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 تخمصالمس
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن واقع تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 
بمحافظة الطائف لمممارسات الِعممية واليندسية المضمنة في معايير العموم لمجيل القادم 

(NGSS ،وتحديد المعوقات التي قد تواجييم أثناء تفعيميم ليا. تم استخدام المنيج الوصفي )
( بطاقة مالحظة تم إعدادىا لمكشف عن 1استخدام أداتين لجمع البيانات: )وذلك من خالل 

( معممًا من 42درجة تفعيل معممي العموم ليذه الممارسات، ُطبقت عمى عينة تكونت من )
( استبانة تم إعدادىا لتحديد المعوقات التي قد تحد من 2معممي العموم بالمرحمة المتوسطة، )

( معممًا من معممي 144تم جمع البيانات من خالل توزيعيا عمى ) تفعيل تمك الممارسات؛ حيث
العموم بالمرحمة المتوسطة. وقد تم التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتيا. أشارت النتائج إلى 
أن درجة تفعيل معممي العموم لمممارسات الِعممية واليندسية بشكل عام كانت منخفضة، بمتوسط 

ربع ممارسات من أصل ثماٍن عمى درجة تفعيل متوسطة؛ بينما (؛ حيث حصمت أ2.44حسابي )
حصمت ثالث ممارسات عمى درجة تفعيل منخفضة، وحصمت ممارسة واحدة عمى درجة تفعيل 
منخفضة جدًا، كما أظيرت النتائج أن المعوقات التي تحد من تفعيل ىذه الممارسات كانت مرتبة 

، ومعوقات تتعمق والمواد والمصادر التعميمية الكتاب المدرسيعمى التوالي: معوقات تتعمق ب
بإدارة المدرسة، ومعوقات تتعمق بالمعمم والتنمية المينية، ومعوقات تتعمق بالمشرف التربوي 
وزمالء المينة. كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تفعيل 

تغير سنوات الخبرة التدريسية ومتغير التنمية المعممين لمممارسات الِعممية واليندسية تعزى لم
 المينية لممعممين. 
 معممو العموم، معايير العموم لمجيل القادم، الممارسات الِعممية واليندسية. الكممات الداللية: 
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Abstract 
This study was conducted to: (a) explore the status of the middle 

school science teachers’ implementing of Science and Engineering 
Practices (SEPs) embedded in Next Generation Science Standards 
(NGSS) into their science classrooms and, (b) identify the challenges 
they may face while implementing these practices. Descriptive approach 
was employed, and the data was collected quantitively using two 
instruments: (a) a direct observation form was used to collect 
information from (n=42) participants and, (b) a survey scale was 
administered to (n=144) participants recruited randomly from the City of 
Taif in Saudi Arabia. Both instruments have been checked for validity 
and reliability. The findings of this study revealed that the 
implementation of SEPs among middle school science teachers was 
weak (M=2.44). Of the eight SEPs, four were implemented moderately, 
three were implemented weakly, and one was implemented very weakly. 
The study results also indicated that the most challenges the science 
teachers may encounter during implementing SEPs were ordered as 
follows: challenges regarding to textbooks and instructional tools and 
resources, challenges regarding to school management, challenges 
regarding to teachers and their professional development, and 
challenges regarding to superintendents and teachers’ colleagues. 
Further, the findings showed that there are no statistically significant 
differences among science teachers in implementing SEPs and their 
teaching experiences and professional development.  
Keywords: Science Teachers; Next Generation Science Standards; 
Science and Engineering Practices.   
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 المقدمة
يعد إصالح تعميم العموم والنيوض بو ميمة ليست بالسيمة في كثير من األنظمة 
التعميمية حول العالم؛ إذ يتطمب ذلك مراجعة دقيقة وشاممة لمواقع الحالي، وتقييمو ليتماشى مع 
التطورات العالمية المتسارعة في التعميم، وأن يصبح تعميم العموم ذا معنى يحقق األىداف 

إذ ينظر لتعميم العموم بأنو أحد الحمول المستخدمة لمواجية التحديات في القرن  مرجوة منو؛ال
(. وقد أشار كثير من الباحثين إلى أن تحقيق Josh & Verspoor,2013الحادي والعشرين )

أىداف تعميم العموم بشكل عام والتغمب عمى التحديات العالمية يتم من خالل التركيز بشكل كبير 
( وتوظيف الميارات التدريسية Luna, Selmer, & Rye, 2018طريقة تفكير المتعممين )عمى 

)مثل: األنشطة المستندة عمى االستقصاء والمشاريع وغيرىا(  ليم، كاألنشطة القائمة عمى اليد
بشكل فعال ومناسب الىتمامات واحتياجات الطالب، والتي بدورىا تثير تفكير الطالب وتجذب 

عده عمى تكوين وترسيخ المفاىيم العممية لمظواىر حولو وتكسبو ميارة التعامل معيا انتباىو وتسا
(Dole, Bloom, & Kowalske, 2016 ويرى بعض التربويين أن ىناك فجوة بين .)

الممارسات الِعممية التي يكتسبيا المتعممون داخل الفصول الدراسية من خالل مناىج العموم وما 
سات تدريسية، وبين الميارات التي ينبغي أن يكتسبوىا والتي تنسجم مع يوظفو المعممون من ممار 

(. ولذلك فإن مناىج Bybee, 2010; Osborne, 2013ميارات القرن الحادي والعشرين )
العموم وما يتم توظيفو من ممارسات داخل الصف من قبل المعممين ال يعد كافيًا الكتساب 

ناىج العموم وكذلك المعممون انتقادًا كبيرًا حول عدم القدرة الميارات المطموبة؛ إذ يواجو مطورو م
عمى سد مثل ىذه الفجوة؛ لذلك فإن مشاريع إصالح تعميم العموم العالمية ينبغي أن تركز عمى 

   (. NGSS Lead States, 2013ضرورة مشاركة الطالب في مثل ىذه الممارسات الِعممية )
من الدول وفي طميعتيا الواليات المتحدة  وعمى مدار العقود الماضية، قام عددٌ 

األمريكية بإطالق عدد من المبادرات ومشاريع إصالح تعميم العموم، والتي تدعم االبتكار وتساعد 
 (STEMفي إعداد الطالب في االنخراط في مجاالت العموم والتقنية واليندسة والرياضيات )

الق المعايير الوطنية لتعميم العموم م تم إط1996بالكميات والجامعات؛ فنجد أنو في عام 
(National Science Education Standards بالواليات المتحدة األمريكية، والتي اشتممت )

عمى ستة معايير رئيسة ىي: معايير تدريس العموم، معايير التنمية المينية لمعممي العموم، 
يير برامج تعميم العموم، معايير أنظمة معايير التقويم في تعميم العموم، معايير محتوى العموم، معا

 (. National Research Council [NRC], 1996تعميم العموم )
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         م بدأ العمل عمى تطوير معايير لتواكب التغيرات2011بعد ذلك وفي عام 
          المتسارعة في العالم، والتي تمبي أىداف التعميم في الواليات المتحدة األمريكية، وُعرفت 

         ( إذ تم بناؤىا عمى مرحمتين: المرحمة NGSSفيما بعد بمعايير العموم لمجيل القادم )
األولى والتي تخمميا بناء إطار تعميم العموم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر 

(Framework for K-12 Science Education من خالل المجمس الوطني لألبحاث )
(NRCبالواليات المتحدة )  األمريكية، والذي كان لبنة أساسية لممعايير في صورتيا النيائية، وفي

         والمرحمة الثانية، قام مجموعة من المختصين ببناء معايير العموم لمجيل القادم استنادًا 
عمى المرحمة األولى والتي خضعت إلى مراجعات متعددة وتقديم تغذية راجعة من ِقبل مجموعة 

          لعمماء ومعممي العموم والميندسين وقادة التربية في الواليات المتحدة من الخبراء؛ كا
                2013والية أمريكية، والتي أصبحت متاحة بشكل عام لمجميع في عام  ٕٙمن  األمريكية

(Bybee, 2014; NGSS Lead States, 2013 وتعد ىذه المعايير غنية بالمحتوى .)
بناؤىا وتطويرىا بطريقة متماسكة عبر التخصصات المختمفة لتخريج مواطنين والممارسة وقد تم 

 مثقفين ِعمميًا. 
        وعميو، فإن ىذه المعايير تعد داعمة لمشاريع إصالحات التعميم من خالل إدراج 

        جديدة تتكامل مع بعضيا البعض كاليندسة والتقنية، والتي تعكس ما يسمى بالتكامل أبعاد
(، ولذلك ينظر ليذه المعايير STEMالتخصصات كالعموم والتقنية واليندسة والرياضيات ) بين

          أوال في تحديد مستويات األداء التي ينبغي لممتعممين تحقيقيا  عمى أنيا مفيدة لممعممين
والميارية والتركيز عمييا بما يتوافق مع اىتماماتيم واحتياجاتيم وكذلك قدراتيم الِعممية المعرفية 

(NGSS Lead States, 2013 وثانيًا في تحسين مستوى أدائيم التدريسي أثناء التخطيط ،)
لدروسيم وتنفيذىا داخل الفصول الدراسية وخارجيا من خالل األنشطة الصفية والالصفية 
كالمنيج الخفي. وليذا يمكن القول إن معايير المحتوى واألداء بأنواعيا ُتطبق في كثير من 

 (. 2005س التعميم العام في الواليات المتحدة األمريكية )فضل اهلل، مدار 
          ( في جوىرىا من ثالثة أبعاد رئيسة:NGSSوتتكون معايير العموم لمجيل القادم )

              ( األفكار األساسية 3( المفاىيم الشاممة، )2( الممارسات الِعممية واليندسية، )1)
(NRC, 2012; NGSS Lead States, 2013 وعمى عكس المعايير السابقة التي ركزت .)

بشكل كبير عمى التعمم السطحي لممحتوى من خالل حفظ الطالب لمحقائق والمعمومات، فإن 
( تؤكد الممارسات الِعممية التي ينتج من خالليا تحقيقات NGSSلمجيل القادم ) معايير العموم

 ,Allen & Penuel,2015; Han) في حياتو اليوميةاستقصائية ليتعود الطالب عمى تطبيقيا 
 (؛ حيث تعمل ىذه المعايير عمى تمثيل التحول المفاىيمي لممعرفة والمعمومات الِعممية2013

(Stohlmann et al., 2012 وتقييم التواصل الِعممي، ودمج المعمومات المطموبة من ،)
فكار األساسية العممية والمفاىيم (، وتمكين الطالب من تعمم األWang, 2012مصادر مختمفة )

الشاممة والمتداخمة بين تخصصات العموم المختمفة من خالل تطبيقيم لمممارسات الِعممية 
واليندسية؛ إذ يصعب عمى الطالب فيم األفكار الرئيسة والمفاىيم الشاممة دون االنخراط في 

مشكالت والظواىر التي تدور أنشطة قائمة عمى ممارسات ِعممية استقصائية وتصاميم ىندسية لم
 حول ىذه األفكار.
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وبالرغم من أن البعض يرى أن معايير العموم بذاتيا ال تغير الكثير حول تعميم أطفالنا 
(Nollmeyer & Bangert, 2017)  إال أنيا توفر تحسينات حول ذلك؛ كونيا تنادي بتغييرات

من الجوانب بما فييا طريقة التدريس  جوىرية عمى نطاق واسع في األنظمة التعميمية يشمل عدداً 
(؛ لذلك ظيرت نداءات تدعو إلى ضرورة التحول في طريقة Bybee, 2014وتطوير المعممين )

تعميم العموم واالنتقال من الطريقة التقميدية والتي يتم االعتماد فييا عمى سرد وتمقين الطالب 
والميندسين في تحميل وتفسير المشكالت  بالحقائق الِعممية إلى استخدام أدوات وسموكيات العمماء

شراكيم في التجارب الَعَممية والتي تحتاج إلى ميارات  والقضايا؛ من خالل طرح األسئمة الِعممية وا 
تفكير متنوعة، وجمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا والوصول إلى القرارات والحمول الِعممية بأنفسيم 

(Bybee,2011; Isabelle,2017 .) 
( وصفًا دقيقًا ليذه الممارسات وحددتيا NGSSدمت معايير العموم لمجيل القادم )وقد ق

( طرح األسئمة لمعموم وتحديد المشكمة لميندسة، ٔفي ثماني ممارسات ِعممية ىندسية، وىي: )
جراء االستقصاء، )ٕ) ( االنخراط في ٗ( استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي، )ٖ( التخطيط وا 

( بناء ٚ( تحميل النتائج وتفسيرىا، )ٙ( تطوير واستخدام النماذج، )٘ى األدلة، )حجج مبنية عم
 ,NRC ).( الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا )ٛتفسيرات وتصميم الحمول، )

ولفيم ىذه الممارسات، ينبغي أن ندرك أن مصطمح الممارسات الِعممية واليندسية  2012
 ٍ(Science and Engineering Practicesيعد امتدادًا وترسيخًا لمفاىيم االستقصاء )  

    (Engineering Design( ومفاىيم التصميم اليندسي )Scientific Inquiryالعممي )
(Kang et al., 2018 " بل إن القائمين عمى ىذه المعايير قد استخدموا مصطمح ،)

             ذه الممارسات الِعممية الممارسات" بداًل من مصطمح "الميارات" لإلشارة إلى أن ى
          واليندسية تعكس حقيقة ما يمارسو العمماء في أبحاثيم الِعممية وما يستخدمو الميندسون

(. وقد عزز NGSS Lead States, 2013; Reiser, 2013في معامميم وتجاربيم )
(Minner et al. (2010 ء" يستخدم بشكل ىذه الفكرة حين أشار إلى أن مصطمح "االستقصا

متبادل مع مفيوم "المنيجية الِعممية" وىو ما يعكس سموك العمماء في معامميم، وأن 
االستراتيجيات التعميمية التي يستخدميا الطالب في الفصول الدراسية ومعامل العموم مستوحاة 

عموم داخل من الممارسات الِعممية لمعمماء؛ بل إن ما يفعمو المعممون من تخطيط وتنفيذ دروس ال
 الصف قائم عمى األساس العممي المستخدم من ِقبل العمماء، وىو استراتيجية االستقصاء العممي. 

أن استخدام مصطمح الممارسات الِعممية بداًل من  Michaels et al. (2008ويؤكد )
بل يمتد  (Knowing of Scienceمصطمح االستقصاء العممي ال يتضمن فقط معرفة العمم )

             ( بطريقة ال يمكن الفصل بينيما. Doing of Scienceين ممارسة العمم )إلى تضم
  ومن ىذا المنطق، ُينظر لمممارسات العممية كمظمة كبيرة تحتوي عمى ميارات االستقصاء

( ويتم من خالليا تعزيز المحتوى العممي لدى المتعممين Michaels et al., 2008العممي )
(Krajcik et al., 2014 .) 
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إلى أن انخراط الطالب في الممارسات الِعممية لن يكون  Osborne (2014ويشير )
فعااًل إال إذا ساعدت الطالب عمى تطوير فيميم تجاه المعرفة، وتحديدًا المعرفة اإلجرائية؛ 
بحيث يستطيع الطالب فيم ماذا وكيف تجري األمور من حولو؟ وىذا ينعكس بشكل واضح في 

لمجيل القادم؛ والتي تركز بشكل كبير عمى ىذا النوع من التعمم من خالل إبراز  معايير العموم
الممارسات الِعممية واليندسية كبعد رئيس يجب عمى الطالب اكتسابو في مراحل التعميم العام 

(NGSS Lead States, 2013 ومن ىنا يمكن القول بأن الطالب الذين يطبقون .)
في الفصول الدراسية بشكل مكثف سوف تزيد فرصيم في اكتساب  الممارسات الِعممية واليندسية

الميارات المطموبة في سوق العمل؛ كميارات القرن الحادي والعشرين، والتي تتضمن ميارات 
كتحديد المشكالت وحميا، من خالل استخدام أدلة وحجج وبيانات تم جمعيا من خالل 

(. وعميو، سيصبحون Moore, Tank, Glancy, & Kersten, 2015االستقصاء العممي )
قادرين عمى تعمم األشياء من حوليم باستخدام الميارات التحميمية، ويكتشفون الظواىر 
ويستطيعون تفسيرىا من وجية نظر اليندسة، ويصبحون قادرين عمى بناء نظام يتضمن 

(. وألن مثل ىذه الممارسات يتم Meiklejohn et al., 2012ممارسات معرفية أفضل )
ويرىا في فصول العموم من خالل تخطيط وتنفيذ معممي العموم لدروس يتم تصميميا بطريقة تط

تساعد الطالب وتشجعيم في االنخراط في تحقيقات ِعممية فعالة بداًل من استقبال الطالب 
( فتكمن أىمية المعمم في ىذا Moore et al., 2014لممحتوى بشكل مباشر من المعمم )

(؛ Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001تطبيقيا )الجانب ومدى تقبمو ل
إذ تشير الدراسات التربوية إلى وجود معممين يدعمون جيود اإلصالح والتغيير في التعميم، في 
حين أن ىناك آخرين يظيرون خوفًا حول ىذا التغيير وبالتالي ُيظيرون ممانعة في تطبيقو 

(Kelchtermans, 2005بالرغم من أ )( ن معايير العموم لمجيل القادمNGSS لدييا توقعات )
عالية تجاه المعممين في تدريس مناىج تحتوي عمى أنشطة قائمة عمى الممارسات الِعممية 
نشاء بيئة تعميمية جاذبة لمطالب؛ حيث إن بعض المعممين ال يطبقون الممارسات  واليندسية وا 

           إن كثيرًا من معممي العموم ال يتقبمون فكرة والتحقيقات الِعممية أثناء تديسيم لمعموم، بل
تدريس العموم والموضوعات المتعمقة باليندسة في مناىجيم، وال يطبقونيا كاستراتيجية تدريسية 

(Capps and Crawford, 2013  .) 
وقد تعددت الدراسات التي تناولت تطبيق الممارسات الِعممية واليندسية في تعميم 

دراسة كشفت  Bismack, Arias, Davis, and Palincsar (2014) أجرى العموم؛ حيث
عن كيفية استخدام المعممين وتكييفيم لمناىج وأنشطة قائمة عمى إشراك الطالب في الممارسات 

دراسة الحالة القائم عمى المنيج النوعي؛ حيث ُجمعت البيانات من  الِعممية. واستخدم الباحثون
ة الشخصية لمعممتين من المرحمة االبتدائية بالواليات المتحدة األمريكية. خالل المالحظة والمقابم

أظيرت النتائج أن المنيج واألنشطة المستخدمة من قبل المعممتين أعطت فرصة لمطالب 
لالنخراط في بعض الممارسات الِعممية. أما فيما يخص تطبيق المعممتين لمممارسات الِعممية في 

ت النتائج إلى تطبيق أغمب ىذه الممارسات، ولكن بطريقة مغايرة عن الصف الدراسي، فقد أشار 
 الطريقة المكتوبة في المناىج المعطاة.



 اني عادل رزق اهلل الذبي /د      درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة
 نائف عتيق السفياني /د            
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والتي ىدفت إلى الكشف عن مدى فيم ووصف  Kawasaki (2015)وفي دراسة 
المعممين الستخداميم لمممارسات الِعممية واليندسية داخل الصفوف الدراسية، استخدم الباحث 

نوعي في ىذه الدراسة لجمع البيانات من خالل استبانة ومقابالت شخصية لعينة مكونة المنيج ال
من سبعة معممين بالمرحمة المتوسطة من الجنسين. كما قام الباحث باستخدام بطاقة مالحظة 
لمكشف عن واقع استخداميم لمممارسات الِعممية واليندسية بشكل مباشر. أظيرت النتائج وجود 

م ووصف عينة البحث لمممارسات الِعممية واليندسية في العممية التعميمية وبين اختالف بين في
 قدرتيم وتطبيقيم الفعمي ليذه الممارسات داخل الصفوف الدراسية. 

فقد تناولت تصورات معممي العموم بالمرحمة الثانوية حول  Daisly (2016أما دراسة )
ات التي تواجييم أثناء تطبيقيم ليا في فصوليم تطبيق معايير العموم لمجيل القادم وكْشف التحدي

الدراسية، وتحديد الموارد والمواد التي يحتاجيا المعممون لتنفيذ ىذه المعايير، واستخدم الباحث 
المنيج النوعي التحميمي وذلك بجمع البيانات من خالل المقابمة الشخصية لسبعة من معممي 

األمريكية. أشارت النتائج إلى أن ىذه المعايير في ذاتيا العموم بالمرحمة الثانوية بوالية واشنطن 
ما ىي إال سياسة إصالحية معقدة يصعب عمى كثير من المعممين فيميا وتطبيقيا، كما أظيرت 
الدراسة وجود مجموعة من التحديات والتي كان من أبرزىا خوف المعممين من الخروج من 

ة لم يعتادوا عمييا ألعوام، كما أشارت الدراسة منطقة الراحة في تطبيق ممارسات تدريسية جديد
إلى أن من ضمن التحديات التي أوردىا المعممون ىو نقص التدريب الكافي والفعال وُشح الموارد 
التعميمية وضيق الوقت لتطبيق مثل ىذه الممارسات داخل الصفوف الدراسية. ومن ضمن 

ر في فيم المعممين لمثل ىذه المعايير. وقد التحديات التي أظيرتيا نتائج ىذه الدراسة وجود قصو 
أشارت نتائج ىذه الدراسة أيضًا إلى وجود حاجة ُممحة لمعالجة ىذه التحديات من خالل التطوير 
الميني لممعممين المكثف حول ىذه المعايير وتوفير الدعم الالزم لممدارس والمعممين؛ كتوفير 

 المواد واألدوات الالزمة لتدريس العموم. 
والتي استخدما فييا المنيج النوعي،  Brownstein & Horvath (2016)ا دراسة أم

فقد تناولت الكشف عن واقع تطبيق وتفعيل معممي ما قبل الخدمة لمممارسات الِعممية واليندسية 
( معممين 10( ساعة. وقد اشممت عينة الدراسة عمى )90بعد ما ُقدمت ليم دورة تدريبية بواقع )

ستخدام أداة صممت ليذا الغرض. أشارت النتائج إلى أن المعممين قاموا بتطبيق تم تقييميم با
ممارسة تحميل وتفسير بعض الممارسات الِعممية واليندسية بشكل متفاوت؛ حيث احتمت " 

ممارسة طرح " المرتبة األولى كأكثر الممارسات الِعممية واليندسية تفعياًل؛ بينما احتمت " البيانات
 رتبة األخيرة كأقل الممارسات الِعممية واليندسية تفعياًل داخل الصف الدراسي." الماألسئمة
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إلى معرفة الممارسات التدريسية  Boesdorfer & Staude (2016وىدفت دراسة )
المتوافقة مع معايير العموم لمجيل القادم والتي يقوم بيا معممو الكيمياء في المرحمة الثانوية، 

قبل تطبيق معايير العموم لمجيل القادم، وكيف ترتبط الممارسات التي وماىية المحتوى المنفذ 
يقومون بيا مع الممارسات الِعممية واليندسية لمعايير العموم لمجيل القادم؟ ومقارنة نتائج الدراسة 
مع المعدل الوطني لممعممين الذي يستخدمون مثل ىذه الممارسات. قام الباحثان باستخدام 

( من استخداميم Self-reportedانات بناء عمى ما ذكره المعممون )استبانة لجمع البي
لمممارسات؛ حيث تكونت ىذه االستبانة من عدة محاور اشتممت عمى أسئمة حول المعمومات 
الديموغرافية، وأسئمة حول المحتوى والممارسات التدريسية المتوافقة مع معايير العموم لمجيل 

مين حول معايير الجيل القادم، وأخيرًا أسئمة حول احتياجات القادم، وأسئمة حول أفكار المعم
المعممين من التنمية المينية. وقد أكمل االستبانة بعد إرساليا من خالل البريد االلكتروني 

( من معممي الكيمياء بالمرحمة الثانوية بالمدارس العامة في والية آيوا األمريكية. وأشارت 201)
خص الممارسات الِعممية واليندسية إلى أن استخدام المعممين لمممارسات نتائج ىذه الدراسة فيما ي

           الِعممية واليندسية مشابو لنتائج الدراسة الوطنية بشكل عام، وبينت النتائج أيضًا وجود 
اختالف كبير في استخدام المعممين لممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي مقارنة 

 .يبالمعدل الوطن
فبحثت درجة استخدام معممي العموم  Malkawi & Rababah( 2018أما دراسة )

بالصف الثاني عشر باألردن لمممارسات الِعممية واليندسية المتوافقة مع معايير العموم لمجيل 
( 2015القادم. وقام الباحثان بجمع البيانات من خالل االستبانة التي طورت من قبل )

Kawasaki  ( معممًا ومعممة من المرحمة الثانوية. 315إلى العربية وتوزيعيا عمى )بعد ترجمتيا
أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن درجة استخدام عينة البحث لمممارسات الِعممية واليندسية بشكل 
عام كان متوسطًا؛ حيث حصل كٌل من ممارسة استخدام المخططات والجداول والرسوم البيانية 

يع عممية جديدة، وممارسة مناقشة الطالب حول كيفية تفسير البيانات أثناء الشرح لتوضيح مواض
المستخمصة من التجارب والتحقيقات عمى أعمى الممارسات الِعممية واليندسية استخدامًا من قبل 
عينة البحث، بينما حصمت بقية الممارسات عمى درجة متوسطة. كما أشارت نتائج ىذه الدراسة 

اللة إحصائية تعزى لمتغيرات التخصص والمؤىل والخبرة بين إلى عدم وجود فروق ذات د
متوسطات عينة الدراسة في استخدام الممارسات الِعممية واليندسية، بينما في المقابل وجدت 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس تعود لممعممات. 
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لعموم ( والتي تمحورت حول مستوى امتالك معممي ا2019وفي دراسة الشياب )
بالمرحمة الثانوية لمممارسات العِممية واليندسية المتضمنة في معايير العموم لمجيل القادم، قام 
الباحث بتصميم أداة البحث والتي تمثمت في استبانة تكونت من ثماني ممارسات ِعممية وىندسية 

مى عينة ( مؤشرًا، حيث تم جمع البيانات من خالل توزيع ىذه االستبانة ع50اشتممت عمى )
معممًا ومعممة من معممي العموم بالمرحمة الثانوية بمدينة ينبع  75)الدراسة البالغ عددىم )

بالمممكة العربية السعودية. أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن درجة امتالك عينة البحث 
ت لمممارسات الِعممية واليندسية كان بشكل عام متوسطًا. ومن بين الممارسات الثمان، أشار 

النتائج إلى امتالك عينة البحث لثالث ممارسات بدرجة متوسطة، وىي ممارسة طرح األسئمة 
وتحديد المشكمة وممارسة تحميل وتفسير البيانات وممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا 
         وتوصيميا، أما بقية الممارسات الخمس فقد أشارت استجابات عينة البحث إلى امتالكيا 

 جة قميمة. بدر 
( دراسة تناولت واقع ممارسة معممات العموم بالمرحمة 2019وقد أجرت أبو عاذرة )

الثانوية بالمممكة العربية السعودية لمعايير العموم لمجيل القادم، وقامت الباحثة ببناء استبانة 
( 12من )تناولت ثالثة محاور رئيسة اشتممت عمى محور األفكار المحورية لمفيزياء والذي تكّون 

( مؤشرًا توزعت عمى ثماني 48مؤشرًا، ومحور الممارسات الِعممية واليندسية والذي تكّون من )
( مؤشرًا. بعد ذلك قامت الباحثة 31ممارسات، ثم أخيرًا محور المفاىيم الشاممة والذي تكّون من )

وية بمدينة ( من معممات الفيزياء بالمرحمة الثان64بتطبيق الدراسة عمى عينة بمغ عددىا )
الطائف. وقد أظيرت استجابات عينة الدراسة لالستبانة فيما يخص الممارسات الِعممية واليندسية 
أن تطبيقيم لمممارسات الِعممية واليندسية في العممية التدريسية بشكل عام حصل عمى درجة 

رسات بدرجة متوسطة. ومن بين الممارسات الثمان، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى توافر ست مما
متوسطة، وىي ممارسة تطوير واستخدام النماذج وممارسة تحميل النتائج وتفسيرىا وممارسة 
استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي وممارسة بناء التفسيرات وتصميم الحمول وممارسة 
 االنشغال بالبراىين واألدلة وممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا وتوصيميا، أما بقية
جراء االستقصاء فقد  الممارسات وىي ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة وممارسة التخطيط وا 

 توافرت بدرجة ضعيفة. 
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( فقد تناولت قياس أداء معممي العموم التدريسي بالمرحمة 2020أما دراسة الشيري )
مجيل القادم، وقام االبتدائية في ضوء الممارسات الِعممية واليندسية الواردة في معايير العموم ل

الباحث أواًل بإعداد قائمة تضمنت مجموعة من الممارسات الِعممية واليندسية والتي قام بتحويميا 
( مؤشرًا لقياس أداء 32بمغ عددىا ) إلى بطاقة مالحظة تضمنت مجموعة من المؤشرات
االبتدائية ( معممًا من معممي المرحمة 23المعممين التدريسي. وقد طبقت ىذه الدراسة عمى )

بمدينتي أبيا وخميس مشيط بالسعودية. وأظيرت النتائج أن أداء معممي العموم في ضوء ىذه 
الممارسات كان ضعيفًا بشكل عام. ومن بين الممارسات الثمان، أشارت النتائج إلى أن ممارسة 

صمتا طرح األسئمة وتحديد المشكالت وممارسة االنيماك في الجدال المستند إلى األدلة قد ح
عمى درجة مرتفعة، بينما حصمت ممارسة تخطيط االستقصاءات وتنفيذىا وممارسة تحميل 
البيانات وتفسيرىا وممارسة بناء التفسيرات وتصميم الحمول عمى درجة متوسطة، وأخيرًا حصمت 
بقية الممارسات الثالث وىي ممارسة تطوير النماذج واستخداميا وممارسة استخدام التفكير 

 والحسابي وممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا وتوصيميا عمى درجة ضعيفة. الرياضي 
وعمى مستوى االختبارات الدولية، فقد أشارت نتائج مشاركة المممكة العربية السعودية 

% من معممي العموم بالصف الثاني متوسط ٙ٘إلى أن  2019لعام  TIMSSفي اختبارات 
الِعممية والتي تشكل مجموعة من األنشطة والممارسات كان  ذكروا أن تركيزىم عمى التحقيقات

% من المعممين أشاروا إلى أن التركيز عمى مثل ىذه ٗٗأقل من نصف الدروس المعطاة، بينما 
الممارسات واألنشطة كان يشمل نصف الدروس أو أكثر. وبشأن الصف الرابع االبتدائي، فقد 

الستبانة أن تفعيل ىذه األنشطة والممارسات أثناء % من معممي العموم المشاركين في اٚ٘ذكر 
 (. TIMSS, 2019تدريسيم قد اشتمل عمى نصف الدروس أو أقل )

وقد بحثت بعض الدراسات التربوية أسباب عدم تفعيل معممي العموم في مراحل التعميم 
إلى أن ذلك قد يعود إلى عدم فيميم  Bybee (2014العام ليذه الممارسات؛ حيث أشار )

دراسة  وقدرتيم عمى التفريق بين الممارسات الِعممية واليندسية، وىو ما أكدتو أيضا نتائج
(Haag and Megowan (2015  من حيث إن بعض المعممين أعربوا عن تخوفيم من

ضعف خمفيتيم اليندسية وأنيم بحاجو إلى تدريب مكثف لفيم اليندسة وممارساتيا في سياق 
تدريسيم لمعموم في الفصول الدراسية. ومما يعزز ىذه النظرة، ما العموم وكيفية تطبيقيا في 

من أن بعض المعممين ذكروا أن  Coffey and Alberts (2013أشارت إليو دراسة )
الممارسات الِعممية ىي في أساسيا تمثل محتوى ليست ىناك حاجة لتدريسو. كما أشارت بعض 
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               م لمممارسات الِعممية واليندسية فيالدراسات التربوية إلى أن عدم دمج معممي العمو 
               العممية التعميمية قد يعود أيضا إلى ضعف الميارات التربوية لدييم ونقص الخبرة

 DiBiase & McDonald 2015; Isiksal-Bostan et al.2015; Trygstad) التدريسية
et al.,2013).  ّة إلى دعم في ىذا الجانبولذلك، فإن معممي العموم بحاجة ماس           

Penuel et al., 2015; Pruitt, 2014)). ( وقد أشارWilson (2013  إلى أن من صور
الدعم تقديم برامج تطوير ميني فعالة لممعممين تساعدىم عمى فيم الممارسات الِعممية واليندسية 

التحديات التي قد تواجييم  وكيفية دمجيا وتطبيقيا في تعميم العموم، وكذلك الكشف عن أبرز
 والعمل عمى معالجتيا، وىو ما تناولو الباحثان في الدراسة الحالية.
            أن ىذه الدراسة تتفق مع  ومن خالل استعراض الدراسات السابقة، ُيالحظ

           الدراسات السابقة في تركيزىا عمى أىمية تطبيق الممارسات الِعممية واليندسية من 
          العموم بمختمف المراحل الدراسية لما ليا من أثر واضح عمى مستوى الطالب؛ ل معمميقب

           فنالحظ أن بعض الدراسات السابقة قد استخدمت المنيج النوعي لمعرفة مدى استخدام
            وم لمجيل القادم، معممي العموم لمممارسات الِعممية واليندسية المضمنة في معايير العم

              التي يواجييا المعممون أثناء تطبيقيم ليذه الممارسات، كما في  وكذلك التحديات
 (. وقد اعتمدت ىذه الدراسة Brownstein & Horvath,2016; Daisly,2016) دراسات
                       المنيج الوصفي الكمي، وىو نفس المنيج المستخدم في دراسات كٍل من عمى

(، Malkawi & Rababah, 2018؛ 2020؛ الشيري، 2019؛ أبو عاذرة، 2019)الشايب، 
إال أن ىذه الدراسة تختمف عنيا في طريقة جمع البيانات؛ حيث استخدمت بطاقة المالحظة كما 

(، كما تختمف ىذه الدراسة عن بقية الدراسات في كونيا تناولت 2020في دراسة الشيري )
ختمفة عن تمك التي تناولتيا الدراسات السابقة وىي معممي المرحمة معممي مرحمة دراسية م

المتوسطة، وبالتالي فإن المؤشرات المندرجة تحت الممارسات الِعممية واليندسية مختمفة عن تمك 
التي استخدمت في الدراسات السابقة. كما أن ىذه الدراسة تختمف أيضا عن الدراسات السابقة 

الزمنية ومكان التطبيق، باإلضافة إلى أن ىذه الدراسة تختمف عن بقية في حجم العينة والفترة 
الدراسات السابقة في تناوليا لممعوقات التي تحّد معممي العموم من تفعيل الممارسات الِعممية 
واليندسية. وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة في إعطاء خمفية معرفية حول الممارسات 

 واالستفادة من النتائج والتوصيات والمقترحات التي أوردتيا الدراسات السابقة.   الِعممية واليندسية
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها
ال يتواكب أداء طالب المممكة العربية السعودية المنخفض في االختبارات الدولية 

مع طموحات وزارة التعميم وأىدافيا وما تبذلو من جيود في  TIMSSو    PISAكاختبارات 
            لمعموم PISA   2018ويد العممية التعميمية؛ حيث كانت نتائج الطالب في اختبار تج
                ( لمدول المشاركة في االختبار489نقطة( وىي أقل من المتوسط العام ) ٖٙٛ)
(OECD, 2018 أما فيما يخص اختبارات ،)TIMSS فقد كانت نتائج  2019لعام  في العموم

نقطة(  500نقطة( وىو أقل من المتوسط العام البالغ ) 431الثاني متوسط )طالب الصف 
(.  وىذه االختبارات واسعة النطاق ال تركز عمى قياس 2020)ىيئة تقويم التعميم والتدريب، 

مستوى الطالب في الجانب المعرفي بشكل مباشر؛ بل تعتمد عمى استخدام الممارسات المختمفة 
( وىذا ما Alonzo, 2013الطالب من خالليا معرفتو بالمحتوى )كوسيمة يستطيع أن يظير 

من أن معرفة الطالب بالحقائق ينبغي أن تُقاس من خالل  Pellegrino (2013يؤكده )
االختبارات التي تركز عمى فيمو لكيفية تطبيق ىذه المعرفة من خالل الممارسات الِعممية كالقدرة 

يراد الحجج واألدلة وقدرتو عمى التطبيق واالستدالل عمى التفكير في تحديد وحل المشكمة وا  
وغيرىا من الممارسات الِعممية. ولما كانت الممارسات الِعممية واليندسية تنعكس بشكل كبير في 

  2011لعام   TIMSSاإلطار العام الختبارات و   2015لعام  PISAاإلطار العام الختبارات 
(Alonzo, 2013)  بارات اإلطار العام الختوكذلكPISA  اإلطار العام و   2018لعام

، ونظرًا ألىمية دور المعمم في تفعيمو 1كما يشير جدول رقم   2019لعام   TIMSSالختبارات 
 ليذه الممارسات داخل الفصل الدراسي والتي قد تنعكس إيجابًا عمى تحصيل الطالب بشكل عام

ولُشح الدراسات التي تناولت جانب في العموم وعمى أدائو في االختبارات الدولية بشكل خاص، 
األداء التدريسي لمعممي العموم وقدرتيم عمى تفعيل الممارسات العممية واليندسية في العممية 

( وأىمية تناول ىذا الجانب عمى نطاق واسع؛ نظرًا لجميع ما سبق 2019التدريسية )الشياب،
بالمرحمة المتوسطة لمممارسات تحاول الدراسة الحالية الكشف عن واقع تفعيل معممي العموم 
         ( وتحديد المعوقات التيNGSSالِعممية واليندسية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم )

          قد تحدىم من تفعيميا داخل الفصول الدراسية. وعميو فقد سعت ىذه الدراسة لإلجابة عن
 األسئمة التالية:

ة المتوسطة لمممارسات الِعممية واليندسية في محافظة ما درجة تفعيل معممي العموم بالمرحم .１
 الطائف بالمممكة العربية السعودية؟ 

ما معوقات تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة لمممارسات الِعممية واليندسية في  .２
 محافظة الطائف بالمممكة العربية السعودية؟
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لمممارسات العممية واليندسية ىل تختمف درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة  .３
 باختالف: )أ( سنوات الخبرة التدريسية، )ب( التنمية المينية؟

 1جدول 

 (TIMSS( و )PISAتمثيل الممارسات الِعممية والهندسية في االختبارات الدولية واسعة النطاق )
TIMSS 
Science 

PISA 
Science 

 الممارسة/ المحور

 لمشكمة.ممارسة طرح األسئمة وتحديد ا .ٔ √ √
 ممارسة تطوير واستخدام النماذج. .ٕ √ √
جراء االستقصاء. .ٖ √ √  ممارسة التخطيط وا 
 ممارسة تحميل النتائج وتفسيرىا. .ٗ √ √
 ممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي. .٘ √ √
 ممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول. .ٙ √ √
 ممارسة االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة. .ٚ √ √
 ممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا. .ٛ √ √

 أهمية الدراسة
نظرًا لما شيدتو المممكة العربية السعودية في السنوات الماضية من تطور واىتمام 
ممحوظ بتعميم العموم من خالل إطالقيا مجموعة من المشاريع، كان من أبرزىا مشروع تطوير 

المعممين والمعممات في مراكز متخصصة كالمركز الوطني  مناىج العموم والرياضيات وتدريب
             لمتطوير الميني والتعميمي، وكذلك من خالل البرامج التربوية المنفَذة من خالل 
                الجامعات السعودية حول االستراتيجيات التدريسية الحديثة في تعميم العموم، وتبنييا مناىج 

           من قبل شركة ماجروىيل األمريكية والتي اعتمدت فييا عمى معايير  لمعموم تم تطويرىا
(، ونظرًا لقمة الدراسات التربوية التي 2018األحمد،  &محتوى عالمية )حج عمر، السبيعي 

تناولت واقع تفعيل معممي العموم لمممارسات الِعممية واليندسية في تعميم العموم بالعالم عمومًا 
(Kang et al., 2019 ،تكمن أىمية 2019( وفي الوطن العربي خصوصًا ) الشياب ،)

من أوائل الدراسات التربوية التي تناولت  -وفي حدود عمم الباحثين –الدراسة الحالية في كونيا 
 ىذا الجانب، وتثري بنتائجيا األوساط التربوية؛ حيث قد تكون نواة لمزيد من األبحاث المستقبمية. 
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اسة أىميتيا من كونيا تنسجم مع توجيات وزارة التعميم برفع مستوى كما تكتسب الدر 
ميارات الطالب في العموم والرياضيات، والتي تنعكس عمى أدائيم في االختبارات الدولية؛ كون 
ىذه االختبارات تركز بشكل كبير عمى الممارسات الِعممية واليندسية الواردة في معايير العموم 

نتائج ىذه الدراسة قد توجو أنظار القائمين عمى برامج التطوير الميني في  لمجيل القادم. كما أن
المممكة إلى التركيز عمى تضمين مثل ىذه الممارسات واالستراتيجيات التدريسية في برامج إعداد 
المعمم، وتشجيع المعممين عمى تفعيميا بشكل مباشر أثناء تدريسيم لمناىج العموم، يضاف إلى 

دراسة تكشف عن أبرز المعوقات التي تواجو معممي العموم أثناء تفعيميم ذلك أن ىذه ال
        لمممارسات الِعممية واليندسية، وبالتالي فإن نتائجيا قد تسيم بشكل كبير في التغمب عمى 
بعض ىذه المعوقات؛ من خالل تقديم بعض المقترحات لمممارسين التربويين من معممين 

داريين.   ومشرفين وا 
 ف الدراسةأهدا

 قام الباحثان بإجراء هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

الكشف عن مدى تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة لمممارسات الِعممية واليندسية  .１
الواردة في معايير العموم لمجيل القادم، ومعرفة ما إذا كان متغيرا الخبرة التدريسية والتنمية 

التدريبية وورش العمل المرتبطة بيذه الممارسات.. الخ( قد تؤدي  المينية )مثل: الدورات
 دورًا رئيسًا في تفعيل عينة البحث ليذه الممارسات أثناء تدريس العموم.

الوقوف عمى أبرز المعوقات التي قد تواجو معممي العموم بالمرحمة المتوسطة أثناء تفعيل  .２
 م.الممارسات الِعممية واليندسية في تدريسيم لمعمو 

 حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى:

( والتي NGSSالممارسات الِعممية واليندسية الواردة في معايير العموم لمجيل القادم ) .１
تكونت من ثماني ممارسات، احتوت كل ممارسة عمى مجموعة من المؤشرات بمجموع 

 مؤشرًا. 50
رحمة المتوسطة بمحافظة اقتصرت ىذه الدراسة في تطبيقيا عمى معممي العموم بالم .２

معممًا   42الطائف بمنطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية، والتي تكونت من
معممًا لمعرفة أبرز المعوقات  ٗٗٔلمعرفة مدى تفعيميم لمممارسات الِعممية واليندسية و

 م.2020التي تحد المعممين من تفعيميم ليذه الممارسات خالل العام الدراسي 
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 يفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسةالتعر 
 (:NGSSمعايير العموم لمجيل القادم )

ىي معايير محتوى وطنية أمريكية لمراحل التعميم من الروضة إلى الصف الثاني  
( الممارسات الِعممية 2( األفكار األساسية، )1عشر، وتتكون من ثالثة أبعاد رئيسة، ىي )

تم العمل بيذه األبعاد الثالثة معًا لتشكل توقع أداء لمطالب ( المفاىيم الشاممة. وي3واليندسية، )
 لمساعدتيم عمى بناء فيم متماسك ورصين لمعموم مع مرور الوقت. 

 (:SEPsالممارسات الِعممية والهندسية )
( طرح األسئمة لمعموم وتحديد المشكمة لميندسة، ٔىي ثماني ممارسات تتمثل في: ) 

جراء االستقصإ) ( االنخراط في ٗ( استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي، )ٖء، )( التخطيط وا 
( بناء ٚ( تحميل النتائج وتفسيرىا، )ٙ( تطوير واستخدام النماذج، )٘حجج مبنية عمى األدلة، )
 ( الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا. ٛتفسيرات وتصميم الحمول، )

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:

  ذه الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي، والذي يصف حقيقة تفعيلاعتمدت ى
معممي العموم لمممارسات الِعممية واليندسية عمى أرض الواقع بشكل دقيق؛ حيث يستند ىذا 
المنيج عمى الوصف الدقيق لمظاىرة الِعممية أو المشكمة بحيث يتم التعبير عنيا كّمًا وكيفًا 

 (.  2003)عبيدات وآخرون، 
 تمع الدراسة وعينتها:مج

تكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم بالمرحمة المتوسطة بمدينة الطائف 
بمنطقة مكة المكرمة. وقد طبقت أداة الدراسة األولى )بطاقة المالحظة( عمى عينة عشوائية 

 ( من معممي العموم بالمرحمةٕٗتكونت من ) -من غير أفراد العينة االستطالعية –بسيطة 
المتوسطة بمحافظة الطائف؛ لمكشف عن درجة تفعيميم لمممارسات الِعممية واليندسية بواقع 

بعض الخصائص المرتبطة بعينة الدراسة تبعًا إلى  2 مالحظتين لكل معمم. ويشير الجدول رقم 
الحصول عمى تنمية مينية متعمقة )لمتغيري سنوات الخبرة التدريسية ومتغير التنمية المينية 

 مارسات الِعممية واليندسية(. بالم
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والتي تكشف عن المعوقات التي قد ) أما بشأن تطبيق أداة الدراسة الثانية )االستبانة 
تحد معممي العموم من تفعيل الممارسات الِعممية واليندسية، فقد تم تطبيقيا عمى عينة تم اختيارىا 

( من معممي العموم 144من ) تألفت -من غير أفراد العينة االستطالعية –بطريقة عشوائية 
 بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف.

 2جدول 
 (42)ن:  توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسة

الحصول عمى تنمية مينية متعمقة  سنوات الخبرة المتغير
 بالممارسات الِعممية واليندسية

 5أقل من  الفئة
 سنوات

سنوات إلى  5من 
 سنوات 10

 10أكثر من 
 ال نعم نواتس

 33 9 19 16 7 العدد
 76.7 20.9 44.2 37.2 16.3 النسبة المئوية

 إجراءات جمع البيانات:
قام الباحثان بجمع البيانات في ىذه الدراسة من خالل بناء أداتي الدراسة وتطبيقيما عمى      

 عينة الدراسة عمى النحو التالي:
 :أواًل: بطاقة المالحظة

      ىدفت بطاقة المالحظة إلى الكشف عن واقع تفعيل  الحظة:الهدف من بطاقة الم . أ
الممارسات الِعممية واليندسية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم لدى معممي العموم في 

 المرحمة المتوسطة.
( وتحديد NGSSقام الباحثان بقراءة معايير العموم لمجيل القادم ) بناء بطاقة المالحظة: . ب

ية واليندسية الواردة فييا، والمكونة من ثماني ممارسات تندرج تحت كل الممارسات الِعمم
(، بعد ذلك، قام NGSS Lead States, 2013ممارسة منيا مجموعة من الفقرات )

الباحث األول بترجمة ىذه الممارسات من المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية؛ حيث تكونت 
ثمانية محاور، ومن ثم عرضيا عمى مجموعة  فقرة موزعة عمى 50في صورتيا األولية من 

وتعميم العموم، وكذلك متخصصين في المغة اإلنجميزية  من الخبراء والمختصين في المناىج
لمتحقق من صحة الترجمة ودقة الصياغة المغوية وتمثيميا لمنسخة اإلنجميزية، وقد تم األخذ 

ويل الممارسات المعربة إلى بطاقة بمالحظاتيم ومقترحاتيم، وفي ضوء ذلك، قام الباحثان بتح
          مالحظة، والتي ُتمكِّن المالحظْين من رصد تفعيل معممي العموم ليذه الممارسات 

=عالية، 4=متوسطة، 3=منخفضة، 2=ضعيفة جدًا، 1وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي )
 =عالية جدًا( وقد تكونت البطاقة من:5
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ن عينة الدراسة وىي: سنوات الخبرة التدريسية والتنمية معمومات ديموغرافية ع الجزء األول: .１
 المينية لممعمم.

حول الممارسات  ( فقرة تتمحور50بنود بطاقة الدراسة والمشتممة عمى ) الجزء الثاني: .２
الِعممية واليندسية موزعة عمى ثمانية محاور رئيسة، وىي كالتالي: المحور األول: يحتوي 

طرح األسئمة وتحديد المشكمة، المحور الثاني: يحتوي  ( فقرات تتناول ممارسة10عمى )
( فقرات تتناول ممارسة تطوير واستخدام النماذج، المحور الثالث: يحتوي عمى 7عمى )

جراء االستقصاء، المحور الرابع: يحتوي عمى )5) ( 7( فقرات تتناول ممارسة التخطيط وا 
( فقرات 5الخامس: يحتوي عمى ) فقرات تتناول ممارسة تحميل النتائج وتفسيرىا، المحور

( 7استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي، المحور السادس: يحتوي عمى ) تتناول ممارسة
( 4فقرات تتناول ممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول، المحور السابع: يحتوي عمى )

حتوي عمى فقرات تتناول ممارسة االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة، المحور الثامن: ي
 ( فقرات تتناول ممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا.5)

: تم تطبيق بطاقة المالحظة في صورتيا األولية عمى ج. العينة االستطالعية لبطاقة المالحظة
عينة استطالعية من غير عينة الدراسة األساسية، بمغ عددىا تسعة من معممي العموم في 

 ة لمتحقق من صدق البطاقة وثباتيا.المرحمة المتوسط
: تم حساب قيم معامالت االرتباط الداخمي لمبطاقة قيم معامالت االرتباط الداخمي لمبطاقة -

لمتحقق من مدى ارتباط الفقرات بمحاور البطاقة وارتباط كل محور بالمحاور الكمية، ويشير 
محور والدرجة الكمية لمبطاقة، إلى قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل  3الجدول رقم 

 والتي يتضح من خالليا وجود عالقة ارتباطية بين جميع محاور البطاقة. 
 3جدول 

قيم معامالت االرتباط الداخمي بين كل ممارسة مع الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة لمعينة 
 (9االستطالعية لمعممي العموم )ن=

معامل 
معامل  الممارسة/ المحور االرتباط

 الممارسة/ المحور الرتباطا

 طرح األسئمة وتحديد المشكمة **97. استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي *80.

 تطوير واستخدام النماذج *71. بناء تفسيرات وتصميم الحمول *83.
جراء االستقصاء **93. االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة **86.  التخطيط وا 

 تحميل النتائج وتفسيرىا **92. ات وتقييميا والتواصل بياالحصول عمى المعموم *72.

 05.)*( دالة إحصائيًا عند مستوى  01.دالة إحصائيًا عند مستوى  )) **
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إعادة التطبيق عمى العينة االستطالعية، كما  : تم حساب ثبات البطاقة باستخدامثبات البطاقة -
 (.  5( والجدول رقم )4ىو موضح في الجدول رقم )

 4 جدول
قيم نسبة االتفاق بين المالحظتين لمحاور بطاقة مالحظة تفعيل الممارسات الِعممية والهندسية 

 (9باستخدام إعادة التطبيق لمعينة االستطالعية لمعممي العموم بالمرحمة المتوسطة )ن=

 الممارسة/ المحور أرقام الفقرات عدد الفقرات قيم نسبة االتفاق
 سئمة وتحديد المشكمة.ممارسة طرح األ .ٔ 1-10 10 92
 ممارسة تطوير واستخدام النماذج. .ٕ 11-17 7 98
جراء االستقصاء. .ٖ 18-22 5 92  ممارسة التخطيط وا 
 ممارسة تحميل النتائج وتفسيرىا. .ٗ 23-29 7 96
 ممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي. .٘ 30-34 5 95
 ممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول. .ٙ 35-41 7 94
 ممارسة االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة. .ٚ 42-45 4 91

ممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل  .ٛ 46-50 5 90
 بيا.

 التفعيل الكمي لمممارسات الِعممية واليندسية 1-50 50 94

 5جدول 
لهندسية قيم الثبات لمعامل ألفا كرونباخ لمحاور بطاقة مالحظة تفعيل الممارسات الِعممية وا

 (9لمعينة االستطالعية لمعممي العموم بالمرحمة المتوسطة )ن=

معامل ألفا 
 الممارسة/ المحور أرقام الفقرات عدد الفقرات كرونباخ

 ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة. .ٔ 1-10 10 90.

 ممارسة تطوير واستخدام النماذج. .ٕ 11-17 7 87.

جراء اال .ٖ 18-22 5 93.  ستقصاء.ممارسة التخطيط وا 

 ممارسة تحميل النتائج وتفسيرىا. .ٗ 23-29 7 75.

 ممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي. .٘ 30-34 5 83.

 ممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول. .ٙ 35-41 7 85.

 ممارسة االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة. .ٚ 42-45 4 77.

 ييميا والتواصل بيا.ممارسة الحصول عمى المعمومات وتق .ٛ 46-50 5 69.

 التفعيل الكمي لمممارسات العممية واليندسية 1-50 50 97.
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وقد تم حساب نسبة االتفاق أواًل باستخدام معادلة ىولستي حيث تشير النتائج في 
( كما تم حساب معامل 94.إلى أن نسبة االتفاق لمحاور البطاقة لممالحظتين بمغ ) 4الجدول 

( كما 97.ن محاور البطاقة، حيث بمغ معامل ألفا كرونباخ الكمي )ألفا كرونباخ لكل محور م
والذي يؤكد أن البطاقة تمتمك درجة عالية من الثبات، وجاىزة لتطبيقيا  (5) يظير في جدول

 عمى عينة الدراسة. 
توزعت  ( فقرة50: تكونت الصورة النيائية لمبطاقة من )د. الصورة النهائية لبطاقة المالحظة

  ممارسات رئيسة. عمى ثماني
 ثانيًا: االستبانة: 

قام الباحثان بمراجعة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع محل الدراسة الحالية، 
 وتحديدًا دراسات كٍل من

 Martell, 2020; Fitzgerald, Danaia, & McKinnon 2019; Merritt et al., 
2018; Daisly, 2016ة عمى النحو التالي:( وفي ضوء ذلك تم بناء االستبان 

ىدفت إلى الكشف عن درجة المعوقات التي قد تحد معممي العموم من الهدف من االستبانة:  . أ
 تفعيل الممارسات الِعممية واليندسية داخل الفصول الدراسية. 

صمم الباحثان ىذه االستبانة وتكونت في صورتيا األولية  بناء االستبانة وصياغة المفردات: . ب
( فقرة روعي في صياغتيا الوضوح، وقد كانت 22رئيسة اشتممت عمى ) من أربعة محاور

          بالبنية التحتية المدرسية واإلدارية عمى النحو التالي: المحور األول: معوقات تتعمق
فقرات(،  5فقرات(، المحور الثاني: معوقات تتعمق بالمشرف التربوي وزمالء المينة ) 3)

فقرات(، المحور الرابع: معوقات  9ق بالمعمم والتنمية المينية )المحور الثالث: معوقات تتعم
فقرات(. وقد تمت صياغة فقرات  5تتعمق بالكتاب المدرسي والمواد والمصادر التعميمية )

=متوسطة، 3=منخفضة، 2= ليست عائقًا، 1المحاور عمى مقياس ليكرت الخماسي )
 =عالية جدًا(.  5=عالية، 4

، عرضت االستبانة في صورتيا الصدق الظاىري وصدق المحتوى لمعرفةصدق االستبانة:  . ج
األولية عمى مجموعة من المختصين في تخصص المناىج وتعميم العموم لتحكيميا من حيث 
شمولية المحاور عمى جميع المعوقات التي قد تحد من تفعيل معممي العموم لمممارسات 

مدى مناسبة صياغة من المحاور، و مدى تغطية الفقرات لكل محور الِعممية واليندسية، و 
لممحاور. وقد تم األخذ بالمالحظات والمقترحات العبارات المغوية ووضوحيا ومدى تمثيميا 

  الواردة من المحكمين.
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تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية )من غير عينة الدراسة( د. العينة االستطالعية: 
الستخالص الخصائص السيكومترية  وذلكوسطة؛ معممًا لمعموم بالمرحمة المت 51مكونة من 

 ومعرفة مدى مالءمة األدوات ألىداف الدراسة، ومعرفة الزمن المناسب لتطبيقيا. 
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لمعينة االستطالعية حيث بمغت قيم معامل ثبات االستبانة:  -

( ومعامل الثبات 71. ,87. ,77. ,88.الثبات ألفا كرونباخ لكل محور عمى التوالي: )
(. وعميو، فإن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وقابمة لمتطبيق 93.الكمي لالستبانة )

 عمى عينة الدراسة األساسية. 
تم حساب قيم معامالت ارتباط الفقرات بمحاور االستبانة قيم معامالت االرتباط الداخمي:  -

إلى  6حاور. وتشير النتائج في الجدول رقم وارتباط كل محور بالمعدل الكمي لجميع الم
وجود عالقة ارتباطية بين جميع محاور االستبانة من خالل استخدام معامالت ارتباط 

 بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكمية لالستبانة.
 6جدول 

ية قيم معامالت االرتباط الداخمي لفقرات استبانة معوقات تفعيل الممارسات الِعممية والهندس
 (51لمعينة االستطالعية لمعممي العموم )ن=

رقم 
 العبارة

الذي  المحور
 تنتمي لو العبارة

 قيم االرتباط
 رقم العبارة

الذي  المحور
 تنتمي لو العبارة

 قيم االرتباط
 الكمي لممحور الكمي لممحور

 **58. **69. الثالث .12 **49. **63. األول  ٕٓ
 **59. **72. الثالث .13 **68. **83. األول  ٕٔ
 **50. **68. الثالث .14 **84. **87. األول  ٕٕ
 **74. **73. الثالث .15 **65. **77. الثاني  ٖٕ
 **73. **83. الرابع .16 **72. **75. الثاني  ٕٗ
 **66. **84. الرابع .17 **59. **75. الثاني  ٕ٘
 **58. **86. الرابع .18 **46. **64. الثاني  ٕٙ
 **73. **80. الرابع .19 **71. **80. الثاني  ٕٚ
 **64. **81. الرابع .20 **65. **74. الثالث  ٕٛ
 - - - - **73. **85. الثالث  ٜٕ
 - - - - **76. **79. الثالث  ٖٓ
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ة عن جميع فقرات تم حساب متوسط الزمن الالزم لقراءة التعميمات واإلجابزمن االستجابة:  -
 ( دقيقة.15االستبانة بـمتوسط زمني بمغ )

( فقرة 20تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من ): الصورة النهائية لالستبانة . ه
          بإدارة المدرسة توزعت عمى أربعة محاور رئيسة، ىي: المحور األول: معوقات تتعمق

فقرات(،  5مشرف التربوي وزمالء المينة )بال معوقات تتعمقفقرات(، المحور الثاني:  3)
معوقات فقرات(، المحور الرابع:  7بالمعمم والتنمية المينية ) معوقات تتعمقالمحور الثالث: 

 .فقرات( 5بالكتاب المدرسي والمواد والمصادر التعميمية ) تتعمق
 : ثالثًا: تطبيق أداتي الدراسة

يما النيائية، تم تطبيقيما عمى عينة بعد إعداد بطاقة المالحظة واالستبانة بصورتي
الدراسة المكونة من معممي العموم بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة؛ 

( من معممي العموم بواقع مالحظتين لكل معمم. أما ٕٗحيث طبقت بطاقة المالحظة عمى )
وسطة. ولتسييل عرض وتحميل ( من معممي العموم بالمرحمة المت144االستبانة فقد طبقت عمى )

البيانات، فقد تم تقسيم درجة مالحظة تفعيل معممي العموم لمممارسات الِعممية واليندسية في 
بطاقة المالحظة واستجابات أفراد العينة في االستبانة إلى خمس فئات لكل منيما، وتم تحديد 

(،  5.00-4.21تقع بين عالية جدًا )قيمة المتوسط الحسابي طول الفئة عمى النحو التالي:
(، متوسطة )قيمة المتوسط الحسابي تقع 4.20-3.41عالية )قيمة المتوسط الحسابي تقع بين 

(، منخفضة جدا/ 2.60-1.81(، منخفضة )قيمة المتوسط الحسابي تقع بين 3.40-2.61بين 
 (. 1.80ليست عائقًا )قيمة المتوسط الحسابي أقل من

 إجراءات تحميل البيانات:
مع البيانات الواردة من عينة الدراسة االستطالعية والعينة األساسية، تمت بعد ج

معالجتيا والتحقق من صحتيا، وذلك بتحديد االستجابات غير الصادقة أو غير المكتممة 
. 25نسخة  SPSS برنامج التحميل اإلحصائيواستبعادىا؛ حيث تم تحميل البيانات باستخدام 

اخ لحساب ثبات األدوات، وكذلك معادلة ىولستي لحساب نسبة استخدم معامل ألفا كرونبوقد 
االتفاق بين المالحظتين، ومعامل ارتباط بيرسون لحساب االرتباط الداخمي ألدوات الدراسة لمعينة 

فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات االستطالعية. ولإلجابة عن أسئمة البحث، 
            اختبار تحميل التباين أحادي االتجاهألول والثاني، و المعيارية لإلجابة عن السؤالين ا

(One-way Anova و ) كذلكIndependent T-Test  .لإلجابة عن السؤال الثالث 
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 نتائج الدراسة
ما درجة تفعيل معممي العموم " النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي ينص عمى:      

مية واليندسية في محافظة الطائف بالمممكة العربية بالمرحمة المتوسطة لمممارسات الِعم
حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمممارسات الِعممية  "السعودية؟

 . 7واليندسية ككل ولكل فقرة من فقرات الممارسات الثمان في الجدول 
 7 جدول

لمتوسطة لمممارسات الِعممية نتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة ا
 (42والهندسية )ن=

المتوسط  الممارسة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب درجة التفعيل المعياري

 الثاني متوسطة 57. 2.82 طرح األسئمة وتحديد المشكمة األول
 السابع منخفضة 48. 2.17 تطوير واستخدام النماذج الثاني
جراء االستقص الثالث  األول متوسطة 65. 2.96 اءالتخطيط وا 
 الرابع متوسطة 37. 2.62 تحميل النتائج وتفسيرىا الرابع
 السادس منخفضة 45. 2.23 استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي الخامس
 الخامس منخفضة 52. 2.42 بناء تفسيرات وتصميم الحمول السادس
 الثالث وسطةمت 62. 2.76 االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة السابع
 الثامن منخفضة جداً  28. 1.54 الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا الثامن
 - منخفضة 30. 2.44 الدرجة الكمية 

إلى أن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة  7تشير النتائج في الجدول رقم 
وانحراف  (2.44لمممارسات الِعممية واليندسية بشكل عام كانت منخفضة بمتوسط حسابي )

(. كما تشير النتائج إلى وجود تباين طفيف بين الممارسات الِعممية واليندسية في 30.معياري )
المتوسطة؛ حيث تراوحت بين درجة تفعيل متوسطة  درجة تفعيميا من قبل معممي العموم بالمرحمة

(؛ إذ ال توجد ممارسة حصمت عمى درجة تفعيل 1.54( إلى درجة تفعيل منخفضة جدًا )2.96)
 عالية أو عالية جدًا.

أن أربع ممارسات من أصل ثماٍن قد ُفعمت بدرجة  7ويتضح من الجدول رقم 
جر  اء االستقصاء" والتي حصمت عمى المرتبة متوسطة، وىي عمى التوالي: ممارسة "التخطيط وا 

(، تمييا في المرتبة الثانية ممارسة 65.وانحراف معياري ) (2.96األولى بمتوسط حسابي بمغ )
(، ثم في 57.وانحراف معياري ) (2.82"طرح األسئمة وتحديد المشكمة" بمتوسط حسابي )

( وانحراف 2.76بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة ممارسة "االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة"
( وانحراف 2.62(، وأخيرًا ممارسة "تحميل النتائج وتفسيرىا" بمتوسط حسابي )62.معياري )
 (. 37.معياري )
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وفي المقابل، فقد سجمت النتائج ثالث ممارسات ُفعمت بدرجة منخفضة، وىي عمى التوالي:      
(، 52.( وانحراف معياري )2.42ابي بمغ )ممارسة "بناء تفسيرات وتصميم الحمول" بمتوسط حس

( وانحراف 2.23)والتفكير الحاسوبي" بمتوسط حسابيثم ممارسة "استخدام الرياضيات 
وانحراف  (2.17)واستخدام النماذج" بمتوسط حسابي ( وأخيرا ممارسة "تطوير45.)معياري
ى المعمومات إلى أن ممارسة "الحصول عم ٚ(. كما أشارت النتائج في الجدول48.)معياري

وتقييميا والتواصل بيا" لم تُفعل بالشكل المطموب من ِقبل عينة البحث؛ حيث حصمت عمى 
(. وفيما يمي النتائج 28.)( وانحراف معياري1.54)تفعيل منخفضة جدًا بمتوسط حسابي درجة

 ( مؤشرًا والمندرجة تحت الممارسات الِعممية50)ة لجميع المؤشرات الــبالغ عددىاالتفصيمي
 واليندسية الثمان. 

 ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة: . أ
 8جدول 

التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 
 (42لممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة )ن=

 المؤشر ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التفعيل

 الترتيب

1 
من الطالب التفريق بين األسئمة الِعممية واألسئمة غير العممية )قد يوفر المعمم مجموعة يطمب 

 من األسئمة العممية وغير العممية ويطمب منهم التفريق بينها(.
 1 متوسطة 78. 3.33

2 
يشجع الطالب عمى صياغة أسئمة نابعة من مالحظتهم لمظواهر الِعممية والنماذج والنتائج غير 

 لتوضيح أو الحصول عمى معمومات جديدة. المتوقعة
 3 متوسطة 94. 3.19

 4 متوسطة 92. 3.07 يشجع الطالب عمى طرح أسئمة لمتعرُّف عمى الحجج واألدلة. 3

 2 متوسطة 93. 3.26 يشجع الطالب عمى طرح أسئمة لتحديد العالقات بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقمة. 4

 7 منخفضة 86. 2.55 رح أسئمة لتوضيح وتنقيح النماذج والتفسيرات.يشجع الطالب عمى ط 5

 8 منخفضة 79. 2.38 يشجع الطالب عمى صياغة أسئمة تتطمب أدلة تجريبية كافية ومناسبة لإلجابة عنها.   6

7 
يشجع الطالب عمى صياغة أسئمة يمكن التحقق منها واالجابة عنها في نطاق الصف الدراسي، 

 حيطة، أو المتاحف، أو األماكن العامة.أو البيئة الم
 5 متوسطة 81. 2.98

 9 منخفضة 86. 2.29 يطمب من الطالب صياغة أسئمة فيها تحٍد لمفرضيات والحجج وتفسير البيانات. 8

9 
يشجع الطالب عمى وضع مجموعة من الفرضيات أو الحجج التي تستند عمى المالحظات 

 لتحقق منها.والمبادئ الِعممية ليتم اختبارها وا
 6 متوسطة 97. 2.86

10 
يطمب من الطالب تحديد وتعريف مشكمة التصميم التي يمكن حمها من خالل تطوير أداة أو نظام 

 يتكون من معايير وقيود متعددة بما فيها المعرفة الِعممية التي قد تحد من الحمول الممكنة.
 8 منخفضة 1.03 2.38

 - متوسطة 57. 2.82 الدرجة الكمية
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أعاله إلى أن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 8 تشير النتائج في الجدول 
لمؤشرات ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة قد تراوحت بين درجة متوسطة ودرجة منخفضة؛ 

( المرتبة األولى من بين مؤشرات ىذه الممارسة بمتوسط حسابي 1حيث احتل المؤشر رقم )
(، وفي المقابل فقد 3.26( بمتوسط حسابي بمغ )4ي الترتيب المؤشر رقم )(، يميو ف3.33)

( عمى أقل درجة تفعيل من بين بقية المؤشرات بمتوسط حسابي 10حصل المؤشر رقم )
(2.38.) 
 ممارسة تطوير واستخدام النماذج . ب

 9 جدول
لمتوسطة التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة ا

 (42لممارسة تطوير واستخدام النماذج )ن=

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

يوفر المعمم لطالبو أمثمة لنماذج ِعممية وأخرى غير عممية ويطمب  ٔ
 2 منخفضة 77. 2.55 منيم المقارنة بينيا.

ٕ 

رارات حول النموذج يوفر المعمم فرصة لطالبو لتخطيط واتخاذ ق
الذي سيقومون بتصميمو مثل الصور والمجسمات والرسوم 
المتحركة عمى الحاسوب، والتي توضح كيفية حدوث الظاىرة قيد 

 الدراسة.

 1 منخفضة 63. 2.57

يساعد المعمم طالبو في تقييم قيود النموذج الذي قاموا باختياره  ٖ
 3 منخفضة 70. 2.19 وتصميمو والذي يمثل الظاىرة قيد الدراسة.

ٗ 
يشجع الطالب عمى تطوير أو تعديل نموذج مبني عمى األدلة 
لمعرفة ماذا سيحدث لو تم تغيير متغير أو مكون من مكونات 

 النظام أو النموذج.
 5 منخفضة 76. 2.05

٘ 
يشجع المعمم طالبو عمى تطوير أو استخدام نموذج لتوليد بيانات 

بيعية أو المصممة أو حتى تمك الختبار األفكار حول الظواىر الط
 الظواىر غير القابمة لمرصد.

منخفضة  72. 1.76
 7 جداً 

ٙ 
يشجع المعمم طالبو عمى تطوير أو تعديل نموذج إلظيار 
العالقات بين المتغيرات قيد الدراسة بما فييا تمك التي يمن التنبؤ 

 بيا وال يمكن مالحظتيا.
 6 منخفضة 79. 2.00

ٚ 
و حول النماذج الجاىزة والمأخوذة كما ىي دون يناقش المعمم طالب

تعديل من مجموعة من المصادر كالكتب أو اإلنترنت حول 
 إيجابيات وسمبيات كل نموذج.

 4 منخفضة 79. 2.10

 - منخفضة 48. 2.17 الدرجة الكميةٔ



 اني عادل رزق اهلل الذبي /د      درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة
 نائف عتيق السفياني /د            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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احتوت ممارسة تطوير واستخدام النماذج عمى سبع مؤشرات، وتشير النتائج في 
إلى أن درجة تفعيل ىذه المؤشرات تراوحت بين درجة منخفضة ودرجة  أعاله9 الجدول 

( عمى المرتبة األولى من بين بقية المؤشرات بمتوسط 2منخفضة جدًا؛ حيث احتل المؤشر رقم )
(. وفي المقابل فقد 2.55( بمتوسط حسابي )1( يميو في الترتيب المؤشر رقم )2.57حسابي )

 (. 1.76ة تفعيل من بين بقية المؤشرات بمتوسط حسابي )( عمى أقل درج5حصل المؤشر رقم )
جراء االستقصاء  . ج  ممارسة التخطيط وا 

 10 جدول
التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 

جراء االستقصاء )ن=  (42لممارسة التخطيط وا 

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

ٔ 

يعرض المعمم عمى طالبو مجموعة من اإلجراءات 
المستخدمة في التحقيقات وجمع البيانات كالتجارب والمواد 
وأنواع متعددة من جداول البيانات، ويطمب من طالبو نقد 
ىذه اإلجراءات بناًء عمى األسئمة العممية التي تمت 

 صياغتيا.

 1 متوسطة 79. 3.33

ٕ 

المعمم من طالبو بشكل فردي أو جماعي التخطيط يطمب 
إلجراء تحقيقات لإلجابة عن السؤال العممي وتحديد األدوات 
والطرق الالزمة لجمع البيانات وتحديد كمية البيانات الالزمة 

 لجمعيا.

 2 متوسطة 1.06 3.19

ٖ 
يطمب المعمم من طالبو تنفيذ مجموعة من التحقيقات 

نات تكون أدلة لتحقيق أىداف والتجارب لمحصول عمى بيا
 التجربة.

 3 متوسطة 89. 2.81

يطمب المعمم من الطالب تقييم دقة وصحة الطرق  ٗ
 5 متوسطة 1.04 2.69 المستخدمة في جمع البيانات.

٘ 
يطمب المعمم من طالبو جمع وتوثيق وتسجيل البيانات 
بشكل منيجي لإلجابة عن األسئمة العممية واختبار الحمول 

 مجموعة من الظروف.في ظل 
 4 متوسطة 95. 2.79

 - متوسطة 65. 2.96 الدرجة الكمية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

جراء االستقصاء قد احتوت  10يشير الجدول رقم  أعاله إلى أن ممارسة التخطيط وا 
عمى خمس مؤشرات، وأن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ليذه المؤشرات كانت 

( 1لممؤشر رقم ) (3.33متوسط حسابي تراوح بين )متوسطة عمى جميع المؤشرات الخمس ب
 (. 4( لممؤشر رقم )2.69)و
 ممارسة تحميل النتائج وتفسيرها  . د

 11جدول 
التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 

 (42لممارسة تحميل النتائج وتفسيرها )ن=

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

يطمب المعمم من طالبو بناء وتحميل وتفسير البيانات  ٔ
 5 منخفضة 67. 2.55 بشكل منيجي لتحديد العالقات الخطية وغير الخطية.

ٕ 

يشجع المعمم طالبو عمى استخدام العروض البيانية 
)مثل: الخرائط، المخططات الرسوم البيانية والجداول( 

عة كبيرة من البيانات لتحديد العالقات الزمانية لمجمو 
 والمكانية بين المتغيرات.

 1 متوسطة 64. 2.86

يوجو المعمم طالبو إلى تعرُّف العالقات االرتباطية أو  ٖ
 4 منخفضة 66. 2.57 السببية بين المتغيرات والتفريق بينيا.

ٗ 
يطمب المعمم من طالبو استخدام األساليب الرياضية 

ائية المناسبة لتحميل البيانات كالوسيط والوسط واإلحص
 الحسابي والمنوال وتحميل التباين.

 1 متوسطة 60. 2.86

٘ 
يطمب المعمم من طالبو تحديد القيود والمحددات عند 
تحميل البيانات كخطأ القياس، وحثيم عمى استخدام 

 أدوات دقيقة وأساليب تقنية أفضل.
 6 منخفضة 59. 2.52

م من طالبو تحميل وعرض البيانات بشكل يطمب المعم ٙ
 7 منخفضة 72. 2.36 منيجي لتحديد أوجو التشابو واالختالف في النتائج.

يشجع المعمم طالبو عمى مقارنة نتائجيم مع بعضيم  ٚ
 3 متوسطة 78. 2.67 البعض.

 - متوسطة 37. 2.62 الدرجة الكمية



 اني عادل رزق اهلل الذبي /د      درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة
 نائف عتيق السفياني /د            
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لنتائج وتفسيرىا قد احتوت عمى أعاله إلى أن ممارسة تحميل ا 11يشير الجدول رقم 
سبع مؤشرات، وأن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ليذه المؤشرات قد تراوحت بين 

( عمى أعمى متوسطات 4( و )2درجة متوسطة ودرجة منخفضة؛ حيث احتل المؤشران رقم )
صل المؤشر رقم ( لكل منيما، بينما ح2.86حسابية من بين بقية المؤشرات بمتوسط حسابي )

 (.2.36( عمى أقل درجة تفعيل بمتوسط حسابي بمغ )6)
 هـ. ممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي

 12جدول 
التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 

 (42لممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي )ن=

المتوسط  ةالعبار  ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

ٔ 
يشجع المعمم طالبو عمى استخدام األدوات الرقمية 
كالحاسوب لتحميل مجموعة كبيرة من البيانات التي 

 تشكل مجموعة من األنماط واالتجاىات.
 2 منخفضة 82. 2.40

ٕ 
يطمب المعمم من طالبو استخدام التمثيالت الرياضية 
كبرامج المحاكاة الرياضية لوصف االستنتاجات العممية 

 والحمول حول التصميم.
 3 منخفضة 63. 2.12

يساعد المعمم طالبو في إنشاء خوارزميات لحل  ٖ
 5 منخفضة 62. 2.05 المشكمة قيد الدراسة.

ٗ 

يطمب المعمم من طالبو تطبيق وتمثيل البيانات بطرق 
المئوية والمتوسط رياضية متعددة مثل استخدام النسب 

الحسابي وبعض العمميات األساسية البسيطة في 
 الجبر.

 1 منخفضة 83. 2.50

٘ 
إشراك الطالب في تحقيقات تتطمب استخدام أدوات 
رقمية ومفاىيم رياضية وحجج الختبار ومقارنة الحمول 

 المقترحة في مشكمة التصميم اليندسي.
 4 منخفضة 69. 2.10

 - منخفضة 45. 2.23 الدرجة الكمية
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إلى أن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة  12تشير النتائج في الجدول رقم 
لجميع المؤشرات الخمسة المندرجة تحت ممارسة استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي كانت 

 (. 3( لممؤشر رقم )2.05( و )4لممؤشر رقم ) (2.50منخفضة، بمتوسط حسابي تراوح بين )
 رسة بناء تفسيرات وتصميم الحمولمما . و

 13جدول 
التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 

 (42لممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول )ن=

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

ٔ 
فسيرات تتضمن عالقات يطمب المعمم من طالبو بناء ت

كمية ونوعية بين المتغيرات التي تتنبأ أو تصف الظواىر 
 العممية.

 1 منخفضة 80. 2.50

يطمب المعمم من طالبو بناء تفسيرات حول الظواىر  ٕ
 1 منخفضة 76. 2.50 الِعممية باستخدام أدلة أو نماذج أو تمثيالت.

ٖ 
نّية يطمب المعمم من طالبو وضع تفسيرات لمنتائج مب

عمى أدلة صادقة وثابتة مستمدة من مصادر متعددة 
 كالتجارب التي أجراىا الطالب حول الظاىرة قيد الدراسة.

 7 منخفضة 78. 2.33

ٗ 
يشجع المعمم طالبو عمى تطبيق األفكار والمبادئ 
واألدلة الِعممية لبناء أو تعديل أو استخدام تفسيرات حول 

 حيطة لمطالب.الظواىر أو األحداث في البيئة الم
 4 منخفضة 73. 2.43

٘ 
يشجع المعمم طالبو في تطبيق المنطق الِعممي لتوضيح 
لماذا البيانات واألدلة كافية ومالئمة لموصول لمنتائج 

 والتفسيرات حول الظواىر العممية؟
 6 منخفضة 72. 2.33

ٙ 
يطمب المعمم من طالبو المشاركة في تنفيذ تصاميم ذات 

لموصول إلى حمول لمظواىر قيد  معايير وقيود محددة
 الدراسة.

 3 منخفضة 70. 2.45

ٚ 
يشجع المعمم طالبو في تحسين أداء التصاميم التي قاموا 
بإنشائيا أو طوروىا أو استخدموىا من خالل بعض 

 االختبارات والمراجعة حول معايير ذلك التصميم.
 4 منخفضة 59. 2.43

 - منخفضة 52. 2.42 الدرجة الكمية



 اني عادل رزق اهلل الذبي /د      درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة
 نائف عتيق السفياني /د            
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أن درجة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة لجميع  13من الجدول رقم  يتضح
المؤشرات السبعة المندرجة تحت ممارسة بناء تفسيرات وتصميم الحمول كانت منخفضة بمتوسط 

 (.3لممؤشر رقم ) (2.33( و )2( ورقم )1لممؤشرين رقم ) (2.50حسابي تراوح بين )
 ى األدلةممارسة االنخراط في حجج قائمة عم . ز

 14جدول 
التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 

 (42لممارسة االنخراط في حجج قائمة عمى األدلة )ن=

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التفعيل

ٔ 
الموضوع يطمب المعمم من طالبو المقارنة بين حجتين في 

نفسو، ونقدىا وتحميميا فيما إذا كانت ترتكز عمى أدلة 
 وحقائق متشابية أو مختمفة.

 1 متوسطة 93. 3.26

ٕ 
إتاحة النقاش لمطالب لنقد األفكار والتفسيرات واإلجراءات 
والنماذج واألسئمة من خالل االستشياد باألدلة ذات الصمة 

 وتعديل حججيم وتحسينيا.
 2 متوسطة 1.00 2.79

ٖ 

بناء واستخدام حجج شفيية أو مكتوبة مدعومة بأدلة تجريبية 
واستدالالت ِعممية لدعم، أو دحض تفسير، أو نموذج 
لظاىرة، أو حل لمشكمة ما )يمكن لمطالب استخدام مثل ىذه 
العبارات أثناء التعبير عن األدلة والحجج: "دليمي ىو ..." و 

مثل: "ما ىي  "ال أوافق بسبب ..."، باإلضافة إلى أسئمة
بعض االدعاءات المحتممة األخرى؟ ىل لدينا دعم ليذه 
االدعاءات؟" و"لماذا قررت استخدام ىذا الدليل لدعم 

 مطالبتك؟ ىل يمكن تفسير البيانات بطريقة مختمفة؟ "(.

 2 متوسطة 89. 2.79

تقييم الحمول المتنوعة حول التصميم عمى أساس معايير  ٗ
 4 منخفضة 56. 2.21 محددة متفق عمييا.

 - متوسطة 62. 2.76 الدرجة الكمية

إلى أن درجة تفعيل  14مؤشرات ويشير الجدول رقم أربع احتوت ىذه الممارسة عمى 
معممي العموم بالمرحمة المتوسطة ليذه المؤشرات تراوحت بين درجة متوسطة ودرجة منخفضة؛ 

المؤشرات بمتوسط حسابي بمغ  ( عمى أعمى درجة تفعيل من بين ىذه1حيث احتل المؤشر رقم )
 (. 2.21( عمى أقل درجة تفعيل بمتوسط حسابي )4( بينما حصل المؤشر رقم )3.26)
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 ممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييمها والتواصل بها . ح
 15جدول 

التوزيع التكراري لنتائج تطبيق بطاقة مالحظة تفعيل معممي العموم بالمرحمة المتوسطة 
 (42المعمومات وتقييمها والتواصل بها )ن= لممارسة الحصول عمى

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التفعيل

 الترتيب

ٔ 
يوفر المعمم نصوصًا ويطمب من طالبو قراءتيا ونقدىا لتحديد 
األفكار الرئيسة والمعمومات الِعممية الميمة والتي تعد بمثابة أدلة 

 لوصف الظواىر الطبيعية.
 1 منخفضة 62. 2.05

ٕ 
يطمب المعمم من طالبو تضمين معمومات وبيانات كمية ونوعية 
مكتوبة مع تمك البينات التي تم تمثيميا بيانيًا عمى ىيئة مخططات، 

 أو جداول، أو أشكال، أو رسوم لتوضيح النتائج.
منخفضة  47. 1.67

 جداً 
2 

ٖ 
ر يطمب المعمم من طالبو جمع معمومات إضافية من عدة مصاد

متنوعة ومناسبة وقراءتيا وتقييم مصداقيتيا ودقتيا ووصف كيف يتم 
 دعميا باألدلة.

منخفضة  50. 1.48
 جداً 

3 

يطمب المعمم من طالبو تقييم النتائج ومناقشتيا وذلك بمقارنتيا بنتائج  ٗ
 أخرى صادقة ومثبتة عمميًا.

منخفضة  46. 1.31
 جداً 

4 

٘ 
النتائج والمعمومات الِعممية يشجع المعمم طالبو عمى عرض وتوصيل 

التي تم التوصل إلييا من خالل التقارير المكتوبة أو العروض 
 التقديمية.

1.24 .43 
منخفضة 

 5 جداً 

منخفضة  28. 1.54 الدرجة الكمية
 جداً 

- 

احتوت ممارسة الحصول عمى المعمومات وتقييميا والتواصل بيا عمى خمسة مؤشرات، 
ة قد حصمت عمى أقل ممارسة من بين بقية الممارسات الثمان من وبشكل عام فإن ىذه الممارس

( إلى أن جميع المؤشرات المندرجة تحت 15حيث درجة التفعيل. وتشير النتائج في الجدول رقم )
( 2.05ىذه الممارسة قد ُفعمت بشكل منخفض إلى منخفض جدًا بمتوسط حسابي تراوح بين )

 (. 1.24)و
ما معوقات تفعيل معممي " ؤال الثاني والذي ينص عمى:النتائج المعمقة بالس      

العموم بالمرحمة المتوسطة لمممارسات اِلعممية واليندسية في محافظة الطائف بالمممكة العربية 
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  السعودية؟"

 .16اة الدراسة الثانية )االستبانة( كما يشير الجدول الستجابات عينة الدراسة لكل فقرة في أد
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 16جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى معوقات تفعيل 

 (170الممارسات العممية والهندسية )ن=
 المحور

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

إدارة 
 المدرسة

 عالية 0.90 3.84 كثرة األعباء اإلدارية واألنشطة الالصفية. 1

2 
2 

ضؼف أو ػذو وجىد ذؼاوٌ يٍ إدارج انًذرصح يغ يؼهًٍ انؼهىو فٍ هذا 

 انجاَة.
 متوسطة 1.22 3.21

3 
َقص أو ػذو ذقذَى حىافز نهًؼهًٍُ انًهرًٍُ تاصرخذاو اصرزاذُجُاخ ذذرَضُح 

 صاخ انؼهًُح وانهُذصُح يٍ إدارج انًذرصح.جذَذج كانًًار
 عالية 1.17 3.65

 عالية 1.06 3.78 انذرجح انكهُح 

المشرف 
التربوي 
وزمالء 
 المهنة

4 
ال َقذو انًشزف ذؼهًُاخ أو ذىجُهاخ نهًؼهًٍُ حىل آنُح ذطثُق هذِ 

 .انًًارصاخ
 متوسطة 1.23 3.02

4 

5 
هذِ انًًارصاخ فٍ انفصىل انذراصُح ال َقذر جهىد انًؼهًٍُ انذٍَ َضرخذيىٌ 

 .يٍ قثم يشزفُهى
 متوسطة 1.21 2.84

6 
ال َرُح انًؼهًىٌ اِخزوٌ انذٍَ َقىيىٌ تهذِ انًًارصاخ نٍ تًشاهذج 

 .حصصهى
 منخفضة 1.04 2.51

7 
ال َقذو انًؼهًىٌ اِخزوٌ انذٍَ َضرخذيىٌ هذِ انًًارصاخ انذػى وانًضاػذج 

 .ػُذ صؤانهى
 نخفضةم 97. 2.39

 متوسطة 1.04 3.34 .َقهم انًؼهًىٌ اِخزوٌ يٍ فاػهُح اصرخذاو هذِ انًًارصاخ فٍ انرذرَش 8
 متوسطة 79. 2.81 انذرجح انكهُح 

المعمم 
والتنمية 
 المهنية

 عالية 1.06 3.82 كثزج انحصص انرذرَضُح 9

3 

 متوسطة 1.06 3.27 قهح انًؼزفح انِؼهًُح تهذِ انًًارصاخ. 10
 عالية 1.04 3.51 ضؼف انًهاراخ انرزتىَح انرذرَضُح فٍ كُفُح اصرخذاو هذِ انًًارصاخ. 11
 عالية 1.13 3.44 .ضؼف كفاءج أو اَؼذاو انذوراخ انرذرَثُح حىل هذِ انًًارصاخ انرذرَضُح 12
 متوسطة 1.14 2.66 .ضؼف يهارج إدارج انصف 13
 متوسطة 1.08 3.11 ُح أثُاء اصرخذاو هذِ انًًارصاخ.ػذو ذفاػم انطالب يغ األَشطح انصف 14
ٌّ الصرخذاو انًًارصاخ انؼهًُح انهُذصُح 15  متوسطة 1.10 2.82 .ضؼف انذافؼُح نذ
 متوسطة 77. 3.23 انذرجح انكهُح 

الكتاب 
المدرسي 
والمواد 
والمصادر 
 التعميمية

 عالية 96. 3.58 .انًًارصاخ أَشطح وذًارٍَ انكراب انًذرصٍ ال ذزكز ػهً يثم هذِ 16

1 

17 
َقص أو ػذو وجىد انًىارد )كانًىاد وانثزيجُاخ واألدواخ انًخثزَح وانًكرثُح 

 وانىصائط انرؼهًُُح(.
 عالية 96. 4.15

18 

هذا انُىع يٍ انًًارصاخ انِؼهًُح وانهُذصُح َحراج إنً يضرىي ػاٍل يٍ 

أدواخ وإجزاءاخ انضاليح داخم انرجهُزاخ وانرُظًُاخ خصىصاً ذهك انًرؼهقح ت

 انفصم أو انًؼايم.

 عالية 91. 4.12

 عالية 1.05 3.88 .حجى وذصًُى انفصم أو انًؼًم غُز يُاصة 19
 عالية 1.15 3.55 ضُق انىقد )صىاء انىقد داخم انصف أو انىقد نرحضُز انذرس(. 20
  عالية 79. 3.8 انذرجح انكهُح 
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أن درجة معوقات تفعيل الممارسات الِعممية واليندسية لدى  16يتضح من الجدول رقم 
معممي العموم بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف بالمممكة العربية السعودية بشكل عام كانت 

(. ومن بين المحاور األربعة، فقد 67.( وانحراف معياري )3.42عالية بمتوسط حسابي بمغ )
بطة بمحور الكتاب المدرسي والمواد والمصادر التعميمية قد أشارت النتائج إلى أن المعوقات المرت

يميو  (،79.( وانحراف معياري )3.8احتمت المرتبة األولى بدرجة عالية ومتوسط حسابي بمغ )
الثانية محور المعوقات المرتبطة بإدارة المدرسة والذي وجد بدرجة عالية أيضًا  في المرتبة

أما بشأن محور المعوقات المرتبطة  (.1.06معياري )( وانحراف 3.78وبمتوسط حسابي بمغ )
 (3.23بالمعمم والتنمية المينية فقد احتل المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة ومتوسط حسابي بمغ )

(. وأخيرًا محور المعوقات المرتبطة بالمشرف التربوي وزمالء المينة فقد 77.) وانحراف معياري
 (.77.) ( وانحراف معياري2.81متوسط حسابي بمغ )احتل المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة و 

" ىل تختمف درجة تفعيل معممي  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص عمى:
العموم بالمرحمة المتوسطة لمممارسات الِعممية واليندسية باختالف: )أ( سنوات الخبرة التدريسية، 

 )ب( التنمية المينية؟"

 سنوات الخبرة التدريسية: . أ
لإلجابة عن ىذا الجزء تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يتضح 

 بين عينة البحث حول درجة تفعيميم لمممارسات الِعممية واليندسية.  17في الجدول رقم 

 17جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج تفعيل عينة البحث لمممارسات الِعممية 

 ندسية تبعا لمتغير سنوات الخبرة التدريسيةواله

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة

 35. 2.61 7 سنوات 5أقل من 

 13. 2.40 16 سنوات 10إلى  5من 

 37. 2.41 19 سنوات 10أكثر من 
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إلى وجود تباين طفيف بين المتوسطات الحسابية  17النتائج في الجدول رقم  تشير
التدريسية، ولمتأكد من إمكانية وجود  افات المعيارية لدى عينة البحث تعزى لسنوات الخبرةواالنحر 

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمبيانات الواردة من عينة البحث تعزى ليذا 
 One-way Anovaالمتغير، فقد قام الباحثان باستخدام اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  

 (. 18)جدول رقم 
 18جدول 

 نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه تبًعا لمتغير سنوات الخبرة التدريسية

 مجموع المربعات مصدر التباين
 درجة الحرية

(df) 

متوسط 

 المربعات

 قيمة اختبار ف

(F) 

 قيمة الداللة

(Sig.) 

 117. 2 233. بين المجموعات
1.291 .287 

 090. 39 3.52 داخل المجموعات

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  18تشير النتائج في الجدول رقم 
ين متوسطات عينة الدراسة في تفعيل الممارسات الِعممية واليندسية تعزى لمتغير  (05.مستوى )

 (.1.291سنوات الخبرة التدريسية؛ حيث بمغت قيمة ف )

             ممية والهندسية خالل آخرالحصول عمى تنمية مهنية مرتبطة بالممارسات العِ  . ب
 خمس سنوات:

كما  لإلجابة عن ىذا الجزء، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمبيانات الواردة من بطاقة المالحظة حول درجة تفعيل عينة البحث  19يتضح في الجدول رقم 

التنمية المينية. وكما يظير في  لمممارسات الِعممية واليندسية بشأن متغير الحصول عمى
والذي يشير وبشكل عام إلى وجود تباين طفيف بين المتوسطات الحسابية  19الجدول رقم 

واالنحرافات المعيارية بين عينة البحث. ولمكشف عن إمكانية وجود أي اختالفات ذات داللة 
الحسابية واالنحرافات  إحصائية تعزى لمتغير التنمية المينية بين ىذا التباين في المتوسطات

 ( لعينتين مستقمتين.T-Testالمعيارية، فقد قام الباحثان باستخدام اختبار )
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 19جدول 
نتائج اختبار ت لعينتين لمتغير الحصول عمى تنمية مهنية مرتبطة بالممارسات الِعممية 

 والهندسية خالل آخر خمس سنوات

 الفئة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار 

 درجة الحرية

(df) 

 قيمة اختبار ت

(T) 

 قيمة الداللة

(Sig.) 

الحصول عمى 

 تنمية مينية

 11.49 32. 2.24 نعم
.138 .713 

 40 27. 2.49 ال

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  19تشير النتائج في الجدول رقم 
ِعممية واليندسية تبعًا لمتغير بين عينة البحث حول درجة تفعيميم لمممارسات ال (05.مستوى )

 (.138.التنمية المينية؛ حيث تشير قيمة ت )
 مناقشة نتائج الدراسة

استيدفت ىذه الدراسة الوقوف عمى واقع تفعيل معممي العموم لمممارسات الِعممية 
واليندسية بالمرحمة المتوسطة، ومعرفة ما إذا كانت سنوات الخبرة التدريسية لممعممين وحصوليم 

ى تنمية مينية حول ىذه الممارسات تنعكس عمى تفعيميم ليا داخل الفصول الدراسية أم ال، عم
كما بحثت ىذه الدراسة في المعوقات التي تواجو المعممين والتي قد تحدىم من تفعيميم لمثل ىذه 

 الممارسات. 
وقد أظيرت نتائج ىذه الدارسة أن واقع تفعيل ىذه الممارسات لدى معممي العموم 

( 2020المرحمة المتوسطة كان منخفضًا بشكل عام. وىذه النتائج تتفق مع دراسة الشيري )ب
والتي أشارت إلى أن استخدام معممي العموم بالمرحمة االبتدائية لم يرتِق إلى المستوى المطموب 

( والتي Kawasaki, 2015 Daisly ;2016,وكان ضعيفًا. وأيضًا تتفق مع دراسات كٍل من )
ائجيا إلى أن المعممين ال يستخدمون الممارسات الِعممية واليندسية في تدريسيم لمناىج أشارت نت

العموم بالشكل المطموب. وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات التربوية التي أظيرت 
؛ أبو عاذرة، 2019)الشياب،  أن معممي العموم يستخدمون الممارسات الِعممية بشكل متوسط

 (. Malkawi & Rababah, 2018؛ 2019
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جراء االستقصاء" وممارسة "طرح  وكما أشارت النتائج أعاله، فإن ممارسة "التخطيط وا 
األسئمة وتحديد المشكمة" قد احتمتا المراتب األولى في درجة تفعيل عينة البحث ليا، ويمكن 

لفصل، تفسير ذلك في ضوء طبيعة ىذه الممارسات وسيولة فيميا وبساطة تنفيذىا داخل ا
وكونيا مألوفة لدى المعممين من خالل توافرىا في بعض برامج إعداد المعمم. وتنسجم نتائج ىذه 

في ممارسة "طرح األسئمة  (2020؛ الشيري، 2019الدراسة مع دراسات كل من )الشياب، 
جراء االستقصاءات"، كما تتعارض نتائج  وتحديد المشكمة" وتختمف معيا في ممارسة "التخطيط وا 

ه الدراسة فيما يتعمق بممارسة "طرح األسئمة وتحديد المشكمة" مع ما أشارت إليو نتائج دراسات ىذ
( والتي أظيرت أن ىذه الممارسة Brownstein & Horvath, 2014 2019 ;)أبو عاذرة، 

 كانت أقل الممارسات الِعممية واليندسية استخدامًا وتفعياًل. 
ة تفعيل فقد كانت ممارسة "الحصول عمى أما الممارسة التي حصمت عمى أقل درج

المعمومات وتقييميا والتواصل بيا" ويمكن تفسير ذلك بأن ىذه الممارسة تتضمن ممارسات 
متقدمة تعتمد عمى مجموعة من الخطوات أو الممارسات السابقة، وبالتالي فإن ضعف تفعيل 

ىذه الممارسة كما ىو  الخطوات أو الممارسات السابقة ليا يؤدي إلى ضعف استخدام وتفعيل
مالحظ. أيضا يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء أن معممي العموم يركزون بشكل كبير عمى 
طرح األسئمة وتحديد المشكمة والتخطيط لمقيام بعمميات استقصائية حول المشكمة أو الظاىرة 

            لتالي ال يجدالِعممية أثناء الحصة الدراسية، وىذا بحد ذاتو يستيمك وقت وجيد المعمم؛ وبا
          المعمم متسعًا من الوقت إلتاحة الفرصة لمطالب الستخدام ىذه الممارسة. باإلضافة إلى
ذلك، فإن المعمم ممزم بجدول زمني وخطة دراسية محددة يجب تغطيتيا، وال يستطيع المعمم 

           ية واليندسية؛تجاوزىا أو حذف بعض الدروس عمى حساب تفعيل جميع الممارسات الِعمم
لذلك قد يمجأ بعض المعممين إلى استخدام بعض الممارسات دون أخرى نظرًا لضيق الوقت. 

                ( وتتعارض مع نتائج دراسات2020ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشيري ) وتتفق
 (. 2019؛ أبو عاذرة، 2019)الشياب، 
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موم لمممارسات الِعممية واليندسية المنبثقة من وبشكل عام فإن عدم تفعيل معممي الع
معايير العموم لمجيل القادم بالشكل المطموب يمكن تفسيره من خالل نتائج السؤال الثاني، والذي 
سعى الباحثان من خاللو إلى الكشف عن التحديات أو المعوقات التي قد تحد المعممين من 

كالمواد ا وجود ُشّح كبير في المواد والتجييزات؛ تفعيميم ليذه الممارسات، والتي كان من أبرزى
والبرمجيات واألدوات المخبرية والمكتبية والوسائط التعميمية؛ حيث تحتاج ىذه الممارسات إلى 

. Daisly (2016)مثل ىذه األدوات والتجييزات، وىذا يتفق مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 
ويمكن معالجة ىذا التعميم العام في المممكة،  وىذا النقص يمكن مالحظتو في كثير من مدارس

الجانب بتشجيع المعممين وتدريبيم عمى استخدام أدوات بسيطة من بيئة الطفل وتفعيل المختبرات 
 االفتراضية المتاحة من ِقبل وزارة التعميم، والتي قد تسد نقص المواد واألدوات التعميمية. 

 (hands-on activitiesتعتمد عمى اليد )كما أن خمو كتب العموم من األنشطة التي 
           والتي ترتكز عمييا الممارسات بشكل كبير يفسر ىذا الضعف في درجة التفعيل، وىو
             ما أكدتو استجابات عينة الدراسة في السؤال الثاني، بل إن معظم كتب العموم واألنشطة

           ساب الجانب المياري، وىو ما أظيرتوتركز عمى الجانب النظري المعرفي عمى ح الصفية
؛ 2017؛ الربيعان وآل حمامة، 2016؛ الغامدي، 2017نتائج دراسات كل من )العتيبي والجبر،

 (. 2019المالكي، 
ويمكن أيضا عزو ىذه النتائج إلى عدم وجود الدعم الكافي من إدارة المدرسة والمتمثل 

اىتمام إدارات المدارس بشكل كبير باألنشطة الالصفية، في كثرة األعباء والحصص التدريسية و 
وىذه جوانب إدارية تنظيمية قد تُفَرض عمى المعممين دون رغبة منيم، وتزيد من أعبائيم، 
وتشغميم عن تنفيذ األنشطة الصفية التدريسية بشكل فعال كالممارسات الِعممية واليندسية؛ حيث 

ميارة عالية ووقت وجيد من المعمم، كما أشارت نتائج إن ىذا النوع من الممارسات يحتاج إلى 
(، ويمكن معالجة ىذه الجوانب بإسناد  ;Daisly, 2016 2019كٍل من )العيسى، دراسات

األنشطة الالصفية لمعممين متفرغين ومحاولة تخفيف األعباء؛ وذلك بتوزيعيا عمى العاممين 
 واإلداريين في المدرسة.
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ل المشرفين التربويين من خالل تنفيذىم لبرامج التطوير كما أن غياب الدعم من ِقب 
الميني لممعممين بشكل غير فعال كان أحد األسباب التي أدت إلى ظيور ىذه النتائج؛ حيث 
أظيرت استجابة عينة الدراسة إلى أن الدورات التدريبية وبرامج التطوير الميني ال ُتنفذ بشكل 

ا من خالليا من مستوى أدائيم التدريسي في كيفية جاذب وفعال يستطيع المعممين أن يرفعو 
. وتقودنا ىذه Daisly (2016)دراسة  تطبيقيم ليذه الممارسات. وىذه النتائج تتماشى مع نتائج

من  National Science Teachers Association (2003)النتائج إلى ما أشارت إليو 
الخدمة لميارات االستقصاء العممي  ضرورة معالجة ىذا الجانب من خالل دراسة معممي ما قبل

قامة دورات تدريبية مباشرة وفعالة لمن  أو الممارسات الِعممية واليندسية أثناء المرحمة الجامعية، وا 
ىم عمى رأس العمل، بحيث يمكن تنفيذىا في المممكة من خالل الشراكة مع المركز الوطني 

وي الخبرة في ىذا المجال من إقامة مثل ىذه لمتطوير الميني والتعميمي بوزارة التعميم وتمكين ذ
 الدورات في ىذا الجانب.

ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير ىذه النتائج في ضوء عدم وجود الخبرة التربوية الكافية 
لدى المعممين في إيجاد بيئة تعميمية قائمة عمى الممارسات الِعممية واليندسية، وعدم فيم معممي 

والتفريق بين الممارسات العممية والممارسات اليندسية، وآلية تنفيذىا العموم ليذه الممارسات، 
بالشكل المطموب داخل الفصول الدراسية؛ وذلك لتعقيد ىذه الممارسات وتداخميا مع بعضيا 

 وىذا ما أشارت إليو نتائج  البعض بشكل كبير؛ خصوصًا في جانب الممارسات اليندسية
 دراسات كٍل من 

((DiBiase & McDonald 2015; Isiksal-Bostan et al., 2015; Coffey and 
Alberts,2013 . 

وبالرغم من أن ىذه الدراسة لم تتناول طبيعة اتجاىات المعممين نحو الممارسات 
           الِعممية واليندسية بشكل مباشر، إال أنو يمكن تفسير ىذه النتائج في ضوء عدم إيمان

          قة لدييم وخوفيم من المغامرة في تطبيق ما ىو جديد، وىذاوانعدام الث المعممين بأىميتيا
           قد يولد لدييم ممانعة في استخداميا وتفعيميا بالشكل المطموب؛ خصوصا أن بعض
                المعممين يرونيا مضيعة لموقت، وبالتالي تزداد نزعتيم نحو استخدام الممارسات

                 الِعممية واليندسية، وىذا ما أشارت إليو دراسات كٍل من  التدريسية التقميدية غير
(Crawford, 2007; Roehrig & Kruse, 2005; Daisly, 2016 .) 
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             كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن تفعيل المعممين لمممارسات الِعممية 
             أو حصوليم عمى برامج تنميةواليندسية ال يختمف باختالف سنوات الخبرة التدريسية، 

                    مينية مرتبطة بيذه الممارسات. وىذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات كٍل من
( التي أشارت إلى أن ,Malkawi & Rababah 2018؛ 2019؛ العيسى، 2019)الشياب، 

ممي العموم ليذا النوع من سنوات الخبرة التدريسية ليس ليا تأثير في درجة استخدام مع
ويمكن عزو ىذه النتائج إلى وجود خمل في جودة برامج التنمية المينية التي  الممارسات. 

تتمحور حول ىذه الممارسات، وتركيزىا عمى الجوانب النظرية فقط دون االىتمام بالجوانب 
ارسات الِعممية التطبيقية. كما يمكن تفسير عدم وجود اختالف بين المعممين في تفعيل المم

واليندسية باختالف سنوات الخبرة التدريسية في ضوء أن النظام التعميمي في كثير من المدارس 
بشكل عام  يعد نظامًا واحدًا؛ حيث إن تأثير غياب الدعم اإلداري وعدم وجود المواد واألدوات

 مة. يشمل جميع المعممين في المدرسة سواء كانت خبرتيم التدريسية عالية أو قمي
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 توصيات الدراسة
في ضوء نتائج هذه الدراسة، وضعت مجموعة من التوصيات، والتي يمكن إيجازها في 

 النقاط التالية:
االىتمام ببرامج التنمية المينية وتقديميا بصورة فعالة تنمي قدرات المعممين معرفيًا  .１

تطبيق الممارسات  ومياريًا بحيث تركز عمى تدريب المعممين قبل وأثناء المينة عمى كيفية
 الِعممية واليندسية داخل الصفوف الدراسية.  

االىتمام ببناء أنشطة وتدريبات صفية والصفيو قائمة عمى الممارسات الِعممية  .２
 واليندسية من ِقبل معممي العموم وبمساعدة المشرفين التربويين. 

عم اإلداري بشكل معالجة المعوقات التي أظيرتيا نتائج ىذه الدراسة؛ وذلك بتقديم الد .３
مباشر من خالل تخفيف األعباء اإلدارية لممعممين وتقديم حوافز لمميتمين باستخدام مثل ىذه 

المواد والبرمجيات واألدوات المخبرية والمكتبية والوسائط االستراتيجيات التدريسية وتوفير 
 التي تساعدىم عمى تطبيق ىذه الممارسات.  التعميمية

تخصصات األخرى كالرياضيات عمى استخدام ىذه الممارسات تحفيز المعممين في ال .４
 وتفعيل المنيج التكاممي في ىذا الجانب. 

 مقترحات الدراسة
في ضوء ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة، وضعت مجموعة من المقترحات البحثية 

 المستقبمية والتي تم إجماليا في النقاط التالية:
وطنية عمى مستوى المممكة العربية السعودية تقف عمى  القيام بدراسات مشابية أو دراسة .１

واقع استخدام وتفعيل معممي ومعممات العموم لمممارسات الِعممية واليندسية في جميع 
مراحل التعميم العام، وربط نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة والدراسات السابقة، وكذلك نتائج 

 ثيرىا عمى مستوى أدائيم. الطالب في االختبارات الدولية، وقياس مدى تأ
الِعممية القيام بدراسة حول طبيعة اتجاىات معممي ومعممات العموم نحو الممارسات  .２

 واليندسية وتقييم فيميم ليا في مراحل تعميمية مختمفة.
القيام بدراسة تتقصى احتياجات معممي ومعممات العموم المينية في ضوء الممارسات  .３

 الِعممية واليندسية.
دراسات تعمل عمى بناء أنشطة إثرائية قائمة عمى الممارسات الِعممية واليندسية، القيام ب .４

 وقياس تأثيرىا عمى مستوى أداء الطالب معرفيًا ومياريًا. 
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 المراجع
 أواًل: المراجع بالمغة العربية

(. واقع ممارسات معممات الفيزياء بالمرحمة الثانوية لمعايير الجيل 2019أبو عاذرة، سناء. )
-100(، 2)10، مجمة جامعة أم القرى لمعموم النفسية والتربويةقادم. ال

134 . 
في وحدة  NGSSمدى تضمين معايير الجيل القادم (. 2017الجبر، جبر، والعتيبي، غالب. )

. مؤتمر التميز في تعميم الطاقة بكتب العموم بالمممكة العربية السعودية
 .جامعة الممك سعودالرياض: . وتعمم العموم والرياضيات الثاني

(.  تحميل محتوى كتب 2017) الربيعان، وفاء محمد عبد اهلل، وآل حمامة، عبير بنت سالم.
العموم لمصف األول متوسط في المممكة العربية السعودية في ضوء 

 سمات دار المتخصصة: الدولية التربوية المجمة .(NGSS) معايير
. ٛٓٔ - ٜ٘(، 11)6 واألبحاث لمدراسات

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/
880222 

(. تقييم مستوى األداء التدريسي في ضوء الممارسات ٕٕٓٓالشيري، محمد بن صالح أحمد. )
 التربوية: المجمة .تدائيةالِعممية واليندسية لدى معممي العموم بالمرحمة االب

 2488 .- ٕ٘٘ٗ،  ٜٚج التربية، كمية - سوىاج جامعة
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/

1085264 
عموم في المرحمة الثانوية في المممكة (. مستوى امتالك معممي الٜٕٔٓالشياب، معن بن قاسم. )

العربية السعودية لمممارسات الِعممية واليندسية في ضوء الجيل القادم من 
 والنفسية: التربوية لمعموم القرى أم جامعة مجمة NGSS .معايير العموم 

 366.- ٖٖٛ،  (2)10 القرى، أم جامعة
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/

971209 
(. تقويم مدى إلمام معممي العموم بخطوات االستقصاء الِعممي ٜٕٔٓالعيسى، مطر بن أحمد. )

 المجمة .في تدريس العموم والمعوقات التي تواجييم من وجية نظرىم
 453 .- ٖٕٗ، ٛٙج لتربية،ا كمية - سوىاج جامعة التربوية:

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/
1003576 

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/880222
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/880222
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1085264
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1085264
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/971209
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/971209
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1003576
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1003576
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حج عمر، سوزان بنت حسين، والسبيعي، نورة بنت محمد بن راشد، واألحمد، نضال بنت 
وث تعميم العموم وتوجياتيا في ضوء (. خصائص بحٕٛٔٓشعبان. )

مشروع تطوير الرياضيات والعموم الطبيعية في التعميم العام بالمممكة 
 عين جامعة التدريس: وطرق المناىج في دراسات  العربية السعودية.

 التدريس، وطرق لممناىج المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس
  48.- ٙٔ، ٕٓٗع

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/
962551 

البحث العممي مفيومو (. 2005عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وكايد، عبد الحق كايد )
 . دار الفكر. وأدواتو وأساليبو

. بات التقويم المغوي في ظل حركة المعايير التربويةمتطم، يوليو(. 2005فضل اهلل، محمد. )
المؤتمر العممي السابع عشر، مناىج التعميم والمستويات المعيارية. 

 القاىرة، يوليو. 
: نظرة أولية في تحصيل طمبة 2019تقرير تيمز (. 2020ىيئة تقويم التعميم والتدريب. )

وم بالمممكة العربية الصفين الرابع والثاني المتوسط في الرياضيات والعم
. السعودية في سياق دولي

-https://www.etec.gov.sa/ar/Researchers/Research
Studies/Documents/TIMSS%202019.pdf 

 

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/962551
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/962551
https://www.etec.gov.sa/ar/Researchers/Research-Studies/Documents/TIMSS%202019.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/Researchers/Research-Studies/Documents/TIMSS%202019.pdf
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