
 
أداء معلمتتا العلتت ل رحلم التتد ايرىدا ضتتد لتتا يتت ء المعتتحضض  الم  ضتتد  مستتى  

  .للمعلل السع دي
 

 * حممود السالمات خري حممدد.
 ** أ.خالد حممد هادي الشهري

 الملخص
 

بالمرحلوة اببتدايةوةف فوي  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى األداء التدريسي لمعلمي العلوو 
ولتحقةق أهداف الدراسة أتوُّبع المنهج الوصوييف موخ لو    ضوء المعايةر المهنةة للمعلم السعوديف

استخدا  بطاقة الم حظة كأداة لجمع البةانات المتعلقة باإلجابة عخ أسوللة الدراسوةف وتنونوت عةنوة 
 رحلة اببتدايةة في مدينة الطايف.( معلماً للعلو  بمدارس البنةخ في الم92الدراسة مخ )

التوصل إلى عدد مخ النتايج مخ أهمها أن مستوى األداء التدريسي لمعلمي العلو  بالمرحلوة  وتم  
وكوذل  علوى  ,علوى األداة النلةوة اببتدايةة في ضوء المعايةر المهنةة للمعلم السعودي كوان متوسوطًا

 مجابتها.
التأكةود علوى كلةوات التربةوة لتبنوي المعوايةر المهنةوة للمعلوم  صةاغة عدد مخ التوصةات أهمهوا وتم  

السعودي في برامج ومناهج إعداد معلمي العلو ف ونشر ثقافوة التقوويم بةوية عاموةف والتقوويم الوذاتي 
)تقويم المعلم لنيسه( بةية لاصةف وابهتموا  بالتودريأ أثنواء الخدموةف ولةوًصوا للمعلموةخ الجودد 

تقويم في مجا  ف كما اقترحت الدراسة إجراء المزيد مخ الدراسات والبحوث أو ذوي الخبرة القلةلة
 األداء لمعلمي العلو  بالمرحلة اببتدايةةف للوقوف على أسباب تدني مستوى األداء ومعالجتها.

 النلمات الميتاحةة: تقويم األداءف معلمي العلو ف المعايةر المهنةة للمعلم السعودي.
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 .السعودية، الطائفامعة ج, الرتبية*كلية 
 .السعودية، وزارة الرتبية والتعليم**
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 :مقدمة -1

يشكل النظام التعليمي العمود الفقري للمجتمعات، ففيه ومن خالله يتم صقل جيل املستقبل 
لى مواجهة املستقبل مبستجداته درًا عوصياغته، ليتواءم ويتكيف مع الواقع احلايل جملتمعه وبيئته، ويكون قا

تتحمل مسؤوليات عظيمة يف إنتاج وهتيئة  ,ختلفة،وحيث أن املنظومة الرتبوية التعليمية بشكل عامامل
لتكون قادرة على مواكبة األحداث، وتويل املهام واملسؤوليات اليت ستضطلع هبا يف  ,الكادر البشري

ل يف اجملتمع، لذا كان البد من وجود تطوير وحتديث مستمر يتم يف وبالتايل القيام بدورها الفاع ,املستقبل
 بيئة تكاملية تسري عربها عجلة هذا التطوير والتحديث يف التعليم لتكون شاملة جلميع أركاهنا.

فإن  -لكونه عنصرًا فعااًل هبا -وملا كان املعلم عاماًل من أهم عوامل جناح العملية التعليمية 
جيب أن يكون يف مقدمة أولويات التنمية املنشودة، ملا لذلك من تأثري مباشر يف تقدم االهتمام بإعداده 

اجملتمع،كما أن االهتمام برقي العملية الرتبوية كان واليزال مسعى متواصاًل من مساعي العاملني يف 
املختلفة اليت القطاعات الرتبوية املختلفة يف البالد كافة، وما انفك أولئك العاملون يرتصدون املشكالت 

تعرتض سري العملية الرتبوية وتؤثر سلبًا على خمرجاهتا ، وملتمسني احللول املناسبة هلا، وحيث إن املعلم 
هو حجر األساس يف بناء الرتبية، فال تصلح الرتبية والتعليم إال إذا صلح، وال يستقيم التعليم إال إذا 

التعلم بكفاية وفاعلية تؤدي إىل خلق جيل متعلم واٍع يعرف  أوجدنا املعلم اخلبري امللتزم القادر على تنظيم 
 (. 81, ص5002كيف يتعلم )املصري، 

إن من األمهية مبكان أن يعي املعلم دوره الفاعل يف اجملتمع، وأنه ليس جمرد موظف بسيط يتقاضى 
البناء، أجره كأي موظف أو عامل عادي، وإمنا هو صاحب رسالة عظيمة جليلة، يف جمتمع يتعطش إىل 

وهو يف أشد احلاجة إىل تلك اجلهود واألدوار اليت يؤديها املعلم، وإىل ضمريه الواعي، وإىل جناحه وحسن 
 إعداده يساهم يف تشكيل جيل املستقبل.

ومن الثابت لدى الباحثني واملفكرين أمهية دور املعلم ومهنة التعليم يف اجملتمع )لوريسولورانس 
األحباث والنظريات والدراسات لإلجابة على السؤال األهم: كيف  (، مما أثار8، ص5080وكيث، 

 تنجح املدرسة يف أداء رسالتها ؟و ماهي صفات املعلم الناجح ؟.
ولعله ليس من السهولة اإلجابة عن هذا السؤال، ألن هناك أبعاداً خمتلفة لإلجابة،فاملتأمل جيد أن 

ورة ختتلف عن أولياء أمور الطالب،بسبب اختالف إدارة املدرسة ومعلميها قد تأيت إجاباهتم عنه بص
الرؤية واهلدف، واليت قد ختتلف عن رؤية وأهداف أولياء األمور، كما أن الطالب هلم رأيهم يف املسألة 
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أيضــًا، وكذلك اإلدارة التعليمية هلا رؤيتها وأهدافها اخلاصة, واليت قد تضع من خالهلا معايري حمددة ميكن 
 للمعلم الناجح.أن ترسم مسارًا 

ومن الالزم القول أننا ال نتوقع معلمًا كاماًل،ولكننا نطمح إىل املعلم املريب الذي يتطور باستمرار، 
واليت تبدأ من هندامه احلسن، إىل حسن خلقه وجودة تدريسه، مروراً  ,وميارس مهامه ومسؤولياته املتعددة

ات اليت ينتظم وينظم هبا سري العملية التعليمية، وما بشعوره األبوي والرتبوي جتاه الطالب، مع تلك العالق
 بني ذلك من تفاصيل ومتطلبات.

واملعلم عندما ينجح أو يفشل يف حتقيق بعض األهداف الرتبوية، فإنه قد يستطيع أن يكتشف 
مواطن قدرته وضعفه سواًء يف معلوماته، أو أسلوب تدريسه، أو تعامله مع الطالب، أو يف شخصيته، 

ه، وعندما يقوم بتحليل تلك النقاط، وحياول إجياد عالقات بني خرباته السابقة واملواقف احلالية، وقدرات
وما ميكن أن حيدث مستقباًل، فإنه ميكنه بالتايل الوصول إىل حلول جتعله يكّون احرتافًا يف تدريسه 

 (.81، ص8991)معاجيين، 
يفخر بنجاحهم، ألنه يشعر بأنه جزء من  إن املعلم الناجح ينظر بعيون طالبه، ويفكر بعقوهلم ،

هذا النجاح،ويكون مرحاً، هادئاً، اجتماعياً معهم، مرن التصرف والتفكري،متجدد ومواكب لعصره، يؤمن 
أن الطالب هم اهلدف، فيشارك زمالءه املعلمني عمليات البناء والتوجيه والتقومي، ليبقى الطالب يف جو 

قبل يف صورة منوذجية ناصعة، يتولون تميكن من خالهلا صياغة جيل املس تعليمي متميز، وبيئة تربوية نقية
 فيها املهام واملسؤوليات الكفيلة بإجياد جمتمع مثايل يف املستقبل. 

ومبا أن املعلم ميثل أحد أركان املنظومة الرتبوية التعليمية، بل إنه القلب النابض هلا، والعنصر 
ية العناصر، حيث يظهر ذلك جلًيا من خالل األدوار املتعددة اليت يقوم الفاعل فيها، وأكثرها تأثريًا يف بق

هبا، ويؤديها وبشكل مستمر يف البيئة التعليمية، لذا كان من الالزم أن حيظى مبزيد من العناية واالهتمام 
بشكل يرقى إىل مستوى الدور الكبري الذي يؤديه يف هذه املنظومة. واستلزم ذلك إجراء تطويرات 

يثات شاملة ومستمرة يف جوانب املنظومة الرتبوية والتعليمية بشكل منتظم ومتكامل، ملواجهة وحتد
من حيث   -كمحور رئيس يف هذه املنظومة–التغريات واملستجدات احلديثة، لتشمل بالتايل املعلم 

نب املهين اختياره وإعداده اإلعداد السليم، وتدعيمه بالكفايات الالزمة يف جوانب خمتلفة؛ تشمل اجلا
والتخصصي والثقايف والرتبوي قبل اخلدمة وأثناءها، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير ألساليب التقومي، واليت 
جيب أن تشمل معايري حمددة وواضحة يقاس يف ضوئها أداء املعلم لتقدير مدى كفاءته، وبالتايل ميكن 

 خرين الذين حيتاجون إىل إثراء وتوجيه.التمييز بني املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب ومتابعة، واآل
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متجدًدا يف إعداده وتدريبه، ليكون مواكًبا لألحداث واملتغريات من  إن تعليم العلوم يتطلب معلماً 
حوله، وبالتايل يتمكن من حتقيق األهداف املنشودة من تدريس مادته، يف ظل الثورات العلمية 

 هذه. والتكنولوجية اليت يشهدها العامل يف أيامنا
( على أن تقومي األداء التدريسي للمعلمني هو اخليار األمثل أمام 29، ص5002ويؤكد النور )

القائمني على الرتبية والتعليم للتعرف على جوانب القصور والضعف يف خمتلف اجملاالت املهنية والرتبوية 
ائه وتطوير قدراته ومهاراته، والعلمية للمعلم، من خالل وسائل تقوميية متنوعة ملساعدته على النهوض بأد

وذلك ملا له من أثر يف تعديل سلوك طالبه، فقد حيوَّل املنهج املدرسي يف يد املعلم غري الناجح إىل 
 خربات مفككة، عدمية القيمة الرتبوية، بينما يتحوَّل املنهج يف يد املعلم الكفء إىل أداة تربوية فعالة. 

( يف ضوء نتائج األحباث والدراسات الرتبوية احلديثة، 5001وقامت وزارة الرتبية والتعليم عام )
وجتارب الدول املتقدمة، وحتليل الدور املتوقع من كل عنصر من عناصر العملية التعليمية يف جتويد العملية 
وير التعليمية، بإصدار وثيقة )املعايري الرتبوية لعناصر العملية التعليمية(، والغاية منها اإلسهام يف عملية تط

األداء. لذا فهي تقدم أساسًا للتقومي من خالل حتديد أوجه النجاح وتعزيزها، وتعيني نواحي القصور 
ومعاجلتها، ولألمهية الكبرية هلذه املعايري فقد خضعت إىل مراجعة مكثفة من املعنيني بأداء العناصر 

الوزارة واخلرباء يف كليات  التعليمية من معلمني ومديري مدارس ومشرفني تربويني وخمتصني يف قطاعات
، معايري مدير املدرسة، و معايري املعلم، و معايري الطالبالرتبية وكليات املعلمني، وتشتمل هذه املعايري على، 

معايري مشرف تقنيات ، و معايري مشرف التدريبو، معايري مشرف املناهج، و معايري املشرف الرتبويو 
 (.9، ص 5001)وزارة الرتبية والتعليم،  التعليم

معلمني يف اململكة على خمتلف اجلوانب اليت يفرتض أن ويركز اإلطار العام للمعايري املهنية لل
ميارسها املعلم من خالل أدواره كعنصر من عناصر املنظومة التعليمية، وقد جاءت يف أربعة عشر معيارًا 

 .(5088( مؤشرًا )سلمان، 811عاًما، ينبثق منها جمموعة من املؤشرات بلغت يف جمملها )
دة اليت يشهدها عامل اليوم يف العديد من جماالت احلياة وفرضها وتبًعا للتغريات والتطورات العدي

مواصفات جديدة للطالب، فقد تعددت مهام املعلم وتنوعت أدواره ووظائفه، وكل ذلك أدى إىل 
االهتمام الكبري بإعداد املعلم اإلعداد املهين الالزم، وتطوير برامج املؤسسات اليت تقوم بإعداده ليواكب 

 ئف اجلديدة املنوطة به. املهام والوظا
ولضمان قيام املعلم بأدواره فقد تغريت وتعددت املواصفات واخلصائص واملهارات واملعارف اليت 
يلزم املعلم اكتساهبا للقيام بدوره املنشود، مما حدا بالكثري من خرباء الرتبية والتعليم لوضع معايري خاصة 

http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/student.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/student.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/teacher.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/teacher.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/principal.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/principal.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/supervisor.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/supervisor.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/curriculum.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/curriculum.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/training.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/training.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/technology.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/technology.htm
http://www.moe.gov.sa/tatweer/a/keas/technology.htm
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العناصر، لذا قامت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية باملعلم يتم مبوجبها التأكد من امتالكه هلذه 
 (: 25 -52، ص 5001السعودية بوضع معايري خاصة باملعلم على النحو التايل) وزارة الرتبية والتعليم، 

املعيار األول: يلمُّ املعلم باملعارف الالزمة لتخصصه العلمي شاملًة خصائص العلم ومبادئه ومفاهيمه وقدراً 
معه بصورٍة  التعاملفياً من معلوماته،ويتفهم املنهج الدراسي وأسسه وعناصره مبا ميكنه من وا

 حتقق األهداف التعليمية.
 املعيار الثـاين: خيطط املعلم دروسه بطريقة علمية.

 .املعيار الثـالث: يوظف املعلم طرائق وأساليب تدريس متنوعة تتوافق مع عناصر عملية التعلم وحتقق أهدافها
املعيار الـرابـع:يستخدم املعلم مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية مبا يسهل عملية التعلم وحيقق األثر 

 املطلوب.
املعيار اخلامـس: يشرك املعلم طالبه يف عملية التعلم باستخدامه للمهارات واإلسرتاتيجيات اليت تساعد على 

 إثارة االنتباه والدافعية.
ز املعلم يف تدريسه خصائص اجملتمع ومبادئه وظروفه وجمريات أحداثه وغريها من العناصر املعيار السادس: يرب 

 وحتقيق غايات اجملتمع وأهدافه. ,اليت تعني على ربط املدرسة بالواقع
 املعيار السابع: يعمل املعلم على تنمية شخصية الطالب وتطوير تفكريه وإكسابه املهارات االجتماعية الالزمة.

الثـامن: يراعي املعلم الفروق الفردية بني طالبه مبا يتناسب مع ميوهلم واهتماماهتم واستعداداهتم  املعيار
 وخصائصهم األخرى.

ويعاجل األخطاء فيه بطريقة تساعد على  ,ويرتب عناصره ,وينظم ,املعيار التاسع: يدير املعلم الصف الدراسي
 زيادة حتصيل الطالب وتنمية شخصياهتم.

 ويستخدمها يف دروسه مبا يزيد من فاعلية التعلم. ,عاشر: يعد املعلم الوسائل والتقنيات التعليميةاملعيار ال
املعيار احلادي عشر: يقّوم املعلم تعلم الطالب باستخدام األساليب واألدوات املناسبة يف القياس والتقومي 

 الرتبوي.
 تنوعة اليت تنفذها املدرسة.املعيار الثاين عشر: يسهم املعلم بإجيابية يف األنشطة امل

املعيار الثالث عشر: يتعاون املعلم مع العاملني يف املدرسة من إدارة املدرسة والزمالء واملرشد الطاليب واملشرف 
 .الرتبوي مبا حيقق روح الفريق

 املعيار الرابع عشر: يعمل املعلم على تطوير نفسه مهنياً.
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 مشنلة الدراسة: -9
أن معظم الطلبة لديهم اجتاهات سلبية حنو مادة العلوم, وال يرغبون يف جتمع كثري من الدراسات 

دراستها، وينظرون إليها على أهنا مادة صعبة منفرة جافة وال جمال لفهمها، وأدى ذلك إىل تدين حتصيل 
أغلبهم، وتدين قدراهتم يف مواجهة وحلِّ املشكالت، وعدم القدرة على تطبيق ما متَّ تعلمه يف تفسري 

واهر الطبيعية احمليطة هبم، كما أشارت نتائج دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم إىل تدين الظ
حتصيل الطلبة يف املباحث العلمية، وهذا ناتج عن عدة أسباب منها استخدام طرائق تدريسية تقليدية 

الطلبة مبا حيفظون وعدم تعتمد على التلقني واستقبال الطالب للمعلومات فقط, وبناًء عليها يتم تقييم 
 (. 2، ص5085؛ احلريب،  88، ص5088التطرق لوظيفة املعرفة واستخدامها)الشمراين، 

وقامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير املناهج والكتب املدرسية يف املواد املختلفة, ومنها مادة العلوم 
ر التلميذ اإلجيايب النشط يف العملية يف املرحلة االبتدائية، واليت ركزت على األنشطة العلميةوعلى دو 

التعليمية التعلمية، كما امتازت باستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية احلديثة مثل احلاسوب 
واالنرتنت، وهذا يتطلب من معلم علوم يستطيع استخدام اسرتاتيجيات تدريسية حديثة تساعد التالميذ 

 ية قدراته العقلية واجتاهاته اإلجيابية حنو تعلم العلوم. على حتقيق أهداف التعلم بشكل مناسب وتنم
واملتتبع لواقع تعليم العلوم، جيد أن هناك اخنفاًضا يف مستوى أداء معلمي العلوم للمهارات 
التدريسية اليت تؤهله ملمارسة مهنة التدريس مبراحل التعليم العام، لذا قامت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة 

السعودية بعد أن شعرت بوجود حاجة ملحة إىل وجود قواعد تؤسس لبناء سليم وتوجُّه قومي، ببناء  العربية
ميكن من خالهلاتوجيه كافة  -فيها واليت يشكل املعلم طرفًا فاعالً -املعايري لكافة عناصر العملية التعليمية 

 العلوم بشكل أكثر خصوصية،عناصر العملية التعليمية بعموم، وأداء املعلم بشكل خاص، وأداء معلم 
حبيث تنري له الطريق، وتكون مبثابةخطوط عريضة مضيئة ميكن من خالهلا تطوير أدائه وحتسينه، واحلكم 

 (.822، ص5080على جودة ممارساته وتقوميها)الغامدي، 
رات ومن خالل املالحظة لألداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية حتديًدا أثناء الزيا

الصفية لوحظ وجود عدد من نقاط الضعف يف أدائهم التدريسي يف جماالت )التخطيط للدرس، والتنفيذ، 
والتقومي(، ومن هنا تربز احلاجة إىل حتديد مؤشرات خاصة ملعلمي العلوم تستند إىل معايري عناصر العملية 

على درجة ممارستهم هلا، واحلكم  التعليمية يف اململكة العربية السعودية، حبيث ميكن يف ضوئها التعرف
على جودة تلك املمارسات، ومن مث ميكن حصر نقاط القوة والضعف يف أدائهم، مما يوفر تغذية راجعة 

 تسهم يف التطوير والتحديث. 
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ما مستوى األداء التدريسي : مما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل
 بتدايةةف في ضوء المعايةر المهنةة للمعلم السعودي لمعلمي العلو  بالمرحلة اب

 ويتيرع مخ السؤا  الريةس السابق األسللة التالةة:
ما مستوى األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال التخطيط للتدريس يف  -8

 ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي؟
مي العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال تنفيذ التدريس يف ضوء ما مستوى األداء التدريسي ملعل -5

 املعايري املهنية للمعلم السعودي؟
ما مستوى األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال تقومي الطالب يف ضوء  -1

 املعايري املهنية للمعلم السعودي؟
 أهداف الدراسة:  -3

 هدفت هذه الدراسة إىل:
 لتعرف على مستوى األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال التخطيط للتدريس.ا -
 التعرف على مستوى األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال تنفيذ التدريس.  -
 جمال تقومي الطالب.التعرف على مستوى األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف  -

 أهمةة الدراسة: -4
 وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا:

متثل استجابة لالجتاهات الرتبوية اليت ترى بضرورة تقومي األداء التدريسي للمعلم يف ضوء  -8
معايري حمددة وجلية، مبا يتماشى والتطويرات اجلارية يف املناهج بشكل عام، ويف مناهج 

 العلوم بشكل خاص.
تعطي مؤشرات عن أداء معلمي العلوم الفعلي؛ مما يتيح للجهات العليا املسؤولة عن التعليم  -5

 دراسة الواقع، والقيام بتعزيز النواحي اإلجيابية فيه، ومعاجلة األخرى السلبية.
قد تقدم أداة موضوعية للمشرف الرتبوي أو مدير املدرسة، ميكن من خالهلا تقومي أداء معلم  -1

 يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي.العلوم 
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 حدود الدراسة: -5
اقتصرت الدراسة احلالية على عينة من معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف بعض مدارس البنني يف 

، كما اقتصرت على 5081/5082مدينة الطائف، خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
يف جماالت التخطيط للتدريس، تنفيذ التدريس، -لم العلوم باملرحلة االبتدائية معايري األداء التدريسي ملع

يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي، واليت أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية  -تقومي الطالب
 م(  كعنصر من عناصر العملية التعليمية.5001 -هـ 8259السعودية )

 :مةطلحات الدراسة -6
 -وله عالقة بعملية التدريس –: مجيع ما يؤديه معلم العلوم باملرحلة االبتدائية األداء -6-1

من أنشطة، وإجراءات، وأساليب، وممارسات. سواء كان ذلك داخل الصف أو خارجه، يف جماالت: 
 التخطيط للتدريس، وتنفيذ التدريس، وتقومي الطالب.

هي جمموعة املعايري اليت أصدرهتا وزارة الرتبية :المعايةر المهنةة للمعلم السعودي -6-9
م، وتسعى من خالهلا إىل تطوير النمو املهين للمعلم يف 5001ه/8259والتعليم السعودية يف العام 

 اململكة العربية السعودية، بغرض حتسني نوعية أدائه, وبشكل يؤثر إجياباً على تعلم وتعليم طالبه.
 الدراسات السابقة: -7
 ع على عدد من الدراسات اليت اهتمت يف تقومي أداء معلمي العلوم نذكر منها:جرى االطال

 الدراسات العربةة: -7-1
( دراسة هبدف تقومي األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة 5088) أجرى حممد -

اإلعدادية، يف ضوء بعض مؤشرات األداء الدولية املعاصرة، وحتديد االحتياجات التدريبية 
واعتمدت العلوم باملرحلة اإلعدادية يف ضوء مؤشرات األداء الدولية املعاصرة، ملعلمي 

( معلًما من 00من )، وتكونت العينة املنهج الوصفي منهجية الدراسة على استخدام
معلمي العلوم باملرحلة اإلعدادية يف مصر،طبق عليهم بطاقة مالحظة مت إعدادها يف ضوء 

، ومن أهم النتائج اليت أظهرهتا هذه الدراسة: أن مستوى بعض املعايري الدولية املعاصرة
الدولية املعاصرة  األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة اإلعدادية يف ضوء مؤشرات األداء 

 كان دون حد التمكن احملدد بالدراسة.
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( فقد هدف بدراسته إىل التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم 5080) أما الغامدي -
ية باملرحلة املتوسطة للمعايري العاملية للرتبية العلمية، واستخدم املنهج الوصفي املسحي الطبيع

لبناء قائمة باملعايري العاملية للرتبية العلمية، واستعان الباحث يف إجراء دراسته مبنطقة الباحة 
ن من ( معلًما، ومتثلت أدوات الدراسة يف بطاقيت مالحظة ومقابلة، وكا15بعينة مؤلفة من )

أهم نتائج هذه الدراسة أن ممارسة معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة، جلميع اجملاالت 
 يف ضوء املعايري العاملية للرتبية العلمية كانت مبستوى )منخفض( وهذا أداء غري مرض. 

( الكشف عن مستوى أداء معلمي العلوم 5080كما كان اهلدف من دراسة طالب ) -
األساسي يف ضوء املعايري املهنية املعاصرة،واعتمدت املنهج الوصفي  مبرحلة التعليم

( معلًما من معلمي العلوم مبدينة تعز، ومت تطبيق استبانة 20التحليلي، وتكونت العينة من )
الستطالع آراء املعلمني وموجهي العلوم مبرحلة التعليم األساسي، وأساتذة قسم املناهج 

بطاقة مالحظة لتحديد مدى توافر املعايري املهنية املعاصرة يف وطرق التدريس جبامعة تعز، و 
أداء معلمي العلوم داخل الصف الدراسي، وأظهرت النتائج أن أداء معلمي العلوم مبرحلة 

 يف معظم فقراته، مما يدل على قصور واضح لديهم. التعليم األساسي كان ضعيفاً 
اء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة ( دراسة هدفت إىل تقومي األد5000وأجرى القرين ) -

الثانوية من وجهة نظر الطلبة، وأولياء األمور، وحتديد مستوى األداء لدى املعلمني، كما 
سعت إىل تطوير معايري للتقومي تكون أكثر دقة وتفصياًل من املعايري املستخدمة لتقومي أداء 

مت املنهج الوصفي التحليلي، معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية بالسعودية، واستخد
( طالبًا وطالبة وأولياء أمورهم، وتكونت ادوات الدراسة من 1110وتكونت العينة من )

استيانتني أحدمها ألولياء األمور، واألخرى للطلبة، أظهرت النتائج أن متوسط تقديرات 
ل عن معيار األداء الطلبة وأولياء أمورهم لألداء العام ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية تق

 بفرق ذي داللة إحصائية.

 الدراسات األجنبةة: -7-9
( فقد هدفت إىل حتري وجهات Marlette&Goldston, 2003أما دراسة مارليت ) -

نظر املربني حول املمارسات القائمة على معايري العلوم املختارة من املعايري القومية للرتبية 
ينساس، واستخدمت املنهج املسحي، ومت إستخدام العلمية، ومعايري العلوم الرتبوية لك
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( معلم يف املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية 222( مدير، و)222استبانة أرسلت إىل )
يف كينساس، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن وجهات نظر املعلمني واملدراء مل ختتلف 

تدريس العلوم ينبغي أن ينسجم بشكل أساسي، وأن أغلبية املديرين واملعلمني يعتقدون بأن 
مع املعايري، وقد وضع املعلمون واملدراء أمهية للممارسات غري املنسجمة مع تدريس العلوم 
القائم على املعايري، كما أظهرت أن املعلمني واملدراء لديهم فهم قليل باملمارسات 

بشكل جيد مع التدريسية املوصوفة باملعايري، ولكن مصادرهم املنهجية العلمية تنسجم 
 املعايري.

دراسة هبدف حتديد املهارات  (Saunders et al, 2001)وزمالؤه وأجرى ساندريس -
والكفايات التدريسية الالزمة ملدرسي العلوم يف املرحلة الثانوية، ومت إجراؤها يف الواليات 
م املتحدة األمريكية، واستخدم املنهج الوصفي، تكونت العينة من مدرسني تتفاوت خرباهت

التدريسية يف تدريس العلوم، واستخدم استبانة حتوي قائمة من الكفايات واملهارات، 
وأظهرت النتائج عدم اهتمام املدرسني قبل اخلدمة مبعرفة املخاطر الكيميائية، ومهارات 

 حسب أمهيتها. ختذت بقية املهارات والكفايات تسلسالً او  السالمة املختربية،

 مناقشة الدراسات: -7-3
د استفادت الدراسة احلالية من تلك الدراسات يف إثراء هذه الدراسة باملراجع، واليت ساعدت وق

يف توجيه الدراسة احلالية، والتعرف على أهم اخلصائص املنهجية وأفضلها، والطرق الالزمة لدراسة هذا 
 ضوء األسئلة اليت تسعى املوضوع. واملساعدة يف اختيار أداة الدراسة )بطاقة املالحظة(، وبناء إجراءاهتا يف
 هذه الدراسة لإلجابة عنها. واملساعدة يف رسم وكتابة اإلطار النظري هلذه الدراسة.

وعليه ميكن القول بأن أهم ما مييز الدراسة احلالية هو بناء أداة الدراسة، واليت اعتمد يف بنائها 
صدرهتا وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية العملية التعليمية، واليت أ لعناصرالرتبوية  املعايريعلى وثيقة 
 (،حيث يالحظ حداثة تلك املعايري جبوانبها املختلفة.5001مؤخرًا عام )السعودية
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 إجراءات الدراسة : -8

 منهج الدراسوة:  -8-1
من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة، فقد مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي، أو ما يعرف 

لوصفية التحليلية حيث يعتمد هذا املنهج على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي يف الواقع، بالدراسة ا
 ( .80، ص 5002ويقوم بوصفها وصًفا دقيًقا ، ويعرب عنها تعبريًا كيفًيا أو كمًيا. ) الظهار ،

 مجتمع الدراسة وعةنتها :  -8-9
ية يف مدينة الطائف والبالغ عددهم تكوَّن جمتمع الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة االبتدائ

 ,( معلماً 59( معلماً، وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، حيث تكونت العينة من )822)
 ( من أفراد اجملتمع، وكانوا موزعني على عدد من املدارس.%81,11شكلوا نسبة )

 أداة الدراسة: -8-3

ابة عن أسئلتها، فقد مت استخدام بطاقة مالحظة من أجل حتقيق أهداف الدراسة احلالية، واإلج 
بعد لقياس أداء معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي. وقد متَّ بناؤها 

االطالع على األدب الرتبوي، والدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة، حيث متَّ إعداد بطاقة مالحظة 
عيارًا رئيسًا بصورة أولية، متَّ توزيعها على ستة جماالت مقرتحة، وحتت كل معيار منها ( م82مكونة من )

( واحدًا ومثانني مؤشراً 18عدد من املؤشرات األدائية، ليكون بذلك عدد املؤشرات الكلِّي لكافة املعايري )
 لتقومي أداء معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية.

( خمتصًا يف مناهج وطرائق تدريس 50ا األولية على جمموعة من )ومتَّ عرض البطاقة يف صورهت 
العلوم من أساتذة اجلامعات، واملشرفني الرتبويني، ومعلمي علوم ذوي خربة، وطلب إليهم إبداء رأيهم يف 

 درجة أمهية اجملاالت، ودرجة أمهية املعايري الواردة حتت كل جمال، وانتماءالبطاقة وفقراهتا من خالل حتديد 
املعيار للمجال الذي يتبع له، و انتماء كل مؤشر إىل املعيار الرئيس الذي يتبع له، وإمكانية قياس 
ومالحظة تلك املؤشرات، وسالمة الصياغة اللغوية للعبارة اليت تصف املعيار الرئيس واملؤشرات األدائية، 

 وإضافة أي مالحظات أو تعديالت يروهنا مناسبة.
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ادة احملكمني؛مت إجراء تعديالت على بطاقة املالحظة، وخرجت البطاقة وبناء على مالحظات الس
( أحد عشر معيارًا رئيساً، مت توزيعها على ثالث جماالت مقرتحة 88يف صورهتا النهائية مكونة من )

يشملها مسمى األداء التدريسي للمعلم، وحتت كل معيار منها عدد من املؤشرات األدائية اخلاصة به، 
( واحداً وستني مؤشراً؛ ميكن بواسطتها تقومي األداء 08عدد املؤشرات الكلي لكافة املعايري )فكان بذلك 

التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية، يف اجملاالت: )التخطيط للتدريس، تنفيذ التدريس، تقومي 
 الطالب( يف ضوء املعايري املهنية للمعلم يف اململكة العربية السعودية.

 على ما سبق جرى اخلروج ببطاقة هنائية يف ضوء آراء احملكمني وتضمنت اجملاالت واملعايري التالية: وبناء
 التخطةط للتدريس:-8-3-1

املعيار األول: يلم معلم العلوم باملعارف الالزمة لتخصصه العلمي؛ شاملة خصائص العلم ومبادئه ومفاهيمه وقدراً 
لدراسي وأسسه وعناصره؛ مبا ميكنه من التعامل معه بصورة حتقق وافيًا من معلوماته، ويتفهم املنهج ا

 ( مؤشرات أدائية.2، واندرج حتته )األهداف التعليمية
 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته )يـخـطـط مـعـلـم الــعـلـوم دروســـه بـطـريـقـــة عـلــمـيـة،  :املعيار الثاين

 التدريس: تنيةذ -8-3-9
العلوم طرائق وأساليب تدريس متنوعة تتوافق مع عناصر عملية التعلم، وحتقق أهدافها، ف معلم املعيار الثالث:يوظ

 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته )
املعيار الرابع: يستخدم معلم العلوم مهـارات االتصـال اللفظيـة وغـري اللفظيـة مبـا يسـهل عمليـة الـتعلم، وحيقـق األثـر 

 دائية.( مؤشرات أ2واندرج حتته )املطلوب، 
املعيار اخلامس: يشرك معلم العلوم طالبه يف عملية التعلم باستخدامه للمهارات، واالسرتاتيجيات الـيت تسـاعد يف 

 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته )إثارة االنتباه والدافعية، 
، وغريهــا مــن املعيــار الســادس:  يــربز معلــم العلــوم يف التــدريس خصــائص اجملتمــع ومبادئــه وظروفــه وجمريــات أحداثــه

( مؤشــرات 2وانــدرج حتتــه )العناصـر الــيت تعــني علــى ربـط املدرســة بــالواقع، وحتقيــق غايــات اجملتمـع وأهدافــه، 
 أدائية.

املعيـار الســابع: يعمــل معلــم العلــوم علــى تنميــة شخصــية الطالــب، وتطــوير تفكــريه، وإكســابه املهــارات االجتماعيــة 
 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته ) الالزمة،
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املعيــار الثــامن: يراعــي معلــم العلــوم الفــروق الفرديــة بــني طالبــه؛ مبــا يتناســب مــع ميــوهلم واهتمامــاهتم واســتعداداهتم 
 ( مؤشرات أدائية.0واندرج حتته )وخصائصهم األخرى، 

 املعيار التاسع: يدير معلم العلوم الصف الدراسي، وينظم ويرتب عناصره، ويعاجل األخطاء فيه بطريقة تساعد على
 ( مؤشرات أدائية.0واندرج حتته )زيادة حتصيل الطالب وتنمية شخصياهتم، 

املعيار العاشر : يعد معلم العلوم الوسائل والتقنيات التعليمية، ويسـتخدمها يف دروسـه مبـا يزيـد مـن فاعليـة الـتعلم، 
 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته )

 تقويم الط ب: -8-3-3
علم العلوم تعلم الطالب باستخدام األساليب واألدوات املناسبة يف القياس والتقومي املعيار احلادي عشر: يقوِّم م

 ( مؤشرات أدائية.2واندرج حتته )الرتبوي، 

وقد متَّ التحقق من ثبات بطاقة املالحظة من خالل حساب االتساق الداخلي يف كل جمال من 
)ألفا كرونباخ( جلميع جماالت الدراسة،  إجياد معامل االتساق الداخلي خاللجماالت أداة الدراسة، من 

(، كما متَّ حساب الثبات أيضًا من خالل 0,952وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ للبطاقة بشكلها الكلي )
( معلمني من معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية من جمتمع الدراسة 2إجراء املالحظة على عينة مكونة من )

الحظة بعد مرور أسبوعني على أفراد العينة ذاهتا، وحسبت نسبة االتفاق ومن خارج عينتها،  مث إعادة امل
 (.0,2882(، وقد بلغ معامل الثبات )Cooperبني املالحظتني، وذلك باستخدام معادلة كوبر )

ولتقدير مستوى أداء معلم العلوم يف املؤشر املعين، بناًء على املتوسط احلسايب، وقيمة االحنراف 
 (8ديد مستوى األداء وفقاً ملا يظهره جدول)املعياري، متَّ حت

 ( : مستوى األداء وفقاً لقةمة المتوسط الحسابي1جدو  )
 مستوى األداء 
 منخفض جداً  منخفض متوسط عايل عايل جداً  
املتوسط 
 4.20 – 3.41 5 – 4.21 احلسايب

2.61 – 
3.40 1.81 – 2.60 1–1.80 
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 ة احلالية وفقاً للخطوات التالية:متت الدراس لطوات تنيةذ الدراسة: -8-4

 االطالع على األدب الرتبوي، والدراسات السابقة ذات العالقة بتقومي أداء معلم العلوم. -

االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات الصلة باملعايري الرتبوية بشكل عام  -
 واملعايري املهنية للمعلم بشكل خاص.

هنية للمعلم السعودي الرئيسة، واملؤشرات األدائية اليت يفرتض أن حتديد قائمة املعايري امل  -
 ينفذها معلم العلوم عند تدريسه طالب املرحلة االبتدائية. 

 تصميم بطاقة مالحظة أداء معلم العلوم يف ضوء القائمة السابقة، وحتكيمها.  -

 التحقق من صدق أداة التحليل وثباهتا.   -

والــيت متثلهــا اإلدارة العامــة للرتبيــة -مــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم احلصــول علــى املوافقــات الر يــة -
 لتطبيق أداة الدراسة. -والتعليم مبدينة الطائف

 اختيار عينة الدراسة من معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية. -

القيام مبالحظة أداء معلمي العلوم )عينة الدراسة( ميدانياً باستخدام بطاقة املالحظة، بواقع   -
 ثالث زيارات لكلِّ معلم.

القيـــــام بالتحليـــــل اإلحصـــــائي للبيانـــــات والوصـــــول إىل نتـــــائج الدراســـــة وتفســـــريها مث تقـــــدمي   -
 التوصيات واملقرتحات.

 نتايج الدراسة: -2
 بسؤا  الدراسة األو  ومناقشتها: نتايج الدراسة المتعلقة  -2-1

العلوم  األداء التدريسي ملعلمياألول الذي نصَّ على: "ما مستوى  لإلجابة عن سؤال الدراسة
 باملرحلة االبتدائية يف جمال التخطيط للتدريس يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي؟".
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رحلة االبتدائية، مث حساب املتوسط متَّ تطبيق بطاقة مالحظة أداء معلمي عينة الدراسة بامل 
احلسايب، واالحنراف املعياري لدرجات كل مؤشر، ومن مث حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري 

 (.5لألداء على كل معيار رئيس ، وكانت النتائج كما يظهر يف جدول )

اري مجا  التخطةط ( : المتوسط الحسابيف وابنحراف المعةاريفومستوى األداءف في معة9جدو  )
 للتدريس

عةار
الم

 

رقم 
العبارة 
في 
 المعةار

 المؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

ابنحراف 
 المعةاري

مستوى 
 األداء

ألول
ار ا
املعي

 

 عايل 0.497 4.11 يلم إملاًما تاًما باحملتوى العلمي املقرر. 8

يضع خططه بصورة مرنة ملواجهة أي نقص أو مشكالت قد تواجهه يف  2
 عايل 0.631 3.48 األخرى من التدريس املراحل

2 
يعمل يف خطته على ربط موضوعات املقرر رأسًيا وأفقًيا ببعضها، 
 وكذلك بشكل تكاملي مع العلوم واملعارف يف املقررات األخرى.

 متوسط 0.662 3.18

حيدد املتطلبات الالزمة لتدريس املنهج )مصادر، وسائل تعليمية،  1
 اختبارات، بطاقات تقومي(. أدوات، جتارب، أنشطة،

 منخفض 1.369 2.29

5 
حيلل احملتوى العلمي إىل مكوناته املعرفية البنائية: )حقائق، مفاهيم، 

 منخفض 1.067 2.08 تعميمات، قوانني، نظريات، أفكار رئيسة(.

 متوسط 0.560 3.03 المعةار األو  كنل
ثاين
ر ال
ملعيا
ا

 
رر مراعيا اكتمال وصالحية عناصرها يضع اخلطة الفصلية املناسبة للمق 8

 املختلفة.
 عايل 0.630 3.75

2 
حيدد املواد التعليمية واألدوات اليت ستستخدم يف الدرس ويتأكد من 

 عايل 0.752 3.70 جاهزيتها

يظهر يف اخلطة آليات ميكن من خالهلا التعرف على معلومات وقدرات الطالب  5
 عايل 0.581 3.64 السابقة يف املوضوع املقرر

 عايل 0.678 3.47 يضع اخلطط قصرية املدى )التحضري الكتايب( بشكل متكامل وسليم. 2

1 
يعد الدرس إعداًدا علمًيا وذلك بتحليل مادة الدرس وحتديد احملتوى وأجزائه 

 متوسط 0.656 3.16 الرئيسة

 عالي 0.479 3.55 المعةار الثاني كنل
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يب ملستوى األداء التدريسي ملعلمي العينة يف ضوء املعيار ( أن املتوسط احلسا5أظهر جدول )
( باحنراف معياري 1,01األول من املعايري املهنية للمعلم السعودي، يف جمال التخطيط للتدريس قد بلغ )

(، وهذا يشري إىل مستوى متوسط. وبالرغم من ذلك جند أن بعض املؤشرات يف هذا املعيار 0,200قدره )
 مستوى عاٍل، وقد يعزى ذلك إىل سهولة وسالسة احملتوى العلمي املقرر يف املرحلة قد وصل بعضها إىل

االبتدائية باملقارنة مع املؤهالت العلمية اليت حيملها معلمو العلوم الذين يتولون عملية التدريس فيها، حيث 
أن عدًدا كبريًا من  أن مجيعهم حيمل على األقل درجة البكالوريوس يف العلوم أو أحد فروعها. إضافة إىل

 املعلمني الذين متت مالحظتهم قد سبق هلم تدريس ذات املقرر يف سنوات ماضية.

أما بالنسبة للخطط )توزيع املقرر(اليت يعدها املعلمون فنجد أهنا حتظى مبتابعة قد تكون دقيقة من 
ضعها بصورة مناسبة ومقننة،  قبل مديري املدارس أو املشرفني الرتبويني، مما يدفع باملعلمني إىل مراعاة و 

كوهنا تدخل بصورة مباشرة يف تقييم املدير أو املشرف الرتبوي ألداء معلم العلوم بشكل عام.وباملقابل جند 
أن مستوى األداء ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف بعض املؤشرات األخرى ضعيف، وقد يعزى ذلك إىل 

ا، إما بسبب اعتمادهم على مناذج التحضري الكتايب اجلاهزة، عدم اهتمام بعض معلمي العلوم بتحقيقه
واليت أصبحت منتشرة بشكل كبري، أو بسبب النظرة اليت ينظر هبا املعلمون إىل بعض املؤشرات، واليت قد 
تكون ثانوية بالنسبة إليهم لعدم إظهار اجلهات اإلشرافية ومدراء املدارس االهتمام الكايف هبا، أو لوجود 

دى بعض املعلمني يف استيعاب اآلليات اليت ميكن إجراؤها للوصول إىل مستويات عالية أو كبرية قصور ل
يف حتقيق مثل هذه املؤشرات، وقد يكون للتطويرات اليت طالت مناهج العلوم وما محله ذلك من اتساع 

ائل ومعينات تعليمية حملتواها، وكثرة موضوعاهتا، مع عدم توافر للتجهيزات الالزمة لتنفيذ تدريسها من وس
وخمتربات ومراكز تعلم دور يف اخنفاض مستوى األداء يف تلك املؤشرات. ويالحظ أن هذه النتيجة ختتلف 

 (.5080مع نتيجة دراسة الغامدي )

( أن متوسط مستوى األداء التدريسي لعينة الدراسة من معلمي العلوم 5كما أظهر جدول )
( باحنراف 1,22ر الثاين من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )باملرحلة االبتدائية يف ضوء املعيا

( ، وهذا يشري إىل مستوى عاٍل، وقد تراوح متوسط مستوى األداء ملؤشرات هذا املعيار 0,229معياري )
 ( )مستوى متوسط(. 1,80( )مستوى عايل(، إىل )1,22ما بني )
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قصرية أو –ى األداء فيها إىل أن اخلطط بأنواعها وميكن أن تعزى هذه النتيجة واالرتفاع يف مستو 
واليت يعدها املعلمون حتظى مبتابعة قد تكون دقيقة من قبل مديري املدارس أو املشرفني  -طويلة املدى

الرتبويني، وتدخل كبند رئيس يف التقومي الكلِّي ألداء معلم العلوم، مما يدفع باملعلمني إىل مراعاة وضعها 
قننة، إضافة إىل وجود دورات تدريبية عديدة تغطي هذا اجلانب بشكل خاص وقد يكون بصورة مناسبة وم

إلزامًيا، كما أن العديد من املعلمني قد سبق له تدريس املقرر سابًقا مما يكسبه إملامًا مبفرداته ومواده 
ية شيء بسيط التعليمية، وبالتايل أصبح وضع اخلطة التدريسية أيًا كان نوعها فصلية أم سنوية أم يوم

 بالنسبة له، ويستطيع أن حيدد فيها ما يناسب طالبه من أدوات أو مواد تعليمية بيسر وسهولة. 

ويالحظ أن هذه النتيجة أظهرت مستوى متوسط يف أداء معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف 
رئيسة، وقد يرجع ذلك إىل إعداد الدروس إعدادًا علمياً، وحتليل مادة الدرس، وحتديد احملتوى وأجزائه ال

عدم إملام بعض املعلمني بطرق التحليل وآلياته بشكل كاف، وقلة الدورات التدريبية اليت يتلقاها املعلم يف 
هذا اجلانب، إضافة إىل كثرة أعباء املعلم املتمثلة يف كثرة احلصص، واملهام املدرسية األخرى اليت قد تسند 

ول انتشار التحضري الكتايب اجلاهز، واملعد بطرق قد يكون بعضها بعيًدا إليه، مع ما سبقت اإلشارة إليه ح
 عن طرق اإلعداد الصحيحة، مع اعتماد كثري من املعلمني عليها.

 نتايج الدراسة المتعلقة بسؤا  الدراسة الثاني ومناقشتها:  -2-9

العلوم ملعلمي  األداء التدريسيلإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين الذي نص على: " ما مستوى 
 باملرحلة االبتدائية يف جمال تنفيذ التدريس يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي؟".

مت تطبيق بطاقة املالحظة )أداة الدراسة( ملالحظة أداء معلمي العلوم )عينة الدراسة( باملرحلة  
ل مؤشر من املؤشرات املرتبطة االبتدائية، ومن مث حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات ك

 (.1مبعايري جمال تنفيذ التدريس، وكانت النتائج كما يظهر يف جدول )
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مجا  تنيةذ  ( : المتوسط الحسابيف وابنحراف المعةاريف ومستوى األداءف في معايةر3جدو  )
 التدريس

 المعةار
رقم 

العبارة في 
 المعةار

المتوسط  المؤشرات
 الحسابي

ابنحراف 
 ةاريالمع

مستوى 
 األداء

لث
الثا
ار 
معة
ال

 

 عايل 0.591 3.76 ينفذ طرق وأساليب تدريس مناسبة لعناصر املوقف التعليمي. 8
 عايل 0.577 3.71 يشرح الدروس بطريقة واضحة مفهومة يف ضوء ما خطط هلا. 1
 عايل 0.567 3.62 يتبع اخلطوات العلمية يف تنفيذ طريقة التدريس. 5

2 
علية طريقة وأسلوب التدريس املستخدم، من خالل يقـوِّم فا

 متوسط 0.634 3.37 أداء الطالب وتفاعلهم.

 عالي 0.482 3.62 المعةار الثالث كنل

رابع
ر ال
معةا

ال
 

ينوع يف أساليب تقدمي احملتوى العلمي مبا يساعد الطالب على  1
 عايل 0.550 3.68 استيعاب املفاهيم اجملردة

اء وجاذبيته وتنويعه مبا يتناسب مع املوقف يلتزم حبسن اإللق 5
 التعليمي.

 عايل 0.581 3.64

حيد قدر اإلمكان من معوقات االتصال سواء كانت حسية أو  2
 معنوية.

 عايل 0.693 3.55

يستخدم لغة اجلسد يف التواصل مع الطالب بشكل مناسب  2
 خالل عرض الدرس.

 عايل 0.663 3.51

 متوسط 0.338 3.10 الفصحى اليت يفهمها الطالب. يتحدث باللغة العربية 8
 عالي 0.426 3.49 المعةار الرابع كنل

س
خام
ر ال
معةا

ال
 

 عايل 0.764 3.65 يربز أمهية املشاركة للطالب، وحيثهم بشكل دائم عليها. 8

يثري انتباه وتفاعل الطالب باستخدام أساليب متنوعة،   5
 كاألسئلة والتمرينات.

 يلعا 0.661 3.56

 عايل 0.818 3.49 يتيح الفرصة للطالب ليشاركوا يف أنشطة املادة. 2

1 
يراعي قواعد استخدام األسئلة مثل أساليب الصياغة ووقت 

 االنتظار وتوزيع األسئلة
 متوسط 0.638 3.39

 متوسط 0.894 3.15 يقدم التحفيز املناسب ملشاركات الطالب. 2
 عالي 0.599 3.45 المعةار الخامس كنل
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دس
سا
ر ال
معةا

ال
 

 عايل 0.815 3.57 يعزز يف نفوس الطالب ثقافة احرتام نظام املدرسة واجملتمع. 2

8 
يوجِّه الطالب للمحافظة على ثوابت اجملتمع السعودي وهويته 

 عايل 0.736 3.45 اإلسالمية.

5 
يربط الدروس بقضايا وأحداث اجملتمع والبيئة اليت يعيشها 

 ئمة.الطالب بدرجة مال
 متوسط 0.845 3.12

1 
يتيح الفرصة للطالب ملناقشة قضايا وأحداث اجملتمع، 

 وحتليلها مبا يتناسب مع قدراهتم.
 منخفض 0.662 2.46

 متوسط 0.598 3.15 المعةار السادس كنل

ابع
الس
ار 
معة
ال

 

 عايل 0.748 3.42 يعزز ثقة الطالب بأنفسهم مبا يرفع من معنوياهتم. 0

8 
ق وأساليب تدريس حديثة تسهم يف تنمية مهارات يطبق طرائ

 التفكري املختلفة كالتفكري الناقد، وحل املشكالت.
 متوسط 0.780 3.22

1 
يطرح العديد من األسئلة اليت تثري أنواع ومستويات التفكري 

 املختلفة لدى الطالب
 متوسط 0.706 3.21

ب يطبق أساليب العمل اجلماعي يف ورش وجمموعات إلكسا 2
 الطالب املهارات االجتماعية الالزمة.

 متوسط 1.009 3.11

يشجع الطالب على القيام بعمليات البحث واالستقصاء  2
 الكتشاف املعارف بأنفسهم

 متوسط 0.986 3.08

ينفذ أنشطة تعلم ومشكالت تدريسية )داخل الصف  5
 وخارجه( ميارس من خالهلا الطالب مهارات التفكري املتنوعة.

 متوسط 0.719 3.06

2 
يشجع الطالب على حتديد توجهاهتم وهوياهتم وميوهلم مبا 

 متوسط 0.750 3.02 يسهم يف تنميتها وتعديلها بالطريقة املناسبة.

 متوسط 0.620 3.16 المعةار السابع كنل

امخ
 الث
عةار
الم

 

 عايل 0.593 3.43 يتعرف على مستويات الطالب وخصائصهم الفردية. 8

1 
ئق وأساليب التدريس لتتوافق مع أساليب التعلم ينوع طرا

 متوسط 0.715 3.27 املختلفة لدى الطالب

5 
ينفذ أنشطة تعلم متنوعة تتناسب مع ميول الطالب 

 متوسط 0.711 3.12 واستعداداهتم.

2 
ينوع أدوات وأساليب القياس لتالئم ميول الطالب وقدراهتم 

 املختلفة.
 متوسط 0.660 3.04
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2 
نشطة عالجية للطالب ضعيفي التحصيل لتحسني ينفذ أ

 مستوياهتم.
 منخفض 0.726 2.19

0 
يوفر خربات تعليمية اثرائية للطالب املتفوقني واملوهوبني لدعم 

 تفوقهم وصقل مواهبهم
 منخفض 0.972 1.95

 متوسط 0.556 2.83 المعةار الثامخ كنل

سع
التا
ار 
معة
ال

 

 عايل 0.687 3.80 دافه وأنشطته.يشغل وقت الدرس مبا يتناسب مع أه 5

2 
يوفر بيئة معنوية يف الصف يشعر فيها الطالب باالحرتام 

 والتقدير واألخوة والعدل
 عايل 0.676 3.71

يتأكد من توافر البيئة التعليمية احلسية املناسبة يف الصف من  2
 عايل 0.657 3.67 جتهيزات وإضاءة وهتوية

1 
الطالب باحلكمة والطريقة يعاجل األخطاء الصادرة من 

 املالئمة.
 عايل 0.654 3.61

8 
حيدد التعليمات واألنظمة اخلاصة بالعمل داخل الصف 

 للطالب.
 عايل 0.595 3.56

ينظم أنشطة التعلم بطريقة جتذب الطالب للمشاركة يف جو علمي تفاعلي  0
 عايل 0.700 3.32 بعيد عن الفوضوية والعشوائية

 عالي 0.479 3.61 نلالمعةار التاسع ك

شر
العا
ار 
معة
ال

 

 عايل جداً  0.644 4.34 حيافظ على الوسائل التعليمية، والتقنيات املوجودة. 2

0 
يتبع احتياطات األمن والسالمة يف التعامل مع الوسائل 

 عايل 0.577 3.86 واألجهزة واملوادالتعليمية.

5 
ملية يوظف التقنيات احلديثة املتاحة يف دروسه لتفعيل ع

 متوسط 1.105 3.40 التعلم.

2 
يوجه الطالب إىل مراعاة الضوابط واملعايري األخالقية يف 

 متوسط 1.059 2.94 التعامل مع تقنيات احلاسب واملعلومات وحنوها.

1 
يوجِّه الطالب لالستعانة مبصادر تعليمية أخرى ذات عالقة 

 باملقرر.
 متوسط 0.931 2.80

2 
ستخدام تقنيات ووسائل التعلم، لتطوير يعوِّد الطالب على ا
 التعلم الذايت لديهم.

 متوسط 0.919 2.73

 متوسط 0.803 2.71 خيتار الوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف الدروس. 8
 متوسط 0.585 3.39 المعةار العاشر كنل
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الثالث من املعايري ( أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة يف ضوء املعيار 1تبني من جدول )
(، وهذا يشري إىل مستوى عايل، 0,215( باحنراف معياري قدره )1,05املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )

وقد يعزى ذلك إىل املؤهالت العلمية والتأهيلية اليت حيملها عدد كبري من املعلمني الذين متت مالحظتهم، 
قة ومعززة للمؤشرات اليت جاء مستوى األداء واليت كانت تغطي ضمن براجمها جوانب وموضوعات متعل

فيها عالياً، إضافة إىل توافر عامل اخلربة لدى العديد من املعلمني يف تدريس املقرر، وقد يكون لنمط 
شخصية املعلم دوره وتأثريه أيًضا، مع ما يتاح من دورات تدريبية منظمة قد يتعلق بعضها بتعزيز وتطوير 

 شرات السابقة. األداء الذي ميس بعض املؤ 

( والذي يشري إىل مستوى 1,12أما بالنسبة للمؤشر الوحيد يف املعيار الذي حصل على متوسط )
متوسط من األداء ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية هو مؤشر: )تقومي فاعلية طريقة وأسلوب التدريس 

ل بعض املعلمني بشرح الدروس املستخدم، من خالل أداء الطالب وتفاعلهم(، وقد يرجع ذلك إىل انشغا
دون النظر إىل أيِّ جوانب أخرى؛ لعدم وجود الوقت الكايف بسبب احملتوى والذي يلمح عدد من املعلمني 
إىل وفرة وطول حمتواه بشكل ال يتناسب واحلصص املتاحة للمقرر الدراسي، مما يدفع باملعلم إىل هتميش 

هناء املقرر وفق املخطط املعد لتوزيع مفردات املنهج، والذي مراعاة حتقيق مثل هذا املؤشر، واالهتمام بإ
سيتم متابعة توازن السري وفقه من قبل املشرفني ومديري املدارس أثناء الزيارات الصفية، إضافة إىل وجود 
شكوى متكررة من املعلمني حول كثرة املهام واألعباء واحلصص املسندة إليهم، مما ال يتيح هلم اجملال 

والتجديد، وعدم توفر الوسائل والتقنيات املعينة اليت ميكن من خالهلا تغيري النمط التدريسي املعتاد  لإلبداع
 للمعلم.

أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة  ,(1كما أظهر جدول )
( باحنراف معياري قدره 1,29لغ )االبتدائية يف ضوء املعيار الرابع من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد ب

(، وهذا يشري إىل مستوى عاٍل، وقد يعزى ذلك إىل أن مهارات تقدمي احملتوى العلمي والتمهيد 0,250)
للدرس وإثارة الدافعية لدى الطالب تعد من األولويات املهمة للمعلم يف املرحلة االبتدائية، حيث أن عدم 

ن طبيعة طالب تلك املرحلة حتتاج من معلم العلوم أن ميتلك اإلملام هبا يشكل مشكلة حقيقية، كما أ
 مهارات اإللقاء املناسبة هلم، وأن يستخدم لغة اجلسد يف االتصال والتواصل معهم.
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( يف 0,111( باحنراف معياري )1,80وجند أن أقل متوسط ملستوى األداء ألفراد العينة بلغ )
مها الطالب، وهو يشري إىل مستوى  أداء متوسط، وقد مؤشر التحدث باللغة العربية الفصحى اليت يفه

يرجع ذلك إىل أن بعض معلمي العلوم دائمًا ما مييلون إىل التحدث مبرونة أكرب، وباللهجة اليت يفهمها 
الطالب، خصوصًا أهنم يتعاملون مع طالب املرحلة اإلبتدائية، وال مييلون كثريًا إىل التحدث باللغة العربية 

 قد تعيق التواصل معهم.الفصحىواليت 
( أيضًا أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة 1ويبني جدول )

(، باحنراف معياري 1,22االبتدائية يف ضوء املعيار اخلامس من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )
بيعة طالب املرحلة اإلبتدائية وما (، وهذا يشري إىل مستوى عاٍل، وقد يعزى ذلك ط0,299قدره )

حيتاجونه من تعلم ملموس، فتعلم طالب هذه املرحلة يعتمد بدرجة كبرية على اخلربة احلسية، مما يعين أن 
على معلم العلوم أن يوفر هلم األنشطة واخلربات احلسية ويضمن مشاركتهم يف تنفيذها، وتشري قيمة 

 كبري يف متوسط مستوى األداء ألفراد العينة.  االحنراف املعياري، إىل عدم وجود تباين
( 0,192(, باحنراف معياري )1,82بينما جند أن أقل متوسط ملستوى األداء ألفراد العينة بلغ )

يف مؤشر تقدمي التحفيز املناسب ملشاركات الطالب، وهو يشري إىل مستوى أداء متوسط، وقد يعزى ذلك 
فيز العام الذي يفرتض أن تقدمه إدارة املدرسة، وفقــًا إىل اعتماد بعض معلمي العلوم على التح

للمخصصات املالية املعتمدة مبوجب اللوائح واألنظمة املعدة لذلك، كما أن بعض املعلمني تساهل يف 
الرتكيز على التعزيز لعدم وجود تصور حقيقي لديهم حول أمهية التعزيز. كما أن أعداد الطالب الكبرية 

 فصول الدراسية حتد من استخدام التحفيز املناسب. املوجودة يف بعض ال
( أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة 1كما ظهر من جدول )

(، باحنراف معياري 1,82االبتدائية يف ضوء املعيار السادس من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )
متوسط،وجند أن مستوى األداء جاءعاليًا يف مؤشر )تعزيز ثقافة  ( ، ويشري إىل مستوى0,291قدره )

احرتام نظام املدرسة يف نفوس الطالب(، ومؤشر )توجيه الطالب للمحافظة على ثوابت اجملتمع السعودي 
وهويته اإلسالمية(، وميكن أن يرجع سبب ارتفاع مستوى األداء فيها إىل أن هذين املؤشرين ميثالن أمهية 

 زة من الركائز اليت يعول يف عملية بنائها يف نفوس الطالب على املدرسة بشكل رئيس.خاصة وركي
بينما جند أن املؤشرين الثالث والرابع ظهرا مبستوى متوسط ومنخفض على الرتتيب، وقد يرجع 

اليت اخنفاض مستوى األداء يف هذين املؤشرين إىل طبيعة املرحلة الدراسية اليت طبقت فيها أداة الدراسة، و 
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قد ال تظهر فيها ممارسة هذين املؤشرين بوضوح، ومبستوى عايل بسبب خصوصية املدى العمري لطالب 
 هذه املرحلة. 

( أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف 1وبني جدول )
( 0,050(، باحنراف معياري قدره )1,80) ضوء املعيار السابع من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ

متوسط، وميكن أن يعزى ذلك االخنفاض يف املؤشرات إىل وجود شيء من  ، وهذا يشري إىل مستوى
الضعف يف بعض اجلوانب التأهيلية أو التدريبية اليت حصل املعلم سواء قبل اخلدمة ويف أثناء دراسته 

دريس، كماأن مباين بعض املدارس اليت متت زيارهتا مستأجرة وتأهيله، أو أثناء اخلدمة وبعد التحاقه بالت
وليست حكومية؛ وكثري منها ليس مهيأ وال مصمًما ألن يكون مدرسة أصال، وبالتايل يصعب مع ذلك 
عمل جمموعات وورش عمل طالبية، إضافة إىل ركون بعض املعلمني إىل األداء بالطريقة العادية، إضافة إىل 

 ملدرسية اليت تسند إليهم واليت قد تؤثر على عطائهم وجهدهم. األعباء، واملهام ا
( نالحظ أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة 1ومن خالل جدول )

(، باحنراف معياري 5,11االبتدائية يف ضوء املعيار الثامن من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )
هذا يشري إىل مستوى متوسط، وجند أن أكرب متوسط ملستوى األداء ألفراد العينة بلغ (، و 0,220قدره )

لفردية(، وهو يشري إىل مستوى ( يف املؤشر األول)التعرف على مستويات الطالب وخصائصهم ا1,21)
بأن من مستوى األداء، وقد يعزى ذلك إىل أن ممارسة املعلم وزمن بقائه مع طالبه ملدة طويلة كفيل  عالٍ 

 مينح املعلم صورة قد تكون دقيقة عن طالبه وخصائصهم وميوهلم.
كما وميكن عزو أن املؤشرات الثالثة )الثاين والثالث والرابع( ظهرت مبستوى متوسط إىل وجود 
شيء من الضعف يف بعض اجلوانب التأهيلية أو التدريبية اليت حصل أو من املفرتض أن حيصل عليها املعلم 

مة ويف أثناء دراسته وتأهيله، أو أثناء اخلدمة وبعد التحاقه بالتدريس، كما أن مباين بعض سواء قبل اخلد
وكثري منها ليس مهيأ وال مصمًما ألن يكون مدرسة  ,املدارس اليت متت زيارهتا مستأجرة وليست حكومية

 املدارس املهيئة أصال، وبالتايل يصعب مع ذلك تنفيذ بعض أنشطة التعلم، واليت ميكن بسهولة تنفيذها يف
واملصممة ألن تكون مدارس تعليمية بالشكل الصحيح، إضافة إىل ركون بعض املعلمني إىل األداء بالطريقة 
العادية، إضافة إىل ما ذكره عدد من املعلمني حول األعباء، واملهام املدرسية اليت تسند إليهم, واليت قد تؤثر 

 على عطائهم وجهدهم.
والسادس فقد ظهرا مبستوى منخفض, وهذا يرجع إىل بعض األسباب اليت أما املؤشران اخلامس 

سبقت اإلشارة إليها سابًقا، واليت منها الكم املعلومايت الكبري يف احملتوى املقرر، والذي ال يسمح الوقت 
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معه مبراعاة تلك الفئة من الطالب يف احلصة بشكل أكرب، إضافة إىل وجود مهام أخرى يتم إسنادها 
 م يف املدرسة، قد جتعله غري قادر على تنفيذ أو صرف شيء من وقته وجهده هلذه الفئة من الطالب.للمعل

( أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة 1وبني أيضًا جدول )
راف معياري (، باحن1,08االبتدائية يف ضوء املعيار التاسع من املعايري املهنية للمعلم السعودي قد بلغ )

، وقد يعزى االرتفاع امللموس يف هذا املعيار إىل اجلرعات الرتبوية ( ، ويشري إىل مستوى عالٍ 0,229قدره )
إضافة إىل تغري الوضع اجملتمعي بصورة  -إعداد املعلمني –املكثفة اليت أصبحت تدرس يف كليات الرتبية 

شها، واليت ختتلف عن احلياة املعيشية اليت عاشها أو واضحة، مع تلك احلياة املعيشية اليت بات جمتمعنا يعي
عاشتها األجيال السابقة، مما كان له أثر كبري يف النمط السلوكي للطالب واملعلم يف اآلونة األخرية، وجيب 

 أن ال ننسى أيًضا خصوصية هذه املرحلة أيًضا من حيث العمر، والتعامل.
اء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة ( أيضًا أن متوسط مستوى األد1وأظهر جدول )

االبتدائية يف ضوء املعيار العاشر من املعايري املهنية للمعلم السعودي يف جمال تنفيذ التدريس قد بلغ 
ويعزى ذلك إىل عدم توفر  متوسط، ( ، وهذا يشري إىل مستوى0,212(، باحنراف معياري قدره )1,19)

واكبة للتطويرات األخرية للمناهج الدراسية بصورة كبرية يف املدارس، وخاصة الوسائل التعليمية احلديثة امل
الوسائل التعليمية اخلاصة مبناهج العلوم، إضافة إىل أن بعض املعلمني مييل إىل أداء العمل باحلد األدىن من 

ارة التعليمية أو اجلهد، مربرًا ذلك بعدم وجود التقدير والتحفيز والدعم سواًء على مستوى املدرسة أو اإلد
حىت على مستوى الوزارة، مع ما ذكره بعض املعلمني حول خشيته من تنبيه وحتذير الطالب خبصوص ما 
قد يعرض لإلنسان من أمور قد يكون بعضها سيًئا أثناء تعامله مع احلاسب، واليت قد يكون الطالب يف 

عن جتاهل  -أي بعض املعلمني –ملهم غفلة عنها, وبالتايل قد يدفعهم الفضول حنو البحث عنها، مما حي
التوجيه حول مثل هذه اجلوانب، بل إن بعضهم يتحاشى تكليف الطالب بأي واجبات عرب استخدام 

 التقنيات الشخصية احلديثة إلغالق باب اإلشكاالت اليت قد تنجم عن ذلك بصورة أو بأخرى.
 ها: نتايج الدراسة المتعلقة بسؤا  الدراسة الثالث ومناقشت -2-3

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي نص على:
العلوم باملرحلة االبتدائية يف جمال تقومي الطالب يف ضوء األداء التدريسي ملعلمي "ما مستوى 

 املعايري املهنية للمعلم السعودي؟".
البتدائية، متَّ تطبيق بطاقة املالحظة )أداة الدراسة( ملالحظة أداء معلمي عينة الدراسة باملرحلة ا 

 (.2ومن مث حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري،وكانت النتائج كما يظهر يف جدول )
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( المتوسط الحسابيف وابنحراف المعةاريف ومستوى األداء في مجا  تقويم 4جدو  )
 الط ب:

رقم العبارة   
 في المعةار

المتوسط  المؤشرات
 الحسابي

ابنحراف 
 المعةاري

مستوى 
 ءاألدا

شر
ي ع

حاد
ر ال
معةا

ال
 

8 
يشخص مستويات الطالب للوقوف على معارفهم 

 متوسط 0.670 3.32 ومستوياهتم وخرباهتم السابقة.

 متوسط 0.700 3.27 يقدم التغذية الراجعة املناسبة للطالب. 0

5 
يقيس مستوى حتصيل الطالب بطرق متنوعة خالل 

 متوسط 0.646 3.25 الدرس.

 متوسط 0.693 3.09 اس والتقومي لتحقيق أهداف الدرس.ينوع أدوات القي 1

2 
ينمي الشعور بالتقومي الذايت لدى الطالب لتطوير 

 متوسط 0.803 2.71 مهاراهتم.

يقوِّم الطالب بطريقة علمية عرب تصميم أدوات القياس  2
 متوسط 0.684 2.62 والتقومي وفق القواعد الصحيحة

 منخفض 0.710 2.30 على مستوى طالبه.حيلل نتائج التقومي للوقوف  2
 متوسط 0.535 2.94 المعةار الحادي عشر كنل

 
( أن متوسط مستوى األداء لعينة الدراسة من معلمي العلوم باملرحلة 2يتضح من جدول )

االبتدائية يف ضوء املعيار احلادي عشر من املعايري املهنية للمعلم السعودي يف جمال تقومي الطالب قد بلغ 
( ، وهذا يشري إىل مستوى متوسط وقد يعزى ذلك إىل 0,212(، باحنراف معياري قدره )5,92)

خصوصية منط التقومي يف هذه املرحلة )التقومي املستمر( والذي ال يزال بعض املعلمني دون املستوى يف فهم 
 الدورات آلياته، إضافة إىل أنه قد يكون هناك ضعف تأهيلي سابق، اجتمع مع ندرة وضعف أيًضا يف

التدريبية اليت قد تعاجل مسببات مثل هذا االخنفاض يف مستوى األداء يف املؤشرات املشار إليها أعاله، 
إضافة إىل ما أبداه كثري من املعلمني حول عامل الوقت, والذي ال يتيح هلم اهلامش املناسب الذي 

اليت كانت مبستوى األداء متوسطاً يتمكنون من خالله من مراعاة جانب اإلبداع يف مثل تلك املؤشرات 
 نسبياً.
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 التوصةات : -11

 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإنه ميكن وضع التوصيات التالية: 
التأكيد على كليات الرتبية لتبين املعايري املهنية للمعلم يف اململكة العربية السعودية يف برامج   -80-8

 ومناهج إعداد معلمي العلوم.
املعلمني يف ضوء املعايري املهنية للمعلم السعودي، على أن يكون التقومي  االهتمام بتقومي أداء -80-5

مستمرًا، ومتعدًدا خالل العام الدراسي، مبعىن أن يشارك مدير املدرسة واملعلم والطالب، يف تقومي أداء املعلم 
 جلة السلبيات، والنواقص وتطوير اإلجيابيات.يف كل فصل دراسي، وتزويد املعلم بالتغذية الراجعة حىت يتم معا

إثارة اهتمام القائمني على دور تتدريب املعلمني بنتائج هذا البحث، للتعرف على املعايري اليت  -80-1
اتضح توافرها مبستوى متوسط ومنخفض، ليتمكنوا من تصميم وإدراج برامج تدريبية تعاجل الضعف الذي 

 لوم يف امليدان الرتبوي.متت مالحظته يف أداء معلمي الع
نشر ثقافة التقومي بصفة عامة، والتقومي الذايت )تقومي املعلم لنفسه( بصفة خاصة، واالهتمام  -80-2

 بالتدريب أثناء اخلدمة، وباألخص للمعلمني اجلدد أو ذوي اخلربة القصرية.
ئية، يف ضوء معايري إجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف تقومي أداء معلمي العلوم باملرحلة االبتدا -80-2

 حمددة ميكن من خالهلا تشخيص حال الواقع امليداين، وبالتايل تعزيز اإلجيابيات ومعاجلة السلبيات فيه.
إجراء مزيد من الدراسات على تقومي أداء املعلمني يف التخصصات األخرى، بل واملراحل الدراسية   -80-0

 ربية السعودية.األخرى يف ضوء املعايري املهنية للمعلم يف اململكة الع
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