركف .مجمة القراءة كالمعرفة.ِٓ-ُ ،)ُِ( .

شحاتة ،حسف كالنجار ،زينب ( .)511۷معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية .الدار المصرية
المبنانية.

شحادة ،سمماف (ََِٖ) .مفاھيـ طبيعة العمـ كعممياتو المتضمنة في كتاب العمكـ لمصؼ التاسع
كمدل اكتساب الطمبة ليا[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

الشديفات ،باسؿ (َُِْ) .دكر المشرفيف التربكييف في تطكير األداء الميني لمعممي الدراسات
االجتماعية في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرؽ.

مجمة جامعة دمشؽ.ّّٗ-ِٗٗ ،)ِ(َّ ،

شديفات ،صادؽ كسمارة ،ىتكؼ كسمارة ،محاسنو (َُِِ) .درجة تحقؽ المعايير الكطنية لتنمية
مينيا لدل معممي التربية اإلسبلمية مف كجية نظرىـ كمف كجية نظر مديرم
المعمميف ن
المدارس كمشرفي التربية اإلسبلمية في األردف .مجمة جامعة الممؾ سعكد لمعمكـ التربكية
كالدراسات اإلسبلمية.ُّٗ-َٕٗ ،)ّ(ِْ ،

الشمراني ،سعيد (َُِِ) .كاقع التطكر الميني لمعممي العمكـ في المممكة العربية السعكدية مف
كجية نظرىـ .مجمة رسالة الخميج العربي.ِِٔ-ُِٓ ،ُِٔ ،

الشمراني ،سعيد كالدىمش ،عبدالكلي (َُِِ) .طبيعة ممارسة معممي العمكـ في المممكة العربية
السعكدية لبلستقصاء العممي مف كجية نظر المشرفيف التربكييف .مجمة العمكـ التربكية،

ُّ(ْ).َْْ-ِّٔ ،

الشمرم ،أحمد شبلؿ (َُِٔ) .المعتقدات الدينية لدل معممي عمكـ المرحمة المتكسطة في دكلة

الككيت كتأثيرىا في تدريس العمكـ .مجمة كمية التربية جامعة االسكندرية-ّّٕ ،)ٔ(ِٔ ،
ُْٓ.
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الشمرم ،عميؽ (ََِٔ) .اتجاىات خريجي الكميات التقنية نحك العمؿ بقطاعات ك ازرة الداخمية.
(رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

الشياب ،معف (َُِٗ) .مستكل امتبلؾ معممي العمكـ في المرحمة الثانكية في المممكة العربية
السعكدية لمممارسات العممية كاليندسية في ضكء الجيؿ القادـ مف معايير العمكـ (.)NGSS

مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كالنفسية. ّٔٔ -ّّٖ ،)ِ(َُ ،

شيرينكؼ ،محيي الديف (ََِٖ) .نقد متف الحديث في ضكء نتائج العمكـ التجريبية (دراسة
نظرية) .دار الكتب العممية.

الصافي ،عبدالحكيـ (د.ت) .حؿ المشكبلت .شركة كتاب لمنشر كالتكزيع.
الصبلحي ،سعكد (َُِٖ) إضاءات بحثية .مكتبة الرشد ناشركف.
الصمادم ،محارب كالقحطاني ،عثماف ( .)5101أثر تدريس مساقي تصميـ المناىج عمى اكتساب
ميارات إلكتركنية كتطبيقات الكسائط المتعددة في التدريس تصميـ المحتكل اإللكتركني
كاالتجاه نحكه .المؤتمر العممي السادس لكمية التربية ،جامعة الزرقاء ،األردف.

الصيفي ،عاطؼ (ََِٗ) .المعمـ كاستراتيجيات التعميـ الحديث .دار أسامة لمنشر.

الضامف ،ريـ كعصفكر ،كصفي كأبك عابد ،محمكد (ََِِ) .تنمية المعمميف مينينا في المدرسة
ككحدة لمتطكير التربكم (مجمع تعميمي) .معيد التربية ،األكنركا.

طعيمة ،رشدم أحمد (ََِٔ ) .المعمـ كفاياتو ،إعداده ،تدريبو( ،طِ) .دار الفكر العربي.

عبدالحميد ،فاتف كالكادم ،حسف كالحريرم ،رافدة (َُِٕ) .أساسيات كميارات البحث التربكم
كاإلجرائي .دار أمجد لمنشر كالتكزيع.

عبدالسبلـ ،مندكر عبدالسبلـ (َُِٓ) .مستكل ممارسة معممي الفيزياء لمتدريس البنائي كمدل

تأثره بدرجة معرفتيـ بأداءاتو كمعتقادتيـ بفاعميتيـ التدريسية في منطقة القصيـ .المجمة

المصرية لمتربية العممية.ُٔٔ-ُِٗ ،)ٔ(ُٖ ،

عبدالكافي ،إسماعيؿ (ََِٕ) .المفاىيـ كالمصطمحات البيئية .الدار الثقافية لمنشر.
عبدالكريـ ،سحر (َُِٕ) .برنامج تدريبي قائـ عمى معايير العمكـ لمجيؿ التالي " "NGSSالتنمية
الفيـ العميؽ كميارات االستقصاء العممي كالجدؿ العممي لدل معممي العمكـ في المرحمة

االبتدائية .دراسات عربية في التربية كعمـ النفس.ُُُ-ُِ ،)ٖٕ( ،
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عبدالمحسف ،عمي صبلح (َُِٗ) .تعمـ اإلحصاء ،ماستر لمنشر كالتكزيع.

العتيبي ،عمر (ََُِ) .األمف المعمكماتي في المكاقع اإللكتركنية كمدل تكافقو مع المعايير
المحمية كالدكلية[ .رسالة دكتكراه غير منشكرة] ،جامعة نايؼ العربية.

العتيبي ،غالب عبداهلل كالجبر ،جبر محمد (َُِٕ) .مدل تضميف معايير ) (NGSSفي كحدة

الطاقة بكتب العمكـ بالمممكة العربية السعكدية .رسالة التربية كعمـ النفس.ُٔ-ُ ،)ٓٗ( ،

العجمي ،محمد كالعنزم ،سبلمة كالسعيدم ،أحمد (َُِٔ) .دكر المكجو الفني في تطكير األداء

الميني لمعممي التربية الخاصة (فصكؿ الدمج) بدكلة الككيت .المجمة الدكلية التربكية

المتخصصة.َِّ-ُٖٕ ،)ٖ(ٓ ،

عزالديف ،سحر (َُِٖ) .أنشطة قائمة عمى معايير العمكـ لمجيؿ القادـ  NGSSلتنمية الممارسات
العممية كاليندسية كالتفكير الناقد كالميكؿ العممية في العمكـ لدل طالبات المرحمة االبتدائية

بالسعكدية .المجمة المصرية لمتربية العممية.َُٔ-ٓٗ ،)َُ(ُِ ،

عفيفي ،محرـ (َُِٗ) .برنامج مقترح قائـ عمى معايير العمكـ لمجيؿ القادـ ( )NGSSلتدريب

معممي العمكـ بالمرحمة االعدادية عمى استخداـ ممارسات العمكـ كاليندسة ( )SPEsأثناء

تدريس العمكـ .المجمة التربكية لکمية التربية بسكىاج.ُّٔ -ٕٗ )ٖٔ( ،

عمي ،خالد (ََِِ) .مستكل رضا معممي العمكـ عف برامج التطكير الميني في تحسيف ممارساتيـ
التعميمية باألردف .الرابطة الدكلية لمبحكث لتنمية المكاىب كالتميز-ُْٖٖ ،)ّ(ُِ ،
ُٖٓٔ.

عنقكش ،إبراىيـ جمعة (َُِْ) .معتقدات معممي العمكـ الفمسطينيف حكؿ التعمـ كمصادر اكتسابيا
لدييـ[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] ،جامعة بيرزيت.

غانـ ،تفيدة سيد (َُِٖ) .استراتيجية مقترحة قائمة عمى التفاعؿ بيف ممارسات معايير العمكـ
كأنماط التعمـ لييرماف في تنمية المفاىيـ الجيكلكجية كميارات التفكير العميا لدل طبلب

المرحمة الثانكية العامة .دراسات في المناىج كطرؽ التدريس بجامعة عيف شمس،ِّٔ ،

ُِْ.ُُٗ-

غنيـ ،سميرة صالح كعياش ،أمؿ نجاتي كعبد ،إيماف رسمي (َُِٔ) .أشكاؿ المعرفة البيداغكجية
لممحتكل لدل معممي العمكـ كالرياضيات لمصؼ الثالث األساسي في األردف ككيفية تأثرىا
بمعتقداتيـ التربكية .دراسات العمكـ التربكية.ُُْٖ-ُّْٔ ،)ّْ( ،

136

الفاعكرم ،محمد كجانيت ،برىاىيت كعطية ،عدناف كالشياب ،محمكد كمراد ،ىاني كأبك عفيفة،
نعيمة كقطيش ،نكاش كالعمرم ،كفاح كفارس ،عدناف ككنانة ،أحمد كالباز ،عيسى

كالجعافرة ،نجاح كالربضي ،باسمو كالقرالة ،عمي كشكابكة ،زينب كشنؾ ،كامؿ كالقصار،

رائدة كالمكمني ،فايزة كخريسات ،ثابت (د.ت) .مشركع تطكير الكفاءة المؤسسية إلدارة

الخدمات التربكية .ك ازرة التربية كالتعميـ األردنية.

الفجاـ ،حسف كالمنصكرم ،مشعؿ كالدكيمة ،عبدالرحمف (َُِٕ) .كاقع النمك الميني لعممي العمكـ
كالرياضيات بمدارس المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت .مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر،

(ُٕٔ).ُٔٓ-ّٖٓ ،

القاضي ،عدناف (َُِٗ) .منحى  :STEAMفمسفتو ،أىدافو ،مستكيات تعمـ الطمبة فيو ،تطبيقاتو
في المنياج الدٌراسي .دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزيع.

القضاة ،محمد محمكد محمد .)َُِٔ( .مستكل فيـ طبيعة العمـ كفؽ معايير  NSTAلدل معممي
العمكـ في ضكء بعض المتغيرات[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] .جامعة آؿ البيت.

القطناني ،محمد كعثماف ،ميسكف كالبنا ،آالء (َُِِ) .التربية الخاصة -رؤية حديثة في
اإلعاقات كتعديؿ السمكؾ .دار أمكاج لمنشر كالتكزيع.

القيـ ،كامؿ (َُِِ) .مناىج كأساليب كتابة البحث العممي في الدراسات اإلنسانية ،مركز حمكرابي
لمبحكث كالدراسات االستراتيجية .بيساف لمنشر كالتكزيع كاالعبلـ.

ك ارزة ،مفيدة (َُِٖ) .كاقع فعالية المعالجة البيداغكجية في مكاجية مشكمة التأخر الدراسي لدل
تبلميذ السنة ّ ابتدائي ،دراسة ميدانية بمدينة عيف البيضاء[ ،رسالة ماجستير غير

منشكرة] ،جامعة العربي بف مييدم أـ البكاقي.

الكمباني ،ماجد بف خميس (َُِٖ) .مدل تضميف أبعاد طبيعة العمـ في كتابي األحياء بالصفيف
الحادم عشر كالثاني عشر في سمطنة عماف كفيـ الطمبة ليا[ .رسالة ماجستير غير

منشكرة] ،جامعة السمطاف قابكس.

محسف ،محمد كحبيب ،أمجد (َُِٗ) .فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى البنائية اإلنسانية في

تحصيؿ الطمبة المطبقيف في كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية .مجمة كمية التربية األساسية

لمعمكـ التربكية كاإلنسانية.ُٕٕٓ -ُّْٕ ،)ّْ( ،

مدبكلي ،محمد (ََِِ) .التنمية المينية لممعمميف  :االتجاىات المعاصرة -المداخؿ –
االستراتيجية .دار الكتاب الجامعي.
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المركز االتحادم لمتنافسية كاإلحصاء (َُِِ) .تقرير الكتاب السنكم لمتنافسية العالمية ،استرجعت
بتاريخ ُِ نكفمبر َُِِـ ،مف الرابط https://fcsc.gov.ae/ar-
ae/Pages/Competitiveness/Reports/The-World-Competitiveness-Yearbook-byIMD.aspx?rid=6

المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية كالبنؾ الدكلي (ََِٕ) .دليؿ تفعيؿ كحدات تدريب معممي
المرحمة الثانكية في مدارسيـ .المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية بالقاىرة.

ميدم ،ياسر سيد (َُِٗ) .برنامج تنمية مينية قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية لتنمية

ميارات التدريس اإلبداعي كاالتجاه نحك مينة التدريس لدل معممي العمكـ بمرحمة التعميـ

األساسي .مجمة دراسات تربكية كاجتماعية جامعة حمكاف.ْٕٔ -ُُٔ ،)ُُ(ِٓ ،

المكمني ،عبدالمطيؼ كخزعمي ،قاسـ (َُِٓ) .المعتقدات المعرفية في ضكء الحاجة إلى المعرفة

كالجنس لدل عينة مف طمبة المرحمة الثانكية في محافظة عجمكف .المجمة األردنية في

العمكـ التربكية.َٓٗ-ْٕٗ ،)ُُ(ْ ،

المعتقدات حكؿ تدخيف السجائر كعبلقتو
الناصر ،حصة كخميفة ،عبدالمطيؼ (َََِ) .نسؽ ي
ببعض سمات الشخصية لدل عينة مف طبلب جامعة الككيت :دراسة مقارنة بيف المدخنيف
كغير المدخنيف .حكليات اآلداب كالعمكـ االجتماعية.ُّٔ-ٖ ،ُِْ ،)َِ( ،

نصر ،سميحة (ََِٕ) .دكر برناج المدرسة ككحدة تطكير في التنمية المينية لمعممي المرحمة

الساسية بمدارس ككالة الغكث في محافظات غزة[ .رسالة ماجستير غير منشكرة] ،الجامعة

اإلسبلمية بغزة.

نكافمة ،كليد كاألسمرم ،محمد (َُِٕ) .درجة التكافؽ بيف معتقدات معممي العمكـ حكؿ أىمية

التقكيـ المستمر كممارستيـ ألساليبو في تقكيـ تعمـ الطمبة بمنطقة مكة المكرمة .المجمة

الدكلية ألبحاث التربية كعمـ النفس.ُْٗ-ِّٗ ،)ِ(ٓ ،

ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب (ُّْٗ) .المعايير كالمسارات المينية لممعمميف في المممكة العربية
السعكدية .الرياض.

كايت ،أندرك (َُِِ) .بيف الديف كالعمـ :تاريخ الصراع بينيما في القركف الكسطى (ترجمة
إسماعيؿ مظير) .مكتبة كتاب( .نشر الكتاب األصميُٖٗٔ .ـ).
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 أثر برنامج تدريبي في التخطيط لمتعميـ كفؽ مدخؿ العمكـ كالتقنية.)َُِٖ(  ناصر حممي،يكسؼ
" في تنمية القيمة العممية لمعمكـ كالرياضيات لدل المعمميفSTEM" كاليندسة كالرياضيات
.ُٓ-ٔ ،)ٗ(ُِ ، مجمة تربكيات الرياضيات.كمعتقداتيـ حكؿ المدخؿ
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استبيان فيم أبعاد طبيعة العمم
سعادة األستاذ الدكتور .......................................... /المحترم
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

أنا طالب الدراسات العميا /عبداهلل حشر مسفر العتيبي كرقمي الجامعي
(َُِّْْٕٓٔ) أدرس مرحمة الدكتكراه بقسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية التربية
بجامعة الممؾ سعكد.
كأفيدكـ أنني أقكـ بإعداد دراسة عممية بعنكاف (برنامج مقترح في التطكير
الميني قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ
لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا) ،كتيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية.
ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.
ّ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد
طبيعة العمـ.
كتحقيقنا ألىداؼ الدراسة ،فقد تـ إعداد ىذه األداة (االستبانة) إلنجاز ذلؾ.
استكماال لمتطمبات الدراسة العممية فإنني أرغب بتطبيؽ األداة المرفقة
ك
ن

(االستبانة) عمى عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الدكادمي .أرجك
مف سعادتكـ التكرـ بإبداء رأيكـ كمقترحاتكـ بشأف فقرات أسئمة االستبياف فيما إذا كانت
صالحة أك غير صالحة ،كبنائيا المغكم ،كأم مقترحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة.
مع خالص شكرم كتقديرم، ، ،
بيانات المحكم
االسـ ثبلثي
الدرجة العممية
التخصص
جية العمؿ
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استمارة تحكيم استبيان فيم أبعاد طبيعة العمم
العبارة

م

واضحة

غير

واضحة

البعد األول :طبيعة المعرفة العممية
ُ

المعرفة العممية معرضة لمخطأ كالصكاب.

ِ

المعرفة العممية معرضة لمتعديؿ كالتغيير.

ّ

المعرفة العممية مكثكقة كمقبكلة مؤقتنا.

ْ

القكانيف كالنظريات صفتاف مختمفتاف مػف المعرفػة

العممية.
تي ػ ػػدؼ م ػ ػػادة العم ػ ػػكـ ال ػ ػػى ت ػ ػػدريب الطمب ػ ػػة عم ػ ػػى

ٓ

ٔ

ٕ

التفكيػػر العمم ػػي فػػي ح ػػؿ المشػػكبلت لخم ػػؽ جي ػػؿ
يتمتع بميارات مختمفة.

االكتشافات العممية لمعمماء مثػؿ نيػكتف تػدؿ عمػى

أف العمـ تراكمي.

حػػب االسػػتطبلع كمتابعػػة كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي
العمػػـ كاالشػػتراؾ فػػي المجػػبلت كاألبحػػاث العمميػػة
كشبكة المعمكمات يحقؽ المعرفة العممية.

ٖ
ٗ

تكخي الدقة في كصؼ أك تسجيؿ الظػكاىر تمثػؿ
صفة المكضكعية.
تت ػػأثر اكتش ػػافات العم ػػكـ بالمعتق ػػدات االجتماعي ػػة
كالفكرية لمعمماء.
البعد الثاني :األساس التجريبي

َُ
ُُ

ال يعتمػ ػػد تطػ ػػكر المعرفػ ػػة العمميػ ػػة كنمكىػ ػػا عمػ ػػى
التجربة العممية فقط.
يكظػػ ػػؼ العممػػ ػػاء أسػػ ػػاليب متنكعػػ ػػة فػػ ػػي البحػ ػ ػػث
لمكصكؿ إلى نتائج عممية مفيدة كصحيحة.
يسػ ػ ػػتطيع العممػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي األسػ ػ ػػمكب التجريبػ ػ ػػي أف

ُِ يكػػرركا التجربػػة أكثػػر مػػف م ػرة لمتأكػػد مػػف صػػحة
نتائجو.

تُحذف

إعادة

صياغة

مالحظات
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م
ُّ
ُْ

العبارة

واضحة

غير

واضحة

تُحذف

إعادة

صياغة

العمماء أكثػر قػدرة عمػى ربػط النتػائج بأسػبابيا فػي

األسمكب التجريبي.

يستطيع الباحػث التجريبػي أف يػتحكـ فػي العكامػؿ

المؤثرة كيضبطيا.

البعد الثالث :الذاتية
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ

ت ػ ػ ػػؤثر الذاتي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي تفس ػ ػ ػػير العمم ػ ػ ػػاء لمظػ ػ ػ ػكاىر

المختمفة.

الخبػ ػ ػرات الس ػ ػػابقة ل ػ ػػدل العمم ػ ػػاء تش ػ ػػكؿ طريق ػ ػػة
تفكيرىـ.

تكقعػ ػػات العممػ ػػاء ليػ ػػا تػ ػػأثير كبيػ ػػر عمػ ػػى طريقػ ػػة
عمميـ كأسمكبيـ في البحث العممي.

الخمفيػ ػػة النظريػ ػػة لػ ػػدل العممػ ػػاء ليػ ػػا تػ ػػأثير عمػ ػػى
تفسير البيانات لدييـ.

البعد الرابع :اإلبداع والخيال اإلنساني
ُٗ
َِ
ُِ

يستخدـ العمماء الخياؿ العممي عند تحميؿ

البيانات البلزمة لمبحث العممي.

يستخدـ العمماء الخياؿ عنػد تحميػؿ البيانػات التػي

يقكمكف بجمعيا لمبحث.

يس ػػتخدـ العمم ػػاء الخي ػػاؿ كاالب ػػداع العمم ػػي أثن ػػاء
تفسيرىـ لنتائج البحث العممي.

ي ػ ػ ػرفض العممػ ػ ػػاء تكظيػ ػ ػػؼ الخيػػ ػػاؿ العممػ ػ ػػي فػ ػ ػػي

ِِ أبحاثيـ ألنو يبل نسجـ مع األسمكب المنطقي في
التفكير.
يرفض العمماء تكظيؼ الخياؿ العممي في البحػث
ِّ ألنػ ػ ػػو يتنػ ػ ػػاقض مػ ػ ػػع مكضػ ػ ػػكعيتيـ فػ ػ ػػي البحػ ػ ػػث
العممي.

البعد الخامس :التأثيرات الثقافية واالجتماعية عمى المعرفة العممية
ِْ ال يتأثر البحث العممي بالثقافة السائدة في

مالحظات
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العبارة

م

واضحة

غير

واضحة

المجتمع ألف العمـ عالمي يتخذ طريقة كاحدة في

البحث.

ال تت ػ ػ ػػأثر أبح ػ ػ ػػاث العمم ػ ػ ػػاء ب ػ ػ ػػالقيـ االجتماعي ػ ػ ػػة

ِٓ كالثقافيػ ػػة السػ ػػائدة فػ ػػي المجتمػ ػػع بسػ ػػبب الت ػ ػزاميـ
بدرجة عالية مف المكضكعية.
تح ػ ػػدد الق ػ ػػيـ الثقافي ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػػة الس ػ ػػائدة ف ػ ػػي
ِٔ المجتم ػ ػػع طبيع ػ ػػة المكاض ػ ػػيع العممي ػ ػػة الت ػ ػػي ت ػ ػػتـ
دراستيا.

تح ػ ػػدد الق ػ ػػيـ الثقافي ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػػة الس ػ ػػائدة ف ػ ػػي

ِٕ المجتم ػ ػ ػػع األس ػ ػ ػػاليب البحثي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي يس ػ ػ ػػتخدميا
العمماء في أبحاثيـ.

البعد السادس :المالحظة واالستدالل
ِٖ

يكظػػ ػػؼ العممػػ ػػاء أسػػ ػػاليب متنكعػػ ػػة فػػ ػػي البحػ ػ ػػث
لمكصكؿ إلى نتائج عممية مفيدة كصحيحة.
يتبع العمماء خطكات المػنيج العممػي (المبلحظػة،

ِٗ

كص ػ ػػياغة الفرض ػ ػػيات ،تص ػ ػػميـ التجرب ػ ػػة ،جم ػ ػػع

البيانػػ ػػات ،اسػػ ػػتخبلص النتػػ ػػائج) خطػػ ػػكة بخطػػ ػػكة

لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة.
َّ

يتكصؿ العمماء إلػى نتػائج عمميػة دقيقػة صػحيحة

عندما يتبعكف خطكات المنيج العممي بدقة.

ُّ قد تختمفت تفسيرات العمماء لنفس المشاىدة.
ِّ
ّّ

تتشػػابو مشػػاىدات العممػػاء لظػػاىرة عمميػػة مػػا ألف
المشاىدات حقائؽ مطمقة.
تتشػ ػػابو مشػ ػػاىدات العممػ ػػاء لظػ ػػاىرة طبيعيػ ػػة مػ ػػا
ألنيـ يمتزمكف المكضكعية في مشاىدة الظاىرة.
البعد السابع :العالقة بين النظريات والقوانين

ّْ النظريات العممية قابمة لمتغيير.
ّٓ القكانيف العممية غير قابمة لمتغيير.

تُحذف

إعادة

صياغة

مالحظات
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م
ّٔ

العبارة
القػ ػكانيف العممي ػػة عب ػػارة ع ػػف نظري ػػات ت ػػـ إثب ػػات

صحتيا.

ّٕ النظريات العممية تفسر القكانيف العممية.
ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ

تحػػؿ نظريػػة محػػؿ نظريػػة أخػػرل فػػي ظػػؿ كجػػكد

دالئؿ جديدة تدعـ النظرية األحدث.

تتغيػػر النظريػػات العمميػػة ألنيػػا تخضػػع لعممي ػػات
كمراجعة كتعديؿ مستمر.
ال تتغيػػر النظريػػات العمميػػة القائمػػة عمػػى التجربػػة
العممية الدقيقة.
النظري ػػات العممي ػػة مكج ػػكدة ف ػػي الطبيع ػػة ،كلك ػػف
العمماء ال يستطيعكف اكتشافيا جميعا.

البعد الثامن :الترابط بين جميع األبعاد
ِْ
ّْ

ال يمكػػػف النظػػػر إلػ ػػى أم بعػػػد مػ ػػف ىػػػذه األبعػ ػػاد
بمعزؿ عف بقية األبعاد.

يمك ػ ػػف الػػ ػربط ب ػ ػػيف األبع ػ ػػاد المختمف ػ ػػة عن ػ ػػد بن ػ ػػاء
المعارؼ.

ْْ يتأثر كؿ فعؿ مف ىذه األبعاد بالثقافة كالمجتمع.
ْٓ

جميع فركع العمكـ متشابكة كمتكاممة مػع بعضػيا

البعض بسبب ترابط األبعاد.

واضحة

غير

واضحة

تُحذف

إعادة

صياغة

مالحظات
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أسئمة المقابمة لمكشف عن فيم طبيعة العمم
سعادة األستاذ الدكتور .......................................... /المحترم
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

أنا طالب الدراسات العميا /عبداهلل حشر مسفر العتيبي كرقمي الجامعي
(َُِّْْٕٓٔ) ،أدرس مرحمة الدكتكراه بقسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية
التربية بجامعة الممؾ سعكد.
كأفيدكـ أنني أقكـ بإعداد دراسة عممية بعنكاف (برنامج مقترح في التطكير
الميني قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ
لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا) ،كتيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية.
ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.
ّ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد
طبيعة العمـ.
كتحقيقنا ألىداؼ الدراسة ،فقد تـ إعداد ىذه األداة (المقابمة) إلنجاز ذلؾ.
استكماال لمتطمبات الدراسة العممية؛ فإنني أرغب بتطبيؽ األداة المرفقة
ك
ن

(المقابمة) عمى عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الدكادمي .أرجك
مف سعادتكـ التكرـ بإبداء رأيكـ كمقترحاتكـ بشأف فقرات أسئمة المقابمة فيما إذا كانت
صالحة أك غير صالحة ،كبنائيا المغكم ،كأم مقترحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة.
مع خالص شكرم كتقديرم، ، ،
بيانات المحكم
االسـ ثبلثي
الدرجة العممية
التخصص
جية العمؿ

151

أسئمة المقابمة لمكشف عن فيم طبيعة العمم (حمايدة)2244 ،
العبارة

ـ

الســـــــؤال األول :ى ػ ػ ػػؿ تعتق ػ ػ ػػد أف مبلحظ ػ ػ ػػات
العمماء كتفسيراتيـ لظاىرة ما تختمؼ مف عػالـ
ُ

إل ػػى آخ ػػر؟ كض ػػح إجابت ػػؾ بمث ػػاؿ؟ إذا كان ػػت
اإلجابػ ػػة نعػ ػػـ ،ىػ ػػؿ ىنػ ػػاؾ عكامػ ػػؿ تػ ػػؤثر فػ ػػي

طبيعػػة مبلحظػػة العممػػاء كتفسػػيراتيـ؟ مػػا ىػػي
ىذه العكامؿ؟

السؤال الثاني :ىؿ تعتقد أف النظريات العممية
ثابتة أـ تتغير كتتطكر بمركر الزمف؟

ِ

كضح إجابتؾ مف خبلؿ مثاؿ؟

إذا كانػػت اإلجابػػة نعػػـ ،لمػػاذا تتغيػػر النظريػػات

العممي ػ ػػة؟ ككي ػ ػػؼ يمك ػ ػػف أف تتغي ػ ػػر النظري ػ ػػات
العممية؟

السـؤال الثالـث :ىػؿ ىنػاؾ عبلقػة بػيف القػػانكف
العممي كالنظرية العممية؟ ىؿ تعتقد أف العمماء
ّ

يكظفػ ػ ػ ػػكف تخػ ػ ػ ػػيبلتيـ العمميػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد قيػ ػ ػ ػػاميـ
باألبحػػاث العمميػػة؟ كضػػح إجابتػػؾ مػػف خػػبلؿ

مثاؿ؟

إذا كانػ ػػت اإلجابػ ػػة نعػ ػػـ ،اشػ ػػرح متػ ػػى ككيػ ػػؼ
يستخدـ العمماء تخيبلتيـ العممية؟
السؤل الرابع :ىؿ تعتقد أف العمكـ تتأثر بالقيـ
ْ

الثقافي ػػة كاالجتماعي ػػة الس ػػائدة ف ػػي المجتم ػػع أـ
أنيػ ػػا عالميػ ػػة ال تت ػ ػأثر بقػ ػػيـ المجتمػ ػػع كثقافتػ ػػو
كعاداتو؟ كضح إجابتؾ بمثاؿ۔

كاضحة

غير

كاضحة

تيحذؼ إعادة صياغة
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ـ

العبارة
الســــــؤال الخــــــامس :ىػ ػ ػػؿ تعتق ػ ػػد أف العممػ ػ ػػاء

ٓ

قائما عمى خطكات
منيجا
يتبعكف
عمميا ك ن
ن
ن
احدا ن
مرتب ػ ػ ػ ػػة (المبلحظ ػ ػ ػ ػػة ،ص ػ ػ ػ ػػياغة الفرض ػ ػ ػ ػػيات،
تصػ ػ ػ ػػميـ تجربػ ػ ػ ػػة عمميػ ػ ػ ػػة ،جمػ ػ ػ ػػع البيانػ ػ ػ ػػات،

اسػػتخبلص النتػػائج لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج دقيقػػة)
أـ أنيـ يكظفكف أساليب متنكعة؟

كاضحة

غير

كاضحة

تيحذؼ إعادة صياغة
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استبانة لمكشف عن معتقدات المعمِّمين حول طبيعة العمم
سعادة  .......................................... /المحترم
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،،

أنا طالب الدراسات العميا /عبداهلل حشر مسفر العتيبي كرقمي الجامعي
(َُِّْْٕٓٔ) ،أدرس مرحمة الدكتكراه بقسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية التربية
بجامعة الممؾ سعكد.
كأفيدكـ أنني أقكـ بإعداد دراسة عممية بعنكاف (برنامج مقترح في التطكير الميني
قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معممي
العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا ) ،كتيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية.
ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.
ّ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة
العمـ.
كتحقيقنا ألىداؼ الدراسة ،فقد تـ إعداد ىذه األداة (االستبانة) إلنجاز ذلؾ.
استكماال لمتطمبات الدراسة العممية؛ فإنني أرغب بتطبيؽ األداة المرفقة (االستبانة) عمى
ك
ن

عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الدكادمي .أرجك مف سعادتكـ التكرـ
بإبداء رأيكـ كمقترحاتكـ بشأف فقرات أسئمة االستبياف فيما إذا كانت صالحة أك غير
صالحة ،كبنائيا المغكم ،كأم مقترحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة.
مع خالص شكرم كتقديرم، ، ،
بيانات المحكم
االسـ ثبلثي
الدرجة العممية
التخصص
جية العمؿ
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استبانة لمكشف عن معتقدات المعمِّمين حول طبيعة العمم
ـ

ُ

العبارة
ميم ػػا كان ػػت درج ػػة ص ػػدؽ المعرف ػػة كثباتي ػػا ،ف ػػبل
يمكػػف أف تتصػػؼ بالنيائيػػة التػػي تسػػرم فػػي كػػؿ

زماف كمكاف.
ِ
ّ
ْ

تصػ ػ ػػبح التجربػ ػ ػػة ذات قيمػ ػ ػػة عمميػ ػ ػػة إذا أعطػ ػ ػػت
النتائج نفسياعند إعادتيا مرة أخرل.
تدعـ المبلحظػة العمميػة النظريػة العمميػة كلكػف ال
تثبتيا.
تك ػ ػ ػػكف النظري ػ ػ ػػة العممي ػ ػ ػػة ص ػ ػ ػػحيحة إذا فس ػ ػ ػػرت
الظاىرة التي كضعت مف أجميا.
يتطمب تصديؽ أم تقرير أك بحػث يقدمػو العممػاء

ٓ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ

كج ػ ػػكد تج ػ ػػارب مس ػ ػػتقمة تثب ػ ػػت ذل ػ ػػؾ التقري ػ ػػر أك

البحث.

تعتبػ ػػر المعرفػ ػػة العمميػ ػػة صػ ػػحيحة بعػ ػػد التشػ ػػكيؾ

فييا.

يبتعػػد العممػػاء عػػف مناقشػػة القضػػايا االجتماعيػػة

كيترككنيا لبقية أعضاء المجتمع.

تتطم ػػب المبلحظ ػػة العممي ػػة عن ػػد إجػ ػراء التج ػػارب

اعيا مف قبؿ الفرد.
تخطيطا ك ن
ص ػ ػا ألن ػ ػكاع العبلقػ ػػات
تعػػػد النظريػ ػػة العمميػػػة ممخ ن
المكجكدة بيف الظكاىر الطبيعية.

تع ػػد البح ػػكث العممي ػػة المنش ػػكرة دقيق ػػة كص ػػادقة

ألف العمماء يتميزكف بالدقة.

يس ػػتخدـ االس ػػتدالؿ العمم ػػي لمتكص ػػؿ إل ػػى نت ػػائج

نيائية مف خبلؿ تفسير المبلحظات.

مكافؽ
بشدة

مكافؽ محايد

غير
مكافؽ

غير

مكافؽ
بشدة
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ـ

ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ

العبارة
تتغيػػر النظريػػات العمميػػة عنػػد كجػػكد أدلػػة جديػػدة
تثبت عدـ صحتيا.
ػر ضػػركرنيا
يعػػد نشػػر المعرفػػة العمميػػة الجديػػدة أمػ نا

لتعـ الفائدة عمى البشرية جمعاء.

تتأثر المعرفة العممية بمعتقدات العػالـ أك دينػو أك
جنسيتو أك جنسو.
يقبؿ العمماء نتائج التجارب الجديدة؛ ألنيا منبثقة
عف نظرية عممية معركفة.
يختبػ ػػر العممػ ػػاء المعرفػ ػػة العمميػ ػػة الجديػ ػػدة م ػ ػرات
عديدة ليتـ تصديقيا.

ُٕ تتأثر المعرفة العممية بثقافة المجتمع كفمسفتو.
ُٖ
ُٗ

المعرفػػة العمميػػة مطمقػػة فػػي صػػحتيا ،غيػػر قابمػػة

لمتعديؿ كالتبديؿ.

يتب ػ ػػع العمم ػ ػػاء طريق ػ ػػة عممي ػ ػػة كاح ػ ػػدة الكتش ػ ػػاؼ

المعرفة العممية.

تس ػ ػػتمزـ المبلحظ ػ ػػة العممي ػ ػػة م ػ ػػف الف ػ ػػرد اس ػ ػػتخداـ

َِ حكاسػ ػػو المختمفػ ػػة ،أك االسػ ػػتعانة بػ ػػأدكات كأجي ػ ػزة
عممية أخرل.
ُِ يتصؼ القانكف العممي بالثبات النسبي.
ِِ
ِّ

يق ػ ػ ػػكـ العم ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػػى التفس ػ ػ ػػيرات الغيبي ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػبعض

الظكاىر الطبيعية

يستخدـ العمماء قدرات الخياؿ كاإلبػداع لػدييـ فػي

مجاؿ البحث العممي.

ينش ػ ػ ػ ػػر العمم ػ ػ ػ ػػاء أبح ػ ػ ػ ػػاثيـ كد ارس ػ ػ ػ ػػاتيـ العممي ػ ػ ػ ػػة

ِْ إلخضػ ػػاع المعرفػ ػػة المكتشػ ػػفة لمتػ ػػدقيؽ كاالختبػ ػػار
بكاسطة عمماء آخريف.

مكافؽ
بشدة

مكافؽ محايد

غير

مكافؽ

غير

مكافؽ
بشدة
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ـ

ِٓ

العبارة
يي ػػتـ العمم ػػاء بالت ػػأثيرات األجتماعي ػػة كاألخبلقي ػػة
التي قد تنتج مف اكتشافاتيـ.

ِٔ تبني المعرفة العممية عمى المبلحظة.
ِٕ
ِٖ

تكػػكف الحقػػائؽ العمميػػة صػػحيحة فػػي عمػػكـ كخطػػأ

في عمكـ أخرل.

يمكػػف لمعممػػاء اسػػتخداـ الطػػرؽ العمميػػة كاألجي ػزة

المتطكرة لتفسير معظـ أسرار الطبيعة

ِٗ تعد القكانيف العممية أقؿ ثباتا مف النظريات.
َّ

العمم ػػاء ل ػػيس ل ػػدييـ الص ػػكرة الكامم ػػة ع ػػف نت ػػائج
تجاربيـ قبؿ إجرائيا.
تػ ػ ػػأثير المجتمػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى النشػ ػ ػػاط العممػ ػ ػػي يكػ ػ ػػكف

ُّ ض ػػعيفا؛ ألف العمم ػػاء إل ػػى ح ػػد م ػػا منعزلػ ػكف ع ػػف
بقية أفراد المجتمع.

ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ

يدرؾ العمماء صكابيـ عند حصػكليـ عمػى تفسػير

الظاىرة ما.

تس ػػيب االكتش ػػافات العممي ػػة ت ػػأثيرات س ػػمبية عم ػػى

المجتمع.

تعتم ػػد عممي ػػة االس ػػتدالؿ عم ػػى تػ ػكافر المعمكم ػػات

كالمبلحظات العممية.

يتحم ػ ػػؿ العمم ػ ػػاء مس ػ ػػؤكلية الض ػ ػػرر الن ػ ػػاتج ع ػ ػػف

تطبيؽ اکتشافاتيـ.

يعتمد تطبيؽ المعرفة العمميػة إلػى حػد كبيػر عمػى

ّٔ العادات كالتقاليد السائدة في المجتمع الذم يعيش
فيو العالـ.

مكافؽ
بشدة

مكافؽ محايد

غير

مكافؽ

غير

مكافؽ
بشدة
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استمارة تحكيم أسئمة المقابمة لمكشف عن المعتقدات حول طبيعة العمم
سعادة األستاذ الدكتور .......................................... /المحترم
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

أنا طالب الدراسات العميا /عبداهلل حشر مسفر العتيبي كرقمي الجامعي
(َُِّْْٕٓٔ) ،أدرس مرحمة الدكتكراه بقسـ المناىج كطرؽ التدريس في كمية
التربية بجامعة الممؾ سعكد.
كأفيدكـ أنني أقكـ بإعداد دراسة عممية بعنكاف (برنامج مقترح في التطكير
الميني قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ
لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا) ،كتيدؼ ىذه الدراسة إلى:
ُ .تصميـ برنامج لمتطكير الميني لمعممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة قائـ عمى
الممارسات العممية كاليندسية.
ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.
ّ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القائـ عمى الممارسات العممية
كاليندسية في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد
طبيعة العمـ.
كتحقيقنا ألىداؼ الدراسة ،فقد تـ إعداد ىذه األداة (المقابمة) إلنجاز ذلؾ.
استكماال لمتطمبات الدراسة العممية فإنني أرغب بتطبيؽ األداة المرفقة (المقابمة) عمى
ك
ن

عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة بمحافظة الدكادمي .أرجك مف سعادتكـ
التكرـ بإبداء رأيكـ كمقترحاتكـ بشأف فقرات أسئمة االستبياف فيما إذا كانت صالحة أك
غير صالحة ،كبنائيا المغكم ،كأم مقترحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة.
مع خالص شكرم كتقديرم، ، ،
بيانات المحكم
االسـ ثبلثي
الدرجة العممية
التخصص
جية العمؿ
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أسئمة المقابمة لمكشف عن المعتقدات حول طبيعة العمم
ـ

ُ

العبارة
الســـؤال األول :ىػػؿ يتطمػػب تصػػديؽ البح ػػكث
التػ ػػي يقػ ػػدميا العممػ ػػاء كجػ ػػكد تجػ ػػارب مسػ ػػتقمة
تثبت ذلؾ البحث؟ مع ذكر السبب؟

ِ

الس ـؤال الثــاني :ىػػؿ المبلحظػػة العمميػػة تثبػػت
النظرية؟ كضح رأيؾ مع ذكر مثاؿ؟
الســــؤال الثالــــث :م ػػف كج ػػو نظ ػػرؾ ،ى ػػؿ تع ػػد

ّ

تمخيص ػ ػػا ألنػ ػ ػكاع العبلق ػ ػػات
النظري ػ ػػة العممي ػ ػػة
ن
المكجػ ػ ػػكدة بػ ػ ػػيف الظ ػ ػ ػكاىر الطبيعيػ ػ ػػة؟ كضػ ػ ػػح
إجابتؾ؟

ْ
ٓ
ٔ

الســـــؤال الرابـــــع :ى ػ ػػؿ ت ػ ػػأثير المجتم ػ ػػع عم ػ ػػى
النشاط العممي ضعيفنا؟ كضح ذلؾ؟
الســـؤال الخـــامس :مػػا مػػدل اسػػتخداـ العممػػاء
لمخياؿ كاإلبداع في مجاؿ البحث العممي؟
السؤال السادس :ىؿ تعػد النظريػات أقػؿ ثباتػا
مف القكانيف العممية؟ كضح إجابتؾ؟

كاضحة

غير

كاضحة

تيحذؼ إعادة صياغة
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استمارة تحكيم البرنامج المقترح
استمارة تحكيم برنامج مقترح في التطوير الميني قائم عمى الممارسات العممية
واليندسية وأثره في تنمية فيم أبعاد طبيعة العمم لدى معممي العموم بالمرحمة
المتوسطة ومعتقداتيم حوليا
سعادة  ..................................................المحترم
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

يسرني أف أرفؽ لكـ برنامج مقترح في التطكير الميني قائـ عمى الممارسات
العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة
المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا التي قاـ الباحث بإعدادىا لدراسة بعنكاف (برنامج تطكير
ميني مقترح قائـ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة
استكماال
العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا)؛ كذلؾ
ن

لمطالب الحصكؿ عمى درجة دكتكراه الفمسفة في التربية (تخصص مناىج كطرؽ

تدريس العمكـ).
تمييدا كأىداؼ البرنامج ،كالمبادئ التربكية العامة
عمما بأف البرنامج يحتكم
ن
ن
لمبرنامج ،كعمى اثني عشر جمسة تدريبية .كسكؼ يتـ كضع خانة قبؿ كؿ فقرة مف
أجؿ إبداء رأيكـ فييا ،أرجك التكرـ بإبداء رأيكـ كمقترحاتكـ بشأف فقرات البرنامج فيما
إذا كانت صالحة أك غير صالحة ،كبنائيا المغكم ،كأم مقترحات أك تعديبلت تركنيا
مناسبة.
مع خالص شكرم كتقديرم، ، ،
بيانات المحكم
االسـ ثبلثي
الدرجة العممية
التخصص
جية العمؿ
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العبارة األولى :التمييد
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

التمييد
تمييد:

إف التطكير الميني ىك أقكل كسيمة لضماف استمرار البمداف في تقدميا؛ ألنو

بدكف متابعة التطكرات كاالبتكارات ،ستحرـ المؤسسات المتخمفة مف إمكانية التنافس
كعالميا .كليذا ييعد التعمـ كالتدريب المستمر لممكارد البشرية أحد أىـ األسباب
محميا
ن
ن
لزيادة اإلنتاجية في مختمؼ مجاالت العمؿ .كاذا كانت ىذه المسألة ميمة في مؤسسة
ما ،فبالنسبة لممؤسسة التعميمية ،فيي تعد مف أىـ الطرؽ لمتحسيف ،ليس فقط في
مستكل أدائيا كمؤسسة ،كلكف يمتد أثره إلى جميع مؤسسات الدكلة ،حيث تقع عمى
عاتؽ المؤسسة التعميمية مسؤكلية مخرجات المؤسسة في المقاـ األكؿ لتحسيف أداء
أفراد المجتمع الذيف ىـ األمة (األكاديمية المينية لممعمميف بالقاىرة.)511۲ ،
كفي ىذا البرنامج المقترح لمتطكير الميني تـ التركيز عمى أحد معايير
( ،)NGSSكىي الممارسات العممية كاليندسية ،كالتي تشمؿ ثماني ممارسات أساسية
يجب عمى معمـ العمكـ مراعاتيا أثناء عرض الدرس ،كىي :طرح األسئمة كتحديد
المشكمة ،كتطكير النماذج كاستخداميا ،كالتخطيط كالتحقيؽ ،كتحميؿ كتفسير البيانات،
كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كبناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ ،كالمشاركة
في الحجج القائمة عمى األدلة ،كالحصكؿ عمى التقييـ كنقؿ المعمكمات (أبك حاصؿ
كاألسمرم.)َُِٖ ،
كما ييدؼ برنامج التطكير الميني المقترح إلى إطبلع المعمِّميف عمى آخر
تطكرات اإلصبلح التربكم في تدريس العمكـ ،كالتي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ تدريس
كبناء عميو ،سيشمؿ البرنامج مجمكعة مف الجمسات
العمكـ كفؽ معايير الجيؿ التالي.
ن
التدريبية المنظمة كالمخططة كالمقترحة المستندة إلى معايير الجيؿ التالي ( )NGSSالتي
تقدـ لمعممي العمكـ الذيف يدرسكف مادة العمكـ بيدؼ قياس فاعمية ىذا البرنامج في
تنمية الممارسات العممية كاليندسية لدييـ ،كتشمؿ الجمسة الكاحدة عمى العناصر
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األساسية اآلتية :األىداؼ ،كالمحتكل ،كالكسائؿ التعميمية ،كاألنشطة التعميمية ،كالتقكيـ.
كييدؼ معد البرنامج (الباحث) إلى إكساب المعمِّميف الممارسات العممية كاليندسية التي
تمثؿ الجانب التطبيقي لمعايير الجيؿ التالي ،كتتمثؿ في :طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد
المشكمة (اليندسة) ،تطكير كاستخداـ النماذج ،كالتخطيط ،كتحميؿ البيانات كتفسيرىا،
كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كبناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ
(اليندسة) ،كاالنخراط في مناقشات حججية قائمة عمى األدلة ،كالحصكؿ عمى
المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.
كلقياس فاعمية ىذا البرنامج في تنمية كؿ مف الممارسات العممية كاليندسية
كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ
حكليا تـ حساب الفرؽ بيف درجات أداء المعمِّميف عمى كؿ مف :مقياس مبلحظة
الممارسات العممية كاليندسية ،كاستبانة عف أثر تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل
معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا .كتـ إدارة الجمسات التدريبية مف
قبؿ الباحث.
العبارة الثانية  :أىداف البرنامج ،والمبادئ التربوية العامة لمبرنامج
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

أىداؼ البرنامج
اليدف العام لمبرنامج:

بيدؼ البرنامج التدريبي إلى تطكير ميني مقترح قائـ عمى الممارسات العممية

كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
كمعتقداتيـ حكليا.
األىداف الفرعية من البرنامج:

ُ .التعرؼ عمى معايير الجيؿ التالي.
ِ .التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية كأحد أبعاد معايير الجيؿ التالي.
ّ .تكضيح المقصكد بكؿ ممارسة مف الممارسات العممية كاليندسية.

161

ْ .تكضيح كيفية تطبيؽ كؿ ممارسة مف الممارسات العممية كاليندسية في الغرفة
الصفية.
ٓ .تطكير مكاقؼ تدريبية لتنمية الممارسات العممية كاليندسية بما يتناسب مع
حاجات المعمِّـ.
المبادئ التربوية العامة لمبرنامج:
يعتمد البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف المبادئ التربكية العامة التي تكجو
سير الجمسات لمبرنامج ،كما تكجو سمكؾ المدرب أثناء تطبيؽ البرنامج ،كيتكقع أف
تجعؿ ىذه المبادئ مف البرنامج عممية تفاعمية نشطة تحفز المعمِّميف عمى الحضكر
كالمشاركة الفاعمة في البرنامج ،كمف ىذه المبادئ :العمؿ الجماعي التعاكني ،كاحتراـ
الكقت ،كالمشاركة الفاعمة ،كااللتزاـ بالتعميمات ،كتنفيذ األنشطة الكاردة في البرنامج.
العبارة الثالثة  :محتويات البرنامج
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
محتويات البرنامج:

بعد االطبلع عمى األدب التربكم الذم تناكؿ الحركات اإلصبلحية في تدريس
العمكـ ،كمعايير العمكـ العالمية ،كما يتعمؽ بتدريب المعمِّميف لتدريس العمكـ كفؽ
المعايير العالمية ،مف حيث منيجيتيا ،كخطكات بنائيا ،ككيفية تطبيقيا مع أدكاتيا،
كمف أىميا :كتب ككرشات العمؿ كتدريب المعمِّميف ،كالمقاالت كاألبحاث العممية ،تـ
تحديد محتكيات البرنامج ،كقد راع الباحث في اختيارىا اآلتي:
 -مناسبتيا لؤلىداؼ التي يسعى البرنامج التدريبي تحقيقيا.

 -تقديـ أنشطة كخبرات ككسائؿ كقراءات تعميمية متنكعة كمناسبة.

 -الحداثة كالدقة في محتكل البرنامج كمكاكبتو لممستجدات العممية.

 التكازف بيف األنشطة النظرية كالتطبيقية العممية عند تنفيذ البرنامج بشكؿمتكامؿ كشامؿ.

 -مبلءمتيا لمستكل المتدربيف كحاجاتيـ.
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 إمكانية تنفيذىا باستخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة. -تعدد كتنكع أساليب التدريب.

العبارة الرابعة  :آلية تنفيذ البرنامج
العبارة

غير كاضحة

كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
آلية تنفيذ البرنامج:
سكؼ يتـ تنفيذ برنامج التطكر الميني عمى عينة مف معممي العمكـ في المرحمة
المتكسطة في مكتب التعميـ بالدكادمي ،بعد أخذ المكافقات اإلدارية كالفنية مف ك ازرة
أيضا قسـ التدريب التربكم بذات اإلدارة لمقياـ
التعميـ ،كمكتب التعميـ بالدكادمي ك ن
بمراحؿ إجراءات تنفيذ الدراسة ،كسكؼ يتـ تدريب المعمِّميف في أحد المدارس التابعة
لمكتب التعميـ بالدكادمي ،كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي ُِْْىػ/
َُِِـ بكاقع (ُِ) جمسة تدريبية بكاقع ساعتيف كؿ أسبكع كما ىك مكضح في جدكؿ
(ُ ) .

جدول ( )4الجمسات التدريبية لمبرنامج التدريبي
عنوان الجمسة

الجمسة

زمن الجمسة

ُ

التمييد كالتعارؼ

ساعتاف

ِ

المعايير العامة لتدريس العمكـ

ساعتاف

ّ

الممارسات العممية كاليندسية

ساعتاف

ْ

طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكمة (اليندسة)

ساعتاف

ٓ

تطكير كاستخداـ النماذج

ساعتاف

ٔ

التخطيط

ساعتاف

ٕ

تحميؿ البيانات كتفسيرىا

ساعتاف

ٖ

استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي

ساعتاف

ٗ

بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة)

ساعتاف

َُ

الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا لمعرفة مدل تحقؽ فيـ معممي العمكـ
بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ

ساعتاف

ُُ

معرفة مدل تحقؽ االتجاه التطبيقي

ساعتاف

ُِ

تقييـ البرنامج

ساعتاف
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الفئة المستيدفة :معممك العمكـ عمى رأس الخدمة لممرحمة المتكسطة في محافظة
الدكادمي.
مكان وتاريخ تنفيذ البرنامج :سكؼ يتـ تنفيذ البرنامج التدريبي في إحدل مدارس
المرحمة المتكسطة في محافظة الدكادمي ،أك مركز التدريب التربكم لنفس اإلدارة بعد
أخذ المكافقات مف إدارة التعميـ كمكتب التعميـ بالدكادمي.
الوسائل التعميمية :أجيزة الحاسكب ،السبكرة الذكية ،أقبلـ ،أكراؽ العمؿ ،تنفيذ
األنشطة كاجراء التجارب ،يكتيكب.
أسموب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي:
التطبيؽ القبمي كالبعدم لبطاقة المبلحظة عف الممارسات العممية كاليندسية عمى
المعمِّميف قبؿ البدء بالبرنامج التدريبي.
العبارة الخامسة  :الجمسة التدريبية األولى :التمييد والتعارف
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
الجمسة التدريبية األولى :التمييد والتعارف
مدة الجمسة َُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:

 أف يعرؼ المدرب بنفسو كبالبرنامج التدريبي مف حيث األىداؼ كالمحتكل. -أف يعرؼ المتدربكف بأنفسيـ كالمؤىؿ العممي كالخبرة.

 أف يتعرؼ المتدربكف عمى قكاعد السمكؾ الخاصة بالجمسات التدريبية.األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،طرح األسئمة ،العمؿ الجماعي ،استخداـ
الحاسكب لعرض اليكتيكب.
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سير الجمسة:
النشاط ( :)4-4التعارف وكسر الجميد ( )12دقيقة
 يبدأ المدرب بالترحيب بالمعمِّميف كتقديـ نفسو كالبرنامج التدريبي كشكر المعمِّميفعمى الحضكر:

يشرفني أف أككف اليكـ معكـ ،كىك اليكـ األكؿ مف البرنامج التدريبي ،كفيو سكؼ نقكـ
بسمسمة مف الجمسات التدريبية ،كالتي نأمؿ أف تفيدكـ كنستفيد منيا .كيأتي ىذا البرنامج
استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الدكتكراه مف جامعة الممؾ سعكد تخصص
ن

مناىج كطرؽ تدريس العمكـ  ،كالذم سيتناكؿ تطبيؽ برنامج تطكير ميني مقترح قائـ
عمى الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة
المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا .كاليدؼ منو يتركز في تنمية كؿ مف
الممارسات العممية كاليندسية كالكشؼ عف أثر ىذه الممارسات في تنمية فيمكـ ألبعاد
طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا.
 يطمب المدرب مف كؿ معمـ تقديـ نفسو بالطريقة التي يفضميا كالمؤىؿ العمميكسنكات الخبرة.

النشاط ( :)2-4قواعد السموك ( )12دقيقة
 أىداؼ النشاط :تحديد قكاعد عامة لمبرنامج التدريبي خبلؿ فترة التدريب. تقسيـ المعمِّميف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف بحيث تقكـ كؿ مجمكعةبكتابة (ّ) قكاعد تأمؿ تطبيقيا كااللتزاـ بيا خبلؿ فترة التدريب.

 تستعرض المجمكعات مع المدرب القكاعد التي تـ كتابتيا ،كيتـ االتفاؽ عمىمجمكعة منيا بحيث تعمؽ في مكاف بارز في قاعة التدريب.

مف أىـ قكاعد السمكؾ التي تـ االتفاؽ عمييا كالتي يجب عمى الجميع االلتزاـ بيا:
 احتراـ الكقت في الحضكر المبكر لمجمسات. -االلتزاـ بحضكر الجمسات كاممة.

 -المشاركة الفاعمة في النقاش كالعمؿ ضمف المجمكعات.

 -أداء التكميفات المنزلية بشكؿ منتظـ كحفظيا في ممؼ المتدرب.
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النشاط ( )4-4استعراض بعض االستراتيجيات في التدريس ( )12دقيقية
 -االلتزاـ بإستراتيجيات التدريس التي تدعـ التعميـ كالتعمـ باالستقصاء كاآلتي:

رفع اليد "إشارة الصمت"  -األيدم المرفكعة  -الرؤكس المرقمة ،النقطة األكثر أىمية،
فكر-زاكج-شارؾ.
استراتيجيات التدريس
 -4 .4استراتيجية العصف الذىني

إنيا طريقة لتكليد اآلراء كاألفكار اإلبداعية مف األفراد أك المجمكعات لحؿ

مشكمة ،حيث تككف ىذه األفكار مفيدة؛ ألنو يساىـ في كضع العقؿ في حالة مف
اإلثارة ،كاالستعداد لمتفكير في كؿ االتجاىات ،لتكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار حكؿ
مكضكع ما ،مما يتيح الحرية الفردية في ضكء تقديـ جميع اآلراء كاألفكار ،كمف بيف
األىداؼ مف ىذه االستراتيجية ما يمي :تفعيؿ مقرر المتعمـ في المنيج التربكم كتحفيزه
عمى تكليد أفكار إبداعية بالبحث عف الحمكؿ الممكنة .كتعكيد المتعمـ عمى تقدير
كاحتراـ آراء اآلخريف كاالستفادة مف أفكارىـ.
 -2 .2استراتيجية العمل الجماعي:
يعد المعمِّـ مسؤكنال بالدرجة األكلى عف نجاح عمؿ المجمكعات ،ثـ األسرة ،كمف
أىداؼ العمؿ الجماعي ،كالتعمـ النشط ،كاالكتساب االجتماعي الذم يعكد عمى األفراد

كالجماعات ،كتتـ ىذه االستراتيجية بتقسيـ الطمبة إلى عدة مجمكعات صغيرة.
مجمكعات تتككف مف ْ أعضاء ،كمف ثـ تكميفيـ بكاجبات محددة ،كمف مزايا ىذه
االستراتيجية أنيا تكسب المتعمـ بكفاءة عممية ،كتنمي ركح المسؤكلية تجاه مجتمعو
كنفسو ،كتنمي ركح التعاكف ،كالمعمِّـ يعرؼ احتياجات الطمبة ،كتساعد عمى تبادؿ
األفكار فيما بينيـ ،باإلضافة إلى أنيا تزيد مف قبكؿ أفكار اآلخريف.
 -4 .4استراتيجية المناقشة:
تيعرؼ بأنيا طريقة تعميـ قديمة ،حيث تعكد إلى الفيمسكؼ سقراط ،كتعتمد عمى
تكجيو تفكير الطمبة ،كتشجيعيـ ،كاتاحة الفرصة لممناقشة كاألسئمة ،باإلضافة إلى
احتراـ آراء بعضيـ البعض ،كتعتمد ىذه الطريقة حكؿ جمع المعمكمات كالمكازنة بينيـ،
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حيث يشارؾ جميع الطمبة في إعداد الدرس ،تمر ىذه االستراتيجية بخطكات التحضير
قدما في المناقشة ،كتقييـ المناقشة ،كيجب مبلحظة أف المعمِّـ يجب
لممناقشة ،كالمضي ن
أف يأخذ في االعتبار ضع في االعتبار كؿ ما يأتي خبلؿ ىذه االستراتيجية :التخطيط
السميـ لمدرس .االىتماـ بالفركؽ الفردية ،كفتح الطريؽ أماـ الجميع لممشاركة .االىتماـ
بمدح كتحفيز الطمبة.
 -1 .1استراتيجية تخطيط المفاىيم:
إنيا استراتيجية تعميمية فعالة تستخدـ لتمثيؿ المعرفة مف خبلؿ تقديميا في
أشكاؿ تخطيطية تربط المفاىيـ مع بعضيا البعض بالسياـ كالخطكط .تيستخدـ ىذه
االستراتيجية لتقديـ معمكمات جديدة كتعميؽ الفيـ كتقييـ الدرس؛ كمف أىدافيا :تنظيـ
المعمكمات في دماغ الطالب لتسييؿ عممية االسترجاع؛ تسييؿ المعمكمات كتبسيطيا
في شكؿ كممات كصكر؛ تساعد عمى تذكر المعمكمات في شكؿ معيف؛ ربط المفاىيـ
الجديدة بالبنية المعرفية لممتعمـ؛ ىناؾ عبلقة بيف المفاىيـ؛ تنمية ميارات المتعمـ في
تطبيؽ كترتيب المفاىيـ.
 -0 .0استراتيجية التعمم عن طريق التصور:

يؤدم استخداـ استراتيجية التعمـ إلى تحفيز المشاركة النشطة بيف الطمبة،

كيساعد عمى إتقاف التعمـ ،كيؤدم إلى اكتشاؼ أفكار جديدة .مف بيف الشركط التي
يجب تكافرىا عند ممارسة التخيؿ في حجرة الدراسة ما يمي :ممارسة التخيؿ في مكاف
قائدا لمتخيؿ؛ إلرشادىـ مف خبللو.
ىادئ كمريح؛ تكفير الكقت الكافي لمتخيؿ؛ كفر ن
حرص الطالب عمى إفراغ عقمو؛ كالتفكير في مكضكع الخياؿ فقط؛ تكفير المؤثرات
الصكتية المناسبة لمكضكع الخياؿ.
 -1 .1استراتيجية التدريس االستقرائي:

تعتمد ىذه االستراتيجية عمى الفحص كالتتبع ،كيتـ تعريؼ االستقراء بأنو انتقاؿ

العقؿ مف الحكادث الجزئية إلى األحكاـ الكمية التي تنظـ القضايا ،كتتـ ىذه
االستراتيجية مف خبلؿ إعداد المعمِّـ لؤلمثمة أك كتابتيا عمى السبكرة أك عرضيا بكسائؿ
أخرل ثـ مناقشتيا مع الطمبة كاالنتياء منيا.
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العبارة السادسة  :الجمسة التدريبية الثانية :المعايير العالمية لتدريس العموم
كاضحة

العبارة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
الجمسة التدريبية الثانية :المعايير العالمية لتدريس العموم
مدة الجمسة َُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:
قادر عمى:
يتكقع مف المتدرب بعد االنتياء مف الجمسة أف يككف نا
عالميا.
 استيعاب حركات اإلصبلح التربكية لمعمكـن
 تكضيح أىمية معايير  NGSSفي تدريس العمكـ. التعرؼ عمى أبعاد معايير الجيؿ التالي. -التعرؼ عمى المقصكد باألداء المتكقع.

 تكضيح العبلقة بيف أبعاد معايير العمكـ كعبلقتيا باألداء المتكقع.األساليب والتقنيات:

الحكار كالمناقشة ،عرض تقديمي  ،PowerPointاإلجابة عف األسئمة.
سير الجمسة:

النشاط ( )4-2معايير العموم ( )12دقيقة
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ معمميف لمعمؿ ضمف
عالميا.
مجمكعات ،يعرض المدرب كيفية تطكرت حركة معايير العمكـ
ن
 -تطمب مف كؿ مجمكعة إجابة كمناقشة األسئمة اآلتية:

أ .ما أىمية كجكد معايير لتدريس العمكـ؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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ب .ىؿ يكجد لدينا معايير لمعمكـ في المممكة العربية السعكدية؟
................................................................. ..................
...................................................................................
...................................................................................

ج .مف كجية نظرؾ كمعمـ ،ىؿ أنت ر و
اض عما كصؿ إليو مستكل التعميـ في المممكة؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
 يدير المدرب نقا نشا إلجابات المجمكعات كالتكصؿ إلجابة تعبر عف إجابة المتدربيففي المجمكعات.
النشاط ( )2-2معايير الجيل التالي  )12( NGSSدقيقة.
 يعرض المدرب مقدمة عف معايير الجيؿ التالي كالحاجة إلى ىذه المعايير فيتدريس العمكـ.

 يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ معمميف يطمبمف كؿ مجمكعة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 بماذا امتازت ىذه المعايير عف غيرىا؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ يمكف تطبيؽ ىذه المعايير في المممكة
العربية السعكدية؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ تبلئـ ىذه المعايير البيئة التعميمية في
مدارسنا؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ يمكف لممعمميف أف يمتزمكا كيطبقكا ىذه
المعايير في مدارسنا؟

يناقش المتدربكف ىذه األسئمة كؿ ضمف مجمكعتو ثـ مع المدرب ،كيتـ تدكيف
الفركؽ بيف ىذه المعايير كالمعايير السابقة عمى السبكرة ،مع التركيز عمى اإلضافات
التي جاءت بيا في تدريس العمكـ.
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النشاط ( )4-2تحضير درس عموم وفق معايير الجيل التالي ( )12دقيقة.
نمكذجا لكيفية تدريس ظاىرة مف خبلؿ معايير الجيؿ التالي.
 يعرض المدربن
 تقسيـ المتدربكف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ معمميف لمعمؿ ضمفمجمكعات بحيث تقكـ كؿ مجمكعة بتحضير الدرس.

 تبدأ كؿ مجمكعة بالتحضير لمدرس كفؽ معايير الجيؿ التالي ،يساعد المدربكيناقش كؿ مجمكعة بالتحضير لمدرس.

 تبدأ كؿ مجمكعة بعرض نمكذج التحضير لممناقشة الجماعية الذم قامتبإعداده ليتـ تقكيـ النمكذج مف قبؿ الجميع.

 -يعرض المدرب كيناقش مع المتدربيف كيفية تدريس العمكـ كفؽ أبعاد

NGSS

(تكضح العبلقة بيف األداء المتكقع كأبعاد )NGSS

 -تبدأ كؿ مجمكعة بمناقشة العبلقة بيف األداء المتكقع كأبعاد

NGSS

كتدكف عمى

السبكرة.

تكميف المنزلي:
ماىي التحديات التي سكؼ تكاجيؾ عند التدريس كفؽ معايير الجيؿ التالي؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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العبارة السابعة  :الجمسة التدريبية الثالثة :الممارسات العممية واليندسية
كاضحة

العبارة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
الجمسة التدريبية الثالثة :الممارسات العممية واليندسية.
مدة الجمسة َُِ :دقيقة.
أىداف الجمسة:
 -التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية.

 -تعريؼ المقصكد بكؿ ممارسة مف ىذه الممارسات.

 -تحديد كاختيار الممارسة بناء عمى متطمبات المكقؼ التعميمي.

 األساليب التقنيات :العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،المناقشة ،إجراء التجارب.األدكات:

 السبكرة ،أقبلـ ٖ ،بطاقات كؿ بطاقة تمثؿ كاحدة مف الممارسات ،بطاقة مكتكبعمييا (مفقكد).

مواد وأدوات إلجراء التجارب.

سير الجمسة:

مقدمة عف الممارسات العممية كاليندسية بأنيا عبارة عف أدكات كطرؽ
يستخدميا العمماء كالميندسيف في محاكلتيـ لتفسير العالـ مف حكلنا كايجاد حمكؿ
جيدا لفيـ معايير
لممشاكؿ ،كما أنيا إحدل أبعاد معايير العمكـ .كىي تعتبر مدخبل ن
الجيؿ التالي ،كنقطة البداية لممعمميف لتطبيؽ ىذه المعايير في الفصكؿ الدراسية
كمساعدة الطمبة عمى تكظيفيا في فيـ المحتكل.
كىي عبارة عف ثماني ممارسات تصؼ ما يقكـ بو العالـ كالميندس لفيـ العمكـ
كاآلتي :طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكمة (المشكمة) ،تطكير كاستخداـ النماذج،
التخطيط كاجراء التقصيات ،تحميؿ البيانات كتفسيرىا ،استخداـ الرياضيات كالتفكير
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الحسابي ،بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ اليندسة ،االنخراط في حجج قائمة
عمى األدلة ،الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.
النشاط ( :)4-4الممارسات العممية واليندسية )22( .دقيقة.
يطرح المدرب األسئمة اآلتية:
 ما األفعاؿ التي يقكـ بيا العمماء؟ كما األفعاؿ التي يقكـ بيا الميندسكف؟ -ىؿ ىناؾ أفعاؿ مشتركة بينيما؟

 يطمب المدرب مف المتدربيف أف يكتبك اإلجابة عمى كرؽ بألكاف مختمفة.(العمماء بمكف ،الميندسيف بمكف آخر ،العمماء كالميندسيف بمكف ثالث).

 يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف لمناقشةاقتراحاتيـ ككتابتيا عمى أكراؽ المبلحظات ثـ تصنيفيا في مجمكعات.

يناقش المدرب المتدربيف باألسئمة اآلتية:
 -ماذا تبلحظكف؟

شيكعا بيف األفعاؿ التي تـ كتابتيا؟
 ماىي أكثر األفعاؿن
 ىؿ ىناؾ أفعاؿ غير مألكفة في تدريس العمكـ؟العمماء :طرح األسئمة ،التجريب ،فرض الفرضيات ،اختبار الفرضيات ،االستقصاء،
االكتشاؼ ،التفسير ،جمع المعمكمات ،تحميؿ البيانات.

الميندسون :تصميـ ،بناء المدف كالجسكر كالشكارع كاألبنية  ،...تحميؿ البيانات،

استخداـ األرقاـ ،االتصاالت ،األنظمة ،استخداـ اآلالت كالمعدات.

النشاط ( )2-4تصنيف الممارسات العممية واليندسية ( )22دقيقة
-

يعرض المدرب ثماني بطاقات ،تمثؿ كؿ منيا ممارسة مف الممارسات العممية
كاليندسية أماـ المتدربيف ،باإلضافة لبطاقة مكتكب عمييا (مفقكد).

 يطمب المدرب مف المتدربيف كصؼ كؿ ممارسة مف خبلؿ األفعاؿ التي تـاستخداميا في النشاط السابؽ.
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-

كأثناء انشغاؿ المتدربيف بكصؼ األفعاؿ التي تعبر عف كؿ ممارسة ،يتـ تعميؽ
البطاقات التسعة عمى السبكرة ،كبعد انتياء الجميع نطمب منيـ كضع كؿ فعؿ
تحت الممارسة التي يمثميا .يبدأ المدرب المناقشة بطرح األسئمة اآلتية:
 كيؼ كانت عممية التصنيؼ؟ -ىؿ كانت صعبة أـ سيمة؟

 -ما ىي الصعكبات التي كاجيتـ؟

 ىؿ ىناؾ أفعاؿ تصؼ أكثر مف ممارسة؟ -ما ىي ىذه األفعاؿ؟

 -ككيؼ يفسركف ذلؾ؟

 (ىذا يكضح مدل ارتباط الممارسات معا فيي تكمؿ بعضيا البعض كليستمعزكلة ،ىناؾ بعض األفعاؿ كاألفكار التي تتداخؿ معا لبعض الممارسات).

 ىؿ ىناؾ أفعاؿ لـ تصنؼ تحت أم مف الممارسات الثماف؟ ماىي؟ (نناقشىذه الكممات كالتي قد نجد ليا مكاف تحت كاحدة مف الممارسات)

 -ماىي الممارسة التي حظيت بأكثر عدد مف األفعاؿ؟

 -كيؼ تفسركف ذلؾ؟ (قد يختمؼ التفسير مف مجمكعة ألخرل)

 ماىي الممارسة التي كصفت بأقؿ عدد مف األفعاؿ؟ ككيؼ يفسركف ذلؾ؟ -ماذا نستنتج مف ىذه األفعاؿ كالممارسات؟

فعميا ما يقكـ بو العمماء كالميندسكف أثناء عمميـ ،ىذه
 ىذه الممارسات ىي نمعا كتتكامؿ مع بعضيا البعض ،كبعضيا قد يبدك مألكفنا
الممارسات قد تتداخؿ ن
لمجميع كتحميؿ كتفسير البيانات ،كطرح األسئمة ،كالتخطيط كاجراء التقصيات

.......

النشاط ( :)4-4تعريف الممارسات العممية واليندسية من وجية نظرك ( )22دقيقة
عبر بمغتؾ ماذا يقصد بكؿ مف:
 طرح األسئمة كايجاد الحمكؿ. -تطكير كاستخداـ النماذج.

 -التخطيط كاجراء التقصيات.
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 -تحميؿ البيانات كتفسيرىا.

 استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي. -بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ.

 -االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة.

 الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.النشاط ( :)1-4الممارسات العممية واليندسية ( )12دقيقة
اليدف :اختيار كاحدة مف الممارسات العممية كاليندسية التي مف الممكف أف تساعد في
اإلجابة عف أسئمة التجربة كما ىك مكضح في بطاقة الممارسات التالية:
األدكات كالطريقة:
 يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ معمميف بحيثتبدأ كؿ مجمكعة مف محطة ما كتكمؿ مرك ار بكافة المحطات.
 يق أر المتدربيف التعميمات كيقكمكف بتنفيذ ما ىك مطمكب منيـ. يزكد المتدربكف ببطاقة الممارسات ليدكنكا بيا الممارسات التي قامكا بيا لئلجابةعف األسئمة.
بطاقة الممارسات
المحطة المحطة المحطة المحطة المحطة المحطة
الممارسة

ُ

طرح األسئمة (العمكـ) تحديد المشكمة (اليندسة)
تطكيركاستخداـ النماذج
التخطيط كاجراء التقصيات
تحميؿ البيانات كتفسيرىا
استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي
بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة)
االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة
الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا

ِ

ّ

ْ

ٓ
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تكميؼ منزلي :مف كجية نظرؾ كمعمـ ،ما ىي أكثر الممارسات التي تتـ ممارستيا
داخؿ الغرفة الصفية؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
العبارة الثامنة  :الجمسة الرابعة :ممارسة طرح األسئمة (لمعمماء) وتحديد المشكمة
لمميندسين)
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
الجمسة الرابعة :ممارسة طرح األسئمة (لمعمماء) وتحديد المشكمة (لمميندسين)
المدة الزمنيةَُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:
 التعرؼ عمى ممارسة طرح األسئمة (في العمكـ) كتحديد المشكبلت (فياليندسة).

 تكضيح دكر المعمِّـ في تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة في العمكـ كتحديدالمشكبلت (في اليندسة).

 تكضيح كيؼ يتـ تحديد المشكمة مف خبلؿ طرح األسئمة إليجاد الحمكؿ.األساليب والتقنيات  :الشرح كالمناقشة ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،تعمـ األقراف.

األدكات :السبكرة.PowerPoint ،
سير الجمسة:

المقدمة )َِ( :دقيقة
تعد األسئمة المحرؾ الذم يحرؾ العمـ كاليندسة ،حيث يعمؿ عمى تنمية عادات
حصر لمعمماء كالميندسيف ،بؿ لمطمبة باختبلؼ اىتماماتيـ ،إذ أف
نا
العقؿ ،كىك ليس
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القدرة عمى طرح األسئمة الجيدة تعتبر عنص ار ميما في الثقافة العممية ،كأف ممارسة
طرح األسئمة ىي ممارسة يكمية يقكـ بيا الجميع.
طرح األسئمة الجيدة يعد حجر الزاكية لمعممية التعميمية؛ ألف األسئمة الجيدة
تساىـ في :تحديد المشكمة كالتكقعات ،كتنظـ عممية التكاصؿ بيف الطمبة ،كخمؽ جك
مف التنافس بيف الطمبة كتعكس ما يدكر في أذىاف الطمبة ،كتسيؿ عممية التعمـ.
لماذا طرح األسئمة الجيدة ميم؟
إف تنمية ممارسة طرح األسئمة في العمكـ كتحديد المشكبلت في اليندسة لمطمبة
ذات معنى عمى المدل القريب كالبعيد ،فيي تبدأ مف الصفكؼ الدنيا إلى المرحمة
الثانكية ،بحيث تعمؿ عمى:
 تنمية مي ارت التفكير العميا تزيد الثقة بالنفس. -تنمي اإلبداع.

 تعمؽ العبلقات –المشاركة. -تدرب الذاكرة.

 تطكر ميارات التكاصؿ المفظي. -تشجع عمى االستماع الجيد.

 تشجع األخريف عمى طرح األسئمة. -تقمؿ مف الكقكع باألخطاء.

 تساعد في اقتراح الحمكؿ كاختيار األفضؿ منيا.إف فف طرح األسئمة ،أفضؿ ىدية نقدميا لمطمبة؛ لكي يصبحكا فضكلييف
كمبدعيف ،يجب أف يفكركا كيسألكا كالمفكريف ،يبحثكا عف المعمكمة بعمؽ إليجاد
ككجدانيا.
كجسميا
عقميا
ن
ن
إجابات ذات معنى؛ فينمكف ن
األسئمة العممية تنتج عف الفضكؿ في معرفة العالـ مف حكلنا ،مثؿ:
 -لماذا السماء زرقاء؟
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أك نتيجة لنمكذج أك تكقعات نظرية أك تعديؿ أك تطكير نمكذج أك نظرية ،مثؿ:
 -كيؼ يفسر نمكذج الذرة سمكؾ الغازات؟

أك كمحاكلة إليجاد أفضؿ الحمكؿ لممشكمة ،كأسئمة العمماء:
 ماذا يكجد؟ -ماذا يحدث؟

 -لماذا يحدث ذلؾ؟

 -كيؼ لنا أف نعرؼ ذلؾ؟

 ماذا يجب أف نفعؿ لتحديد حاجات اإلنساف؟ -كيؼ يمكف أف نحسف حاجات كمتطمبات اإلنساف؟

 ما ىي األدكات أك تكنكلكجيا التي مف ممكف أف تساعد في تحديد حاجاتاإلنساف؟
قادر عمى طرح األسئمة
كبما أف األسئمة ميمة لميندسة ،يجب أف يككف الميندس نا
لتحديد المشكمة ،مثؿ:
 -ماىي أىمية المشكمة؟

 ماىي معايير اختيار الحؿ األمثؿ؟ -ماىي المعكقات؟

كعند اختيارىـ لحؿ المشكمة ال بد مف طرح ىذه األسئمة:
 -ىؿ الحؿ يتفؽ مع المعايير؟

 ىؿ ىناؾ طرؽ أخرل تكصمنا لمحؿ األمثؿ؟كعند التأكد مف الحؿ تظير أسئمة أخرل يسأليا الميندس مثؿ:
 -ما ىي الفكرة التي يجب اختبارىا؟

 ما ىك الدليؿ الذم يدعـ الحؿ األمثؿ ضمف الظركؼ الحالية؟لذلؾ يجب أف يككف مف ضمف أىداؼ تدريس العمكـ اليكـ تنمية ميارة التساؤؿ
عند الطمبة ،أف يسألكا األسئمة العممية المنطقية التي تدفعيـ لمبحث كجمع المعمكمات
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كاألدلة لئلجابة عنيا .الطمبة في أم مرحمة دراسية يجب أف يككنكا قادريف عمى طرح
األسئمة عمى بعضيـ البعض حكؿ الدرس أك ظاىرة شاىدكىا ،أك حكؿ النتيجة التي
تكصمكا ليا مف خبلؿ التجربة أك النمكذج.
يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:
طرح األسئمة حكؿ الطبيعة كاإلنساف.
التمييز بيف األسئمة العممية (تحتاج لمبحث كالحصكؿ عمى المعمكمات كاألدلة) مثاؿ
(لماذا بالكف الييميكـ يرتفع) كاألسئمة غير العممية (أم بالكف لكنو أفضؿ).
طرح كانتقاء األسئمة التي تـ اإلجابة عنيا خبلؿ حصة العمكـ أك قد تستخدـ في البحث
االستقصاء.


مثاؿ:
 كيؼ تعرؼ ذلؾ؟ ما ىك دليمؾ عمى ذلؾ؟ -مبلحظة الخصائص ،العبلقات ،المتضادات كطرح األسئمة حكليا.

الميندس :ال بد لو مف طرح األسئمة حكؿ مشكمة ما أك حاجة لتحديد المعيقات
كالخصائص لحؿ المشكمة.
النشاط ( ) 4-1ممارسة طرح األسئمة (في العموم) وتحديد المشكالت (في اليندسة)
( )42دقائق.

يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف تـ تكزع كرقة العمؿ

عمى كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكعة.
 ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟ -ما ىي انطباعاتؾ عف ىذه الممارسة؟

 كيؼ تنظـ بيف كقت الدرس كأسئمة الطمبة؟ -كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة مع طبلبؾ؟

 -ماىي التحديات التي تكاجيؾ عند تطبيقيا داخؿ الغرفة الصفية؟
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جماعيا لتكصؿ لئلجابات المقنعة.
 يدير المدرب نقا نشان
نشاط ( )2-1كيف تنمي ممارسة طرح األسئمة عند طمبة المرحمة المتوسطة ()42
دقائق

يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف ثـ تكزع كرقة العمؿ
عمى كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكع.
مف خبرتؾ كمعمـ ،كيؼ تنمي ميارة طرح األسئمة لدل طبلب المرحمة المتكسطة؟
نشاط ( )4-1كيفية التعامل مع أسئمة الطمبة ( 22دقيقة)
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف ثـ تكزع كرقة العمؿ عمى
كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكعة.
 -لماذا يكجد حيكانات مفترسة؟

 لماذا يمتصؽ المسمار بالمغناطيس؟ -لماذا ال نربي األسد في البيت؟

 -ىؿ يذكب السكر البني في الماء؟

 ماذا يحدث ألكراؽ الشجر عند تساقط الثمكج؟ -ما العبلقة بيف ارتفاع الشجر كعدد األكراؽ؟

 -ىؿ يزداد عدد أكراؽ الشجر كمما زاد طكليا؟

 -صؼ ماذا تتكقع أف يحدث إذا تساقط الثمكج في الصحراء؟

يدير المدرب النقاش حكؿ اإلجابة عف أسئمة الطمبة بشكؿ عاـ ،ثـ يعرض
( )PowerPointلدكر المعمِّـ في تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة مع مراعاة القكاعد
الصفية اآلتية:

ُ .متى :المعمِّـ يحدد الكقت المناسب خبلؿ الحصة ليستمع ألسئمة الطمبة ،إذ إف
بعض األسئمة يمكف اجابتيا فكرا ،أك في نياية الحصة أك الكحدة ،أك ممكف أف
يتحكؿ السؤاؿ إلى تجربة عممية أك مشركع.
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ِ .ماذا :ليتحقؽ التعميـ الفاعؿ كالمؤثر يجب أف يحدد المعمِّـ مكضكع األسئمة
(عف ماذا يسأؿ الطمبة) .ذلؾ لحصر المكضكع كجذب انتباه الطمبة حكؿ
مكضكع معيف فالجميع يناقش نفس المكضكع.
ّ .أيف :حدد المكقع /السياؽ المناسب لمطمبة لمسؤاؿ :تعتبر بداية كحدة جديدة أك
درس جديد ىي فرصة لتييئة الطمبة لممكضكع مثؿ :عرض صكرة عف مكضكع
الكحدة ،مشاىدة فيديك ثـ تكميؼ الطمبة بكتابة ما ال يقؿ عف ّ أسئمة عما
شاىده لبدء المناقشة.
ْ .ال تجيب عف أسئمة الطمبة خبلؿ الشرح :قد تبدك غير جيدة لمطمبة عدـ اإلجابة
عف أسئمتيـ ،لكنيا حيمة جيدة لجعميا قاعدة لمجميع .تساعد في تنظـ كقت
الحصة ،تتمي األسئمة الجيدة لمطمبة ككذلؾ تساعد في تركيز كاستماع الطمية
لممعمـ أثناء الشرح.
ٓ .حدد لمطمبة كقت لطرح األسئمة غير كقت الحصة :كأف تحدد ليـ كقت الفسحة
مثبل في يكـ مف األسبكع لبلستماع ألم سؤاؿ حكؿ أم مكضكع ىذا يساعد
الطمبة في تحديد األسئمة كالتركيز في الحصة.
ٔ .صندكؽ األسئمة :ضع كخصص صندكؽ أماـ الطمبة مع أكراؽ كقمـ بحيث
يستطيع الطالب كتابة السؤاؿ ،كعندما يككف ىناؾ كقت مع المعمِّـ يحاكؿ
اإلجابة عف أسئمة الطمبة.
ٕ .ال تجب عف سؤاؿ تـ اإلجابة عنو مسبقنا :ىذه يجب أف تككف قاعدة بالصؼ،
عمى المعمِّـ أف يطمب مف الطالب الذم سأؿ السؤاؿ أف يتأكد مف اإلجابة مف
زميمو.
ٖ .ال تجب عمى أم مف ىؤالء الطمبة إذا كاف :ينادم أنا أنا ،يمكح بيديو ،يتحرؾ
مف مكانو ليجيب عف السؤاؿ .بؿ أطمب اإلجابة ممف يمتزـ بقكاعد النظاـ في
الصؼ.
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نشاط ( )1-1ناقش العبارات التالية (فكر  -ناقش – شارك) ( 42دقائق)
يطمب المدرب مف كؿ متدرب أف يناقش مع زميمو العبارات التالية ثـ يدير
المدرب النقاش الجماعي.
 السؤاؿ الصعب ىك الذم لـ تسألو. ميارة طرح األسئمة أىـ مف ميارة اإلجابة عف األسئمة.نشاط ( )0-1تنمية ميارة طرح األسئمة (استراتيجية تكوين األسئمة) ( 02دقيقة).
عرض ( 22( )4دقيقة)

-

ُ -اليدؼ أف يمارس المتدربكف طرح األسئمة
يبدأ المدرب بشرح قواعد استراتيجية تكوين األسئمة وىي:
 -اسأؿ ما شئت مف األسئمة.

 ال تتكقؼ عف المناقشة ،أك الحكـ ،أك التعديؿ أك إجابة السؤاؿ. -اكتب السؤاؿ كما تبادر لذىنؾ.

 -حكؿ كؿ عبارة أك جممة إلى سؤاؿ.

 يكضح المدرب المقصكد باستراتيجية تككيف األسئمة.-

تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف بحيث تقكـ كؿ

مجمكعة بكتابة خمس أسئمة عمى األقؿ.
صنؼ األسئمة التي قمت بكتابتيا إلى أسئمة مفتكحة اإلجابة بكضع حرؼ ( )Aأماميا،
كحرؼ ( )Bأماـ األسئمة المغمقة أك المحددة.
 اكتب إيجابيات كسمبيات األسئمة المفتكحة؟ اكتب إيجابيات كسمبيات األسئمة المغمقة؟ غير صياغة األسئمة المفتكحة إلى مغمقة؟ غير صياغة األسئمة المغمقة إلى مفتكحة؟ اختر أىـ ثبلثة أسئمة تـ ترتيبيا حسب األىمية؟ -ما ىك السبب الختيارؾ ليذه األسئمة؟
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التقرير :كؿ مجمكعة تختار متحدث باسميا يق أر ىذه األسئمة ،كيكضح سبب االختيار.
 صؼ كيؼ يمكف أف تستخدـ ىذه األسئمة في كتابة قصة أك مشركع.ورقة عمل استراتيجية تكوين األسئمة
مكضكع السؤاؿ:
أسئمة الطمبة:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-
اختر أىـ ّ أسئمة مف األسئمة التي كتبتيا:
ُ-
ِ-
ّ-
أسباب اختيار ىذه األسئمة:
...................................................................................
.................................................................................. .
......................................................................... ..........
عرض ( :)2طرح أسئمة إجاباتيا نعم /ال ( 40دقيقة):
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اليدؼ :ممارسة طرح أسئمة إجاباتيا بنعـ  /ال لمكصكؿ لتفسير عممي.
 يعرض المدرب الصكرة أعبله عمى المتدربيف ،كيسأؿ المتدربيف عف تفسير لمافي الصكرة مف خبلؿ طرح األسئمة مف نكع نعـ /ال فقط.

 يبدأ المتدرب بطرح األسئمة بشكؿ ثنائي ،متدرب يطرح األسئمة عمى زميموالذم يجيبو فقط بنعـ أك ال.

 عند انتياء الجميع ،يبدأ كؿ ثنائي تبادؿ األسئمة مع ثنائي آخر ،بحيث يقكـبرصد األسئمة المتكررة كاألسئمة غير متكررة.

 تدكف بعد ذلؾ األسئمة عمى السبكرة مع اإلجابات بعد مناقشتيا لمكصكؿلتفسير لما في الصكرة.

عرض ( )4تحديد المشكمة ( 22دقيقة).
 -تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف.

 تقكـ كؿ مجمكعة بالمناقشة مف خبلؿ طرح األسئمة لـ تحدد المشكمة ،كتكتبالمعكقات التي كاجيتيا.

 يناقش المدرب نتائج كؿ مجمكعة كحدىا ثـ يناقش المجمكعات معا لتكصؿلحؿ المشكمة.
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تكميف منزلي :قيم نفسك.
 -مف يسأؿ أكثر في الحصة أنت أـ الطمبة؟

 -ىؿ لديؾ تكقع مسبؽ لؤلسئمة التي سكؼ يطرحيا الطمبة خبلؿ الدرس؟

 ىؿ تخطط إلثارة فضكؿ الطمبة لتشجيعيـ عمى طرح األسئمة ضمف الخطةاليكمية الدرس؟

 كيؼ تستثير فضكؿ طمبتؾ داخؿ الحصة لتنمي عندىـ ممارسة طرح األسئمة؟العبارة التاسعة :الجمسة الخامسة :تطوير واستخدام النماذج
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

محتكيات البرنامج
الجمسة الخامسة :تطوير واستخدام النماذج
مدة الجمسة َُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:

ُ -التعرؼ عمى ممارسة تطكير كاستخداـ النماذج.
ِ -تكضيح كيؼ يتـ تطبيؽ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية.
ّ -بناء النماذج ،كتقيمميا ،كمقارنتيا.
ْ -تكضيح العبلقة بيف بناء النماذج كالتفسير.
ٓ -تكضيح كيؼ ترتبط ىذه الممارسة مع الممارسات العممية.
األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة ،العركض التقديمية ،العمؿ

الجماعي.

سير الجمسة:
المقدمة )َِ( :دقيقة
تعد النماذج عبارة عف أداة لمتفكير ،يتـ استخداميا لتمثيؿ األنظمة (نظاـ
التنفس في جسـ االنساف) ،أك الظكاىر (ظاىرة تغير الفصكؿ) .كيمكف تمثيؿ النماذج
بالرسـ ،كالصكر ،كالمعادلة الرياضية ،كالتمثيؿ البياني ،محاكاة الكمبيكتر .حيث يتـ
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التركيز عمى خاصية محددة (مكضكع الدراسة) كتتجاىؿ خصائص النظاـ األخرل.
يمتاز النمكذج العممي بعدـ الثبات كالمعرفة العممية التي تتغير كتتطكر بالكصكؿ ألدلة
جديدة لذا فإف النمكذج العممي يتطكر ليتناسب كىذه المعارؼ الجديدة.
أىمية النماذج:
 تساعد في تفسير الظكاىر. تساعد في التنبؤ بظكاىر جديدة. تظير تطكر المعرفة. تشجع عمى طرح أسئمة بحثية تدعك لبلكتشاؼ. تعتبر لغة تكاصؿ كتفاىـ بيف الطمبة. تستعمؿ لتمثيؿ أشياء صغيرة جدا ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة أك كبيرةجدا.
إف مجرد رسـ جياز التنفس عمى الدفتر أك تمثيؿ دكرة الماء بالطبيعة عمى
لكحة الحائط ال يعكس استخداـ النماذج بشكؿ فعاؿ في حصة العمكـ ،إذ ال بد أف يقكـ
الطمبة ببناء كاختبار كتقييـ كمراجعة النماذج ،ليتحقؽ اليدؼ مف استخداـ النماذج في
العمكـ كالتي تتمثؿ يتعمـ الطمبة كيؼ يتـ بناء المعرفة ،كتفسير كيؼ يتـ ربط األفكار
اعتمادا عمى النماذج.
باألحداث ،كالحجة باألدلة كالبراىيف
ن
خصائص النماذج التي يجب أن توظف في الفصل:
النمكذج يجب أف يمثؿ ظاىرة ما (حدث ،عممية) ،أشياء ال يمكف رؤيتيا بالعيف
المجردة -النمكذج ليس عامصا بؿ يجب أف يمتاز بالخصكصية (حدث معيف بكقت
ممتعا لمطمبة.
محدد تحت ظركؼ محددة) لكي يصبح
ن
إف اليدؼ مف تطكير كاستخداـ النماذج ال يقتصر عمى معرفة اإلجابة مف
خبلؿ الرسـ ،أك مف خبلؿ تفسير الدرس؛ لكف اليدؼ ىك جعؿ الطمبة قادريف عمى
عرض األفكار العممية ،طرح األسئمة حكؿ النمكذج البحث عف المعمكمات كالبيانات
التي تساعدىـ في تطكير كتعديؿ النمكذج بحيث يطكركف كيعدلكف بالنمكذج كفؽ ما
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يتكفر لدييـ مف أدل ة جديدة ،أك يفسركف ظكاىر كأحداثا جديدة مف خبلؿ ىذا النمكذج،
باإلضافة إلى تكظيؼ ىذا النمكذج في مكاقؼ جديدة لمتنبؤ بظكاىر كأحداث أخرل.
ىناؾ ثبلثة أنكاع مف النماذج:
 النماذج المادية :كنمكذج الطائرة كاأللعاب كالرسكمات فمثبل نمكذج الزىرة
يمثؿ التركيب الداخمي لمزىرة كمحددات ىذا النمكذج أف ىذا النمكذج ال
ينمك كزىرة كليس لو رائحة الزىرة يجب عند دراسة أم نمكذج أف تحدد
المحددات ليذا النمكذج.


النماذج الرياضية :ىي النماذج التي تعبر عنيا باألرقاـ :المعادالت
الرياضية كالبيانات كالخرائط الجكية منيا البسيط كمنيا المعقد الذم
يحتاج إلى كمبيكتر إليجاد العبلقات بينيا.

 النماذج المفاىيمية :عبارة عف نظاـ مف األفكار ،أك نماذج تعتمد عمى
مقارنة أشياء مألكفة لتفسير األفكار .مثاؿ نظرية االنفجار العظيـ.
النشاط ( 42( )4-0دقائق)


يعرض المدرب مجمكعة مف النماذج أماـ المتدربيف (مجسـ الكرة األرضية ،مجسـ
لمقمب ،نمكذج الذرة ،الصكر كالجداكؿ كالرسكمات مف كتاب الطالب).

 تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف ثـ يبدأ النقاش كالعصؼ
الذىني كيطمب مف المتدربيف اإلجابة عف أسئمة النشاط بشكؿ جماعي.
 ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟
 ما ىي الممارسات التي تضمنيا ممارسة بناء النماذج كاستخداميا؟
 كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية؟
 ما ىي أىـ التحديات التي تكاجيؾ أثناء تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟
 أعط أمثمة عمى النماذج التي تستخدميا مع طمبتؾ في حصة العمكـ؟
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النشاط ( 42 )2-0دقائق:
مف خبرتؾ كمعمـ كيؼ تنمي ممارسة تطكير كاستخداـ النماذج عند طمبة المرحمة
المتكسطة؟
...................................................................................
...................................................................................
......................................................................... ..........
............................................................................ ......
النشاط ( :)4-0فكر-ناقش-شارك ( 42دقائق)

 النمذجة كالتفسير ىما قمب الممارسات العممية.- -النماذج أداة لمتفكير.

تكميف المنزلي :أفضؿ نمكذج يقدمو المعمِّـ لمطمبة ىك النمكذج لسمككيات العالـ في
مختبره ،كضح ذلؾ؟
العبارة العاشرة :الجمسة السادسة :التخطيط
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

التخطيط
الجمسة السادسة :التخطيط
المدة الزمنية َُِ :دقيقة

األىداف المرجوة:

 تكضيح المقصكد بممارسة التخطيط. التعرؼ عمى الكممات كاألفعاؿ التي تضمنيا ىذه الممارسة. القدرة عمى طرح األسئمة لمبدء بالتقصي ،فرض الفرضيات ،تحديد كضبطالمتغيرات.
 التخطيط كالقدرة عمى كضع خطة لمنيجية البحث التي سكؼ تتبع. -تحديد األدكات كالبيانات كالمعمكمات التي سكؼ نكظفيا كطرؽ الحصكؿ عمييا.
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 ربط ىذه الممارسة مع كؿ مف ممارسة طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكبلت(اليندسة) كتطكير كاستخداـ النماذج.
األساليب والتقنيات :الحكار كالمناقشة ،إجراء األنشطة ،التعمـ التعاكني.
سير الجمسة
المقدمة َِ :دقيقة
يقكـ العمماء كالميندسكف بالمبلحظة كالتقصي مف أجؿ:
(ُ) كصؼ العالـ مف حكلنا.
(ِ) تطكير كاختبار النظريات التي تفسر العالـ مف حكلنا.
كىذا يتطمب أوال :القياـ بالمبلحظة العممية كالكصؼ الدقيؽ لتحديد الخصائص التي
يجب دراستيا كاألسئمة التي يجب استكشافيا لتحقيؽ اليدؼ األكؿ.
ثانيا :القياـ بالتقصي أك التحرم الختبار النماذج التكضيحية لمعالـ ،كما تنبأت بو،
ً
كىؿ ىذه النماذج كما تنبئت بو تستند إلى بيانات .إف التخطيط يتطمب تصميـ
التجارب كاالستقصاء لئلجابة عف األسئمة كاختبار الفرضيات ،باإلضافة إلى تحديد
المتغيرات ككيفية قياسيا كمبلحظتيا كضبطيا مف خبلؿ التجربة.
أىمية التخطيط وتنفيذ التقصيات:
-

يصبح المتعمـ محك ار أساسيا في عمميتي التعمـ كالتعميـ.
تنمي عند الطمبة عمميات العمـ (المبلحظة ،القياس ،التصنيؼ ،التفسير،

كاالستدالؿ ،كالتجريب) كميارات العمـ (االستقصاء ،كاالكتشاؼ ،كاالستفسار العممي)
كطرؽ العمـ كبخاصة الطريقة العممية في البحث كالتفكير كاجراء التجارب العممية.
-

استم اررية التعمـ.
تنمي مفيكـ الذات عند الطمبة ،كتزيد مف نقمو كاعتماده عمى نفسو ،فتزيد مف

مستكل تكقعاتو بأنو قادر عمى تحقيؽ الميمات التي يكمؼ بيا؛ كتسيـ في تنمية
المكاىب كالق درات مثؿ :التخطيط كالتنظيـ كالتفاىـ كتحمؿ المسؤكلية كالحياة
االجتماعية.
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يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:
 طرح األسئمة لمبدء بتقص ضمف الغرفة الصفية ،مختبر المدرسة ،أك البيئةالمحمية باإلضافة لفرض الفرضيات التي تستند إلى نمكذج أك المشاىدات.

 تحديد البيانات المطمكبة كاألدكات البلزمة لجمع ىذه البيانات ،ككيفية تدكيفكتنظيـ ىذه البيانات

 التخطيط لكيفية إجراء التجارب أك القياـ بالبحث ،تحديد المتغيرات التابعةكالمستقمة ككيفية ضبطيا.

 تحديد المتغيرات الدخيمة ،كأثرىا عمى التجربة ككيؼ يتـ ضبطيا.النشاط ( 42 )4-1دقائق
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف إلجابة كمناقشة ىذه
معا:
األسئمة ن


ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟



ما ىي الممارسات التي تضمنيا ممارسة التخطيط لمتقصي؟



كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية؟



ما ىي التحديات التي تكاجيؾ أثناء تطبيؽ ىذه الممارسة؟

النشاط ( 42 :)2-1دقيقة
مف خبرتؾ كمعمـ ،كيؼ تنمي ممارسة التخطيط كاجراء التقصيات لدل طمبتؾ؟
النشاط ( )4-1ما ىو دور المعمِّم في تشجيع الطمبة لمتخطيط ؟  40دقيقة
يدير المدرب نقاش حكؿ دكر المعمِّـ في تشجيع الطمبة التخطيط.
أوال :دفتر مالحظات العموم :يجب تحديد دفتر خاص بالعمكـ ،يقكـ الطمبة

بتدكيف المبلحظات كاألسئمة كالرسكـ؛ لما لو مف دكر في تنظيـ كتكضيح كيفية
التخطيط كاج ارء التقصيات؛ كيكضح المعمِّـ لمطمبة كيفية تنظيـ دفتر المبلحظات
كاالتي :تقسيـ الصفحة إلى أجزاء :السؤاؿ ،الفرضية ،األدكات ،المتغيرات .إذ يبدأ
الطمبة بكتابة السؤاؿ الرئيسي بيف قكسيف كاالتي( :أم كعاء سكؼ يتبخر منو الماء أك
ال؟) ،تـ كتابة الفرضية (الكعاء الذم يحكم ماء أقؿ سكؼ يتبخر أكال) .األدكات:
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يفضؿ أف يكضحيا الطمبة بالرسـ .يزكد المعمِّـ الطمبة بقائمة األدكات ثـ يشجع الطمبة
عمى التخطيط لمتقصي ،باالستعانة بدفتر مبلحظات العمكـ.
ثانيا :استخدام نموذج  5Dsلتخطيط واجراء التقصيات
تدريب الطمبة عمى استخداـ ىذا النمكذج كالذم يتككف مف خمس خطكات:
ُ .تقرير ( )Decidingماذا نبلحظ كنقيس ،كيؼ تقيس.
ِ .تطكير ( )Developingأك اختيار المنيجية أك األدكات لقياس كجمع
البيانات.
ّ .تكثيؽ كتدكيف ( (Documentingالنتائج كالمبلحظات.
ْ .اإلعداد ( )Devisingلعرض البيانات كالمبلحظات.
ٓ .تحديد ( )Determiningفيما إذا كانت البيانات جيدة ،صحيحة كدقيقة
كيمكف استخداميا كدليؿ .ىؿ ىناؾ حاجة لبيانات إضافية؟ ىؿ ىناؾ
حاجة إلى تقصي جديد أك قياسات أخرل؟
ثالثًا :استخدام المنيج العممي :نبدأ بالسؤاؿ ،فرض الفرضيات ،اختبار الفرضية
(بالبحث ،التجريب ،جمع المعمكمات كتحميميا ،الكصكؿ لمنتائج ،عرض النتائج).

النشاط ( :)1-1سؤاؿ البحث (ِٓ دقيقة):
اليدؼ :التخطيط لمتقصي ،كتابة الفرضيات ،ضبط المتغيرات.
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف كتكمؼ كؿ مجمكعة بإتباع
المنيج العممي لئلجابة عف السؤاؿ.
-

يجيب المدرب عف أسئمة المتدربيف ،كيكفر ليـ األدكات البلزمة إلجراء النشاط.
يدير المدرب نقاشا مع كؿ مجمكعة عما تقكـ بو ،ثـ يتـ عرض النتائج عمى

السبكرة كتكضيح كيؼ تمت عممية التخطيط لئلجابة عف األسئمة ،كيؼ تـ التحكـ
بالمتغيرات لئلجابة عف األسئمة ،ككيفية كتابة الفرضيات ،ثـ القياـ بالتجارب ليتأكد مف
صدؽ ىذه الفرضيات.
-

تنظـ كؿ مجمكعة ما قامت بو كفؽ اآلتي:
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اسـ التجربة:
اليدؼ:
الفرضية:
المتغير التابع:
األدكات كالمكاد:
المتغير المستقؿ:
الطريقة :تكضح الخطكات التي سكؼ تقكـ بيا بالرسـ:
البيانات:
النتائج:
المبلحظات:
تكميف منزلي:


و
لتقص ما؟
كيؼ تشجع الطمبة عمى القياـ بالتخطيط



ما ىي األساليب كالكسائؿ التي تستخدميا؟



اعرض خطة صفية تتضمف التخطيط لمقياـ بالتقصيات كتنفيذىا؟

العبارة الحادية عشر :الجمسة السابعة :تحميل البيانات وتفسيرىا
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

التخطيط
الجمسة السابعة :تحميل البيانات وتفسيرىا
مدة الجمسة َُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:
ُ .التعرؼ عمى طرؽ جمع البيانات مف المصادر المختمفة.
ِ .القدرة عمى تنظيـ البيانات في الجداكؿ ،كالتمثيؿ البياني ،كالرسـ البياني.
ّ .التعرؼ عمى مدل التكافؽ بيف المتغيرات.
ْ .تمييز بيف العبلقات السببية كاالرتباطية بيف المتغيرات.
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األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة التعمـ التعاكني.
سير الجمسة
المقدمة ( 22دقيقة):

تحميؿ البيانات عبارة عف عممية تفسير البيانات التي جمعت كنظمت كعرضت

في جداكؿ أك رسكمات بيانية أك تمثيؿ بياني ،كىذه العممية تتضمف مبلحظة التكافؽ
بيف البيانات الرقمية ،كطبيعة العبلقة بيف ىذه األرقاـ سكاء كانت سببية أك ارتباطية.
إف األرقاـ ليس ليا أم معنى إال إذا تـ تنظيميا كايجاد العبلقة بينيا ،كىذا ما يقكـ بو
بيانيا إليجاد العبلقات بينيا
العمماء بعد جمع البيانات ،حيث يتـ تنظيميا في جداكؿ أك ن
كمف ثـ تفسيرىا كاالستعانة بيا كأدلة .الميندسكف ،كذلؾ يعتمدكف عمى البيانات ألخذ
القررات؛ فيـ ال يعتمدكف عمى المحاكلة كالخطأ ،إنيـ يحممكف النظاـ كيجمعكف البيانات
ا
مف ثـ يتخذكف الق اررات.
كتعد جداكؿ البيانات كقكاعدىا مف أىـ طرؽ تنظيـ كعرض البيانات ،كخاصة
البيانات الكثيرة ،إف كبل مف الجداكؿ كالرسكـ البيانية كالرياضيات تساعد في إيجاد
العبلقة بيف البيانات ،كالجداكؿ تساعد في تنظيـ البيانات الكثيرة ،في حيف التمثيؿ
البياني كسيمة تمخص العبلقة بيف البيانات بصكرة مبسطة ،الرياضيات تعبر عف
العبلقة بيف البيانات مف خبلؿ األرقاـ .كما أف التقنية الحديثة أسيمت في تسييؿ جمع
كميات كبيرة مف البيانات ،كنظمت كيفية التعامؿ مع البيانات كتحميميا إحصائية ،مما
ظؿ مف أثر الخطأ في ربط المتغيرات.
إف دكر المعمِّـ ميـ في التخطيط لمكاقؼ صفية تتيح لمطمبة فرص تنظيـ
ير مف طرؽ لتنظيـ البيانات
البيانات مف تـ إيجاد العبلقات بينيا .كقد سيمت التقنية كث نا
أك الحصكؿ عمييا مف خبلؿ قاعدة البيانات يستطيع الطالب الحصكؿ عمى البيانات،
التي يزيد كىك جالس في بيتو في أم كقت شاء ،كىذا يكفر خيرات جديدة لمطمبة
لتنظيـ كتحميؿ البيانات.
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يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:
 -تحميؿ البيانات :إليجاد التكافؽ بينيا كمدی تكافؽ ىذه البيانات مع الفرضية.

 معرفة مدل تكافؽ أك تعارض ىذه البيانات مع التكقعات ،كىؿ ىي فعبل مانحتاجو في تقييـ النمكذج ،أك إجابة أسئمة البحث.

 استخداـ الجداكؿ ،أك قاعدة البيانات ،أك الرسـ البياني ،أك اإلحصاء ،أكالرياضيات كالكمبيكتر لجمع البيانات ،كتمخيصيا ،كتنظيميا إليجاد العبلقات
بيف المتغيرات كخاصة فيما يتعمؽ بالمدخبلت كالمخرجات.
 تقييـ مدل قكة المعمكمات التي نستدؿ عمييا مف البيانات باستخداـالرياضيات كالتحميؿ اإلحصائي المناسب.

 -التعرؼ عمى تكافؽ البيانات التي تقترح العبلقات التي ستكتشؼ الحقا.

 جمع المعمكمات مف خبلؿ النماذج المادية أك مف خبلؿ أدائيا في ضكء عددمف المتغيرات.

كيف يساعد المعمِّم طمبتو في تحميل وتفسير البيانات؟
 تشجيع الطمبة عمى ممارسة التحميؿ مف خبلؿ تنظيـ البيانات أك المعمكماتالتي قاـ الطمبة بجمعيا في الجداكؿ أك مف خبلؿ الرسكمات ،كتمثيميا بيانية.

 تعميـ الطمبة ميارات تمخيص البيانات ،مثؿ :ميارة حساب الكسط ،كالمتكسط،كالمدل.

 تعميـ الطمبة المصطمحات اإلحصائية األكثر تداكال مثؿ :المجاؿ ،المدل،االرتباط كغيرىا بحيث تصبح جزءا مف مصطمحاتيـ اليكمية.

 -تشجيع الطمبة عمى دراسة البيانات مف أكثر مف جانب إليجاد العبلقات بينيـ.

 تكجيو الطمبة لتقييـ التمثيؿ البياني أك جداكؿ البيانات ،أك اقتراح طرؽ أخرللتمثيؿ البيانات.

 تشجيع الطمبة عمى االعتماد عمى البيانات ،في تدعيـ آرائيـ كاستخدامياكبرىاف أك دليؿ.

 -تشجيع الطمبة القياـ بأبحاث أخرل لدعـ بياناتيـ.
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 تكجيو الطمبة لطرح األسئمة التالية عند تحميؿ البيانات: ىؿ مصدر البيانات حقيقي؟

 ما ىي التصنيفات األخرل لمبيانات؟
 ما ىي المشكمة التي أحاكؿ أف أحميا؟
 ىؿ ىناؾ معمكمات أك بيانات أخرل يجب الحصكؿ عمييا؟
 ىؿ ىناؾ بيانات ال حاجة ليا ،غير ضركرية؟
 ما ىي أفضؿ طريقة لتمخيص النتائج؟
اعتمادا عمى ىذه البيانات ،ماذا سكؼ يحدث في المستقبؿ (بماذا تتنبأ

ن
ىذه البيانات)؟
النشاط ( )42( )4-2دقائق
قسـ المتدربيف إلى مجمكعات مف (ٓ )ّ-بحيث تجيب كتناقش كؿ مجمكعة ىذه
األسئمة.
 ما الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟
 كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة في تدريس العمكـ؟
 ما التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة؟

 ماىي الميارات التي يجب أف يمتمكيا الطمبة كتعزز ىذه الممارسة؟
يدير المدرب المناقشة بعد عرض كؿ مجمكعة إجاباتيا عف األسئمة لتعزيز اإلجابات
الصحيحة.
النشاط ( 42( )2-2دقائق)
مف خبرتؾ كمعمـ كيؼ تنمي ممارسة تحميؿ كتفسير البيانات عند طمبة المرحمة
المتكسطة؟
الواجب المنزلي :خطط لدرس مف دركسؾ تشجع بو الطمبة عمى جمع المعمكمات مف
أكثر مف مصدر تـ تنظيميا كعرضيا ،كتكضيح العبلقة بينيـ.
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العبارة الثانية عشر :الجمسة الثامنة :استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي
كاضحة

العبارة

غير كاضحة

مبلحظات

إعادة صياغة

التخطيط
الجمسة الثامنة :استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي
المدة الزمنية َِْ :دقيقة
األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة التعمـ التعاكني
أىداف الجمسة:
-

التعرؼ عمى أىمية الرياضيات كالتفكير الحسابي في العمكـ.

القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية المختمفة.
التمكف مف العمميات الحسابية األساسية ،ككحدات القياس ،ككيفية القياس.
استخداـ الكمبيكتر لتحميؿ البيانات.
القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية التطبيقية
المشاركة في المناقشة كتنفيذ األنشطة.

سير الجمسة:
المقدمة )42( :دقيقة

مف المعركؼ أف مادتي العمكـ كالرياضيات مف أىـ المكاد التي يتـ تدريسيا

لمطمبة ،كليما تػأثير كاضح عمى التفكير لدل الطمبة ،كيقصد بالرياضيات العبلقات
الرياضية كالقياسات الممكف ربطيا بالعمكـ كمنتجات المشاريع ،أما اليندسة فيقصد بيا:
عممية صنع القرار في مختمؼ العمكـ األساسية ،حيث تطبؽ المبادئ العممية كالرياضية
منيجية ليا غاية عممية كتصميـ اآلالت كالنظـ .كيبيف كافي ككابكـ
)Cabom,



(Cave ., & 2000

خطكات عممية التصميـ اليندسي بالخطكات التالية:

بحث األدكات كالعمميات المناسبة لمتصميـ لئلجابة عف أسئمة أساسية.

 تخطيط نمكذج التصميـ.
 تنفيذ نمكذج التصميـ.
 اختبار نمكذج التصميـ كتعديمو.
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كتأكيدا الىتماـ ك ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية بالمخرجات التعميمية
ن
متخصصا في تطكير تعميـ العمكـ كالتقنية كاليندسة
مركز
نا
لمطمبة أنشأت الك ازرة
ن

كالرياضيات ،مف أبرز ميامو :المساىمة في تطكير قدرات الطمبة كاتجاىاتيـ كميكليـ
بما يعزز اختيارىـ لمسارات عممية كمينية مستقبمية ذات صمة بالعمكـ كالتقنية كاليندسة
كالرياضيات ،كالمشاركة في دراسة المناىج الدراسية ،كتقديـ الدعـ الفني كالعممي لككالة
المناىج في تطكير المناىج كدراسة المعايير الخاصة بيا كغيرىا مف الجيات ذات
العبلقة في إعداد كتطكير المناىج ،كتقديـ برامج النمك الميني بالتعاكف مع المركز
الكطني لمتطكير الميني التربكم كالجيات ذات العبلقة في إعداد كتطكير المعمِّميف
كالممارسيف ذكم العبلقة بمجاالت العمكـ كالرياضيات ،كبرامج تطكيرىـ الميني ،إضافة
إلى تعزيز التعمـ كالتعميـ القائـ عمى البحث العممي بالشراكة مع مركز التميز البحثي
في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات كالجيات ذات العبلقة كاقامة الفعاليات كالمناشط
المعززة لذلؾ ،كتكحيد الجيكد كالتكامؿ بيف ك ازرة التعميـ كالجيات ذات العبلقة فيما
يخص المشاريع كالبرامج ذات الصمة (ك ازرة التعميـ.)510۲ ،
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دور المعمِّم في تشجيع طمبتو عمى الرياضيات والتفكير الرياضي:
 تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة حكؿ الرياضيات ،كمف ثـ التفكير في اإلجابةعف األسئمة.

كميا عمى الكتاب المدرسي ،كاشغاؿ الطمبة بالمسائؿ الكتابية التي
 عدـ االعتماد نتحتاج لمتفكير ،كاذا صعبت عمييـ مسألة يدعيـ يتعاكنكا في حميا.
أرقاما أك قكانيف
 أخذ الرياضيات في كؿ مكاف تذىب لو ،فالرياضيات ليستن
محصكرة في كتاب الرياضيات ،بؿ ىي في كؿ مكاف حكلنا ،المكالت ،الشارع،
السيارة.
 تزكيد الصؼ باأللعاب ،كالمجسمات كالنماذج الرياضية ،األلغاز كغيرىا مفاألشياء التي يمكف تكظيفيا لشرح المفاىيـ الرياضية.

 تدريس الرياضيات بطريقة المعب؛ فيمكف أف تمعب مع األرقاـ أك تبني بيتنا مفخبلؿ استخداـ األرقاـ.
صبكر مع أخطاء الطمبة ،كاعطاؤىـ الكقت الكافي لمحاكلة تصحيح
نا
 أف يككفأخطائيـ.
 إضافة الرياضيات كالتفكير الحسابي في المكاد األخرل كالعمكـ التاريخ ،الجغرافيا،اليندسة.

 -معمـ الرياضيات يجب أف يحب الرياضيات لكي يبدع بيا.

 معمـ العمكـ يجب أف يتعرؼ عمى خبرة الطمبة السابقة في الرياضيات قبؿ بدءالدرس.

النشاط ( 12( )4-3دقيقة)
قسـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف ،بحيث تجيب كتناقش كؿ
مجمكعة األسئمة األتية:
 -ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟

 ما ىي التحديات التي تكاجيؾ في ممارسة الرياضيات كالتفكير الرياضي فيالغرفة الصفية؟
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بعيدا عف الرياضيات؟
 ىؿ يمكف تدريس العمكـ نالنشاط ( 42( )2-3دقيقة)
كمعمـ عمكـ كيؼ تنمي ممارسة استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي لدل طمبة
المرحمة المتكسطة؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................... ...............
التكميؼ المنزلي :مف خبلؿ خبرتؾ في تدريس العمكـ ،ما ىي الخطط العبلجية التي
يمكف أف تستخدـ لتحسيف الرياضيات كتنمية التفكير الحسابي لمطمبة؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.................................................................... ...............
العبارة الثالثة عشر :الجمسة التاسعة :بناء التفسيرات وتصميم الحمول
العبارة
التخطيط

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات
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الجمسة التاسعة :بناء التفسيرات وتصميم الحمول
االدعاء (ماذا تعرؼ؟)  +الدليؿ (كيؼ تعرؼ ذلؾ؟)  +التبرير (لماذا يدعـ البرىاف
االدعاء؟) = التفسير
المدة الزمنية 422 :دقيقة
األساليب التقنيات:
الحكار كالمناقشة ،التعمـ التعاكني ،إجراء األنشطة ،التقكيـ ،المشاركة في المناقشة
كاجراء األنشطة.
سير الجمسة :المقدمة )22( :دقيقة
إف اليدؼ األساسي لمعمـ ىك تفسير العالـ مف حكلنا ،ىذه التفسيرات تعتمد
عمى المبلحظات كالنظريات كتكضيح العبلقة بيف المتغيرات ،كال يتـ قبكؿ النظرية إال
إذا يدعمت باألدلة ،كفسرت الظكاىر بطريقة أفضؿ مف النظريات األخرل .كال بد مف
اعتمادا عمى المعرفة
تكضيح الفرؽ بيف النظرية التي تقدـ كصفنا تفسيرنيا لظاىرة ما
ن

كالدليؿ العممي ،كبيف الفرضية التي تقدـ كصفنا لما سكؼ يحدث في مكقؼ معيف
اعتمادا عمى الدليؿ ،أك نمكذج أك فيـ نظرم لمظاىرة.
ن

إف اليدؼ األساسي لميندسة ىك إيجاد الحمكؿ (تصميـ الحمكؿ) ،كليس التفسير
كما ىك الحاؿ في العمكـ ،بمعنى تصميـ حمكؿ عممية منيجية تبدأ بتحديد المشكمة كفؽ
معايير كمحددات التصميـ ،ككضع خطة لمتصميـ ،كتطكير كاختبار التصميـ
(النمكذج) ،الختيار أفضؿ الخصائص لمنمكذج ،مف ثـ تقييـ النمكذج.
كيجب أف تستند تفسيرات الطمبة عمى المبلحظة أك النمكذج أك النظرية ،بالتالي
فإف انشغاليـ في بناء التفسيرات سكؼ يسيـ في تطكر كتغيير البناء المفاىيمي لدييـ
في نياية المرحمة المتكسطة ،كيجب عمى الطمبة أف يككنكا قادريف عمى:
بالنسبة لمممارسات العممية:
ُ .تعريؼ كؿ مف االدعاء كالدليؿ كالتفسير.
ِ .تكضيح العبلقة بيف كؿ مف االدعاء كالتفسير كالدليؿ.
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اعتمادا عمى معرفتيـ العممية لمنظرية ،كالتي ترتبط بنمكذج أك
ّ .تفسير الظكاىر
ن
دليؿ.
ْ .استخداـ دليؿ أك نمكذج أكلي أك ثانكم لدعـ التفسير أك رفضو.
ٓ .يجب أف ينسجـ التفسير مع مستكل معرفتيـ العممية.
ٔ .تحديد نقاط الضعؼ في التفسير.
بالنسبة لمممارسات اليندسية:
ُ .إيجاد الحمكؿ مف خبلؿ تطبيؽ المعرفة العممية.
ِ .االنشغاؿ في إعداد التصميـ خطكة بخطكة.
ّ .تطكير الكسيمة أك النمكذج.
بناء عمى معايير التصميـ.
ْ .تقييـ النمكذج ن
كيف يشجع المعمِّم الطمبة عمى بناء التفسيرات وتصميم الحمول؟
يمكف لممعمـ االعتماد عمى نمكذج تكلمنز لمتفسير كاالستدالؿ

Toulmins model

اعتمادا عمى كؿ مف
) (1958كالذم يتألؼ مف :االدعا ،الدليؿ ،التفسير ،الدحض).
ن
الخبرة ،كاالستيعاب ،كالمرحمة الدراسية ،فيبدأ المعمِّـ بتعريؼ الطمبة كتدريبيـ عميو،
بحيث يركز خبلؿ المرحمة االبتدائية ،فقط عمى االدعاء كالدليؿ ،في حيف في المرحمة
المتكسطة يبدأ بالتركيز عمى التفسير مع االدعاء كالدليؿ ،كفي المرحمة الثانكية يصبح
الطمبة قادريف عمى دحض أك تأكيد التفسير (االدعاء  -الدليؿ – التفسير -الدحض).
االدعاء :ىك العبارة أك النتيجة التي تجيب عف السؤاؿ أك المشكمة.
الدليل :ىك البيانات كالمعمكمات العممية التي تدعـ االدعاء (مبلحظات،
قياسات) .يجب تكضيح أىمية أف يستند الدليؿ أك البرىاف إلى نظرية أك قاعدة عممية
تدعمو ،كليس إلى رأم شخصي أك كجية نظر أك خبرة شخصية ،لمحكـ عمى الدليؿ
فيما إذا كاف مناسبا كفعاال لدعـ االدعاء.
التفسير  :حمقة الكصؿ بيف االدعاء كالدليؿ ،الذم يكضح اعتماد ىذه البيانات

کدليؿ باستخداـ المبادئ العممية ،لذا فإنيا تعد أصعب المككنات الثبلث.
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غالبا ما يكاجو الطمبة صعكبة في استعماؿ المبادئ العممية ،كتكضيح لماذا
تستخدـ كدليؿ ،لذا فإف مساعدة الط مبة عمى التفسير ،ينمي ميارات التفكير لدييـ
كيعمؽ فيميـ لممحتكل ،فتنمك لدييـ ميارات التفسير كالتفكير الناقد كثقافتيـ العممية
كاتخاذ الق اررات في حياتيـ اليكمية.
النشاط ( :)4-3كمعمـ عمكـ؛ كيؼ تنمي ممارسة بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ عند
طمبة المرحمة المتكسطة؟
إف ممارسة بناء التفسيرات مف أجؿ الحصكؿ عمى المعرفة مف أىـ العمميات
ضمف الممارسات العممية كاليندسية؛ لما ليا مف تأثير قكم عمى التركيز كاالنتباه لدل
الطمبة .أما التصميـ فيك عممية تك اررية تتـ ضمف قيكد محددة لتطكير أنظمة تمبي
احتياجات الطمبة كرغباتيـ.
النشاط ( )42( :)4-4دقائق


تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف لتنفيذ األنشطة بشكؿ

جماعي.


يناقش المدرب اإلجابات ،كيتـ تدكيف اإلجابات الصحيحة عمى السبكرة.



ماىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟



كيؼ تساعد الطمبة الكصكؿ لمتفسير العممي كتصميـ الحمكؿ؟



ماىي التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟



ما العبلقة بيف ىذه الممارسة كالممارسات السابقة؟

نشاط ( :)2-4ىل كتمة الجسم تؤثر في سرعة سقوطو من أعمى السطح المائل؟

( 22دقيقة)

اليدف :كتابة االدعاء والدليل والتفسير.
اكتب ادعاء كدليؿ أك برىاف كالتفسير
االدعاء ُ :كتؿ األجساـ تؤثر في سرعة سقكطيا
االدعاء ِ :كتؿ األجساـ ال تؤثر في سرعة سقكطيا
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الدليؿ ُ :الكتؿ لعدة اجساـ
الدليؿ ِ :سرعة سقكط األجساـ
التفسير :اعتمادا عمى البيانات التي تـ جمعيا ،كالتي أكدت أف كتمة الجسـ ال تؤثر
عمى سرعة سقكطو؛ بالرغـ مف اختبلؼ األحجاـ إال أف األجساـ تقريبا كصمت معا۔
النشاط ( )4-4كيف تفسر شعور الدب القطبي بالدفء في الثمج؟ ( )42دقائق
 تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات بحيث تقكـ كؿ مجمكعة بكتابة االدعاء،كالدليؿ ،كالتفسير.

النشاط ( :)1-4ماذا تتوقع أن يحدث لكل من عمبة الببسي وعمبة الببسي دايت
عند غمرىما في الماء ( 22دقيقة) ؟

 يعرض المدرب التجربة أماـ المتدربيف ،حيث يقكـ بغمر عمبة ببسي الدايتكعمبةببسي عادم في حكض ماء ،ماذا تبلحظكف؟ كيؼ تفسركف ذلؾ؟

يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات ،كتقكـ كؿ مجمكعة بكتابة:
االدعاء:
الدليؿ:
التفسير:
يدير المدرب نقا نشا لمكصكؿ لمتفسير العممي.
الواجب المنزلي :ما المعايير التي تعتمد عمييا في قبكؿ تفسير طمبتؾ لمكضكع معيف؟
العبارة الرابعة عشر :الجمسة (العاشرة) الحصول عمى المعمومات وتقييميا وأثره في
تنمية فيم معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم
العبارة
التخطيط

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

212

الجمسة (العاشرة) الحصول عمى المعمومات وتقييميا وأثره في تنمية فيم معممي
العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم
المدة الزمنية َُِ :دقيقة

األساليب والتقنيات :الحكار كالمناقشة ،العمؿ الجماعي التعاكني ،المناظرة ،الكمبيكتر

كاإلنترنت.
سير الجمسة
المقدمة ( )22دقيقة
إف العمماء يدافعكف عف التفسير الذم تكصمكا إليو بالبراىيف التي تعتمد عمى
البيانات أك المعمكمات .أثناء التصميـ ،يتبع الميندسكف منيجية منظمة لمقارنة
الخيارات المتعددة لمتصاميـ كاألفكار ،باالعتماد عمى البراىيف بعد اختبار البيانات،
كتقييـ أفكار اآلخريف ،مراجعة التصاميـ الختيار األفضؿ.
لمتحقؽ مف أثر البرنامج في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد
طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا؛ عمى المعمِّـ أف يصمـ مكاقؼ صفية تشجع الطمبة عمى
التفاعؿ مع أفكار زمبلئيـ مف خبلؿ اإلستراتيجيتيف اآلتيتيف:
المناقشة الثنائية :يناقش الطمبة التفسير بشكؿ ثنائي (كؿ طالب مع زميمو) ،ثـ يناقش
ىذا التفسير مع ثنائي آخر في الفصؿ ،كيتـ االتفاؽ عمى تفسير كاحد ليـ جميعا .إف
االتفاؽ عمى تفسير كاحد يتطمب مف الطمبة القياـ بمقارنة التفسير كاالستماع لرأم
اآلخر كالدفاع عف التفسير ،كطرح األسئمة عمى زمبلئيـ.
المناظرات الصفية :المجمكعة الرباعية تقكـ بعرض تفسيراتيا عمى الصؼ ككؿ،
الصؼ يقكـ بطرح األسئمة عمى ىذه المجمكعة التي بدكرىا تجيب عف األسئمة كتقدـ
الحجج كالبراىيف التي تدعـ التفسيرات .إف كبل مف المناظرة كالمحاججة يعمبلف معا
داخؿ الفصؿ بحيث تعمؿ المناظرات الصفية كمنتدل لتشجيع المحاججة بطريقة
المناقشة الثنائية.
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لتحقق تنمية فيم معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم ومعتقداتيم
حوليا؛ عمى الطمبة أن يكونوا قادرين عمى:

 -تقدير مستكل معرفة الطمبة ،كمناقشتيـ بالبراىيف.

 تكضيح أف مف خصائص المعرفة ،أنيا متغيرة غير ثابتة ،فيي تتغير كتتطكربتطكر العمـ.

 -كصؼ المناظرة ،ككيفية إثبات بعض النظريات.

 تكضيح أف الحكـ عمى ادعاء المعرفة يتـ مف خبلؿ المجتمع العممي ،حيث يتـتحديد جكدتو كعيكبو مف خبلؿ مجمكعة مف العمماء.

 قراءة التقارير العممية كالتقنية بدقة لتحديد درجة القكة كالضعؼ فييا.كيف يساعد المعمِّم الطمبة عمى االنشغال في الحجج والبراىين:
 -االستدالؿ مف خبلؿ المشاىدات.

 المكافقة أك عدـ المكافقة لعبارة ما لمبدء بالنقاش. -اختبار ادعاء اآلخريف.

 -صياغة االدعاء بنفسؾ.

 إشغاؿ الطمبة بتطكر األحداث في الماضي مثؿ عمر األرض ،انقراضالديناصكرات.

 -استخداـ لغة المناظرة لمتشجيع عمى تعمـ العمكـ.

 تكظيؼ البدائؿ :كاستخداـ النماذج -البرىاف  -إظيار العبلقات لمعرفة النماذجالبديمة

النشاط ( 42( )4-42دقائق)

 يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات التنفيذ األنشطة بشكؿ جماعي تعاكني. يناقش المدرب المتدربيف باإلجابات ،مف ثـ تدكف اإلجابات الصحيحة عمىالسبكرة.
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أجب عن األسئمة اآلتية:


ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟



كيؼ تساعد الطمبة عمى االنخراط في محاججات قائمة عمى األدلة؟



ما ىي التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟



ما العبلقة بيف ىذه الممارسة كممارسة بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ؟

العبارة الخامسة عشر :الجمسة (الحادية عشر) :معرفة أثر البرنامج في تنمية فيم
معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم ومعتقداتيم حوليا
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

التخطيط
الجمسة (الحادية عشر) :معرفة أثر البرنامج في تنمية فيم معممي العموم بالمرحمة
المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم ومعتقداتيم حوليا
المدة الزمنية َُِ :دقيقة

األساليب التقنيات :المناقشة كالحكار ،استخداـ الحاسكب كاإلنترنت.

سير الجمسة:
المقدمة )22( :دقيقة:

إف القراءة كالكتابة عمميتاف متكاممتاف رئيستاف في نيضة األمـ كتطكرىـ ،فيما

مفتاح العمـ .كىما مف أكثر األعماؿ التي يقكـ بيا العمماء ،حيث إف َُ %مما يقكـ
بو العمماء ىك إجراء التجارب ،في حيف َٓ %القراءة ك َْ %الكتابة .إف القدرة عمى
قراءة كتفسير كاعداد مقالة عممية ،باإلضافة إلى القدرة عمى التكاصؿ المغكم أك الكتابي
بدقة ككضكح ،يعتبر مف الممارسات األساسية في العمكـ ،فيي تتطمب مف العمماء
كصؼ المشاىدات بالتفصيؿ ،تعبي ار عف أفكارىـ ،كاالنخراط في محاججات قائمة عمى
األدلة .لذا يجب أف يصبح الطمبة قادريف عمى قراءة كاستخبلص المعنى كمراجعة
النصكص العممية (المطبكعة ،أك المنشكرة عمى المكاقع اإللكتركنية) ،كاستخبلص
األفكار منيا ،كالتعرؼ عمى مصادر الخطأ ،كالمنيجية المتبعة ،كتمييز بيف كؿ مف
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المبلحظات كاالستدالؿ ،الحجج كالتفسير ،االدعاء كالدليؿ؛ ألف مثؿ ىذه النصكص
غير مألكفة لمطمبة ،كتككف لغتيا مختصرة كمكثفة ،كتعتمد عمى تسمسؿ منطقي دقيؽ.
ف العمماء يعتمدكف عمى أكثر مف مصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات أك تأكد مف صدؽ
كفاعمية كؿ مف التصميـ ،كالمنيجية كاالدعاء.
أىمية القراءة بالنسبة لمطمبة:
تعد القراءة ميمةن بالنسبة لمطمبة لؤلسباب التالية:

 إف مصطمحات العمكـ غير مألكفة لمطمبة.-

ال بد مف قراءة النص العممي لمحصكؿ عمى المعمكمات الدقيقة ،قراءة مع فيـ

دقيؽ.

 النص العممي متعدد النماذج ،فيك مزيج مف النص المكتكب كالصكر كالرسكـكالعبلقات الرياضية التي تعمؿ عمى تكصيؿ األفكار.

كيف يساعد المعمِّم الطمبة عمى الحصول عمى المعمومات وتقييميا وأثر ذلك في
تنمية فيم معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ألبعاد طبيعة العمم ومعتقداتيم حوليا.
 -التأكيد عمى أىمية القراءة مف الكتاب المدرسي كمرجع أكلي لمطمبة.

 إرشادىـ ألىـ المراجع التي يمكف االستعانة بيا لمحصكؿ عمى المعمكمات مفكتب كمجبلت عممية مكاقع اإلنترنت العممية ،مقاببلت شخصية ،زيارة المتاحؼ

كالمصانع ...إلخ.
 -تدريبيـ عمى استراتيجية القراءة العممية كاآلتي:

 القراءة بتمعف بحيث نحدد العناكيف الرئيسة كالفرعية.
 القراءة فقرة فقرة ،بحيث نحدد المفاىيـ الجديدة كنكتبيا أك نظمميا،
كنستخمص الفكرة األساسية مف العبارة ،كنضيفيا عمى شكؿ سؤاؿ.
 التكضيح كالتأكيد عمى الفكرة الصعبة في العبارة في نياية الكحدة أك
المكضكع ،كنحاكؿ أف نمخصيما بخريطة مفاىيمية.
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-

كيف نقيم المعمومات:
التأكد مف كؿ مف

 مصدر المعمكمات :ىؿ ىذه المعمكمات أخذت مف مصادر مكثكقة.
 تاريخ ىذه المعمكمات ،كاليدؼ مف نشر ىذه المعمكمات ،كالمكضكعية،
كمدل ارتباط ىذه المعمكمات بمكضكع بحثي.
-

كيف نقوم بإيصال المعمومات أو األفكار؟
إف نشر كنقؿ المعمكمات أك األفكار كالنتاجات التي تـ التكصؿ ليا يأخذ
عدة أشكاؿ ،منيا لفظي أك الكتابي مثؿ :تقرير المختبر ،كتابة مقالة عممية،
عرض برسنتيشف ،محادثة عبر اإلنترنت ،باإليميؿ أك غيرىا مف كسائؿ
التكاصؿ المختمفة عبر اإلنترنت.

-

كيف تكتب:
اإللماـ بالمكضكع الذم نريد الكتابة عنو بالقراءة كالرجكع ألكثر مف
مرجع:
 قرر ماذا تريد أف تكتب أكال ،ثانية ،ثالثا كىكذا.
 اكتب بإحساس ،كتفاعؿ مع المكضكع ،كىذا يعكس مدل فيمؾ لممكضكع.
 اكتب ما تعرفو كتفيمو.


قرر لماذا يجب أال تكتب ىذا الشيء.

 عرض األفكار أك ما تـ التكصؿ إليو مف خبلؿ التقارير ،أك تصميـ
البكسترات ،أك تمخيص عف طريؽ الجداكؿ ،أك الخرائط المفاىيمية ،أك
التمثيؿ البياني.
النشاط ( )42( :)4-44دقائق
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات تتككف مف ّ معمميف؛ لئلجابة عف األسئمة:
-

ماىي األفعاؿ كالكممات التي تصؼ ىذه الممارسة؟

................................................................................
................................................................................
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 فسر أىمية ىذه الممارسة في تدريس العمكـ؟...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
 كيؼ تنعكس ىذه الممارسة عمى حياة الطمبة اليكمية؟ ككيؼ تصقؿشخصيتيـ؟
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................. ..
...............................................................................
النشاط ( :)2-44كمعمم عموم ،كيف تنمي ممارسة الحصول عمى المعمومات
وتقييميا والتواصل بيا عند طالب المرحمة المتوسطة؟
كتنقسـ ىذه الممارسة إلى ثبلثة عناصر أساسية ،كىي العنصر األكؿ :الحصكؿ
عمى المعمكمات بالطرؽ المختمفة مثؿ الكتب المدرسية أك اإلنترنت أك المكتبة المدرسية
أك غيرىا مف المصادر.
كالعنصر الثاني :ىك تقييـ ىذه المعمكمات مف خبلؿ التأكد مف مصدرىا
كمراجعتيا كمقارنتيا مع معمكمات سابقة ليا عبلقة بيا.
كالعنصر الثالث :ىك التكاصؿ بيا بيف الطمبة مف أجؿ معرفة الجميع ليا كأخذ
أرائيـ حكؿ ىذه المعمكمات.
التكميف المنزلي :كيؼ تعزز ميارة القراءة كالكتابة كالتكاصؿ لدل طمبتؾ؟
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العبارة السادسة عشر :الجمسة الثانية عشر :تقويم البرنامج التدريبي
العبارة

كاضحة

غير كاضحة

إعادة صياغة

مبلحظات

التخطيط
الجمسة الثانية عشر :تقويم البرنامج التدريبي
المدة الزمنية 422دقيقة

األساليب التقنيات :المناقشة كالحكار لمكاجبات البيئية ،كاستبانة تقكيـ البرنامج،

كاستبانة الكفاءة الذاتية.
سير الجمسة:
ىذه ىي الجمسة األخيرة في البرنامج التدريبي التي تـ مف خبلليا تقكيـ أدائؾ
مف خبلؿ التكميفات ،كتقكيـ البرنامج مف خبلؿ اإلجابة عمى استبانة تقكيـ البرنامج.
النشاط ( :)4-42مناقشة التكميفات المنزلية ( 22دقيقة)
ُ .يدير المدرب نقا نشا حكؿ التكميفات المنزلية ،بحيث يعرض كؿ متدرب
جماعيا.
إحدل التكميفات أماـ زميمو لمناقشتيا
ن
ِ .ربط الممارسات معا ،كتكضيح كيؼ تعتمد كؿ ممارسة عمى غيرىا مف
الممارسات.
النشاط ( )2-42تقويم البرنامج التدريبي ( )42دقيقة
أخي المعمِّـ يرجى تقكيـ البرنامج التدريبي الذم تـ التدرب عميو مف خبلؿ
إجابتؾ عف البنكد الكاردة في استبانة التقكيـ يكضع إشارة  Xعمى اإلجابة التي تعبر
عف رأيؾ.
البنود
كانت أىداؼ البرنامج كاضحة.
كظؼ البرنامج إستراتيجيات تدريبية متطكرة.
اتسـ البرنامج بالكضكح كسيكلة التطبيؽ.
تـ إدارة الكقت بفاعمية.
اعتمد البرنامج عمى المناقشة كالحكار كاستراتيجية أساسية.

درجة
كبيرة

درجة

متوسطة

درجة
قميمة
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البنود

درجة
كبيرة

درجة

متوسطة

درجة
قميمة

تمتع المدرب بقدرات عالية كفيـ جيد لمعايير الجيؿ التالي.
مشاركة المتدربيف كانت فاعمة.
كاف البرنامج شامبل لكؿ الممارسات التي يقكـ بيا العمماء.
تككف لدم فيـ كاسع لحركات اإلصبلح التربكم عالميا كمحميا.
تككف لدم فيـ مناسب عف طبيعية معايير الجيؿ التالي.
أصبح لدم طرؽ كاستراتيجيات تدريس متنكعة لمعمكـ.

يمكف اعتماد ىذا البرنامج في تدريب المعمِّميف كتطكيرىـ

مينيا.

تضمف البرنامج الكثير مف الجكانب التطبيقية كالخبرات
العممية.



ما أبرز نقاط القكة في البرنامج؟

...................................................................................
...................................................................................
ما اقتراحاتؾ لتطكير البرنامج؟
...................................................................................
..................................................................... ..............
ما المكضكعات غير المناسبة التي شمميا البرنامج؟
...................................................................................
...................................................................................
أم اقتراحات تراىا مناسبة؟
...................................................................................
...................................................................................
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ملحق ب :قائمة بأسماء المحكمين للبرنامج وأدوات البحث
جية العمل

الدرجة العممية

اسم المحكم
أ.د .صالح عبداهلل العبدالكريـ

جامعة الممؾ سعكد

أستاذ

أ.د .نضاؿ شعباف األحمد

جامعة الممؾ سعكد

أستاذ

جامعة قطر

أستاذ

أ.د .كضحى حباب العتيبي

جامعة األميرة نكرة

أستاذ

د .صالح إبراىيـ المقاطي

جامعة شقراء

أستاذ مشارؾ

د .الفي العنزم

جامعة الحدكد الشمالية

أستاذ مشارؾ

د .حمكده مسمـ

جامعة جيزاف

أستاذ مشارؾ

د .يكسؼ الجكير

جامعة الممؾ سعكد

أستاذ مساعد

د .أسماء القطيـ

جامعة المجمعة

أستاذ مساعد

باحث بجامعة الممؾ سعكد

ماجستير

أ.د .آماؿ ممكاكم

عبده نعماف المفتي
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ممحق ج :الصورة النيائية لألدوات والبرنامج التدريبي
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استبيان فيم أبعاد طبيعة العمم في صورتو النيائية
أخي المعمم .................................................................وفقك اهلل
أفيدكم أنني عبداهلل حشر مسفر العتيبي ،باحـث بمرحمـة الـدكتوراه بقسـم المنـاىج وطـرق
التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود .وأقوم بإعداد دراسة عمميـة بعنـوان برنـامج مقتـرح
في التطوير المينـي قـائم عمـى الممارسـات العمميـة واليندسـية وأثـره فـي تنميـة فيـم أبعـاد طبيعـة
العمم لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ومعتقداتيم حوليا .وتيدف ىذه الدراسة إلى:
ٔ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية فيم معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.

ٕ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ.

كتحقيقان ألىداؼ الدراسة ،كاستكماالن لمتطمبات الدراسة العممية تـ إعداد استبانة تكشؼ عف فيم

المعممين ألبعاد طبيعة العمم ،كأرغب بتطبيقيا عمى عينة مف معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
بمحافظة الدكادمي .كككنكـ أحد عينة ىذه الدراسة ،آمؿ منكـ التكرـ باإلجابة عنيا ،مع الرجاء بأف

تككف إجابتؾ مكضكعية كشاممة لجميع العبارات ،عممان بأنو سيتـ التعامؿ مع األداة بسرية تامة،

كلف تستخدـ إال لخدمة أغراض البحث العممي ،كمف حقؾ االنسحاب مف البرنامج في أم كقت.
اسم الباحث

رقم الجوال

عبداهلل بن حشر بن مسفر

2000442042

العتيبي

البريد اإللكتروني
abdotb3@hotmail.com

البيانات األولية:
االسم (اختياري) :
العمر:
 22إلى 42

 42إلى 12

 12إلى 02

الدرجة العممية :
ماجستير

بكالوريوس عموم تربوي

بكالوريوس عموم غير تربوي

سنوات الخبرة:
 2إلى أقل من 0

 0إلى أقل من 42

 42إلى ...
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استبانة فيم العينة ألبعاد طبيعة العمم

آمل التكرم باإلجابة عمى العبارات في الجدول أدناه ،وذلك بوضع عالمة ( )في الحقل الذي

يعبر عن وجية نظركم:

موافق

العبارة

بشدة

البعد األول :طبيعة المعرفة العممية
ُ

المعرفة العممية معرضة لمخطأ كالصكاب.

ِ

المعرفة العممية معرضة لمتعديؿ كالتغيير.

ّ

المعرفة العممية مكثكقة كمقبكلة مؤقتنا.

ْ
ٓ
ٔ
ٕ

القكانيف كالنظريات صفتاف مختمفتاف مف المعرفة العممية.
تيدؼ مادة العمكـ إلى تدريب الطمبة عمى التفكير العممي في حؿ
المشكبلت.
االكتشافات العممية لمعمماء تدؿ عمى أف العمـ تراكمي.
حب االستطبلع كمتابعة كؿ ما ىك جديد في العمـ ،كاالشتراؾ في

المجبلت كاألبحاث العممية كشبكة المعمكمات يحقؽ المعرفة
العممية.

ٖ

تكخي الدقة في كصؼ أك تسجيؿ الظكاىر تمثؿ صفة المكضكعية.

ٗ

تتأثر اكتشافات العمكـ بالمعتقدات االجتماعية كالفكرية لمعمماء.
البعد الثاني :األساس التجريبي

َُ التجربة العممية أحد طرؽ تطكر المعرفة العممية كنمكىا.

ُُ
ُِ

يكظؼ العمماء أساليب متنكعة في البحث لمكصكؿ إلى نتائج عممية
مفيدة كصحيحة.
يستطيع العمماء في األسمكب التجريبي أف يكرركا التجربة أكثر مف
مرة لمتأكد مف صحة النتائج.

ُّ العمماء أكثر قدرة عمى ربط النتائج بأسبابيا في األسمكب التجريبي.
ُْ يستطيع الباحث التجريبي أف يتحكـ في العكامؿ المؤثرة كيضبطيا.

البعد الثالث :الذاتية
ُٓ

تؤثر الذاتية في تفسير العمماء لمظكاىر المختمفة.

ُٔ

الخبرات السابقة لدل العمماء تشكؿ طريقة تفكيرىـ.

موافق محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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العبارة

ُٕ
ُٖ

موافق
بشدة

موافق محايد

تكقعات العمماء ليا تأثير كبير عمى طريقة عمميـ كأسمكبيـ في
البحث العممي.
الخمفية النظرية لدل العمماء ليا تأثير عمى تفسير البيانات التي

لدييـ.

البعد الرابع :اإلبداع والخيال اإلنساني
ُٗ
َِ
ُِ

يستخدـ العمماء الخياؿ العممي عند تحميؿ البيانات البلزمة لمبحث

العممي.

يستخدـ العمماء الخياؿ عند تحميؿ البيانات التي يقكمكف بجمعيا
لمبحث.
يستخدـ العمماء الخياؿ كاإلبداع العممي أثناء تفسيرىـ لنتائج البحث
العممي.

البعد الخامس :التأثيرات الثقافية واالجتماعية عمى المعرفة العممية
ِِ
ِّ
ِْ

يمتزـ العمماء بدرجة عالية مف المكضكعية في أبحاثيـ.
تحدد القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة في المجتمع طبيعة
المكاضيع العممية التي تتـ دراستيا.
تحدد القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة في المجتمع األساليب

البحثية التي يستخدميا العمماء في أبحاثيـ.

البعد السادس :المالحظة واالستدالل
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ

يكظؼ العمماء أساليب متنكعة في البحث لمكصكؿ إلى نتائج عممية
مفيدة كصحيحة.
يتبع العمماء خطكات المنيج العممي (المبلحظة ،كصياغة
الفرضيات ،تصميـ التجربة ،جمع البيانات ،استخبلص النتائج)
خطكة بخطكة لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة.
يتكصؿ العمماء إلى نتائج عممية دقيقة صحيحة عندما يتبعكف

خطكات المنيج العممي بدقة.

قد تختمؼ تفسيرات العمماء لنفس المشاىدة.
تتشابو مشاىدات العمماء لظاىرة عممية ما؛ ألف المشاىدات حقائؽ
مطمقة.
تتشابو مشاىدات العمماء لظاىرة طبيعية ما؛ ألنيـ يمتزمكف
المكضكعية في مشاىدة الظاىرة.

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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العبارة

موافق
بشدة

موافق محايد

البعد السابع :العالقة بين النظريات والقوانين
ُّ النظريات العممية قابمة لمتغيير.

ِّ

تحؿ نظرية محؿ نظرية أخرل في ظؿ كجكد دالئؿ جديدة تدعـ
النظرية األحدث.

ّّ تخضع النظريات العممية لعمميات مراجعة كتعديؿ مستمر.

ّْ

النظريات العممية مكجكدة في الطبيعة ،كلكف العمماء ال يستطيعكف
اكتشافيا جميعا.

البعد الثامن :الترابط بين جميع األبعاد
قد يصعب النظر إلى أم يبعد مف ىذه األبعاد بمعزؿ عف بقية
ّٓ
األبعاد.
ّٔ يمكف الربط بيف األبعاد المختمفة عند بناء المعارؼ.
ّٕ يتأثر كؿ فعؿ مف ىذه األبعاد بالثقافة كالمجتمع

ّٖ

جميع فركع العمكـ متشابكة كمتكاممة مع بعضيا البعض بسبب
ترابط األبعاد.

غير

موافق

غير

موافق
بشدة
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أسئمة المقابمة لمكشف عن فيم طبيعة العمم

أخي المعمم .......................................................................وفقك اهلل
أفيدكم أنني عبداهلل حشر مسفر العتيبي ،باحـث بمرحمـة الـدكتوراه بقسـم المنـاىج وطـرق
التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود .وأقوم بإعداد دراسة عمميـة بعنـوان برنـامج مقتـرح
في التطوير المينـي قـائم عمـى الممارسـات العمميـة واليندسـية وأثـره فـي تنميـة فيـم أبعـاد طبيعـة
العمم لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ومعتقداتيم حوليا .وتيدف ىذه الدراسة إلى:
ُ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية فيم معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.

ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقتػرح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ.

وتحقيقاً ألىداف الدراسة ،واستكماالً لمتطمبات الدراسة العممية ،وكونكم أحد عينة ىذه

الدراسة ،أرغب في مقابمتك لمكشف عن فيمك ألبعاد طبيعة العمم .عمماً بأنو سيتم التعامل مع
أجوبتك بسرية تامة ،ولن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث العممي ،ومن حقك االنسحاب من

المقابمة في أي وقت.

اسم الباحث

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

عبداهلل بن حشر بن مسفر العتيبي

2000442042

abdotb3@hotmail.com

البيانات األولية:
االسم:
العمر:
 22إلى 42

 42إلى 12

 12إلى 02

الدرجة العممية :
ماجستير

بكالوريوس عموم تربوي

بكالوريوس عموم غير تربوي

سنوات الخبرة:
 2إلى أقل من 0

 0إلى أقل من 42

 42إلى ...
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السؤال األول :ىؿ تعتقد أف مبلحظات العمماء كتفسيراتيـ لظػاىرة مػا تختمػؼ مػف عػالـ
إلى آخر؟ كضح إجابتؾ بمثاؿ؟
إذا كانت اإلجابة نعػـ ،ىػؿ ىنػاؾ عكامػؿ تػؤثر فػي طبيعػة مبلحظػة العممػاء كتفسػيراتيـ؟
ما ىي ىذه العكامؿ؟
السؤال الثاني :ىؿ تعتقد أف النظريات العممية ثابتة أـ تتغير كتتطكر بمركر الزمف؟
كضح إجابتؾ مف خبلؿ مثاؿ؟
إذا كانت اإلجابة نعـ ،لمػاذا تتغيػر النظريػات العمميػة؟ ككيػؼ يمكػف أف تتغيػر النظريػات
العممية؟
الس ـؤال الثالــث :ىػػؿ ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف القػػانكف العممػػي كالنظريػػة العمميػػة؟ ىػػؿ تعتقػػد أف
العممػػاء يكظفػػكف تخػػيبلتيـ العمميػػة عنػػد قيػػاميـ باألبح ػاث العمميػػة؟ كضػػح إجابتػػؾ مػػف
خبلؿ مثاؿ؟
إذا كانت اإلجابة نعـ ،اشرح متى ككيؼ يستخدـ العمماء تخيبلتيـ العممية؟
السؤل الرابع :ىؿ تعتقد أف العمكـ تتأثر بالقيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة فػي المجتمػع
أـ أنيا عالمية ال تتاثر بقيـ المجتمع كثقافتو كعاداتو؟ كضح إجابتؾ بمثاؿ۔
قائمػا عمػى خطػكات
السؤال الخامس :ىػؿ تعتقػد أف العممػاء يتبعػكف
منيجػا ن
ن
عمميػا كاح نػدا ن
مرتبػ ػ ػػة (المبلحظػ ػ ػػة ،صػ ػ ػػياغة الفرضػ ػ ػػيات ،تصػ ػ ػػميـ تجربػ ػ ػػة عمميػ ػ ػػة ،جمػ ػ ػػع البيانػ ػ ػػات،
اسػػتخبلص النتػػائج لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج دقيقػػة) أـ أنيػػـ يكظفػػكف أسػػاليب متنكعػػة؟ كضػػح
إجابتؾ بمثاؿ۔

218

استبانة لمكشف عن معتقدات المعمِّمين حول طبيعة العمم

أخي المعمم .........................................................................وفقك اهلل
أفيدكم أنني عبداهلل حشر مسفر العتيبي ،باحـث بمرحمـة الـدكتوراه بقسـم المنـاىج وطـرق
التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود .وأقوم بإعداد دراسة عمميـة بعنـوان برنـامج مقتـرح
في التطوير المينـي قـائم عمـى الممارسـات العمميـة واليندسـية وأثـره فـي تنميـة فيـم أبعـاد طبيعـة
العمم لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ومعتقداتيم حوليا .وتيدف ىذه الدراسة إلى:
ُ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية فيم معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.

ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقتػرح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ.

وتحقيقاً ألىداف الدراسة ،واستكماالً لمتطمبات الدراسة العممية تم إعداد استبانة تكشف

عن معتقدات المعممين حول طبيعة العمم ،وأرغب بتطبيقيا عمى عينة من معممي العموم بالمرحمة

المتوسطة بمحافظة الدوادمي .وكونكم أحد عينة ىذه الدراسة ،آمل منكم التكرم باإلجابة عنيا،

مع الرجاء بأن تكون إجابتك موضوعية وشاممة لجميع العبارات ،عمماً بأنو سيتم التعامل مع
األداة بسرية تامة ،ولن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث العممي ،ومن حقك االنسحاب من

البرنامج في أي وقت.

اسم الباحث

رقم الجوال

عبداهلل بن حشر بن مسفر

2000442042

العتيبي

البريد اإللكتروني
abdotb3@hotmail.com

البيانات األولية:
االسم (اختياري) :
العمر:
 22إلى 42

 42إلى 12

 12إلى 02

الدرجة العممية :
ماجستير

بكالوريوس عموم تربوي

بكالوريوس عموم غير تربوي

سنوات الخبرة:
 2إلى أقل من 0

 0إلى أقل من 42

 42إلى ...
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استبانة لمكشف عن معتقدات المعمِّمين حول طبيعة العمم
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

العبارة
ميما كانت درجػة صػدؽ المعرفػة كثباتيػا ،فػبل يمكػف أف تتصػؼ
بالنيائية التي تسرم في كؿ زماف كمكاف.
تصبح التجربة ذات قيمػة عمميػة إذا أعطػت النتػائج نفسػيا عنػد
إعادتيا مرة أخرل.
تدعـ المبلحظة العممية النظرية العممية كلكف ال تثبتيا.
تككف النظرية العممية صحيحة إذا فسرت الظاىرة التػي كضػعت
مف أجميا.
يتطمب تصػديؽ أم تقريػر أك بحػث يقدمػو العممػاء كجػكد تجػارب
مستقمة تثبت ذلؾ التقرير أك البحث.
تتطمػػب المبلحظػػة العمميػػة عنػػد إج ػراء التجػػارب تخطيطػػا كاعيػػا

مف قبؿ الفرد.
تمخيصػ ػا ألنػ ػكاع العبلق ػػات المكج ػػكدة ب ػػيف
تع ػػد النظري ػػة العممي ػػة
ن

الظكاىر الطبيعية.

تعػ ػػد البحػ ػػكث العمميػ ػػة المنشػ ػػكرة دقيقػ ػػة كصػ ػػادقة؛ ألف العممػ ػػاء

يتميزكف بالدقة.
تتغي ػػر النظري ػػات العممي ػػة عن ػػد كج ػػكد أدل ػػة جدي ػػدة تثب ػػت ع ػػدـ

صحتيا.

ػر ضػػركرنيا لػػتعـ الفائػػدة
يعػػد نشػػر المعرفػػة العمميػػة الجديػػدة أمػ نا
َُ
عمى البشرية جمعاء.

ُُ
ُِ

تتػػأثر المعرفػػة العمميػػة بمعتق ػػدات العػػالـ أك دينػػو أك جنس ػػيتو أك

جنسو.

يختب ػ ػػر العمم ػ ػػاء المعرف ػ ػػة العممي ػ ػػة الجدي ػ ػػدة مػ ػ ػرات عدي ػ ػػدة لي ػ ػػتـ
تصديقيا.

ُّ تتأثر المعرفة العممية بثقافة المجتمع كفمسفتو.

ُْ

تستمزـ المبلحظة العممية مف الفػرد اسػتخداـ حكاسػو المختمفػة أك
االستعانة بأدكات كأجيزة عممية أخرل.

ُٓ يتصؼ القانكف العممي بالثبات النسبي.

مكافؽ
بشدة

مكافؽ محايد

غير
مكافؽ

غير

مكافؽ
بشدة
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ـ
ُٔ
ُٕ
ُٖ

العبارة
يستخدـ العمماء قػدرات الخيػاؿ كاإلبػداع لػدييـ فػي مجػاؿ البحػث
العممي.
ينشػ ػػر العممػ ػػاء أبحػ ػػاثيـ كد ارسػ ػػاتيـ العمميػ ػػة إلخضػ ػػاع المعرفػ ػػة
المكتشفة لمتدقيؽ كاالختبار بكاسطة عمماء آخريف.
ييتـ العمماء بالتأثيرات االجتماعية كاألخبلقيػة التػي قػد تنػتج مػف
اكتشافاتيـ.

ُٗ تبني المعرفة العممية عمى المبلحظة.

َِ
ُِ

يمكػ ػػف لمعمم ػ ػػاء اس ػ ػػتخداـ الطػ ػػرؽ العممي ػ ػػة كاألجيػ ػ ػزة المتط ػ ػػكرة
لتفسير معظـ أسرار الطبيعة.
العمم ػػاء ل ػػيس ل ػػدييـ الص ػػكرة الكامم ػػة ع ػػف نت ػػائج تج ػػاربيـ قب ػػؿ
إجرائيا.

ِِ يدرؾ العمماء صكابيـ عند حصكليـ عمى تفسير لظاىرة ما.

ِّ

تعتم ػػد عممي ػػة االس ػػتدالؿ عم ػػى تػ ػكافر المعمكم ػػات كالمبلحظ ػػات
العممية.

ِْ يتحمؿ العمماء مسؤكلية الضرر الناتج عف تطبيؽ اکتشافاتيـ.

ِٓ

يعتمػ ػػد تطبيػ ػػؽ المعرفػ ػػة العمميػ ػػة إلػ ػػى حػ ػػد كبيػ ػػر عمػ ػػى العػ ػػادات
كالتقاليد السائدة في المجتمع الذم يعيش فيو العالـ.

مكافؽ
بشدة

مكافؽ محايد

غير

مكافؽ

غير

مكافؽ
بشدة
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أسئمة المقابمة عن معتقدات طبيعة العمم

أخي المعمم .......................................................................وفقك اهلل
أفيدكم أنني عبداهلل حشر مسفر العتيبي ،باحـث بمرحمـة الـدكتوراه بقسـم المنـاىج وطـرق

التدريس في كمية التربية بجامعة الممك سعود .وأقوم بإعداد دراسة عمميـة بعنـوان برنـامج مقتـرح
في التطوير المينـي قـائم عمـى الممارسـات العمميـة واليندسـية وأثـره فـي تنميـة فيـم أبعـاد طبيعـة

العمم لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ومعتقداتيم حوليا .وتيدف ىذه الدراسة إلى:

ُ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقترح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية فيم معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد طبيعة العمـ.

ِ .التعرؼ عمى أثر برنامج التطكير الميني المقتػرح القػائـ عمػى الممارسػات العمميػة كاليندسػية
في تنمية معتقدات معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة حكؿ أبعاد طبيعة العمـ.
وتحقيقاً ألىداف الدراسة ،واستكماالً لمتطمبات الدراسة العممية وكونكم أحد عينة ىذه

الدراسة ،أرغب في إجراء مقابمة معك لمكشف عن :معتقداتك حول طبيعة العمم.

عميو ،آمل منكم التكرم باإلجابة عن أسئمة المقابالت أدناه ،مع الرجاء بأن تكون إجابتك

موضوعية وشاممة ،عمماً بأنو سيتم التعامل مع أجوبتك بسرية تامة ،ولن تستخدم إال لخدمة

أغراض البحث العممي ،ومن حقك االنسحاب من المقابمة في أي وقت.
اسم الباحث

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

عبداهلل بن حشر بن مسفر العتيبي

2000442042

abdotb3@hotmail.com

البيانات األولية:
االسم:
العمر:
 22إلى 42

 42إلى 12

 12إلى 02

الدرجة العممية :
ماجستير

بكالوريوس عموم تربوي

بكالوريوس عموم غير تربوي

سنوات الخبرة:
 2إلى أقل من 0

 0إلى أقل من 42

 42إلى ...
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أسئمة المقابمة عن معتقدات طبيعة العمم
السـؤال األول :ىػػؿ يتطمػػب تصػػديؽ البحػػكث التػػي يقػػدميا العممػػاء كجػػكد تجػػارب مسػػتقمة
تثبت ذلؾ البحث؟ مع ذكر السبب؟

السؤال الثاني :ىؿ المبلحظة العممية تثبت النظرية؟ كضح رأيؾ مع ذكر مثاؿ؟
تمخيص ػا ألن ػكاع العبلق ػػات
الســـؤال الثالـــث :مػػف كج ػػو نظػػرؾ ىػػؿ تعػػد النظريػػة العمميػػة
ن
المكجكدة بيف الظكاىر الطبيعية؟ كضح إجابتؾ؟
السؤال الرابع :ىؿ تأثير المجتمع عمى النشاط العممي ضعيفنا؟ كضح ذلؾ؟

السؤال الخامس :ما مدل استخداـ العمماء لمخياؿ كاإلبداع في مجاؿ البحث العممي؟

السؤال السادس:ىؿ تعد النظريات أقؿ ثباتا مف القكانيف العممية؟ كضح إجابتؾ؟

223

البرنامج التدريبي المقترح
برنامج تطوير ميني مقترح قائم عمى الممارسات العممية واليندسية وأثره في تنمية
فيم أبعاد طبيعة العمم لدى معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ومعتقداتيم حوليا
العبارة األولى :التمييد
إف التطكير الميني في مجاؿ التعميـ مف أقكل الكسائؿ لضماف استمرار البمداف
في تقدميا العممي .كليذا ييعد التعمـ كالتدريب المستمر لممكارد البشرية أحد أىـ
األسباب لزيادة اإلنتاجية في مختمؼ مجاالت العمؿ؛ كاذا كانت ىذه المسألة ميمة في
مؤسسة ما ،فبالنسبة لممؤسسة التعميمية ،فيي تعد مف أىـ الطرؽ لمتحسيف ،ليس فقط
في مستكل أدائيا كمؤسسة ،كلكف يمتد أثره إلى جميع مؤسسات الدكلة ،حيث تقع عمى
عاتؽ المؤسسة التعميمية مسؤكلية مخرجات المؤسسة في المقاـ األكؿ لتحسيف أداء
أفراد المجتمع (األكاديمية المينية لممعمميف بالقاىرة.)511۲ ،
كفي ىذا البرنامج المقترح لمتطكير الميني تـ التركيز عمى أبعاد الجيؿ التالي
مف معايير العمكـ

)Next Generation Scince Standards (NGSS

كىي الممارسات العممية

كاليندسية ،كالتي تشمؿ ثماني ممارسات أساسية مف المفترض عمى معمـ العمكـ
مراعاتيا أثناء عرض الدرس ،كىي :طرح األسئمة كتحديد المشكمة ،كتطكير النماذج
كاستخداميا ،كالتخطيط كالتحقيؽ ،كتحميؿ كتفسير البيانات ،كاستخداـ الرياضيات
كالتفكير الحسابي ،كبناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ ،كالمشاركة في الحجج القائمة عمى
األدلة ،كالحصكؿ عمى التقييـ كنقؿ المعمكمات (أبك حاصؿ كاألسمرم.)َُِٖ ،
كما ييدؼ برنامج التطكير الميني المقترح مف أجؿ متابعة المعمِّميف عمى آخر
التطكرات في تدريس العمكـ ،كالتي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ تدريس العمكـ كفؽ معايير
كبناء عميو ،سيشمؿ البرنامج مجمكعة مف الجمسات التدريبية المنظمة
الجيؿ التالي.
ن
كالمخططة كالمقترحة المستندة إلى معايير الجيؿ التالي ( )NGSSالتي تقدـ لمعممي
العمكـ الذيف يدرسكف مادة العمكـ بيدؼ قياس أثر ىذا البرنامج في تنمية الممارسات
العممية كاليندسية لدييـ ،كتشمؿ الجمسة الكاحدة عمى العناصر األساسية اآلتية:
األىداؼ ،المحتكل ،الكسائؿ التعميمية ،األنشطة التعميمية ،التقكيـ .كييدؼ معد
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البرنامج (الباحث) إلى رفع مستكل فيـ المعمِّميف لمممارسات العممية كاليندسية ،كالتي
بدكرىا ستنعكس عمى تنمية فيـ المعمميف ألبعاد طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا ،كتتمثؿ
في :طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكمة (اليندسة) ،كتطكير كاستخداـ النماذج،
كالتخطيط ،كتحميؿ البيانات كتفسيرىا ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي ،كبناء
التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة) ،كاالنخراط في مناقشات جدلية قائمة
عمى األدلة ،كالحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا ،كقياس فاعمية ىذا
البرنامج في تنمية كؿ مف الممارسات العممية كاليندسية كأثره في تنمية فيـ أبعاد
طبيعة العمـ لدل معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة كمعتقداتيـ حكليا ،كتـ إدارة
الجمسات التدريبية مف قبؿ الباحث.
العبارة الثانية :أىداف البرنامج ،والمبادئ التربوية العامة لمبرنامج
اليدف العام لمبرنامج:
ييدؼ البرنامج إلى تطكير استخداـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة
إلست ارتيجيات عرضيـ لممادة العممية في مادة العمكـ عف طريؽ استخداـ الممارسات
العممية كاليندسية ،كمعرفة أثر ذلؾ في تنمية فيـ أبعاد طبيعة العمـ لدييـ كمعتقداتيـ
حكليا.
األىداف الفرعية من البرنامج:
 -معرفة معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة لمعايير العمكـ لمجيؿ التالي.

 معرفة معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة لمممارسات العممية كاليندسية كأحدأبعاد معايير العمكـ لمجيؿ التالي.

 -معرفة معممي العمكـ لكؿ ممارسة مف الممارسات العممية كاليندسية.

 تكضيح كيفية تطبيؽ كؿ ممارسة مف الممارسات العممية كاليندسية في الغرفةالصفية.

 تطكير مكاقؼ تدريبية لتنمية الممارسات العممية كاليندسية بما يتناسب معحاجات المعمِّـ.
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المبادئ التربوية العامة لمبرنامج:
يعتمد البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف المبادئ التربكية العامة التي تكجو
سير الجمسات لمبرنامج ،كما كتكجو سمكؾ المدرب أثناء تطبيؽ البرنامج ،كيتكقع أف
تجعؿ ىذه المبادئ مف البرنامج عممية تفاعمية نشطة تحفز المعمِّميف عمى الحضكر
كالمشاركة الفاعمة في البرنامج ،كمف ىذه المبادئ :العمؿ الجماعي التعاكني ،كاحتراـ
الكقت ،كالمشاركة الفاعمة ،كااللتزاـ بالتعميمات ،كتنفيذ األنشطة الكاردة في البرنامج.
العبارة الثالثة :محتويات البرنامج
بعد االطبلع عمى األدب التربكم الذم تناكؿ الحركات اإلصبلحية في تدريس
العمكـ ،كىدفت ىذه الحركات إلى إعادة صكغ مناىج العمكـ كاصبلحيا بما يساير
التطكر العممي كالتكنكلكجي تكطئةن لتحقيؽ الثقافة العممية كيدؼ رئيس لمتربية العممية،

مف بيف ىذه الحركات :أكنال :حركة إصبلح مناىج العمكـ في ضكء التفاعؿ بيف العمـ

كالتقنية كالمجتمع ( ،)STSكمشركع (َُِٔ) العمـ لكؿ األمريكييف ،كمشركع التتابع
كالتناسؽ ،كمعايير العمكـ العالمية ،كما يتعمؽ بتدريب المعمِّميف لتدريس العمكـ كفؽ
المعايير العالمية ،مف حيث منيجيتيا ،كخطكات بنائيا ،ككيفية تطبيقيا مع أدكاتيا،
كمف أىميا :ككرش العمؿ كتدريب المعمِّميف ،كالمقاالت كاألبحاث العممية ،تـ تحديد
محتكيات البرنامج ،كقد اىتـ الباحث في اختيارىا اآلتي:
 -مناسبتيا لؤلىداؼ التي يسعى البرنامج التدريبي تحقيقيا.

 -تقديـ أنشطة كخبرات ككسائؿ كقراءات تعميمية متنكعة كمناسبة.

 -الحداثة كالدقة في محتكل البرنامج كمكاكبتو لممستجدات العممية.

 التكازف بيف األنشطة النظرية كالتطبيقية العممية عند تنفيذ البرنامج بشكؿمتكامؿ كشامؿ.

 -مبلءمتيا لمستكل المتدربيف كحاجاتيـ.

 إمكانية تنفيذىا باستخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة. -تعدد أساليب التدريب كتنكعيا.
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العبارة الرابعة :آلية تنفيذ البرنامج
سكؼ يتـ تنفيذ برنامج التطكير الميني عمى عينة مف معممي العمكـ في المرحمة
المتكسطة في مكتب التعميـ بالدكادمي ،بعد أخذ المكافقات اإلدارية كالفنية مف جامعة
أيضا قسـ التدريب التربكم بذات
الممؾ سعكد ،كادارة التعميـ بمحافظة الدكادمي ،ك ن
اإلدارة لمقياـ بمراحؿ إجراءات تنفيذ الدراسة ،كسكؼ يتـ تقييـ العينة مف خبلؿ أدكات
الدراسة األخرل كىي االستبانة كأسئمة المقابمة ،كسكؼ يتـ تدريب المعمِّميف عبر برنامج
 zoom cloud meetingsمف ًقىبؿ الباحث لظركؼ جائحة ككركنا ،كالذم يشرؼ عميو
مركز التدريب كاالبتعاث بمحافظة الدكادمي برئاسة األستاذ بندر عبيد العصيمي
مشرؼ التدريب التربكم بإدارة التعميـ ،كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي
ُُُِْْْْ-ق بكاقع (ُِ) جمسة تدريبية ،بحدكد ساعتيف كؿ أسبكع كما ىك
مكضح في جدكؿ (ُ).
جدول ( )4الجمسات التدريبية لمبرنامج التدريبي
رقم

عنوان الجمسة

الجمسة

زمن الجمسة

ُ

التمييد كالتعارؼ

ساعتاف

ِ

المعايير العامة لتدريس العمكـ

ساعتاف

ّ

الممارسات العممية كاليندسية

ساعتاف

ْ

طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكمة (اليندسة)

ساعتاف

ٓ

تطكير كاستخداـ النماذج

ساعتاف

ٔ

التخطيط

ساعتاف

ٕ

تحميؿ البيانات كتفسيرىا

ساعتاف

ٖ

استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي

ساعتاف

ٗ
َُ
ُُ
ُِ

بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة) ،كاالندماج في

الحجة العممية كاستخداـ الدليؿ

الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا
تتمة لمجمسة العاشرة؛ الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا
تقييـ البرنامج

ساعتاف
ساعتاف
ساعتاف
ساعتاف
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الفئة المستيدفة :معممك العمكـ عمى رأس الخدمة لممرحمة المتكسطة في محافظة
الدكادمي.
مكان وتاريخ تنفيذ البرنامج :سكؼ يتـ تنفيذ البرنامج التدريبي عبر برنامج

zoom

 ،cloud meetingsكالذم يشرؼ عميو مركز التدريب كاالبتعاث بإدراة التعميـ بالدكادمي؛
كسيككف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ُُُِْْْْ-ق.
الوسائل التعميمية :أجيزة الحاسكب ،األجيزة الذكية ،أقبلـ ،أكراؽ العمؿ ،تنفيذ
األنشطة ،يكتيكب ،كغيرىا مما قد يط أر استخدامو في ظؿ جائحة ككركنا بما يخدـ
البرنامج.
أسموب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي:
ُ .تقكيـ البرنامج التدريبي مف خبلؿ أدكات البحث بشكؿ عاـ.
ِ .األنشطة التدريبية كالتقكيمية أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي.
ّ .التكميفات المنزلية المصاحبة لمبرنامج التدريبي.
ْ .إعداد بطاقة تقكيـ في نياية البرنامج ،كذلؾ بيدؼ رصد أبرز نقاط القكة كالضعؼ
في البرنامج.
ٓ .تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج البحث.
العبارة الخامسة :الجمسة التدريبية األولى :التمييد والتعارف
مدة الجمسة َُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:

يعرؼ المدرب بنفسو كبالبرنامج التدريبي مف حيث األىداؼ كالمحتكل.
 أف ٌيعرؼ المتدربكف بأنفسيـ كالمؤىؿ العممي كالخبرة.
 أف ٌيتعرؼ المتدربكف عمى قكاعد السمكؾ الخاصة بالجمسات التدريبية.
 -أف ٌ

األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،طرح األسئمة ،العمؿ الجماعي ،استخداـ
الحاسكب لعرض اليكتيكب.
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سير الجمسة:
النشاط ( :)4-4التعارف وكسر الجميد ( )12دقيقة
 يبدأ المدرب بالترحيب بالمعمِّميف كتقديـ نفسو ،كالبرنامج التدريبي ،كشكرالمعمِّميف عمى الحضكر.
 يطمب المدرب مف كؿ معمـ تقديـ نفسو بالطريقة التي يفضميا كالمؤىؿ العمميكسنكات الخبرة.

النشاط ( :)2-4قواعد السموك ( )12دقيقة
 أىداؼ النشاط :تحديد قكاعد عامة لمبرنامج التدريبي خبلؿ فترة التدريب. تقسيـ المعمِّميف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ معمميف بحيث تقكـ كؿ مجمكعةبكتابة (ّ) قكاعد تأمؿ تطبيقيا كااللتزاـ بيا خبلؿ فترة التدريب.

 تستعرض المجمكعات مع المدرب القكاعد التي تـ كتابتيا ،كيتـ االتفاؽ عمىمجمكعة منيا بحيث تعمؽ في مكاف بارز في قاعة التدريب.

مف أىـ قكاعد السمكؾ التي تـ االتفاؽ عمييا ،كالتي يجب عمى الجميع االلتزاـ بيا:
 احتراـ الكقت في الحضكر المبكر لمجمسات. -االلتزاـ بحضكر الجمسات كاممة.

 -المشاركة الفاعمة في النقاش كالعمؿ ضمف المجمكعات.

 أداء التكاليؼ المنزلية بشكؿ منتظـ كحفظيا في ممؼ المتدرب.النشاط ( )4-4استعراض بعض اإلستراتيجيات في التدريس ( )12دقيقية

 -االلتزاـ بإستراتيجيات التدريس التي تدعـ التعميـ كالتعمـ بشكؿ عاـ كاآلتي:

إستراتيجيات التدريس

 -4استراتيجية العصف الذىني:
ىي طريقة لتكليد اآلراء كاألفكار اإلبداعية مف األفراد أك المجمكعات لحؿ
مشكمة ،حيث تككف ىذه األفكار مفيدة؛ ألنيا تساىـ في كضع العقؿ في حالة مف
اإلثارة ،كاالستعداد لمتفكير في كؿ االتجاىات ،لتكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار حكؿ
مكضكع ما ،مما يتيح الحرية الفردية في ضكء تقديـ جميع اآلراء كاألفكار ،كمف بيف
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األىداؼ مف ىذه االستراتيجية ما يمي :التحفيز عمى تكليد األفكار اإلبداعية بالبحث
عف الحمكؿ الممكنة .تعكيد المتدرب عمى تقدير كاحتراـ آراء اآلخريف كاالستفادة مف
أفكارىـ.
 -2استراتيجية العمل الجماعي:
يعد المدرب مسؤكنال بالدرجة األكلى عف نجاح عمؿ المجمكعات ،كتتـ ىذه

االستراتيجية بتقسيـ المتدربيف إلى عدة مجمكعات صغيرة؛ مجمكعات تتككف مف ْ

أعضاء ،كمف ثـ تكميفيـ بكاجبات محددة ،كمف مزايا ىذه االستراتيجية أنيا تنمي ركح
المسؤكلية تجاه مجتمعو كنفسو ،كتنمي ركح التعاكف ،كالمدرب يعرؼ احتياجات
المتدربيف  ،كتساعد عمى تبادؿ األفكار فيما بينيـ ،باإلضافة إلى أنيا تزيد مف قبكؿ
أفكار اآلخريف.
 -4استراتيجية المناقشة:
تعتمد عمى تكجيو تفكير المتدربيف ،كتشجيعيـ ،كاتاحة الفرصة لممناقشة
كاألسئمة ،باإلضافة إلى احتراـ آراء بعضيـ البعض ،كتعتمد ىذه الطريقة حكؿ جمع
المعمكمات كالمكازنة بينيـ ،حيث يشارؾ جميع المتدربيف في إعداد الدرس ،تمر ىذه
قدما في المناقشة ،كتقييـ المناقشة،
االستراتيجية بخطكات التحضير لممناقشة ،كالمضي ن
كيجب مبلحظة أف المدرب يجب أف يأخذ في االعتبار كؿ ما يأتي مف خبلؿ ىذه
االستراتيجية :التخطيط السميـ لمدرس؛ االىتماـ بالفركؽ الفردية ،كفتح الطريؽ أماـ
الجميع لممشاركة ،االىتماـ بمدح كتحفيز المتدربيف.
 -1استراتيجية خرائط المفاىيم:
تيستخدـ ىذه االستراتيجية لتمثيؿ المعرفة مف خبلؿ تقديميا في أشكاؿ تخطيطية
تربط المفاىيـ مع بعضيا البعض بالسياـ كالخطكط ،كتيستخدـ ىذه االستراتيجية لتقديـ
معمكمات جديدة كتعميؽ الفيـ كتقييـ الدرس .كمف أىدافيا :تنظيـ المعمكمات في دماغ

المتعمـ لتسييؿ عممية االسترجاع؛ كتسييؿ المعمكمات كتبسيطيا في شكؿ كممات
كصكر ،كتساعد عمى تذكر المعمكمات في شكؿ معيف ،كربط المفاىيـ الجديدة بالبنية
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المعرفية لممتعمـ ،كىناؾ عبلقة بيف المفاىيـ ،كتنمية ميارات المتعمـ في تطبيؽ كترتيب
المفاىيـ.
 -0استراتيجية التعمم عن طريق التصور:
يؤدم استخداـ استراتيجية التعمـ إلى تحفيز المشاركة النشطة بيف المتعمميف،
كيساعد عمى إتقاف التعمـ ،كيؤدم إلى اكتشاؼ أفكار جديدة؛ مف بيف الشركط التي
يجب تكافرىا عند ممارسة التخيؿ في حجرة الدراسة ما يمي :ممارسة التخيؿ في مكاف
ائدا لمتخيؿ ،إلرشادىـ مف خبللو،
ىادئ كمريح ،كتكفير الكقت الكافي لمتخيؿ ،كفر ق ن
حرص المتعمـ عمى إفراغ عقمو ،كالتفكير في مكضكع الخياؿ فقط ،تكفير المؤثرات
الصكتية المناسبة لمكضكع الخياؿ إف رغبتـ ذلؾ.
 -1استراتيجية التدريس االستقرائي:
تعتمد ىذه االستراتيجية عمى الفحص كالتتبع ،كيتـ تعريؼ االستقراء بأنو انتقاؿ
العقؿ مف الحكادث الجزئية إلى األحكاـ الكمية التي تنظـ القضايا ،كتتـ ىذه
االستراتيجية مف خبلؿ إعداد المدرب لؤلمثمة أك كتابتيا عمى السبكرة أك عرضيا
بكسائؿ أخرل ثـ مناقشتيا مع المتدربيف كاالنتياء منيا.
العبارة السادسة  :الجمسة التدريبية الثانية :المعايير العالمية لتدريس العموم
مدة الجمسة َُِ :دقيقة

أىداف الجمسة:
قادر عمى:
يتكقع مف المتدرب بعد االنتياء مف الجمسة أف يككف نا

عالميا.
 استيعاب حركات اإلصبلح التربكية لمعمكـن
 تكضيح أىمية معايير  NGSSفي تدريس العمكـ. التعرؼ عمى أبعاد معايير الجيؿ التالي. -التعرؼ عمى المقصكد باألداء المتكقع.

 تكضيح العبلقة بيف أبعاد معايير العمكـ كعبلقتيا باألداء المتكقع. -تقصي بعض المعايير في الكتب الحالية التي يتعامؿ معيا المعمِّـ.
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األساليب والتقنيات:
الحكار كالمناقشة ،عرض تقديمي  ،PowerPointاإلجابة عف األسئمة.
سير الجمسة:

النشاط ( )4-2معايير العموم ( )12دقيقة
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ متدربيف لمعمؿ ضمف
عالميا.
مجمكعات .يعرض المدرب كيفية تطكرت حركة معايير العمكـ
ن
المدرب مف كؿ مجمكعة إجابة كمناقشة األسئمة اآلتية:
 يطمبٌ
أ .ما أىمية كجكد معايير لتدريس العمكـ؟

...................................................................................
....................................................................... ............
...................................................................................
ب .ىؿ يكجد لدينا معايير لمعمكـ في المممكة العربية السعكدية؟
.......................................... .........................................
...................................................................................
...................................................................................

ج .مف كجية نظرؾ كمعمـ ،ىؿ أنت ر و
اض عما كصؿ إليو مستكل التعميـ في المممكة؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
المدرب نقا نشا إلجابات المجمكعات كالتكصؿ إلجابة تعبر عف إجابة المتدربيف
 يديرٌ
في المجمكعات.
النشاط ( )2-2معايير الجيل التالي  )12( NGSSدقيقة.
درب مقدمة عف معايير الجيؿ التالي كالحاجة إلى ىذه المعايير في
 يعرض الم ٌتدريس العمكـ.
المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ متدربيف.
 يقسـٌ
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كيطمب مف كؿ مجمكعة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 بماذا امتازت ىذه المعايير عف غيرىا؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ يمكف تطبيؽ ىذه المعايير في المممكة
العربية السعكدية؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ تبلئـ ىذه المعايير البيئة التعميمية في
مدارسنا؟
 مف كجية نظرؾ كمعمـ عمكـ ،ىؿ يمكف لممعمميف أف يمتزمكا كيطبقكا ىذه
المعايير في مدارسنا؟

يناقش المتدربكف ىذه األسئمة ك هؿ ضمف مجمكعتو ثـ مع المدرب ،كيتـ تدكيف

الفركؽ بيف ىذه المعايير كالمعايير السابقة عمى كرقة ،مع التركيز عمى اإلضافات التي
جاءت بيا في تدريس العمكـ.
النشاط ( )4-2تحضير درس عموم وفق معايير الجيل التالي ( )12دقيقة.

نمكذجا لكيفية تدريس ظاىرة مف خبلؿ معايير الجيؿ التالي.
 يعرض المدربن
 تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ متدربيف لمعمؿ ضمفمجمكعات بحيث تقكـ كؿ مجمكعة بتحضير الدرس.

 تبدأ كؿ مجمكعة بالتحضير لمدرس كفؽ معايير الجيؿ التالي ،يساعد المدربكيناقش كؿ مجمكعة بالتحضير لمدرس.

 تبدأ كؿ مجمكعة بعرض نمكذج التحضير لممناقشة الجماعية الذم قامتبإعداده ليتـ تقكيـ النمكذج مف قبؿ الجميع.

يعرض المدرب كيناقش مع المتدربيف كيفية تدريس العمكـ كفؽ أبعاد

NGSS

(تكضح العبلقة بيف األداء المتكقع كأبعاد )NGSS
تبدأ كؿ مجمكعة بمناقشة العبلقة بيف األداء المتكقع كأبعاد
كرقة كنقاط ثـ يقكـ منسؽ كؿ مجمكعة بق ارءتيا.

NGSS

كتدكينيا في
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تكميف منزلي:
ماىي التحديات التي سكؼ تكاجيؾ عند التدريس كفؽ معايير الجيؿ التالي؟
العبارة السابعة  :الجمسة التدريبية الثالثة :الممارسات العممية واليندسية
مدة الجمسة َُِ :دقيقة.
أىداف الجمسة:

 -التعرؼ عمى الممارسات العممية كاليندسية.

 -تعريؼ المقصكد بكؿ ممارسة مف ىذه الممارسات.

 -تحديد كاختيار الممارسة بناء عمى متطمبات المكقؼ التعميمي.

 تطبيؽ مباشر لتحكيؿ أحد الدركس في الكتب الحالية التي يتعامؿ معيا المعمِّـلتحقؽ المستيدؼ مف تطبيؽ الممارسات العممية كاليندسية.

 األساليب التقنيات :العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني ،المناقشة كالحكار. -األدوات:

 السبكرة ،أقبلـ ٖ ،بطاقات كؿ بطاقة تمثؿ كاحدة مف الممارسات ،بطاقة مكتكبعمييا (مفقكد).

مواد وأدوات إلجراء التجارب.
سير الجمسة:

مقدمة عف الممارسات العممية كاليندسية بأنيا عبارة عف أدكات كطرؽ

يستخدميا العمماء كالميندسكف في محاكلتيـ لتفسير العالـ مف حكلنا كايجاد حمكؿ
جيدا لفيـ معايير الجيؿ
لممشاكؿ ،كما أنيا أحد أبعاد معايير العمكـ؛ كىي تعد مدخبل ن
التالي ،كنقطة البداية لممتدربيف لتطبيؽ ىذه المعايير في الفصكؿ الدراسية كمساعدتيـ
عمى تكظيفيا في فيـ المحتكل.
كىي عبارة عف ثماني ممارسات تصؼ ما يقكـ بو العالـ كالميندس لفيـ العمكـ
كاآلتي :طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكمة (المشكمة) ،كتطكير كاستخداـ النماذج،
كالتخطيط كاجراء التقصيات ،كتحميؿ البيانات كتفسيرىا ،كاستخداـ الرياضيات كالتفكير
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الحسابي ،كبناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ اليندسة ،كاالنخراط في حجج
قائمة عمى األدلة ،كالحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.
النشاط ( :)4-4الممارسات العممية واليندسية )22( .دقيقة.
المدرب األسئمة اآلتية:
يطرح
ٌ
 ما األفعاؿ التي يقكـ بيا العمماء؟ كما األفعاؿ التي يقكـ بيا الميندسكف؟ -ىؿ ىناؾ أفعاؿ مشتركة بينيما؟

 يطمب المدرب مف المتدربيف أف يكتبكا اإلجابة عمى كرؽ بألكاف مختمفة.(العمماء بمكف ،الميندسكف بمكف آخر ،العمماء كالميندسكف بمكف ثالث).

المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف لمناقشة
 يقسـٌ
اقتراحاتيـ ككتابتيا عمى أكراؽ المبلحظات ثـ تصنيفيا في مجمكعات.
يناقش المدرب المتدربيف باألسئمة اآلتية:
 -ماذا تبلحظكف؟

شيكعا بيف األفعاؿ التي تـ كتابتيا؟
 ماىي أكثر األفعاؿن
 ىؿ ىناؾ أفعاؿ غير مألكفة في تدريس العمكـ؟العمماء :طرح األسئمة ،التجريب ،فرض الفرضيات ،اختبار الفرضيات ،االستقصاء،
االكتشاؼ ،التفسير ،جمع المعمكمات ،تحميؿ البيانات.

الميندسون :تصميـ ،بناء المدف كالجسكر كالشكارع كاألبنية  ،...تحميؿ البيانات،
استخداـ األرقاـ ،االتصاالت ،األنظمة ،استخداـ اآلالت كالمعدات.

النشاط ( )2-4تصنيف الممارسات العممية واليندسية ( )22دقيقة
-

يعرض المدرب ثماني بطاقات ،تمثؿ كؿ منيا ممارسة مف الممارسات العممية
كاليندسية أماـ المتدربيف ،باإلضافة لبطاقة مكتكب عمييا (مفقكد).

 يطمب المدرب مف المتدربيف كصؼ كؿ ممارسة مف خبلؿ األفعاؿ التي تـاستخداميا في النشاط السابؽ.
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-

كأثناء انشغاؿ المتدربيف بكصؼ األفعاؿ التي تعبر عف كؿ ممارسة ،يتـ عرض
البطاقات التسعة عمى الشاشة ،كبعد انتياء الجميع نطمب منيـ كضع كؿ فعؿ
تحت الممارسة التي يمثميا.

 يبدأ المدرب المناقشة بطرح األسئمة اآلتية: كيؼ كانت عممية التصنيؼ؟ -ىؿ كانت صعبة أـ سيمة؟

 -ما ىي الصعكبات التي كاجيتـ؟

 ىؿ ىناؾ أفعاؿ تصؼ أكثر مف ممارسة؟ -ما ىي ىذه األفعاؿ؟

 ككيؼ يفسركف ذلؾ؟(ىذا يكضح مدل ارتباط الممارسات معا فيي تكمؿ بعضيا البعض كليست
معزكلة ،ىناؾ بعض األفعاؿ كاألفكار التي تتداخؿ معا لبعض الممارسات).

 ىؿ ىناؾ أفعاؿ لـ تصنؼ تحت أم مف الممارسات الثماف؟ ماىي؟ (نناقشىذه الكممات التي قد نجد ليا مكانا تحت كاحدة مف الممارسات)

 -ما ىي الممارسة التي حظيت بأكثر عدد مف األفعاؿ؟

 -كيؼ تفسركف ذلؾ؟ (قد يختمؼ التفسير مف مجمكعة ألخرل)

 -ماىي الممارسة التي كصفت بأقؿ عدد مف األفعاؿ؟ ككيؼ يفسركف ذلؾ؟

 -ماذا نستنتج مف ىذه األفعاؿ كالممارسات؟

فعميا ما يقكـ بو العمماء كالميندسكف أثناء عمميـ ،ىذه
ىذه الممارسات ىي ن
معا كتتكامؿ مع بعضيا البعض ،كبعضيا قد يبدك مألكفنا
الممارسات قد تتداخؿ ن

لمجميع كتحميؿ كتفسير البيانات ،كطرح األسئمة ،كالتخطيط كاجراء التقصيات .......

النشاط ( :)4-4تعريف الممارسات العممية واليندسية من وجية نظرك ( )22دقيقة
عبر بمغتؾ ماذا يقصد بكؿ مف:
ٌ
 طرح األسئمة كايجاد الحمكؿ. -تطكير كاستخداـ النماذج.
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 التخطيط كاجراء التقصيات. -تحميؿ البيانات كتفسيرىا.

 استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي. -بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ.

 -االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة.

 الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا.النشاط ( :)1-4الممارسات العممية واليندسية ( )12دقيقة
اليدف :اختيار كاحدة مف الممارسات العممية كاليندسية التي مف الممكف أف تساعد في
اإلجابة عف أسئمة التجربة كما ىك مكضح في بطاقة الممارسات التالية:

األدكات كالطريقة:
 يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة عددىا ّ متدربيف بحيثتبدأ كؿ مجمكعة مف محطة ما كتكمؿ مرك ار بكافة المحطات.
 يق أر المتدربكف التعميمات ،كيقكمكف بتنفيذ ما ىك مطمكب منيـ. يزكد المتدربكف ببطاقة الممارسات ليدكنكا بيا الممارسات التي قامكا بيا لئلجابةعف األسئمة.
بطاقة الممارسات العممية واليندسية
المحطة
الممارسة
طرح األسئمة (العمكـ) تحديد المشكمة (اليندسة)
تطكير كاستخداـ النماذج
التخطيط كاجراء التقصيات
تحميؿ البيانات كتفسيرىا
استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي
بناء التفسيرات (العمكـ) كتصميـ الحمكؿ (اليندسة)
االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة
الحصكؿ عمى المعمكمات كتقييميا كالتكاصؿ بيا

المحطة

المحطة

المحطة

المحطة

المحطة

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ
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تكميف منزلي :مف كجية نظرؾ كمعمـ ،ما ىي أكثر الممارسات التي تتـ ممارستيا
داخؿ الغرفة الصفية؟
العبارة الثامنة  :الجمسة الرابعة :ممارسة طرح األسئمة (لمعمماء) وتحديد المشكمة

لمميندسين)

المدة الزمنيةَُِ :دقيقة
أىداف الجمسة:

 التعرؼ عمى ممارسة طرح األسئمة (في العمكـ) كتحديد المشكبلت (فياليندسة).
 تكضيح دكر المتدرب في تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة في العمكـ كتحديدالمشكبلت (في اليندسة).

 تكضيح كيؼ يتـ تحديد المشكمة مف خبلؿ طرح األسئمة إليجاد الحمكؿ.األساليب والتقنيات :الشرح كالمناقشة ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاكني.
األدكات :السبكرة.PowerPoint ،
سير الجمسة:
المقدمة )َِ( :دقيقة
تعد األسئمة المحرؾ الذم يحرؾ العمـ كاليندسة ،حيث يعمؿ عمى تنمية عادات
حصر لمعمماء كالميندسيف ،بؿ لمطمبة باختبلؼ اىتماماتيـ ،إذ أف
ا
العقؿ ،كىك ليس
القدرة عمى طرح األسئمة الجيدة تعد عنص ار ميما في الثقافة العممية ،كأف ممارسة طرح
األسئمة ىي ممارسة يكمية يقكـ بيا الجميع.
طرح األسئمة الجيدة يعد حجر الزاكية لمعممية التعميمية؛ ألف األسئمة الجيدة قد
تساىـ في :تحديد المشكمة كالتكقعات ،كتنظـ عممية التكاصؿ بيف الطمبة ،كخمؽ جك
مف التنافس بيف الطمبة ،كتعكس ما يدكر في أذىاف الطمبة ،كتسيؿ عممية التعمـ.
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لماذا طرح األسئمة الجيدة ميم؟
إف تنمية ممارسة طرح األسئمة في العمكـ كتحديد المشكبلت في اليندسة لمطمبة
ذات معنى عمى المدل القريب كالبعيد ،فيي تبدأ مف الصفكؼ الدنيا إلى المرحمة
الثانكية ،بحيث تعمؿ عمى:
 تنمي ميارات التفكير العميا. تزيد الثقة بالنفس. -تنمي اإلبداع.

 تعمؽ العبلقات –المشاركة. -تدرب الذاكرة.

 تطكر ميا ارت التكاصؿ المفظي. -تشجع عمى االستماع الجيد.

 تشجع اآلخريف عمى طرح األسئمة. -تقمؿ مف الكقكع في األخطاء.

 تساعد في اقتراح الحمكؿ كاختيار األفضؿ منيا.إف فف طرح األسئمة ،أفضؿ ىدية نقدميا لمطمبة؛ لكي يصبحكا فضكلييف
كمبدعيف ،يجب أف يفكركا كيسألكا كالمفكريف ،يبحثكا عف المعمكمة بعمؽ إليجاد
ككجدانيا.
كجسميا
إجابات ذات معنى؛ فينمكف عقميا
ن
ن
األسئمة العممية تنتج عف الفضكؿ في معرفة العالـ مف حكلنا ،مثؿ:
 لماذا السماء زرقاء؟أك نتيجة لنمكذج أك تكقعات نظرية أك تعديؿ أك تطكير نمكذج أك نظرية ،مثؿ:
 -كيؼ يفسر نمكذج الذرة سمكؾ الغازات؟

أك كمحاكلة إليجاد أفضؿ الحمكؿ لممشكمة ،كأسئمة العمماء:
 -ماذا يكجد؟

 -ماذا يحدث؟
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 -لماذا يحدث ذلؾ؟

 -كيؼ لنا أف نعرؼ ذلؾ؟

 ماذا يجب أف نفعؿ لتحديد حاجات اإلنساف؟ -كيؼ يمكف أف نحسف حاجات كمتطمبات اإلنساف؟

 ما ىي األدكات أك التقنية التي مف ممكف أف تساعد في تحديد حاجاتاإلنساف؟
قادر عمى طرح األسئمة
كبما أف األسئمة ميمة لميندسة ،يجب أف يككف الميندس نا
لتحديد المشكمة ،مثؿ:
 -ما ىي أىمية المشكمة؟

 ما ىي معايير اختيار الحؿ األمثؿ؟ -ما ىي المعكقات؟

كعند اختيارىـ لحؿ المشكمة ال بد مف طرح ىذه األسئمة:
 -ىؿ الحؿ يتفؽ مع المعايير؟

 ىؿ ىناؾ طرؽ أخرل تكصمنا لمحؿ األمثؿ؟كعند التأكد مف الحؿ تظير أسئمة أخرل يسأليا الميندس مثؿ:
 -ما ىي الفكرة التي يجب اختبارىا؟

 ما ىك الدليؿ الذم يدعـ الحؿ األمثؿ ضمف الظركؼ الحالية؟لذلؾ يجب أف يككف مف ضمف أىداؼ تدريس العمكـ اليكـ تنمية ميارة التساؤؿ
عن د الطمبة ،أف يسألكا األسئمة العممية المنطقية التي تدفعيـ لمبحث كجمع المعمكمات
كاألدلة لئلجابة عنيا .كالطمبة في أم مرحمة دراسية يجب أف يككنكا قادريف عمى طرح
األسئمة عمى بعضيـ البعض حكؿ الدرس أك ظاىرة شاىدكىا ،أك حكؿ النتيجة التي
تكصمكا ليا مف خبلؿ التجربة أك النمكذج.
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يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:
طرح األسئمة حكؿ الطبيعة كاإلنساف ،كالتمييز بيف األسئمة العممية (تحتاج
لمبحث كالحصكؿ عمى المعمكمات كاألدلة) مثاؿ (لماذا بالكف الييميكـ يرتفع) كاألسئمة
أخير طرح كانتقاء األسئمة التي تـ اإلجابة عنيا
غير العممية (أم بالكف لكنو أفضؿ) ،ك نا
خبلؿ حصة العمكـ أك قد تستخدـ في البحث االستقصاء.


مثاؿ:
 كيؼ تعرؼ ذلؾ؟ ما ىك دليمؾ عمى ذلؾ؟ -مبلحظة الخصائص ،العبلقات ،المتضادات كطرح األسئمة حكليا.

الميندس :ال بد لو مف طرح األسئمة حكؿ مشكمة ما أك حاجة لتحديد المعيقات
كالخصائص لحؿ المشكمة.
النشاط ( ) 4-1ممارسة طرح األسئمة (في العموم) وتحديد المشكالت (في اليندسة)

( )42دقائق.

يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف تـ تكزع كرقة العمؿ
عمى كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكعة.
 ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟ -ما ىي انطباعاتؾ عف ىذه الممارسة؟

 كيؼ تنظـ بيف كقت الدرس كأسئمة الطمبة؟ -كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة مع طمبتؾ؟

 -ماىي التحديات التي تكاجيؾ عند تطبيقيا داخؿ الغرفة الصفية؟

جماعيا لتكصؿ لئلجابات المقنعة.
 يدير المدرب نقا نشان
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نشاط ( )2-1كيف تنمي ممارسة طرح األسئمة عند طمبة المرحمة المتوسطة ()42
دقائق

يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف ثـ تكزع كرقة العمؿ

عمى كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكع.
مف خبرتؾ كمعمـ ،كيؼ تنمي ميارة طرح األسئمة لدل طمبة المرحمة
المتكسطة؟
نشاط ( )4-1كيفية التعامل مع أسئمة الطمبة ( 22دقيقة)
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف ثـ تكزع كرقة العمؿ عمى
كؿ مجمكعة لمناقشة األسئمة ضمف المجمكعة.
 -لماذا يكجد حيكانات مفترسة؟

 لماذا يمتصؽ المسمار بالمغناطيس؟ -لماذا ال نربي األسد في البيت؟

 -ىؿ يذكب السكر البني في الماء؟

 ماذا يحدث ألكراؽ الشجر عند تساقط الثمكج؟ -ما العبلقة بيف ارتفاع الشجر كعدد األكراؽ؟

 -ىؿ يزداد عدد أكراؽ الشجر كمما زاد طكليا؟

 صؼ ماذا تتكقع أف يحدث إذا تساقط الثمكج في الصحراء؟(Power

عمكما ،ثـ يعرض
يدير المدرب النقاش حكؿ اإلجابة عف أسئمة الطمبة
ن
 )Pointلدكر المعمِّـ في تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة مع مراعاة القكاعد الصفية
اآلتية:

ُ .متى :المعمِّـ يحدد الكقت المناسب خبلؿ الحصة ليستمع ألسئمة الطمبة ،إذ إف
بعض األسئمة يمكف إجابتيا فكرا ،أك في نياية الحصة أك الكحدة ،أك ممكف أف
يتحكؿ السؤاؿ إلى تجربة عممية أك مشركع.
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ِ .ماذا :ليتحقؽ التعميـ الفاعؿ كالمؤثر يجب أف يحدد المعمِّـ مكضكع األسئمة
(عف ماذا يسأؿ الطمبة)؛ ذلؾ لحصر المكضكع كجذب انتباه الطمبة حكؿ
مكضكع معيف فالجميع يناقش نفس المكضكع.
ّ .أيف :حدد المكقع /السياؽ المناسب لمطمبة لمسؤاؿ :تعد بداية كحدة جديدة أك
درس جديد ىي فرصة لتييئة الطمبة لممكضكع مثؿ :عرض صكرة عف مكضكع
الكحدة ،مشاىدة فيديك ثـ تكميؼ الطمبة بكتابة ما ال يقؿ عف ّ أسئمة عما
شاىده لبدء المناقشة.
ْ .ال تجيب عف أسئمة الطمبة خبلؿ الشرح :قد تبدك غير جيدة لمطمبة عدـ اإلجابة
عف أسئمتيـ ،لكنيا حيمة جيدة لجعميا قاعدة لمجميع؛ تساعد في تنظـ كقت
الحصة ،تتمي األسئمة الجيدة لمطمبة ككذلؾ تساعد في تركيز كاستماع الطمية
لممعمـ أثناء الشرح.
ٓ .حدد لمطمبة كقتنا لطرح األسئمة غير كقت الحصة :كأف تحدد ليـ كقت الفسحة
مثبل في يكـ مف األسبكع لبلستماع ألم سؤاؿ حكؿ أم مكضكع ىذا يساعد
الطمبة في تحديد األسئمة كالتركيز في الحصة.
ٔ .صندكؽ األسئمة :ضع كخصص صندكقنا أماـ الطمبة مع أكراؽ كقمـ بحيث
يستطيع الطالب كتابة السؤاؿ ،كعندما يككف ىناؾ كقت مع المعمِّـ يحاكؿ
اإلجابة عف أسئمة الطمبة.
ٕ .ال تجب عف سؤاؿ تـ اإلجابة عنو مسبقنا :ىذه يجب أف تككف قاعدة بالصؼ،
عمى المعمِّـ أف يطمب مف الطالب الذم سأؿ السؤاؿ أف يتأكد مف اإلجابة مف
زميمو.
ٖ .ال تجب عمى أم مف ىؤالء الطمبة إذا كاف :ينادم أنا أنا ،يمكح بيديو ،يتحرؾ
مف مكانو ليجيب عف السؤاؿ؛ بؿ أطمب اإلجابة ممف يمتزـ بقكاعد النظاـ في
الصؼ.
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نشاط ( )1-1ناقش العبارات التالية (فكر  -ناقش – شارك) ( 42دقائق)
يطمب المدرب مف كؿ متدرب أف يناقش مع زميمو العبارات التالية ،ثـ يدير
المدرب النقاش الجماعي.
 السؤاؿ الصعب ىك الذم لـ تسألو. ميارة طرح األسئمة أىـ مف ميارة اإلجابة عف األسئمة.نشاط ( )0-1تنمية ميارة طرح األسئمة (استراتيجية تكوين األسئمة) ( 02دقيقة).
عرض ( 22( )4دقيقة)

-

اليدف :أف يمارس المتدربكف طرح األسئمة.
يبدأ المدرب بشرح قواعد استراتيجية تكوين األسئمة وىي:
 -اسأؿ ما شئت مف األسئمة.

 ال تتكقؼ عف المناقشة ،أك الحكـ ،أك التعديؿ أك إجابة السؤاؿ. -اكتب السؤاؿ كما تبادر لذىنؾ.

 -حكؿ كؿ عبارة أك جممة إلى سؤاؿ.

 يكضح المدرب المقصكد باستراتيجية تككيف األسئمة.-

تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف بحيث تقكـ كؿ

مجمكعة بكتابة خمسة أسئمة عمى األقؿ.
صنؼ األسئمة التي قمت بكتابتيا إلى أسئمة مفتكحة اإلجابة بكضع حرؼ ()A
أماميا ،كحرؼ ( )Bأماـ األسئمة المغمقة أك المحددة.
 اكتب إيجابيات كسمبيات األسئمة المفتكحة؟ اكتب إيجابيات كسمبيات األسئمة المغمقة؟ غير صياغة األسئمة المفتكحة إلى مغمقة؟ غير صياغة األسئمة المغمقة إلى مفتكحة؟ اختر أىـ ثبلثة أسئمة تـ ترتيبيا حسب األىمية؟ ما ىك السبب الختيارؾ ليذه األسئمة؟التقرير :كؿ مجمكعة تختار متحدث باسميا يق أر ىذه األسئمة ،كيكضح سبب االختيار.
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 صؼ كيؼ يمكف أف تستخدـ ىذه األسئمة في كتابة قصة أك مشركع.ورقة عمل استراتيجية تكوين األسئمة
مكضكع السؤاؿ:
أسئمة الطمبة:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
اختر أىـ ّ أسئمة مف األسئمة التي كتبتيا:
ُ-
ِ-
ّ-
كضح سبب /أسباب اختيار ىذه األسئمة:
...................................................................................
...................................................................................
............................................................................ .......
عرض ( :)2طرح أسئمة إجاباتيا نعم /ال ( 40دقيقة):
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اليدف :ممارسة طرح أسئمة إجاباتيا بنعـ  /ال لمكصكؿ لتفسير عممي.
 يعرض المدرب الصكرة أعبله عمى المتدربيف ،كيسأؿ المتدربيف عف تفسير لمافي الصكرة مف خبلؿ طرح األسئمة مف نكع نعـ /ال فقط.

 يبدأ المتدرب بطرح األسئمة بشكؿ ثنائي ،متدرب يطرح األسئمة عمى زميموالذم يجيبو فقط بنعـ أك ال.

 عند انتياء الجميع ،يبدأ كؿ ثنائي تبادؿ األسئمة مع ثنائي آخر ،بحيث يقكـبرصد األسئمة المتكررة كاألسئمة غير متكررة.

 تدكف بعد ذلؾ األسئمة عمى السبكرة مع اإلجابات بعد مناقشتيا لمكصكؿلتفسير لما في الصكرة.

عرض ( )4تحديد المشكمة ( 22دقيقة).
 -تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف.

 تقكـ كؿ مجمكعة بالمناقشة مف خبلؿ طرح األسئمة لـ تحدد المشكمة ،كتكتبالمعكقات التي كاجيتيا.

 يناقش المدرب نتائج كؿ مجمكعة كحدىا ثـ يناقش المجمكعات معا لتكصؿلحؿ المشكمة.

تكميف منزلي :قيم نفسك.

 -مف يسأؿ أكثر في الحصة أنت أـ الطمبة؟

 -ىؿ لديؾ تكقع مسبؽ لؤلسئمة التي سكؼ يطرحيا الطمبة خبلؿ الدرس؟

 ىؿ تخطط إلثارة فضكؿ الطمبة لتشجيعيـ عمى طرح األسئمة ضمف الخطةاليكمية الدرس؟

 -كيؼ تستثير فضكؿ طمبتؾ داخؿ الحصة لتنمي عندىـ ممارسة طرح األسئمة؟
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العبارة التاسعة :الجمسة الخامسة :تطوير واستخدام النماذج
مدة الجمسة َُِ :دقيقة

أىداف الجمسة:

ُ .التعرؼ عمى ممارسة تطكير كاستخداـ النماذج.
ِ .تكضيح كيؼ يتـ تطبيؽ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية.
ّ .بناء النماذج ،كتقيمميا ،كمقارنتيا.
ْ .تكضيح العبلقة بيف بناء النماذج كالتفسير.
ٓ .تكضيح كيؼ ترتبط ىذه الممارسة مع الممارسات العممية.
ٔ .بناء نماذج تسيـ في حؿ المشكبلت التي يكاجييا المتدرب.
األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة ،العركض التقديمية ،العمؿ
الجماعي.
المقدمة )َِ( :دقيقة
تعد النماذج عبارة عف أداة لمتفكير ،يتـ استخداميا لتمثيؿ األنظمة (نظاـ
التنفس في جسـ االنساف) ،أك الظكاىر (ظاىرة تغير الفصكؿ)؛ كيمكف تمثيؿ النماذج
بالرسـ ،كالصكر ،كالمعادلة الرياضية ،كالتمثيؿ البياني ،محاكاة الكمبيكتر ،بحيث يتـ
التركيز عمى خاصية محددة (مكضكع الدراسة) كتتجاىؿ خصائص النظاـ األخرل.
يمتاز النمكذج العممي بعدـ الثبات كالمعرفة العممية التي تتغير كتتطكر بالكصكؿ ألدلة
جديدة لذا فإف النمكذج العممي يتطكر ليتناسب كىذه المعارؼ الجديدة.
أىمية النماذج:
 تساعد في تفسير الظكاىر. تساعد في التنبؤ بظكاىر جديدة. تظير تطكر المعرفة. تشجع عمى طرح أسئمة بحثية تدعك لبلكتشاؼ. تعتبر لغة تكاصؿ كتفاىـ بيف الطمبة. -تستعمؿ لتمثيؿ أشياء صغيرة جدا ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة أك كبيرة جدا.
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إف مجرد رسـ جياز التنفس عمى الدفتر أك تمثيؿ دكرة الماء بالطبيعة عمى
لكحة الحائط ال يعكس استخداـ النماذج بشكؿ فعاؿ في حصة العمكـ ،إذ ال بد أف يقكـ
الطمبة ببناء كاختبار كتقييـ كمراجعة النماذج ،ليتحقؽ اليدؼ مف استخداـ النماذج في
العمكـ كالتي تتمثؿ يتعمـ الطمبة كيؼ يتـ بناء المعرفة ،كتفسير كيؼ يتـ ربط األفكار
اعتمادا عمى النماذج.
باألحداث ،كالحجة باألدلة كالبراىيف
ن
خصائص النماذج التي يجب أن توظف في الفصل:
النمكذج يجب أف يمثؿ ظاىرة ما (حدث ،عممية) ،أشياء ال يمكف رؤيتيا بالعيف
ضا ،بؿ يجب أف يمتاز بالخصكصية (حدث معيف بكقت
المجردة ،كالنمكذج ليس غام ن
ممتعا لمطمبة.
محدد تحت ظركؼ محددة)؛ لكي يصبح
ن
إف اليدؼ مف تطكير كاستخداـ النماذج ال يقتصر عمى معرفة اإلجابة مف
خبلؿ الرسـ ،أك مف خبلؿ تفسير الدرس؛ لكف اليدؼ ىك جعؿ الطمبة قادريف عمى
عرض األفكار العممية ،كطرح األسئمة حكؿ النمكذج البحث عف المعمكمات كالبيانات
التي تساعدىـ في تطكير كتعديؿ النمكذج بحيث يطكركف كيعدلكف بالنمكذج كفؽ ما
يتكفر لدييـ مف أدلة جديدة ،أك يفسركف ظكاىر كأحداثا جديدة مف خبلؿ ىذا النمكذج،
باإلضافة إلى تكظيؼ ىذا النمكذج في مكاقؼ جديدة لمتنبؤ بظكاىر كأحداث أخرل.
ىناك ثالثة أنواع من النماذج:
 النماذج المادية :كنمكذج الطائرة كاأللعاب كالرسكمات ،فمثبل نمكذج
الزىرة يمثؿ التركيب الداخمي لمزىرة ،كمحددات ىذا النمكذج أف ىذا

النمكذج ال ينمك كزىرة ،كليس لو رائحة الزىرة ،يجب عند دراسة أم
نمكذج أف تحدد المحددات ليذا النمكذج.
 النماذج الرياضية :ىي النماذج التي تعبر عنيا باألرقاـ :المعادالت
الرياضية كالبيانات كالخرائط الجكية منيا البسيط كمنيا المعقد الذم
يحتاج إلى كمبيكتر إليجاد العبلقات بينيا.
 النماذج المفاىيمية :عبارة عف نظاـ مف األفكار ،أك نماذج تعتمد عمى
مقارنة أشياء مألكفة لتفسير األفكار؛ مثاؿ نظرية االنفجار العظيـ.
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النشاط ( 42( )4-0دقائق)


يعرض المدرب مجمكعة مف النماذج أماـ المتدربيف (مجسـ الكرة األرضية ،مجسـ
لمقمب ،نمكذج الذرة ،الصكر كالجداكؿ كالرسكمات مف كتاب الطالب).

 تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف ،ثـ يبدأ النقاش كالعصؼ
الذىني ،كيطمب مف المتدربيف اإلجابة عف أسئمة النشاط بشكؿ جماعي.
 ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟
 ما ىي الممارسات التي تضمنيا ممارسة بناء النماذج كاستخداميا؟
 كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية؟
 ما ىي أىـ التحديات التي تكاجيؾ أثناء تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟
 أعط أمثمة عمى النماذج التي تستخدميا مع طمبتؾ في حصة العمكـ؟
النشاط ( 42 )2-0دقائق:
مف خبرتؾ كمعمـ كيؼ تنمي ممارسة تطكير كاستخداـ النماذج عند طمبة المرحمة
المتكسطة؟
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
النشاط ( :)4-0فكر-ناقش-شارك ( 42دقائق)
 النمذجة كالتفسير ىما قمب الممارسات العممية. -النماذج أداة لمتفكير.

التكميف المنزلي :أفضؿ نمكذج يقدمو المعمِّـ لمطمبة ىك النمكذج لسمككيات العالـ في
مختبره ،كضح ذلؾ؟
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العبارة العاشرة :الجمسة السادسة :التخطيط
يعتبر التخطيط ىو الممارسة الثالثة من الممارسات العممية واليندسية ،وجاء ترتيبو

حسب الخطوات المعده لمبرنامج.
المدة الزمنية َُِ :دقيقة
األىداف المرجوة:

 تكضيح المقصكد بممارسة التخطيط. التعرؼ عمى الكممات كاألفعاؿ التي تضمنيا ىذه الممارسة. القدرة عمى طرح األسئمة لمبدء بالتقصي ،فرض الفرضيات ،تحديد كضبطالمتغيرات.
 التخطيط كالقدرة عمى كضع خطة لمنيجية البحث التي سكؼ تتبع. تحديد األدكات كالبيانات كالمعمكمات التي سكؼ نكظفيا كطرؽ الحصكؿ عمييا. ربط ىذه الممارسة مع كؿ مف ممارسة طرح األسئمة (العمكـ) كتحديد المشكبلت(اليندسة) كتطكير كاستخداـ النماذج.

األساليب والتقنيات :الحكار كالمناقشة ،إجراء األنشطة ،التعمـ التعاكني.
سير الجمسة

المقدمة َِ :دقيقة
يقكـ العمماء كالميندسكف بالمبلحظة كالتقصي مف أجؿ:
(ُ) كصؼ العالـ مف حكلنا.
(ِ) تطكير كاختبار النظريات التي تفسر العالـ مف حكلنا.
كىذا يتطمب أوال :القياـ بالمبلحظة العممية كالكصؼ الدقيؽ لتحديد الخصائص التي
يجب دراستيا ،كاألسئمة التي يجب استكشافيا لتحقيؽ اليدؼ األكؿ.

ثانيا  :القياـ بالتقصي أك التحرم الختبار النماذج التكضيحية لمعالـ ،كما تنبأت بو،
ً
كىؿ ىذه النماذج كما تنبأت بو تستند إلى بيانات .إف التخطيط يتطمب تصميـ التجارب
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كاالستقصاء لئلجابة عف األسئمة كاختبار الفرضيات؛ باإلضافة إلى تحديد المتغيرات
ككيفية قياسيا كمبلحظتيا كضبطيا مف خبلؿ التجربة.
أىمية التخطيط وتنفيذ التقصيات:
-

يصبح المتعمـ محك ار أساسيا في عمميتي التعمـ كالتعميـ.
تنمي عند الطمبة عمميات العمـ (المبلحظة ،القياس ،التصنيؼ ،التفسير،

كاالستدالؿ ،كالتجريب) كميارات العمـ (االستقصاء ،كاالكتشاؼ ،كاالستفسار العممي)
كطرؽ العمـ كبخاصة الطريقة العممية في البحث كالتفكير كاجراء التجارب العممية.
-

استم اررية التعمـ.
تنمي مفيكـ الذات عند الطمبة ،كتزيد مف نقمو كاعتماده عمى نفسو ،فتزيد مف

مستكل تكقعاتو بأنو قادر عمى تحقيؽ الميمات التي يكمؼ بيا ،كتسيـ في تنمية
المكاىب كالقدرات مثؿ :التخطيط كالتنظيـ كالتفاىـ كتحمؿ المسؤكلية كالحياة
االجتماعية.
يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:

و
بتقص ضمف الغرفة الصفية ،مختبر المدرسة ،أك البيئة
ُ .طرح األسئمة لمبدء
المحمية باإلضافة لفرض الفرضيات التي تستند إلى نمكذج أك المشاىدات.
ِ .تحديد البيانات المطمكبة كاألدكات البلزمة لجمع ىذه البيانات ،ككيفية تدكيف
كتنظيـ ىذه البيانات.
ّ .التخطيط لكيفية إجراء التجارب أك القياـ بالبحث ،تحديد المتغيرات التابعة
كالمستقمة ككيفية ضبطيا.

ْ .تحديد المتغيرات الدخيمة ،كأثرىا عمى التجربة ككيؼ يتـ ضبطيا.
النشاط ( 42 )4-1دقائق
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف إلجابة كمناقشة ىذه
معا:
األسئمة ن
-

ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟

-

ما ىي الممارسات التي تضمنيا ممارسة التخطيط لمتقصي؟
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-

كيؼ تكظؼ ىذه الممارسة داخؿ الغرفة الصفية؟

-

ما ىي التحديات التي تكاجيؾ أثناء تطبيؽ ىذه الممارسة؟

النشاط ( 42 :)2-1دقيقة
مف خبرتؾ كمعمـ ،كيؼ تنمي ممارسة التخطيط كاجراء التقصيات عند طمبة المرحمة
المتكسطة؟
النشاط ( )4-1ما ىو دور المعمِّم في تشجيع الطمبة لمتخطيط ؟  40دقيقة
يدير المدرب نقا نشا حكؿ دكر المعمِّـ في تشجيع الطمبة التخطيط.

أوال :دفتر مالحظات العموم :يجب تحديد دفتر خاص بالعمكـ ،يقكـ الطمبة

بتدكيف المبلحظات كاألسئمة كالرسكـ؛ لما لو مف دكر في تنظيـ كتكضيح كيفية
التخطيط كاجراء التقصيات .يكضح المعمِّـ لمطمبة كيفية تنظيـ دفتر المبلحظات
كاالتي :تقسيـ الصفحة إلى أجزاء :السؤاؿ ،الفرضية ،األدكات ،المتغيرات ،إذ يبدأ
الطمبة بكتابة السؤاؿ الرئيس بيف قكسيف كاآلتي( :أم كعاء سكؼ يتبخر منو الماء أك
ال؟) ،تـ كتابة الفرضية (الكعاء الذم يحكم ماء أقؿ سكؼ يتبخر أكال) .األدكات:
يزكد المعمِّـ الطمبة بقائمة األدكات ثـ يشجع
يفضؿ أف يكضحيا الطمبة بالرسـ؛ ثـ ٌ
الطمبة عمى التخطيط لمتقصي ،باالستعانة بدفتر مبلحظات العمكـ.
ثانيا :استخدام نموذج  5Dsلتخطيط واجراء التقصيات
تدريب الطمبة عمى استخداـ ىذا النمكذج ،كالذم يتككف مف خمس خطكات:
ُ -تقرير ( )Decidingماذا نبلحظ كنقيس ،كيؼ تقيس.
ِ -تطكير ( )Developingأك اختيار المنيجية أك األدكات لقياس كجمع البيانات.
ّ -تكثيؽ كتدكيف ( (Documentingالنتائج كالمبلحظات.
ْ -اإلعداد ( )Devisingلعرض البيانات كالمبلحظات.
ٓ -تحديد ( )Determiningفيما إذا كانت البيانات جيدة ،صحيحة كدقيقة كيمكف
استخداميا كدليؿ .ىؿ ىناؾ حاجة لبيانات إضافية؟ ىؿ ىناؾ حاجة إلى تقص

جديد أك قياسات أخرل؟
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ثالثًا :استخدام المنيج العممي :نبدأ بالسؤاؿ ،فرض الفرضيات ،اختبار الفرضية
(بالبحث ،التجريب ،جمع المعمكمات كتحميميا ،الكصكؿ لمنتائج ،عرض النتائج).

النشاط ( :)1-1سؤاؿ البحث (ِٓ دقيقة):
اليدف :التخطيط لمتقصي ،كتابة الفرضيات ،ضبط المتغيرات.
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف ،كتكمؼ كؿ مجمكعة باتباع
المنيج العممي لئلجابة عف السؤاؿ.
-

يجيب المدرب عف أسئمة المتدربيف ،كيكفر ليـ األدكات البلزمة إلجراء النشاط.
يدير المدرب نقاشا مع كؿ مجمكعة عما تقكـ بو ،ثـ يتـ عرض النتائج عمى

السبكرة كتكضيح كيؼ تمت عممية التخطيط لئلجابة عف األسئمة ،كيؼ تـ التحكـ
بالمتغيرات لئلجابة عف األسئمة ،ككيفية كتابة الفرضيات ،ثـ القياـ بالتجارب ليتأكد مف
صدؽ ىذه الفرضيات.
-

تنظـ كؿ مجمكعة ما قامت بو كفؽ اآلتي:

اسـ التجربة:

اليدؼ:
الفرضية:
المتغير التابع:
األدكات كالمكاد:
المتغير المستقؿ۔
الطريقة :تكضح الخطكات التي سكؼ تقكـ بيا بالرسـ:
البيانات:
النتائج:
المبلحظات:
تكميف منزلي:


و
لتقص ما؟
كيؼ تشجع الطمبة عمى القياـ بالتخطيط
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ما ىي األساليب كالكسائؿ التي تستخدميا؟



اعرض خطة صفية تتضمف التخطيط لمقياـ بالتقصيات كتنفيذىا؟

العبارة الحادية عشر :الجمسة السابعة :تحميل البيانات وتفسيرىا
مدة الجمسة َُِ :دقيقة

أىداف الجمسة:
-

التعرؼ عمى طرؽ جمع البيانات مف المصادر المختمفة.
القدرة عمى تنظيـ البيانات في الجداكؿ ،كالتمثيؿ البياني ،كالرسـ البياني.
التعرؼ عمى مدل التكافؽ بيف المتغيرات.

التمييز بيف العبلقات السببية كاالرتباطية بيف المتغيرات.

 التطبيؽ المباشر لمتعامؿ مع تحميؿ بيانات كتفسيرىا مف أحد الدركس فيالكتب الحالية التي يتعامؿ معيا المعمِّـ لتحقؽ المستيدؼ بشكؿ عممي تطبيقي.

األساليب التقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة ،التعمـ التعاكني.

سير الجمسة

المقدمة ( 22دقيقة):
تحميؿ البيانات عبارة عف عممية تفسير البيانات التي جمعت كنظمت كعرضت
في جداكؿ أك رسكمات بيانية أك تمثيؿ بياني؛ كىذه العممية تتضمف مبلحظة التكافؽ
بيف البيانات الرقمية ،كطبيعة العبلقة بيف ىذه األرقاـ سكاء كانت سببية أك ارتباطية.
إف األرقاـ ليس ليا أم معنى إال إذا تـ تنظيميا كايجاد العبلقة بينيا ،كىذا ما يقكـ بو
بيانيا إليجاد العبلقات بينيا
العمماء بعد جمع البيانات ،حيث يتـ تنظيميا في جداكؿ أك ن
كمف ثـ تفسيرىا كاالستعانة بيا كأدلة .الميندسكف ،كذلؾ يعتمدكف عمى البيانات ألخذ
الق اررات؛ فيـ ال يعتمدكف عمى المحاكلة كالخطأ ،إنيـ يحممكف النظاـ كيجمعكف البيانات
مف ثـ يتخذكف الق اررات.
كتعد جداكؿ البيانات كقكاعدىا مف أىـ طرؽ تنظيـ كعرض البيانات ،كخاصة
البيانات الكثيرة ،إف كبل مف الجداكؿ كالرسكـ البيانية كالرياضيات تساعد في إيجاد
العبلقة بيف البيانات ،الجداكؿ تساعد في تنظيـ البيانات الكثيرة ،في حيف التمثيؿ
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البياني كسيمة تمخص العبلقة بيف البيانات بصكرة مبسطة ،الرياضيات تعبر عف
العبلقة بيف البيانات مف خبلؿ األرقاـ ،كما أف التقنية الحديثة أسيمت في تسييؿ جمع
كميات كبيرة مف البيانات ،كنظمت كيفية التعامؿ مع البيانات كتحميميا إحصائية ،مما
ظؿ مف أثر الخطأ في ربط المتغيرات.
إف دكر المعمِّـ ميـ في التخطيط لمكاقؼ صفية تتيح لمطمبة فرص تنظيـ
كثير مف الطرؽ لتنظيـ
البيانات كمف ثـ إيجاد العبلقات بينيا؛ كقد سيمت التقنية نا
البيانات أك الحصكؿ عمييا مف خبلؿ قاعدة البيانات يستطيع الطالب الحصكؿ عمى
البيانات ،التي يستعمميا كىك جالس في بيتو في أم كقت شاء ،كىذا يكفر خبرات
جديدة لمطمبة لتنظيـ كتحميؿ البيانات.
يتكقع مف الطمبة في نياية المرحمة المتكسطة أف يككنكا قادريف عمى:
 -تحميؿ البيانات :إليجاد التكافؽ بينيا كمدی تكافؽ ىذه البيانات مع الفرضية.

 معرفة مدل تكافؽ أك تعارض ىذه البيانات مع التكقعات ،كىؿ ىي فعبل مانحتاجو في تقييـ النمكذج ،أك إجابة أسئمة البحث.

 استخداـ الجداكؿ ،أك قاعدة البيانات ،أك الرسـ البياني ،أك اإلحصاء ،أكالرياضيات كالكمبيكتر الجمع البيانات ،كتمخيصيا ،كتنظيميا إليجاد العبلقات

بيف المتغيرات كخاصة فيما يتعمؽ بالمدخبلت كالمخرجات.
 تقييـ مدل قكة المعمكمات التي نستدؿ عمييا مف البيانات باستخداـ الرياضياتكالتحميؿ اإلحصائي المناسب.

 -التعرؼ عمى تكافؽ البيانات التي تقترح العبلقات التي ستكتشؼ الحقا.

 جمع المعمكمات مف خبلؿ النماذج المادية أك مف خبلؿ أدائيا في ضكء عددمف المتغيرات.

كيف يساعد المعمِّم طمبتو في تحميل وتفسير البيانات؟
 تشجيع الطمبة عمى ممارسة التحميؿ مف خبلؿ تنظيـ البيانات أك المعمكماتالتي قاـ الطمبة بجمعيا في الجداكؿ أك مف خبلؿ الرسكمات ،كتمثيميا بيانية.
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 تعميـ الطمبة ميارات تمخيص البيانات ،مثؿ :ميارة حساب الكسط ،كالمتكسط،كالمدل.

 تعميـ الطمبة المصطمحات اإلحصائية األكثر تداكال مثؿ :المجاؿ ،المدل،االرتباط كغيرىا بحيث تصبح جزءا مف مصطمحاتيـ اليكمية.

 -تشجيع الطمبة عمى دراسة البيانات مف أكثر مف جانب إليجاد العبلقات بينيـ.

 تكجيو الطمبة لتقييـ التمثيؿ البياني أك جداكؿ البيانات ،أك اقتراح طرؽ أخرللتمثيؿ البيانات.

 تشجيع الطمبة االعتماد عمى البيانات ،في تدعيـ آرائيـ كاستخداميا كبرىاف أكدليؿ.

 -تشجيع الطمبة القياـ بأبحاث أخرل لدعـ بياناتيـ.

 تكجيو الطمبة لطرح األسئمة التالية عند تحميؿ البيانات: ىؿ مصدر البيانات حقيقي؟

 ما ىي التصنيفات األخرل لمبيانات؟
 ما ىي المشكمة التي أحاكؿ أف أحميا؟
 ىؿ ىناؾ معمكمات أك بيانات أخرل يجب الحصكؿ عمييا؟
 ىؿ ىناؾ بيانات ال حاجة ليا ،غير ضركرية؟
 ما ىي أفضؿ طريقة لتمخيص النتائج؟
اعتمادا عمى ىذه البيانات ،ماذا سكؼ يحدث في المستقبؿ (بماذا تتنبأ

ن
ىذه البيانات)؟
النشاط ( )42( )4-2دقائق
تكزيع المتدربيف إلى مجمكعات مف (ٓ )ّ-بحيث تجيب كتناقش كؿ مجمكعة ىذه
األسئمة.
 ما الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟
 كيؼ يمكف تكظؼ ىذه الممارسة في تدريس العمكـ؟
 ما التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة؟

 ماىي الميارات التي يجب أف يمتمكيا الطمبة كتعزز ىذه الممارسة؟
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يدير المدرب المناقشة بعد عرض كؿ مجمكعة إجاباتيا عف األسئمة لتعزيز
اإلجابات الصحيحة.
النشاط ( 42( )2-2دقائق)
مف خبرتؾ كمعمـ كيؼ تنمي ممارسة تحميؿ كتفسير البيانات عند طمبة المرحمة
المتكسطة؟
التكميف المنزلي :خطط لدرس مف دركسؾ مف خبللو تشجع بو الطمبة عمى جمع
المعمكمات مف عدة مصادر ،ثـ تنظيميا كعرضيا ،كتكضيح العبلقة بينيـ.
العبارة الثانية عشر :الجمسة الثامنة :استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي
المدة الزمنية َُِ :دقيقة

األساليب والتقنيات :الحكار كالمناقشة ،تنفيذ األنشطة ،التعمـ التعاكني.
أىداف الجمسة:
-

التعرؼ عمى أىمية الرياضيات كالتفكير الحسابي في العمكـ.

القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية المختمفة.
التمكف مف العمميات الحسابية األساسية ،ككحدات القياس ،ككيفية القياس.
استخداـ الكمبيكتر لتحميؿ البيانات.
القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية التطبيقية
المشاركة في المناقشة كتنفيذ األنشطة.

سير الجمسة:
المقدمة )42( :دقيقة
مف المعركؼ أف مادتي العمكـ كالرياضيات مف أىـ المكاد التي يتـ تدريسيا
لمطمبة ،كليما تػأثير كاضح عمى التفكير لدل الطمبة ،كيقصد بالرياضيات العبلقات
الرياضية كالقياسات الممكف ربطيا بالعمكـ كمنتجات المشاريع ،أما اليندسة فيقصد بيا:
عممية صنع القرار في مختمؼ العمكـ األساسية ،حيث تطبؽ المبادئ العممية كالرياضية
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منيجية ليا غاية عممية كتصميـ اآلالت كالنظـ .كيبيف كافي ككابكـ (Cave ., 2000

 )& Cabom,خطكات عممية التصميـ اليندسي بالخطكات التالية:
 بحث األدكات كالعمميات المناسبة لمتصميـ لئلجابة عف أسئمة أساسية.
 تخطيط نمكذج التصميـ.
 تنفيذ نمكذج التصميـ.
 اختبار نمكذج التصميـ كتعديمو.

كتأكيدا الىتماـ ك ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية بالمخرجات التعميمية
ن
متخصصا في تطكير تعميـ العمكـ كالتقنية كاليندسة
مركز
نا
لمطمبة أنشأت الك ازرة
ن
كالرياضيات ،مف أبرز ميامو :المساىمة في تطكير قدرات الطمبة كاتجاىاتيـ كميكليـ
بما يعزز اختيارىـ لمسارات عممية كمينية مستقبمية ذات صمة بالعمكـ كالتقنية كاليندسة
كالرياضيات ،كالمشاركة في دراسة المناىج الدراسية ،كتقديـ الدعـ الفني كالعممي لككالة
المناىج في تطكير المناىج كدراسة المعايير الخاصة بيا كغيرىا مف الجيات ذات
العبلقة في إعداد كتطكير المناىج ،كتقديـ برامج النمك الميني بالتعاكف مع المركز
الكطني لمتطكير الميني التربكم كالجيات ذات العبلقة في إعداد كتطكير المعمِّميف
كالممارسيف ذكم العبلقة بمجاالت العمكـ كالرياضيات ،كبرامج تطكيرىـ الميني ،إضافة
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إلى تعزيز التعمـ كالتعميـ القائـ عمى البحث العممي بالشراكة مع مركز التميز البحثي
في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات كالجيات ذات العبلقة كاقامة الفعاليات كالمناشط
المعززة لذلؾ ،كتكحيد الجيكد كالتكامؿ بيف ك ازرة التعميـ كالجيات ذات العبلقة فيما
يخص المشاريع كالبرامج ذات الصمة (ك ازرة التعميـ.)510۲ ،
دور المعمِّم في تشجيع طمبتو عمى الرياضيات والتفكير الرياضي:
 تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة حكؿ الرياضيات ،كمف ثـ التفكير في اإلجابةعف األسئمة.

كميا عمى الكتاب المدرسي ،كاشغاؿ الطمبة بالمسائؿ الكتابية التي
 عدـ االعتماد نتحتاج لمتفكير .كاذا صعبت عمييـ مسألة يدعيـ يتعاكنكا في حميا.
أرقاما أك قكانيف
 أخذ الرياضيات في كؿ مكاف تذىب لو ،فالرياضيات ليستن
محصكرة في كتاب الرياضيات ،بؿ ىي في كؿ مكاف حكلنا ،المكالت ،الشارع،
السيارة.
 تزكيد الصؼ باأللعاب ،كالمجسمات كالنماذج الرياضية ،األلغاز كغيرىا مفاألشياء التي يمكف تكظيفيا لشرح المفاىيـ الرياضية.

 تدريس الرياضيات بطريقة المعب .يمكف أف تمعب مع األرقاـ أك تبني بيتنا مفخبلؿ استخداـ األرقاـ.
صبكر مع أخطاء الطمبة ،كاعطاؤىـ الكقت الكافي لمحاكلة تصحيح
نا
 أف يككفأخطائيـ.
 إضافة الرياضيات كالتفكير الحسابي في المكاد األخرل كالعمكـ التاريخ ،الجغرافيا،اليندسة.

 -معمـ الرياضيات يجب أف يحب الرياضيات لكي يبدع فييا.

 معمـ العمكـ يجب أف يتعرؼ عمى خبرة الطمبة السابقة في الرياضيات قبؿ بدءالدرس.
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النشاط ( 12( )4-3دقيقة)
قسـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف بحيث تجيب كتناقش كؿ
مجمكعة األسئمة األتية:
ُ .ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟
ِ .م ا ىي التحديات التي تكاجيؾ في ممارسة الرياضيات كالتفكير الرياضي في
الغرفة الصفية؟
بعيدا عف الرياضيات؟
ّ .ىؿ يمكف تدريس العمكـ ن
النشاط ( 42( )2-3دقيقة)

كمعمـ عمكـ كيؼ تنمي ممارسة استخداـ الرياضيات كالتفكير الحسابي لدل طمبة

المرحمة المتكسطة؟
.................................................................. .................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
التكميف المنزلي :مف خبلؿ خبرتؾ في تدريس العمكـ ،ما ىي الخطط العبلجية التي
يمكف أف تستخدـ لتحسيف الرياضيات كتنمية التفكير الحسابي لمطمبة؟
العبارة الثالثة عشر :الجمسة التاسعة :بناء التفسيرات وتصميم الحمول واالندماج في
الحجة واستخدام الدليل.
االدعاء (ماذا تعرؼ؟)  +الدليؿ (كيؼ تعرؼ ذلؾ؟)  +التبرير (لماذا يدعـ البرىاف
االدعاء؟) = التفسير
المدة الزمنية 422 :دقيقة
األساليب التقنيات:

الحكار كالمناقشة ،التعمـ التعاكني ،إجراء األنشطة ،التقكيـ.
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سير الجمسة :المقدمة )22( :دقيقة
إف اليدؼ األساسي لمعمـ ىك تفسير العالـ مف حكلنا ،كىذه التفسيرات تعتمد
عمى المبلحظات كالنظريات كتكضيح العبلقة بيف المتغيرات ،كال يتـ قبكؿ النظرية إال
إذا يدعمت باألدلة ،كفسرت الظكاىر بطريقة أفضؿ مف النظريات األخرل ،كال بد مف
اعتمادا عمى المعرفة
تكضيح الفرؽ بيف النظرية التي تقدـ كصفنا تفسيرنيا لظاىرة ما
ن
كالدليؿ العممي ،كبيف الفرضية التي تقدـ كصفنا لما سكؼ يحدث في مكقؼ معيف
اعتمادا عمى الدليؿ ،أك نمكذج أك فيـ نظرم لمظاىرة.
ن

إف اليدؼ األساسي لميندسة ىك إيجاد الحمكؿ (تصميـ الحمكؿ) ،كليس التفسير
كما ىك الحاؿ في العمكـ ،بمعنى تصميـ حمكؿ عممية منيجية تبدأ بتحديد المشكمة كفؽ
معايير كمحددات التصميـ ،ككضع خطة لمتصميـ ،كتطكير كاختبار التصميـ
(النمكذج) ،الختيار أفضؿ الخصائص لمنمكذج ،مف ثـ تقييـ النمكذج.
كيجب أف تستند تفسيرات الطمبة عمى المبلحظة أك النمكذج أك النظرية ،بالتالي
فإف انشغاليـ في بناء التفسيرات سكؼ يسيـ في تطكر كتغيير البناء المفاىيمي لدييـ
في نياية المرحمة المتكسطة كيجب عمى الطمبة أف يككنكا قادريف عمى:
بالنسبة لمممارسات العممية:
ُ .تعريؼ كؿ مف االدعاء كالدليؿ كالتفسير.
ِ .تكضيح العبلقة بيف كؿ مف االدعاء كالتفسير كالدليؿ.
ّ .تفسير الظكاىر اعتما ندا عمى معرفتيـ العممية لمنظرية كالتي ترتبط بنمكذج أك
دليؿ.
ْ .استخداـ دليؿ أك نمكذج أكلي أك ثانكم لدعـ التفسير أك رفضو.
ٓ .التفسير يجب أف ينسجـ مع مستكل معرفتيـ العممية.
ٔ .تحديد نقاط الضعؼ في التفسير.
بالنسبة لمممارسات اليندسية:
 -إيجاد الحمكؿ مف خبلؿ تطبيؽ المعرفة العممية.
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 االنشغاؿ في إعداد التصميـ خطكة بخطكة. -تطكير الكسيمة أك النمكذج.

بناء عمى معايير التصميـ.
 تقييـ النمكذج نكيف يشجع المعمِّم الطمبة عمى بناء التفسيرات وتصميم الحمول؟
يمكف لممعمـ االعتماد عمى نمكذج تكلمنز لمتفسير كاالستدالؿ Toulmins model

اعتمادا عمى كؿ مف
) (1958كالذم يتألؼ مف( :االدعا ،الدليؿ ،التفسير ،الدحض)،
ن
الخبرة ،كاالستيعاب ،كالمرحمة الدراسية ،فيبدأ المعمِّـ لتعريؼ الطمبة كتدريبيـ عميو
بحيث يركز خبلؿ المرحمة االبتدائية ،فقط عمى االدعاء كالدليؿ ،في حيف يبدأ في
المرحمة المتكسطة بالتركيز عمى التفسير مع االدعاء كالدليؿ ،كفي المرحمة الثانكية
يصبح الطمبة قادريف عمى دحض أك تأكيد التفسير (االدعاء  -الدليؿ – التفسير-
الدحض).
االدعاء :ىك العبارة أك النتيجة التي تجيب عف السؤاؿ أك المشكمة.
الدليل :ىك البيانات كالمعمكمات العممية التي تدعـ االدعاء (مبلحظات،
قياسات) .يجب تكضيح أىمية أف يستند الدليؿ أك البرىاف إلى نظرية أك قاعدة عممية
تدعمو ،كليس إلى رأم شخصي أك كجية نظر أك خبرة شخصية ،لمحكـ عمى الدليؿ
فيما إذا كاف مناسبا كفعاال لدعـ االدعاء.
التفسير :حمقة الكصؿ بيف االدعاء كالدليؿ ،الذم يكضح اعتماد ىذه البيانات

کدليؿ باستخداـ المبادئ العممية ،لذا فإنيا تعتبر أصعب المككنات الثبلثة.

غالبا ما يكاجو الطمبة صعكبة في استعماؿ المبادئ العممية ،كتكضيح لماذا
تستخدـ كدليؿ ،لذا فإف مساعدة الطمبة عمى التفسير ،ينمي ميارات التفكير لدييـ
كيعمؽ فيميـ لممحتكل ،فتنمك لدييـ ميارات التفسير كالتفكير الناقد كثقافتيـ العممية
كاتخاذ الق اررات في حياتيـ اليكمية.
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النشاط ( :)4-3كمعمـ عمكـ كيؼ تنمي ممارسة بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ عند
طمبة المرحمة المتكسطة؟
إف ممارسة بناء التفسيرات مف أجؿ الحصكؿ عمى المعرفة مف أىـ العمميات
ضمف الممارسات العممية كاليندسية؛ لما ليا مف تأثير قكم عمى التركيز كاالنتباه لدل
الطمبة .أما التصميـ فيك عممية تك اررية تتـ ضمف قيكد محددة لتطكير أنظمة تمبي
احتياجات الطمبة كرغباتيـ.
النشاط ( )42( :)4-4دقائق

تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات كؿ مجمكعة ّ متدربيف لتنفيذ األنشطة بشكؿ

جماعي.


يناقش المدرب اإلجابات كيتـ تدكيف اإلجابات الصحيحة عمى السبكرة.



ماىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟



كيؼ تساعد الطمبة عمى الكصكؿ لمتفسير العممي كتصميـ الحمكؿ؟



ما ىي التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟



ما العبلقة بيف ىذه الممارسة كالممارسات السابقة؟

نشاط ( :)2-4ىل كتمة الجسم تؤثر في سرعة سقوطو من أعمى السطح المائل؟

( 22دقيقة)

اليدف :كتابة االدعاء والدليل والتفسير.
ىانا كتفسي ار
اكتب
ادعاء كدليبل أك بر ن
ن
االدعاء ُ :كتؿ األجساـ تؤثر في سرعة سقكطيا
االدعاء ِ :كتؿ األجساـ ال تؤثر في سرعة سقكطيا
الدليؿ ُ :الكتؿ لعدة أجساـ
الدليؿ ِ :سرعة سقكط األجساـ
التفسير :اعتمادا عمى البيانات التي تـ جمعيا ،كالتي أكدت أف كتمة الجسـ ال تؤثر
عمى سرعة سقكطو .بالرغـ مف اختبلؼ األحجاـ إال أف األجساـ تقريبا كصمت معا۔
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النشاط ( )4-4كيف تفسر شعور الدب القطبي بالدفء في الثمج؟ ( )42دقائق
 تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات بحيث تقكـ كؿ مجمكعة بكتابة االدعاء ،كالدليؿ،كالتفسير.
النشاط ( :)1-4ماذا تتوقع أن يحدث لكل من عمبة الببسي وعمبة الببسي دايت
عند غمرىم في الماء ( 22دقيقة) ؟

يقسـ المدرب المتدربيف إلى مجمكعات كتقكـ كؿ مجمكعة بكتابة :االدعاء ،الدليؿ،

ثـ يدير المدرب نقا نشا لمكصكؿ لمتفسير العممي.
كالتفسيرٌ .
التكميف المنزلي :ما ىي المعايير التي تعتمد عمييا في قبكؿ تفسير طمبتؾ لمكضكع
معيف؟
العبارة الرابعة عشر :الجمسة (العاشرة) الحصول عمى المعمومات وتقييميا
المدة الزمنية َُِ :دقيقة
األساليب والتقنيات :الحكار كالمناقشة ،العمؿ الجماعي التعاكني ،المناظرة ،العركض

التقديمية.

سير الجمسة
المقدمة ( )22دقيقة
إف العمماء يدافعكف عف التفسير الذم تكصمكا إليو بالبراىيف التي تعتمد عمى
البيانات أك المعمكمات .أثناء التصميـ ،يتبع الميندسكف منيجية منظمة لمقارنة
الخيارات المتعددة لمتصاميـ كاألفكار ،باالعتماد عمى البراىيف بعد اختبار البيانات،
كتقييـ أفكار اآلخريف ،مراجعة التصاميـ الختيار األفضؿ.
كفي بداية الجمسة يتـ الربط بالممارسات الحياتية في الطرؽ التي يمر بيا
الناس في الحصكؿ عمى المعمكمة ككيفية تقييميا ،كضرب أمثمة مف رسائؿ الكاتس
اليكمية ،فيي مدخؿ تشكيؽ جيد ،كربطو بالمطمكب.

264

كلمتحقؽ مف أثر البرنامج في تنمية فيـ معممي العمكـ بالمرحمة المتكسطة ألبعاد
طبيعة العمـ كمعتقداتيـ حكليا؛ عمى المعمِّـ أف يصمـ مكاقؼ صفية تشجع المتدربيف
عمى التفاعؿ مع أفكار زمبلئيـ مف خبلؿ اإلستراتيجيتيف اآلتيتيف:
المناقشة الثنائية :يناقش المتدربكف التفسير بشكؿ ثنائي (كؿ متدرب مع زميمو) ،ثـ
يناقش ىذا التفسير مع ثنائي آخر في القاعة ،كيتـ االتفاؽ عمى تفسير كاحد ليـ
جميعا .إف االتفاؽ عمى تفسير كاحد يتطمب مف المتدربيف القياـ بمقارنة التفسير
كاالستماع لرأم اآلخر كالدفاع عف التفسير ،كطرح األسئمة عمى زمبلئيـ.
المناظرات الصفية :المجمكعة الرباعية تقكـ بعرض تفسيراتيا عمى القاعة ككؿ ،الصؼ
يقكـ يطرح األسئمة عمى ىذه المجمكعة التي بدكرىا تجيب عف األسئمة كتقدـ الحجج
كالبراىيف التي تدعـ التفسيرات؛ إف كبل مف المناظرة كالمحاججة يعمبلف معا داخؿ
القاعة بحيث تعمؿ المناظرات الصفية كمنتدل لتشجيع المحاججة بطريقة المناقشة
الثنائية.
ولتعزيز ميارة الحصول عمى المعمومات وتقييميا عمى الطمبة أن يكونوا قادرين
عمى:
 -تقدير مستكل معرفة الطمبة ،كمناقشتيـ بالبراىيف.

 تكضيح أف مف خصائص المعرفة ،أنيا متغيرة غير ثابتة ،فيي تتغير كتتطكربتطكر العمـ.

 -كصؼ المناظرة ،ككيفية إثبات بعض النظريات.

 تكضيح أف الحكـ عمى ادعاء المعرفة يتـ مف خبلؿ المجتمع العممي ،حيث يتـتحديد جكدتو كعيكبو مف خبلؿ مجمكعة مف العمماء.

 قراءة التقارير العممية كالتقنية بدقة لتحديد درجة القكة كالضعؼ فييا.كيف يساعد المعمِّم الطمبة عمى االنشغال في الحجج والبراىين:
 -االستدالؿ مف خبلؿ المشاىدات.

 -المكافقة أك عدـ المكافقة لعبارة ما لمبدء بالنقاش.
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 -اختبار ادعاء اآلخريف.

 -صياغة االدعاء بنفسؾ.

 إشغاؿ الطمبة بتطكر األحداث في الماضي مثؿ عمر األرض ،انقراضالديناصكرات.

 -استخداـ لغة المناظرة لمتشجيع عمى تعمـ العمكـ.

البرىيف ،كاظيار العبلقات لمعرفة النماذج
 تكظيؼ البدائؿ :كاستخداـ النماذج ،ك االبديمة.

النشاط ( 42( )4-42دقائق)
 يتـ تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات لتنفيذ األنشطة بشكؿ جماعي تعاكني. يناقش المدرب المتدربيف باإلجابات ،كمف ثـ تدكف اإلجابات الصحيحة عمىالسبكرة.
أجب عن األسئمة اآلتية:


ما ىي الكممات كاألفعاؿ التي تصؼ ىذه الممارسة؟



كيؼ تساعد الطمبة عمى االنخراط في محاججات قائمة عمى األدلة؟



ما ىي التحديات التي تكاجيؾ في تكظيؼ ىذه الممارسة داخؿ الفصؿ؟



ما العبلقة بيف ىذه الممارسة كممارسة بناء التفسيرات كتصميـ الحمكؿ؟

العبارة الخامسة عشر :الجمسة (الحادية عشر) :تتمة لمجمسة السابقة ،الحصول
عمى المعمومات وتقييميا
المدة الزمنية َُِ :دقيقة
األساليب التقنيات :المناقشة كالحكار ،تقديـ أمثمة ،التعمـ التعاكني.
سير الجمسة:

المقدمة )22( :دقيقة:
إف القراءة كالكتابة عمميتاف متكاممتاف رئيستاف في نيضة األمـ كتطكرىا ،فيما
مفتاح العمـ؛ كىما مف أكثر األعماؿ التي يقكـ بيا العمماء ،حيث إف َُ %مما يقكـ
بو العمماء ىك إجراء التجارب في حيف َٓ %القراءة ك َْ %الكتابة .إف القدرة عمى
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قراءة كتفسير كاعداد مقالة عممية ،باإلضافة إلى القدرة عمى التكاصؿ المغكم أك الكتابي
بدقة ككضكح ،تعد مف الممارسات األساسية في العمكـ ،فيي تتطمب مف العمماء كصؼ
المشاىدات بالتفصيؿ ،تعبي ار عف أفكارىـ ،كاالنخراط في محاججات قائمة عمى األدلة.
لذا يجب أف يصبح الطمبة قادريف عمى قراءة كاستخبلص المعنى كمراجعة النصكص
العممية (المطبكعة ،أك المنشكرة عمى المكاقع إلكتركنية استخبلص األفكار منيا،
كالتعرؼ عمى مصادر الخطأ ،المنيجية المتبعة ،كتمييز بيف كؿ مف المبلحظات
كاالستدالؿ ،كالحجج كالتفسير ،كاالدعاء كالدليؿ؛ ألف مثؿ ىذه النصكص غير مألكفة
لمطمبة ،كتككف لغتيا مختصرة كمكثفة ،كتعتمد عمى تسمسؿ منطقي دقيؽ .فالعمماء
يعتمدكف عمى أكثر مف مصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات أك تأكد مف صدؽ كفاعمية
كؿ مف التصميـ ،كالمنيجية كاالدعاء.
أىمية القراءة بالنسبة لمطمبة:
تعد القراءة ميم نة بالنسبة لمطمبة لؤلسباب التالية:
 -إف مصطمحات العمكـ غير مألكفة لمطمبة.

 ال بد مف قراءة النص العممي لمحصكؿ عمى المعمكمات الدقيقة ،قراءة مع فيـدقيؽ.

 النص العممي متعدد النماذج ،فيك مزيج مف النص المكتكب كالصكر كالرسكـكالعبلقات الرياضية التي تعمؿ عمى تكصيؿ األفكار.

كيف يساعد المعمِّم الطمبة عمى الحصول عمى المعمومات وتقييميا؟

 -التأكيد عمى أىمية القراءة مف الكتاب المدرسي كمرجع أكلي لمطمبة.

 إرشادىـ ألىـ المراجع التي يمكف االستعانة بيا لمحصكؿ عمى المعمكمات مفكتب كمجبلت عممية مكاقع اإلنترنت العممية ،مقاببلت شخصية ،زيارة المتاحؼ

كالمصانع ...إلخ.
 -تدريبيـ عمى استراتيجية القراءة العممية كاآلتي:

 القراءة بتمعف بحيث نحدد العنكانيف الرئيسة كالفرعية.
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 قراءة فقرة فقرة ،بحيث نحدد المفاىيـ الجديدة كنكتبيا أك نظمميا ،نستخمص
الفكرة األساسية مف العبارة ،نضيفيا عمى شكؿ سؤاؿ.
 تكضيح كالتأكيد عمى الفكرة الصعبة بالعبارة في نياية الكحدة أك المكضكع
نحاكؿ أف نمخصيما بخريطة مفاىيمية.

-

كيف نقيم المعمومات:

 التأكد مف كؿ مف :مصدر المعمكمات :ىؿ ىذه المعمكمات أخذت مف
مصادر مكثكقة؟
 تاريخ ىذه المعمكمات ،اليدؼ مف نشر ىذه المعمكمات ،المكضكعية
مدل ارتباط ىذه المعمكمات بمكضكع بحثي.

-

كيف نقوم بإيصال المعمومات أو األفكار؟
إف نشر كنقؿ المعمكمات أك األفكار كالنتاجات التي تـ التكصؿ ليا يأخذ عدة
أشكاؿ منيا لفظي أك الكتابي مثؿ :تقرير المختبر ،كتابة مقالة عممية ،عرض
برسنتيشف ،محادثة عبر اإلنترنت ،باإليميؿ أك غيرىا مف كسائؿ التكاصؿ
المختمفة عبر اإلنترنت.

-

كيف تكتب:
اإللماـ بالمكضكع الذم نريد الكتابة عنو بالقراءة كالرجكع ألكثر مف مرجع:
 قرر ماذا تريد أف تكتب أكال ،ثانية ،ثالثا ..كىكذا.
 اكتب بإحساس كتفاعؿ مع المكضكع ،كىذا يعكس مدل فيمؾ لممكضكع.
 اكتب ما تعرفو كتفيمو.


قرر لماذا يجب أال تكتب ىذا الشيء.

 عرض األفكار أك ما تـ التكصؿ إليو مف خبلؿ التقارير ،أك تصميـ
البكسترات ،أك تمخيص عف طريؽ الجداكؿ ،أك الخرائط المفاىيمية ،أك
التمثيؿ البياني.
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النشاط ( )42( :)4-44دقائق
تقسيـ المتدربيف إلى مجمكعات؛ كؿ مجمكعة ّ متدربيف لئلجابة عف األسئمة
اآلتية:

 -تكزيع كرقة فييا طمب لتحديد تعريؼ المعمِّـ لؤلبعاد الثمانية لمممارسات العممية

كاليندسية.
-

ماىي األفعاؿ كالكممات التي تصؼ ىذه الممارسات؟

......................................................................... .......
................................................................................
................................................................... .............
........................................................... .....................
 فسر أىمية ىذه الممارسات في تدريس العمكـ؟...............................................................................
...............................................................................
........................................................................ .......
 كيؼ تنعكس ىذه الممارسات عمى حياة الطمبة اليكمية؟ ككيؼ تصقؿشخصيتيـ؟
...............................................................................
........................................................ .......................
........................................................................ .......
النشاط ( :)2-44كمعمم عموم ،كيف تنمي ممارسة الحصول عمى المعمومات
وتقييميا والتواصل بيا عند طالب المرحمة المتوسطة؟

كتنقسـ ىذه الممارسة إلى ثبلثة عناصر أساسية كىي :الحصكؿ عمى المعمكمات

بالطرؽ المختمفة مثؿ الكتب المدرسية أك اإلنترنت أك المكتبة المدرسية أك غيرىا مف
المصادر.
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كالعنصر الثاني ىك تقييـ ىذه المعمكمات مف خبلؿ التأكد مف مصدرىا كمراجعتيا
كمقارنتيا مع معمكمات سابقة ليا عبلقة بيا.
كالعنصر الثالث :ىك التكاصؿ بيا بيف الطمبة مف أجؿ معرفة الجميع ليا كأخذ أرائيـ
حكؿ ىذه المعمكمات.
التكميف المنزلي :كيؼ تعزز ميارة القراءة كالكتابة كالتكاصؿ لدل طمبتؾ؟
العبارة السادسة عشر :الجمسة الثانية عشر :تقويم البرنامج التدريبي
المدة الزمنية 422دقيقة
األساليب التقنيات :المناقشة كالحكار حكؿ التكميفات كالبرنامج بصفة عامة ،كاستبانة
تقكيـ البرنامج.
سير الجمسة:

ىذه ىي الجمسة األخيرة في البرنامج التدريبي التي تـ مف خبلليا تقكيـ أدائؾ

مف خبلؿ التكاليؼ ،كتقكيـ البرنامج مف خبلؿ اإلجابة عمى استبانة تقكيـ البرنامج.
النشاط ( :)4-42مناقشة التكاليف المنزلية ( 22دقيقة)
ُ .يدير المدرب نقاش حكؿ التكاليؼ المنزلية ،بحيث يعرض كؿ متدرب إحدل
جماعيا.
التكاليؼ أماـ زميمو لمناقشتيا
ن

ِ .ربط الممارسات معا ،كتكضيح كيؼ تعتمد كؿ ممارسة عمى غيرىا مف
الممارسات.
النشاط ( )2-42تقويم البرنامج التدريبي ( )42دقيقة
أخي المعمِّـ يرجى تقكيـ البرنامج التدريبي الذم تـ التدرب عميو مف خبلؿ إجابتؾ عف
البنكد الكاردة في استبانة التقكيـ يكضع إشارة  Xعمى اإلجابة التي تعبر عف رأيؾ.
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تقويم البرنامج التدريبي
البنود

درجة
كبيرة

درجة

متوسطة

درجة
قميمة

كانت أىداؼ البرنامج كاضحة.
كظؼ البرنامج استراتيجيات تدريبية متطكرة.
اتسـ البرنامج بالكضكح كسيكلة التطبيؽ.
تـ إدارة الكقت بفاعمية.
اعتمد البرنامج عمى المناقشة كالحكار كاستراتيجية أساسية.
تمتع المدرب بقدرات عالية كفيـ جيد لمعايير الجيؿ التالي.
مشاركة المتدربيف كانت فاعمة.
كاف البرنامج شامبل لكؿ الممارسات التي يقكـ بيا العمماء.
تككف لدم فيـ كاسع لحركات اإلصبلح التربكم عالميا كمحميا.
تككف لدم فيـ مناسب عف طبيعية معايير الجيؿ التالي.
أصبحت لدم طرؽ كاستراتيجيات تدريس متنكعة لمعمكـ.

يمكف اعتماد ىذا البرنامج في تدريب المعمِّميف كتطكيرىـ

مينيا.

تضمف البرنامج الكثير مف الجكانب التطبيقية كالخبرات

العممية.



ما أبرز نقاط القكة في البرنامج؟

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


ما اقتراحاتؾ لتطكير البرنامج؟

...................................................................................
...................................................................................
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ما المكضكعات غير المناسبة التي تضمنيا البرنامج؟
...................................................................................
.................................................................... ...............
...................................................................................
...................................................................................


أم اقتراحات تراىا مناسبة؟

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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ممحق د :خطاب موافقة لجنة األخالقيات البحثية عمى تطبيق أدوات البحث

273

274

ممحق ىـ :خطاب تسييل ميمة

