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احتياجات النوو املهني ملعلوات األحياء للورحلة الثانوية
يف ضوء كفايات هعلن األحياء للجيل القادم
الممخص _ ىدف البحث الحالي إلى تحديد احتياجات النمو الميني

الشخصية والكفايات المينية في كافة المجاالت ،المعرفية

لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم االحياء

تغيرت
والميارية والشخصية واالجتماعية واإلنتاجية [ ]1لقد ّ

لمجيل القادم .وقد تمت اإلجابة عمى تساؤل البحث التالي :ما

مجرد ممقّن
أدوار وميام المعمّم في اآلونة األخيرة ،فمم يعد المعمّم ّ

احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء

وميس اًر
ومشجعاً
موجياً
ّ
لممعارف وناقل لمخبرات فقط ،بل أصبح ّ
ّ

كفايات معمم األحياء لمجيل القادم .وتكونت عينة البحث من ()54

لمتعمّم ،ومحفّ اًز لمتالميذ عمى التفكير الناقد واإلبداع [ .]2وفي

معممة أحياء لممرحمة الثانوية بمحافظة الخرج .وقد تم تصميم استبانة

أىمية التنمية المينية لممعمّمين التي تش ّكل
ىذا السياق تبرز ّ

أداةً لتطبيق البحث .ومن أىم النتائج التي خرج بيا البحث :ارتفاع قيم

أي مشروع إلصالح وتطوير التربية
نقطة ارتكاز محورية في ّ

متوسط استجابات أفراد العينة ونسبتيا المئوية عمى معظم الكفايات

والتعميم ،وذلك ألن المعمم ىو العنصر األساس الذي تقوم عميو

الموجودة في االستبانة وتشير ىذه النتيجة إلى أىمية الكفايات

تصور نجاحيا إال بوجود المعمم
العممية التعميمية ،والتي ال ُي ّ

المتضمنة في االستبانة من وجية نظر معممات األحياء لممرحمة

المؤىل تربوياً وتخصصياً ،والتربية الفاعمة التي ينشدىا المجتمع

الثانوية .وأخي ار قدمت توصيات ومقترحات لبحوث مستقبمية.
الكممات المفتاحية :النمو الميني لممعمم ،كفايات المعمم ،كفايات

لميمتيم
ك عمى كفاءة المعمّمين ومدى فيميم
تعتمد وال ش ّ
ّ

 .1المقدمة

ورغبتيم فيو [ ]2وتتصدر التنمية المينية لمعمم العموم مقدمة

المعمم لمجيل القادم.

وجديتيم في العمل وحماسيم
والتزاميم بقواعد المينة وأخالقياتياّ ،

تعتبر قضية إعداد المعمم من القضايا التي تشغل األذىان

أولويات البحث في التربية العممية ،حيث قام مركز التميز

وذلك ألىمية الدور الذي يقوم بو المعمم في تعميم األجيال

البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات بدراسة ىدفت إلى

المتوالية ،حيث يتخذ المعمّم في المنظومة التربوية والتعميمية

تحديد األولويات البحثية في التربية العممية ،وطُّبقت عمى عينة
قدرىا ( )55فرداً من المتخصصين والخبراء في المجال،

مرك اًز رئيساً باعتباره أىم العناصر المؤثرة في فاعمية التعميم
وجودتو وتحقيق أىداف النظام التعميمي .وىو بالتأكيد حجر

وتناولت الدراسة ثمانية مجاالت رئيسة ،ووضحت النتائج أن

ي الذي يقف
الزاوية في البناء التعميمي كمو ،وىو العنصر البشر ّ

موضوع التنمية المينية لمعممي العموم أثناء الخدمة يأتي في
مقدمة أولويات البحث في التربية العممية ].[3

عند خط اإلنتاج األول.

فعمى الرغم من أىمية بعض العوامل مثل القيادة اإلدارية

ونظ اًر ألىمية النمو الميني لمعممي العموم فقد حظي

وظروف العمل باعتبارىا عوامل ليا أىميتيا بالنسبة لمطالب

باىتمام الباحثين؛ حيث أُجريت العديد من الدراسات المتعمقة بو،

أن ىذه العوامل ال تقارن
الذين ينتظمون في قاعات الدرس إال ّ

والتي اىتمت جميعيا بحاجات التطوير الميني لمعممي العموم
الرواشدة]4[ ،؛ الحربي والشمراني []3؛ منصور ،والشمراني،

بأثر المعمم ودوره في العممية التعميمية .وا ّن آمال المجتمعات

والدىمش ،والقضاة]5[ ،؛ والشايع.[6[ ،

كافّةً لمعقودة عمى المعمم الكفء القادر عمى أداء ميام المينة،

والقيام بواجباتيا وأعبائيا وفق معايير األداء المطموبة ،وما من

وينبثق االىتمام بقضية التنمية المينية لمعمم العموم من اعتبارات

بأن ذلك يتطمب أن يتوفر في المعمم مجموعة من السمات
شك ّ

ع ـدة تتعمـ ـق بالعم ـوم ذاتيـ ـا والـ ـدور الذي تجسده في مناشط الحياة
2

اإلنسانية ،ومن أىميا:

)"Technology & Society & Environment "STSE
والذي يضيف بعد البيئة عمى مدخل  [11] STSوتوجو

• طبيعة العموم وخصائص تعميميا وتعمميا؛ وفي ىذا يوضح

والتقنية،

المحيسن [ ]7أن ىناك بعض الخصائص التي تمس تدريس

العموم

العموم دون غيره من التخصصات األخرى نظ اًر لما تتمتع بو من

Mathematics,

واليندسة

والرياضيات

Engineering,

(Science,
Technology,

)" "STEMوالذي يركز عمى التكامل بين مجاالت العموم

التغير والتجديد وسمات االرتباط بحياة البشر اليومية،
سمات ّ

والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات [[12

ولما تممكو من سمات االنبيار بدور العموم في حياة األفراد؛

وكان محور " إعداد معممي العموم وتطويرىم الميني في ضوء

ولذلك فال غرابة إن تعددت طرائق تدريس العموم وأساليب

متطمبات "  STEMأحد المحاور الرئيسة التي تضمنيا مؤتمر

تعميمو ،وان تداخمت العموم في كافة التخصصات تبعا لتداخميا

التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول :توجو العموم
ّ

في كافة مناحي الحياة.

والتقنية واليندسة والرياضيات .[13] STEM

• وتتأثر العموم باستمرار في ضوء المستجدات والتحديات

وفي ظل تمك االتجاىات والحركات اإلصالحية

العالمية؛ وذلك نتيجة الضغوط والتحديات االجتماعية والنمو

والتطويرية المتجددة؛ تزايدت االتجاىات التي تطالب باستناد

الصناعي والتقني لممجتمع ،وتفجر المعرفة العممية وبداية سباق

التربية العممية إلى المعايير والمحكات التخصصية ،ومن أىميا

الفضاء ،والقفزات التقنية في األدوات والمواد التعميمية وتطور

حركة المعايير الوطنية لمتربية العممية (National Science

فمسفة العمم وطبيعتو ،واالستياء من الطرائق واألساليب

)(1996

المستخدمة في تدريس العموم ].[8

)"Education Standards "NSESوالتي

تضمنت معايير خاصة لمتنمية المينية لمعممي العموم ،و معايير

لذلك فإن التنمية المينية لمعممي العموم تؤثر وتتأثر

الجمعية الوطنية األمريكية لمعممي العموم (National Science

باستمرار باالتجاىات والحركات اإلصالحية لمتربية العممية ،وىو

)Teachers Association" NSTA") (NSTA, 2006

ما يقود إلى تطور أبعادىا باستمرار لمواكبة المستجدات لتحقيق

وقد تم تحديث معايير  NSTAمؤخ اًر عام ( )2013في ضوء

الفعالية في التعميم.

متطمبات تعميم معايير العموم لمجيل القادم (Next

وقد أوصت العديد من الدراسات المحمية واإلقميمية والدولية

)" Generation Science standards "NGSSوالتي تعتبر

عمى ضرورة الوقوف بكل السبل عمى االتجاىات العالمية

من أحدث المعايير في التربية العممية ،والتيُ بنيت من أجل

المعاصرة من أجل تطوير التنمية المينية لممعممين سميمان،

تحديد الرؤية المستقبمية لتعميم العموم [.[14

[]9؛ بخش ،]10[ ،ولذلك فإن تطوير التنمية المينية لمعممي

وتستند معايير العموم لمجيل القادم  NGSSعمى إطار ال

العموم يتطمب رصد االتجاىات العالمية الحديثة في التربية

 K-12لتعميم العموم ،والذي تم إعداده من قبل المجمس الوطني

العممية ونظم التنمية المينية لتعميم وتعمم العموم ،واالستفادة منيا

لمبحوث " ،National Research Council 'NRCوذلك

في تطوير برامج التنمية المينية لمعممي العموم بالمممكة العربية

تحت إشراف لجنة أكاديمية عالية المستوى ،ويعتبر ىذا اإلطار

السعودية ومن اشير الحركات واالتجاىات اإلصالحية والتي

الخطوة األولى لخمق معايير جديدة ].[15

ظيرت خالل الربع األخير من القرن الحالي ،مدخل العمم

ومعايير العموم لمجيل القادم  NGSSىي نتاج لمتطورات

والتقنية والمجتمع(Science & Technology & Society ،

الحاصمة في حركة المعايير والتي تعمل إلحداث ثورة في تعميم

)' "STSوالذي يركز عمى تعميم وتعمم العموم في سياق الخبرة

العموم في الواليات المتحدة لمقرن الحادي والعشرين ،وتؤكد عمى

اإلنساني ـة ،ومدخ ـل العم ـم والتقني ـة والمجتمع والبيئة & (Science

االتصال ،التعاون ،والتفكير الناقد ،من خالل نقاشات تتم داخل
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غرفة الصف ،وتنفيذ التجارب العممية من خالل جيد جماعي

والتربوية ،وأن تتسق مع الواقع الحقيقي الذي يحدث داخل

والقيام بأعمال إبداعية من قبل الفرق .كما تؤكد عمى ضرورة

الفصول الدراسية [.[16

تضمين فكرة التصميم بصفتو عنص اًر محورياً في تعميم العموم،

وترى خجا [ ]12أن ىناك حاجة ماسة في ظل االتجاىات

من خالل تصميم التجارب ،تصميم النماذج ،تصميم البرامج

الحديثة في تعميم العموم ،إلى فيم أفضل لمعوامل والظروف التي

الحاسوبية .وتؤكد معايير  NGSSايضاً عمى تغيير مصطمح

يمكن أن تؤثر في مواقف المعممين نحو ىذه االتجاىات ،وأن

الميارات إلى (الممارسات التعميمية) أي تعويد الطالب عمى

ىناك حاجة ماسة إلى تبني وجية نظر جديدة لمتطوير والتنمية

الطريقة التي يتم بيا البحث العممي وليس المنيج العممي

المينية لممعممين تعالج القصور في تخصص مثل ىذه

بخطواتو المعتادة وتقوم  NGSSعمى المرتكزات التالية:

التوجيات الحديثة ،ومعرفة عالقة التنمية المينية المستمرة في

أوالً :الممارسات العممية واليندسية

تعزيز تطوير المعممين.

(Science and

) ،Engineering Practicesوالممارسات العممية ىي تمك

كما أكدت دراسة بيب [ ]17عمى تأثير معايير تعميم

التي يستخدميا العمماء في بناء النماذج أو التحقق من النظريات

العموم لمجيل القادم  NGSSعمى تنمية وتطوير برامج إعداد

عن العالم ،أما الممارسات اليندسية فيي التي يستخدميا

المعممين خاصة مرحمة ما قبل التخرج ،وما التغيرات التعميمية

الميندسين في بناء وتصميم األنظمة .االنخراط في الممارسات

الالزمة لممعممين لتطبيق  NGSSولخصيا بالنقاط التالية :دمج

العممية يساعد الطالب عمى فيم كيف تتطور المعرفة العممية،

األبعاد الثالثة في التعميم (األفكار الرئيسة ،والممارسات

أما االنخراط في ممارسات اليندسية يساعدىم عمى فيم عمل

اليندسية ،والمفاىيم الشاممة) ،وىذا التحدي األكبر لمتعميم

الميندسين [.[14

ومدرس العموم .التغير الثاني التعرف عمى تطور التعمم ،التغير

ثانياً :أفكار رئيسة ) (Disciplinary Core Ideasاألفكار

الثالث تضمين التصميم اليندسي .والتغير الرابع تضمين طبيعة

الرئيسة ىي ليس " كل الحقائق" بل إلعداد الطالب بالمعرفة

العمم .وتركز ىذه التغيرات عمى المعممين لتحقيق التعمم في

األساسية الكافية بحيث يمكنيم الحصول عمى معمومات إضافية

ضوء معايير NGSS

في وقت الحق من تمقاء أنفسيم ،وتركز عمى مجموعة محددة

وتوصمت دراسة كراجكي وخدر ودتيا وبايير ومون []18

من األفكار في مجال العموم واليندسة تتسم بكونيا محورية،

إلى مقترح لعشر خطوات يمكن اتباعيا لتضمين معايير العموم

وتتضمن إيضاحات لمظواىر المختمفة.

لمجيل القادم ضمن الدرس ،بدءا بتحديد مجموعة األفكار

ثالثاً :المفاىيم الشاممة ) ،(Crosscutting Conceptsوىي

األساسية وفحصيا ،ومرو ار بعدد من الخطوات حتى الوصول

طريقة واحدة لربط األفكار األساسية وانضباطيا .فيي تفسر

إلى الخطوة األخيرة؛ وىي التحقق من مدى قدرة الطالب من

الموضوعات العممية التي تظير في جميع التخصصات العممية.

تشكيل بناء مناسب إلضافة أفكار مستقبمية مع مرور الوقت.

تمكن الطالب من تطوير فيم تراكيب ومتماسك يمكن استخدامو

وذلك من خالل إيجاد وبناء خطوات التخطيط الفعال لمدروس

في العموم [.[14

لتحقيق مقاصد معايير العموم الجيل القادم ،وتطوير أساليب

وىذه المعايير ال تحدد موضوعات بعينيا لبرامج التنمية المينية،

التخطيط من إعطاء المعمومة فقط إلى منح الطالب الحرية

بقدر ما ترسم أُطر ومحددات لتمك البرامج ،كما تؤكد معظميا

لمتفكير واالستنتاج ،ودمجيم مع الواقع التطبيقي.

عمى ضرورة تماسك البرامج ،وأن يتعمم المعممون من خالل

مما سبق يتبين لمباحثتين أن احتياجات النمو الميني

االستقصاء العممي ،كما تؤكد عمى تكامل المعرفة العممية

عممية مستمرة ودائمة ألن المشكالت واالحتياجات تتغير ،وتتنوع
4

بتغير الظروف المحيطة بالمنظمة ،وتتغير تبعاً لتغير المواقف

الكفايات التعميمية والتدريسية إحدى جوانب تقويم
وتعتبر
ُ
ُ
ِ
األداء الميني لممعمم؛ نظ اًر العتبارىا من األسس التي ينظر

وضرورية ألنيا الخطوة األولى التي تنطمق منيا العممية

إلييا عند إعداد وتدريب المعممين ولكون امتالك المعمم ليا

التدريبية ،كما أنيا تؤدي إلى األداء الجيد ،وتساعد مسؤولي

ينعكس عمى الطالب الذين يقوم بتدريسيم .وتوافر الكفايات

البرامج عمى التخطيط الجيد وتقدير االحتياجات حاض اًر

التدريسية لدى المعمم وتمكنو منيا يعد مؤش اًر لتحديد احتياج

ومستقبالً.

النمو الميني لممعمم .وبناء قائمة كفايات المعمم التي يجب عميو

وتنوعيا وتعتبر عممية تحديد االحتياجات المينية ميمة ومفيدة

إتقانيا تعتبر دليالً ِّ
يوجو عمل القائمين عمى تخطيط وتصميم

ونظر لمتحول في مفيوم التنمية المينية
من جانب آخر
اً

البرامج التدريبية [.[25

لممعممين بوصفيا نشاط تعميمي مستمر ،اتجيت العديد من نظم
التعميم في دول العالم إلى تبني اتجاىات حديثة لمتنمية المينية؛

كما سعت دراسة األحمد والصمييم [ ]26إلى تحديد

وذلك لمعالجة القصور في ممارسات تطوير المعممين من خالل

احتياجات النمو الميني لمعممات العموم لممرحمة االبتدائية في

مراكز التدريب المركزية ،ومن أبرز تمك االتجاىات اتجاه التنمية

ضوء كفايات معمم العموم في المممكة العربية السعودية

المينية عمى أساس الكفايات حيث جاء ظيور حركة إعداد

بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق عن طريق تصميم استبانة

المعممين القائمة عمى الكفايات في الربع األخير من القرن

كأداة بحث .ومن أىم النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة

الماضي ،كردة فعل لألساليب التقميدية وتالفيا لعيوب االتجاه

ارتفاع قيم متوسط استجابات أفراد العينة ونسبيا المئوية عمى

التقميدي [.[19

معظم الكفايات الموجودة في االستبانة وتشير ىذه النتيجة إلى
أىمية الكفايات المتضمنة في االستبانة من وجية نظر معممات

وفي ضوء اتجاه تنمية المعممين القائم عمى الكفايات تؤكد

العموم لممرحمة االبتدائية.

ومينيا،
عمميا
الفتالوي [ ،]20عمى تطوير المعمم وتنميتو
ً
ً

استناداً إلى مراجعة األدب التربوي فيما سبق ،يتضح

وتزويده بالكفايات التي تؤىمو لمقيام باألدوار الميمة والمتجددة
الممقاة عمى عاتقو ،ومن ىذا المنطمق فإن امتالك المعمم

أىمية تحديد احتياجات النمو الميني لممعمم في ضوء االتجاىات

لمكفايات يعد أحد األبعاد الميمة في عممية التطوير والتحديث

المعاصرة والتي استجدت في السنوات األخيرة وانعكست عمى

التربوي الفاعل .وتم اقتراح مستويات معيارية لكفايات األداء

نظم التنمية المينية لمعممي العموم ،لذلك جاء ىذا البحث لتحديد

الالزمة لممعمم لمواجو مستجدات العصر والتوصل الى قائمة

الميني لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية في
النمو
احتياجات
ِّ
ِّ

تضم أىم الكفايات الرئيسية الالزمة لممعمم لمواجية مستجدات

ضوء كفايات الجيل القادم  NGSSبالرجوع إلى الكفايات التي

العصر [ .]21وقدمت دراسة عبدالعزيز [ ]22برنامجا مقترحا

وضعتيا  NSTAبناء عمى معايير العموم لمجيل القادم NSTA,

لتحسين كفايات أداء معمم العموم في ضوء االتجاىات الحديثة

Next Generation Science
 .2مشكمة الدراسة

المستقبمية وقد أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج في تنمية
األداء التدريسي .وأوصت دراسة العنزي [ ،]23عمى ضرورة

لممعمم دور ميم وفاعل في العمل التربوي ،فيو حجر

تصميم برامج تدريبة لممعمم في ضوء كفاياتو .كما استيدفت

الزاوية في العممية التعميمية ،والعمود الفقري في النظام التربوي.

دراسة مصطفى [ ]24إعداد برنامج تدريبي لتطوير الكفايات

ومع التقدم والتطور التقني والمعرفي ،حدث تغيير في عناصر

المينية وأشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج في تنمية الجانب

العممية التعميمية .فالبيئة التعميمية في القرن الحادي والعشرين

المعرفي واألداء المياري لمكفايات المينية.

اختمفت عن ذي قبل ،وتغيرت اىتمامات المتعمم ،وميولو
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وحاجاتو ،مما يتطمب من المعمم امتالك الكفايات التي تجعمو

معممي العموم من خالل تفعيل الشراكات المجتمعية مع

قاد ار عمى مواكبة التغيرات والتطورات وتوجيو العممية التعميمية

مؤسسات المجتمع مثل :الجامعات والمراكز العممية ،وبيوت

إلى الطريق السميم [ .]27لذا ،فإن التنمية المينية لمعممي العموم

الخبرة المحمية واإلقميمية والعالمية.

تتطمب رصد االتجاىات الحديثة في التربية العممية ونظم التنمية

ومن ىذا المنطمق تظير ضرورة امتالك كفايات عالية

المينية لتعميم وتعمم العموم ،واالستفادة منيا في تطوير برامج

المستوى أي امتالك معارف عامو ،وميارات ،وأداء فعال،

التنمية المينية لمعممي العموم ،حيث فرضت ىذه االتجاىات

وتظير كفاية المعمم في قدرتو عمى الجمع بين النظرية

الحديثة أدوا اَر جديدة لممعمم لذلك البد وأن يجد كفاياتو لمقيام بيذه

والتطبيق .وىذا يجعل المعمم في حاجة ماسة إلى دراسة عوامل

األدوار الجديدة المناط بو .وذلك من خالل برامج تزودىم

الفيم والتمكن من الكفايات العامة والخاصة الالزمة لمقيام بيذه

بالمعارف التربوية التعميمية ،واكسابيم الميارات المينية الالزمة

الميمة [ .]27ونتيجة لتزايد االىتمام العالمي باتجاه اعداد

ورفع كفايتيم [.[28

المعممين فقد ظيرت استجابات الوطن العربي ليذا االتجاه ،وقد

ويؤكد الخميمي [ ]29عمى أن التغيرات والمستجدات في
العصر الحديث تتطمب من التربويين معايشة كل ذلك ،واعادة

التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول
أوصى مؤتمر ّ
والذي نظمتو جامعة الممك سعود في الفترة 1437-18-16ه

النظر في المناىج ،والتجييزات المدرسية ،والبرامج التربوية

عمى إعداد معممي العموم وتطويرىم الميني في ضوء متطمبات

وبشكل خاص مناىج إعداد المعمم قبل الخدمة وفي أثنائيا

 ،STEMوالتطوير في مجال تعميم وتعمم مناىج العموم

وتضمينيا الكفايات الالزمة .ويؤكد أمبو سعيدي [ ]30أن

والرياضيات.

الخصائص والكفايات التي يجب أن يتميز بيا معمم العموم اليوم

كما أكدت دراسة فرغمي والقاضي [ ]32عمى أىمية دراسة

ليست كما كانت منذ عشر سنوات .ويؤكد آل رفعة [ ]31في

الكفايات التدريسية الالزمة لممعمم في ضوء مفيوم التنمية المينية

دراستو التي استيدفت إبراز خصاص مجتمع المعرفة ،ورصد

المستدامة لمواجية المتغيرات المجتمعية المعاصرة .مما سبق

أىم المقومات العممية ،والمينية ،والتقنية الواجب توفرىا في

يتضح أىمية النمو الميني لممعمم وامتالكو الكفايات الالزمة.

المعمم السعودي عمى أىمية تضمين الميارات التي يحتاجيا

وباستقراء ما سبق من دراسات ،الحظت الباحثتان -في حدود

مجتمع المعرفة في برامج إعداد وتأىيل المعمم حتى يستطيعوا

اطالعين– قمة الدراسات التي تناولت تحديد احتياجات النمو

أن ينقموا ىذه الميارات إلى طالبيم.

الميني لممعممات في ضوء الكفايات.

وتؤكد دراسة خجا [ ]12التي استيدفت الكشف عن درجة

حيث لم تجدا سوى دراسة األحمد؛ والصمييم [ ]26التي

توافر معايير االتجاىات العالمية المعاصرة في برامج التنمية

تناولت تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات العموم لممرحمة

المينية المقدمة لمعممات العموم بالمرحمة الثانوية بالمدينة المنورة

االبتدائية في ضوء كفايات معمم العموم .ونظ اًر لعدم وجود

من وجية نظر معممات ومشرفات العموم ،أن برامج التنمية

دراسات سابقة تناولت تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات

المينية بشكل إجمالي لمعممات العموم بالمممكة العربية السعودية

األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم العموم لمجيل

تتوافق (بدرجة – متوسطة) مع معايير االتجاىات العالمية

القادم  NGSS -عمى حد عمم الباحثتين -لذلك جاءت ىذا

المعاصرة لمتنمية المينية لمعممي العموم وأوصت الدراسة بالتوسع

البحث والذي تظير مشكمتو من خالل احتياجات النمو الميني

واالنتشار في اتجاه التنمية المينية وبناء خطة لمتطوير الميني

لمعممات االحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم األحياء

لمعممي العموم في ضوء متطمبات تعميم  ،STEMوتطوير

لمجيل القادم.
6

أ .أسئمة الدراسة

التعميمية التي تصاحبيا زيادة في نجاحو كمعمم" وتعرف

 -ما احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية

الباحثتان النمو الميني تعريفاً إجرائياً بأنو " كل زيادة في

في ضوء كفايات معمم األحياء لمجيل القادم؟

الحصيمة المعرفية والميارية المينية لمعممات األحياء لممرحمة

ب .أهداف الدراسة

الثانوية تؤدي إلى رفع كفاءتين المينية من خالل التزود

تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية

بالمعارف العممية واكتساب الميارات المينية واالتجاىات

في ضوء كفايات معمم االحياء لمجيل القادم.

اإليجابية التي تؤدي إلى تطوير أدائين".

ج .مصطمحات الدراسة

د .حدود الدراسة

أوالً -معايير العموم لمجيل القادم

الحدود الزمانية :أجري البحث في الفصل الثاني من العام
1437-1436ه.

)Next Generation Science Standards (NGSS
ىي معايير جديدة لتعميم العموم وضعت لطالب اليوم

الحدود المكانية :شمل ىذا البحث مدارس التعميم العام لممرحمة

لمقوى العاممة في الغد من خالل عممية تديرىا منظمة

الثانوية بمحافظة الخرج.

 ،Achieveوتتميز بكونيا غنية في المحتوى والممارسة ،ورتبت

الحدود الموضوعية :اقتصر ىذا البحث عمى تحميل الكفايات

بطريقة متماسكة في مختمف التخصصات والدرجات لتوفير تعميم

المعرفية والمينية لمعمم األحياء في ضوء معايير العموم لمجيل

العموم لجميع الطالب ،وتحقيق رؤية لمتعميم في مجال العموم

القادم ثم تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء في

واليندسة ،ليتمكن الطالب –وعمى مدى سنوات عديدة –من

ضوئيا.

المفاىيم الشاممة والمتداخمة ،لتعميق فيم لألفكار الرئيسة في ىذه

أ .منهج الدراسة

الدراسة بشكل فعال في الممارسات العممية واليندسية ،وتطبيق

 .4الطريقة واإلجراءات

المجاالت ،وتستند  NGSSعمى إطار  K-12لتعميم العموم،

اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي ،حيث يقوم ىذا

والذي يتم إعداده من قبل المجمس الوطني لمبحوث [16] NRC

البحث عمى:

ثانياً :الكفايات )(Competency

 -تحميل الكفايات (المعرفية ،والمينية) األساسية لمعمم األحياء

يعرفيا طعيمة [ ]33بأنيا "مجموعة من المعارف

لممرحمة الثانوية.

والميارات والقدرات واالتجاىات التي ينبغي أن يمتمكيا المعمم

 -وصف ظاىرة (تحديد احتياجات النمو الميني لمعممات

ويكون قاد اًر عمى تطبيقيا بفاعمية واتقانيا أثناء التدريس ويتم

األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم األحياء لمجيل

اكتسابيا من خالل برامج اإلعداد قبل الخدمة والتدريب والتوجيو

القادم) والتعبير عنيا كمياً ووصفياً.

أثناء الخدمة"

ب .مجتمع الدراسة

وتعرف الباحثتان الكفايات إجرائياً بأنيا :الحد األدنى من

شمل مجتمع البحث كافة معممات األحياء لممرحمة الثانوية

القدرات التي ينبغي أن تمتمكيا معممة األحياء ألداء عممية

بمحافظة الخرج في المممكة العربية السعودية ،والذي يبمغ

التدريس في مرحمة التعميم الثانوي بنجاح ،في ضوء األدوار

عددىن ( )54معممة.

الجديدة التي تفرضيا عمييم متطمبات العصر.

ج .عينة الدراسة

ثالثاً :النمو الميني:

كانت عينة البحث ممثمة لممجتمع حيث بمغت ( )54معممة
لألحياء لممرحمة الثانوية بمحافظة الخرج.

عرفت طاىر [ ]34النمو الميني بأنو " زيادة في معرفة

وصف أفراد عينة البحث وفق لبعض المتغيرات:

المعمم ومياراتو التدريسية وكفاءتو وزيادة تبصرة بالمشكالت
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جدول 1

توزيع أفراد عينة البحث وفق عدد سنوات الخبرة في تدريس مادة االحياء
عدد سنوات الخبرة في تدريس األحياء

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

2

3.7%

من  10 -5سنوات

18

33.3%

أكثر من  10سنوات

34

63%

المجموع

54

100%

جدول 2

توزيع أفراد عينة البحث وفق متغير عدد البرامج التدريبية حول منهج االحياء المطورة
عدد البرامج التدريبية حول مناهج األحياء

التكرار

النسبة

أقل من  3برامج

2

3.7%

من  5 -3برامج

31

57.4%

5برامج فأكثر

21

38.9%

المجموع

54

100%

إجراءات البحث:

• عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين؛

لإلجابة عن تساؤل البحث اتبعت الباحثتان اإلجراءات التالية:

لمتعرف عمى آراءىم حول مدى مالءمة الكفايات المتضمنة ليا

 -1مراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة والبحوث العربية

ومدى وضوحيا ومدى االتساق بين كل كفاية والمجال المندرجة

واألجنبية ذات العالقة بالتنمية المينية ،وكفايات المعمم ،ومعايير

تحتو واضافة أي مقترحات أو كفايات أخرى وذلك لمتحقق من

العموم لمجيل القادم NGSS

الصدق الظاىري.

 -2تحديد الكفايات (المعرفية ،والمينية) األساسية لمعمم

• تعديل االستبانة عمى ضوء آراء المحكمين واقتراحاتيم ،واعداد

األحياء:

الصورة النيائية.

من خالل إعداد قائمة بكفايات معمم العموم لممرحمة الثانوية

وقد اشتممت االستبانة عمى أربع محاور أساسية وىي:

وذلك بالرجوع إلى األدبيات التربوية الخاصة بذلك ،واالعتماد

كفايات المحتوى ،استراتيجيات التدريس ،تنفيذ الدرس ،التقويم.

عمى الكفايات األساسية لمعمم األحياء لممرحمة الثانوية حسب

ويندرج تحت كل محور كفايات أساسية عمى تدرج خماسي يبين

الييئة الوطنية لمعمم العموم ) ،(NSTAباإلضافة الى الكفايات

درجة الحاجة إلى التنمية المينية ليا ،يبدأ ب "ممحة جداً"،

التي اعتمدت لمعمم العموم الجيل القادم ،ثم تم اتساقيا بكتب

وينتيي ب"غير ممحة أبداً" .وتكونت الصورة النيائية لالستبانة

األحياء المطورة (سالسل ماجروىيل) لممرحمة الثانوية.

من ( )68كفاية أساسية.

 -3إعداد استبانة لمتعرف عمى احتياجات النمو الميني

صدق وثبات األداة:

لمعممات األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء الكفايات من وجية

االتساق الداخمي لألداة :لمتعرف عمى مدى االتساق الداخمي

نظر المعممات أنفسيم .وقد تم ما يمي:

ألداة الدراسة استخدم معامل ارتباط بيرسون ،حيث تم حساب

• إعداد استبانة من تدرج خماسي تتضمن احتياجات النمو

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بمحورىا،

الميني لمعممات األحياء في ضوء كفايات معمم العموم لمجيل

كما ىو موضح في الجدول اآلتي:

القادم وذلك باالعتماد عمى الكفايات التي تم إعدادىا.
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جدول  .3معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات األداة ومحوره
المحور

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

األول

1

**0.757

8

**0.845

15

**0.716

2

**0.804

9

**0.885

16

**0.807

3

**0.651

10

**0.807

17

**0.869

4

**0.777

11

**0.845

18

**0.833

5

**0.834

12

**0.764

19

**0.713

6

**0.817

13

**0.842

20

**0.743

7

**0.783

14

**0.816

الثاني

الثالث

الرابع

1

**0.733

6

**0.866

11

**0.875

2

**0.618

7

**0.790

12

**0.821

3

**0.890

8

**0.873

13

**0.881

4

**0.843

9

**0.827

5

**0.791

10

**0.828

1

**0.905

10

**0.848

19

**0.874

2

**0.804

11

**0.902

20

**0.905

3

**0.867

12

**0.848

21

**0.890

4

**0.885

13

**0.840

22

**0.833

5

**0.829

14

**0.864

23

**0.619

6

**0.870

15

**0.869

24

**0.865

7

**0.906

16

**0.833

25

**0.889

8

**0.919

17

**0.846

9

**0.873

18

**0.861

1

**0.924

5

**0.913

9

**0.927

2

**0.833

6

**0.809

10

**0.896

3

**0.857

7

**0.898

4

**0.921

8

**0.945

توضح اتساق فقرات أداة الدراسة بشكل متكامل ،وصالحيتيا

** دالة عند 0.01

لمتطبيق الميداني.

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة

ثبات األداة:

من الفقرات مع محورىا موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( )0.01فأقل؛ مما يشير إلى أن جميع فقرات االستبانة

لمتحقق من ثبات األداة استخدم معامل ألفا كرونباخ

تتمتع بدرجة اتساق داخمي مرتفعة جداً ،ويؤكد قوة االرتباط

ويوضح الجدول التالي معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة

الداخمي بين جميع فقرات أداة الدراسة؛ وعميو فإن ىذه النتيجة

ولألداة ككل.

جدول  .4معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة ولألداة ككل
المحور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

م
1

األول

20

0.968

2

الثاني

13

0.959

3

الثالث

25

0.986

4

الرابع

10

0.973

68

0.992

الكمي

9

5

2016

9

يتضح من الجدول السابق أن تم حساب ثباتيا باستعمال

عمى احتياجات النمو الميني لمعممات األحياء ،كما تم استخدام

معادلة اختبار معامل ألفا كرونباخ لمحور األداة األول بمغ

مقياس ليكرت الخماسي (ممحة جداً – ممحة – متوسطة – غير

( ،)0.968ولممحور الثاني بمغ ( ،)0.959ولممحور الثالث بمغ

ممحة -غير ممحة ابداّ) لتحديد مستوى احتياج كل فقرة من

( ،)0.986ولممحور الرابع بمغ ( ،)0.973في حين كان لألداة

فقرات االستبانة ،وتم تمثيمو عددياً كما يمي (ممحة جداً = ،5

ككل ( )0.992وىو معامل ثبات مرتفع ومقبول تربويا؛ إذ يشير

ممحة =  ،4متوسطة =  ،3غير ممحة = ،2غير ممحة أبداَ =

إلى صالحية األداة لتحقيق ىدف الدراسة الحالية.

.)1
ولمحكم عمى األداء لتفسير النتائج ،تم حساب طول فئة معيار

 .5النتائج
سيتم عرض نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عمى سؤاليا

الحكم عمى النتائج من خالل تصنيف اإلجابات إلى خمسة

الرئيس الذي ينص عمى "ما احتياجات النمو الميني لمعممات

مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية :طول الفئة

األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم األحياء لمجيل

= (أكبر قيمة  -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل المقياس = (÷ )1-5

القـ ـادم؟" ولإلجابـ ـة عـ ـن سـ ـؤال الدراسـ ـة تم تطبيق استبانة لمتعرف

 0.80 =5لنحصل عمى مدى المتوسطات التالية:

جدول 5
مدى المتوسطات لمحكم عمى األداء
مستوى االحتياج
مدى المتوسطات

عالي جداً

4.20 – 5.0

عالي

متوسط

ضعيف

أقل من 3.40 – 4.20

أقل من – 3.40

أقل من – 2.60

أقل من – 1.80

2.60

1.80

1.00

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ضعيف جداً

والجداول التالية توضح استجابة أفراد عينة الدراسة ،وسيتم
عرض نتائج كل محور من محاور األداة كما يمي:

الستجابات أفراد العينة عمى فقرات محاور األداة األربعة،

المحور األول :كفايات المحتوى
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المحور األول كفايات المحتوى
م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

اإللمام بالمفاىيم الرئيسية في عمم البيئة ،وأنواع البيئات واألنظمة البيئة ،ومكوناتيا.

4.02

0.860

4

2

اإللمام بسموك الكائنات الحية وعالقتيا بالنظم االجتماعية.

3.68

0.872

13

3

أن تمم بأنواع العالقات بين الكائنات الحية في األنظمة البيئية.

3.90

0.855

9

4

أن تمم بألية حدوث الدورات الطبيعية.

3.92

0.891

8

5

أن تمم بأبرز المشكالت البيئية وتأثيراتيا عمى الكائنات الحية.

4.00

0.894

5

6

أن تمم بالتطور التاريخي لعمم الوراثة.

3.38

1.103

16

7

اإللمام بالمفاىيم العامة لعمم الوراثة.

3.78

0.945

11

8

اإللمام بمبادئ التطور البيولوجي.

3.37

1.019

17

9

معرفة الجينات ،الكروموسومات ،وخصائص كل منيا ،ودورىا في عممية الوراثة.

3.78

1.049

11

10

معرفة أنواع االحماض النووية وتركيبيا.

3.61

1.021

15

11

معرفة التركيب الكيمائي لممادة.

3.84

0.946

10

12

معرفة عمميات التنفس اليوائي وغير اليوائي.

3.96

0.848

6

13

دورة الطاقة في الكائنات الحية واألنظمة البيئية.

3.94

0.881

7

14

الحفاظ عمى الطاقة بالنظم الحيوية.

3.71

0.944

12

العبارة

10

الرتبة

15

اإللمام بأوجو التشابو واالختالف بين الحيوانات والنباتات والفطريات والكائنات الدقيقة،

4.24

1

0.710

والفيروسات.
16

اإللمام بالنماذج العممية والقوانين والنظريات لتفسير الظواىر الطبيعية.

3.84

0.880

7

17

فيم طبيعة العمم وتطور المعرفة العممية.

3.78

0.901

11

18

معرفة التركيب والوظيفة لمحمض النووي.

3.63

1.019

14

19

معرفة التركيب والوظيفة لألعضاء

4.16

0.967

3

20

التكيف

4.18

0.842

2

3.842

0.734

لممحور ككل

يتضح من الجدول ( )6أن تقدير عينة البحث لحاجات

 )5أن تمم بأبرز المشكالت البيئية وتأثيراتيا عمى الكائنات

معممات األحياء لمنمو الميني في ضوء كفايات معمم األحياء

الحية" ،بمتوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري ()0.894

لمجيل القادم ،في محور كفايات المحتوى جاءت بمستوى عالي،

وبمستوى احتياج عالي.

حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )3.842بانحراف معياري

في حين كانت أقل خمس حاجات تقدي اًر (مرتبة من األقل

( .)0.734إال أن أكثر خمس حاجات تقدي اًر كانت (مرتبة من

احتياجاً إلى األعمى احتياجاً) عمى النحو التالي:

األعمى احتياجاً إلى األقل احتياجاً):

 )1اإللمام بمبادئ التطور البيولوجي" ،بمتوسط حسابي بمغ

 )1اإللمام بأوجو التشابو واالختالف بين الحيوانات والنباتات

( ،)3.37وانحراف معياري ( ،)1.019بمستوى احتياج متوسط.

والفطريات والكائنات الدقيقة ،والفيروسات" ،بمتوسط حسابي بمغ

 )2أن تمم بالتطور التاريخي لعمم الوراثة" ،بمتوسط حسابي بمغ

( ،)4.24وانحراف معياري ( ،)0.710وبمستوى احتياج عالي

( ،)3.38وانحراف معياري ( )1.103وبمستوى احتياج متوسط.

جداً.

 )3معرفة أنواع االحماض النووية وتركيبيا" ،بمتوسط حسابي

 )2التكيف" ،بمتوسط حسابي بمغ ( )4.18وانحراف معياري

بمغ ( )3.61وانحراف معياري ( )1.021وبمستوى احتياج

( )0.842وبمستوى احتياج عالي.

عالي.

 )3معرفة التركيب والوظيفة لألعضاء" ،بمتوسط حسابي بمغ

 )4معرفة التركيب والوظيفة لمحمض النووي" ،بمتوسط حسابي

( )4.16وانحراف معياري ( )0.967وبمستوى احتياج عالي.

( )3.63وانحراف معياري ( )1.019وبمستوى احتياج عالي.

 )4اإللمام بالمفاىيم الرئيسية في عمم البيئة ،وأنواع البيئات

 )5اإللمام بسموك الكائنات الحية وعالقتيا بالنظم االجتماعية"،

واألنظمة البيئة ،ومكوناتيا" ،بمتوسط حسابي ( )4.02وانحراف

بمتوسط حسابي ( ،)3.68وانحراف معياري (،)0.872

معياري ( )0.860وبمستوى احتياج عالي.

وبمستوى احتياج عالي.
المحور الثاني :استراتيجيات التدريس:
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول احتياجات النمو المهني بمحور استراتيجيات التدريس
م
1

العبارة
تصمم المعممة الدروس بحيث تدمج االبعاد الثالثة (األفكار األساسية ،الممارسات العممية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.71

0.901

الرتبة
9

واليندسية ،والمفاىيم الشاممة) في عمم االحياء.
2

أن تستخدم المعممة لغة مشتركة لكل الممارسات العممية واليندسية ،والمفاىيم الشاممة ،واألفكار

3.69

0.812

10

الرئيسية.
3

تستطيع المعممة تخطيط وتنفيذ طرق التدريس بأسموب يسمح لمطالبات بممارسة الحوار والنقاش
العممي المدعم بالدليل حول القضايا العممية التي يستيدفيا الدرس.

11

3.98

0.958

4

5
4

تستطيع المعممة اختيار التقنيات التعميمية المناسبة لتدريس األحياء بفاعمية .مثل النمذجة،

2016

9
3.82

1.014

7

والوسائط المتعددة ،برامج المحاكاة في المعامل االلكترونية.
5

أن تمتمك ميارة تخطيط وتنفيذ التحقيقات البيولوجية.

3.50

0.974

11

6

أن تمتمك القدرة عمى تطوير النماذج واستخداميا.

3.69

0.948

10

7

أن تستخدم الرياضيات والتفكير الحسابي.

3.71

0.901

9

8

أن تمتمك القدرة عمى تحميل وتفسير البيانات.

3.84

0.834

6

9

أن تمتمك ميارة طرح األسئمة (خاص بعمم الحياة) وتحديد المشكالت.

4.00

0.938

3

10

أن تعزز ثقة الطالبات بأنفسيم وذلك بتشجعييم عمى ابداء آرائيم.

4.33

0.909

1

11

أ ن تستخدم طرائق التدريس التي تساعد عمى تنمية ميارة التواصل بين الطالبات.

4.06

0.968

2

12

أن تصمم الدروس التي تحفز استخدام الطالبات لميارات التفكير العميا.

3.73

1.06

8

13

أن تحدد الطريقة المناسبة لمتدريس بناء عمى طبيعة المفيوم العممي ومستوى الطالبات

3.86

0.935

5

واإلمكانات المتاحة.
3.839

لممحور ككل

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة البحث لحاجات

0.734

( ،)0.938وبمستوى احتياج عالي.

معممات األحياء لمنمو الميني في ضوء كفايات معمم األحياء

في حين كانت أقل ثالث حاجات تقدي اًر عمى النحو التالي

لمجيل القادم ،في محور استراتيجيات التدريس جاءت بمستوى

(مرتبة من األقل احتياجاً إلى األعمى احتياجاً):

عالي ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )3.84بانحراف معياري

 )1أن تمتمك ميارة تخطيط وتنفيذ التحقيقات البيولوجية"،

( .)0.734إال أن أكثر ثالث حاجات تقدي اًر كانت (مرتبة من

بمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.50وانحراف معياري (،)0.974

األعمى احتياجاً إلى األقل احتياجاً):

وبمستوى احتياج عالي.

 )1أن تعزز ثقة الطالبات بأنفسيم وذلك بتشجعييم عمى ابداء

 )2أن تمتمك القدرة عمى تطوير النماذج واستخداميا" ،بمتوسط

آرائيم" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.33وانحراف معياري

حسابي ( ،)3.69وانحراف معياري ( ،)0.812وبمستوى احتياج

( )0.909وبمستوى احتياج عالي جداً.

عالي.

 )2أن تستخدم طرائق التدريس التي تساعد عمى تنمية ميارة

 )3أن تستخدم المعممة لغة مشتركة لكل الممارسات العممية

التواصل بين الطالبات" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.06وانحراف

واليندسية ،والمفاىيم الشاممة ،واألفكار الرئيسية" ،بمتوسط

معياري ( ،)0.968وبمستوى احتياج عالي.

حسابي ( ،)3.69وانحراف معياري ( ،)0.948وبمستوى احتياج

 )3أن تمتمك ميارة طرح األسئمة (خاص بعمم الحياة) وتحديد

عالي.

المشكالت" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.00وانحراف معياري

المحور الثالث :تنفيذ الدرس
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول احتياجات النمو المهني بمحور تنفيذ الدرس
م
1

العبارة
تربط المعممة بين عمم األحياء والتخصصات األخرى :فيزياء ،عمم األرض ،والرياضيات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.02

0.860

الرتبة
11

واليندسة.
2

توضح المفاىيم الرئيسة لممادة العممية.

4.28

0.796

1

3

تطرح أسئمة عممية مثل(:لماذا ،وكيف) وىندسية لتحديد المشكمة مثل(:ما السبب ،ولماذا ،وما

4.22

0.832

2

البرىان)
4

4.08

تطرح أسئمة مفتوحة ومتشعبة.

12

0.977

7

5

توضح القضايا الجدلية الرئيسية في عمم األحياء وتشرح كيفية ظيورىا ونشأتيا ،وتعرف كيفية

3.76

0.922

18

مناقشتيا.
6

تربط بين العمم والمجتمع والتقنية ،وبين العمم والتقنية واليندسة والرياضيات وتوظفيا في

3.80

1.020

17

التدريس.
7

توظف البيئة المحيطة ومكوناتيا في تدريس األحياء.

4.02

0.969

11

8

تدير الحوار وتعطي الحجج لموصول الى توافق في اآلراء.

3.98

0.990

13

9

تصمم وتقترح نماذج لتبسيط وتوضيح األفكار األساسية والمفاىيم الشاممة.

3.82

1.053

16

10

تستخدم بفاعمية المواد واألدوات والتجييزات التكنولوجية المتاحة لمطالبات

3.94

1.028

14

11

تتيح الفرصة لجميع الطالبات لمتعبير عن أفكارىن بأمان.

4.12

0.887

5

12

ترد عمى أسئمة الطالبات واستفساراتين حول القضايا والمشكالت العممية.

4.16

0.925

4

13

تنظم البيئة المادية لممكان (حجرة الدراسة أو المعمل) بشكل ييسر عمى الطالبات التعمم.

4.08

1.057

8

14

تراعي احتياجات األمن والسالمة داخل المعمل أو حجرة الدراسة.

4.16

1.007

4

15

تستخدم مصطمحات المادة العممية بطريقة صحيحة.

4.22

0.901

2

16

تستخدم األمثمة التوضيحية بكفاءة لشرح الدرس.

4.08

0.977

9

17

تنوع في أدوارىا داخل العممية التعميمية (مرشدة موجية قائدة ميسرة).

3.98

1.00

13

18

تشجع الطالبات عمى تفسير نتائج استقصائين

4.00

0.938

12

19

تشجع الطالبات عمى نقد وتقويم تفسيراتين العممية.

4.04

0.958

10

20

تشجع الطالبات عمى حب االستطالع العممي.

4.10

0.985

6

21

تشجع الطالبات عمى تطبيق ما يتعممونو في المواقف الحياتية الجديدة.

4.16

0.967

4

22

تطبق أساليب العمل الجماعي في ورش ومجموعات.

4.02

1.010

11

23

توظف مصادر خارج المدرسة في التعمم

3.53

1.065

19

24

تدير الوقت المتاح لمتدريس بصورة فعالة

3.88

0.872

15

25

تقدر انجازات جميع الطالبات واسياماتين دون تمييز

4.18

0.932

3

4.024

0.823

لممحور ككل

بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.22وانحراف معياري (،)0.901

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة البحث لحاجات
معممات األحياء لمنمو الميني في ضوء كفايات معمم األحياء

وبمستوى احتياج عالي جداً.

لمجيل القادم ،في محور تنفيذ الدرس جاءت بمستوى عالي،

 )4تقدر انجازات جميع الطالبات واسياماتين دون تمييز"،

حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )4.024بانحراف معياري

بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.18وانحراف معياري (،)0.932

( .)0.823إال أن أكثر خمس حاجات تقدي اًر كانت (مرتبة من

وبمستوى احتياج عالي.

األعمى احتياجاً إلى األقل احتياجاً):

 )5تشجع الطالبات عمى تطبيق ما يتعممونو في المواقف

 )1توضح المفاىيم الرئيسة لممادة العممية" ،بمتوسط حسابي بمغ

الحياتية الجديدة ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.16وانحراف

( ،)4.28وانحراف معياري ( ،)0.796وبمستوى احتياج عالي

معياري ( ،)0.967وبمستوى احتياج عالي.

جداً.

وكانت أقل خمس فقرات احتياجاً ما يمي (مرتبة من األقل

 )2تطرح أسئمة عممية مثل(:لماذا ،وكيف) وىندسية لتحديد

احتياجاً إلى األعمى احتياجاً):

المشكمة مثل(:ما السبب ،ولماذا ،وما البرىان)" ،بمتوسط حسابي

 )1توظف مصادر خارج المدرسة في التعمم" ،بمتوسط حسابي

بمغ ( ،)4.22وانحراف معياري ( ،)0.832وبمستوى احتياج

بمغ ( ،)3.53وانحراف معياري ( ،)1.065وبمستوى احتياج

عالي جداً.

عالي.

 )3تسـ ـتخ ـ ـدم م ـصـطـمـحـ ـات الـمـ ـادة الـعـمميـ ـة بطريق ـة صـح ـيح ـ ـة"،

 )2تـ ـ ـوض ـ ـح القضـ ـايـ ـا الج ـدليـ ـة الرئيسـ ـة فـ ـي عمم األحياء وتشرح
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9

كيفية ظيورىا ونشأتيا ،وتعرف كيفية مناقشتيا" ،بمتوسط حسابي

 )4تصمم وتقترح نماذج لتبسيط وتوضيح األفكار األساسية

بمغ ( ،)3.76وانحراف معياري ( ،)0.922وبمستوى احتياج

والمفاىيم الشاممة" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.82وانحراف

عالي.

معياري ( ،)1.053وبمستوى احتياج عالي.

 )3تربط بين العمم والمجتمع والتقنية ،وبين العمم والتقنية

 )5تدير الوقت المتاح لمتدريس بصورة فعالة" ،بمتوسط حسابي

واليندسة والرياضيات وتوظفيا في التدريس" ،بمتوسط حسابي

بمغ ( ،)3.88وانحراف معياري ( ،)0.872وبمستوى احتياج

بمغ ( ،)3.80وانحراف معياري ( ،)1.020وبمستوى احتياج

عالي.

عالي.

المحور الرابع :التقويم:
جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول احتياجات النمو المهني بمحور التقويم
الحسابي

اال نحراف
المعياري

الرتبة

1

استخدام أساليب تقويم متنوعة تغطي األفكار الرئيسة لممادة

3.98

0.958

4

2

تراعي تقويم الطالبات وفقا لمتوقعات المرجوة

3.94

0.956

5

3

القدرة عمى تقويم األبعاد الثالثة (األفكار الرئيسة ،المفاىيم الشاممة ،الممارسات العممية

3.72

0.991

10

م

المتوسط

العبارة

واليندسية)
4

االلمام بوسائل التقييم وطرقة

3.88

0.982

7

5

استخدام التقويم التكويني والختامي لزيادة فاعمية التعميم

3.84

0.976

9

6

استخدام االختبارات التحصيمية

3.88

0.982

8

7

أن تراعي الفروق الفردية في التقويم

4.12

0.940

1

8

تستخدم أساليب التقويم األصيل باستمرار لمعرفة مستوى الطالبات

4.00

0.904

3

9

تقوم الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لدى الطالبات بشكل متوازن

4.06

0.890

2

10

تتيح الفرصة لمطالبات لتقويم ذاتين وبعضيم البعض

3.92

0.986

6

3.934

0.856

لممحور ككل

الطالبات" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.00وانحراف معياري

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة البحث لحاجات
معممات األحياء لمنمو الميني في ضوء كفايات معمم األحياء

( ،)0.904وبمستوى احتياج عالي.

لمجيل القادم ،في محور التقويم جاءت بمستوى عالي ،حيث بمغ

وكانت أقل ثالث فقرات احتياجاً مرتبة من األقل احتياجاً إلى

المتوسط الحسابي ( )3.934بانحراف معياري ( .)0.856إال

األعمى احتياجاً ما يمي:

أن أكثر ثالث حاجات تقدي اًر كانت (مرتبة من األعمى احتياجاً

 )1القدرة عمى تقويم األبعاد الثالثة (األفكار الرئيسة ،المفاىيم

إلى األقل احتياجاً):

الشاممة ،الممارسات العممية واليندسية)" ،بمتوسط حسابي بمغ

 )1أن تراعي الفروق الفردية في التقويم" ،بمتوسط حسابي بمغ

( ،)3.72وانحراف معياري ( ،)0.991وبمستوى احتياج عالي.

( ،)4.12وانحراف معياري ( ،)0.940وبمستوى احتياج عالي.

 )2استخدام التقويم التكويني والختامي لزيادة فاعمية التعميم"،

 )2تقوم الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لدى الطالبات

بمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.84وانحراف معياري (،)0.976

بشكل متوازن" ،بمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.06وانحراف معياري

وبمستوى احتياج عالي.

( ،)0.890وبمستوى احتياج عالي.

 )3استخدام االختبارات التحصيمية" ،بمتوسط حسابي بمغ

 )3تستخـ ـدم أساليـ ـب التقويـ ـم األصيـ ـل باستمـ ـرار لمعرف ـة مستـ ـوى

( ،)3.88وانحراف معياري ( ،)0.982وبمستوى احتياج عالي.
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جدول  .11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول احتياجات النمو المهني
م

المحور

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

1

األول :كفايات المحتوى

3.842

0.734

3

2

الثاني :استراتيجيات التدريس

3.839

0.734

4

3

الثالث :تنفيذ الدرس

4.024

0.823

1

4

الرابع :التقويم

3.934

0.856

2

3.906

0.757

لألداة ككل

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة البحث

البرامج التدريبية ليذا المشروع لم تعط ىذه الكفاية بالشكل الذي

لحاجات معممات األحياء لمنمو الميني في ضوء كفايات معمم

يمبي احتياج المعممات كما ذكرت في الفقرة السابقة .وحصل

األحياء لمجيل القادم ،جاءت بمستوى عالي ،حيث بمغ المتوسط

محور كفايات المحتوى عمى الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بمغ

الحسابي ( )3.906بانحراف معياري ( ،)0.757وكان أكثر

( ،)3.842وانحراف معياري ( ،)0.734وىذه النتيجة تدل عمى

الكفايات احتياجاً كفايات تنفيذ الدرس حيث بمغ المتوسط

وعي معممات األحياء بأىمية ىذه الكفاية خاصة في ظل تطور

الحسابي لتقدير عينة البحث ( ،)4.024وانحراف معياري

منيج األحياء فما يحتويو منيج األحياء من معمومات جديدة

( ،)0.823وىذا يشير إلى أن برامج إعداد معمم العموم بكميات

مواكبة ألخر التطورات خاصة في السنوات األخيرة لم يسبق

التربية لم تزود معممات األحياء بالقدر الكافي من ىذه الكفاية.

لممعممات اإلحاطة بيا ،كما يدل ذلك أن البرامج التدريبية ليذا

كما أن معظم أفراد العينة التحقن ببرامج تدريبية خاصة بمشروع

المشروع لم تعط ىذه الكفاية بالشكل الذي يمبي احتياج

الرياضيات والعموم ،حيث بمغت نسبة أفراد العينة االتي التحقن

المعممات .وجاء محور كفايات استراتيجيات التدريس في المرتبة

بيذه البرامج ( )%100ويدل ذلك أن البرامج التدريبية ليذا

الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.839وانحراف

المشروع لم تعط ىذه الكفاية بالشكل الذي يمبي احتياج

معياري ( .)0.734وترجع الباحثتان السبب وراء ىذه النتيجة؛

المعممات .كما يدل عمى حاجة المعممات لموعي بمعايير العموم

لكون معظم أفراد العينة قد التحقن ببرامج تدريبة لمشروع تطوير

لمجيل القادم ، NGSSحيث تتضح الحاجة إلى كفايات ىذا

الرياضيات والعموم الطبيعية كما ذكرت سابقاً؛ ويشير ذلك إلى

المحور والذي يقوم عمى النقاشات داخل غرفة الصف وتنفيذ

أن ىذه البرامج تركز عمى استراتيجيات التدريس وىو ما تقوم

التجارب العممية من خالل جيد جماعي كما تؤكد ىذه الكفاية

عمية المناىج المطورة حيث تعتمد في تدريسيا عمى

عمى تضمين فكرة التصميم والممارسات العممية واليندسية مما

االستراتيجيات الحديثة .وىذا ما أكدت عمية دراسات كالً من

يتطمب الوعي بمعايير الجيل القادم ،وىذا ما أكدت عمية دراسات

الفتالوي [ ،]20وآل رفعة [ ]31عمى ضرورة تطوير المعمم

كالً من سميمان [ ،]9وبخش [ ،]10وخجا [ ]12عمى ضرورة
الوقوف عمى االتجاىات الحديثة المعاصرة من أجل التنمية

ومينيا ،وتزويده بالكفايات التي تؤىمو لمقيام
عمميا
وتنميتو
ً
ً
باألدوار الميمة والمتجددة الممقاة عمى عاتقو.

المينية .وجاءت في المرتبة الثانية كفايات التقويم بمتوسط

كما تشير ىذه النتيجة إلى أن البرامج التدريبية لمشروع

حسابي ( ،)3.934وانحراف معياري ( ،)0.856وتعتبر ىذه

الرياضيات والعموم ركزت عمى ىذه الكفاية نظرياً ولكن في

النتيجة لكفيات التقويم متناسبة مع نتيجة كفايات التنفيذ ،وترجح

مج ـال التنفي ـذ كـ ـان ىن ـاك حاجـة ممحة حيث كانت أكثر الكفايات

الباحثتان السبب وراء ىذه النتيجة إلى وعي معممات األحياء

احتياجاً كفايات تنفيذ الدرس كما أشرنا سابقاً.
ونخمص في النياية إلى أن مستوى االحتياج في المحاور

بيذه الكفاية ،إضافة لكون معظم أفراد العينة قميمي الخبرة وأن
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األربعة كان عالي .ويعود السبب وراء ىذه النتيجة؛ بأن البرامج

] [3الشمراني ،سعيد .)2013( .مشكالت تدريس مقرر العموم

التدريبية ليذا المشروع لم تعط ىذه الكفاية الشكل الذي يمبي

لمصف األول االبتدائي في محافظة الخرج بالمممكة العربية

احتياج المعممات .كما يدل عمى حاجة المعممات لموعي بمعايير

السعودية .مجمة القراءة والمعرفة ،مصر ،ع  ،142ص

العموم لمجيل القادم NGSS

.158-113

 .6التوصيات

] [4الرواشدة ،إبراىيم فيصل .)2012( .مراجعة لبحوث في

في ضوء النتائج السابقة توصى الباحثتان بما يمي:

التطوير الميني لمعمم العموم ،المجمة الدولية التربوية

• االىتمام بعمميات التنمية المينية لمعممي ومعممات االحياء

المتخصصة ،عمان ،)4(1 ،ص ص .182-165

أثناء الخدمة من خالل دراسة احتياجات النمو الميني والعمل

] [5منصور ،ناصر ،لشمراني سعيد والدىمش ،عبدالولي

عمى تمبيتو.
• االسترشاد بما توصل إليو البحث من أولويات احتياجات

والقضاة باسل .)2013( .واقع التطور الميني لمعممي

معممات المرحمة الثانوية عند تصميم برامج التنمية المينية.

العموم في المممكة العربية السعودية ،رسالة الخميج العربي،

المقترحات:

مكتب التربية العربي لدول الخميج ،السنة  ،34ع ،126

• اجراء دراسة مماثمة تيدف إلى إيجاد العالقة بين احتياج النمو

ص ص .261-215

الميني لمعممات االحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم

] [6الشايع ،فيد سميمان .)2014( .واقع التطور الميني لممعمم

االحياء لمجيل القادم ،وعدد من المتغيرات مثل (نوع المؤىل –

المصاحب لمشروع تطوير الرياضيات والعموم الطبيعية في

سنوات الخبرة – التدريب).

التعميم من وجية نظر مقدمي البرامج ،رسالة التربية وعمم

• إجراء دراسة مماثمة لمتعرف عمى احتياج النمو الميني

النفس ،ع  ،42ص ص .58-42

لمعممات االحياء لممرحمة الثانوية في ضوء كفايات معمم االحياء

] [7المحيسن ،إبراىيم بن عبداهلل .)2007( .تدريس العموم

لمجيل القادم لمناطق ومحافظات المممكة العربية السعودية.

تأصيل وتحديث( ،ط ،)2العبيكان لمنشر ،الرياض.

• إجراء دراسة تيدف إلى تصميم برامج لمتنمية المينية لتمبية
احتياج النمو الميني لمعممات االحياء لممرحمة الثانوية في ضوء

] [8زيتون ،عايش محمود ( )2010االتجاىات العالمية

كفايات معمم االحياء لمجيل القادم.

المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا ،الطبعة األولى ،دار

المراجع

الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان :األردن.

أ .المراجع العربية

] [9سميمان ،نجدة إبراىيم .)2005( .التنمية المينية لمعممة

] [1عبد الجواد ،نور الدين محمد ومتولي ،مصطفى محمد.

الفصل الواحد في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة،

(1418ه) .مينة التعميم في دولة الخميج العربية .مكتب

المؤتمر السنوي الثالث-معمم الكبار في القرن الحادي

التربية العربي لدول الخميج .الرياض.

والعشرون معيد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة
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ABSTRACT_ This research, aimed to determine the need of high school biology teachers
professional development in the light of the Next Generation Science Standards (NGSS) biology
teacher competencies. The sample comprised of 54 female biology teachers from Alkharch
province who answered the questionnaire that were prepared by the researchers. The results show
that: high average values of the sample responses of most of the competencies in the
questionnaire. This result indicates the importance of competencies included in the questionnaire
from the standpoint of high school biology teachers. Finally, the study provide some
recommendations and suggestions for future research.
KEY WORDS: professional development, teacher competences of biology teachers for the next
generation science standards.
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