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تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة
والمهنة لدى طالب البكالوريوس بكلية التربية جامعة الملك خالد

الملخص

أ .د .عاصم حممد إبراهيم عمر*
د.حممد صاحل أمحد الشهري**
د.حممود رمضان عزام السيّد***

هدف البحث الحالي إلى تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة

والمهنة لدى طالب بكالوريوس العلوم بكلية التربية جامعة الملك خالد .ولتحقيق هذا الهدف
استُ ْخ ِد َم المنهج الوصفي التحليلي .وتم إعداد قائمة بممارسات االستعداد لتدريس العلوم في ضوء
ْ
مهارات الحياة والمهنة ،وفي ضوء هذه القائمة تم إعداد اختبار معرفي وبطاقة مالحظة ومقياس
اتجاهات لقياس االستعداد لتدريس العلوم بجوانبه الثالثة المعرفي والسلوكي والوجداني .وتكونت

عينة البحث من ( )24طالباً مسجلين بمقررات التدريب الميداني بالمستويات السادس والسابع
والثامن .وطبقت أدوات البحث خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0220 /0221هـ.
وكشفت نتائج البحث عن أن الجانب المعرفي والجانب السلوكي والجانب الوجداني لالستعداد

للتدريس واالستعداد لتدريس العلوم ككل في ضوء مهارات الحياة والمهنة جاءت بمستويات

متوسطة؛ وقد بلغت نسب هذه المستويات بالترتيب (،)%60.14( ،)%40.42

( )%46.44( ،)%46.46من األداء الكلي ،وهذه المستويات أقل داللة إحصائية من مستوى
الكفاية المطلوب والمحدد تربويًا بـ ( )%11من األداء الكلي .كما كشفت النتائج عن عدم وجود
فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.16بين درجة االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات
الحياة والمهنة لدى عينة البحث وفق المستوى الدراسي .وانتهى البحث بتقديم مجموعة من

التوصيات والمقترحات وثيقة الصلة بنتائج البحث.

الكلمات المفتاحية :التقييم ،االستعداد لتدريس العلوم ،مهارات الحياة والمهنة.

* كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد بالسعودية ،جامعة سوهاج ،مصر
** كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد ،السعودية
*** كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد بالسعودية ،جامعة املنيا ،مصر
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Abstract
This research aimed to evaluate the level of readiness to teach science in the
light of the life and career skills among undergraduate students at the Faculty
of Education, King Khalid University. To achieve this goal, a descriptive
analytical approach was used. A list readiness to teach science was prepared in
the light of life and career skills, and in the light of this list, a cognitive test, an
observation card, and attitudes scale were prepared to asses readiness to teach
science in its three aspects, cognitive, behavioral, and emotional. The sample of
the research consisted of (42) students enrolled in the field training courses at
the sixth, seventh and eighth levels. Research tools were applied during the
second semester of the academic year 1440/1441 AH. The results of the
research revealed that the cognitive aspect, the behavioral aspect, the emotional
aspect of the readiness to teach, and the total readiness to teach science in the
light of life and career skills came at intermediate levels. As the percentages of
these levels, respectively, reached (61.24%), (71.86%), (63.65%), (61.26%) of
the overall performance, and that these levels are statistically significantly less
than the required level which educationally determined by (80%) of the overall
performance. The results also revealed that there were no statistically
significant differences at the level (0.05) between the degree of readiness to
teach science in light of life and career skills of the research sample according
to the academic level. The research ended with a set of recommendations and
proposals closely related to the results of the research.
Keywords: Evaluation, Readiness to Teach Science, Life and career skills.
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مقدمة:
نظراً للتغريات املتسارعة والتطورات اهلائلة اليت حتدث يف جمتمع القرن احلادي والعشرين يف خمتلف اجملاالت
وبصورة خاصة يف جمال مهارات احلياة واملهنة؛ فإن برامج إعداد معلمي املستقبل جيب أن تواكب هذه
التغريات والتطورات .فمعلمو املستقبل جيب أن تكون لديهم القدرة على تنشئة جيل قادر على التكيف
واملرونة يف جمتمع متطور ومتغري ،جيل قادر على املبادرة والتوجيه الذايت واإلنتاج ومستعد للمساءلة ،وقادر
على القيادة وحتمل املسئولية و التفاعل مع اآلخرين وفهم الثقافات املتعددة.
وقد شاع يف الوقت الراهن استخدام مصطلح "مهارات القرن احلادي والعشرين" يف جمال التعليم؛ وترتبط
هذه املهارات بالتحول يف إسرتاتيجيات الصف الدراسي واملناهج الدراسية لتشكل طلبة مستعدين لتلبية
مطالب عامل متطور .وتتطلب هذه املهارات من األفراد املشاركة املتزايدة يف التواصل بني الثقافات،
والتفكري النقدي ،والتكامل التكنولوجي ،وأكثر من ذلك بكثري .ويعتمد الطالب على املعلمني إلعدادهم
هلذه التوقعات واالحتياجات اجلديدة .إذ يشهد التعليم حتوالً تربوياً حنو الرتكيز على البحث عن إجابات
من خالل التحليل ،والتأمل ،وإمعان النظر يف األشياء والقضايا غري املألوفة ).(Gut, 2011
واملعلم الذي ميتلك مهارات القرن احلادي والعشرين له دور كبري يف مواكبة التغريات والتطورات املتسارعة
يف جمال احلياة واملهنة اليت يشهدها العصر احلايل ،ويف جناح العملية التعليمية وحتقيق أهداف التعليم
املستقبلية؛ فلن تقوم للعملية التعليمية قائمة دون املعلم املدرب القادر على مواكبة التطورات املتسارعة يف
هذا العصر ،فاملعلم هو األساس الذي تبىن عليه عملية صناعة البشر .ويف هذا الصدد يؤكد بريز
( ) 4102أن هناك مسألتني مهمتني يف تعليم مهارات القرن احلادي والعشرين :األوىل تتصل بتعقد عملية
التدريس ،وأمهية اإلبداع والتأمل فيها ،والثانية تتصل بإعداد املعلم .ف التعليم للقرن احلادي والعشرين
معلما من طراز القرن احلادي والعشرين :مثقفاً ،مبدعاً ،متأمالً ،وإال كيف سيزود الطالب هبذه
يتطلب ً
املهارات إن مل تكن قد أصبحت جزءاً من سلوكه وتدريسه اليومي االعتيادي؟ ولذلك صارت احلاجةً
ماسةً إىل مؤسسات إعداد معلمني ومناهج تنتمي إىل القرن احلادي والعشرين.
وتعد مهارات القرن احلادي والعشرين من احلركات اجلديدة اليت ظهرت عام 4114م ،لدعم الطالب يف
اجلامعة ويف احلياة الوظيفية بعد خترجهم من خالل إتقاهنم احملتوى املعريف واملهارات .وقد بدأت املناداة هبذه
املهارات يف مجيع التخصصات من خالل شراكة مهارات القرن احلادي والعشرين (Partnership for 21st
) . century skillsوأصبحت هذه الشراكة اآلن من أهم قادة تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين
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وتعليمها يف العامل .وأعدت هذه الشراكة مخسة أدلة يف النظم الداعمة للتعليم ،هي :املعايري ،والتقومي،
والتنمية املهنية ،واملناهج ،وطرق التدريس ،وبيئات التعلم (الباز4102 ،؛ مخيس.)4102 ،
ومهارات القرن احلادي والعشرين هي تلك املهارات اليت حيتاجها الطالب للنجاح يف املدرسة والعمل
واحلياة ،وهناك تصنيفات متعددة ملهارات القرن احلادي والعشرين ،ولكن األكثر انتشاراً ذلك التصنيف
الذي وضعته شراكة مهارات القرن احلادي والعشرين الذي تضمن ثالثة جماالت رئيسة ملهارات القرن
احلادي والعشرين ،هي :مهارات التعلم واالبتكار ،ومهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا ،ومهارات
احلياة واملهنة (Partnership for 21st century skills, 2009؛ الباز.)091 ،4102 ،
وتعد مهارات احلياة واملهنة من أهم مهارات القرن احلادي والعشرين املهمة ألجيال املستقبل؛ فمن خالهلا
ميكنهم التكيف واملرونة مع التغريات يف العصر احلايل ،وتوجيه أنفسهم ذاتياً ،وتنفيذ املشروعات وقيادة
اآلخرين ،وحتمل املسئولية ،والتفاعل بكفاءة مع اآلخرين وفهم ثقافاهتم .ليكون الفرد فعاالً يف القرن
احلادي والعشرين .وتتضمن مهارات احلياة واملهنة عدة مهارات فرعية ،هي :مهارات التكيف واملرونة مع
التغري ،ومهارات املبادرة والتوجيه الذايت ،ومهارات اإلنتاجية واملساءلة ،ومهارات القيادة واملسؤولية،
واملهارات االجتماعية وفهم الثقافات املتعددة (Partnership for 21st century skill, 2007؛ ترلينج
وتشارلز4102 ،؛ حفين4101 ،؛ رزق4101 ،؛ Schools Partnership, 2016؛ احلارون4102 ،؛
راشد4102 ،؛ عمر:)4102 ،
فامتالك املعلمني يف كافة التخصصات قبل اخلدمة ويف أثنائها مهارات القرن احلادي والعشرين عامة
ومهارات احلياة وامله نة خاصة أمرمهم ملواجهة التحديات اليت تواجههم ،والقيام بأدوارهم املهنية بكفاءة
وجناح يف الوقت الراهن ويف املستقبل ،وحتقيق األهداف التعليمية بنجاح ،وهذا ما أكدته العديد من
األدبيات الرتبوية (Kay, 2010؛ Stevens, 2012؛ Stevens, 2012؛ حفين410 ،؛ رزق4101 ،؛
Woods‐Groves, & Choi, 2017؛ راشد4102 ،؛ عمر.)4102 ،
وتوفر مهارات القرن احلادي والعشرين عامة ومهارات احلياة واملهنة خاصة لطالب كلية الرتبية خربات
حقيقية ميارسون خالهلا مهارات التفكري وحل املشكالت ،ويستخدمون األدوات التكنولوجية وشبكات
التواصل االجتماعي ،ويتواصلون ويتشاركون املعرفة فيما بينهم ،ويعملون على تطويرها وصوالً إىل ابتكار
حلول للمشكالت اليت يواجهوهنا ،وهذه املهارات تضمن هلؤالء الطالب التكيف مع متطلبات العصر
فرصا كبريةً للنجاح يف استيفاء متطلبات ممارسة مهنة التدريس يف املستقبل
احلايل وتغرياته  ،كما تكفل هلم ً
(عمر.)4102 ،
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وألمهية مهارات احلياة واملهنة لطالب كلية الرتبية يف العصر احلايل؛ من الضروري تنمية االستعداد للتدريس
يف ضوء هذه املهارات .ويف هذا الصدد أكد عبد اهلل وآخرون (Abdullah, Hamzah, Hussin, Abdul
) Kohar, Abd Rahman & Junaidi, 2017أن املعلمني ذوي املستوى املنخفض من االستعداد ميكن
أن يسببوا عديداً من املشكالت ،جتعل من الصعب حتقيق أهداف التعلم ،واالستعداد أمر بالغ األمهية يف
عملية التعليم والتعلم خاصة للمعلمني الذين ليس لديهم خيار سوى مواجهة أي تغيريات يف نظام التعليم.
ومع ذلك ،جيب أن يكون املعلمون مستعدين معرفياً وترمجة ذلك مهارياً ووجدانياً .كما أكد بارك وآخرون
) (Park, Dimitrov, Patterson, & Park, 2017أن استعداد املعلمني للتدريس مؤشر هام للتغيري يف
املمارسة ،ويتضمن االستعداد عناصر حمددة ،هي :املعرفة واالجتاهات واالهتمامات اليت تعد مكونات
مهمة تسهم مباشرة يف فعالية ختطيط التدريس وتنفيذه.
ولقد أوضح عبداهلل وآخرون & (Abdullah, Hamzah, Hussin, Abdul Kohar, Abd Rahman
) Junaidi, 2017أن االستعداد للتدريس يتضمن ثالثة جوانب هي :اجلانب املعريف ،واجلانب السلوكي
(املهاري) ،واجلانب العاطفي(الوجداين) .وقد أكدت دراسة هاين وآخرين & (Hine, Thai,
) Mathematics Education Research Group of Australasia, 2018أن املعرفة باحملتوى العلمي
األكادميي ،واملعرفة باحملتوى املهين (الرتبوي) ،واملعرفة بطرق التدريس ضروري المتالك املعلمني االستعداد
للتدريس.
وعلى الرغم من أمهية تنمية االستعداد للتدريس يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى معلمي املستقبل؛
أكدت دراسات كثرية وجود قصور يف برامج إعداد هؤالء املعلمني بكليات الرتبية؛ فقد أوضح احليلة
( )4112أن برامج إعداد املعلم مازالت عاجزة عن إعداد املعلم إعداداً يناسب متطلبات هذا العصر،
نقدا من حيث عدم إسهامها يف حتسني حتصيل
وأشار إمام ( )4102إىل أن برامج إعداد املعلم واجهت ً
فعالة يف استثارة قدرات التفكري العليا عند الطالب
الطالب يف املراحل املختلفة ،باإلضافة إىل كوهنا غري ّ
ذوي القدرات املختلفة ،و نتاجها معلمني غري أكفاء .كما أكد الثبييت ( )4102والعامري ( )4119أنه
على الرغم من الدور الذي تقوم به املؤسسات التعليمية يف برامج إعداد املعلم مازال حيتاج إىل دورات
خاصة يف القضايا العلمية املتعلقة باملناهج اليت يقوم بتدريسها حىت يستطيع التعامل معها بسهولة.
وأكد باييب ) (Bybee, 2010أن املهارات اليت يتم تدريسها يف برامج التعليم اجلامعي ال تناسب متطلبات
سوق العمل يف القرن احلادي والعشرين ،وبذلك مل تعد نواتج التعلم كافية إلعداد الطالب للحياة والعمل
يف القرن احلادي والعشرين ،وأن الطالب يواجه خطورة إعداده لوظائف ومهن اختفت أو مرشحة لالختفاء
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يف هذا القرن .وأشارت سافيدرا واوبفر ) (Saavedra, & Opfer, 2012إىل أنه لكي يتعلم الطالب
باجلامعة مهارات القرن احلادي والعشرين ومن بينها مهارات احلياة واملهنة؛ جيب عليهم تغيري طريقة
دراستهم وتعلمهم .وأن طريقة احملاضرة السائدة يف التعليم اجلامعي اليت تتمركز حول املعلم وهتمل الطالب،
ال ميكن أن تسهم يف تنمية هذه املهارات .وأنه جيب تغيري طريقة تقييم تعلم الطالب اليت ترتكز على
قياس حفظ احلقائق واملفاهيم وليس فهمها.
يتضح مما سبق أمهية تنمية االستعداد للتدريس لدى معلمي املستقبل يف ضوء مهارات القرن احلادي
والعشرين عامة ومهارات احلياة واملهنة خاصة ،كما يتضح أن التغريات املتسارعة والتطورات اهلائلة اليت
حتدث يف جمتمع القرن احلادي والعشرين يف خمتلف اجملاالت تفرض ضرورة تطوير برامج إعداد معلمي
املستقبل بكليات الرتبية؛ لتواكب هذه التغريات والتطورات من خالل تنمية االستعداد للتدريس يف ضوء
هذه املهارات .ولتحقيق ذلك ال ب ّد من الوقوف على املستوى احلقيقي لالستعداد للتدريس يف ضوء
مهارات احلياة واملهنة لدى طالب كليات الرتبية؛ وذلك خطوة أوىل وأساسية لبناء الربامج املناسبة لتنميته
لدى معلمي املستقبل .ومن هنا كان حمور اهتمام البحث احلايل تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم
يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد.

 -0مشكلة البحث:

أكدت نتائج بعض الدراسات السابقة ضعف مهارات القرن احلادي والعشرين مبا يف ذلك مهارات احلياة
واملهنة لدى طالب كلية الرتبية واملعلمني أثناء اخلدمة؛ فقد أظهرت نتائج دراسة رضا ( )4102ضعف
مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين املتمثلة يف :املهارات االبتكارية ،ومهارات التعاون والعمل
اجلماعي ،ومهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى طالبات املستوى األول للسنة
التحضريية جبامعة جازان ،وكذلك قصور طرق التدريس التقليدية يف تنميتها ،وأكدت دراسة شرف
( )4102ضعف برامج إعداد املعلم بوجه عام ،واحلاجة إىل تطويرها وربطها مبتطلبات اجملتمع وحاجاته،
وضرورة تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية ،وأشارت دراسة
مهدي ( )4102إىل ضعف مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالب املعلمني جبامعة األقصى،
وأثبتت نتائج دراسة املصعيب ( )4102ضعف األداء التدريسي ملعلمات العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعشرين؛ إذ جاء مستوى األداء ضعي ًفا بوجه عام.
ومع تنوع الدراسات اليت اهتمت بتقييم مهارات القرن احلادي والعشرين لدى املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها
؛ ال توجد أية دراسة  -يف حدود علم الباحث -اهتمت بتقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم بوجه
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عام واالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة على وجه اخلصوص لدى طالب كليات
الرتبية يف العامل العريب؛ على الرغم من احلاجة إىل ذلك خطوة أساسية لبناء الربامج املناسبة لتنمية هذه
املهارات لدى معلمي املستقبل.
ويف ضوء ذلك حتددت مشكلة البحث احلايل يف احلاجة إىل تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف
ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد.

-4أسئلة البحث:

سعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -0ما ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة اليت جيب أن ميتلكها طالب
بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد؟
 -4ما مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب بكالوريوس العلوم
بكلية الرتبية جامعة امللك خالد؟
 -2ما الفروق يف مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب
بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد وفق متغري املستوى الدراسي؟

-6أهداف البحث:

هدف هذا البحث إىل ما يلي:
 -0إعداد قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة اليت جيب أن ميتلكها
طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.
 -4الكشف عن مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب
بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد.
 -2الكشف عن الفروق يف مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب
بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد وفق متغري املستوى الدراسي.
-2أهمية البحث:

من املمكن أن يفيد هذا البحث فيما يلي:
 -0يليب احتياجات سوق العمل املتعلقة بضرورة توفري مواصفات نوعية لدى خرجيي كليات الرتبية؛ وذلك
من خالل الوقوف على مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة اليت تعد من
املتطلبات األساسية لسوق العمل يف العصر احلايل.
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يزود املسؤولني ومتخذي القرار باالحتياجات التدريبية لطالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جبامعة
امللك خالد فيما يتعلق باالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة؛ وحثهم على إعداد
الربامج التدريبية املناسبة اليت تليب هذه االحتياجات.
تزويد أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية بقائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء
مهارات احلياة واملهنة اليت جيب تنميتها لدى طالهبم ببكالوريوس العلوم.
تزويد املسؤولني عن تقومي برامج إعداد طالب كلية الرتبية ختصص علوم باختبار معريف وبطاقة
مالحظة ومقياس اجتاهات؛ لالستفادة منها يف قياس االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات
احلياة واملهنة لدى معلمي املستقبل.
توعية طالب كلية الرتبية بأمهية امتالكهم االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة.

-6حدود البحث:

التزم البحث احلايل باحلدود التالية:
 -0احلدود املوضوعية:
أ -قياس اجلوانب الثالثة لالستعداد لتدريس العلوم (املعريف والسلوكي والوجداين).
ب -قياس ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة يف مهارات القرن احلادي
والعشرين.
 -4احلدود البشرية :اقتصر البحث احلايل على ( )24طالبًا من طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية
جبامعة امللك خالد.
 -2احلدود امل كانية :مت تطبيق أدوات البحث على طالب عينة البحث مبقر كلية الرتبية جبامعة امللك
خالد شطر البنني ،وبعض مدارس التعليم االبتدائي بأهبا.
 -2احلدود الزمانية :مت تطبيق أدوات البحث يف األسبوعني السابع والثامن من الفصل الدراسي الثاين
للعام اجلامعي  0220 /0221هـ.

-4مصطلحات البحث:

التقييم ):(Evaluation
يعرف التقييم بأنه" :عملية الكشف عن نواحي القوة والضعف يف تعلم الطالب ،أي عملية تشخيص
ملدى حتقق األهداف التعليمية .أما إذا قام املعلم باإلضافة إىل ذلك بإصالح نواحي الضعف وتأكيد
نواحي القوة فإن هذا يعد تقوميًا" (عطيو.)401 ،4102 ،
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ويعرف التقييم  -إجرائيًا  -بأنه :عملية حتديد مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة لدى طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد ،وذلك يف ضوء نتائج تطبيق أدوات
البحث املعدة لذلك.
االستعداد لتدريس العلوم ):(Readiness to Teach Science
أوضحت سرتاكوفا ) (Straková, 2015أن االستعداد يعين :الشعور بالقدرة على أداء الوظيفة ويتكون
لدى األفراد بفعل الكثري من اجلوانب والعناصر اليت تعرضوا هلا أثناء عمليات التدريب قبل اخلدمة.
وعرض أوزكان ) (Özcan, 2020بعض تعريفات االستعداد ،منها تعريف توبسيز ) (Topsesلالستعداد
بأنه :املكمالت الفسيولوجية والنفسية للكفاءة السلوكية للشخص ،وتعريف يوهرين ) (Uhrynلالستعداد
بأنه :معيار نوعي للتنظيم الذايت على مستويات خمتلفة من العمليات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية.
وأشار عبد اهلل وآخرون & (Abdullah, Hamzah, Hussin, Abdul Kohar, Abd Rahman
) Junaidi, 2017إىل أن االستعداد للتدريس يتضمن ثالثة جوانب ،هي :اجلانب املعريف ،واجلانب
السلوكي ،واجلانب الوجداين.
ويقصد باالستعداد لتدريس العلوم  -إجرائيًا  :-مقدار ما جيب أن ميتلكه طالب بكالوريوس العلوم بكلية
الرتبية جامعة امللك خالد من جوانب معرفية وسلوكية ووجدانية لكي يتمكنوا من تدريس العلوم بنجاح.
مهارات احلياة واملهنة ):(Life and Career Skills
وف ًقا للشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين فإن مهارات احلياة واملهنة هي :تلك
وقادرا على التكيف مع
املهارات اليت يستطيع من خالهلا الشخص توجيه نفسه ذاتيًا ،ويصبح مستقالًً ،
التغري ،وإدارة املشروعات ،وحتمل املسئولية ،وقيادة اآلخرين ( Partnership for 21st century skill,
2007؛ Partnership for 21st century skill, 2009؛ ترلينج وتشارلز4102 ،؛ بريز4102 ،؛
شليب4102 ،؛ Partnership for 21st century skill, 2015؛ عمر.)4102 ،
وتعرف مهارات احلياة واملهنة  -إجرائيًا  -بأهنا :تلك املهارات اليت متكن طالب بكالوريوس العلوم
بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد من التكيف واملرونة مع التغري ،واملبادرة والتوجيه الذايت ،واإلنتاجية
واملساءلة ،والقيادة وحتمل املسئولية ،واملهارات االجتماعية وفهم الثقافات املتعددة.
االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة (Readiness to Teach Science in light
):of Life and Career Skills
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يقصد باالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة -إجرائياً :-مقدار ما جيب أن ميتلكه
طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد من جوانب معرفية وسلوكية ووجدانية لكي
يتمكنوا من تدريس العلوم بنجاح يف ضوء متطلبات مهارات احلياة واملهنة من مهارات القرن احلادي
والعشرين ،ويقاس مبا حيصلون عليه من درجات يف أدوات البحث املعدة هلذا الغرض.
-6اإلطار النظري للبحث

المحور األول :االستعداد لتدريس العلوم

يؤكد أوزكان ) (Özcan, 2020أن االستعداد عامل مهم يؤثر يف سلوك األفراد وحيدده .وأن األفراد
مؤثرا يف جناح
حيتاجون إىل أن يكونوا مستعدين ألي سلوك جديد وقد يكون االستعداد للسلوك اجلديد ً
املهمة أو املهنة ،وأن الشركات واملؤسسات واألنظمة التعليمية تقوم بإعداد املوظف ملهنته للحصول على
نتيجة أفضل ،وأن عملية االستعداد قضية هامة ألي مهنة.
ويف جمال التعليم يشري عبد اهلل وآخرون (Abdullah, Hamzah, Hussin, Abdul Kohar, Abd
) Rahman & Junaidi, 2017إىل أن االستعداد أمر بالغ األمهية يف عملية التعليم والتعلم ،خاصةً
للمعلمني الذين ليس لديهم خيار سوى مواجهة أي تغيريات يف نظام التعليم ،كما أكدوا أن املعلمني ذوي
املستوى املنخفض من االستعداد ميكن أن يتسببوا يف عديد من املشكالت ،ما جيعل من الصعب حتقيق
أهداف التعلم .و ذكر أوزكان ) (Özcan, 2020أن من بني أهم القضايا اليت تواجهها برامج إعداد املعلم
يف الوقت الراهن اجتاهات املعلمني املقبلني على التخرج واستعدادهم للتدريس.
ويشري بارك وآخرون )(Park, Dimitrov, Patterson, & Park, 20117إىل أن استعداد املعلمني
للتدريس مؤشر هام إلحداث التغيري يف املمارسات ،ويتضمن االستعداد عناصر حمددة ،هي :املعرفة
واالجتاهات واالهتمامات اليت تعد مكونات هامة تسهم مباشرة يف فعالية ختطيط التدريس وتنفيذه.
وأوضح عبد اهلل وآخرون & (Abdullah, Hamzah, Hussin, Abdul Kohar, Abd Rahman
) Junaidi, 2017أن االستعداد للتدريس يتضمن ثالثة جوانب ،هي:
 .0اجلانب املعريف :ويقصد به استعداد املعلم للتفكري اإلبداعي والناقد يف تصميم حل املشكالت.
فيجب على املعلمني أن ميتلكوا معرفة علمية كافية لتطبيق املفاهيم اجلديدة ،وبعد ذلك يصبحون
قادرين على التعامل معها وتنفيذها ببفعالية وجاهزين من الناحية املعرفية.
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 .4اجلانب السلوكي :ويشري إىل املهارات اليت جيب تضمينها أثناء القيام بشيء ما .وميكن عد املعلمني
ذوي املهارة واخلرباء يف القيام بشيء جديد ممن لديهم مستوى عال وإجيايب من االستعداد السلوكي.
 .2اجلانب العاطفي :ويفسر هذا اجلانب كيف ميكن أن تؤثر العواطف يف حتقيق املعلمني اإلجنازات يف
أداء واجبهم .وهناك ثالث حاالت عاطفية من االستعداد ،وهي ( )0حالة عاطفية إجيابية ،وتعين أن
يكون املعلم يف حالة إجيابية مثل السعادة واهلدوء واملرح عند فعل شيء ما )4( .حالة عاطفية
حمايدة ،تشري إىل أن املعلم ال يشعر بأي مشاعر عند القيام بعمل ما؛ ( )2حالة عاطفية سلبية يكون
فيها املعلم يف حالة سلبية مثل الشعور بامللل أو الغضب أو القلق أو اإلحباط .فإذا كانت هناك
مشاكل يف هذا اجلانب العاطفي ،فسيكون لذلك تأثري سيئ على أداء عمل املعلمني يف عملية
التعليم والتعلم.
وأوضح هاين وآخرون (Hine, Thai, & Mathematics Education Research Group of
) Australasia, 2018أن املعرفة باحملتوى العلمي األكادميي ،واملعرفة باحملتوى املهين (الرتبوي) ،واملعرفة
بطرائق تدريس الرياضيات ضروري المتالك املعلمني االستعداد للتدريس.
الدراسات السابقة التي اهتمت باالستعداد للتدريس لدى المعلمين قبل الخدمة وأثناءها:
نظرا ألمهية االستعداد للتدريس متطلباً إلعداد املعلمني قبل اخلدمة والكشف عن جاهزيتهم املعرفية
ً
واملهارية والوجدانية ألداء مهام التدريس يف ضوء متغريات خمتلفة ،فقد تناولته جمموعة من الدراسات
السابقة ،ومنها دراسة اكوجو وآخرين ) (Akuegwu, Edet, Uchendu, & Ekpoh, 2011اليت
استهدفت تقييم مدى استعداد املعلمني احملتملني يف نيجرييا ملهنة التدريس ،وكيف ميكن إدارة اإلصالحات
لتعزيز ذلك ،وطبق "استبيان االستعداد للتدريس لدى الطالب ( ")S.T.R.Qيف أربع مهارات هي:
االتصال ،والتعامل مع اآلخرين ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتنظيم املشاريع على عينة قوامها
 411طالبا جامعيًا ،وكشفت النتائج عن أن استعداد التدريس لدى طالب التعليم اجلامعي منخفض
بشكل ملحوظ من حيث امتالك املهارات األربع ،وأن هناك تأثرياً للجنس على االستعداد للتدريس،
وليس للمؤسسة اجلامعية دور يف التأثري على االستعداد للتدريس.
وهدفت دراسة ايل وهاي ( )Ell, & Haigh, 2015إىل تعرف الطريقة اليت حيكم هبا املوجهون أو
املشرفون على استعداد الطبة للتدريس؛ فتم تصميم ثالث أدوات حبثية الستكشاف كيف حيكم املوجهون
على استعداد الطالب للتدريس خالل التدريب امليداين النهائي ،ومتثلت هذه األدوات يف :املقابلة ويتم
خالهلا اإلجابة عن ( )41سؤاالً (( ،)Questions task )41وبطاقة التقييم ( ،)Vignette taskواستبانة
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امللف الشخصي عرب اإلنرتنت ( .)Online profile surveyوناقشت الدراسة كيف عملت األدوات
الثالث بوصفها طرائق لفهم كيف حيكم املوجهون على استعداد الطالب للتدريس ،ولتطوير عملية صنع
القرارات اخلاصة باملوجهني .بينما كان هناك اتفاق واسع على ما هو مهم يف هذا احلكم ،والبيانات الواردة
من األدوات الثالثة تشري إىل أن املوجهني يعتمدون على خرباهتم وأطرهم املرجعية عند اختاذ قرار بشأن
االستعداد للتدريس ،ما يؤدي إىل تباين القرارات اليت يتخذوهنا.
واهتمت دراسة كاليتون ( )Clayton, 2018بتعرف تصورات املعلمني قبل اخلدمة (املقبلني على التدريس)
لنظام تقييم املعلم الرتبوي (،)edTPAوكشفت الدراسة عن وجود تصورات ووجهات نظر متناقضة حول
هذا النظام ،وتأثريه يف تعلم املقبلني على التدريس ،وخربة التدريس للطالب .كما هدفت دراسة هاين
وآخرين )(Hine, Thai, & Mathematics Education Research Group of Australasia, 2018
إىل تقييم تصورات معلمي الرياضيات قبل اخلدمة يف إحدى اجلامعات األسرتالية عن استعدادهم لتدريس
الرياضيات باملرحلة الثانوية ،ومت الكشف عن تصوراهتم عن استعدادهم للتدريس من حيث :معرفة احملتوى
الرياضي ،ومعرفة احملتوى الرتبوي ،واملعرفة الرياضية للتدريس .وأشارت النتائج إىل أنه على الرغم من أن
غالبية املشاركني يشعرون بأن لديهم املعرفة املطلوبة باحملتوى لتدريس الرياضيات بثقة يف املرحلة الثانوية ،إال
أن هناك حاجة إىل مزيد من التدريب لتطوير حمتواهم ومعرفتهم الرتبوية ،خاصة بالنسبة لرياضيات الثانوية
العليا.
وهدفت دراسة اوزودوجرو ) (Özüdogru, 2018إىل حتديد مستوى استعداد املعلمني احملتملني للتدريس
املتجاوبني ثقافياً ،واستكشاف آراء الطالب يف التدريس املتجاوب ثقافياً وتأثري التعليم اجلامعي على يف
مدرسا حمتمالً كانوا يدرسون
االستعداد للتدريس املتجاوب ثقافيا ،وتكونت عينة الدراسة من 212
ً
عامهم األخري يف أقسام التدريس املختلفة يف إحدى اجلامعات احلكومية الرتكية ،ومت مجع البيانات عرب
مقياس اجلاهزية التعليمية املستجيبة للثقافة الذي طوره كاراتاس واورال )(Karatas, & Oral, 2017
وتكون من  40فقرة عن عاملني مها "االستعداد الشخصي" و"االستعداد املهين" ،واملقابالت شبه املنظمة،
وبينت النتائج أن عينة الدراسة كانوا على استعداد تام للتدريس املستجيب ثقافيا ،يف حني مل يكن لـ
"اجلنس" تأثري يف استعدادهم ،وكان ملتغري "القسم" تأثري على استعدادهم ،إىل جانب ذلك ،مت اكتشاف
أيضا إىل أن التعليم
أن استعدادهم الشخصي أعلى بكثري من استعدادهم املهين .وخلصت هذه الدراسة ً
اجلامعي يفتقر إىل املمارسة من حيث إعداد املعلمني احملتملني للتدريس املستجيب ثقافيًا.

01

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

وهدفت دراسة إبراهيم وآخرين ) (Ibrahim, Adzra'ai, Sueb, & Dalim, 2019إىل التحقق من
مستوى استعداد املعلمني املتدربني والتحديات اليت صادفتهم أثناء ممارسة التدريس .مت توزيع  021استبياناً
على طالب التعليم يف السنة النهائية الذين أكملوا ممارسة التدريس .واتبعت الدراسة املسح الوصفي،
وأظهرت النتائج مستوى عالياً من االستعداد بني املعلمني املتدربني وألقت الدراسة الضوء على
االحتياجات احلامسة ملساعدة املعلمني املتدربني على رفع مستوى التدريس وتطوير قدرات التدريس الالزمة
لتعليم الفصل الدراسي يف القرن احلادي والعشرين.
واستهدفت دراسة اوزكان ) (Özcan, 2020حتديد العالقة بني اجتاهات املرشحني من املعلمني ومستويات
مرشحا للتدريس من الطالب
معلما
ً
استعدادهم جتاه مهنة التدريس ،وتكونت عينة الدراسة من ً 222
الذين يدرسون يف كلية الرتبية ،ومت استخدام مقياس سلوك املرشحني املعلمني ومقياس االستعداد ملهنة
التدريس أداتني جلمع البيانات .وأظهرت النتائج ،أن متوسط درجة اجتاه املعلمني املرشحني حنو مهنة
التدريس بلغ ( )2.22وهو مستوى مرتفع بينما بلغ متوسط درجة االستعداد ملهنة التدريس لدى هؤالء
املعلمني املرشحني للتدريس ( )2.90وهو مستوى مرتفع ،وأظهر حتليل االرتباط أن هناك عالقة معتدلة
وإجيابية بني اجتاهات املعلمني املرشحني للتدريس وبني مستويات االستعداد ملهنة التدريس لديهم.
ومن الدراسات اليت تناولت االستعداد للتدريس لدى املعلمني أثناء اخلدمة دراسة حممود وإمساعيل وعبد
الرمحن وقمر الدين ورسالن (Mahmud, Ismail, Abdul Rahman, Kamarudin, & Ruslan,
) 2012اليت استهدفت حتديد مدى استعداد املعلمني الستخدام املوارد التعليمية من بوابة  Eduwebtvعرب
اإلنرتنت ،حيث مت قياس استعداد املعلمني يف جوانب املعرفة واملهارات واالجتاهات ،وتكونت العينة من
معلما باملرحلة الثانوية ،ومت مجع البيانات من خالل استخدام Eduwebtv Readiness
ً 222
 Questionnaireالذي طوره الباحثون ،وكشفت النتائج عن أن غالبية املعلمني لديهم مستويات ترتاوح
بني املعتدلة إىل العالية من مستويات املعرفة بـ  Eduwebtvمدخالً للموارد التعليمية ،كما وجد أن أغلب
املعلمني لديهم مهارات معتدلة يف استخدام بوابة  .Eduwebtvمن حيث االستعداد يف باستخدام بوابة
 ،Eduwebtvتشري هذه النتائج إىل ذلك على الرغم من أن املدرسني لديهم معرفة بـ  Eduwebtvوفوائده
لكل من املعلمني والطالب ،إال إهنم يفتقرون إىل املهارات الالزمة لالستفادة الكاملة من املزايا اليت توفرها
هذه التكنولوجيا عرب اإلنرتنت.
وهدفت دراسة حسني واونج وأمحد ) (Husin Awang, Ahmad, 2017إىل التحقيق من استعداد
معلمي التاريخ للتدريس والتعلم مبساعدة خرائط التفكري الذهنية  i-Thinkيف املدارس الثانوية،
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وتكونت عينة الدراسة من  19معلماً للتاريخ يف املدارس الثانوية ،وأظهرت نتائج البحث أن املستجيبني
يتمتعون مبستوى عال من االستعداد يف تنفيذ عملية التدريس والتعلم اخلاصة هبم مبساعدة اخلرائط الذهنية.
أيضا أن هناك اختالفًا يف استعداد املعلمني للتدريس وفق كل من التخصص (التاريخ ،وغري
وتظهر النتائج ً
التاريخ) ،والدورات التدريبية ،واخلربة.
وهدفت دراسة بارك وباترسون وبارك ) (Park, Dimitrov, Patterson, & Park, 2017إىل تعرف
معتقدات معلمي الطفولة املبكرة حول االستعداد لتدريس العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
( ،) STEMوخلصت نتائج الدراسة إىل وجود تباين يف هذه املعتقدات ،وتأثر هذه املعتقدات بالكثري من
العوامل؛ فقد أوضحت الدراسة وجود عالقة إجيابية بني مستوى معتقدات معلمي الطفولة املبكرة حول
االستعداد لتدريس ( )STEMووعيهم بأمهية تعليم ( )STEMوبالتحديات اليت قد يواجهوهنا يف تدريس
( .) STEMومن اآلثار املهمة هلذا االستنتاج ضرورة ممارسات التطوير املهين اليت من شأهنا تعزيز فهم
املعلمني ألمهية تعليم ( )STEMيف مرحلة الطفولة املبكرة ،وكذلك معرفتهم مبجاالت ()STEM
والتحديات اليت قد يواجهوهنا يف تدريس ( .)STEMوأكدت الدراسة ضرورة مراعاة معتقدات املعلمني
واملتغريات املتعلقة باملعلمني (مثل خربات املعلمني التدريسية ،ومعرفة احملتوى املتعمق) عند تصميم برامج
التطوير املهين ملعلمي ( )STEMوبرامج تدريب املعلمني قبل اخلدمة.
واستهدفت دراسة دالفي ووينديل ) (Dalvi& Wendell, 2017تقييم مدى استعداد معلمي املرحلة
االبتدائية املبتدئني للتدريس يف ضوء املمارسات العلمية واهلندسية من خالل حتليل مقاطع الفيديو اخلاصة
هبم ،وأشارت النتائج إىل أن ثالث جمموعات من املشاركني كانت لديهم مستويات خمتلفة من االستعداد
للتدريس يف ضوء املمارسات العلمية واهلندسية.
واهتمت دراسة عبد اهلل وآخرين & (Abdullah, Hamzah, Hussin, AbdulKohar, AbdRahman
) Junaidi, 2017بتحديد استعداد املعلمني يف ماليزيا لتنفيذ تعليم  STEMمن اجلوانب املعرفية والعاطفية
معلما .وتضمنت األداة استبيانًا
والسلوكية ،ومت استخدام طريقة املسح يف هذه الدراسة اليت تضم (ً )091
تضمن عناصر عن استعداد املعلمني لتنفيذ  STEMمن اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية .ومت حتليل
اإلحصاء الوصفي باستخدام برنامج  .SPSSوكشفت النتائج عن أن متوسط استعداد املعلمني يف اجلوانب
تفعا
الثالثة اليت مت دراستها كان ً
معتدال ،على الرغم من أن مستوى استعداد املعلمني للجانب املعريف كان مر ً
مقارنة باجلانب السلوكي والوجداين ،وعلى الرغم من كل ذلك فإن مستوى استعداد املعلمني لتدريس العلوم
والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات مازال قليالً.
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وهدفت دراسة عسرياوغلو واكران ( )Aşiroğlu, & Akran, 2018إىل حتديد وجهات نظر واستعداد
معلمي الصف والرياضيات والعلوم لتعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات  ،STEMوتكونت
معلما ،مت اختيارهم عشوائيًا ،ومت تطوير استبيان لتحديد مدى استعداد املعلمني
عينة الدراسة من ً 220
لتعليم  . STEMوكشفت النتائج عن أن املعلمني يعتقدون أهنم غري أكفاء بشأن تنفيذ التصميمات
التعليمية املبتكرة واستخدام األساليب العلمية وتطوير منتجات  STEMاإلبداعية .باإلضافة إىل ذلك ،ال
يرون أنفسهم ببمستوى كاف من حيث تقييم العملية ،والتعليم املدعوم بتكنولوجيا املعلومات ،وتطوير
التطبيقات اهلندسية املناسبة ملستوى الطالب ،والتحليل وفق تصنيف بلوم واألنشطة املتعلقة مبستويات
املهارات األعلى .ومن بني القضايا اليت يرى املعلمون أنفسهم يف املستوى املتوسط وما فوقها فيها التعلم
القائم على املشاريع والتعلم االحتمايل وهيكلة املعرفة.
واستهدفت دراسة سيمور وبورنس وهنري ( )Seymour, Burns, & Henry, 2018الكشف عن وجهة
نظر املعلمني املتعاونني يف تقييم أداء املعلم الرتبوي ( ،)edTPAوهو تقييم قائم على األداء مصمم
للمعلمني املبتدئني (املقبلني على التدريس) للكشف عن استعدادهم للتدريس .وخلصت الدراسة إىل إن
( ) %22من املعلمني املتعاونني وافقوا أو وافقوا بشدة على مناسبة هذا التقييم لقياس االستعداد للتدريس،
وأن هناك وقتاً كافياً للطالب املعلمني الجتياز هذا التقييم بنجاح ،وأقر ( )%12من املعلمني املتعاونني
بأن هذا التقييم ال يتعارض مع مسؤوليات التدريس األخرى للطالب .إال إن ( )%24فقط من املعلمني
املتعاونني وافقوا أو وافقوا بشدة على أن هذا التقييم يعزز اخلربات التدريسية للطالب بوصفهم معلمني
أساسيني ،بينما أقر ( )%44فقط منهم بأن هذا التقييم يعزز اخلربات التدريسية للطالب بوصفهم
معلمني متعاونني .وأوضح كثري من املعلمني املتعاونني ( )%22أن الطالب املعلمني يبدوا عليهم االرتباك
بسبب هذا التقييم.
ويالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يلي:
 .0ال توجد دراسة عربية اهتمت بتقييم أو تنمية مهارات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات
احلياة واملهنة ،وهو ما تفرد به البحث احلايل.
 .4أغلب الدراسات تناولت قياس االستعداد يف جوانب ثالثة معرفية وسلوكية ووجدانية.
 .2مل يربط أي منها بني االستعداد للتدريس ومهارات القرن احلادي والعشرين باستثناء دراسة
).(Ibrahim, Adzra'ai, Sueb& Dalim, 2019
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 .2أغلب الدراسات اعتمدت على قياس االستعداد للتدريس من خالل استبيان أو املقابلة واعتمدت
على استخدام املنهج الوصفي والتحليل الكمي للبيانات.
المحور الثاني :مهارات الحياة والمهنة

إطارا شامالً يهدف إىل دمج مهارات القرن
وضعت "الشراكة من أجل التعلم يف القرن احلادي والعشرين" ً
مهما ألنه يركز على املهارات اليت ال يتم تضمينها
احلادي والعشرين يف املناهج الدراسية .ويعد هذا اإلطار ً
أو تقييمها يف املناهج الدراسية ،كما أن معايري هذا اإلطار ضرورية جلميع الطالب ،وضرورية للحياة
والعمل (املهنة) بعد التخرج .ويتكون اإلطار من مزيج من املهارات واملعارف ونظم الدعم الالزمة لتعزيز
الطال ب القادرين على تلبية احتياجات ومطالب القرن احلادي والعشرين اليت تتمثل يف :املعرفة يف
املوضوعات الرئيسية ،ومهارات احلياة واملهنة ،ومهارات تقنية املعلومات ووسائل اإلعالم ،ومهارات احلياة
واملهارات املهنية (.)Gut, 2011
ويعد اإلطار املقرتح ملهارات القرن احلادي والعشرين من قبل شراكة مهارات القرن احلادي والعشرين األكثر
وتنظيما وقابلية للتطبيق بني األطر املختلفة هلذه املهارات .ووفق هذا اإلطار فإن هناك ثالث
توسعا
ً
ً
جمموعات من املهارات ،وهي (ترلينج وتشارلز4102 ،؛ Partnership for 21st century skill,
:)2015

أوالً :مهارات التعلم واالبتكار ،وتشمل املهارات التالية:
 .0مهارات اإلبداع واالبتكار
 .4مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت
 .2مهارات االتصال والتشارك
ثانيًا :مهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا ،وتشمل املهارات التالية:
 .0املهارات املعلوماتية
 .4املهارات اإلعالمية
 .2املهارات التكنولوجية
ثالثًا :مهارات احلياة واملهنة ،وتشمل املهارات التالية:
 .0مهارات التكيف واملرونة مع التغري
 .4مهارات املبادرة والتوجيه الذايت
 .2مهارات اإلنتاجية واملساءلة
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 .2مهارات القيادة واملسؤولية
 .1املهارات االجتماعية وفهم الثقافات املتعددة
وفيما يلي شرح تفصيلي ملهارات احلياة واملهنة جمال البحث احلايل:
وفق شراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين فإن مهارات احلياة واملهنة من املهارات املهمة
وقادرا على التكيف مع التغري،
اليت يستطيع من خالهلا الشخص توجيه نفسه ذاتيًا ،ويصبح مستقالًً ،
وإدارة املشروعات ،وحتمل املسؤولية ،وقيادة اآلخرين .وتشمل مهارات احلياة واملهنة املهارات الفرعية التالية
(Partnership for 21st century skill, 2007؛ Partnership for 21st century skill,
2009؛ ترلينج وتشارلز4102 ،؛ بريز4102 ،؛ شليب4102 ،؛ Partnership for 21st century
skill, 2015؛ حفين4101 ،؛ رزق4101 ،؛ Schools Partnership, 2016؛ احلارون4102 ،؛
راشد4102 ،؛ عمر:)4102 ،
 -0مهارات املرونة والتكيف :وتعين القدرة والرغبة يف التعامل مع كل ما هو جديد ومتغري ،مبا يف ذلك
التكيف مع الظروف سريعة التغري يف احلياة والعمل ،واالستجابة بفاعلية للطوارئ أو املواقف احلرجة.
أيضا التعامل مع الضغوط ،والتكيف مع خمتلف الشخصيات ،وأمناط
والقابلية للتكيف تتضمن ً
التواصل والثقافات ،والتكيف الفيزيقي ملختلف بيئات العمل .كل هذا يقتضي من األفراد مهام
وإجراءات جديدة تتطلب اكتساب مهارات خاصة .وتشمل مهارات املرونة والتكيف املهارات
الفرعية التالية:
قادرا على أن يتكيف مع قوانني ووظائف وأدوار
أ -التكيف مع التغري :ويقصد به أن يكون املتعلم ً
ومسئوليات وسياقات خمتلفة ،وأن يعمل بفاعلية يف مناخ يتسم بالغموض وتغري األولويات.
ب -املرونة :أي القدرة على االستجابة لردود األفعال بفعالية وإجيابية ،والتعامل بإجيابية مع النجاح
واإلخفاق والنقد ،وفهم خمتلف وجهات النظر واملوازنة بينها ،والقدرة على التفاوض للوصول إىل
حلول عملية خاصةً يف البيئات متعددة الثقافات.
 -4املبادرة والتوجيه الذايت :تعتمد طبيعة العلم على طرح التساؤالت عن الظواهر الطبيعية احمليطة بنا يف
حماولة لفهمها وتفسريها ،تلك التساؤالت اليت توجه الفرد وحتثه حنو إجراء مالحظات دقيقة وحماولة
البحث عن اإلجابة هلذه التساؤالت .هذه العمليات تنمي لدى املتعلمني املبادرة والتوجيه الذايت،
وتشجع التعلم مدى احلياة .والتوجيه الذايت هو القدرة على وضع أهداف تتعلق بعملية التعلم،
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والت خطيط لتحقيق تلك األهداف ،وإدارة الوقت واجلهد وتقييم جودة التعلم ونواجته بشكل مستقل.
وتشمل املبادرة والتوجيه الذايت املهارات الفرعية اآلتية:
قادرا على أن يصوغ أهدافًا مع معايري جناح
أ -إدارة الوقت واألهداف :ويقصد هبا أن يكون املتعلم ً
ملموسة وغري ملموسة ،وأن يوازن بني األهداف الوسيلية (قصرية املدى) واإلسرتاتيجية (طويلة
املدى) ،وأن يستفيد من الوقت ويدير عبء العمل بكفاءة.
قادرا على أن يرصد وحيدد ويرتب أولوياته وينجز
ب -العمل املستقل :ويقصد هبا أن يكون املتعلم ً
املهام دون إشراف مباشر.
قادرا على الذهاب أبعد من التمكن من
ج -التعلم املوجه ذاتيًا :ويقصد هبا أن يكون املتعلم ً
املهارات أو املنهج ،وتوسيع تعلم الفرد ،واكتساب اخلربات ،وأن يبادر الكتساب مستويات
أعلى من املهارات ،وأن يبدي التزامه بعملية التعلم باعتبارها عملية مستمرة مدى احلياة ،وأن
ينقد اخلربات املاضية للتقدم يف املستقبل .وتشمل مهارة اإلدارة والتنمية الذاتية املكونات التالية:
 القدرة على العمل عن بعد يف فرق افرتاضية. القدرة على العمل بشكل مستقل. الدافعية الذاتية. املراقبة الذاتية. الرغبة والقدرة على اكتساب معلومات جديدة مرتبطة بالعمل. الرغبة والقدرة على اكتساب مهارات جديدة مرتبطة بالعمل. -2مهارات اجتماعية ومهارات فهم الثقافات املتعددة :املهارات االجتماعية وفهم الثقافات املتعددة
مهمة للعلوم ألن ممارسة العلوم تتضمن االخنراط يف العمل مع أفراد من خمتلف األعمار ،واخللفيات،
والقدرات الفيزيائية .فالعلم يتقدم بالبناء القائم على خمتلف املالحظات ،ووجهات النظر،
واملعتقدات ،وتفسريات العديد من األفراد .ويقصد باملهارات االجتماعية العمل بشكل مناسب
ومثمر مع اآلخرين ،واالستفادة من الذكاء اجلمعي للمجموعات .وتتضمن املهارات االجتماعية
املهارات الفرعية التالية:
قادرا على أن يعرف مىت حيسن أن
أ -التفاعل بكفاءة مع اآلخرين :ويقصد به أن يكون املتعلم ً
يتكلم ،ومىت يستمع ،وأن يقود فرق العمل بطريقة مهنية.
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ب -العمل بفاعلية يف فرق متنوعة :ويقصد به أن حيرتم االختالفات الثقافية ويعمل بكفاءة مع الناس
من خمتلف اخللفيات الثقافية ،ويستجيب بعقل متفتح ملختلف األفكار والقيم ،وأن يستفيد من
االختالفات االجتماعية والثقافية خللق أفكار جديدة ،وزيادة كل من االبتكار وجودة العمل.
 -2مهارات اإلنتاجية واملساءلة :اإلنتاجية هي القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج من خالل :حتديد
األهداف ،وحتقيقها ،وحتديد االحتياجات ،وترتيب األولويات ،وإدارة الوقت ،والعمل أخالقيًا،
والتعاون .وترجع أمهية اإلنتاجية إىل أهنا الطريقة اليت يتحدد هبا النجاح والفشل يف عامل العمل؛
وتقاس اإلنتاجية بإنتاج منتج من نوعية معينة مع إطار زمين حمدد .أما املساءلة فتتعلق بتحمل
املسؤولية عن اإلجراءات الالزمة خللق املنتج أو أداء املهمة .ويظهر األفراد القدرة على املساءلة من
خالل إدارة فعالة للوقت ،وختصيص املوارد املناسبة ،والسالمة الشخصية ،واملراقبة الذاتية لتلبية
مطالب اإلنتاج .وإدراك األفراد والفرق الرتابط بني أفعاهلم على مجيع املستويات .وتتضمن اإلنتاجية
واملساءلة املهارات الفرعية التالية:
قادرا على أن يضع األهداف وحيققها حىت يف
أ -إدارة املشروعات :ويقصد به أن يكون املتعلم ً
مواجهة العوائق وضغط املنافسة ،ويضع أولويات ،وخيطط ويدير العمل لتحقيق النتائج املرجوة.
قادرا على عرض مسات إضافية مرتبطة بإنتاج
ب -الوصول إىل نتائج :ويقصد به أن يكون املتعلم ً
منتجات عالية اجلودة مبا يف ذلك القدرة على العمل اإلجيايب اخلالق ،وإدارة الوقت ،واملشروعات
بفاعلية ،والقيام مبهام متعددة ،واإلسهام بفاعلية وواقعية ودقة والتعاون والتآزر بفاعلية مع الفرق،
وتقدير التنوع بني أفراد الفريق ،وحتمل املسؤولية عن النتائج.
 -1القيادة واملسؤولية :وتشمل مهارات القيادة واملسؤولية قدرة األفراد على العمل مع وضع مصلحة
اجملتمع األكرب يف االعتبار ،والقدرة على إهلام اآلخرين بالقدوة ،واالستفادة من نقاط القوة يف اآلخرين
لتحقيق هدف مشرتك .وتتضمن القيادة واملسؤولية املهارات الفرعية التالية:
قادرا على أن يستخدم مهارات
أ -مهارة قيادة وتوجيه اآلخرين :ويقصد هبا أن يكون املتعلم ً
شخصية ومهارات حل املشكالت للتأثري يف اآلخرين وتوجيههم حنو حتقيق األهداف ،وأن
يستفيد من أوجه القوة لدى اآلخرين يف حتقيق األهداف ،وأن يلهمهم للوصول إىل أفضل ما
يستطيعون من خالل القدوة وإنكار الذات ،وأن يبدي نزاهةً وسلوًكا أخالقيًا يف استخدام النفوذ
والسلطة.
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ب -مهارة املسؤولية عن اآلخرين :أي القدرة على التصرف مبسؤولية مع وضع مصاحل اجملتمع األكرب
يف االعتبار.

الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات الحياة والمهنة لدى المعلمين قبل الخدمة وفي أثنائها:

فيما يتصل بالدراسات السابقة اليت اهتمت مبهارات احلياة واملهنة فليس مثة دراسة  -يف حدود علم
الباحث -اهتمت بشكل نوعي هبذه املهارات؛ إال أن هناك العديد من الدراسات اليت اهتمت مبهارات
القرن احلادي والعشرين مبا يف ذلك مهارات احلياة واملهنة؛ وتنوعت هذه الدراسات؛ فهناك دراسات
استهدفت تطوير مناهج العلوم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين (Hilton, 2010؛ Duran,
Yaussy, & Yaussy, 2011؛ الباز4102 ،؛ شليب .)4102 ،وهناك دراسات اهتمت بتقييم
املناهج الدراسية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين ،ومن املناهج اليت مت تقييمها العلوم الشرعية
(الناجم ،)4104 ،والدراسات االجتماعية (أبوحسن وعالم وحال4101 ،؛ يونس4102 ،؛ عبد اهلل،
 ،)4102والرياضيات (اخلزمي والغامدي.)4102 ،
وهناك دراسات استهدفت تقييم مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطلبة ،مثل :دراسة كالرو
وآخرون & (Claro, Preiss, San Martín, Jara, Hinostroza, Valenzuela, Cortes,
) Nussbaum, 2012اليت استهدفت تقييم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى الطلبة بعمر
عاما يف تشيلي ،ودراسة الباز ( )4102اليت استهدفت تقييم مستوى مهارات القرن احلادي
ً 01
والعشرين لدى تالميذ الصفني الثاين والثالث اإلعداديني.
وهناك دراسات استهدفت تقييم مهارات القرن احلادي والعشرين لدى املعلمني قبل اخلدمة ويف
أثنائها ،مثل :دراسة بعطوط ( )4102اليت استهدفت تعرف مدى اكتساب اخلرجيني واخلرجيات من
جامعة طيبة بكلية الرتبية يف قسم الرتبية الفنية مهارات القرن احلادي والعشرين ،ودراسة املصعيب ()4102
اليت أكدت ضعف األداء التدريسي ملعلمات العلوم يف املرحلة االبتدائية يف ضوء مهارات القرن احلادي
والعشرين؛ ودراسة آل كاسي ومتام وعزام ( )4102اليت هدفت إىل حتديد مهارات التجريب العلمي يف
ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين لدى طلبة جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم بكليات:
الرتبية ،والعلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية ،ودراسة اهلويش ( )4102اليت استهدفت حتديد مهارات القرن
احلادي والعشرين الواجب توافرها يف أداء املعلمني من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر املشرفني الرتبويني،
ودراسة احلطييب ( )4102اليت اهتمت بتقييم أمهية تطوير أداء تدريس معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف
ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلمي العلوم.
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وهناك دراسات أثبتت إمكانية تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين بفاعلية لدى الطلبة باستخدام
برامج أو مداخل أو إسرتاتيجيات أو طرائق أو أساليب تدريسية حمددة ،مثل :شبكات التواصل
االجتماعي (الفيسبوك ،وأدوات جوجل ،وتويرت) (Miller, 2009؛ رضا ،)4102 ،وإسرتاتيجية التعلم
املعتمد على املشروعات ) ،(Bell, 2010ومنوذج تصميم التدريس يف ضوء مهارات القرن(Olsen, 40
) ،2010و إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة (غامن ،)4102 ،وتضمني كفايات
الثقافة اإلعالمية يف التدريس (احلارون ،)4102 ،وبرنامج للعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات
( )STEMقائم على املشروعات & (Husin, Arsad, Othman, Halim, Rasul, Osman,
) ،Iksan, 2016ودخل التعلم القائم على األلعاب التعليمية ).(Qian, & Clark, 2016
وهناك دراسات أثبتت إمكانية تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى املعلمني قبل اخلدمة ويف
أثنائها باستخدام برامج أو إسرتاتيجيات أو طرائق أو أساليب تدريسية حمددة ،مثل :مدخل STEM
التكاملي من خالل التعلم القائم على املشروعات (رزق .)4101 ،برنامج تدرييب مقرتح يف كفايات معلم
القرن  40قائم على االحتياجات التدريبية للمعلمني (غامن ،)4102 ،وبرنامج مقرتح يف الرتبية البيئية قائم
على إسرتاتيجية دراسة الدرس (عمر ،)4102 ،إسرتاتيجية مقرتحة يف التعلم الذكي قائمة على التكامل
بني التعلم باملشروع وخدمات جوجل (مهدي .)4102 ،أما دراسة شرف ( )4102فقد استهدفت
مقرتحا لتطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية يف ضوء مهارات القرن
تصورا ً
تقدمي ً
احلادي والعشرين.
وقد استفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف إعداد اإلطار النظري للبحث ،والوصول إىل
قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة ،وإعداد األدوات الالزمة لقياس
هذه املمارسات لدى الطلبة عينة البحث ،كما استفاد البحث من الدراسات السابقة يف اختيار منهج
البحث املناسب ،وحتديد األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات ،وكذلك مناقشة نتائج البحث
وتفسريها.
ويلحظ مما سبق تعدد وتنوع الدراسات السابقة اليت اهتمت بتقييم االستعداد للتدريس بوجه عام،
ومبهارات القرن احلادي والعشرين ،وبالرغم من ذلك فإن البحث احلايل قد تفرد -يف حدود علم الباحث-
بتقييم االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك
خالد .وبذلك فإن هناك حاجة ضرورية لتطبيق البحث احلايل.
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-1منهج البحث وإجراءاته
أوالً :منهج البحث:
نظرا ملناسبته طبيعة هذا البحث الذي اهتم بتقييم
متثل منهج البحث يف املنهج الوصفي التحليلي؛ ً
مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب بكالوريوس العلوم بكلية
الرتبية جامعة امللك خالد.
ثانيًا :جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد البالغ
عددهم ( )041طالبًا بكافة املستويات الدراسية.
ثالثا :عينة البحث:
متثلت عينة البحث يف ( )24طالبًا من طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد
اليت مثلت ( )%22.2من جمتمع البحث ،وتعد هذه العينة مناسبة لتمثيل جمتمع البحث .وقد مت اختيار
العينة بشكل مقصود من مجيع الطالب املسجلني مبقرر الرتبية امليدانية علوم ( )4املستوى السادس
وعددهم ( )02طالبًا ،ومقرر الرتبية امليدانية علوم ( )2املستوى السابع وعددهم ( )02طالبًا ،ومقرر
الرتبية امليدانية علوم ( )2املستوى الثامن وعددهم ( )04طالبًا.
ابعا :إعداد قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة:
رً
بالرجوع إىل األدبيات والدراسات السابقة اليت اهتمت بكل من االستعداد للتدريس ومهارات القرن
احلادي والعشرين اليت سبق عرضها يف اإلطار النظري للبحث؛ مت إعداد قائمة أولية مبمارسات االستعداد
لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة ،وقد بلغ عدد فقرات هذه القائمة ( )11فقرة موزعة على
املهارات الفرعية التالية:
 .0مهارات التكيف واملرونة مع التغري ،وتضمنت ( )04فقرة.
 .4مهارات املبادرة والتوجيه الذايت ،وتضمنت ( )04فقرة.
 .2مهارات اإلنتاجية واملساءلة ،وتضمنت ( )04فقرة.
 .2مهارات القيادة واملسؤولية ،وتضمنت ( )2فقرات.
 .1املهارات االجتماعية وفهم الثقافات املتعددة ،وتضمنت ( )2فقرات.
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ومت عرض هذه القائمة على مخسة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية .وقد
اتفقت آراء السادة احملكمني على مناسبة القائمة ومتثيلها لكافة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف
ضوء مهارات احلياة واملهنة.

 -9أدوات البحث

متثلت أدوات البحث يف اختبار معريف وبطاقة مالحظة ومقياس اجتاهات لقياس االستعداد لتدريس
العلوم جبوانبه الثالثة (املعريف واملهاري والوجداين) يف ضوء مهارات احلياة واملهنة ،وفيما يلي توضيح
إجراءات إعداد أداة البحث:
 -0إعداد اختبار اجلانب املعريف لالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة:
حتدد اهلدف من االختبار بقياس اجلانب املعريف لالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة
استنادا إىل قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف
واملهنة .وقد مت إعداد جدول مواصفات لالختبار
ً
ضوء مهارات احلياة واملهنة؛ وتعد هذه اخلطوة مهمة لضمان متثيل فقرات االختبار للمهارات كافة كماً
وكيفاً ،وتأكيد صدقه .ويوضح جدول ( )0التايل مواصفات االختبار:
جدول ( :)0جدول مواصفات اختبار الجانب المعرفي لالستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة
فقرات االختبار

المجموع

المهارات
مهارات
واملرونة مع التغري

التكيف

04

%42

2 :0

2

مهارات
والتوجيه الذايت

املبادرة

04

%42

04 :2

2

مهارات
واملساءلة

اإلنتاجية

04

%42

02 :02

2

مهارات
واملسؤولية

القيادة

2

%04

40 :09

2

املهارات
وفهم الثقافات

االجتماعية

2

%02

41 :44

2

11

%011

41

41

المجموع

عدد الفقرات

الوزن النسبي

ويف ضوء جدول املواصفات متت صياغة فقرات االختبار من نوع "االختيار من متعدد"؛ وحتتوي كل
فقرة على ( )2بدائل متثل االستجابات منها استجابة واحدة صحيحة ،إذا اختارها الطالب يعطى درجة
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واحدة .وبلغ عدد فقرات االختبار ( )41فقرة موزعة على املهارات املختلفة للحياة واملهنة كما هو موضح
باجلدول (.)0
ومت عرض االختبار يف صورته األولية مصحوبًا باستطالع رأي على مخسة من احملكمني من األساتذة
واألساتذة املشاركني املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس وعلم النفس الرتبوي؛ للتأكد من صدق
االختبار ومالءمته للتطبيق على طالب كلية الرتبية (عينة البحث) .وقد أمجع السادة احملكمون على
مالءمة االختبار للتطبيق على طالب كلية الرتبية ،ومناسبته لتحقيق اهلدف منه.
حساب الخصائص السيكومترية لالختبار:

مت التأكد من اخلصائص السيكومرتية لالختبار من خالل تطبيقه على عينة استطالعية بلغ عدد
أفرادها ( )41طالبًا من طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بواقع ( )2طالب
باملستوى السادس و( )2طالب باملستوى السابع و( )2طالب باملستوى الثامن .وفيما يلي توضيح
للخصائص السيكومرتية ألداة البحث:
 -0مت حساب الزمن املناسب لتطبيق االختبار عن طريق حساب الزمن الذي استغرقه ( )%21من
الطالب ( 01طالبًا) يف إجابة مجيع أسئلة االختبار ،وقد بلغ ذلك الزمن ( )21دقيقة تقريبًا.
 -4مت حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار؛ وتراوحت معامالت الصعوبة
لفقرات االختبار بني ( )1.21و( ،)1.21وهو يدل على مالءمة فقرات االختبار من حيث
صعوبتها .كما تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار ما بني ( )1.2و( ،)1.2وهي معامالت
متييز جيدة ،وتعطي ثقة يف قدرة االختبار على متييز الطالب اجليدين من الطالب ضعيفي التحصيل،
ويوضح جدول ( )4هذه املعامالت:
 -6جدول ( :) 4معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار الجانب المعرفي لالستعداد لتدريس العلوم
في ضوء مهارات الحياة والمهنة
معامالت

معامالت

0

1.2

1.2

01

4

1.2

1.2

00

1.2

6

1.2

1.2

04

1.2

1.2

2

1.11

1.2

02

1.21

1.2

40

6

1.21

1.2

02

1.21

1.2

44

م

الصعوبة

التمييز

م

معامالت

معامالت

1.2

1.2

02

1.2

09

1.21

41

1.21

1.2

1.2

1.2

1.21

1.2

الصعوبة
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التمييز

م

معامالت

معامالت

1.41

1.2
1.2

الصعوبة

التمييز
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معامالت

معامالت

الصعوبة

التمييز

4

1.2

1.2

01

6

1.21

1.2

02

1.11

1

1.2

1.2

02

1.2

1.2

9

1.21

1.2

-

-

-

م

م

معامالت

معامالت

الصعوبة

التمييز

1.2

1.2

42

1.2

42

1.2

41

1.2

1.2

-

-

-

م

معامالت

معامالت

الصعوبة

التمييز

1.2

1.2
1.2

 -2مت حساب ثبات االختبار باستخدام معامل كودر ريتشاردسون ،(KR-20) 41-والذي بلغ
( ،)1.229وهو معامل ثبات مرتفع ويدل على أن االختبار يتميز بدرجة عالية من الثبات.
بعد الضبط اإلحصائي أصبح االختبار يف صورته مكونًا من ( )41فقرة من نوع "االختيار من
كما وكي ًفا كما هو موضح جبدول ( )0السابق .ويف
متعدد" موزعة على املهارات املختلفة للتعلم واالبتكار ً
ضوء الصورة النهائية لالختبار مت إعداد مفتاح تصحيح االختبار الستخدامه يف تصحيح استجابات
الطالب.
إعداد بطاقة مالحظة الجانب السلوكي لالستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة:

حتدد اهلدف من بطاقة املالحظة بقياس اجلانب السلوكي لالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات
استنادا إىل قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة ،مت
احلياة واملهنة .و ً
تصميم بطاقة املالحظة يف صورة سلم تقدير مخاسي؛ يتكون من ( )11فقرة (متثل مجيع فقرات قائمة
املمارسات) ،وأمام كل فقرة مخس درجات للتقييم هي ،0 ،4 ،2 ،2 ،1 :ويتم اختيار درجة التقييم
املناسبة وف ًقا للمعايري اآلتية:
 الدرجة ( :)1تعين أن الطالب يستطيع تنفيذ املهارة بإتقان.
 الدرجة ( :)2تعين أن الطالب ينفذ املهارة بدرجة كبرية أو أكرب من املتوسط.
 الدرجة ( :)2تعين أن الطالب ينفذ املهارة بدرجة متوسطة.
 الدرجة ( :)4تعين أن الطالب ينفذ املهارة بدرجة ضعيفة أو أقل من املتوسط.
أبدا.
 الدرجة ( :)0تعين أن الطالب ال يستطيع تنفيذ املهارة ً
وقد مت التأكد من صدق بطاقة املالحظة بعرضها على مخسة من احملكمني من األساتذة واألساتذة
نوعا من أنواع الصدق
املشاركني املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس وعلم النفس الرتبوي .ويعد ذلك ً
الظاهري .وقد اتفقت آراء السادة احملكمني على مناسبة بطاقة املالحظة لتحقيق اهلدف منها ،ويف ضوء
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وضوحا ،ولكن مل يتم
آراء احملكمني مت إجراء بعض التعديالت يف صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر
ً
حذف أية فقرة.
حساب الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة:

مت التأكد من اخلصائص السيكومرتية لبطاقة املالحظة من خالل تطبيقها على اثين عشر طالبًا من
طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بواقع ستة طالب باملستوى السادس وثالثة
طالب باملستوى السابع وثالثة طالب باملستوى الثامن .وفيما يلي توضيح للخصائص السيكومرتية ألداة
البحث:
 -0مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة وبني كل من :درجة املهارة الفرعية اليت تنتمي إليها،
والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج كما هو موضح باجلدول (:)2
جدول ( ) 6معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة وبين درجة المهارة الفرعية التي تنتمي إليها ،والدرجة الكلية
لبطاقة مالحظة الجانب السلوكي لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة

م

المهارة
الفرعية

البطاقة ككل

م

المهارة
الفرعية

البطاقة ككل

م

المهارة
الفرعية

البطاقة ككل

0

**1.919

**1.222

**1.229 02

**1.240

**1.922 21

**1.941

4

**1.222

**1.222

**1.222 09

**1.242

**1.922 22

**1.942

2

**1.221

**1.212

**1.924 41

**1.922

**1.922 22

**1.920

2

**1.922

**1.929

**1.221 40

**1.202

**1.922 22

**1.921

1

**1.242

**1.222

**1.902 44

**1.942

**1.921 29

**1.940

2

**1.212

**1.229

**1.921 42

**1.912

**1.922 21

**1.920

2

**1.922

**1.919

**1.911 42

**1.901

**1.921 20

**1.929

2

**1.944

**1.292

**1.922 41

**1.941

**1.222 24

**1.240

9

**1.222

**1.222

**1.922 42

**1.942

**1.202 22

**1.212

01

**1.922

**1.921

**1.900 42

**1.292

**1.921 22

**1.929

00

**1.229

**1.229

**1.922 42

**1.922

**1.222 21

**1.222

04

**1.911

**1.929

**1.929 49

**1.921

**1.229 22

*1.229

02

**1.929

**1.920

**1.922 21

**1.941

**1.941 22

**1.919

02

**1.911

**1.921

**1.220 20

**1.219

**1.922 22

**1.292

01

**1.924

**1.940

**1.921 24

**1.290

**1.210 29

**1.222
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المهارة

م

البطاقة ككل

الفرعية

م

المهارة

البطاقة ككل

الفرعية

02

**1.929

**1.920

**1.921 22

**1.912

02

**1.990

**1.929

**1.922 22

**1.224

م

المهارة
الفرعية

**1.922 11
-

-

البطاقة ككل
**1.921
-

** :دال عند مستوى ()1010
يوضح جدول ( ) 2ارتباط مجيع فقرات بطاقة املالحظة بدرجة املهارة الفرعية اليت تنتمي إليها
والدرجة الكلية للبطاقة مبعامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ( ،)1.10وقد تراوحت قيم
معامالت االرتباط بني ( 1.229إىل  .)1.990وتشري هذه النتائج إىل أن مجيع الفقرات تتمتع بدرجة
صدق مرتفعة ويدعم ذلك ارتفاع وداللة قوة االرتباط الداخلي بني مجيع الفقرات.
 -4مت حساب معامالت االرتباط بني اجملموع الكلي لكل مهارة من املهارات الفرعية لبطاقة مالحظة
اجلانب السلوكي لالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة وبعضها بعضاً ،وبينها وبني
اجملموع الكلي لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج كما هو موضح جبدول (:)2
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين المجموع الكلي لكل مهارة من المهارات الفرعية لبطاقة مالحظة الجانب السلوكي

لالستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة وبعضها بعضاً ،وبينها وبين المجموع الكلي لبطاقة المالحظة

أبعاد بطاقة المالحظة
مهارات التكيف واملرونة
مع التغري

مهارات المبادرة
والتوجيه الذاتي

**1.922

مهارات املبادرة والتوجيه
الذايت
مهارات
واملساءلة

مهارات

مهارات

المهارات

اإلنتاجية

القيادة

االجتماعية

والمساءلة

والمسئولية

وفهم الثقافات

البطاقة
ككل

**1.292

**1.922

**1.992

**1.922

**1.901

**1.992

**1.924

**1.994

**1.941

**1.222

**1.911

**1.912

**1.922

اإلنتاجية

مهارات القيادة واملسؤولية
املهارات االجتماعية وفهم
الثقافات

**1.922

** :دال عند مستوى ()1010
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يوضح جدول ( ) 2ارتفاع قيم معامالت االرتباط بني اجملموع الكلي لكل مهارة من املهارات الفرعية
لبطاقة مالحظة اجلانب السلوكي لالستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة وبعضها بعضاً،
وبينها وبني اجملموع الكلي لبطاقة املالحظة؛ وكانت معامالت االرتباط مجيعها موجبة ودالة إحصائيًا عند
مستوى ()1.10؛ ما يعىن أن مجيع مهارات بطاقة املالحظة تتمتع بدرجة اتساق مرتفعة ،وبطاقة املالحظة
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
 -2مت حساب معامل ثبات بطاقة املالحظة عن طريق تطبيقها يف نفس الوقت بواسطة اثنني من الباحثني
املتخصصني يف املناهج وطرائق تدريس العلوم هلما نفس اخلربات تقريبًا على عينة البحث
االستطالعية .ومت حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولسيت (Kolbe, & Burnett,
) ،1991ويف ضوء ذلك بلغت قيمة معامل ثبات بطاقة املالحظة ككل ( .)1.22كما مت حساب
معامل ارتباط بريسون بني التحليلني ،والذي بلغ ( .)1.92وتؤكد هذه النتائج أن بطاقة املالحظة
تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،ويعطي ذلك ثقة كبرية يف نتائج تطبيق هذه البطاقة .وهبذا أصبحت
بطاقة املالحظة يف صورهتا النهائية.
 -4إعداد مقياس االجتاه حنو االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة:
حتدد اهلدف من املقياس يف قياس االجتاه حنو االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة .واستناداً إىل قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة ،مت إعداد
جدول مواصفات املقياس كما هو موضح جبدول (:)1
جدول ( :) 6جدول مواصفات مقياس االتجاه نحو االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة
األبعاد

عدد الفقرات

الوزن

النسبي

فقرات المقياس

المجموع

 .0التكيف واملرونة مع التغري

04

%42

2 :0

2

 .4املبادرة والتوجيه الذايت

04

%42

04 :2

2

 .2اإلنتاجية واملساءلة

04

%42

02 :02

2

 .2القيادة واملسئولية

2

%04

40 :09

2

 .1املهارات االجتماعية وفهم الثقافات

2

%02

41 :44

2

المجموع

61

%011

46

46
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ويف ضوء جدول املواصفات متت صياغة فقرات املقياس يف صورة تقرير ذايت؛ وتكون املقياس من ()41
فقرة ،وأمام كل فقرة مخس استجابات ،هي :أوافق بشدة ،أوافق ،غري متأكد ،أعارض ،أعارض بشدة.
ويقرر الطالب االستجابة املناسبة هلم ذاتيًا.
ومت عرض املقياس يف صورته األولية مصحوبًا باستطالع رأي على مخسة من احملكمني من األساتذة
واألساتذة املشاركني املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس وعلم النفس الرتبوي للتأكد من صدق
املقياس ومالءمته للتطبيق على طالب كلية الرتبية (عينة البحث) .وقد أمجع السادة احملكمون على مالءمة
املقياس للتطبيق على طالب كلية الرتبية ،ومناسبته لتحقيق اهلدف منه.
حساب الخصائص السيكومترية للمقياس:

مت التأكد من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل تطبيقه على عينة استطالعية بلغ عدد
أفرادها ( )41طالبًا من طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد بواقع ( )2طالب
باملستوى السادس و( )2طالب باملستوى السابع و( )2طالب باملستوى الثامن .وفيما يلي توضيح
للخصائص السيكومرتية ألداة البحث:
 -0مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة باملقياس وبني كل من :البعد الذي تنتمي إليه،
والدرجة الكلية للمقياس ،وكانت النتائج كما هو موضح جبدول (:)2
جدول ( )4معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة بالمقياس وبين البعد الذي تنتمي إليه ،والدرجة الكلية لمقياس
االتجاه نحو االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة

م

البعد

المقياس ككل

م

المقياس ككل

البعد

م

البعد

المقياس ككل

0

**1.221

**1.204

**1.901 01

**1.222

**1.212 02

**1.214

4

**1.919

**1.222

**1.222 00

**1.212

**1.229 09

**1.221

2

**1.921

**1.212

**1.221 04

**1.292

**1.229 41

**1.242

2

**1.949

**1.212

**1.211 02

**1.222

**1.224 40

**1.222

1

**1.942

**1.222

**1.904 02

**1.222

**1.922 44

**1.942

2

**1.222

**1.222

**1.902 01

**1.221

**1.222 42

**1.221

2

**1.901

**1.222

**1.922 02

**1.222

**1.921 42

**1.904

2

**1.222

**1.212

**1.900 02

**1.914

**1.211 41

**1.221

9

**1.221

**1.292

-

-

-

** :دال عند مستوى ()1010
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يوضح جدول ( )2ارتباط مجيع فقرات املقياس بدرجة البعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية
للمقياس مبعامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ( )1.10وقد تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني ( 1.212إىل  .)1.921وتشري هذه النتائج إىل أن مجيع الفقرات تتمتع بدرجة صدق
مرتفعة ،ويدعم ذلك ارتفاع وداللة قوة االرتباط الداخلي بني مجيع فقرات املقياس.
 -4مت حساب معامالت االرتباط بني اجملموع الكلي لكل بعد من أبعاد مقياس االجتاه حنو االستعداد
لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة وبعضها بعضاً ،وبينها وبني الدرجة الكلية للمقياس،
وكانت النتائج كما هو موضح جبدول (:)2
جدول ( :)6معامالت االرتباط بين المجموع الكلي لكل بعد من أبعاد مقياس االتجاه نحو االستعداد لتدريس
العلوم في ضوء مهارات الحياة والمهنة وبعضها بعضاً ،وبينها وبين الدرجة الكلية للمقياس

أبعاد مقياس االتجاهات

التكيف واملرونة مع التغري
املبادرة والتوجيه الذايت

المبادرة والتوجيه

اإلنتاجية

القيادة

المهارات

الذاتي

والمساءلة

والمسئولية

االجتماعية وفهم

**1.242

الثقافات

المقياس
ككل

**1.919

**1.212

**1.242

**1.901

**1.220

**1.121

**1.222

**1.219

**1.210

**1.249

**1.914

**1.944

**1.222

اإلنتاجية واملساءلة
القيادة واملسئولية

**1.940

املهارات االجتماعية وفهم
الثقافات

** :دال عند مستوى ()1010
يوضح جدول ( ) 2ارتفاع قيم معامالت االرتباط بني اجملموع الكلي لكل بعد من أبعاد مقياس
االجتاه حنو االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة وبعضها البعض ،وبينها وبني اجملموع
الكلي للمقياس؛ حيث كانت معامالت االرتباط مجيعها موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ()1.10؛ ما
يعىن أن مقياس االجتاهات حنو االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة يتمتع بدرجة عالية
من االتساق الداخلي.
 -2مت حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ،والذي بلغ ( ،)1.922وهو معامل ثبات مرتفع
جدا ،ويعطي ثقة كبرية بنتائج تطبيق هذا املقياس .وهبذا أصبح مقياس االجتاه حنو االستعداد لتدريس
ً
العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة يف صورته النهائية.
22

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

-01األساليب اإلحصائية المستخدمة:
مت استخدام النسب املئوية واختبار "ت" لعينة واحدة للتعرف على مستوى االستعداد لتدريس العلوم
يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب عينة البحث ،ومقارنة ذلك املستوى مبستوى الكفاية احملدد
تربويًا بـ ( ) %21من األداء الكلي .كما مت استخدام حتليل التباين األحادي للكشف عن الفروق يف
درجات عينة البحث ببطاقة املالحظة وفق املستوى الدراسي (السادس ،السابع ،الثامن).

-00نتائج البحث:

أوالً :إجابة السؤال األول:

نص السؤال األول للبحث على" :ما ممارسات االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات

الحياة والمهنة التي يجب أن يمتلكها طالب بكالوريوس العلوم بكلية التربية جامعة الملك خالد؟".

ويف ضوء اإلجراءات السابقة مت الوصول إىل القائمة التالية ملمارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء
مهارات احلياة واملهنة اليت جيب أن ميتلكها طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد:
أوالً :االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات التكيف والمرونة مع التغير

 -0يقدم أنشطة ومهام تعليمية متنوعة تتطلب قيام التالميذ بأدوار ومسؤوليات متغرية
 -4يشجع التالميذ على التأقلم مع احلاالت الطارئة ،مثل :انقطاع التيار الكهريب أثناء تقدمي العرض
التقدميي
 -2يغري يف األدوار واملسئوليات اليت يقوم هبا التالميذ خالل عملهم يف جمموعات
 -2يوجه التالميذ إىل االستفادة من احملاوالت السابقة والتعلم منها حلل مشكلة ما
 -1يصدر ردود أفعال مناسبة جتاه اإلجابات اخلطأ للتالميذ
 -2يشجع التالميذ على التعامل بشكل مناسب مع مواقف النجاح أو اإلخفاق
 -2يشجع التالميذ على التعامل بشكل مناسب عند التعرض للنقد
 -2يشجع التالميذ على تقبل وجهات النظر اليت تتعارض مع وجهة نظرهم.
 -9يستخدم طرق تدريس بديلة وفق متطلبات املوقف التدريسي.
 -01يستخدم مواد وأدوات ومصادر تعليمية تتناسب مع متطلبات املوقف التدريسي.
 -00ينفذ أنشطة تعليمية متنوعة تناسب بيئة التعلم النفسية والفيزيقية.
 -04يستخدم أدوات وأساليب تقومي متنوعة تتناسب مع ظروف املوقف التعليمي.
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ثانيًا :االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات المبادرة والتوجيه الذاتي

 -0يوجه التالميذ إىل حتديد أهداف املهام املطلوبة.
 -4يوجه التالميذ إىل تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف
 -2يوجه التالميذ إىل توزيع الزمن بشكل مناسب مع األهداف واملهام واألنشطة املطلوبة قبل البدء
بتنفيذها
 -2يشجع التالميذ على مراقبة الوقت أثناء تنفيذ األنشطة واملهام العلمية
 -1يشجع التالميذ على استخدام إسرتاتيجيات وأساليب التعلم الذايت
 -2يوجه التالميذ إىل تقومي تعلمهم ذاتيًا
 -2يوجه التالميذ حنو استخدام أساليب التعزيز الذايت استجابةً ملواقف النجاح.
 -2يوجه التالميذ حنو استخدام أساليب العقاب الذايت استجابةً ملواقف اإلخفاق
 -9يشجع التالميذ على طلب العون واملساعدة من زمالئهم ومن اخلرباء واملتخصصني لتحقيق أهدافهم
 -01يوجه التالميذ إىل تنظيم بيئة التعلم اخلارجية لتحقيق أهدافهم.
 -00يشجع التالميذ على املبادرة إىل املشاركة بتنفيذ األنشطة واملهام التعليمية.
 -04يشجع التالميذ على املبادرة إىل املشاركة يف تقدمي األفكار واحللول فيما يتم طرحه من قضايا
وموضوعات.
ثالثًا :االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات اإلنتاجية والمساءلة

 -0يوجه التالميذ إىل حتديد األهداف املطلوب إجنازها يف مشروع أو مهمة ما
 -4يساعد التالميذ على حتديد خطوات تنفيذ املشروع أو املهمة
 -2يزود التالميذ باألدوات املناسبة لتنفيذ املشروع أو املهمة
 -2يؤكد أمهية إدارة الوقت من أجل تنفيذ املشروع أو املهمة بكفاءة
 -1يؤكد أمهية والعمل بدقة ونشاط من أجل تنفيذ املشروع أو املهمة بكفاءة
 -2يؤكد أمهية الثقة بالنفس من أجل تنفيذ املشروع أو املهمة بكفاءة
 -2يؤكد أمهية العمل يف فريق وتقدير أعضاء الفريق من أجل تنفيذ املشروع أو املهمة بكفاءة
 -2حيث على مواجهة الصعوبات والعوائق اليت تعرتض إجناز املشروع أو املهمة
 -9يوجه التالميذ إىل حتمل مسؤولية نتائج ما يقومون به من ممارسات أثناء تنفيذ املشروع أو املهمة
 -01يشجع التالميذ على إجناز املهام بشكل مستقل ،وال يتدخل إال وقت الضرورة
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 -00يوجه التالميذ حنو إعداد تقرير حول ما مت إجنازه من مهام.
 -04يستخدم آليات عادلة يف حماسبة التالميذ على أدائهم.

رابعا :االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات القيادة والمسئولية
ً

-0
-4
-2
-2
-1
-2

يدرب التالميذ على ممارسة مهام القائد واستخدام املهارات الشخصية يف توجيه اآلخرين حنو حتقيق
أهداف اجملموعة
يوجه التالميذ لالستفادة من نقاط القوة لدى اآلخرين يف حتقيق أهداف اجملموعة
حيث التالميذ على أن يكونوا قدوة لآلخرين
يشجع التالميذ على التصرف مبسؤولية عند قيادة الفريق من أجل حتقيق أهداف اجملموعة
حيفز التالميذ على مراعاة النزاهة يف استخدام النفوذ والسلطة أثناء قيامهم بدور قائد اجملموعة
يوجه التالميذ إىل التشاور مع أعضاء اجملموعة عند اختاذ القرارات احلامسة اخلاصة بعمل اجملموعة

خامسا :االستعداد لتدريس العلوم في ضوء المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة
ً

 -0يرشد التالميذ إىل الوقت املالئم للتحدث أو اإلصغاء
 -4يوجه التالميذ لالهتمام مبختلف اآلراء ووجهات النظر األخرى وحتليلها
 -2يشجع التالميذ على توجيه ونصح اآلخرين بأسلوب أخالقي
 -2يشجع التالميذ على تفسري القضايا واملشكالت العلمية يف ضوء وجهات النظر املتعددة حوهلا
 -1يوجه التالميذ إىل احرتام تنوع البيئات واخللفيات االجتماعية والثقافية لزمالئهم وتعددها
 -2يشجع التالميذ على العمل والتعاون مع زمالئهم من خمتلف البيئات واخللفيات االجتماعية والثقافية
 -2يشجع التالميذ على االستجابة بعقل منفتح ملختلف األفكار والقيم املتعددة ثقافياً
 -2يوجه التالميذ إىل االستفادة من االختالفات الثقافية واالجتماعية البتكار أفكار جديدة
وقد اتفقت هذه القائمة مع مهارات القرن احلادي والعشرين اليت تضمنها اإلطار الذي وضعته
"الشراكة من أجل التعلم يف القرن احلادي والعشرين" الذي تناولته العديد من األدبيات والدراسات السابقة
اليت مت الرجوع إليها للوصول إىل قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة(Partnership for 21st century skill, 2007; 2009؛ Partnership for 21st
century skill, & NSTA, 2009؛ ترلينج وتشارلز22 -22 ،4102 ،؛ بريز4102 ،؛ شليب،
02 -2 ،4102؛ Partnership for 21st century skill, 2015؛ حفين4101 ،؛ رزق،
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99 ،4101؛ Schools Partnership, 2016؛ احلارون22 ،4102 ،؛ راشد-442 ،4102 ،
421؛ عمر.)4102 ،
ثانيًا :إجابة السؤال الثاني:

نص السؤال الثاين على" :ما مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى
طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام النسب املئوية واختبار "ت" لعينة واحدة ،ودرجة قطع تقابل
( ) %21من الدرجة الكلية لكل أداة من أدوات قياس االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة واألدوات ككل .ومت تنفيذ ذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي ) ،(SPSSوكانت النتائج كما هو
موضح جبدول (:)9
جدول ( :)9نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد الفروق بين االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات الحياة
والمهنة لدى طالب عينة البحث ( 24طالب) وبين مستوى الكفاية المحدد بـ ()%11

جوانب

االستعداد
لتدريس
العلوم

الجانب

المعرفي
الجانب

السلوكي
الجانب
الوجداني
الجوانب

ككل

الدرجة
الكلية

المتوسط
الفرضي

المتوسط
الفعلي

النسبة

االنحراف

المئوية

المعياري

قيمة "ت"
المحسوبة

االحتمال
)(Sig.

الداللة

41

41

01021

2
0.42

4.91

01.2-

1.11

دال

411

021

022.2

2
0.22

21.12

4.92-

1.11

دال

041

011

22.22

02.02

00.2-

1.11

دال

211

421

421.2

29.22

1.21 -

1.11

دال

2
2.21
2
2.42

يوضح جدول ( )9أن النسبة املئوية ملستوى االستعداد لتدريس العلوم يف جوانبه الثالث واالستعداد
ككل تراوحت ما بني ( 20.42إىل  ،)22.42ومجيعها يشري إىل أن مستوى االستعداد لتدريس العلوم
جاء بدرجة متوسطة ،كما بلغت قيمة االحتمال ) (Sig.للجانب املعريف ،واجلانب السلوكي ،واالجتاهات،
واجلوانب ككل لالستعداد لتدريس العلوم ككل (صفرا) .وهذه القيم مجيعها أقل من مستوى الداللة
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( .)1.11وبذلك فإن هذا يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات اجلانب املعريف
واجلانب السلوكي واالجتاهات واجلوانب الثالثة لالستعداد لتدريس العلوم ككل يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة وبني مستوى الكفاية احملدد تربويًا بـ ( )%21لصاحل مستوى الكفاية؛ وقيمة املتوسط هلذه اجلوانب
بلغت بالرتتيب ( .)421.2( ،)22.22( ،)024.2( ،)01.21وهذه القيم أقل من درجة القطع
( )421( ،)011( ،)021( ،)41بالرتتيب وتقابل مستوى الكفاية احملدد تربويًا بـ ()%21؛ وهكذا
فإن االستعداد لتدريس العلوم لدى طالب عينة البحث يف ضوء مهارات احلياة واملهنة جبوانبه الثالث
(املعريف والسلوكي والوجداين) مل يصل إىل مستوى الكفاية املطلوب.
وقد يرجع اخنفاض مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة أحد
مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطلبة عينة البحث إىل عدم تضمني برنامج إعداد معلم العلوم قبل
اخلدمة جبامعة امللك خالد ملهارات احلياة واملهنة خاصة ومهارات القرن احلادي والعشرين عامة بشكل
صريح وواضح ضمن املقررات النظرية لربنامج اإلعداد ما أضعف اكتساهبم اجلانب املعريف لالستعداد
للتدريس ،كذلك قد يرجع الضعف يف اجلانب السلوكي (املهاري) إىل عدم توافر ممارسات تدريبية أثناء
دراسة مقررات التدريب امليداين (مثل النمذجة أو احملاكاة ،ومقاطع الفيديو ...وغريها) اليت تعزز حتقيق
مهارات القرن احلادي والعشرين بشكل عام ،وهذا يتفق مع ما جاءت به نتائج دراسة اوزودوجرو
) (Özüdogru, 2018اليت خلصت إىل أن التعليم اجلامعي يفتقر إىل املمارسة من حيث إعداد املعلمني
احملتملني للتدريس املستجيب ثقافيًا ،كما أن تنمية اجلانب الوجداين املرتبط هبذه املهارات حيتاج إىل فرتات
زمنية طويلة لتعديل اجتاهات الطالب حنو هذا النوع من املهارات ،و يعتمد بشكل كبري على مدى توافر
األساس املعريف والسلوكي هلذه املهارات.
ومن ناحية أخرى قد يرجع ذلك إىل أن توصيف الربنامج ومقرراته مبا يتضمنه من أهداف
وخمرجات تعليمية وموضوعات علمية وأساليب تقومي ال يركز بشكل واضح على تنمية االستعداد لتدريس
العلوم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين عامة ومهارات احلياة واملهنة خاصة .وقد يرجع ذلك أيضا
إىل صعوبة تطبيق هذه املهارات وتنفيذها اليت حتتاج إىل مهارات نوعية قد ال تتوافر لدى مجيع الطالب
وجهدا كبريين لتطبيقها.
عينة البحث ،كما أن هذه املهارات تتطلب وقتًا ً
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من :اكوجو وآخرون (Akuegwu, Edet, Uchendu,
) & Ekpoh, 2011اليت استهدفت تقييم مدى استعداد املعلمني احملتملني يف نيجرييا ملهنة التدريس،
ودراسة عبد اهلل وآخرون & (Abdullah, Hamzah, Hussin, AbdulKohar, AbdRahman
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) Junaidi, 2017اليت كشفت نتائجها عن أن متوسط استعداد املعلمني يف اجلوانب الثالثة اليت مت
تفعا باملقارنة
دراستها كان
ً
معتدال ،على الرغم من أن مستوى استعداد املعلمني للجانب املعريف كان مر ً
باجلانب السلوكي والوجداين ،ودراسة هاين وآخرين (Hine, Thai, & Mathematics Education
) Research Group of Australasia, 2018اليت أجريت يف أسرتاليا ،وأشارت إىل أن هناك حاجة إىل
مزيد من التدريب لتطوير احملتوى املعريف ومعارفهم الرتبوية اخلاص باالستعداد للتدريس خاصة بالنسبة
لرياضيات الثانوية العليا.
كما ات فقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت كشفت عن ضعف مستوى مهارات
القرن احلادي والعشرين  -الذي استخدم حمكاً لبناء أداة الدراسة -بوجه عام لدى املعلمني قبل أو أثناء
اخلدمة ومهارات احلياة واملهنة حتديداً ،مثل :دراسة رضا ( ،)4102ودراسة شرف ( ،)4102ودراسة
مهدي ( ،)4102ودراسة املصعيب (.)4102
ويف املقابل فقد اختلفت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت أظهرت ارتفاع مستوى
االستعداد للتدريس لدى املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها ومنها دراسة كل من :حممود وإمساعيل وعبد الرمحن
وقمر الدين ورسالن (Mahmud, Ismail, Abdul Rahman, Kamarudin, & Ruslan,
) 2012اليت كشفت عن وجود مستويات معتدلة إىل املرتفعة بالنسبة للمعرفة ومعتدلة بالنسبة للمهارات،
وحسني واونج وأمحد ) (Husin Awang, Ahmad, 2017اليت أظهرت أن املستجيبني يتمتعون
مبستوى عال من االستعداد يف تنفيذ عملية التدريس والتعلم اخلاصة هبم مبساعدة اخلرائط الذهنية،
واوزودوجرو ) (Özüdogru, 2018اليت كشفت عن أن الطالب عينة البحث كانوا على استعداد تام
للتدريس ،واوزكان ) (Özcan, 2020اليت كشفت عن ارتفاع مستوى االستعداد للتدريس واالجتاه حنو
التدريس ووجود عالقة ارتباطية موجبة بينهما.
ثالثًا :إجابة السؤال الثالث:

نص السؤال الثالث " :ما الفروق يف مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة
لدى طالب بكالوريوس العلوم بكلية الرتبية جامعة امللك خالد وف ًقا ملتغري املستوى الدراسي؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخدام حتليل التباين األحادي من خالل الربنامج اإلحصائي
) ،(SPSSوكانت النتائج كما هو موضح جبدول (.)01

12

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

جدول ( :)01نتائج تحليل التباين األحادي لتحديد الفروق في مستوى االستعداد لتدريس العلوم في ضوء مهارات
الحياة والمهنة لدى طالب بكالوريوس العلوم (عينة البحث) وفق متغير المستوى الدراسي (ن= )24

جوانب

االستعداد

لتدريس العلوم

مصدر التباين

درجات متوسط

مجموع

قيمة

"ف"

المحسو

المربعات

الحرية

المربعات

بني اجملموعات

22.22

4

42.29

داخل اجملموعات

219.19

29

2.92

اجملموع

212.92

20

بني اجملموعات

2244.21

4

4.92 2200.222

داخل اجملموعات

12212.29

29

0291.12

اجملموع

12222.22

20

بني اجملموعات

221.119

4

222.14

داخل اجملموعات

2222.22

29

021.212

اجملموع

2040.911

20

بني اجملموعات

02492.14

4

2222.42

داخل اجملموعات

22299.19

29

4402.922

اجملموع

20 99292.009

االحتمال

)(Sig.

بة
الجانب المعرفي

الجانب السلوكي

الجانب الوجداني

الجوانب ككل

4.922

4.124

4.992

1.124

1.124

1.022

1.124

يوضح جدول ( )01أن قيمة االحتمال ) (P. Valueللجانب املعريف ،واجلانب السلوكي،
واالجتاهات ،واجلوانب ككل لالستعداد لتدريس العلوم ككل بلغت بالرتتيب بلغت بالرتتيب (،)10124
( ،)1.124( ،)1.022( ،)1.124وهذه القيم مجيعها أكرب من مستوى الداللة ( .)1.11وبالتايل
فإن هذا يدل على أنه ال توجد فروق يف مستوى االستعداد لتدريس العلوم جبوانبه الثالث (املعريف واملهاري
والوجداين) لدى طالب بكالوريوس العلوم وف ًقا للمستوى الدراسي.
وهذا يعين أن مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة مل خيتلف باختالف
املستوى الدراسي لطالب بكالوريوس العلوم (عينة البحث) :املستوى السادس ،املستوى السابع ،املستوى
الثامن .وقد يرجع ذلك إىل أن الطالب يف املستويات الدراسية املختلفة تعرضوا لنفس الظروف من حيث
عدم االهتمام بالقدر الكايف بإكساهبم مهارات االستعداد لتدريس العلوم جبوانبه الثالثة (املعريف والسلوكي
والوجداين) يف ضوء مهارات احلياة واملهنة من خالل ما يدرسونه من مقررات على املستوى النظري أو على
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املستوى التطبيقي خالل التدريب امليداين .ونستنتج من ذلك ضعف اهتمام برنامج إعداد معلم العلوم
مبستوياته املختلفة بتعزيز االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة.
وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من :دراسة حسني واونج وأمحد (Husin Awang,
) Ahmad, 2017اليت أشارت نتائجها إىل عدم وجود فرق يف مستوى االستعداد للتدريس وفقا ملتغريات
التخصص واخلربة واجلنس ،بعطوط ( )4102اليت كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري املؤهل الدراسي.
-04مقترحات البحث

يف ضوء ما أسفر البحث عنه من نتائج يوصي الباحث مبا يلي:
 -0تصميم الربامج التدريبية والتعليمية املناسبة لتنمية االستعداد لتدريس العلوم جبوانبه الثالث (املعريف
والسلوكي والوجداين) يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب كلية الرتبية.
 -4عقد دورات تدريبية لطالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد خاصةً طالب بكالوريوس العلوم لتنمية
استعدادهم لتدريس العلوم جبوانبه الثالث (املعريف والسلوكي والوجداين) يف ضوء مهارات احلياة
واملهنة.
 -2اعتماد قائمة ممارسات االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة اليت مت إعدادها يف
البحث احلايل ،وتعميمها على املعلمني قبل اخلدمة ويف أثنائها ،واالستفادة منها يف تقييم أدائهم
ذاتيًا ،وحتديد احتياجاهتم التدريبية.
 -2تزويد املشرفني الرتبويني وخاصة مشريف العلوم بوزارة التعليم بأدوات القياس املستخدمة يف البحث
احلايل لالستفادة منها يف تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم جبوانبه الثالث (املعريف والسلوكي
والوجداين) يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى معلمي العلوم أثناء اخلدمة باملراحل التعليمية املختلفة.
 -1أن يكون تقييم االستعداد لتدريس العلوم جبوانبه الثالث (املعريف والسلوكي والوجداين) يف ضوء
مهارات احلياة واملهنة جزءًا أساسيًا من تقييم أداء الطالب بربامج بكالوريوس العلوم بكليات الرتبية،
وأن يكون هذا التقييم سنويًا بواسطة مراكز وهيئات متخصصة بالكليات أو اجلامعات مثل :مراكز
القياس والتقومي ،أو مراكز اجلودة.
ويف ضوء ما أسفر البحث عنه من نتائج يقرتح الباحث إجراء األحباث التالية:
 -0إعادة تطبيق البحث احلايل باستخدام نفس أدوات القياس وبنفس منهج الدراسة على كافة الطالب
مبختلف الربامج والكليات باجلامعات السعودية.
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 -4إعادة تطبيق البحث احلايل باستخدام طرائق أخرى لقياس االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات
احلياة واملهنة لدى طالب كلية الرتبية ،مثل :طريقة تقييم األقران ،أو طريقة التقييم الذايت ،أو
اختبارات املواقف ...إخل.
 -2دراسة العالقة بني مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء مهارات احلياة واملهنة لدى طالب
كليات الرتبية وبني مستوى األداءات التدريسية ألساتذهتم.
 -2تقييم مستوى االستعداد لتدريس العلوم يف ضوء املهارات األخرى للقرن احلادي والعشرين (مهارات
التعلم واالبتكار ،ومهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا) لدى معلمي العلوم قبل وأثناء اخلدمة.
شكر وتقدير:
هذا البحث مت دعمه من خالل الربنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي -جامعة امللك خالد-
اململكة العربية السعودية (بالرقم.)G.R.P-193-1441 :
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أوالً :المراجع العربية

المراجع

إمام ،حممود حممد ( .) 4102النموذج التكاملي إلعداد املعلم العام ومعلم الرتبية اخلاصة للتعليم الدجمي :حنو تدشني
إعادة هيكلة برامج إعداد املعلم يف الوطن العريب .املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة :الفرص والتحديات.
كلية الرتبية جامعة امللك خالد.0912 -0221 .)2( 2 .
أبوحسن ،يامسني حممد صابر حممد ،وعالم ،عباس راغب ،وحال ،حممد حممد أمحد ( .)4101تقومي حمتوى وأنشطة
مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين .جملة كلية الرتبية
ببورسعيد  -مصر.0022-0042 ،)02(0 ،
آل كاسي ،عبد اهلل بن علي ،متام ،متام إمساعيل ،وعزام ،حممود رمضان ( .)4102مستوى متكن طالب جامعة امللك
خالد الدارسني للعلوم من مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين:
دراسة تقوميية .رسالة الرتبية وعلم النفس -السعودية.002-90 ،)21( 0،
الباز ،مروة حممد ( .) 4102تطوير منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين .جملة
الرتبية العلمية -مصر.420 -090 ،)2(02 ،
بعطوط ،صفاء عبد الوهاب بلقاسم ( .) 4102مدى اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر خرجيي
وخرجيات قسم الرتبية الفنية جبامعة طيبة .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  -السعودية،)29(0 ،
.222-220
بريز ،سيو ( .)4102تدريس مهارات القرن احلادي والعشرين :أدوت عمل( .ترمجة حممد بالل اجليوسي ،بتكليف من
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج) .الرياض :مكتبة تربية الغد.
زمننا.
التعلم للحياة يف
مهارات القرن احلادي والعشرين:
(.)4102
ترلينج ،بريين ،وتشارلز ،فادل
(ترمجة بدر بن عبد اهلل الصاحل) .الرياض :مطبوعات جامعة امللك سعود.
الثبييت ،عمر عواض ( .) 4102أساليب التقومي اليت يتبعها أعضاء هيئة التدريس وعالقتها جبودة نواتج التعلم لدى طالب
جامعة شقراء  -اململكة العربية السعودية .اجمللة الرتبوية ،جامعة سوهاج ،كلية الرتبية-244 ،)10(0 ،
.212
احلارون ،شيماء محودة ( .) 4102فعالية تضمني كفايات الثقافة اإلعالمية يف تدريس مادة العلوم لتنمية مهارات القرن
احلادي والعشرين والتحصيل لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .جملة الرتبية العلمية -مصر-21 ،)2(09 ،
.99
احلطييب ،دينا عبد احلميد السعيد ( .) 4102تقومي أداءات تدريس معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة على ضوء مهارات
القرن احلادي والعشرين .اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية  -املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل -
تالني  -إستونيا.490-420 ،)2(0 ،
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حفين ،مها كمال ( .)4101مهارات معلم القرن الـ  .40املؤمتر العلمي الرابع والعشرون للجمعية املصرية للمناهج :برامج
إعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز ،دار الضيافة ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،يف الفرتة -04

 02أغسطس.
احليلة ،حممد حممود ( .)4112طرائق التدريس واسرتاتيجياته( .ط .)2.اإلمارات العربية املتحدة .العني :دار الكتاب
اجلامعي.
اخلزمي ،خالد بن حممد بن ناصر ،والغامدي ،حممد بن فهم بن ثواب ( .)4102حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين .رسالة الرتبية
وعلم النفس -السعودية.22-20 ،)12(0 ،
مخيس ،ساما فؤاد عباس ( .)4102مهارات القرن الـ  : 40إطار عمل للتعليم من أجل املستقبل .جملة الطفولة والتنمية -
مصر.022-029 ،)20(9 ،
راشد ،علي حمي الدين عبد الرمحن ( .) 4102دور تدريس العلوم يف تنمية مهارات التعلم يف القرن احلادي والعشرين.
املؤمتر العلمي التاسع عشر ،الرتبية العلمية والتنمية املستدامة (ص ص .)422 - 441نظمته اجلمعية
املصرية للرتبية العلمية ،دار الضيافة ،جامعة عني مشس ،القاهرة .يف الفرتة  42 -42يوليو.
رزق ،فاطمة مصطفى حممد ( .)4101استخدام مدخل  STEMالتكاملي لتعلم العلوم يف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين

ومهارات اختاذ القرار لدى طالب الفرقة األوىل بكلية الرتبية .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  -السعودية،
.042 -29 ،)24(0

رضا ،حنان رجاء عبد السالم ( .) 4102فاعلية الربجميات االجتماعية يف تنمية الوعي الصحي وبعض مهارات القرن
احلادي والعشرين لدى طالبات جامعة جازان .جملة الرتبية العلمية -مصر.421 -099 ،)2(02 ،
شرف ،نوال مسري أمحد ( .) 4102تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعشرين .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  -السعودية-0221 ،)0(2 ،
.0212
شليب ،نوال حممد ( .) 4102إطار مقرتح لدمج مهارات القرن احلادي والعشرين يف مناهج العلوم بالتعليم األساسي يف
مصر .اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة  -اجلمعية األردنية لعلم النفس  -األردن.22 -0 ،)01(2 ،
عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
العامري ،عبد اهلل ( .)4119املعلم الناجحّ .
عبد اهلل ،شريين حسن حممد ( .)4102تقومي منهج الدراسات االجتماعية باملرحلة االبتدائية يف ضوء بعض مهارات القرن
احلادي والعشرين .جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية -مصر.022-024 ،)21(0 ،
عطيو ،حممد جنيب مصطفى ( .)4102طرق تدريس العلوم بني النظرية والتطبيق .الرياض :مكتبة الرشد.
عمر ،عاصم حممد إبراهيم ( .) 4102برنامج مقرتح يف الرتبية البيئية قائم على إسرتاتيجية دراسة الدرس وأثره يف تنمية
الثقافة البيئية ومهارات القرن احلادي والعشرين لدى طالب كلية الرتبية .جملة الرتبية العلمية .تصدرها
اجلمعية املصرية للرتبية العلمية.022 - 22 ،)2(40 ،
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غامن ،تفيدة سيد أمحد ( .)4102فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة ىف تدريس العلوم قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية
بعض مهارات القرن احلادي والعشرين لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .جملة كلية الرتبية جامعة بين سويف،
.14-0 ،)0(0
غامن ،تفيدة سيد أمحد ( .)4102برنامج تدرييب مقرتح يف كفايات معلم القرن احلادي والعشرين قائم على االحتياجات
التدريبية املعاصرة ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية وأثره يف تنمية بعض الكفايات املعرفية لديهم .املؤمتر
الدويل األول ،توجهات اسرتاتيجية يف التعليم  -حتديات املستقبل (ص ص  ،)212 -021جملد،4
القاهرة :كلية الرتبية ،جامعة عني مشس ،يف  21سبتمرب.
املصعيب ،رازقة عبد اهلل عبد ربه ( .)4102تقومي األداء التدريسي ملعلمات العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء مهارات القرن
احلادي والعشرين .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد.
مهدي ،حسن رحبي ( .)4102فاعلية اسرتاتيج ية يف التعلم الذكي تعتمد على التعلم باملشروع وخدمات قوقل يف
إكساب الطلبة املعلمني جبامعة األقصى بعض مهارات القرن احلادي والعشرين .جملة العلوم الرتبوية  -كلية
الرتبية  -جامعة امللك سعود  -السعودية.042 -010 ،)0(21 ،
الناجم ،حممد بن عبد العزيز بن عبد احملسن ( .) 4104تقومي مناهج العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر
املعلمني يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين .جملة القراءة واملعرفة -مصر.412-412 ،)021(0 ،
اهلويش ،يوسف بن حممد بن إبراهيم ( .) 4102التنمية املهنية ملعلمي اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرن
احلادي والعشرين .جملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبوية  -كلية الرتبية  -جامعة عني مشس  -مصر،
.424-422 ،)0(24
يونس ،إدريس سلطان صاحل ( .) 4102تقومي منهج اجلغرافيا باملرحلة الثانوية العامة يف ضوء مهارات القرن احلادي
والعشرين .جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية -مصر.94-22 ،)22(0 ،
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