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  :المستخلص
ائم                     ي الق ة نحو التطویر المھن وم الطبیعی ات العل ة اتجاھات معلم ھدفت الدراسة تعرف طبیع

ة،        ة الثانوی ي المرحل ة ف دى    على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعی ن م  والكشف ع
یم           - إن وجدت    -االختالفات   دعم المدرسي، والتقی ي، وال صفیة، والتطویر المھن   نحو الممارسات ال

دریس         ي الت ات       . یعزى للتخصص العلمي وسنوات الخبرة ف ع معلم ن جمی ع الدراسة م وتكون مجتم
ة           ة التابع دارس الحكومی ي الم دات ف ة المقی ة الثانوی ي المرحل ة ف ة   العلوم الطبیعی یم بمدین  إلدارة التعل

ة الدراسة     ) ١٥٧(والبالغ عددھن ، )ھـ١٤٤٠-١٤٣٩(الخرج عام   ث بلغت عین ) ١١٠(معلمة ، حی
ان أداة             داف الدراسة، صمم الباحث ق أھ ارھن عشوائیًا، ولتحق م اختی معلمات من المجتمع األصلي ت

ن   ة م ات ال    ) ٣٧(مكون ي الممارس ت ف اور تمثل ة مح ى أربع ة عل ارًة، موزع ویر عب صفیة، والتط
ین     . المھني، والدعم المدرسي، والتقییم    ق المحكم فقد تحقق الباحثان من صدق أداة الدراسة عن طری

ات       ل الثب ساب معام ا بح داخلي، وثباتھ ساق ال اخ  (واالت اط ألفاكرونب ل ارتب ة  ) معام ى عین عل
ئ             . استطالعیة ع أس ي تتناسب م ة الت ل  : لة الدراسة وقد تم إجراء المعالجات االحصائیة المطلوب تحلی

ات      سابیة واالنحراف طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك ادي، وح این األح التب
ة  ي       . المعیاری و التطویر المھن ة نح وم الطبیعی ات العل ة أن اتجاھات معلم ائج الدراس رت نت د أظھ وق

دى    القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة ال  ي م ثانویة جاءت ف
ا           یم، بینم م التقی ي، ث موافق، حیث جاءت الممارسات الصفیة في المرتبة األولى، یلیھا التطویر المھن
جاء الدعم المدرسي بالمرتبة األخیرة، كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 

ائم   ي الق ویر المھن و التط ة نح وم الطبیعی ات العل ات معلم دریس  اتجاھ ي ت ث ف تراتیجیة بح ى اس  عل
 .العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة یعزى للتخصص العلمي، وسنوات الخبرة في التدریس

دعم المدرسي،            :الكلمات المفتاحیة  ي، ال صفیة، التطویر المھن  استراتیجیة بحث الدرس، الممارسات ال
  .التقییم، االتجاھات
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ABSTRACT: 
The study aimed to identify The nature of natural science female 

teachers' attitudes towards professional development based on lesson study 
strategy in teaching natural sciences in high school, Disclosure of 
differences, if any, towards classroom practices, professional development, 
school support, and evaluation is attributable to scientific specialization and 
years of teaching experience. The study population included all natural 
science female teachers' in high school enrolled in the Department of 
Education in Al-Kharj city during the academic year 1439-1440, and its 
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sample consisted of (157) female teachers. To achieve the aim of the study, 
The researchers designed a tool composed of (37) items, which was divided 
into four Axes, namely: Classroom practices, professional development, 
school support, and evaluation. A pilot study was conducted to assure the 
validity and reliability of the questionnaire, where the Cronbach's alpha 
was (0.97), which was considered reliable. Data analyses used statistical 
treatments, such as frequencies, percentages, mean averages, one–way 
ANOVA. Results of the study showed that the natural science female 
teachers' attitudes towards professional development based on lesson study 
strategy in teaching natural sciences were in the range of "agree". 
Additionally, the order of such attitudes was: Classroom practices, 
professional development, evaluation, and then school support. Also, 
results revealed that there was no statistical significant differences found 
with regard to scientific major and years of teaching experience. 
Keywords: Lesson Research Strategy, Classroom Practices, Professional 
Development, School Support, Assessment, and Trends.. 

  :المقدمة
العلوم على اإلعداد والتكوین الجید لمعلم كفء ومتمیز علمیًا ومھنیًا، یتوقف نجاح تدریس 

حیث إنھ األساس في العملیة التربویة والتعلیمیة وفي التنمیة الشاملة في المجتمعات البشریة 
وتزداد أھمیة معلم العلوم في ھذا العصر مع الزیادة المعلوماتیة واالنفجار المعرفي العلمي . وغایتھا
ولقد شھد مجال التربیة ). ٢٠١٣ ،زیتون(، وتعقد الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتقني

والتعلیم في السنوات األخیرة كثیر من المؤتمرات العالمیة لبحث الموضوعات والمشكالت المتصلة 
تحقق بإعداد المعلم مھنیًا، وقامت عدد من الدول بتطبیق مشروعات لتطویر برامج إعداد المعلم ل

معاییر التطویر المھني وخاصة برامج التطویر المھني لمعلم العلوم باعتباره ضرورة ملحة وخیارًا 
استراتیجیًا لمواجھة تحدیات ومتطلبات التغیرات الحدیثة المستمرة لتالءم متطلبات القرن الواحد 

) ٢٠١٥(رشود وھذا ما أكدتھ نتائج دراسة كال من الشمراني والدھمش والقضاة وال. والعشرین
من ضرورة دراسة واقع برامج التطویر المھني لمعلمي العلوم في ضوء ) ٢٠١٠(وشقفة واآلغا 

بعض متغیرات العصر الحدیث، وكان من ضمن تلك البرامج برنامج التطویر المھني القائم علي 
 ألثره في الذي یعد أداة فاعلة في تفعیل التطویر المھني داخل المدرسة، استراتیجیة بحث الدرس،

تحسین الممارسات المھنیة والتدریسیة إلنتاج معرفة علمیة جدیدة ناقدة للعملیة التدریسیة ومطورة 
  .لمخرجات التعلم

ویسعى كثیر من التربویین والباحثین باالھتمام بالتطویر المھني القائم على استراتیجیة 
یة أو االستفسار العلمي بل لتقدیم بحث الدرس في إعداد معلمي العلوم لیس فقط من الناحیة المعرف

نظرة ناقدة على الفوائد الشخصیة والمھنیة في عملیة تطویر التنمیة المھنیة للمعلمین وھذا ما 
من أھمیة استراتیجیة بحث الدرس في تطویر التنمیة المھنیة ) Smith, 2008(أشارت إلیھ دراسة 

 التعاون مع زمالئھم عند تصمیم وتخطیط لمعلمي العلوم، وكذلك إعداد معلمي العلوم حول كیفیة
 .)Coenders & Verhoef, 2018)(الدروس وزیادة الثقة في التدریس وقد أوصت دراسة 

بأھمیة تطویر العالقة في تعلیم المعلمین فیما بینھم مما یشجعھم للتطویر المھني التدریسي، وتكمن 
 في تحقق تعلم مھني داخل نظام یدعم أھمیة التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس
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المعلمین في تحسین معارفھم حول ممارسات التدریس الصفیة لتحسین طرق تعلم المتعلمین في 
جمیع جوانب النمو الشامل لھم، وكذلك توفیر بیئة تھدف إلي تحسین التخطیط المتعلق بالتدریس 

لمین مما یوفر الدعم والتحسن المستمر بشكل أفضل معتمدًا على التأمل والتغذیة الراجعة بین المع
من أھمیة ) Kanellopolou & Darra, 2018(بین المعلمین وھذا ما توصلت إلیھ دراسة 

استراتیجیة بحث الدرس في تخطیط وإعداد الدرس بشكل إیجابي من خالل إقامة اجتماعات وورش 
 وراء المعرفة في عملیة عمل تجري في إطار دراسة الدرس مما یزود معلمي العلوم بالتأمل ما

التدریس والتي توجھم اختیاراتھم التربویة والتدریسیة في العملیة التعلیمیة بشكل أكثر شمولیة 
  .وفاعلیة في التعلم

  :مشكلة الدراسة
أدرك التربویین ضرورة إعداد المعلم من الناحیة التعلیمیة والتدریسیة من خالل برامج 

ألن التدریس مھنة لھا أصولھا النظریة والعملیة وتطبیقاتھا التطویر المھني لمعلمي العلوم، 
وممارستھا العملیة، وكذلك تزوید المعلمین بالنظریات واألفكار والتوجھات والطرق واألسالیب في 

وأبو سردانة ) ٢٠١٨(تعلیم وتعلم العلوم، وھذا ما أوصت بھ دراسة كًال من أبو شملة وأبو شمالة 
المعلمین على برامج قائمة على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس من ضرورة تدریب ) ٢٠١٧(

في المملكة العربیة  العلوم لرفع كفاءتھم التعلیمیة والتدریسیة والمھنیة لذلك؛ قامت وزارة التعلیم
ه بتنفیذ برنامج التطویر ١٤٣٧/١٤٣٨السعودیة ممثلة بالمركز الوطني للتطویر المھني في عام 

استراتیجیة بحث الدرس من مبدأ بناء نظام تطویر مھني من خالل قیادات المھني القائم على 
مدرسیة تشاركیھ تتطلب تغییرًا مستمرًا ومتدرجًا لممارسات التدریس في ضوء أھداف تعلیمیة 
لیكتسب المعلمون عادات عقلیة منتجة من خالل تأمالتھم المستمرة حول األفكار الرئسیة في الدرس 

كیز على أھداف تعلم المتعلمین وتحویل المجتمعات المدرسیة إلي مجتمعات تعلم التي من أھمھا التر
  .مھنیة تبحث الدرس وتناقشھ وتطوره من خالل فریق عمل من المعلمین

وحظت برنامج التطویر المھني للمعلمین القائمة على استراتیجیة بحث الدرس باھتمام كبیر 
خیرة، وكانت من ضمن التوجھات التي ركز علیھا الباحثین في عالمیًا، وإقلیمیُا ومحلیُا في اآلونة اال

مجال ابحاثھم لما لھا من تعمیق الفھم للمحتوي المعرفي للمعلمین وكذلك من إحداث تطویر نوعي 
في النمو المھني للمعلمین وایجاد الحلول لمشكالتھم التدریسیة مما ینعكس على تعلم الطالب، لذلك 

 معرفة استجابات المعلمین في حقل التعلیم والتعلم نحو ھذه االستراتیجیة استھدفت الدراسة الحالیة
وطبیعة اتجاھاتھم التدریسیة نحوھا حیث لم یتم العثور على دراسة اختصت بذلك حسب حدود علم 

  :السؤالین التالیینالباحثان، وبالتالي تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 
م الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة ما طبیعة اتجاھات معلمات العلو -١

 في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة؟ بحث الدرس
 معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على ما مدى اختالف طبیعة اتجاھات -٢

أثیر التخصص  الطبیعیة في لمرحلة الثانویة بتاستراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم
 العلمي والخبرة في التدریس؟

  :أھداف الدراسة
  :ھدفت الدراسة الحالیة إلي

تعرف طبیعة اتجاھات ایجابیة لدى معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على  -١
 .استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة
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 في طبیعة اتجاھات ایجابیة لدى معلمات العلوم -  إن وجدت -الكشف عن مدى االختالفات  -٢
الطبیعیة  نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم 

 .الطبیعیة في المرحلة الثانویة تعزى للتخصص العلمي وسنوات الخبرة في التدریس
  :أھمیة الدراسة

طبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الفي ظل 
 :تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في كون نتائجھا قدبحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة ، 

توجھ نتائج ھذه الدراسة أنظار المھتمین بإعداد برامج التطویر المھني لمعلمي العلوم في  -١
 .ئم على استراتیجیة بحث الدرس أثناء الخدمة لالھتمام بالتطویر المھني القا

تفید نتائج ھذه الدراسة مطوري المناھج في وزارة التعلیم لالھتمام بالتطویر المھني القائم  -٢
 .على استراتیجیة بحث الدرس عند تطویر منظومة المناھج في جمیع المراحل التعلیمیة

لمھني القائم على تساھم في إضافة جدیدة للدراسات العربیة المتعلقة بموضوع التطویر ا -٣
 .استراتیجیة بحث الدرس

تساعد مدیري المدارس والمشرفین التربویین في تعدیل الممارسات الصفیة لمعلمي العلوم  -٤
 .من أجل توظیف تعلم نشط متمركز حول المتعلم

توجیھ أنظار القائمین على برامج إعداد معلمي العلوم في كلیات التربیة بضرورة تطبیق  -٥
 . الدرس أثناء تنفیذ دروس طرق التدریساستراتیجیة بحث 

  :حدود الدراسة

 معلمات العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة بمدینة الخرج:الحدود المكانیة . 
 ه١٤٣٩/١٤٤٠اقتصر تطبیق الدراسة على العام الدراسي : الحدود الزمانیة. 
 الطبیعیة معرفة طبیعة اتجاھات ایجابیة لدى معلمات العلوم: الحدود الموضوعیة 

نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم 
  .الطبیعیة في ضوء بعض المتغیرات 

  :مفاھیم الدراسة
بأنھ تعلم تعاوني مستمر ) (Coenders & Verhoef , 2018عرف :استراتیجیة بحث الدرس 

لمدرسة والمیسرین على شكل دورة بین المعلمون على شكل فرق تعلمیة داخل المدرسة بدعم من ا
بحث درس تبدأ بضبط الھدف البعید وتنتھي بكتابة تقریر بحث الدرس لتحقق أھداف وأفكار 

  .ومھارات فكریھ تعلیمیة
أسلوب تعاوني نشط بین معلمات العلوم الطبیعیة في : بأنھ جرائیاإویعرفھ الباحثان            

یث یتم تعاون معلمات العلوم الطبیعیة معًا من المرحلة الثانویة بدعم من داخل وخارج المدرسة، ح
خالل دورة بحث الدرس لتحسین عملیة التدریس وتعزز بناء المجتمعات المھنیة وتحدید أفضل 

  .ممارسات التدریس الصفیة وتوثیق العالقات والتعاون بین معلمات العلوم الطبیعیة
الممارسات المنظمة "المھني بأنھ التطویر ) ١٤٣١( عرف العلیان والمزروعي :التطویر المھني 

والمستمرة التي یقوم بھا المعلم بشكل فردي او جماعي، وتستھدف طاقتھ اإلنتاجیة وتطویر معارفھ 
  ). ١٥ص" (واتجاھاتھ ومھارتھ التدریسیة

العملیة التعلیمیة المستمرة  والبناء المعرفي لمعلمات العلوم : بأنھ ویعرفُھ الباحثان إجرائیًا        
 في المرحلة الثانویة من خبرات ومعارف وقیم وقدرات ومعتقدات واتجاھات وفھم للتطویر الطبیعیة
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المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في كلیات إعداد المعلمات وبرامج التدریب أثناء الخدمة 
  .وحتي نھایة المستقبل المھني لمعلمات العلوم الطبیعیة

مجموعة من المكونات المعرفیة، واالنفعالیة، " بأنھ االتجاه) ٢٠١٠( عرف زیتون :االتجاه
والسلوكیة التي تتصل باستجابة الفرد نحو قضیة أو موضوع أو قضیة وكیفیة تلك االستجابات من 

  ). ١٣٩ص)" (ضد(أو الرفض ) مع(حیث القبول 
ي مدینة استجابة معلمات العلوم الطبیعیة للمرحلة الثانویة ف: ویعرفُھ الباحثان إجرائیًا بأنھ          

الخرج نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في 
  .مجاالت الممارسات الصفیة والتطویر المھني والدعم المدرسي والتقییم

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
یة، فھي تزود المعلم تعد استراتیجیات التدریس أحدى المكونات األساسیة في العملیة التدریس  

برؤیة واضحة المعالم عند تنفیذ الدرس وتجعلھ یمارس عملھ التدریسي بنجاح وكفاءة عالیة استنادًا 
إلي خبرتھ الواسعة في التدریس، وتتنوع استراتیجیات التدریس تبعًا للمواقف التعلیمیة التعلمیة، 

لمعلمین، لذلك من األھمیة التعرف على وتعد استراتیجیة بحث الدرس أساسًا مھمًا في تحسین أداء ا
أھداف ومفھوم استراتیجیة بحث الدرس، وفعالیة تلك االستراتیجیة في تحسین الممارسات 
التدریسیة والمھنیة للمعلمین، وأثر تلك االستراتیجیة في تنمیة معتقدات وتصورات  معلمي العلوم 

 . نحوھا من خالل خطوات یتم إتباعھا أثناء تنفیذھا
ن ھذا المنطلق تھدف استراتیجیة بحث الدرس إلي تحسین عملیات التدریس وتطویر إداء وم  

المعلمین على شكل مجموعات وفرق تعاونیة تتشارك بصورة منظمة ومستمرة من خالل 
استقصاءاتھم المعرفیة والمھاریة وتأمالتھم حول الدروس والقضایا التي تدور حول التدریس 

ى تطویر أفكارھم وقدراتھم ومھاراتھم واتجاھاتھم وقیمھم المھنیة والتعلم من أجل العمل عل
للوصول لحل المشكالت التي تواجھھم في أثناء التدریس، مما یؤثر بشكل ایجابیًا على مخرجات 

ویعد بحث الدرس أحد أشكال التعلم داخل المدرسة، حیث تتبع . التعلم وجودتھا التعلیمیة والتعلمیة
میًا لینفذ المعلم من خاللھ استراتیجیة بحث الدرس بدعم من إدارة المدرسة المدرسة نظامًا تعلی

والمعلمین الخبراء والمشرفین، لجعل الدرس أكثر فاعلیة في تعزیز رغبات المتعلمین في التعلم 
والتفاعل بین المتعلمین والمعلمین في بیئة تدریسیة نشطة وممارسات صفیة متطورة وھادفة، مع 

 في تطویر األداء المھني المستمر، وعلیھ فإن استراتیجیة بحث الدرس عبارة عن رغبة المعلمین
  ).٢٠١٤الشمري، (أسلوب تدریس فكري أكثر من كونھ مھارات لتنفیذ الدرس 

واستراتیجیة بحث الدرس ھي نوع من التحدیات التدریسیة التي یحددھا المعلمین أثناء   
لیمیة إلیجاد حلول لتلك التحدیات من خالل العمل التدریس مستخدمین تجاربھم الشخصیة والتع

كفریق لتخطیط الدرس، والعمل على مالحظتھ من خالل رصد ما تعلم المتعلمین من معرفة 
ومھارات ومعلومات ومن ثم تلخیص الدرس ومراجعتھ وإعادة تدریسھ مرة أخرى بین المعلمین 

سات الصفیة التي یتبعھا المعلم في تنفیذ مع التأكید على التأمل الذي یصاحب ویوازي جمیع الممار
الدرس، وبالتالي یخرج الدرس بشكل موسع ومنظم من خالل منظور ورؤیة علمیة تدریسیة تعلمیھ 

  ).٢٠١٤الشمري، (
كما أن استراتیجیة بحث الدرس تسعى إلى التطویر المھني للمعلمین باعتباره عملیة 

یر المھني لمعلمي العلوم من تعزیز التعلم لدیھم مستمرة مدى الحیاة حیث یھدف االعداد والتطو
ومن تحسین ممارساتھم التدریسیة المھنیة، وتزویدھم باألفكار والتوجھات التجدیدیة والتشجیع 
والدعم واأللفة بالبرامج والنماذج التدریسیة الجدیدة ومصادر التعلیم المختلفة من أجل التطویر 
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المعرفة المھنیة التي یحتاجھا معلم العلوم في ضوء المھني المستمر كأساس في استمراریة 
المؤسسات والجمعیات المھنیة في اإلعداد والتطویر المھني للمعلمین، كما تأتي أھمیة  التطویر 
المھني لمعلمي العلوم في تیسیر التعلم من خالل تزویدھم بمفاھیم علمیة بخبرات وانشطة  حسیة 

 المناسبة مما یؤدي إلى تعمیق فھم معلمي العلوم بطبیعة العلم تتعلق بكیفیة تعلم الطالب بالطریقة
زیتون، (وعملیاتھ ونواتجھ وھذا ما تسعى لتحقیقھ مدارس التطویر المھني  لدى معلمي العلوم 

٢٠١٥.(  
وتؤكد كثیر من الدراسات على أھمیة استراتیجیة بحث الدرس في تمكین المعلمین من 

مالتھم المستمرة حول الممارسات الصفیة في أثناء تنفیذ الدرس تحسین بنیتھم المعرفیة  خالل تأ
لیصبحوا قادرین على توفیر قاعدة معلوماتیة من أفكار تعلیمیة مھمة ترتكز علیھا العملیة التدریسیة 
لتحقق فعالیة األھداف والمحتوى في ضوء المبادئ األساسیة والمفاھیم الشاملة للدرس ألجل تعزیز 

 نحو التعلم، وكذلك بناء عادات عقلیة للمعلمین متمثلة في الصفات التي یبنیھا دافعیة المتعلمین
المعلمین أثناء تنفیذ الدرس من أجل تحفیزھم على إحداث تغیر في طریقة تفكیرھم من أجل النمو 
المھني في العملیة التدریسیة والتعلمیة من أبرزھا تلك العادات العقلیة التفكیر بأنماطھ والتعاون 

البتكار والفعالیة الذاتیة وتحمل المسؤولیة والتساؤل وحل المشكالت باستخدام الطرق العلمیة وا
فقد . والدافعیة في التعلم من أجل النمو المھني والفكري والمعرفي في عملیة التدریس والتعلم

 .Lucenario, J. Punzalan, A, and Espinosa, A. 2016) (Yangco,R أشارت دراسة 
یة المعرفة المتعلقة بالمحتوى التربوي الموجھة نحو بحث الدرس كمدخل لتطویر كفاءات إلي فاعل

معرفة المحتوي لدى المعلمین وبالتالي تحصیل المتعلمین من حیث االستعاب المفاھیمي ومھارات 
  .حل المشكالت

) .Banda,B, Mudenda, V, Tindi, E, and Nakai, K, 2014 (وتوصلت دراسة 
استراتیجیة بحث الدرس في تحسین مھارات التدریس لمعلمي العلوم وزیادة معدالت إلي فاعلیة 

 ,Thompson (وفي السیاق نفسھ، وأكدت دراسة. النجاح لدى المتعلمین في العلوم في زامبیا
إلي فاعلیة بحث الدرس في تحسن الكفاءة التدریسیة لمعلمي العلوم والریاضیات والھندسة ) 2015

إلي فاعلیة ) Smith, 2008 (ي المدارس الثانویة، كما أشارت نتائج دراسة والتكنولوجیا ف
ممارسات التعلم القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تحسین الممارسات الفردیة في العملیة 

 ، في حین  توصلت دراسة .التدریسیة التعلمیة لدى معلمي العلوم في المرحلة االبتدائیة
)Mon,C.C, Dali, M.I. I, and Sam, I.C. 2016 ( إلي فاعلیة استراتیجیة بحث الدرس في

تطویر المعلم التربوي في السیاق التعلیمي المالیزي من خالل النظریات البنائیة والمعرفیة للتعلم 
  .التعاوني بین المعلمین لتلبیة احتیاج المتعلمین بشكل أفضل في مجاالت التدریس

درس نجد أن لھا دورًا إیجابیًا وفعاًال في تنمیة معتقدات وامتداد ألھمیة استراتیجیة بحث ال
 & Yakar) (وتصورات وأفكار المعلمین حولھا في ممارساتھم التدریسیة، فقد توصلت دراسة

Turgut, 2017 إلي فاعلیة أسلوب التعلم القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تنمیة أفكار 
جیة كطریقة فعالة ومبتكرة للتعلم المعني للمعلم، كما ھدفت معلمي العلوم في أثناء تنفیذ االستراتی

إلي تقصي أثر استخدام بحث الدرس على تصورات المعلمین حول ) Sickle, 2011 (دراسة
الكفاءة في التدریس، حیث أشارت النتائج إلي تنمي الممارسات التعلیمیة من خالل تحسین القدرات 

رسوا باستخدام استراتیجیة الدرس مقارنة  باالستراتیجیات العقلیة والتدریسیة للمعلمین الذین د
في تحسین معتقدات ) Collins, 2017( دراسة وتتفق الدراسة السابقة مع. التعلیمیة األخرى

  . معلمي الفیزیاء في المرحلة الثانویة قبل الخدمة بطریقة إیجابیة باستخدام استراتیجیة بحث الدرس
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ة یجد أنھا ركزت بشكل كبیر على بحث الدرس كاستراتیجیة فالمتأمل في الدراسات السابق
تدریسیة لتحسین الممارسات الصفیة وزیادة الكفاءة التدریسیة والمھنیة للمعلمین من أجل تحسین 
مخرجات التعلم، حیث أجمعت ھذه الدراسات على فاعلیة استراتیجیة بحث الدرس في تحسین 

كار وتصورات ومعتقدات المعلمي في ممارساتھم والتي الممارسات الصفیة والتدریسیة وتنمیة أف
  .تعتبر كنوع من التطویر المھني في المجتمعات التدریسیة 

ومقابل لتلك األھمیة الستراتیجیة بحث الدرس صنفت األدبیات التربویة والدراسات السابقة 
بعض؛ فھي دورة الستراتیجیة بحث الدرس مكونة سبع خطوات متداخلة ومترابطة مع بعضھا ال

تعمل بشكل متكامل حیث ال یكتفى بخطوة واحدة من خطوات دورة استراتیجیة بحث الدرس بدون 
من خالل تنفذ ) Kanellopoulou & Darra, 2018(دراسة باقي الخطوات وھذا ما أشارت إلیھ 

  : استراتیجیة بحث الدرس حسب الخطوات اآلتیة

علمین المتعاونین في أثناء تنفیذ الدرس، وھو الموجھ لجمیع ممارسات الم:  ضبط األھداف -١
 . وتشمل على مستویات األھداف التدریسیة لمختلف المجاالت

ھو بناء خطة الدرس التي تتكون من ممارسات صفیة وخبرات تعلیمیة :  تخطیط الدرس -٢
 .ذات خطوات محددة ومنظمة على نمط معین، لتحقیق األھداف التي تم تحدیدھا من قبل

ھي مالحظة الدرس في أثناء تنفیذه من قبل المعلمین والمشرفین : ة الدرس تنفیذ ومالحظ -٣
 .التربویین ومدراء المدارس وغیرھم مع مراعاة شروط المالحظة

اجتماع المعلمین المتعاونین في بحث الدرس مع المعلم منفذ الدرس، :  مناقشة الدرس -٤
تي واجھھا المعلم في لتوضیح مدى نجاح تخطیط الدرس وتحدید العقبات والمشكالت ال

أثناء تنفیذ الدرس، وتقدیم الحلول للتغلب على تلك المشكالت بتوجیھات فریق العمل من 
 .معلمین ومشرفین ومدراء مدارس

من خالل مناقشة أبرز المالحظات والتوجیھات لمرحلة المناقشة وتعدیل :  مراجعة الدرس -٥
 . رىخطة تخطیط الدرس، استعدادًا إلعادة التدریس مرة أخ

یتم إعادة تنفیذ الدرس في فصل جدید ولمعلم جدید من نفس المعلمین :  إعادة التدریس -٦
المتعاونین ویمكن دعوة معلمین من خارج المجموعة لحضور الدرس بشرط أن تقتصر 

 .المالحظة على فریق العمل والمیسر والخبیر
یة بحث الدرس مع توفیر یتأمل الفریق جمیع خطوات دورة استراتیج: التأمل وكتابة التقریر -٧

 .أدوات التأمل من سجالت وصور وتقاریر وغیرھا وتنظیمھا بصورة تقاریر تعلمیھ
ومن خالل العرض السابق لخطوات دورة استراتیجیة بحث الدرس، فقد أھتمت عدد من 
الدراسات في اقتراح برامج تدریسیة تشتمل على تلك الخطوات لمعرفة مدى فاعلیة تطبیق دورة 

إلي ) Yurnetti, 2018 (تیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم، فقد توصلت نتائج دراسة استرا
فاعلیة تنفیذ برنامج التعلم القائم استراتیجیة بحث الدرس في تدریس الفیزیاء من قبل مجموعة من 
المعلمین في سولوك بإندونیسیا في تنمیة التدریس القائم على بحث الدرس من خالل العمل وسط 

إلي فاعلیة برنامج التطویر المھني ) ٢٠١٧(كما أشارات دراسة أبو سردانھ . عة من المعلمینمجمو
المستمر للمعلم القائم على المدرسة في تحسین الممارسات الصفیة في مدارس وكالة الغوث في 

؛ وأبو شملة وأبو شمالة )٢٠١٧(وتتفق دراسة أبو سردانھ مع دراسة كال من الخریبي . االردن
 في إشارتھم إلى فاعلیة برنامج التطویر المھني المستمر Hamzeh, 2014)(وحمزة ؛ )٢٠١٨(

للمعلم القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تحسین وتطویر الممارسات الصفیة والنمو المھني 
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للمعلمین قبل وفي أثناء الخدمة في ضوء بعض المتغیرات وتوصیاتھم في تفعیل الدورات التدریبیة 
  .مج التطویر المھني حسب احتیاجات المعلمینلبرنا
  : التعقیب على اإلطار النظري والدراسات السابقة: رابعًا

من خالل العرض السابق لألدبیات التربویة والدراسات السابقة، تتضح أھمیة دورة 
ات ویتضح تنوع الدراس. استراتیجیة بحث الدرس في العملیة التدریسیة والتعلیمیة للمعلم والمتعلم

السابقة في تناولھا الستراتیجیة بحث الدرس، فمنھا ما ركز على فاعلیتھا في تنمیة الممارسات 
 ، ودراسة)Smith, 2008 (:التعلیمیة داخل المجتمعات المھنیة لمعلمي العلوم كدراسات

)Thompson, 2015( ومنھا ما اھتم بتصورات وأفكار معلمین معلمي العلوم نحو التعلم القائم ،
 ,Sickle (، دراسة Yakar & Turgut, 2017) (: استراتیجیة بحث الدرس كدراساتعلى

، ومنھا ما طبق برامج التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس على معلمي )2011
ویرجع ھذا التنوع إلى فاعلیة ) ٢٠١٧(العلوم في مراحل التعلیم المختلفة كدراسة أبو سردانة 

لدرس في اكتساب المعرفة العلمیة لمعلمي العلوم وإلى أھمیة إعداد برامج استراتیجیة بحث ا
للتطویر المھني في الكلیات والمدارس حیث تھتم بوضع نظام تعلیمي یھدف إلى تنمیة ممارسات 
وأفكار معلمي العلوم نحو استراتیجیة بحث الدرس، واستراتیجیة بحث الدرس تعتبر تنمیة مھنیة 

  .م المھني لمعلمي العلومداخل مجتمعات التعل
وتتفق الدراسة الحالیة في التركیز على أھمیة استخدام استراتیجیة بحث الدرس في تدریس 

 ,Thompson, 2015(  ،)Year & Turgot, 2017( ،)(Burnett (:العلوم كما في دراسات
2018 ،)Kanellopoulou & Darra, 2018( إال أنھا تختلف في الھدف، حیث الحظت ،

 قلة الدراسات التي استھدفت معرفة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة -على حد اطالعھا –حثة البا
نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في الوطن 

، تم تطبیقھما في )٢٠١٧(، والخریبي )٢٠١٨(فدراسة أبو شملة وأبو شمالة . العربي والمحلي
ظة غزة في فلسطین على شكل برنامج تدریبي للتطویر المھني للمعلمین، وكذلك دراسة أبو محاف

وھذا یستدعي إلى أھمیة إجراء الدراسة الحالیة في المملكة العربیة . في األردن) ٢٠١٧(سردانة 
السعودیة من أجل معرفة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على 

تیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة بعد تطبیقھ من قبل وزارة التعلیم في مدارس استرا
  .المملكة العربیة السعودیة في مراحل التعلیم

  :منھج الدراسة
یعد المنھج الوصفي المسحي نوع من البحوث الذي یتم بواسطتھ استجواب جمیع أفراد 

 وصف الظاھرة المدروسة من حیث طبیعتھا مجتمع البحث، أو عینة كبیرة منھا، وذلك بھدف
وعلیھ؛ اتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي في الكشف ) ٢٠١٠العساف (ودرجة وجودھا فقط 

عن طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث 
  . التعبیر عنھا كمیًا ووصفیًاالدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة و

  :مجتمع الدراسة وعینتھا
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة المقیدات في    

والبالغ ، )ھـ١٤٤٠-١٤٣٩(المدارس الثانویة الحكومیة التابعة إلدارة التعلیم بمدینة الخرج عام 
إدارة التعلیم واقتصرت عینة الدراسة على معلمات العلوم معلمة وفق إحصائیات ) ١٥٧(عددھن 

  . معلمة) ١١٠(الطبیعیة في المرحلة الثانویة التي تم اختیارھن عشوائیًا، بحیث بلغت العینة 
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٢٣٤

  وصف العینة حسب التخصص العلمي وعدد سنوات الخبرة في التدریس) ١(جدول رقم 
  النسبة المئویة  العدد  التخصص

 ٤١،٨ ٤٦ أحیاء
  ٢٨،٢  ٣١  كیمیاء

  ٣٠،٠  ٣٣  فیزیاء
  %١٠٠  ١١٠  المجموع

  النسبة المئویة  العدد  سنوات الخبرة

  ٢٨٫٢  ٣١   سنوات٥-١
  ٥٣٫٦  ٥٩   سنوات١٠-٦

  ١٨٫٢  ٢٠   سنوات١٠أكثر من 

  %١٠٠  ١١٠  المجموع

  :أداة الدراسة
 العلوم لتعرف طبیعة اتجاھات معلماتتمثلت أداة الدراسة في استبانھ من إعداد الباحثان 

، الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة 
مستعینان بما اطلعا علیھ من الدراسات السابقة التي تناولت التطویر المھني القائم على استراتیجیة 

، ) ٢٠١٧(، والخریبي )Collins, 2017(، ودراسة  Sickle, 2011)(بحث الدرس كدراسة 
فقرة، موزعة ) ٣٧(وتمت صیاغة فقرات االستبانة على شكل عبارات أو جمل تقریریة، بلغ عددھا 

فقرة، والتطویر المھني للمعلمات ) ١١(تطویر الممارسات الصفیة للمعلمات : على اربع محاور ھي
 مقیاس لیكرت واعتمد الباحثان علىفقرات، ) ٧(فقرات، والتقییم ) ٨(فقرة، والدعم المدرسي ) ١١(

في العبارات اإلیجابیة ) موافق ، موافق إلى حد ما ، غیر موافق( لمعرفة االستجابات ثالثي التدرج
  .عند تفسیر النتائج ویتم عكس التدریج في العبارات السلبیة

 :صدق االستبانة
 عبارة على مجموعة ) ٣٨(كانت االستبانة في صورتھا األولیة تتكون من : الصدق الظاھري

 المحكمین من ذوي االختصاص من أعضاء ھیئة التدریس في مجال المناھج وطرق من
) ٦(تدریس العلوم، والمشرفات من ذوات الخبرة في مجال تدریس العلوم، وبلغ عددھم 

محكمین للتحقق من مدى وضوح وسالمة صیاغة عبارات األداة، وانتماء العبارات 
 الفقرات لزیادة الوضوح، وحذف فقرة للمجاالت، وفي ضوء ذلك تم إعادة صیاغة بعض

: عبارة موزعة على أربع محاور ھي) ٣٧(واحدة، واصبحت االداة بصورتھا النھائیة من 
عبارة، ) ١١(عبارة، والتطویر المھني للمعلمات) ١١(تطویر الممارسات الصفیة للمعلمات 

ك المحاور عبارات، وتم التركیز على تل)٦(عبارات، والتقییم ) ٨(والدعم المدرسي 
ألھمیتھا في نجاح العملیة التدریسیة والعمل على بناء معرفي مھني یدوم للمعلمین وینعكس 

 . على جودة التدریس واداء الطالب خالل تعلمھم
 تم حساب معامل ارتباط بیرسون لعینة استطالعیة بلغت :صدق االتساق الداخلي لالستبانة  

درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة معلمة للتحقق من مدى االرتباط بین ) ٣٠(
  .الكلیة لالستبانة
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٢٣٥

  معامالت ارتباط بیرسون لكل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة) ٢(جدول رقم 

الممارسات : المجال االول
  التطویر المھني: المجال الثاني الصفیة

  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة

٠،٨٤٨ ١٢  **٠،٨٨٤ ١**  

٠،٨٥٧ ١٣  **٠،٩٢٤ ٢**  

٠،٨٥٦ ١٤  **٠،٨٦٣ ٣**  

٠،٨٥٧ ١٥  **٠،٩٣١ ٤**  

٠،٩٣٧  ١٦  **٠،٩٤٣  ٥**  

٠،٩٥١  ١٧  **٠،٩٢١  ٦**  

٠،٩٢١  ١٨  **٠،٩٣٤  ٧**  

٠،٩٠٩  ١٩  **٠،٩٠٥  ٨**  

٠،٦٣٥  ٢٠  **٠،٨٨٩  ٩**  

٠،٩٣٩  ٢١  **٠،٩١٣  ١٠**  

٠،٩٣٢  ٢٢  **٠،٩١٦  ١١**  

  التقییم: المجال الرابع  م المدرسيالدع: المجال الثالث
  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة

٠،٧٧٩  ٣١  **٠،٧٧٣  ٢٣**  

٠،٩٠٤  ٣٢  **٠،٩١٥  ٢٤**  

٠،٩٤٥  ٣٣  **٠،٩١٦  ٢٥**  

٠،٩٢٥  ٣٤  **٠،٩٢٩  ٢٦**  

٠،٩٤١  ٣٥  **٠،٩٢٥  ٢٧**  

٠،٩٣٦  ٣٦  **٠،٩٢٢  ٢٨**  

٠،٩٢٩  ٣٧  **٠،٩١٨  ٢٩**  

٠،٨٩٨  ٣٠**  -  -  

  ).٠،٠١( دال إحصائیًا عند مستوى **
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٢٣٦

  )٣(جدول رقم 
  معامل االرتباط بین درجة كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلیة 

 معامل االرتباط مجاالت الدراسة

  **٠،٩٤٨ الممارسات الصفیة المجال األول

  **٠،٩٢٠ التطویر المھني  المجال الثاني

  **٠،٩٤١ الدعم المدرسي  المجال الثالث

  **٠،٩٥٤ التقییم  المجال الرابع

، )٠،٠١(یتبین من الجدولین السابقین أن جمیع عبارات ومجاالت االداة دالة عند مستوى   
وھذا یعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما تشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة 

  .وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة
  :ت األداةثبا

تم التحقق من ثبات األداة بحساب معامل ألفا كرونباخ على عینة استطالعیة من معلمات 
وھي درجة ثبات ) ٠،٩٨(معلمة، حیث بلغ معامل الثبات لألداة ) ٣٠(العلوم الطبیعیة عددھن 

وھي معامالت ) ٠،٩٧ ، ٠،٩٤(عالیة، كما ترواحت معامالت الثبات لمجاالت الدراسة ما بین  
  ).٢٠١٧،الخریبي(بات مرتفعة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة ث

  معامل ألفاكرونباخ لمجاالت أداة الدراسة) ٤(جدول رقم 
عدد   المجاالت

  ألفا كرونباخ معامل  العبارات

  ٠،٩٧٩  ١١  تطویر الممارسات الصفیة: المجال األول
  ٠،٩٤٥  ١١  التطویر المھني: المجال الثاني

 ٠،٩٦٥  ٨  الدعم المدرسي: الثالثالمجال 
  ٠،٩٦٣  ٧  التقییم: المجال الرابع

  ٠،٩٨٧  ٣٧  لألداة ككل

  : األسالیب اإلحصائیة
  :استخدم الباحثان عددًا من األسالیب اإلحصائیة المناسبة للتحلیل، وتمثلت في

كم على التكرارات، والنسب المئویة، واالنحرافات المعیاریة، والمتوسط الحسابي الموزون للح .١
استجابات معلمات العلوم الطبیعیة للمرحلة الثانویة على عبارات األداة ومجاالتھا، وكذلك 

 . تحدید ترتیب المجاالت بشكل عام
 لمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة )One Way Anova (تحلیل التباین األحادي .٢

ي وسنوات الخبرة في بین اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة یعزى إلى التخصص العلم
 .التدریس

 ). ٠،٦٦(حساب مدى وطول فئات المقیاس، حیث أن طول كل فئة في المقیاس بلغت  .٣



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٣٧

  فئات المقیاس وفق أداة الدراسة) ٥(جدول رقم 
  مدى المتوسطات  الترمیز  فئات المقیاس
  ١،٦٦ – ١  ١  غیر موافق

  ٢،٣٣ – ١،٦٧  ٢  موافق إلى حد ما
  ٣٫٠٠ – ٢،٣٤  ٣  موافق

  :ج الدراسة ومناقشتھانتائ
  :أوًال نتائج السؤال األول

 ما طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو :نص السؤال األول من أسئلة الدراسة على
في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة  التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس

 الثانویة؟
متوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب ال

عینة الدراسة على االداة في مجاالت الممارسات الصفیة، والتطویر المھني، والدعم المدرسي، 
  ).٦(كما ھو موضح في الجدول . والتقییم

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة عینة الدراسة على األداة) ٦(جدول رقم 

المتوسط   مجاالت االستبانة  م
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

 ١ ٠،٥٥١ ٢،٦٨ الممارسات الصفیة  ١
 ٢ ٠،٥٠٨ ٢،٦٦ التطویر المھني  ٢
 ٤ ٠،٥٩٧ ٦،٥٨ الدعم المدرسي  ٣
 ٣ ٠،٥٦٩ ٢،٦٤ التقییم  ٤

 ٠،٥٢٤ ٢،٦٢  المتوسط الحسابي العام
مات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني ایجابیة طبیعة اتجاھات معل) ٦(یوضح الجدول 

القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم في المرحلة الثانویة ، حیث بلغ متوسط 
، حیث جاءت )٢،٦٢(استجابة عینة الدراسة على عبارات أداة استراتیجیة بحث الدرس 

لیھا التطویر المھني بمتوسط ، وی)٢،٦٨(الممارسات الصفیة في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
، بینما جاء الدعم المدرسي بالمرتبة األخیرة )٢،٦٤(، ثم التقییم بمتوسط حسابي )٢،٦٦(حسابي 

  ).٢٫٥٨(بمتوسط حسابي 
 مع دراسةفي تدریس العلوم وتتفق نتائج ھذه الدراسة في ایجابیة استراتیجیة بحث الدرس 

)Mon et al , 2016 (ودراسة) (Yakar & Turgu, 2017  والتي بینت نتائجھا إلي فاعلیة ،
استراتیجیة بحث الدرس في تطویر وتنمیة أفكار معلمي العلوم من خالل النظریات البنائیة 
والمعرفیة للتعلم التعاوني بین المعلمین لتلبیة احتیاج المتعلمین بشكل أفضل في مجاالت التدریس، 

ضرورة اتباع خطوات )  Kanellopoulou & Darra, 2018 (وكذلك ھذا ما أكدتھ نتائج دراسة
ودراسة أبو شملة ) ٢٠١٧(استراتیجیة بحث الدرس عند تنفیذ دروس العلوم، ودراسة أبو سردانھ 
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٢٣٨

التي توصلت إلي فاعلیة برامج التطویر المھني المستمر القائم على ) ٢٠١٨(وأبو شمالة 
  .  المھني للمعلمیناستراتیجیة بحث الدرس في تحسین الممارسات الصفیة والنمو

ویعزي الباحثان سبب ایجابیة طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني 
القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم في المرحلة الثانوي إلى اھتمام وزارة التعلیم 

ثناء تنفیذ الدروس مما یدفع بتنفیذ برنامج التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس أ
معلمات العلوم إلى التأمل التفصیلي من خالل الممارسات الصفیة لخطوات تلك االستراتیجیة  في 
تدریس العلوم، وتساعد الستراتیجیة بحث الدرس على تفھم معلمات العلوم لمفھوم التطویر المھني 

 وتحقیق األھداف التدریسیة، باعتباره المستمر وأھمیتھ في تطویر المعلمات في الوظیفة التعلیمیة
  .وسیلة فعالة لنمو خبرات المعلمات في كافة الجوانب الشخصیة لھن

ولنعرف طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة 
ت األداة، تم بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة في كل مجال من مجاال

حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة، على النحو 
  :التالي

  :الممارسات الصفیة: أوًال
  استجابات أفراد عینة الدارسة لمجال الممارسات الصفیة) ٧(جدول رقم 

 درجة الموافقة

رقم 
 العبارات العبارة

یة
ئو

الم
ب 

نس
وال

ر 
كرا

الت
 

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ٩  ٢٣  ٧٨  ك
١  

تساعد في عرض الدرس عرضًا منطقیًا 
  ٨٫٢  ٢٠٫٩  ٧٠٫٩  ٪  .ھادفًا

١١ ٠،٦٣٣ ٢،٦٣ 

  ٥  ٢٠  ٨٥  ك

٢ 
تمكن من توظیف إستراتیجیات التعلم 

النشط المختلفة أثناء تنفیذ الدرس 
اوني، لعب األدوار، العرض التعلم التع(

  )إلخ..العملي، 
٪  ٤٫٥  ١٨٫٢  ٧٧٫٣  

١ ٠،٥٤٠ ٢،٧٣ 

  ٩  ٢٠  ٨١  ك
٣ 

تزید من تقدیم األنشطة المتنوعة 
  ٨٫٢  ١٨٫٢  ٧٣٫٦  ٪  .لمراعاة الفروق الفردیة بین الطالبات

١٠ ٠،٦٢٧ ٢،٦٥ 

  ١٠  ١٥  ٨٥  ك
٤ 

تشجع على تجریب األنشطة اإلبداعیة 
  ٩٫١  ١٣٫٦  ٧٧٫٣  ٪  .فالتفاعلیة داخل الص

٦ ٠،٦٣٤ ٢،٦٨ 

  ٧  ١٨  ٨٥  ك
٥ 

تساھم في توظیف أسالیب التقویم 
أثناء ) قبلي، وبنائي، وبعدي(المختلفة 

  ٦٫٤  ١٦٫٤  ٧٧٫٣  ٪  .تنفیذ الدرس
٢ ٠،٥٨٠ ٢٫٧١ 

  ١٠  ١٨  ٨٢  ك
٦  

تزید من فرصة تقدیم مھارات التغذیة 
الراجعة المستمرة للطالبات حول 

  ٩٫١  ١٦٫٤  ٧٤٫٥  ٪  .تعلمتقدمھن في ال
٨ ٠،٦٤٢ ٢٫٦٥ 
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٢٣٩

 درجة الموافقة

رقم 
 العبارات العبارة

یة
ئو

الم
ب 

نس
وال

ر 
كرا

الت
 

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ٦  ٢١  ٨٣  ك
٧  

تسمح بالتنوع في أسالیب التعزیز 
  ٥٫٥  ١٩٫١  ٧٥٫٥  ٪  االیجابي للطالبات

٤ ٠،٥٦٧ ٢،٧٠ 

  ٧  ٢٠  ٨٣  ك
٨  

تزید من القدرة الفعالة في تنظیم الغرفة 
  ٦٫٤  ١٨٫٢  ٧٥٫٥  ٪  .الصفیة تبعًا لھدف الدرس وتنفیذه

٥ ٠،٥٨٦ ٢،٦٩ 

  ٩  ١٩  ٨٢  ك
٩  

تتیح فرصة توظیف الموارد البیئة الخام 
  .في تنفیذ الدرس

  ٪  ٨٫٢  ١٧٫٣  ٧٤٫٥  
٧ ٠،٦٢٥ ٢،٦٦ 

  ٨  ١٧  ٨٥  ك
١٠  

تركز على توثیق وتدوین األفكار 
والمالحظات للطالبات أثناء تنفیذ 

  ٧٫٣  ١٥٫٥  ٧٧٫٣  ٪  .الدرس
٣ ٠،٥٩٩ ٢،٧٠ 

  ٩  ٢٠  ٨١  ك
١١  

منحى مبادئ تزید من فرصة تطبیق 
  ٨٫٢  ١٨٫٢  ٧٣٫٦  ٪  .التعلم ذو المعنى أثناء تنفیذ الدرس

٩ ٠،٦٢٧ ٢،٦٥ 

 ٠،٥٥١ ٢،٦٨ المتوسط الحسابي العام

یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ٧(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 
، حیث تراوحت متوسطات )٢،٦٨(الستجابات أفراد عینة الدراسة على الممارسات الصفیة بلغ 

، مما یدل على أن معلمات العلوم الطبیعیة لدیھن اتجاھات )٢،٧٣ -٢،٦٣(ھذا المجال ما بین 
ایجابیة نحو استراتیجیة بحث الدرس في مجال الممارسات الصفیة في تدریس العلوم الطبیعیة 

  .بالمرحلة الثانویة
في تحسین الممارسات الصفیة یة بحث الدرس وتتفق نتیجة ھذه الدراسة في ایجابیة استراتیج

، والتي ).Banda, Mudenda, Tindi, and Nakai, 2014 (مع دراسة والتدریسیة للمعلمات، 
توصلت إلي فاعلیة استراتیجیة بحث الدرس في تحسین مھارات التدریس لمعلمي العلوم وزیادة 

، حول فاعلیة )Smith, 2008 (ةمعدالت النجاح لدى المتعلمین في العلوم في زامبیا، ودراس
استراتیجیة بحث الدرس في تحسین الممارسات الفردیة في العملیة التدریسیة التعلمیة لدى معلمي 

، حول فاعلیة برنامج )٢٠١٧(العلوم في المرحلة االبتدائیة، كما تتفق مع نتائج دراسة الخریبي 
بحث الدرس في تحسین وتطویر الممارسات التطویر المھني المستمر للمعلم القائم على استراتیجیة 

الصفیة والنمو المھني للمعلمین قبل وفي أثناء الخدمة في ضوء بعض المتغیرات وتوصیاتھم في 
  .تفعیل الدورات التدریبیة لبرنامج التطویر المھني حسب احتیاجات المعلمین

 ، ٢،٦٣(ما بین كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لفقرات ھذا المجال تراوحت 
تمكن من توظیف " والذي ینص على) ٢(في المدى موافق، حیث حصلت العبارة رقم ) ٢،٧٣

التعلم التعاوني، لعب األدوار، العرض (استراتیجیات التعلم النشط المختلفة أثناء تنفیذ الدرس 
بمتوسط حسابي على المرتبة األولى  بین العبارات المتعلقة بالممارسات الصفیة )" إلخ..العملي، 
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٢٤٠

تساعد في عرض الدرس عرضًا منطقیًا " والذي ینص على) ١(وقد حصلت العبارة رقم ) ٢،٧٣(
  ).٢،٦٣(على المرتبة األخیرة بین العبارات المتعلقة بالممارسات الصفیة بمتوسط حسابي " ھادفًا 

سات ویعزو الباحثان ھذه النتیجة إلى أھمیة استراتیجیة بحث الدرس في تحسین الممار
الصفیة وفقًا لسیر الدرس وزیادة مھارة المعلمات في عرض الدروس بطریقة أكثر تشویقًا ومتعة 
وفعالیة، وتوظیف استراتیجیات التعلم النشط للتغلب على التحدیات التدریسیة التي تواجھ معلمات 

حلول مناسبة والتشاور والبحث واستخدام تجاربھن الشخصیة في اقتراح ، العلوم أثناء تنفیذ الدرس
والعمل معًا كفریق لتخطیط الدرس ومراقبة الدرس الذي ُیدرس لرصد تعلم ، لمواجھة ھذه التحدیات

المتعلمات، وتلخیص الدرس ومن ثم مراجعتھ وإعادة تدریسھ من خالل تبادل اآلراء واإلجراءات 
مار االمكانات الیومیة لتدریس الدرس فیما بینھم، كما تساعد استراتیجیة بحث الدرس في استث

المادیة والمعنویة المتاحة داخل المدرسة وخارجھا في تنمیة قدرات الطالبات على اكتساب مھارات 
  .التعلم الذاتي في الوصول إلى المعرفة وتوظیفھا كأداة أساسیة للتفكیر والتنور العلمي

  :التطویر المھني: ثانیًا
  تطویر المھنياستجابات أفراد عینة الدارسة على ال) ٨(جدول رقم 

 درجة الموافقة

رقم 
 العبارات العبارة

یة
ئو

الم
ب 

نس
وال

ر 
كرا

الت
 

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ٦  ١٨  ٨٦  ك
١٢  

تطور من الممارسات التأملیة الذاتیة في 
  ٥٫٥  ١٦٫٤  ٧٨٫٢  ٪  .تنفیذ الدرس

٢،٧٢ .  ٠،٥٥٧  ٣ 

  ٦  ١٨  ٨٦  ك
١٣ 

تھتم بتوظیف تقنیة المعلومات في 
  ٥٫٥  ١٦٫٤  ٧٨٫٢  ٪  .تدریس العلوم

٢،٧٣ .  ٠،٥٥٧  ٢ 

  ٦  ٢٠  ٨٤  ك
١٤ 

تسھم في االنخراط في مجتمع 
الممارسات المھنیة بین المعلمات داخل 

  ٥٫٥  ١٨٫٢  ٧٦٫٤  ٪  .وخارج المدرسة كمجتمع تعلم
٢،٧١ .  ٠،٥٦٤  ٤ 

  ٩  ١٩  ٨٢  ك
١٥ 

العالقة بین المدرسة تھتم بتفعیل 
  .ومؤسسات المجتمع

  ٪  ٨٫٢  ١٧٫٣  ٧٤٫٥  
٢٫٦٦ .  ٠،٦٢٥  ١٠ 

  ١٠  ١٤  ٨٦  ك

١٦ 

تزید من األفكار اإلبداعیة لتحدید 
المعوقات التدریسیة المختلفة 

  .ومؤشراتھا
  

٪  ٩٫١  ١٢٫٧  ٧٨٫٢  
٢٫٦٩ .  ٠،٦٣٢  ٦ 

  ١٠  ١٠  ٩٠  ك
١٧  

تسھم في تطویر األداء المھني لتدریس 
  ٩٫١  ٩٫١  ٨١٫٨  ٪  .العلوم

٢،٧٣ .  ٠،٦١٩  ١ 

  ١١  ١١  ٨٨  ك
١٨  

تركز على تحدید األھداف التعلیمیة 
  ١٠  ١٠  ٨٠  ٪  .والتعلمیة لمواصلة التطویر المھني

٢،٧٠ .  ٠،٦٤٣  ٥ 
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٢٤١

 درجة الموافقة

رقم 
 العبارات العبارة

یة
ئو

الم
ب 

نس
وال

ر 
كرا

الت
 

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ٩  ١٨  ٨٣  ك
١٩  

تكون اتجاھات ایجابیة نحو مھنة 
  ٨٫٢  ١٦٫٤  ٧٥٫٥  ٪  .التعلیم

٢،٦٧ .  ٠،٦٢٢  ٨ 

  ٢٦  ٢٠  ٦٤  ك
٢٠  

تقلل من توظیف التواصل واالتصال 
  ٢٣٫٦  ١٨٫٢  ٥٨٫٢  ٪  .الفعال في العملیة التعلیمیة التعلمیة

٢،٦٥ .  ٠،٦٣٠  ١١ 

  ٨  ١٨  ٨٤  ك
٢١  

تتیح فرصة اختیار الممارسات التربویة 
  .ھادفة التخطیط في تدریس العلوم

  ٪  ٧٫٣  ١٦٫٤  ٧٦٫٤  
٢،٦٩ .  ٠،٦٠٢  ٧ 

  ١١  ١٤  ٨٥  ك
٢٢  

قاء وفق معاییر التطویر تزید من االرت
  ١٠  ١٢٫٧  ٧٧٫٣  ٪  .المھني لمعلمات العلوم

٢،٦٧ .  ٠،٦٥١  ٩ 

. ٢،٦٦ المتوسط الحسابي العام  ٠،٥١٠  

أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) ٨(یتضح من نتائج الجدول 
، مما )٢،٧٣ - ٢،٦٣(ات ھذا المجال ما بین ، حیث تراوحت متوسط)٢،٦٠(التطویر المھني بلغ 

یدل على أن معلمات العلوم الطبیعیة لدیھن اتجاھات ایجابیة نحو على التطویر المھني في تدریس 
  .العلوم الطبیعیة بالمرحلة الثانویة

 Hamzeh, 2014)(ودراسة ) Thompson, 2015( وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة
استراتیجیة بحث الدرس في تحسن الكفاءة التدریسیة لمعلمي العلوم والتي توكد على فاعلیة 

والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا في المدارس الثانویة، وكذلك إلى تمكین المعلمین من تحسین 
  .تعلیمھم في مجال مناھج العلوم باستخدام استراتیجیة بحث الدرس

 ، ٢،٦٣(ھذا المجال تراوحت ما بین كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لفقرات 
تسھم " في ھذا المجال والذي ینص على) ١٧(في المدى موافق، حیث حصلت العبارة رقم ) ٢،٧٣

على المرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بالتطور " في تطویر األداء المھني لتدریس العلوم 
تقلل " فس المجال والذي بنص علىبن) ٢٠(، وحصلت العبارة رقم )٢،٧٣(المھني بمتوسط حسابي 

على المرتبة األخیرة بین " من توظیف التواصل واالتصال الفعال في العملیة التعلیمیة التعلمیة 
  ).٢،٧٣. (العبارات المتعلقة التطور المھني بمتوسط حسابي 

ویعزو الباحثان ھذه النتیجة إلى أن استراتیجیة بحث الدرس تساھم بشكل كبیر في توظیف 
نیة المعلومات في تدریس العلوم، كما تعمق الفھم اإلبداعي لمعلمات العلوم لتحدید المعوقات تق

التدریسیة المختلفة ومؤشراتھا في ضوء عملیة التطویر المھني لمعلمات العلوم، وكما تتیح أیضًا 
معلمي من فرصة التعلم مدى الحیاة وإحداث التغیرات والتحوالت والتوجھات في التطویر المھني ل

  .العلوم مما یحقق األھداف التعلیمیة والتعلمیة في العملیة التربویة وتؤكد رؤیتھا االیجابیة في ذلك
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٢٤٢

  :الدعم المدرسي: ثالثًا
  استجابات أفراد عینة الدارسة على الدعم المدرسي) ٩(جدول رقم 

 درجة الموافقة

رقم 
 العبارات العبارة

یة
ئو

الم
ب 

نس
وال

ر 
كرا

الت
 

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
  موافق

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ١٦  ٤٠  ٥٤  ك
٢٣  

جلسات االجتماع الداخلیة مع قائدة 
  .المدرسة كافیة في دعم تنفیذ الدروس

  ٪  ١٤٫٥  ٣٦٫٤  ٤٩٫١  
٢،٣٥ .  ٠،٧٢٢  ٨ 

  ١٢  ٢٤  ٧٤  ك

٢٤ 

تزید جلسات االجتماع الداخلیة مع قائدة 
لخبرات التعلیمیة المدرسة في تبادل ا

بین معلمات التخصص الواحد في 
  .المدرسة

٪  ٢،٥٦  ١٠٫٩  ٢١٫٨  ٦٧٫٣ .  ٠،٦٨٤  ٥ 

  ١٦  ٢٣  ٧١  ك
٢٥ 

تمكن جلسات االجتماع الداخلیة مع قائدة 
المدرسة من تطبیق استراتیجیة بحث 

. ٢،٥٠  ١٤٫٥  ٢٠٫٩  ٦٤٫٥  ٪  .الدرس بشكل ھادٍف  ٠،٧٣٩  ٧ 

  ١٥  ٢١  ٧٤  ك
٢٦ 

سات االجتماع الداخلیة مع تساعد جل
قائدة المدرسة من اكتساب مھارات 

. ٢،٥٤  ١٣٫٦  ١٩٫١  ٦٧٫٣  ٪  .العمل الجماعي في إنجاز المھام  ٠،٧٢٥  ٦ 

  ١٠  ٢٠  ٨٠  ك
٢٧ 

جلسات االجتماع الخارجیة مع المشرفة 
التربویة داعمة لتحسین األداء 

. ٢،٦٤  ٩٫١  ١٨٫٢  ٧٢٫٧  ٪  .التدریسي  ٠،٦٤٦  ٤ 

  ٨  ٢٠  ٨٢  ك

٢٨  

تمكن جلسات االجتماع الخارجیة مع 
المشرفة التربویة في تبادل الخبرات 
التعلیمیة بین المعلمات في المدارس 

  المختلفة
٪  ٢٫٦٧  ٧٫٣  ١٨٫٢  ٧٤٫٥ .  ٠،٦٠٧  ٢ 

  ٨  ١٩  ٨٣  ك

٢٩  

تطور جلسات االجتماع الخارجي مع 
المشرفة التربویة في األسالیب 

ت المعلمات التحفیزیة لالحتفاء بإنجازا
  .ونجاحاتھم

  

٪  ٢،٦٨  ٧٫٣  ١٧٫٣  ٧٥٫٥ .  ٠،٦٠٥  ١ 

  ٧  ٢٢  ٨١  ك

٣٠  

تشجع جلسات االجتماع الخارجي مع 
المشرفة التربویة من المناقشات البناءة 

بین المعلمات وعرض آرائھن والدفاع 
  .عنھا بإیجابیة

٪  ٢،٦٧  ٦٫٤  ٢٠  ٧٣٫٦ .  ٠،٥٩٢  ٣ 

امالمتوسط الحسابي الع  ٢٫٥٨ .  ٠،٥٩٧  
أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عینة ) ٩(تكشف النتائج اإلحصائیة للجدول 

 - ٢،٦٣(، حیث تراوحت متوسطات ھذا المجال ما بین )٢،٥٨(الدراسة على الدعم المدرسي بلغ 
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٢٤٣

المدرسي في ، مما یدل على أن طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة ایجابیة نحو الدعم )٢،٧٣
  .تدریس العلوم الطبیعیة بالمرحلة الثانویة

والتي أشارت إلي فاعلیة تنفیذ ) Yurnetti, 2018(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 
برنامج التعلم القائم استراتیجیة بحث الدرس في تدریس الفیزیاء من قبل مجموعة من المعلمین في 

قائم على بحث الدرس من خالل العمل وسط مجموعة من سولوك بإندونیسیا في تنمیة التدریس ال
  . المعلمین

 ، ٢،٣٥(كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لفقرات ھذا المجال تراوحت ما بین 
" والتي تنص على ) ٢٩(، حیث حصلت العبارة رقم )موافق(، والتي تشیر إلى درجة )٢،٦٨

لتربویة في األسالیب التحفیزیة لالحتفاء بإنجازات تطور جلسات االجتماع الخارجي مع المشرفة ا
على المرتبة األولى  بین العبارات المتعلقة بالدعم المدرسي بمتوسط حسابي " المعلمات ونجاحاتھم 

جلسات االجتماع الداخلیة مع قائدة " والتي تنص على) ٢٣(، وحصلت العبارة رقم )٢،٦٨(
 المرتبة األخیرة  بین العبارات المتعلقة بالدعم المدرسي على" المدرسة كافیة في دعم تنفیذ الدروس

  ).٢،٣٥(بمتوسط حسابي 
ویرجع الباحثان ھذه النتیجة إلى أھمیة المدرسة في بناء مجتمع معرفي یشجع على تبادل 
االفكار والمعلومات والمھارات بین المعلمات من جھة وبین المتعلمات من جھة آخري، مما یكون 

فیة من المفاھیم والممارسات التعلیمیة التعلمیة التي تنعكس إیجابیًا على البیئة لدیھم بنیة معر
المدرسیة وتحولھا إلى معرفة مھنیة تتمیز بصفات اكادیمیة وإداریة تشاركیة داخل النظام 
المدرسي، كما أن استراتیجیة بحث الدرس تؤكد على أثر جلسات الدعم سواء الداخلیة مع قائدة 

ارجیة مع المشرفة التربویة في تفاعل وتحفیز معلمات العلوم فیما بینھما سواء داخل المدرسة والخ
المدرسة أو خارجھا وكما تؤكد على أھمیة المتابعة میدانیًا من جمیع فریق عمل استراتیجیة بحث 

  .الدرس من أجل تحسین األداء التدریسي للمعلمات
  :التقییم: رابعًا

   عینة الدارسة على التقییماستجابات أفراد) ١٠(جدول رقم 
 درجة الموافقة

رقم 
 العباراتالعبارة

ب 
نس

وال
ر 

كرا
الت

یة
ئو

الم
 موافق 

موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

  ١٣  ٣٨  ٥٩  ك
  .عدد المشاھدات الصفیة كانت كافیة كمًا  ٣١

٪  ١١٫٨  ٣٤٫٥  ٥٣٫٦  
٢٫٤٢ .  ٠،٦٩٦  ٧ 

  ١١  ١٧  ٨٢  ك
٣٢ 

تساعد المشاھدات الصفیة من التأمل 
الذاتي في األفكار خالل المشاھدات 

  ١٠  ١٥٫٥  ٧٤٫٥  ٪  .الصفیة
٢،٦٥ .  ٠،٦٥٨  ٥ 

  ٨  ٢٣  ٧٩  ك
تزید المشاھدات الصفیة من دعم  ٣٣

  ٧٫٣  ٢٠٫٩  ٧١٫٨  ٪  .الممارسات الصفیة أثناء الدرس
٢،٦٥ .  ٠،٦١٥  ٦ 

  ٩  ١٨  ٨٣  ك
٣٤ 

التقییم المستمر في توفیر تزید جلسات 
تغذیة راجعة حول مدى التقدم في تنفیذ 

  ٨٫٢  ١٦٫٤  ٧٥٫٥  ٪  .الدرس
٢،٦٧ .  ٠،٦٢٢  ٤ 

. ٢،٦٩  ٨  ١٨  ٨٤  كتمكن جلسات التقییم النھائیة في إعطاء  ٣٥  ٠،٦٠٢  ٢ 
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٢٤٤

 درجة الموافقة
رقم 

 العباراتالعبارة

ب 
نس

وال
ر 

كرا
الت

یة
ئو

الم
 موافق 

موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

تصورًا كامًال لتنفیذ استراتیجیة بحث 
  ٧٫٣  ١٦٫٤  ٧٦٫٤  ٪  .الدرس بفعالیة

  ٨  ٢٠  ٨٢  ك
٣٦  

تسھم جلسات التقییم المستمرة في رصد 
وتوثیق االنجازات عن مدى تقدم التعلم 

  ٧٫٣  ١٨٫٢  ٧٤٫٥  ٪  .بدقة
٢،٦٧ .  ٠،٦٠٧  ٣ 

  ٨  ١٧  ٨٥  ك
٣٧  

التقییم المختلفة المشاركة تتیح جلسات 
في مجتمعات التعلم من أجل تطبیق 

  ٧٫٣  ١٥٫٥  ٧٧٫٣  ٪  .ستراتیجيأنماط جدیدة من التعلم اال
٢،٧٠ .  ٠،٥٩٩  ١ 

. ٢،٦٤ المتوسط الحسابي العام  ٠،٥٦٩  

یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ١٠(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 
، حیث تراوحت متوسطات ھذا المجال ) ٢،٦٤(الستجابات مفردات عینة الدراسة على التقییم بلغ 

ن طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة ایجابیة نحو ، مما یدل على أ)٢،٧٣ - ٢،٦٣(ما بین 
  .التقییم في تدریس العلوم الطبیعیة بالمرحلة الثانویة

، حول )Collins, 2017(دراسة و) Sickle, 2011(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 
 العقلیة أھمیة إستراتیجیة بحث الدرس في تنمیة الممارسات التعلیمیة من خالل تحسین القدرات

والتدریسیة للمعلمین مقارنة باالستراتیجیات التعلیمیة األخرى مما یؤدي إلى تحسین معتقدات 
  .معلمي العلوم في المرحلة الثانویة بطریقة إیجابیة

 ، ٢،٤٢(كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لفقرات ھذا المحور تراوحت ما بین 
تتیح " والتي تنص على) ٣٧(، حیث حصلت العبارة رقم )قمواف(، والتي تشیر إلى درجة )٢،٧٠

جلسات التقییم المختلفة المشاركة في مجتمعات التعلم من أجل تطبیق أنماط جدیدة من التعلم 
، )٢،٧٠(على المرتبة األولى  بین العبارات المتعلقة بالتقییم بمتوسط حسابي " االستراتیجي 

على " عدد المشاھدات الصفیة كانت كافیة كمًا" ىوالتي تنص عل) ٣١(وحصلت العبارة رقم 
  ).٢،٤٢(المرتبة األخیرة  بین العبارات المتعلقة بالتقییم بمتوسط حسابي 

ویعزو الباحثان ھذه النتیجة إلى أھمیتھ التقییم في تحقق األھداف التعلیمیة والتدریسیة، 
 والممارسات التدریسیة لمعلمات العلوم باعتباره جانبًا مھمًا یؤثر مباشرة في تحسین االداء التعلیمي

من جھة، وتغیر سلوك المتعلمات من خالل تعزیز وتدعیم عناصر القوة او االیجابیات في العملیة 
التعلیمیة، ومعالجة السلبیات وعناصر الضعف من أجل تحسین جودة تدریس العلوم من جھة 

مدى تحقیقھن لتوقعات معلماتھن عن آخري، وكذلك یوفر التقییم التغذیة الراجعة للطالبات عن 
تقدمھن العلمي والتعلیمي، كما یوجھ المعلمات نحو التطویر المھني االیجابي وإحداث تغیرات في 

  .نطام التعلیم والتدریس
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٢٤٥

  :نتائج السؤال الثاني: ثانیًا
 المھني  ما مدى اختالف طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر:نص السؤال الثاني

القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة في لمرحلة الثانویة بتأثیر التخصص 
  :العلمي والخبرة في التدریس؟ لإلجابة عن ھذا السؤال، فقد تم بناء على المتغیرات التالیة

  :التخصص العلمي: أوًال
العلوم الطبیعیة نحو التطویر للتعرف على مدى وجود اختالف في طبیعة اتجاھات معلمات 

المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة لمرحلة الثانویة باختالف 
≤  α( عند مستوى داللة ) one way Anova(التخصص، استخدم الباحثان تحلیل التباین األحادي 

  ).١١(وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول ) ٠،٠٥
لتوضیح الفروق بین ) one way ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ) ١١(جدول رقم 

  استجابات أفراد العینة  باختالف التخصص العلمي

مجموع   المجموعات  المحاور
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى الداللة   قیمة ف  المربعات

)٠،٠٥(  

الممارسات  ٠،٢٩٧ ٢ ٠،٥٩٥ بین المجموعات
 الصفیة

  ٠٫٣٠٤ ١٠٧ ٣٢،٥٤١ داخل المجموعات

٠،٩٧٧ 
 

٠،٣٨٠ 
 

  غیر دالة

التطویر  ٠،٢٨٦ ٢ ٠،٥٧١ بین المجموعات
 المھني

  ٠،٢٥٨ ٠٧ ٢٧،٦٠٦ داخل المجموعات

١،١٠٧ 
 

٠،٣٣٤ 
 

  غیر دالة

الدعم  ٠،٣٦٧ ٢ ٠،٧٣٣ بین المجموعات
 المدرسي

  ٠،٣٥٧ ١٠٧ ٣٨،١٧٦ داخل المجموعات

١،٠٢٧ 
 

٠،٣٦١ 
 

  غیر دالة

 لتقییما ٠،٢٢٨ ٢ ٠،٤٥٦ بین المجموعات

  ٠،٣٢٦ ١٠٧ ٣٤،٨٧٥ داخل المجموعات

٠،٦٩٩ 
 

٠،٤٩٩ 
 

  غیر دالة

  ) ٠،٠٥(دال عند مستوى داللة 
إلى عدم وجود اختالف ذات داللة إحصائیة في ) ١١(تشیر النتائج الموضحة بالجدول 

القائم على استراتیجیة بحث الدرس مجاالت اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني 
وھذه النتیجة تدل على أن . في تدریس العلوم الطبیعیة للمرحلة الثانویة یعزى للتخصص العلمي

طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس لم 
مات باختالف تخصصاتھن قد حصلن على وقد یعود ذلك إلى أن المعل. تتأثر بالتخصص العلمي

دورات أكادیمیة كافیة ومتشابھا في برامج التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس التي 
تنفد من قبل وزارة التعلیم، وخاصة في العلوم ألنھا تعتبر من المقومات األساسیة لكل العلوم 

ة المعاصرة، وتعتبر عامل مؤثر في التنمیة العلمیة الطبیعیة، واألداة الفعالة لحل المشكالت العلمی
  . والمھنیة وكذلك في التقدم التقني في مجاالت العلوم المختلفة

( ودراسة ) Thompson, 2015(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج ما توصلت إلیھ دراسة 
Bridges,2015 ( ي عملیة من أن التخصص العلمي ال یؤثر في كفاءة معلمي العلوم المعرفیة ف

  .التدریس
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٢٤٦

  :سنوات الخبرة في التدریس: ثانیًا
للتعرف على مدى وجود اختالف في طبیعة اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر 
المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة لمرحلة الثانویة باختالف 

) one way Anova(احثان تحلیل التباین األحادي عدد سنوات الخبرة في التدریس، استخدم الب
  )..١٢(وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول ) ٠،٠٥≤  α( عند مستوى داللة 

لتوضیح الفروق بین ) one way ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ) ١٢(جدول رقم 
  استجابات أفراد العینة باختالف عدد سنوات الخبرة في التدریس

مجموع   جموعاتالم  المحاور
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى الداللة   قیمة ف  المربعات

)٠،٠٥(  

الممارسات  ٠،٤٣٨ ٢ ٠،٨٧٧ بین المجموعات
 الصفیة

  ٠٫٣٠١  ١٠٧ ٣٢،٢٥٨ داخل المجموعات

١،٤٥٤ 
 

٠،٢٣٨ 
 

غیر 
  دالة

التطویر  ٠،١٧٢ ٢ ٠،٣٤٥ بین المجموعات
 المھني

ل المجموعاتداخ  ٠،٢٦٠ ١٠٧ ٢٧،٨٣٢  

٠،٦٦٣ 
 

٠،٥١٧ 
 

غیر 
  دالة

الدعم  ٠،٣٩٦ ٢ ٠،٧٩٢ بین المجموعات
  المدرسي

  ٠،٣٥٦ ١٠٧ ٣٨٫١١٧ داخل المجموعات 

١،١١١ 
 

٠،٣٣٣ 
 

غیر 
  دالة

 التقییم ٠،٤٤٧ ٢ ٠،٨٩٣ بین المجموعات

  ٠،٣٢٢ ١٠٧ ٣٤،٤٣٧ داخل المجموعات

١،٣٨٨ 
 

٠،٢٥٤ 
 

غیر 
  دالة

  )٠،٠٥ ≤ α( عند مستوى داللة 
عدم وجود اختالف في طبیعة اتجاھات معلمات ) ١٢(یتبین من النتائج الموضحة بالجدول 

العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم الطبیعیة 
لخبرة ال وھذه النتیجة تشیر على أن سنوات ا. للمرحلة الثانویة یعزى لسنوات الخبرة في التدریس

تؤثر في اتجاھات معلمات العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث 
وقد یعود السبب في ذلك أن المعلمات ذوات الخبرة المنخفضة والمرتفعة حصلن على ، الدرس

ث الدرس دورات تدریبیة كافیة أثناء الخدمة في برامج التطویر المھني القائم  على استراتیجیة بح
المنفذة من قبل وزارة التعلیم مما ساعدھن على مواكبة التطور المھني في تدریس العلوم، وتدریب 
معلمات العلوم على أسالیب التعلم النشط بحث مع توفیر اإلمكانات المناسبة لتشجعیھن على التعلم 

  .والتعلیم المستمر
، )Coenders & Verhoef, 2018(وتتفق النتیجة ھذه الدراسة مع نتیجة دراسة 

حول عدم تأثیر الخبرة التدریسیة على كفاءة والفھم المفاھیمي   ) Yangco et al, 2016( ودراسة 
  . بین المعلمین المبتدئین وذوي الخبرة نحو استراتیجیة بحث الدرس في تدریس العلوم
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٢٤٧

  :توصیات الدراسة
  : الباحثان یتقدمان بالتوصیات التالیةفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة، فإن

ضرورة اھتمام الخبراء التربویین ومطوري المناھج بأھمیة استراتیجیة بحث الدرس  .١
 .في تنفیذ دروس مناھج العلوم

تفعیل دور اإلشراف التربوي في متابعة المعلمات حول مدى استخدام استراتیجیة بحث  .٢
 .الدرس أثناء تنفیذ دروس العلوم

بصیر معلمات العلوم إلى ضرورة استخدام استراتیجیة بحث الدرس في االھتمام ت .٣
 .العملیة التدریسیة

ضرورة إلزام برامج إعداد معلمي العلوم في الجامعات والمدارس باستخدام  .٤
 .استراتیجیة بحث الدرس لتطویر الممارسات التدریسیة لمعلمي العلوم

الدرس وخطواتھا وكیفیة تدریسھا تزوید معلمات العلوم بكتیبات عن استراتیجیة بحث  .٥
 .في العلوم

التركیز على زیادة عدد البرامج التي تھتم بالتطویر المھني لمعلمات العلوم علمیًا  .٦
 .وتربویًا

ضرورة نشر ثقافة التطویر المھني بین معلمات العلوم مع التأكید على المسؤولیة  .٧
 .الفردیة لمواكبة ھذا التطور

  :المقترحات البحثیة
  :ًال للدراسة الحالیة یقترح إجراء البحوث التالیةاستكما

دراسة مشابھة للتعرف على اتجاھات معلمین العلوم الطبیعیة نحو التطویر المھني  .١
 .القائم على استراتیجیة بحث الدرس وعمل مقارنات بین النتائج التي تم التوصل إلیھا

 .ئي والمتوسطدراسة مشابھة على معلمات العلوم في مراحل التعلیم االبتدا .٢
دراسة لقیاس العالقة بین اتجاھات معلمات العلوم نحو التطویر المھني القائم على  .٣

 .استراتیجیة بحث الدرس والتحصیل الدراسي لطالباتھن
دراسة حول فاعلیة برنامج تدریبي نحو التطویر المھني القائم على استراتیجیة بحث  .٤

 .لعلومالدرس لتطویر الممارسات التدریسیة لمعلمات ا
دراسة للكشف عن ممارسات معلمات العلوم الستراتیجیة بحث الدرس في الفصول  .٥

 . الدراسیة لمراحل التعلیم المختلفة
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  . أثناء النشر الوطنیة
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