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المخمص:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع الممارسة المينية لمعممي العموم في المرحمة
الثانوية في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ,ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام
المنيج الوصفي المسحي ,وكانت بطاقة المالحظة أداة لمدراسة لمعرفة واقع الممارسة المينية
لمعممي العموم في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين.
وقد طبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  9331/9341ىـ
عمى عينة من معممي العموم الطبيعية بالمرحمة الثانوية بمحافظة تربة التابعة لتعميم الطائف
وقد بمغت عينة الدراسة  01معمماً من مجتمع الدراسة البالغ  43معمماً ,وتوصمت الدراسة إلى
أن أداء معممي العموم بالمرحمة الثانوية في معيار "تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا " كان
بدرجة متوسطة ,كما أن األداء في معيار "بيئات تعمم تفاعمية وداعمة لمطالب" كان
أيضاً بدرجة متوسطة ,بينما تشير الدراسة إلى درجة ضعيفة من األداء لمعممي العموم
بالمرحمة الثانوية في معيار "تقويم أداء الطالب"  ,وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات
والمقترحات اليامة.
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Abstract:
This Study aimed to identify the reality of the professional practice
of science teachers in the secondary stage in the light of the standards
and professional career of teachers. To achieve the objectives of the
study, the surveying descriptive method was used. The observation card
was the tool for studying the reality of the professional practice of
science teachers in light of the standards and professional career of
teachers
The study tool was applied in the first semester of the academic
year 1439/1440 AH on a sample of natural sciences teachers in the
secondary stage in Tarabah governorate belonging to Taif education.
The study sample reached 20 teachers from the study society of 36
teachers. The study concluded that the performance of science teachers
in the secondary stage in the module planning and implementation
standard was medium, and the performance in the "interactive and
supportive student learning environments" was also medium, while the
study indicated a poor performance of secondary stage science teachers
in the Student Performance Assessment The study came out with
important recommendations and propoals.
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مقدمة:

إن بناء النظام التعميمي في أي دولة كانت من األىمية بمكان إذ أنو القمب
ّ
النابض لنيضة األمم وتقدميا ,وما نشيده اآلن من تطور متسارع في االنتقال من عصر يعتمد
األدوات البسيطة إلى عصر يعيش ثورة عممية وتقنية ال مثيل ليا ما ىو إال ثمرة من ثمار النظم
التعميمية الرائدة.
الفعالة والمشجعة حمّق في سماء اإلبداع
إن العقل اإلنساني متى وجد األطر والنظم ّ
واالبتكار والريادة بما يعود عمى المجتمعات بالخير والنماء.
أدركت دول العالم المتقدمة أن السبيل لمرقي والمنافسة العالمية ىو إصالح األنظمة
التعميمية فاىتمت بيا؛ ألنيا األساس الذي تدور عميو عجمة التقدم في جميع المجاالت التقنية
واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا.
ومن أىم الحركات اإلصالحية لمتعميم في العالم إصالح التعميم القائم عمى المعايير في
الواليات المتحدة وىي العممية التي قادتيا الواليات المتحدة األمريكية إلصالح التعميم منذ
الثمانينيات من القرن العشرين عن طريق إعداد معايير أكاديمية عما يتوجب عمى الطالب
معرفتو وفيمو وما يجب أن يكونوا قادرين عميو من الميارات.
وكذلك الحال في الدول المتقدمة تعميمياً مثل فنمندا واليابان وسنغافورة فإنيا لم تصل إلى
الريادة في التعميم إال بعد حركات إصالحية لألنظمة التعميمية ,ونحن في المممكة العربية
السعودية لسنا بمنأى عن دول العالم المتقدم ولدينا من المقومات ما يؤىمنا لموصول إلى أعمى
المستويات التعميمية ,وقد أولت حكومة المممكة العربية السعودية التعميم اىتماماً بالغاً منذ
تأسيسيا وقد جاء الوقت الذي يجب أن تقف فيو السعودية في مقدمة دول العالم تعميمياً ,
اع يمتثل الشخصية السعودية المتزنة ويواكب التطورات العالمية
فالتعميم ىو السبيل لبناء جيل و ٍ
والثورة التقنية والمعرفية.
وال بد ألي إصالح تعميمي أن ينطمق من المعمم الذي يعد حجر الزاوية بما يتركو من
بصمات سموكية ومعرفية وتنمية ميارية وفكرية وما يزرعو من قيم واتجاىات لدى طالبو.
وقد ركزت رؤية المممكة  0141عمى تعزيز دور المعمم وتأىيمو لمساىمتو اليامة في
تمكين األجيال من المعارف والميارات ,وتطوير مواىبيم وبناء شخصياتيم.
من أجل ذلك أعدت المعايير المينية لممعممين لتحقيق رؤية المممكة التي أكدت عمى
االلتزام بـ ـ«تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعميمي من أجل متابعة مخرجات التعميم
وتقويميا وتحسينيا » و« تعزيز دور المعمم ورفع تأىيمو ,ومتابعة مستوى التقدم في ىذا المجال»
وقد أعدت المعايير والمسارات المينية لممعممين المتوافقة مع األىداف التعميمية لممممكة
العربية السعودية واعتمدت بقرار مجمس إدارة ىيئة تقويم التعميم في اجتماعو الرابع بتاريخ
 9341/0/3ىـ الموافق  0190/91/03م.
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وتحدد ىذه المعايير والمسارات المينية لممعممين القيم والمسؤوليات التي ينبغي عمى
المعمم تمثميا ومعرفتيا واتقانيا ,كما تعد المعايير المينية المنطمق األساس لممعمم لمقيام بميامو
المينية بكفاية واقتدار.
وقد أظيرت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في دول مثل :أمريكا وكندا وسنغافورة
وبريطانيا وأستراليا أن تطبيق المعممين المعايير المينية ينعكس إيجاباً عمى أدائيم الميني وعمى
تحسين تحصيل الطالب ,ففي الواليات المتحدة األمريكية أجريت دراسة تيدف لمتعرف عمى أثر
تطبيق المعايير والمسارات المينية لممعممين عمى أداء المعممين األقل كفاءة  ,وكشفت النتائج أن
لتطبيق المعايير أث اًر إيجابياً كبي اًر عمى تحسين أداء المعممين ,انعكس بشكل واضح عمى مستوى
تحصيل طالبيم الذي تحسن بنسبة ( %31المعايير والمسارات المينية لممعممين في المممكة
العربية السعودية)

مشكمة الدراسة:

درست ىيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية النظام التعميمي السعودي ورؤيتو
المستقبمية ,مع تشخيص الواقع الحالي لمتعميم والمعممين وما ط أر عميو ,كما قامت بدراسة أفضل
الممارسات المحمية والدولية في مجال المعايير المينية لممعممين وذلك لبناء المعايير والمسارات
المينية لممعممين التي اعتمدت فيما بعد لتجويد التعميم وتحسين مخرجاتو من خالل رفع جودة
أداء المعممين.
وحيث يرى الغامدي (,0191ص  )901أن ىناك انخفاضاً في مستوى أداء معممي
العموم لمميارات التدريسية التي تؤىمو لممارسة مينة التدريس بمراحل التعميم العام ,فقد جاءت
فكرة ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع الممارسة المينية ألداء معممي العموم بالمرحمة الثانوية في
ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ,خصوصاً أنو لم يتقدميا  -فيما أعمم  -دراسة في
ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين التي اعتمدت من ىيئة تقويم التعميم.

أسئمة الدراسة:

يمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء المعايير والمسارات
المينية لممعممين؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئمة التالية:
 .9ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في تخطيط الوحدات الدراسية
وتنفيذىا في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟
 .0ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في تييئة بيئات تعمم تفاعمية
وداعمة لمطالب في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟
 .4ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في تقويم أداء الطالب في ضوء
المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟
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أهداف الدراسة:

 -9التعرف عمى واقع أداء معممي العموم بالمرحمة الثانوية في تخطيط الوحدات الدراسية
وتنفيذىا.
 -0التعرف عمى واقع أداء معممي العموم بالمرحمة الثانوية في تييئة بيئات تعمم تفاعمية
وداعمة لمطالب.
 -4التعرف عمى واقع أداء معممي العموم بالمرحمة الثانوية في تقويم أداء الطالب.

أهمية الدراسة:

تناولت ىذه الدراسة واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء
المعايير والمسارات المينية لممعممين ,وتكمن أىمية الدراسة في التالي:
-9
-0
-4
-3

قد تعطي مؤشرات فعمية عن األداء الفعمي لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية.
يمكن أن تسيم في رفع جودة المعممين وتحسين تحصيل الطالب.
ضبط مسارات تقدم المعممين المينية ,ليساعد ذلك عمى تقديم البرامج المينية المناسبة.
تساعد المعممين عمى التقويم الذاتي ,مما يعمل عمى تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
الضعف لدييم.

حدود الدراسة:

طبقت هذه الدراسة في ضوء الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية:
اقتصرت الدراسة عمى معايير الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء
المعايير والمسارات المينية لممعممين التي أقرتيا ىيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية
( 9341ىـ 0190-م )
 الحدود الزمانية:
تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام 9331/9341ىـ
 الحدود المكانية:
تم تطبيق الدراسة في المدارس الثانوية التابعة لمحافظة تربة  -الطائف.
 الحدود البشرية:
اقتصرت الدراسة عمى عينة من معممي العموم في المرحمة الثانوية بمحافظة تربة.

مصطمحات الدراسة:

تعرف اصطالحاً بأنيا «القيم والمسؤوليات
المعايير والمسارات المهنية لممعممينّ :
والمعارف والممارسات التي ينبغي عمى المعمم تمثّميا ومعرفتيا واتقانيا» (المعايير والمسارات
المينية لممعممين في المممكة العربية السعودية ,0190 ,ص )94واجرائياً يعرفيا الباحث بأنيا
المعايير التي أعدتيا ىيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية ,والتي اعتمدت بقرار مجمس
إدارة ىيئة تقويم التعميم في إصدارىا األول عام 0190م ,والالزم توافرىا في أداء معممي العموم
بالمرحمة الثانوية في مدارس محافظة تربة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات السابقة:
حظي مجال تقويم أداء المعممين عموماً ومعممي العموم خصوصاً في ضوء المعايير
المينية باىتمام الباحثين لما ليذه الدراسات والبحوث من أىمية في التعرف عمى واقع المعممين
مينياً ومدى ممارستيم لممعايير المينية وما يترتب عمى ىذه الدراسات من حمول وتوصيات
لالرتقاء بالعممية التعميمية وتحسين الكفاءة المينية لممعممين.
فقد ىدفت دراسة عبداهلل ( )0112إلى تقويم األداء التدريسي لمعممي الكيمياء بالمرحمة
الثانوية في المممكة العربية السعودية من خالل الكفايات التعميمية ,وتحديد الكفايات التعميمية
الالزم توافرىا لدى معممي الكيمياء لممرحمة الثانوية ,والتعرف عمى درجة أىمية ىذه الكفايات
ودرجة ممارستيا والحاجة التدريبية عمييا من وجية نظر معممي الكيمياء لممرحمة الثانوية
ومشرفييم ,وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باستخدام بطاقة المالحظة أداة
لمدراسة ,وتكونت عينة الدراسة من 911معمم ومعممة و 92مشرفاً تربوياً ,وقد أوصت ىذه
الدراسة بضرورة االىتمام والعناية بالكفايات التعميمية التي يرى المعممون والمشرفون أنيا ميمة
وضرورية في العممية التعميمية.
في حين استيدفت دراسة طالب ) 0191م( تقويم أداء معممي العموم بمرحمة التعميم
األساسي في ضوء المعايير المينية المعاصرة ,واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التفسيري من
خالل تطبيق أداة الدراسة وىي بطاقة المالحظة باإلضافة إلى استبانة ,وتكونت عينة الدراسة
من  11معمماً ومعممة ,وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة ضعف أداء معممي العموم في مرحمة
التعميم األساسي عموماً.
أما دراسة العميمات ( )0191فقد ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممي المرحمة
األساسية األولى باألردن لمكفايات المينية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعممين مينياً من
وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين ,واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي من خالل
االستبانة أداة لمدراسة ,وتكونت عينة الدراسة من  90مشرفاً ومشرفة و  01مدي اًر ومديرة,
وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية األولى لمكفايات التدريسية في
ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعممين مينياً كانت متوسطة.
في حين أن دراسة الغامدي (0191م( ىدفت إلى تقويم أداء معممي العموم الطبيعية
بالمرحمة المتوسطة بمنطقة الباحة في ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية ,واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي المسحي من خالل تطبيق أداتي الدراسة وىما المالحظة والمقابمة ,وتكونت عينة
الدراسة من  40معمماً ,وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة أن ممارسة معممي العموم لمجال
تخطيط التدريس كانت بدرجة منعدمة وكذا ممارسة معممي العموم لمجالي تنفيذ التدريس والتقويم
واالستفادة من نتائجو في ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية كانت بدرجة ضعيفة.

644

اجمللد  - 33العدد السابع  -جزء ثانى  -يىليى 2910

واقع الممارسة المهنية لمعممي العموم

أ /محمد بن مسحل البقمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي دراسة محمد ( )0199التي ىدفت إلى تقويم األداء التدريسي لمعممي العموم
بالمرحمة اإلعدادية في ضوء بعض المعايير الدولية المعاصرة ,فقد استعان الباحث بعينة من
 31معمماً من معممي العموم بالمرحمة اإلعدادية بمصر ,وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة
مالحظة تم إعدادىا في ضوء بعض المعايير الدولية المعاصرة ,وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة
أن مستوى األداء التدريسي لمعممي العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء مؤشرات األداء الدولية
المعاصرة كان دون حد التمكن المحدد بالدراسة.
وفي دراسة الغامدي (  0194م ( التي ىدفت إلى تقويم األداء التدريسي لمعممات
العموم في ضوء المعايير العالمية في محاولة رفع الكفاءة العممية واألدائية ليم في مجال
التخصص ,واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي من خالل استخدام بطاقة المالحظة
أداة لمدراسة ,وتكونت عينة الدراسة من  01معممة ,وفقد كان من أىم نتائج الدراسة أن األداء
التدريسي لمعممات العموم في ضوء المعايير العالمية لم يصل إلى مستوى الكفاية المطموب.
وجاءت دراسة الشيري ) 0193م ( لتيدف إلى تقويم أداء معممي العموم بالمرحمة
االبتدائية في مدينة الطائف في ضوء المعايير المينية لممعمم السعودي ,واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي المسحي من خالل استخدام بطاقة المالحظة أداة لمدراسة ,وتكونت عينة الدراسة
من  01معمماً  ,وتم التوصل إلى أن مستوى أداء المعممين كان بدرجة متوسطة في جميع
المجاالت.
وفي دراسة الدغيم ( )0190التي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى المعرفة التخصصية
لمعممي الكيمياء في ضوء المعايير المينية الوطنية بالمممكة العربية السعودية ,واستخدم الباحث
المنيج الوصفي المسحي ,فقد قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي في محتوى المعايير المينية
الوطنية التخصصية لمعممي الكيمياء وقد اشتممت عينة الدراسة عمى  44معمماً ومعممة,
وأظيرت الدراسة تدني أداء معممي الكيمياء في معيار المعرفة التخصصية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا أىمية الموضوع ,فقد نال مجال واقع
األداء التدريسي لمعممي العموم الطبيعية في ضوء المعايير المينية لممعممين اىتمام الباحثين,
وقد أظيرت النتائج تدني مستوى األداء الميني لمعممي العموم في كثير من الدراسات مثل دراسة
طالب ( )0191والغامدي ( )0191ومحمد ( )0199والغامدي ( ,)0194وال شك أن ىذه
النتائج تعطي مؤش اًر عمى أىمية إجراء العديد من الدراسات في ىذا الجانب لمحاجة إلى تطوير
الممارسات المينية لممعممين وتحسين المخرجات التعميمية؛ لذلك جاءت ىذه الدراسة لمعرفة واقع
الممارسات المينية لمعممي العموم في ضوء المسارات والمعايير المينية لممعممين في المممكة
العربية السعودية.

منهج الدراسة واجراءاتها:
منهج الدراسة:

منهج الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي وىو « الذي ييتم بوصف الظاىرة كما ىي
ويوضح مقدار ىذه الظاىرة ودرجات
عميو في الواقع وصفا دقيقاً ويعبر عنيا كيفياً وكمياً
ّ
ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى« (عبيدات وآخرون0111م  ,ص)919
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجتمع الدراسة وعينتها:
ذكر عبيدات وآخرون (  0111م  ,ص « ) 949بأن مجتمع الدراسة يتمثل في جميع
يكونون موضوع مشكمة البحث ».
األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين ّ
ويتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم في المرحمة الثانوية بمحافظة تربة والبالغ
عددىم  43معمماً ,كما تكونت عينة الدراسة من  01معمماً تم اختيارىم بطريقة عشوائية.

أداة الدراسة:

ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة الحالية ,واإلجابة عن أسئمتيا ,فقد تم استخدام بطاقة
مالحظة لقياس واقع الممارسة المينية لمعممي العموم في ضوء المعايير والمسارات المينية
لممعممين .حيث اطمع الباحث عمى األدب التربوي ,والدراسات السابقة ذات الصمة المباشرة مثل
دراسة عبداهلل ( )0112والعميمات ( )0191وطالب ( )0191والشيري ( )0193والدغيم
( ) 0190وغيرىا  ,والمعايير المينية المعتمدة من ىيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية,
ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة؛ تم إعداد بطاقة مالحظة مكونة من ثالثة معايير رئيسة,
اندرج تحتيا  91عشر مؤش اًر ,ثم عرضت عمى مجموعة من المحكمين إلبداء رأييم فييا ,وىذه
المعايير يمكن عرضيا كما في جدول (.)9
جدول ( )9المعايير والمسارات المهنية لممعممين ومؤشراتها
المعيار
تخطيط الوحدات
الدراسية وتنفيذىا

بيئات تعمم تفاعمية
وداعمة لمطالب

تقويم أداء الطالب

الرقم

المؤشر

9
0
4
3
1

يخطط الوحدات الدراسية واالنشطة المدرسية بتسمسل بنائي سميم.
يطبق طرق واستراتيجيات تدريس متنوعة.
يستخدم مصادر التعمم وتقنيات التعميم لتجويد عممية التعمم
يطبق أنشطة تعميمية متنوعة لبناء األبعاد المشتركة في المناىج.
يطبق أنشطة التدريس التي تنمي ميارات التفكير الناقد واالبداعي.
يطبق أنشطة ذات توقعات عالية لبناء قدرات الطالب عمى التعمم الذاتي
واالبداع.
يطبق ضوابط لبناء عالقات مع الطالب لتعزيز القيم االيجابية وبناء الشخصية.
يييئ بيئة صفية آمنة وجاذبة.
يوزع وقت التدريس بفاعمية إلتمام أنشطة التعمم.
يطبق مجموعة متنوعة من ميارات االتصال المفظية وغير المفظية لتعزيز التعمم.
يعد مجموعة متنوعة وشاممة من أدوات التقويم
يطبق التقويم التشخيصي والتكويني والختامي لتقويم أداء الطالب
يطبق أساليب التقويم الذاتي لمطالب بفاعمية.
يستخدم نتائج التقويم لتقديم تغذية راجعة بناءة لمطالب وألولياء األمور.
يقدم تقارير تعمم واضحة ودقيقة عن مخرجات تعمم الطالب.

3
0
2
1
91
99
90
94
93
91
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أ /محمد بن مسحل البقمي

واقع الممارسة المهنية لمعممي العموم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما تم تطبيق بطاقة المالحظة عمى عينة استطالعية مكونة من ( )3معممين من
معممي العموم لممرحمة الثانوية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتيا ,وذلك لمتأكد من:
 االتساق الداخمي بحساب معامل االتساق الداخمي من خالل معامل االرتباط بيرسون بيندرجة كل مؤشر والدرجة الكمية لمبطاقة ,فتراوحت القيم بين (.)1610-1633
 ثبات المالحظة :تم حساب معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات ,كما أعيد تطبيقالمالحظة بعد مرور أسبوعين عمى أفراد العينة ذاتيا ,وحسبت نسبة االتفاق بين
المالحظتين ,وذلك باستخدام معادلة كوبر ( ,)Cooperوبيذا جاءت النتائج كما يظير في
جدول (.)0
جدول( :)1نتائج ثبات بطاقة المالحظة
معامل ألفا كرونباخ

ثبات إعادة المالحظة

المعيار
تخطيط والوحدات الدراسية وتنفيذىا

1.01

1.00

بيئات تعمم تفاعمية وداعمة لمطالب

1.00

1.01

تقويم أداء الطالب

1.20

1.03

بطاقة المالحظة (الثبات الكمي)

1.21

1.03

تظير النتائج في جدول ( )0أن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة ويمكن
الوثوق بنتائج تطبيقيا.
تم تحديد درجة األداء وفقاً لممتوسط الحسابي ,وفقاً لقيم المتوسط الحسابي لكل مؤشر
من المؤشرات ,وذلك وفقاً لمجدول (: )4
جدول ( : )3تقدير مستوى األداء وفقاً لقيمة المتوسط الحسابي
درجة األداء
كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

المتوسط

-4.01

-0.31أقل

-9.31أقل

-1.21أقل

الحسابي

3.11

من 4.01

من 0.31

من 9.31

ضعيفة جداً
 -1أقل من 1.21

نتائج الدراسة:
أوالً :نتائج الدراسة المتعمقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها:
نص عمى:
لإلجابة عمى سؤال الدراسة األول الذي َّ

" ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في تخطيط الوحدات الدراسية
وتنفيذىا في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟".
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم تحديد درجة ممارسة المؤشرات األدائية المرتبطة بيذا المعيار في أداء معممي العموم
لممرحمة الثانوية ,تم حساب المتوسط الحسابي ,واالنحراف المعياري لدرجات كل مؤشر ,وكانت
النتائج كما يظير في جدول (.)3
جدول ( : ) 4المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ودرجة مستوى األداء ،في المعيار األول:
تخطيط والوحدات الدراسية وتنفيذها
المتوسط

االنحراف

درجة مستوى

4.11

1.31

كبيرة

0

يطبق طرق واستراتيجيات تدريس متنوعة.

9.11

1.24

متوسطة

4

يستخدم مصادر التعمم وتقنيات التعميم لتجويد عممية التعمم

1.01

9.93

ضعيفة جدا

9.01

1.00

ضعيفة

9.21

1.30

متوسطة

9.21

1.12

متوسطة

م
9

3
1

المؤشرات

الحسابي

يخطط الوحدات الدراسية واالنشطة المدرسية بتسمسل بنائي
سميم.

يطبق أنشطة تعميمية متنوعة لبناء األبعاد المشتركة في
المناىج.

يطبق أنشطة التدريس التي تنمي ميارات التفكير الناقد
واالبداعي.

المتوسط العام لممعيار األول (تخطيط والوحدات الدراسية
وتنفيذىا)

المعياري

األداء

يتضح من جدول ( )3أعاله أن المتوسط الحسابي لتقدير درجة مستوى األداء لعينة
الدراسة من معممي العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء معيار تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا,
قد بمغ ( )9.21بانحراف معياري قدره ( ,)1.12وبحسب تقدير مستوى األداء المعد ليذه
الدراسة ,فإن ىذا المتوسط يشير إلى درجة متوسطة من األداء لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية
في ىذا المعيار ,كما تشير قيمة االنحراف المعياري إلى تجانس متوسط التقدير لمستوى األداء
ألفراد العينة .وبالرغم من ذلك نجد أن بعض المؤشرات في ىذا المعيار قد وصل بعضيا إلى
درجة كبيرة ,كما في مؤشر (يخطط الوحدات الدراسية واألنشطة المدرسية بتسمسل بنائي سميم),
وقد يعزى ذلك إلى استعانة المعممين بمصادر خارجية لتخطيط الوحدات الدراسية واألنشطة مثل
تحضير الدروس الجاىزة وكذلك فإن منظومة األداء اإلشرافي تمزم المشرفين بتوزيع المقررات
الدراسية وتوزيعيا عمى المعممين ومتابعة التزاميم بتنفيذىا ,كذلك فإن أغمب المعممين قد سبق لو
تدريس المقرر مما أكسبو إلماماً بالمحتوى واالستراتيجيات المناسبة لتدريسو.
وىذه النتائج تتشابو مع نتائج دراسة العميمات ( )0191ودراسة الشيري ( )0193التي
أكدت أن ممارسة المعممين لمكفايات التدريسية في ضوء المعايير المينية كانت بدرجة متوسطة.
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أ /محمد بن مسحل البقمي

واقع الممارسة المهنية لمعممي العموم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً :نتائج الدراسة المتعمقة بسؤال الد ارسة الثاني ومناقشتها:
لإلجابة عمى سؤال الدراسة الثاني الذي نص عمى "
ما واقع الممارسة المينية لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في تييئة بيئات تعمم تفاعمية
وداعمة لمطالب في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟
تم تطبيق بطاقة المالحظة ,ثم تحديد درجة ممارسة المؤشرات األدائية المرتبطة بيذا

المعيار في أداء معممي العموم لممرحمة الثانوية ,تم حساب المتوسط الحسابي ,واالنحراف

المعياري لدرجات كل مؤشر ,وكانت النتائج كما يظير في جدول (.)1

جدول ( ) 5المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ودرجة مستوى األداء ،في المعيار الثاني:
بيئات تعمم تفاعمية وداعمة لمطالب
م
9
0
4
3
1

المتوسط

المؤشرات
يطبق أنشطة ذات توقعات عالية لبناء قدرات
الطالب عمى التعمم الذاتي واالبداع.

يطبق ضوابط لبناء عالقات مع الطالب لتعزيز
القيم االيجابية وبناء الشخصية.
يييئ بيئة صفية آمنة وجاذبة.

يوزع وقت التدريس بفاعمية إلتمام أنشطة التعمم.
يطبق مجموعة متنوعة من ميارات االتصال
المفظية وغير المفظية لتعزيز التعمم.

المتوسط العام لممعيار الثاني (بيئات تعمم تفاعمية وداعمة
لمطالب)

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة مستوى

9.01

1.33

متوسطة

0.41

1.33

متوسطة

0.31

1.31

كبيرة

0.11

1.31

متوسطة

0.40

1.30

متوسطة

4.91

1.22

األداء

كبيرة

يتضح من جدول ( )1أن متوسط تقدير درجة مستوى األداء لعينة الدراسة من معممي
العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء المعيار الثاني ,قد بمغ ( )0.40بانحراف معياري (, )1.30
وبحسب تقدير مستوى األداء المعد ليذه الدراسة ,فيذا المتوسط يشير إلى درجة متوسطة من
األداء لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في ىذا المعيار ,وتشير قيمة االنحراف المعياري الصغيرة,
إلى تجانس متوسط التقدير لمستوى األداء ألفراد العينة ,وقد تراوح متوسط تقدير درجة مستوى
األداء لمؤشرات ىذا المعيار ما بين (( )9.01متوسطة) ,إلى (( )4.91كبيرة) .والمؤشران
المذان حصال عمى درجة كبيرة في المعيار ىما (يوزع وقت التدريس بفاعمية إلتمام أنشطة
التعمم) ,و(يييئ بيئة صفية آمنة وجاذبة).
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لممؤشرات( :يطبق ضوابط لبناء عالقات مع الطالب لتعزيز القيم االيجابية
وبناء الشخصية) ,و(يطبق مجموعة متنوعة من ميارات االتصال المفظية وغير المفظية لتعزيز
التعمم) ,و(يطبق أنشطة ذات توقعات عالية لبناء قدرات الطالب عمى التعمم الذاتي واإلبداع) فقد

ظيرت جميعيا بدرجة متوسطة.
ويكمن أن تفسر ىذه النتائج بوجود ضعف في تأىيل المعممين في ميارات
االتصال واعتماد الكثير من المعممين عمى الطرق التقميدية في عممية التدريس التي ال تساعد

عمى التعمم الذاتي.

وىذه النتائج متوافقة مع نتائج العميمات ( )0191والشيري ( )0194في أن الممارسة
المينية لممعممين كانت بدرجة متوسطة.

ثالثاً :نتائج الدراسة المتعمقة بسؤال الدراسة الثالث ومناقشتها:
لإلجابة عمى سؤال الدراسة الثالث الذي نص عمى :ما واقع الممارسة المينية لمعممي

العموم بالمرحمة الثانوية في تقويم أداء الطالب في ضوء المعايير والمسارات المينية لممعممين ؟

تم تطبيق بطاقة المالحظة لتحديد درجة ممارسة المؤش ارت األدائية المرتبطة بمعيار
تقويم اداء الطالب في أداء معممي العموم لممرحمة الثانوية ,تم حساب المتوسط الحسابي,
واالنحراف المعياري لدرجات كل مؤشر ,وكانت النتائج كما يظير في جدول (.)3
جدول ( )6المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ودرجة مستوى األداء ،في المعيار الثالث:
تقويم أداء الطالب

المتوسط

م

المؤشرات

9

يعد مجموعة متنوعة وشاممة من أدوات التقويم

4

يطبق أساليب التقويم الذاتي لمطالب بفاعمية.

0
3
1

يطبق التقويم التشخيصي والتكويني والختامي لتقويم أداء الطالب
يستخدم نتائج التقويم لتقديم تغذية راجعة بناءة لمطالب وألولياء
األمور.

يقدم تقارير تعمم واضحة ودقيقة عن مخرجات تعمم الطالب.
المتوسط العام لممعيار الثالث (تقويم أداء الطالب)
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الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة مستوى

9.01

1.19

متوسطة

9.91

1.49

ضعيفة

9.31

1.11

األداء

متوسطة

9.91

1.49

ضعيفة

9.11

1.00

ضعيفة

9.44

1.43

ضعيفة
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واقع الممارسة المهنية لمعممي العموم

أ /محمد بن مسحل البقمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )3أن متوسط تقدير درجة مستوى األداء لعينة الدراسة من معممي
العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء المعيار الثالث ,قد بمغ ( )9.44بانحراف معياري (, )1.43
وبحسب تقدير مستوى األداء المعد ليذه الدراسة ,فيذا المتوسط يشير إلى درجة ضعيفة من
األداء لمعممي العموم بالمرحمة الثانوية في ىذا المعيار ,وتشير قيمة االنحراف المعياري الصغيرة,
إلى تجانس متوسط التقدير لمستوى األداء ألفراد العينة ,وقد تراوح متوسط تقدير درجة مستوى
األداء لمؤشرات ىذا المعيار ما بين (( )9.11درجة ضعيفة) ,إلى (( )9.01درجة متوسطة).
حيث ظير مؤشران بدرجة متوسطة وىما (يعد مجموعة متنوعة وشاممة من أدوات التقويم),
(يطبق التقويم التشخيصي والتكويني والختامي لتقويم أداء الطالب).
كما ظير ثالثة مؤشرات بدرجة ضعيفة وىي (يطبق أساليب التقويم الذاتي لمطالب
بفاعمية) و (يستخدم نتائج التقويم لتقديم تغذية راجعة بناءة لمطالب وألولياء األمور) ,و(يقدم
تقارير تعمم واضحة ودقيقة عن مخرجات تعمم الطالب).
ويمكن أن تفسر ىذه النتائج بقمة اىتمام المعممين بجانب التقويم وعدم تحري الدقة في
ذلك ,كما أن ضعف تأىيل المعممين في مجال التقويم وندرة الدورات التدريبية قد يكون سبب ًا
في ذلك.
وىذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة طالب ( )0191والغامدي ( )0191ومحمد
( )0199والغامدي ( )0194التي أكدت عمى ضعف الممارسة المينية لمعممي العموم وأنيا لم
تصل إلى حد التمكن خاصة دراسة الغامدي ( )0191التي أكدت عمى ضعف أداء معممي
العموم في مجال التقويم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات الدراسة:
بناء عمى النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي بالتالي:
ً
 -9التأكيد عمى مؤسسات إعداد المعممين بتبني المعايير والمسارات المينية لممعممين التي
اعتمدىا مجمس إدارة ىيئة تقويم التعميم بالمممكة العربية السعودية.
 -0التأكيد عمى جيات التدريب في و ازرة التعميم بإعداد برامج خاصة بالمعايير المينية تقدم
لممعممين أثناء الخدمة.
 -4تقييم البرامج التدريبية المعتمدة من جيات التدريب في و ازرة التعميم لمعرفة مدى مواءمتيا
مع المعايير المينية لممعممين.
 -3ضرورة عقد المشرفين التربويين ورش ولقاءات تربوية لممعممين لمناقشة المعايير المينية
لممعممين.
 -1تأىيل المعممين في مجال تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا ومجال بيئات التعمم التفاعمية
ومجال التقويم التي أكدت عمييا المعايير والمسارات المينية لممعممين.
بوزرة التعميم لنشر ثقافة المعايير
 -3التعاون بين ىيئة تقويم التعميم وادارة اإلشراف التربوي ا
المينية لدى المعممين ,والتأكيد عمى المشرفين التربويين بأىمية اعتمادىا في تقييم المعممين.
 -0بناء بطاقة تقويم أداء معممي العموم من قبل المشرفين التربويين باالستفادة من أداة الدراسة.

المقترحات:

 -9إجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة في المرحمة االبتدائية أو المتوسطة في التعميم العام.
 -0تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في ضوء المعايير والمسارات المينية.
 -4تقويم األداء الميني لمعممي العموم قبل الخدمة في ضوء المعايير المينية لممعممين.
 -3إجراء دراسة تجريبية حول أثر تطبيق المعايير المينية لممعممين عمى التحصيل الدراسي
لمطالب.
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واقع الممارسة المهنية لمعممي العموم

أ /محمد بن مسحل البقمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
الدغيم ,خالد )0190( .مستوى المعرفة التخصصية لمعممي الكيمياء في ضوء المعايير المينية
الوطنية بالمممكة العربية السعودية .مجمة رسالة التربية وعمم النفس,
(31-01 ,)13
الشيري ,خالد )0193( .تقويم أداء معممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء المعايير المينية
لممعمم السعودي .رسالة ماجستير غير منشورة,كمية التربية ,جامعة
الطائف.
طالب ,عبداهلل )0191( .تقويم أداء معممي العموم بمرحمة التعميم األساسي في ضوء المعايير
المينية المعاصرة .مجمة جامعة صنعاء لمعموم التربوية والنفسية,)9(0 ,
13-3
عبداهلل ,تيسير )0112( .تقويم األداء التدريسي لمعممي مادة الكيمياء بالمرحمة الثانوية في
المممكة العربية من خالل الكفايات التعميمية .رسالة ماجستير غير
منشورة ,كمية التربية ,جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ,السودان.
عبيدات ,ذوقان ,عدس ,عبدالرحمن  ,عبد الحي  ,كايد (  .) 0111البحث العممي مفيومو
وأدواتو وأساليبو .األردن :دار الفكر.
العميمات ,حمود )0191( .درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية في األردن لمكفايات المينية
في ضوء المعايير الوطنية الحديثة لتنمية المعممين مينياً  .مجمة الجامعة
اإلسالمية919-931 ,)0(92 ,
الغامدي ,سعد )0191( .تقويم أداء معممي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في ضوء
المعايير العالمية لمتربية العممية .مجمة القراءة والمعرفة,)913( ,
009-901
الغامدي ,فوزية سعيد )0194( .تقويم األداء التدريسي لمعممات العموم في المرحمة المتوسطة في
ضوء المعايير العالمية .رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية,
جامعة أم القرى ,مكة المكرمة.
ىيئة تقويم التعميم ,المعايير والمسارات المينية لممعممين في المممكة العربية السعودية)0190( .
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