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مدخل الدراسة

 1-1مقدمة الدراسة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ،سيدنا محمد 
وعمى آلو وصحابتو الغر الميامين ،ومن تبعيم بإحسان إلي يوم الدين.
في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية  0202وما تشيده تطورات ومستجدات في
التعميم لبناء جيل يمتمك ميارات وثقافات متنوعة ترتكز عمى تعميم راسخ .حيث شممت الرؤية
 0202انطالقة جديدة إلى تطوير التعميم في جميع المراحل والمناىج والطرق.
حيث أولت المممكة العربية السعودية اىتماماً كبي اًر في جميع مراحل التعميم سواء التعميم
العام أو التعميم العال أو الميني أو تعميم ذوي اإلرادة بما يتناسب مع االحتياجات والمتطمبات
( و ازرة التعميم )
وتعمل رؤية  0202عمى زيادة العناية بتطوير التعميم منيجا ومعمما وطالبا وتدريسا
ومدرسة وباعتبار المعمم ىو الركيزة األساسية والمسئول عن تحقيق األىداف فقد ىدفت إلى
اعداد المعمم وتطويره الميني بما يتناسب مع متطمبات القرن الواحد والعشرين وما يحتاجو من
ميارات لمواكبة التطورات الفكرية والصناعية والمعرفية والتكنولوجية وذلك بإقامة الدورات
التدريبية وورش العمل واالطالع عمى كل ما ىو جديد في المناىج وطرق التدريس ومنحو فرص
االبتعاث في مجاالت متميزة لخدمة قطاع التعميم.
وحيث إن الرؤية المستقبمية لتطوير التعميم العام في المممكة العربية السعودية حتى عام
 4111ىـ تتمثل في "طالب يحقق أعمى إمكانياتو ،ذو شخصية متكاممة ،مشارك في تنمية
ٍ
ومنتم لدينو ووطنو ،من خالل نظام تعميمي عالي الجودة"( .استراتيجية تطوير التعميم
مجتمعو،
العام في المممكة العربية السعودية ،ص .)4104 ،00
وفي ىذا السياق قامت العديد من الدول والمنظمات الولية بإصدار تصنيفات لميارات
القرن الحادي والعشرين التي يحتاجيا المتعمم لتطبيقيا في جميع المجاالت ومن أبرزىا منظمة
شراكة من أجل تعمم لمقرن الحادي والعشرين ( The Partnership For 21 st Century
) Learning (P21) ,2007aوالذي شمل عمى إحدى عشرة ميارة البد أن تكون من مخرجات
التعمم في القرن الحادي والعشرين متمثمة في اإلبداع واالبتكار والتفكير الناقد وحل المشكالت
والتعاون والتواصل والثقافة المعموماتية والثقافة اإلعالمية وثقافة المعمومات واالتصال والتكيف
والمرونة والمبادرة والتوجيو الذاتي والميارات االجتماعية وميارة فيم الثقافات المتعددة والقيادة
والمسؤولية واالنتاجية والمساءلة) ،كما جاءت الجيود في عممية تصنيف ميارات القرن الحادي
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والعشرين بعد تقرير و ازرة العمل في الواليات المتحدة األمريكية عام 4664م بعنوان (ماذا يريد
سوق العمل من المدارس)والذي كشف عن وجود فجوة بين المعارف والميارات التي تقوم
المدرسة عمى إكسابيا لممتعمم وبين ما يحتاجو المتعمم في مواقف الحياة وسوق العمل
(ما ارزاتوو.)0244،
ويحمل معمم العموم عمى وجو العموم مسؤولية كبيرة في إعداد المتعمم ،واكسابو ميارات
القرن الحادي والعشرين ؛ألن العموم تعد من المجاالت اليامة التي يقوم عمييا االقتصاد المعرفي
حيث إن تقدم الدول اقتصاديا وقدرتيا عمى المنافسة العالمية مرىون بقوة األيدي العاممة في
مجاالت العمم المتمثمة في العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات (رزق.)0242 ،
كما يتحمل معممي الفيزياء خاصو أعباء كبيرة إلعداد جيل قادر عمى التعامل مع المعارف
الجديدة واالستفادة منيا لمواجية تحديات المستقبل واإلسيام ببناء ىذا المستقبل والتأثير فيو.
ويؤدي منيج الفيزياء دو ار بالغ األىمية في تحقيق األىداف وذلك من خالل تزويد
المتعممين بالمعمومات الفيزيائية التي تساعدىم عمى فيم بيئتيم وتنمية اتجاىاتيم العممية
واكتسابيم ميارات عممية لخدمة المجتمع وحل ما يعترضو من مشكالت.
ويرى ليرز ( )0241أن التعميم لمقرن الواحد والعشرين يحتاج معمما من طراز القرن الواحد
والعشرين يكون مثقف ،مبدع ،متأمل وتكون ميارات القرن الواحد والعشرين جزءا من سموكو
وتدريسو اليومي .
ويؤكد كال من ميمز )  ( Mils,2014وعبداهلل ()0223عمى أن من أىم السمات المينية
التي يجب أن تتوفر في معمم القرن الواحد والعشرين أن يكون عمى درجة عالية في التعامل مع
التقنيات االلكترونية ،وميارات االتصال ،ميارات التفكير واالبداع.

 4-1مشكمة الدراسة
نظ ار لما يشيده عالمنا في ىذا القرن من تطورات وثورة تقنية في شتى المجاالت وال سيما
المجاالت التربوية أصبح لزاما عمى المؤسسات التعميمية إعادة النظر في تطوير وتحسين أداء
معمم الفيزياء ورفع مستواه الميني واكسابو العديد من الميارات التي تتوافق مع متطمبات القرن
الواحد والعشرين بيدف إكساب المتعممين ىذه الميارات ومن واقع التجربة الميدانية لمباحثة اتضح
االىتمام بتركيز معممات الفيزياء عمى تقديم أكبر كم من المعرفة الفيزيائية وتدريب الطالبات عمى
حل المسائل حيث تأتي أساليب التقويم انعكاسا ليذا االىتمام بالتركيز عمى الحفظ دون إعمال
العقل وىذا بالطبع يتعارض مع طبيعة مادة الفيزياء والتي تركز عمى االستقصاء والتفكير والفيم
والربط مع الظواىر الطبيعية والتفاعل مع المجتمع.
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كما أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى ضرورة قياس وتقويم األداء التدريسي لممعمم
مثل (القحطاني  )0241،واضافة إلى ما أشارت إليو بعض الدراسات من وجود ضعف في
االىتمام بتدريب المعمم بما يتوافق مع العولمة وتغيرات العصر مثل دراسة ( محمد. )0244،
لذا تحددت مشكمة الدراسة في وجود تدني في الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في
المرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الواحد والعشرين وتسعى ىذه الدراسة إلى تطوير
الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في ضوء ميارات القرن الواحد والعشرين.

 3-1أسئمة الدراسة
 -4ما الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء لممرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الواحد
والعشرين ؟
 -0ما ُسبل تطوير الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء لممرحمة الثانوية في ضوء ميارات
القرن الواحد والعشرين؟

 4-1أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى :
 -4تفسير واقع الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء لممرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن
الواحد والعشرين.
-0تحديد سبل تطوير الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء لممرحمة الثانوية في ضوء ميارات
القرن الواحد والعشرين

 5-1أىمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة في األمور التالية:
 -4إمداد معممات الفيزياء بقائمة من ميارات القرن الحادي والعشرين ،والتي قد تسيم في
التقويم الذاتي ألدائين في ضوئيا.
 -0بناء أداة موضوعية كبطاقة مالحظة تتضمن ميارات التدريس لمعممات الفيزياء في ضوء
ميارات القرن الواحد والعشرين بإمكان المشرفة التربوية استخداميا في تقييم مستوى أداء
معممات الفيزياء بالمرحمة الثانوية .
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 6-1مصطمحات الدراسة

الممارسات التدريسية:

ُيعرف التدريس حديثا بأنو ىو عممية التفاعل التي تتم داخل الصف الدراسي أو خارجو
بين المعمم والتالميذ والمادة الدراسية من خالل مصادر المعرفة المختمفة .
ويعرفيا (زيتون)4652،بأنيا تحويل وترجمة بعض المفاىيم الحديثة في التدريس إلى
ممارسات سموكية تدريسية داخل الفصل الدراسي من قبل المعمم.
كما عرفيا (خميل )0243،بأنيا السموكيات والطرق واألساليب الصفية المباشرة وغير
المباشرة والتي يقدميا المعمم بيدف تنمية ميارات المتعممين .
وعرف(الطناوي )0243،الممارسات التدريسية بأنيا مجموعة من السموكيات التعميمية التي
تيدف إلى تحقيق أىداف معينة ،تظير في صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز
بعناصر الدقة والسرعة في األداء والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي.
أما كارينس وبين ( ) Karnes&Bean,2009فعرفا الممارسات التدريسية بأنيا مجموعة
من السموكيات واإلجراءات واألنشطة التي يقوم بيا المعمم أثناء تدريسو لممقرر الدراسي ،وتتمثل
في التخطيط التدريسي ،وصياغة األىداف ،وتحديد مصادر التعمم وأدواتو ،وادارة الصف،
وتوظيف التكنولوجيا  ،وتقويم األداء.
وتُعرف إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو كل ما يتم بين المعمم والمتعمم سواء داخل الصف أو
خارجو من سموكيات وأفعال بيدف احداث تعمم فعال من مصادر متعددة لدى المتعممين.

ميارات القرن الواحد والعشرين:
يعرفيا )  )Palmer,2015بأنيا الميارات األساسية األربعة ( ميارات الكمبيوتر
واستخداماتيا ،الميارات التشاركية ،ميارات التواصل ،ميارات التفكير) التي يجب عمى المعمم
امتالكيا لكي يتوافق مع متطمبات القرن الواحد والعشرين.
ويعرفيا (حنفي )0243 ،بأنيا فئات من الميارات ميمة لمتعمم والعمل في القرن الحادي
والعشرين وىي ميارات التعمم والتجديد ( التفكير الناقد وحل المشكالت) والتواصل
والتشارك (ميارات المعمومات واالعالم والتكنولوجيا) وتضم ( :ثقافة المعمومات وثقافة
الوسائط االعالمية وثقافة المعمومات واالتصاالت والتكنولوجيا) .وميارات الحياة والعمل وتضم:
(المرونة والتكيف  ،المبادرة و توجيو الذات والميارات االجتماعية وعبر الثقافية واالنتاجية
والمسائمة والقيادة والمسؤولية).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعرفيا ( كريمة ) 0245،بأنيا مجموعة الميارات التي يجب أن يمتمكيا معمم الفيزياء
بالمرحمة الثانوية وتظير فييا ممارساتو التدريسية لتحقيق أىداف التعميم في إعداد متعمم يمكنو
التعامل والتفاعل مع تطورات الحياة في القرن الحادي والعشرين وتشمل االبداع واالبتكار
والتفكير الناقد وحل المشكالت والتعاون والتواصل والثقافة المعموماتية والثقافة االعالمية ثقافة
المعمومات واالتصال التكيف والمرونة المبادرة والتوجيو الذاتي الميارات االجتماعية ميارة فيم
الثقافات المتعددة القيادة والمسئولية واالنتاجية والمساءلة.
ميارات القرن الحادي والعشرين في الفيزياء كما عرفيا (طو  )0246،العمميات العقمية
التي يمارسيا طالب المرحمة الثانوية التي تعتمد عمى حل المشكالت والتفكير اإلبداعي والتفكير
الناقد والتعاون والتواصل والثقافة المعموماتية والثقافة اإلعالمية ثقافة تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت المبادرة والتوجيو الذاتي الميارات االجتماعية بين الثقافات اإلنتاجية والمساءلة
القيادة والمسؤولية.
وتُعرف إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا الميارات األساسية األربعة ( ميارات التواصل
واالتصال ،ميارة التعاون ،ميارة حل المشكالت) التي يجب عمى معممات الفيزياء امتالكيا لكي

يتوافقن مع متطمبات القرن الواحد والعشرين.

مراجعة األدبيات
التعميم في القرن الحادي والعشرين
يأخذ التعميم في ىذا القرن إلى زمننا الحاضر ،إلى عصر المعرفة الذي بدأ حديثا في
عالمنا المسطح الجديد الذي يتميز بالترابط العالمي لمعمل المعرفي  ،واألسواق العالمية،
والمواطنين المرتبطين ببعضيم عن ُبعد .والتقاليد الثقافية المدمجة حيث يتطمب القرن الحادي
والعشرين جممة من االستجابات الجديدة في عصر المعرفة .

كما تشكل أىداف التربية في زمننا عمى نحو متزايد بواسطة التقنيات عالية الكفاءة التي
تستخدميا في التواصل والتشارك والتعمم (.الصالح.)0240،
كما أصدرت منظمة اليونسكو تقري ار عام  0242التعميم بحمول  0202بحيث يعمل النظام
التعميمي عمى إكساب المتعمم ميارات القرن الحادي والعشرين ألن التعميم وسيمة لتطوير قدرات
وميارات االفراد واستخدمت نظم وممارسات لتقييم مدى جودة فرص التعمم المقدمة لتحيق التعمم
المرجو وذلك من خالل تقويم المدخالت العمميات والمخرجات وتتمثل أبرز نتائج التعمم التي
يجب أن يحققيا النظام التعميمي بما يمي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-4
-0
-0
-1

المساىمة الفعالة لممتعمم في العمل والمجتمع من خالل تنمية مياراتو .
ممارسة ىواياتو الشخصية وتنميتيا من خالل توظيف التقنية واالنترنت لمواصمة التعمم
الذاتي.
تنمية الوعي بالمسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار في مجتمعو .
بناء ىوية لممتعمم مبنية عمى ثقافة مجتمعو المحمي شرط أن يكون المتعمم منفتحا عمى
الثقافات العالمية واحترام وجيات نظر اآلخرين .

أىمية تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين
نتيجة ظيور العديد من تحديات العصر والتغير المستمر في كافة المجاالت مع دخول
القرن الحادي والعشرين والتي تحتم عمى األنظمة التعميمية أن تييئ المتعمم لمواجيتيا من خالل
اكسابو ميارات القرن الحادي والعشرين وتتمثل ىذه التحديات فيما يمي:
 -4الثورة العممية من خالل كثرة االكتشافات العممية .
 -0الثورة التكنولوجية وما نتج عنيا من تزايد في كمية البيانات الناتجة عن أدواتيا مما يؤدي الى
التدخل السريع في تمك البيانات وتحويميا لمعمومات وتوظيفيا(2روفائيل ويوسف)0224 ،
 -0االقتصاد المعرفي والذي يعني قدرة الحصول عمى المعمومات واستخداميا وانتاجيا ونشرىا
مما جعميا رأس مال معرفي ثمين ( العمري.)0243،
 -1االنفتاح الثقافي الناتج عن وسائل االتصال المتعددة والمتجددة والتي أزالت الحواجز المكانية
والزمانية بين دول العالم( .تمام.)0243 ،

تصنيف ميارات القرن الحادي والعشرين:
تعددت تصنيفات ميارات القرن الحادي والعشرين بتعدد الجيات والمنظمات وفقا لرؤيتيا

ورسالتيا .فقد حددتيا الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في التعميم بما يمي:

 -4مواطن رقمي :يعرف الحقوق والمسؤوليات وفرص العمل في العالم الرقمي بطرق آمنة
-0
-0
-1
-2

وقانونية.
مفكر حسابي :يطبق استراتيجيات حل المشكالت بطرق تفعل امكانات التقنية في تطوير
واختبار الحمول.
متواصل خالق :يتواصل المتعمم بشكل واضح ويعبر عن نفسو بصورة خالقة .
متعاون عالمي :يتعاون مع االخرين ويعمل بفاعمية مع فرق محمية وعالمية باستخدام
األدوات الرقمية.
متعمم مفاوض :يوظف التقنية التخاذ دور فعال في تحقيق االىداف التعميمية.
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الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء
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الممارسات التدريسية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين

لتحقيق واقع التعميم ومخرجاتو في ضوء مستجدات القرن الحادي والعشرين ال بد من

حدوث تغيير في منظومة التعميم بحيث يمكن لمعمم الفيزياء أن يعمل عمى تنمية ميارات القرن

الحادي والعشرين من خالل اختيار مجموعة منيا تتناسب مع طبيعة الفيزياء وتحديد الفترة
الزمنية لتنمية كل ميارة بناء عمى طبيعتيا وأىميتيا ومستوى المتعمم حيث تعد ميارات القرن
الحادي والعشرين أىداف بعيدة المدى ال يتم اكسابيا لممتعمم في حصة دراسية أو فصل دراسي

أو عام دراسي(.مارزاتو وىيفمبور)0244،

فال بد لمعمم الفيزياء من امتالك ميارات تساعده في تحقيق أىداف التدريس وقد تعددت

االراء حول تصنيف ميارات التدريس

حيث حددىا الشيري 0243،في ثالث مجاالت

( التخطيط لمتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقويم المتعمم) وحددىا الغامدي بأربع مجاالت

( التخطيط لمتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقويم المتعمم ،مينية المعمم).

وعند تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين يجب أن يوضح المعمم لممتعمم ميارات القرن

الحادي والعشرين التي سيمارسيا في الموقف التعميمي وىناك اعتبارات يجب توافرىا في التعمم

في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين وىي:

 -4يجب أن تعتمد طرق التعمم عمى االستنباط .
 -0دمج التقنية في التعميم

دراسات تناولت ميارات القرن الحادي والعشرين

دراسة ( محمد )0245،والتي ىدفت إلى اعداد برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات

األداء التدريسي لمعممي الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي وكانت ادوات الدراسة كما يمي  :اعداد قائمة بميارات
القرن الحادي والعشرين الالزم توافرىا في أداء معممي المرحمة الثانوية  ،استبانة لتحديد

االحتياجات التدريبية لمعممي الفيزياء لتنمية ميارات األداء التدريسي في ضوء ميارات القرن

الحادي والعشرين  ،اختبار ميارات القرن الحادي والعشرين  ،برنامج تدريبي مقترح لتنمية

ميارات األداء التدريسي لمعممي الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الحادي

والعشرين  .وتوصمت لمنتائج التالية تدني مستوى تحصيل معممي الفيزياء في المعارف المتعمقة
بميارات القرن الحادي والعشرين وتدني مستوى أداء معممي الفيزياء لميارات القرن

الحادي والعشرين.
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دراسة ( الحطيبي )0245 ،والتي ىدفت إلى تقويم أداءات تدريس معممي العموم
بالمرحمة المتوسطة عمى ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين واتبع البحث المنيج الوصفي
وكانت ادوات البحث عبارة عن قائمة بميارات القرن الحادي والعشرين واستبانة ميارات القرن
الحادي والعشرين لدى معممي العموم وتوصمت لمنتائج التالية ضرورة العمل عمى تحسين أداءات
تدريس معممي العموم بالمرحمة المتوسطة بما يتناسب مع ميارات القرن الحادي والعشرين
دراسة ( المصعبي  )0244،والتي ىدفت إلى تقويم األداء التدريسي لمعممات العموم
بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين واتبع البحث المنيج الوصفي
التحميمي وكانت ادوات الدراسة بطاقة مالحظة االداء التدريسي لمعممات العموم بالمرحمة
االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين واختبار تقويم األداء التدريسي لمعممات
العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين وتوصمت لمنتائج التالية تدني
األداء التدريسي لمعممات العموم لممرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين في
المجاالت الثالث :مجال ميارات التعمم واالبداع ،مجال ميارات المعمومات واالعالم
والتكنولوجيا ،مجال ميارات الحياة والمينة.
دراسة ( الحربي ،والجبر )0243،والتي ىدفت إلى التعرف عمى مستوى وعي معممي
العموم لممرحمة االبتدائية بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين واتبع البحث المنيج الوصفي
التحميمي وكانت اداة الدراسة استبانة وتوصمت لمنتائج التالية إلى أن مستوى وعي معممي العموم
بالمرحمة االبتدائية عالي وانخفاض في مستوى وعي معممي العموم بميارات التفكير عن المتوسط
العام لميارات القرن الحادي والعشرين
دراسة ( غانم )0243،والتي ىدفت إلى رفع مستوى الكفايات المعرفية لدى معممي
العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء كفايات معمم القرن الحادي والعشرين وقياس أثر وحدة تدريبية
مقترحة في اكتساب بعض الكفايات المعرفية واتبع البحث المنيج الوصفي لتحديد نواتج التعمم
واعداد البرنامج التدريبي المقترح والمنيج شبو التجريبي باستخدام مجموعة تجريبية واختبارىا
قبميا وبعديا لتطبيق البرنامج وقياس أثره في اكتساب المعممين لمكفايات المعرفية المحددة في
القرن الحادي والعشرين وكفايات معمم القرن الحادي والعشرين وكانت ادوات الدراسة عبارة عن
استبيان االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء كفايات معمم القرن
الحادي والعشرين واختبار الكفايات المعرفية وتوصمت لمنتائج التالية وىي وجود فرق دال
احصائيا بين نتائج االختبار القبمي والبعدي الختبار الكفايات المعرفية كما أن حجم
ت أثير البرنامج كبي ار واتضح أثر البرنامج المقترح في اكتساب الكفايات المعرفية لمعمم القرن
الحادي والعشرين.
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دراسة الذام وآخرون( )0240والتي ىدفت إلى التعرف عمى كيفية إعداد المعممين وأمناء

المكتبات واتجاىيم نحو التعاون لتعميم ميارات القرن الحادي والعشرين واتبع البحث المنيج
الوصفي وكانت اداة الدراسة المقابمة وتوصمت لمنتائج التالية إلى أنو يميل أعضاء ىيئة التدريس

والمعممين إلى ممارسة ميارات القرن الحادي والعشرين في التعميم والتعميم بالتعاون أكثر من

أمناء المكتبات حيث أن المعممين لدييم رؤية أوسع بالتعاون

منيجية واجراءات الدراسة

اإلطار الفمسفي لمدراسة

المنطمقات الفمسفية لمبحث

تتفق األدبيات البحثية عمى وجود أربعة نماذج بحثية رئيسة يمكن لمباحث في العموم
اإلنسانية تبنييا واتباعيا إلجراء بحثو ،وتحقيق أىدافو .وىذه النماذج تتمثل في  :النموذج
الوضعي ،والنموذج التفسيري ،ونموذج نقد النظرية ،والنموذج البراغماتي وينبثق البحث النوعي
من النموذج التفسيري .
وقد أشارت األدبيات البحثية إلى أن نماذج البحث تتألف من أربعة مكونات
أساسية وىي:

عمم الوجودOntology :
وتعتبر نقطة االنطالق ألي بحث ألنو يحدد طبيعة الواقع والسياق االجتماعي الذي
يعيش فيو .وكيف نستطيع فيم العالقة بين الناس في ىذا الواقع من جانب والعالقة التي بيننا
وبين الواقع والسياق االجتماعي من جانب آخر.
والوجود من المنظور الفمسفي إما أن يكون واحداً أو متعدداً وىو ذلك العمم الذي ييتم
بحقيقة الوجود حولنا.
واألنتولوجي ىو عمم ييتم بطبيعة الوجود وىل ىو مادي أو روحي او كمييما ؟وىل
يتألف من عنصر أو أكثر؟ القحطاني (.)0245
والبد من تحديد موقع اإلنسان في ىذا الوجود من خالل االحتكاك مع المجتمعات
وتتجمى طبيعة الوجود في البيئة التعميمية المدرسية في التفاعالت االجتماعية بين المعممين
والمتعممين الكتساب الخبرات التعميمية والحصول عمى المعمومات والمعارف وتنمية الميارات
والقيم واالتجاىات .
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طبيعة المعرفة Epistemology
وىي كيف نحصل عمى المعرفة ونفيميا من الوجود الذي نعيش فيو ).(Grix,2004
وفي ىذه الدراسة فإن المعرفة بالبيئة التعميمية المدرسية تظير من خالل التفاعل مع المشاركين
وبالتالي نحصل عمى معنى لمظاىرة بالمالحظة
وتفسير ىذا التفاعل وبالتالي التعرف عمى الممارسات التدريسية لمعممي الفيزياء ودورىا
في تمنية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعممين.

القيم Axiology

ال بد لمباحث أن يمتزم بعدد من األخالقيات والتي تتضح من خالل سعة اطالعو
وشغف القراءة كذلك االلتزام باألمانة العممية سواء في إجراءات الدراسة وأمانة االقتباس  .كذلك
ال بد من مراعاة الطرف األخر وىو المشارك بعدم تجاوز حدود المعمومات الضرورية من خالل
احترام رأيو وعدم محاولة الحصول عمى معمومات قد يكون متحفظ بيا كذلك ال بد لمباحث من
االلتزام بالواقعية ويتقبل الواقع حتى لو كان مخالفا لرأيو (الشافعي وعثمان)0240 ،
وتعرف القيم بالقضايا االخالقية التي يجب أخذىا بعين االعتبار عند تخطيط البحث
أيا كان نوعو وال بد من معرفة ىذه القيم واألخالقيات التي يجب أن يمتزم بيا الباحث ويراعييا

عند تخطيط البحث سواء مع المشاركين أو المعمومات والبيانات التي يتم الحصول عمييا بحيث
يحترم الباحث خصوصية المشاركين وتقديرىم في المقابمة والمالحظة وكذلك نقل المعمومات
بدقة ومصداقية وتفسيرىا بالشكل الصحيح والدقيق والحفاظ عمى سرية البيانات.

الوساطة Mediation
ينطوي النيج الشائع لمدراسة في االىتمامات الحالية عمى المقابالت كأداة وساطة ىامة
وموقع لمعمميات المغوية ولمعمل االجتماعي السيميائي من خالل اليياكل التفاعمية الفعمية
وتحديد الموقع واألطر.

كما تشير نظرية الوساطة المنبثقة من نظرية فيجوتسي بأنو ال يمكن نمو الفرد دون
اإلشارة إلى السياق المعرفي واالجتماعي والتطورات الحاصمة وتتمثل الوساطة في ىذه الدراسة
بوجود منطقة دافئة بين الباحث والمشاركين من خالل أدوات المقابمة والمالحظة حيث تمثل
الوساطة ىنا جسر بين أعمال الباحث والمشاركين حيث تعمل الوساطة كطرف ثالث لمساعدة
المشاركين عمى التوصل إلى قرارىم من أجل إنجاز ىذه الميمة و بيدف زيادة مستوى قدرتيم
عمى اتخاذ الق اررات.
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وينطوي البحث النوعي عمى "نيج تفسيري  ،ييتم بفيم المعاني التي يعمقيا الناس عمى
الظواىر (األفعال والق اررات والمعتقدات) الطريقة األساسية في ىذا النيج ىي المقابمة الشخصية،
كبير من المشاركة مع المشاركين في األبحاث  ،حيث يكسب القائم بإجراء
قدر ًا
يتطمب ىذا ًا
المقابمة إجابات عمى األسئمة التي تعزز فيم ىذه الظاىرة أو تولد نظرية جديدة.

المنيجية Methodology
يصفيا (الفقيو ) 0244،بأنيا المبادئ واالجراءات والممارسات التي تضبط البحث وتوجيو
التوجيو الصحيح لتحقيق أىدافو واإلجابة عن تساؤالتو ولمبحث النوعي مجموعة متعددة من
المناىج البحثية التي يمكن تبنييا واستخداميا وفي ىذه الدراسة فإن المنيج المتبع ىو المنيج
النوعي التفسيري من خالل دراسة الحالة .والتي تعرف بأنيا :تقديم وصف لمجموعة من األحداث
لمعرفة كيف يمكن أن يطبق الوصف في مواقف اخرى من خالل صنع مجموعة من الق اررات حول
ظاىرة ما ومعرفة سبب اخيارىا وكيفية تنفيذىا ونوعية مخرجاتيا .وفي ىذه الدراسة ستتم
مالحظة الممارسات التدريسية المؤثرة في البيئة التعميمية لعدد من معممات الفيزياء كما تسعى
الباحثة إلى معرفة الممارسات التدريسية وكيفية تنفيذىا وما نتائج ىذا التنفيذ من خالل بطاقة
المالحظة والمقابمة.

دراسة الحالة:
ىي مدخل بحث نوعي يركز فيو عمى وحدة لمدراسة تعرف بنظام مغمق وقد أوضحت
ميريام الحالة بأنيا شيء أو كينونة واحدة أو وحدة مناطة بحدود ووصف مايمز وىابرمان دراسة
الحالة بأنيا استقصاء ظاىرة معينة تحدث في سياق معين وقد تخطى  Yinتعريف الحالة إلى
تعريف بحث دراسة الحالة كاستراتيجية بحثية تعد طريقة شاممة تتضمن التصميم وأساليب جمع
البيانات ومداخل نوعية لتحميل البيانات  .وفي دراسة الحالة تحتاج إلى كم كبير من
المعمومات عن ىذه الحالة عمى شكل مالحظة أو مقابمة أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو غير
ذلك حتى يستطيع الباحث أن يتم عممية التحميل ويتوصل إلى النتائج ( العبدالكريم)4100 ،

المجتمع
معممات الفيزياء وطالبات المرحمة الثانوية .

العينة
معممتي فيزياء
ثالث طالبات في المرحمة الثانوية
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األدوات Method

ىي اآلليات أو اإلجراءات التي تستخدم لجمع وتحميل البيانات المتصمة بأسئمة البحث

( .(Crotty.1998ولمبحث النوعي مجموعة من األدوات التي يمكن استخداميا لجمع وتحميل
البيانات وفي ىذه الدراسة سيتم استخدام أداتين وىما المالحظة والخاصة بمعممات الفيزياء
والمقابمة مع عدد من الطالبات الالتي يدرسن الفيزياء .
المالحظة:
ىي الطريقة األساسية واألكثر شيرة بجمع المعمومات في البحث النوعي وغالبا ما تستخدم
ىذه االستراتيجية ما يسمى بالمالحظ المشارك (.العبدالكريم. )4100،
استخدمت الباحثة المالحظة كأداة لجمع البيانات والمالحظة عبارة عن المشاىدة والمراقبة
الدقيقة لسموك أو ظاىرة معينة وتسجيل المالحظات أوال بأول من فوائد المالحظة أنيا تسمح
لمباحث باكتساب واستبصار واقامة عالقات مع المشاركين لمحصول عمى أدق المعمومات
والبيانات وفي ىذه الدراسة قامت الباحثة بمالحظة معممتين من معممات الفيزياء من خالل
حضور حصة دراسية لكل واحدة منين وعممت مقارنة بين الممارسات التدريسية ومدى اسيام
ىذه الممارسات في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين كذلك مالحظة السموكيات و األنشطة
واألساليب التي تقوم بيا المعممة بصورة مباشرة وغير مباشرة وتفاعل المعممة مع الطالبات
ومالحظة جوانب القوة والقصور في الممارسات التدريسية ومالو من انعكاس في تنمية ميارات
القرن الحادي والعشرين.
وىذا يتطمب من الباحثة المالحظة الدقيقة والتمييز بين المعمومات التي تحتاجيا لتقديم
مادة غنية بالبيانات .وستستمر الباحثة بالمالحظة وجمع المعمومات حتى تصل إلى ما يسمى
باإلغراق أو التشبع النظري وىي الحالة التي تحس فييا الباحثة أن المالحظة لم تأتي بجديد بل
ىي تكرار لما سبق .ممحق ()4بطاقة المالحظة.

المقابمة :
المقابمة ىي نوع خاص من المحادثة أو الحوار مع شخص لو عالقة بموضوع البحث
ويستخدم لمكشف عن خبرة المقابل وتفسيراتو (.)Hatch,2002
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعد المقابمة تفاعال ىادفا يحصل فيو شخص معين عمى معمومات من شخص آخر كما
تسمح المقابمة لمباحثين بالحصول عمى بيانات ميمة ال يستطيعون الحصول عمييا من المالحظة
بمفردىا فكالىما مكمل لآلخر .وقد قامت الباحثة بمقابمة ثالث طالبات وذلك لمعرفة آرائين
ووجيات نظرىن حول الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء

وميارات القرن الحادي

والعشرين والتي تنمييا معممات الفيزياء في حجرة الصف كما حددت الباحثة أربعة ميارات وىي
( ميارات التواصل واالتصال ،ميارة التعاون ،ميارة حل المشكالت) وانقسمت أسئمة المقابمة
عمى خمسة محاور .ممحق ( )0بطاقة المقابمة بعد التحكيم .
 التقديم والترحيب والتعارف .
 المحاور .

المحور األول :طبيعة الممارسات التدريسية من وجية نظر الطالبات :
 ماىي وجية نظرك في الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية؟
 من وجية نظرك ىل تحقق الممارسات التدريسية لممعممة أىداف الدرس؟

المحور الثاني  :الممارسات التدرسية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين:
 ىل لديك خمفية مسبقة عن ميارات القرن الحادي والعشرين؟
 ماىي أىم ميارات القرن الحادي والعشرين التي تحتاجيا الطالبة في الوقت الحالي من
وجية نظرك؟

المحور الثالث :ميارة التعاون:
 ماىي التوجييات التي تقدميا المعممة لممشاركة داخل الفصل الدراسي؟
 كيف تقوم المعممة بحث اعضاء الفريق عمى التفاعل ؟
 ىل تشجع المعممة عمى طرح التساؤالت واالجابات في فريقك؟
 ىل تحث المعممة عمى جودة نتاج الفريق ؟
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المحور الرابع :ميارة االتصال :
 ماىي وسائل التواصل المتاحة بينك وبين المعممة؟
 ىل توجيك المعممة الستخدام وسائل التقنية أثناء الحصة الدراسية وكذلك في حل الواجبات؟
 ىل تطمب منك المعممة كتابة تقرير أو حل مشكمة أو بحث أو تمخيص فكرة؟

المحور الخامس :ميارة حل المشكالت :
 ىل تطمب منك المعممة ابداء وجية نظرك حول مشكمة ما؟
 ىل تنمى المعممة لديك ميارة التقييم واصدار الحكم حول مشكمة ما ؟
 ما ىي الممارسات التي تسيم في ذلك ؟
 ماىي االساليب التي تستخدميا المعممة لتشجيعك عمى تقديم حل لممشكمة؟

 والشكر والتقدير.
وستقوم الباحثة بتسجيل المقابمة وتدوينيا فوريا  ،وذلك لمحصول عمى فيم أعمق.
المصداقية:
لقد بيَّنيا كريسويل

0245/ 0241 ( Creswellم ) بأنيا " أحد ركائز البحث

النوعي والذي يحدد ىل النتائج صحيحة حسب ما يراه الباحث أو المشترك في الدراسة أو
بحسب القراء أنفسيم .كما سيتم تحقيق المصداقية في الدراسة الحالية من خالل تطبيق محكات
ماكسويل :Maxwell,1992

أوال :الصدق الوصفي :Descriptive validity
استخدمت الباحثة مجموعة من أدوات جمع البيانات

 Triangulationوىي ( المالحظة،

والمقابمة) ،حيث قامت بمالحظة معممتين من معممات الفيزياء ومقابمة ثالث طالبات في المرحمة
الثانوية سعياً في تحقيق الصدق الوصفي لمدراسة .
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ثانيا :الصدق التفسيري :Interpretive validity
يقصد بالصدق التفسيري االىتمام بمنظور المشاركين حيث يجب عمى الباحثة التأكد من
دقة سموكيات المشاركات وتصرفاتين الحقيقية بعيداً عن المثالية ولكي يتحقق الصدق التفسيري
ستقوم الباحثة باستخدام أسموب المشاركة االسترجاعية لممشاركات وذلك لفيم آرائين وأفكارىن
الفيم الدقيق والعميق فال بد من الرجوع لمشريك البحثي حتى تتأكد الباحثة من صحة ودقة
تفسير الباحثة وأن ما نقمتو وما رأيتو صحيح.

ثالثا :الصدق النظري : Theoretical validity
ستختار الباحثة نظرية كبرى لالنطالق بدءاً من أسئمة البحث واإلجابة عنيا وتفسير

النتائج في ضوء ىذه النظرية فالصدق النظري ال بد من ارتباطو بنظرية وىذا أمر ميم لمغاية .
وستتبنى الباحثة في التفسير النظري لمدراسة النظرية البنائية لتقديم تفسير أدق وأعمق
لمواقع الميداني.

رابعا :الصدق التقويمي : Evaluative validity
يقصد با لصدق التقويمي موضوعية الباحث وقدرتو عمى تقرير البيانات بطريقة غير

متحيزة ودون إصدار أحكام عمى البيانات وتقويميا.
فالباحثة لم تقيم البيانات أثناء إجراء المقابمة وذلك بغية عدم الوقوع في التحيز

خامسا :االعتمادية Dependability

يمكن زيادة االعتمادية في األبحاث النوعية من خالل مدقق خارجي لمبيانات (قد تكون
مشرفة تربوية أو إحدى الزميالت في الميدان وذات خبرة) لمقيام بالتدقيق الخارجي وذلك لفحص
عمميات جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا واإلطالع عمى ما تم تسجيمو وتدوينو سواء من
المقابالت أو المالحظات  .كذلك تظير االعتمادية من خالل تحكيم أدوات الدراسة حيث تم
تحكيميا من قبل أستاذ المقرر وثالثة من الزميالت وتم اعتماد التعديالت المناسبة كما
تراىا الباحثة.
في البحث النوعي يكون التركيز عمى الصدق الداخمي الذي ييتم بالمعاني والخبرات في
الموقف أو الظاىرة قيد الدراسة أكثر بكثير من االىتمام بمفيوم التعميم المطمق.
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جدول (  )1محكات ماكسويل و اإلجراءات المتبعة في الدراسة
المحكات

م

التعريف

اإلجراء المتبع لتحقيقو في الدراسة

يشير إلى دقة الوقائع المرصودة كما ىي موثقة
وموصوفة من قبل الباحث وقد يكون من خالل
تطبيق استراتيجية التقاطع الثالثي او المتعدد
 Triangulationباستخدام عدة مراقبين
لمالحظة ووصف سموك مجتمع الدراسة
واإلطار الذي يوجدون فيو وتسمع ىذه الطريقة
بالتأكد من دقة المالحظات حتى يتمكن
المراقبون من االتفاق عمى ماتم التوصل إليو
مما يجعل البحث أكثر جدارة بالدقة.
دقة الحقائق التي يسمعيا أو يشاىدىا الباحث
ويجب التأكد من عدم تحريف ىذه الحقائق.

4

الصدق الوصفي

0

الصدق التفسيري

تفسير الموقف من خالل تفاعل الباحث بذلك
الموقف الذي جمعت فيو البيانات كما أن
التفسير الصحيح ىو الذي يأخذ في االعتبار
معاني األشياء كما يدركيا المشاركين  .كما ان
التفسير الصادق والصحيح إذا لقي التأييد من
قبل المشاركين أنفسيم.

0

الصدق النظري

يتعمق باألطر المفاىيمية التي يطورىا الباحث
قبل وأثناء إجراء بحثو كما يرتبط بالتفسيرات
النظرية المسبقة.

1

الصدق التقويمي

يقصد بو عممية البحث واالستنتاجات التي تم
التوصل إلييا وفق معايير ضمن إطار تقويمي
محدد ومن أىم ىذه المعايير الشفافية والتناغم
والتجانس والتواصل .

2

االعتمادية

تأسيس مشاركة بينويو أو تماسك لضمان عدم
وجود خالفات أو تعارضات داخمية بغية النظر
عن من يقدم ىذه الضمانات  .واالعتمادية ىي
أحد أدوات الصدق النوعي كما ذكرىا
(ماكسويل  )4660،استقرار البيانات حيث
يؤسس الباحث نظام تدقيق خارجي فيقوم
شخص آخر بدور المدقق الخارجي لفحص
عمميات جمع البيانات والتحميل والتفسير .
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تعددت مصادر اشتقاق المعمومات كما تعدد
استقبال واستجالب واستقطاب المعمومات
من أكثر من مشارك ومن أكثر من أداة
بيدف محاولة جعل مصدر تفسير البيانات
بشكل متقارب والقضاء عمى التعارضات
المتوسطة عند خروجيا من التحميل بغية
الخروج بجواب شامل ومفسر لمبيانات فقد
استعانت الباحثة بمقابمة ثالثة طالبات
ومالحظة معممتين .
االىتمام بمنظور المشاركين وذلك باستخدام
أسموب المشاركة االسترجاعية وذلك لفيم
آراء وأفكار المبحوثين الفيم الدقيق والعميق
من خالل الرجوع إلى الشريك البحثي لمتأكد
من صحة ودقة تفسير الباحثة وأن ما نقل
وما تمت رؤيتو صحيح .
ستختار الباحثة نظرية كبرى لالنطالق بدءا
من أسئمة الدراسة واإلجابة عنيا وتفسير
النتائج في ضوء ىذه النظرية وسوف تتبنى
الباحثة في التفسير النظري النظرية البنائية.
لم يتم تقييم البيانات أثناء تطبيق أدوات
الدراسة تجنبا لموقوع في التحيز كذلك سيتم
التقييم والحكم عمى البيانات وعمل مقارنة
بين ما ينتج من بيانات من أدوات
الدراسة(المالحظة والمقابمة) لمتأكد من
صحتو و عدم وجود تعارض  .ومن
استراتيجياتو التأمل وفحص القيم الشاذة
والسالبة.

ستعتمد الباحثة عمى مشرفة تربوية لمقيام
بالتدقيق الخارجي ،وذلك لتدقيق عمميات
جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا ،من خالل
االطالع عمى ماتم تسجيمو وتدوينو من
مقابالت ومالحظات.
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تحميل البيانات وتصنيفيا :
تعتبر عممية تحميل البيانات أكثر المراحل صعوبة وغموض ،فيي بحث منظم عن
المعنى المتضمن بالبيانات أو المتعمق بيا وىي طريقة لمعالجة المعمومات والموالفة بينيا والتعمم
منيا بحيث يمكن إيصال ما تعممو لآلخرين ،فالتحميل عممية إبداعية ونقدية في ذات الوقت إذ
تعتمد عمى الباحث ومدى اطالعو وفيمو العميق لمظاىرة المدروسة والقدرة عمى الربط بين
عوامل متعددة في سياق الدراسة  .فيي عممية ذاتية يجتيد فييا الباحث بعدم التحيز  .وتمر
عممية تحميل البيانات بعدة مراحل وىي :
تنظيم البيانات في ىذه المرحمة يكون لدى الباحث كم كبير من البيانات تم جمعيا من
قبل عن طريقة المالحظة والمقابمة وىذه البيانات تحتاج إلى تنظيم وتبويب لمرجوع إلييا بسكل
سريع وتتم عممية التصنيف إما بشكل يدوي او باستخدام برامج الحاسب اآللي وقد صنفت
الباحثة البيانات يدويا حيث قسمت البيانات بناء عمى أسئمة الدراسة إلى
بعد جمع البيانات يقوم الباحث في ىذه المرحمة بتنظيم وترتيب البيانات لمرجوع إلييا
بشكل سريع ،والتعامل معيا بيسر ،ويمكن تصنيفيا بالطريقة التي يراىا الباحث مناسبة لو ،إما
بالطريقة اليدوية أو باستخدام برامج حاسوبية تساعد في تنظيم البيانات النوعية .وقد قامت
الباحثة باستخدام التصنيف اليدوي لمبيانات  ،حيث قسمت البيانات في ضوء اسئمة الدراسة إلى
خمسة محاور وىي:
 بيانات متعمقة بطبيعة الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء. بيانات متعمقة بميارات االتصال بيانات متعمقة بميارات التعاون. بيانات متعمقة بميارات حل المشكالت . بيانات متعمقة باالحتياجات التطويرية المتعمقة بمعممات الفيزياء .تصنيف البيانات وترميزىا
يتم في ىذه المرحمة اعطاء عناوين لممعمومات التي تحتوييا البيانات المجموعة وىذه
الجزئيات قد تكون كممة أو عبارة أو جممة أو فقرة كاممة وفي ىذا التصنيف يكون ىناك عنوان
أو اسم لتمك الجزئيات الذي يرى الباحث أنيا ميمة في بحثو.
تسجيل المالحظات
في ىذه المرحمة يجب عمى الباحث ان يعيد القراءة ويسجل المالحظات أي بعد إعطاء
عنوان مميز لكثير من جزئيات البيانات وتكون ىذه المالحظات عن طريق أسئمة تؤدي إلى
مزيد من البحث أو عمى شكل تسجيل عالقات بين الفئات التي وضعت وفي ىذه المرحمة يحدد
الباحث ما إذا كانت العينة مرضية وتفي بالغرض أم ال .
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تحديد االنساق و األنماط :
يتم تحديد األنساق واألنماط في نوع نوع من التصنيف ويكون عمى مستوى أعمى وفي
ىذه الدراسة تم ترميز البيانات وتقسيميا عمى ثالثة مراحل وىي :
أوال :مرحمة الترميز المفتوح  :وىو المستوى األول من التحميل المفاىيمي لمبيانات وفيو تم
تنظيم األفكار الرئيسة والتي تعكس الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية
في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين باالعتماد عمى تحميل أدوات الدراسة وىي
المالحظة والمقابمة.
ثانيا :مرحمة الترميز المحوري  :وفيو يوسع نطاق عممية التجريد من مفاىيم الدرجة األولى إلى
مفاىيم عميا ويقوم الباحث بالربط بين الفئات لدمجيا وتجميعيا في مفاىيم أكثر شمول تتضمن
فئات فرعية وفي ىذه الدراسة تم جمع األفكار ذات المحتوى المتشابو من الممارسات التدريسية
 ،حيث اشتمل عمى ( 40محور ) (جدول ترميز البيانات ،ص . )00
ثالثا  :الترميز االنتقائي  :ىو المرحمة النيائية في عممية الترميز والتي نحتاج فييا إلى تحديد
فئة أساسية وألننا نريد في النياية دمج الكثير من البيانات التي تمت معالجتيا فيجب ان تكون
الفئة أو الموضوع الرئيسي عمى مستوى عالي وكافي من التجريد حتى نتمكن من استيعاب
تكون مع بعضيا البعض
الفئات األخرى .وفي ىذه الدراسة تم دمج الفئات الرئيسة التي ّ
الموضوعات الشاممة  .واشتمل عمى خمس فئات ،والتي تسيم في النياية باإلجابة عمى
أسئمة الدراسة .

نموذج التحميل :
النموذج التفسيري في التحميل:
ستتبع الباحثة في تحميل لمبيانات النموذج التفسيري وىو الذي ييدف إلى إعطاء معنى

لمبيانات وذلك عن طريق الربط فيما بينيا واكتشاف العالقات بينيا والوصول إلى معنى ومحاولة
فيم لؤلوضاع االجتماعية بتوليد توضيحات لما يجري فييا وعدم االكتفاء بالنظرة السطحية
وفييا يتم عمل االستنتاجات وبناء الرؤى العميقة وربط الفعل بالمغزى وتوضيح الفيم
واستخالص النتائج والدروس( العبدالكريم . )0240،وتسعى الباحثة من وراء استخدام النموذج
التفسيري توضيح وتحديد الممارسات وتفسيرىا والتي بدورىا تساعد عمى فيم طبيعية الممارسات
التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية وأىمية ىذه الممارسات في تنمية ميارات القرن
الحادي والعشرين .
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الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء
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جدول ترميز البيانات
المرحمة األولى  :الترميز المفتوح
األفكار الرئيسة التي تعكس الممارسات التدريسية
لمعممات الفيزياء في ضوء ميارات القرن الحادي
والعشرين
1

التخطيط لمدرس بمنيجية عممية واضحة
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إدارة وقت التعمم
االلتزام بأخالقيات المينة
التواصل والتعزيز
التغذية الراجعة
الربط بواقع الحياة
ابداء الرأي
احترام وجيات النظر
أسئمة مثيرة لعمميات التفكير العميا
تنوع أساليب التقويم
تشجيع التعمم الذاتي

أدوات جمع البيانات
المالحظة

المقابمة






























كتابة األبحاث و التقارير
استخدام التكنولوجيا
تفعيل بوابة المستقبل
استخدام تطبيقات األجيزة الذكية
التعاون
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المشاركة المنظمة
تنوع األنشطة الصفية
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تفعيل التقنية بكفاءة
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التعمم في مجموعات
تفعيل التقنية الحديثة
التشجيع عمى االستزادة من المعرفة حول
موضوع الدرس
تمخيص األفكار

تنوع األسئمة الصفية
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المرحمة الثانية:
الترميز المحوري
تجميع األفكار
بمحتوى متشابو من
الممارسات
التدريسية وقراءة
األدوات









دمج الفئات الرئيسة
معا
التي ّ
تكون ً
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نتائج البحث الرئيسة ذات
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التخطيط لمدرس

استراتيجيات
التدريس


المرحمة الثالثة:
الترميز االنتقائي

طبيعة الممارسات
التدريسية

إجابة السؤال األول
تحديد واقع الممارسات
التدريسية لمعممات
الفيزياء في ضوء ميارات
القرن الحادي والعشرين
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التدريسية لمعممات
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نتائج الدراسة

عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا :

سعت الباحثة إلى تحقيق أىداف الدراسة وذلك من خالل اإلجابة عمى أسئمة البحث ،
وبعد تحميل أدوات الدراسة المالحظة والمقابمة ظيرت النتائج كالتالي:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول :
ما الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية في ضوء ميارات
القرن الحادي والعشرين؟
اتفقت آراء الطالبات عمى أن الممارسات التدريسية لممعممة (م )4متنوعة  ،فقد ذكرت
( ط " )4أن الممارسات التدريسية لممعممة(م )4ممتازة ويعجبني طريقتيا في الشرح مما جعل
مقرر الفيزياء سيال  .كذلك تشجعنا نتعمم مع بعضنا البعض ونق أر عن موضوعات الدروس،
كذلك تزودني بمعمومات اثرائية من خارج الكتاب المدرسي " ( مقابمة  / 4س /4ت-5
4114/0/00ىـ).كما ذكرت ( ط" )0أنو من وجية نظري المعممة (م )4شرحيا ممتاز ويعجبني
"(مقابمة /0س /4ت4114/0/00-5ىـ) .ما الطالبة (ط )0فقد ذكرت" أن المعممة (م )0شرحيا
حمو ولكن صوتيا أحيانا يكون عالي جدا ويشتتني كذلك تعجبني طريقة إجراء التجارب في
المعمل مما يساعدنا عمى اكتساب ميارات متعددة من خالل المحاولة والخطأ كما أن المعممة
توجينا في حال أخطأنا" (مقابمة /0س /4ت4114/0/00-42ىـ).
وأسفرت المالحظة أيضاً أن الممارسات التدريسية لممعممة (م ")4امتازت بالتمايز وتم
دمج التقنية بالتعميم األمر الذي سيل عممية التعمم عمى الطالبات كما نوعت المعممة (م ) 4في
األسئمة الصفية وأساليب التقويم كما فعمت الجانب العممي في الدرس
( .مالحظة/4س4114/0/5/4ىـ) .أما ما يتعمق بتفسير الباحثة " فترى الباحثة أن تمايز
األساليب ودمج التقنية بالتعميم والتنوع في األسئمة الصفية وأساليب التقويم وتطبيق التجارب
العممية جميعيا تساعد عمى التعمم الفعال لدى الطالبات كذلك تمكن المعممة من المادة
العممية جميعيا تسيم في اكتساب الطالبات ميارات القرن الحادي والعشرين .
كما تنوعت األساليب التدريسية المستخدمة من قبل المعممة (م )0حيث ظير ذلك جميا
في استثمار مصادر متنوعة لممعرفة الممكنة واستخدام الخبرات والمعارف السابقة وربطيا بواقع
حياة الطالبات ،والربط بالمواد الدراسية األخرى وىي الرياضيات واألحياء و الطب.كما ابدعت
المعممة (م )0في تنويع األسئمة الصفية حيث كانت من مستويات مختمفة تتحرك في ست
اتجاىات بطريقة فعالة متوازنة لجميع الطالبات .كما ظير مراعاة المعممة (م )0بتقديم تغذية
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راجعة لمطالبات ( .مالحظة/0س4114/0/42/4ىـ) .و ترى الباحثة أن األساليب التي اتبعتيا
المعممة (م ) 0مالئمة ومناسبة لطبيعة الدرس كذلك تنوع األسئمة الصفية بطريقة ابداعية و دمج
التقنية في التعميم والربط بواقع الحياة وبالمواد األخرى األمر الذي أدى إلى التفاعل الجيد من
قبل الطالبات .كما أن المعممة ( م )0متمكنة من المادة العممية بشكل جيد األمر الذي سيل
عمى الطالبات فيم موضوع الدرس  .ميارة التعاون من خالل المجموعات التعاونية .
أما ما يتعمق بالسموكيات واألساليب التي تقوم بيا المعممة (م )4بصورة مباشرة وغير
مباشرة فقد أظيرت المالحظة استخدام المعممة(م)4لؤلنشطة الصفية المتنوعة  ،وتفعيل التعمم
النشط بشكل ممحوظ واستخدام عدة استراتيجيات تدريسية حديثة كما انيا فعمت العمل الجماعي
متمثال بتقسيم الطالبات إلى مجموعات تعاونية كذلك اتضحت التغذية الراجعة عند المعممة (م)4
 .كما اتضح استخدام المعممة (م )4لتطبيقات االيباد واالجابة عمى استفسارات الطالبات .أما ما
يتعمق بتفسير الباحثة" فترى الباحثة أن من أىم ميارات القرن الحادي والعشرين و التي قد تنمييا
تنوع األنشطة واألساليب داخل حجرة الصف وتقسيم الطالبات إلى مجموعات تعاونية واستخدام
استراتيجيات التعمم النشط والحرية في اصدار واتخاذ القرار المناسب واستخدام تطبيقات االيباد
والمتمثل في تطبيق قارئ األكواد كل ذلك ينمي لدى الطالبات ميارات االتصال والتعاون وحل
المشكالت والتفكير الناقد( .مالحظة/4س4114/0/5/6ىـ) .بينما وزعت المعممة (م)0
الطالبات في مجموعات مع مراعاة الفروق الفردية حيث بادرت الطالبات بتوزيع األدوار فيما
بينين داخل المجموعة الواحدة واستطعن إدارة فريق العمل بأنفسين وظير روح الفريق الواحد
أما المعممة (م)0فقد كانت ميسرة وموجية لين ( .مالحظة/0س4114/0/42/44ىـ).
أما ما يتعمق بتفاعل المعممة مع الطالبات ومالو من انعكاس في تنمية ميارات القرن
الحادي والعشرين فقد أظيرت المالحظة أن تفاعل المعممة (م )4امتاز بالسالسة والمرونة حيث
تحدثت بمغة عممية صحيحة وواضحة كما أنيا قدمت لطالباتيا تعزي از معنويا كما رحبت بأي
تساؤل أو استفسار من قبل الطالبات  .اتضح تشجيعيا لمطالبات عمى طرح األسئمة وتقبل آراء
اآلخرين واحترام وجيات النظر وفي نياية الدرس وزعت عمى الطالبات واجب منزلي وحددت
موعدا لتسميمو كما راعت المعممة (م )4وضوح الصوت ونوعت من نبراتيا حسب الموقف
التعميمي كما أنيا وظفت تطبيقات األيباد في تدعيم الشرح وحث الطالبات عمى المشاركة
والتعاون فيما بين المجموعات كما أنيا تستخدم لغة الجسد.و ترى الباحثة أن تمتع المعممة بمغة
عممية صحيحة وواضحة واستخدام لغة الجسد وتميزىا بتشجيع وتعزيز طالباتيا كذلك استخداميا
لمتكنول وجيا الحديثة كل ذلك قد يسيم بتنمية العديد من ميارات القرن الحادي والعشرين لدى
الطالبات مثل ميارة االتصال والتعاون واحترام الوقت والتنظيم والميارات الشخصية .
(مالحظة/4س4114/0/5/00ىـ).
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بينما اتسم تفاعل المعممة (م)0مع الطالبات بالوضوح من خالل التحدث بمغة عممية

واضحة تنوعت فييا نبرات الصوت حسب الموقف التعميمي كما أنيا شجعت الطالبات عمى

التعبير عن آرائين وكانت المعممة (م )0تتنقل بين المجموعات وتقوم بدور المرشد والميسر
لمعممية التعميمية مع تقديم تغذية راجعة فورية لمطالبات .ترى الباحثة أن استخدام المعممة لغة

ع ممية واضحة وتغيير نبرات الصوت كما أن استخدام لغة الجسد والتنقل بين المجموعات أدى
إلى تحقيق التفاعل الجيد لممعممة األمر الذي يساىم في تنمية العديد من ميارات القرن الحادي

والعشرين ومن ضمنيا االتصال وميارة حل المشكالت وميارة التعاون .
(مالحظة/0س4114/0/42/43ىـ).

أما ما يتعمق بأىم الممارسات التدريسية التي تقوم بيا المعممة و تسيم في تنمية

ميارات القرن الحادي والعشرين داخل حجرة الصف أسفرت الممارسات التدريسية لممعممة (م)4

والتي ظيرت في المالحظة من خالل تقسيم الطالبات في مجموعات منظمة مراعية الفروق

الفردية ظير فييا حماس الطالبات والعمل بروح الفريق الواحد .كما وجيت المعممة إلى ضرورة

التفاعل مع زميالتيا بنفس المجموعة بحيث يتاح لمجميع المشاركة كذلك الحرص عمى تقديم

التغذية الراجعة الفورية كما أشارت إلى ضرورة جودة نتاج العمل .كذلك طرحت المعممة (م)4

العديد من األسئمة ذات مستويات عميا لمتفكير ومن خالل األنشطة التي قدمتيا المعممة (م)4

واستخداميا لميارات كورت 4كما اتضح استخدام المعممة (م ) 4لبوابة التحول الرقمي في
الواجبات المنزلية واألنشطة كذلك من خالل إنشاء قناة خاصة عمى التمقرام لتبادل اآلراء

والمناقشات في حدود موضوعات المقرر  .كما أن جو الحصة الدراسية اتسم باألريحيو واليدوء

واالنسجام والتفاىم بين المعممة (م ) 4وطالباتيا .وترى الباحثة من خالل الممارسات التدريسية
لممعممة أنيا تسيم في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين .فميارة التعاون اتضحت من خالل

تشجيع العمل الجماعي والتفاعل مع الزميالت وجودة نتاج العمل أما ميارة االتصال فظيرت
من خالل انشاء قناة خاصة بالتمقرام وتفعيل بوابة المستقبل.أما ميارات حل المشكالت األنشطة

المستخدمة لمطالبات األمر الذي يسيم في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار وابداء الحمول كما

ظيرت ميارة التفكير الناقد من خالل طرح أسئمة ذات مستويات عميا لمتفكير

(مالحظة/4س4114/0/5/02ىـ) .بينما استخدمت المعممة (م )0أنشطة متنوعة في الدرس

كذلك تنوعت األسئمة الصفية حيث طرحت أسئمة ذات مستويات تفكير عميا كذلك استخدمت

المعممة جياز العرض الداتاشو لعرض مقطع فيديو وقد تنوعت مصادر المعرفة لدى
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المعممة(م )0كما انيا نوعت باالستراتيجيات التدريسية مثل العصف الذىني والتمخيص كما أن
تعامل مع الطالبات بأسموب تربوي قائم عمى االحترام وتعتقد الباحثة أن من أىم ميارات القرن

الحادي والعشرين والتي قد تنمييا ممارسات المعممة

ميارة التعاون من خالل المجموعات

التعاونية أما ميارة االتصال فظيرت من خالل التنوع في مصادر المعرفة واستخدام التقنية

الحديثة أما والتفكير الناقد وحل المشكالت فمن خالل األسئمة الصفية ذات المستويات العميا من

التفكير واالنشطة المتنوعة (.مالحظة/0س4114/0/42/00ىـ).

كذلك ما يتعمق بأىم الممارسات التدريسية في ضوء ميارات القرن الحادي

والعشرين فقد ذكرت الطالبة (ط)4

" بأن ميارات القرن الحادي والعشرين ىي الميارات

التي تساعدنا عمى حل المشكالت وكذلك استخدام التكنولوجيا وميارات التفكير .

( مقابمة  / 4س /1ت4114/0/00-5ىـ)  .بينما ذكرت الطالبة (ط )0بأن لدييا خمفية عن

ميارات القرن الحادي والعشرين ومنيا الحصول عمى المعرفة بأنفسنا وميارات التفكير

وحل المشكالت والتعمم الذاتي  ( .مقابمة  / 0س /1ت4114/0/00-5ىـ) .بينما ذكرت

الطالبة (ط" )0أن من أىم ميارات القرن الحادي والعشرين ميارة التفكير الناقد واستخدام التقنية

" ( .مقابمة  / 0س /4ت4114/0/00-42ىـ) .

كذلك أكدت الطالبات عمى حث المعممة عمى التعاون والتفاعل وطرح التساؤالت

واالجابات والحث عمى جودة مخرج العمل فقد ذكرت الطالبة(ط ")4أن المعممة تشجعنا
عمى المشاركة وتطمب منا تقديم أفكار إبداعية حيث أن جميع المشاركات مقبولة كذلك نجري

التجارب واألنشطة في مجموعات تعاونية كذلك وتشجع المعممة (م )4األعمال المتميزة .

( مقابمة  / 4س /3ت4114/0/00-5ىـ)  .بينما ذكرت الطالبة(ط " )0أن المعممة تحفزنا عمى

ا لمشاركة سواء بإعطاء الدرجات أو معنويا والقيام بأدوارنا في المجموعة وتجري بين المجموعات
تحديات محددة بزمن وىذا يولد لدينا الحماس كما ان المعممة متجاوبة مع أسئمتنا كذلك تحثنا
عمى جودة نتاج المجموعة بإرسال أعمالنا إلى قائدة المدرسة ويتم شكرنا بالطابور الصباحي".

( مقابمة  / 0س /2ت4114/0/00-5ىـ) .أما الطالبة (ط )0فقد ذكرت أن المعممة(م" )0

تشجعنا عمى المشاركة كما انيا تتأكد من أن الكل شارك كما أنيا تقسم الطالبات لمجموعات
تعاونية كما انيا تحثنا عمى جودة نتاج الفريق حيث تعرض مشاريعنا وتقيمنا قائدة المدرسة

وبعض المعممات"( مقابمة  / 0س /5ت4114/0/00-42ىـ) .
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كذلك أشارت الطالبات إلى طرق التواصل مع المعممة (م )4ووسائل التقنية المستخدمة
في الحصة وفي حل الواجبات وكل ما يتعمق بكتابة التقارير أو حل مشكمة أو القيام ببحث أو
تمخيص فكرة فقد ذكرت الطالبة (ط" )4أن المدرسة مفعمة لبوابة المستقبل فيتم من خالليا حل
الواجبات واألنشطة كذلك يتم استخدام تطبيقات الجوال ومنيا التمقرام كما يطمب منين إعداد
بحوث عممية أو تنفيذ مشاريع وكتابة التقارير وتمخيص األفكار" ( .مقابمة  / 4س /44ت-5
4114/0/00ىـ) .
بينما الطالبة (ط )0فقد ذكرت "أننا نستخدم بوابة المستقبل و تطبيقات األيباد كما يتم
تقديم مشاريع أو أبحاث في الفيزياء"  ( .مقابمة  / 0س /42ت4114/0/00-5ىـ)  .أما
الطالبة (ط ) 0فذكرت "أن التواصل يكون عن طريق الواتساب وحل الواجبات من خالل بوابة
المستقبل أو بدفتر خاص بالفيزياء أو بالكتاب"( .مقابمة  / 0س /40ت4114/0/00-42ىـ).
أما ما يتعمق بميارة حل المشكالت فقد ذكرت الطالبة (ط " )4أن المعممة م 4تشجعنا
نقيم ممفات اإلنجاز لبعضنا البعض وأعمال
عمى إبداء آرائنا حول مشكمة معينة كذلك ّ
المجموعات"  ( .مقابمة  / 4س /41ت4114/0/00-5ىـ) .
أما الطالبة (0ط) فقد ذكرت" أن المعممة تستخدم استراتيجية العصف الذىني ويتم تقييم

سجالت االنجاز" ( .مقابمة  / 0س /40ت4114/0/00-5ىـ)  .أما الطالبة (ط )0فذكرت بأنو
يخصص  42درجات سواء لممشروع أو لمبحث العممي  ( .مقابمة  / 0س /44ت-5
4114/0/00ىـ).
وترى الباحثة أن الممارسات التدريسية لمعممة الفيزياء والمتمثمة في استخدام العديد
من استراتيجيات التعمم النشط والحرص عمى تفعيل التعمم التعاوني واستخدام التكنولوجيا في

عممية التعمم كذلك استخدام األساليب التشجيعية والتحفيزية المتنوعة جميعيا تعزز من جودة
عممية التعميم .

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :
سبل تطوير الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية في ضوء
ما ُميارات القرن الحادي والعشرين؟
توصمت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي تسيم في تنمية الممارسات التدريسية
لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين  ،حيث حيث
أظيرت المالحظة التي قامت الباحثة عمى معممتين بأن ىناك جوانب قوة  ،يجب عمييما
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أ /وفاء بنت فيد بن سميمان العنزي
د /عبدالرحمن النصيان

الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التركيز عمييا  ،فقد أظيرت مالحظة المعممة (م )4جوانب القوة التي تتمتع بيا المعممة (م )4من
حيث ميارة تنظيم الوقت وتوزيع الميام بين الطالبات واطالع الطالبات عمى ما ىو مطموب
منين وعرض أىداف الدرس وتوضيح أىم مفرداتو كذلك المشاركة الفعالة من قبل الطالبات
وتشجيعين عمى االستفسار وزيادة دافعيتين من خالل التعزيز اإليجابي لين وتحفيزىن كذلك
تنوع أساليب التدريس واستراتيجياتو المستخدمة حيث استخدمت التعمم التعاوني والعصف الذىني
والتقييم الذاتي وحث الطالبات عمى التوسع والبحث في موضوع الدرس مما يسيم في اكساب

الطالبات العديد من ميارات القرن الحادي والعشرين وىي وعي الطالبات بأىمية الوقت وحسن
إدارتو وميارة التعاون والتواصل كذلك تنمية ميارات حل المشكالت والتفكير والبحث العممي
(مالحظة/4س 4114/0/5/ 20ىـ).
بينما أظيرت مالحظة المعممة (م)0

بأن ىناك العديد من جوانب القوة التي

تميزت بيا المعممة (م )0داخل مختبر الفيزياء منيا مناسبة وقت الحصة مع الدرس والمشاركة
الفعالة والتعامل مع الطالبات بشكل تربوي والجو العام لمدرس كان مريح لمغاية يسوده االحترام ،

كما أنيا ترشد الطالبات وتحثين عمى العمل الجماعي بكل تنظيم  ،مما أسيم في اكساب
الطالبات العديد من ميارات القرن الحادي والعشرين وىي وعي الطالبات بأىمية الوقت وحسن

إدارتو وميارة التعاون وميارة التواصل كذلك تنمي لدى الطالبات ميارة حل المشكالت .

(مالحظة/0س 4114/0/42/00ه)

أما ما يتعمق بجوانب القصور لدى المعممة (م )4تبدو نادرة إلى حد ما وقد يعيب عمى

المعممة (م )4التركيز عمى مشاركة طالبات دون أخريات .فال بد أن تعي المعممة (م )4ضرورة

توزيع النظر واشراك جميع الطالبات قدر اإلمكان .

أما بالنسبة لممعممة (م )0تبدو قميمة جدا وقد لوحظ عدم التقيد بزمن الحصة األساسي

وزيادة  42دقيقة األمر الذي قد يولد الشعور بالممل بمدى الطالبات وقد يرجع ذلك لطبيعة محتوى
مقرر من حيث كمية المعمومات الفيزيائية ( .مالحظة/0س 4114/0/42/06ه)

وترى البا حثة أنو ال بد لمعممة الفيزياء من التنويع في األنشطة واألسئمة الصفية ذات
المستويات العميا لمتفكير األمر الذي يسيم في خمق بيئة تعميمية مميزة تسيم في إكساب
الطالبات لميارات متنوعة من ميارات القرن الحادي والعشرين وتحقيق األىداف المرجوة من
خالل الممارسات التدريسية المتنوعة مما يسيم في تحسين عممية التعميم والتعمم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتوصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والمقترحات:
النتائج:
 تمتاز طبيعة الممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة الثانوية بتضمينيا مياراتمتعددة من ميارات القرن الحادي والعشرين بدرجات متفاوتة فقد ظيرت ميارة التعاون
والتواصل بشكل واضح وبدرجات متوسطة مثل ميارة التفكير الناقد وحل المشكالت.
 ضرورة التركيز عمى ميارات التفكير واإلبداع وحل المشكالت لما لو من انعكاس في تحقيقاألىداف المرجوة من المقرر وكذلك ضرورة االىتمام بإكساب الطالبات القيم والميارات
المختمفة كالتعاون ،والعمل بروح الفريق الواحد واإليثار والتشجيع وابداء وجيات النظر واآلراء
والحوار والمناقشة.

 ضعف معرفة طالبات المرحمة الثانوية بميارات القرن الحادي والعشرين  ،مما يستمزم رفعمستوى التثقيف في الميارات وزيادة مستوى التنمية و تضمينيا في المقررات.

المقترحات:
 تشجيع معممات الفيزياء في المرحمة الثانوية عمى تبادل الخبرات التدريسية لتعزيز الخبراتالمميزة لدى الطالبات .

 إعداد برامج التدريب لمعممات الفيزياء والتي تتضمن ورض عمل لمتثقيف بميارات القرنالحادي والعشرين وأىمية تنميتيا لدى الطالبات .
-

تعزيز سبل التواصل بين المعممات والطالبات وتكوين عالقات جيدة تعين عمى التعمم

واستم ارريتو.

 استحداث قائمة معايير خاصة بالممارسات التدريسية لمعممات الفيزياء في المرحمة في ضوءميارات القرن الحادي والعشرين لتقويم األداء التدريسي لين .

 استحداث قائمة معايير خاصة بالممارسات التدريسية لمعممات المواد العممية كالكيمياءواألحياء والرياضيات في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين لتقويم األداء التدريسي لين.
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المراجع العربية:
ترلينج ،بيرني .فادل ،تشارلز .)0240(.ميارات القرن الحادي والعشرين التعمم لمحياة

في زمننا .ترجمة بدر عبداهلل الصالح .النشر العممي والمطابع .جامعة
الممك سعود.

الحربي ،عبدالكريم .والجبر ،جبر .)0243(.وعي معممي العموم بالمرحمة االبتدائية في

محافظة الرس بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين .دار سمات

لمدراسات واألبحاث.

الحطيبي ،دينا .)0245(.تقويم أداءات تدريس معممي العموم بالمرحمة المتوسطة عمى
ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين .المؤسسة الدولية آلفاق

المستقبل.

رزق ،فاطمة .)0242(.استخدام مدخل  STEMالتكاممي لتعمم العموم في تنمية ميارات القرن

الحادي والعشرين وميارات اتخاذ القرار لدى طالب الفرقة األولى بكمية

التربية .دراسات عربي في التربية وعمم النفس .رابطة التربويين العرب.

زيتون ،عايش .)4652(.العالقة بين فيم معممي العموم الطبيعية لبعض المفاىيم الحديثة في
تدريس العموم اإلنسانية.

الشافعي ،صبحية .عثمان ،أماني .)0240( .مبادئ البحث التربوي .الرياض :مكتبة الرشد.
الطناوي ،عفت.)0243(،التدريس الفعال ،تخطيطو ،مياراتو ،استراتيجياتو ،تقويمو.دار المسيرة
لمنشر والتوزيع  .عمان.

طو ،عبداهلل .)0246( ،فاعمية وحدة في الفيزياء في ضوء مدخل " العموم – التكنولوجيا

– اليندسة – الرياضيات)STEMلتنمية ميارات القرن الحادي
والعشرين لدى طالب المرحمة الثانوية .مجمس النشر العممي  .جامعة

الكويت

العبدالكريم ،راشد.)0240 (.البحث النوعي في التربية .النشر العممي والمطابع .جامعة الممك
سعود.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غانم ،تفيده .)0243( ،برنامج تدريبي مقترح في كفايات معمم القرن الحادي والعشرين قام
عمى االحتياجات التدريبية المعاصرة لمعممي العموم بالمرحمة االبتدائية
وأثره في تنمية بعض الكفايات المعرفية لدييم .المؤتمر الدولي األول
:توجيات استراتيجية في التعميم – تحديات المستقبل .جامعة عين شمس.
كمية التربية .القاىرة.
الفقية ،أحمد .)0244(.تصميم البحث النوعي في المجال التربوي مع التركيز عمى بحوث تعميم
المغة العربية .المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية .مركز رفاد
لمدراسات واألبحاث
القحطاني ،محمد .)0241(.معايير الجودة في األداء التدريسي ألساتذة مقررات الدبموم العام
في التربية بجامعة الممك خالد  .المممكة العربية السعودية .عدد(.)04
.406-62
القحطاني ،نورة.) 0245 (.األصول الفمسفية وتطبيقاتيا التربوية .العبيكان .المممكة العربية
السعودية.
قنديمجي ،عامر .السامرائي ،إيمان .)0226(.البحث العممي الكمي والنوعي .دار
اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.عمان ،األردن
كريسويل  ،ج 0245 (.م ) تصميم البحوث الكمية والنوعية والمزجية
( ترجمة د.عبدالمحسن القحطاني) الكويت  .دار المسيمة لمنشر والتوزيع.
( العمل األصمي نشر في 0241م).
ما ارزانو،ىيفمبور .)0244(.تدريس وتقويم ميارات القرن الحادي والعشرين  .ترجمة:
مدارس ظيران األىمية.الخبر.دار الكتاب التربوي.
المصعبي ،ارزقة .)0244(.تقويم األداء التدريسي لمعممات العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء
ميارات القرن الحادي والعشرين .المؤسسة العربية لالستشارات العممية
وتنمية الموارد .جامعة الممك خالد .المممكة العربية السعودية.
محمد ،كريمة .)0245(.برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات األداء التدريسي لمعممي الفيزياء
بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين .المجمة
المصرية لمتربية العممية.
محمد .)0244( ،مستقبل التعميم المدرسي في البمدان العربية في ضوء معطيات القرن
الحادي والعشرين .تصور مقترح .المجمة التربوية . )65(02:الجزء
األول.056-000 ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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المراجع االلكترونية
ليرز ،سيو .)0241(.تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين :أدوات عمل ،ترجمة :محمد بالل
الجيوسي ،متاح عبر الرابط:
www.abege.org/aportal/books/books_detail.html?id=553819251618
http: //6112
مشروع الممك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعميم العام ،استراتيجية تطوير التعميم العام في
المممكة العربية السعودية ،تم استرجاعو بتاريخ 4114/4/46ىـ عمى
رابط موقع تطوير:
http://www.tatweer.edu.sa/en
ىيئة تقويم التعميم العام ،برنامج المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام بالمممكة العربية السعودية.
( .)0221متاح عمى الرابط:
http://www.peec.gov.sa/services/curriculum-criteria
Palmer.T (2015).15 Characteristics of a 21st –Century Teacher
http://www.edutopia.org
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