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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(5) 29

درجة استخدام معلمي الفيزياء في األردن الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في
مناھج العلوم
The Degree of Physics Teachers, use of Instructional and Assessment
Strategies Included in Science Curriculum in Jordan
سالم خليفات
Salem Khleifat
مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط ،األردن
بريد الكترونيsalemkhleifat@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2013/3/12) :تاريخ القبول(2014/8/27) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس
والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي ،وأثر كل من النوع االجتماعي
والمؤھل العلمي والخبرة التدريسية على استخدامھم لھذه االستراتيجيات .وتوجھت تحديداً
لإلجابة عن األسئلة اآلتية (1 :ما درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم
المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي؟  (2ھل تختلف درجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي باختالف النوع
االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والخبرة التدريسية؟ تكونت عينة الدراسة من ) (60معلما ً ومعلمة،
ممن يدرسّون مناھج العلوم وسبق لھم أن تدربوا على استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم
المتضمنة في مناھج العلوم ،موزعين على المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم
لمنطقة السلط في األردن .أظھرت الدراسة النتائج اآلتية :أ( إن درجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،كانت متفاوتة وتوزعت بين
) (%56.7لالستخدام العالي ،و) (%43.3لالستخدام المتدني .ب( وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ) (α = .05في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس
والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي ،تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح
اإلناث ،كما أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى
) (α = .05في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في
مناھج العلوم في تدريسھم الصفي ،تعزى لمتغيري المؤھل العلمي ،والخبرة التدريسية.
الكلمات المفتاحية :معلمو الفيزياء ،استراتيجيات التدريس ،استراتيجيات التقويم ،مناھج
العلوم ،التدريس الصفي.
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Abstract
This study aimed to explore the degree of using instructional and
assessment strategies included in science curriculum by physics teachers,
in their classroom instruction, and the effect of each of gender,
qualifications and instructional experience on the degree of using these
strategies in their classroom instruction. The aim of this study was to
answer the following questions: 1) What is the degree of using
instructional and assessment strategies included in science curriculum in
their classroom instruction? 2) Does the degree of using instructional and
assessment strategies included in science curriculum in their classroom
instruction differ due to gender, scientific degree and instructional
experience? The sample of the study, consisted of (60) male and female
teachers, who teach physics distributed on the public schools of the
directorate of Salt Governorate. The study revealed the following results:
a) The degree physics teachers use instructional and assessment strategies
included in science curriculum, were (56.70%) of those with a high usage
of the strategies, (43.30%) of those with a low usage of the strategies. b)
There were significant differences at (α=0.05) for the degree of using
these strategies included in science curriculum in their classroom
instruction, due to the variable of gender for the sake of females. The
results also showed that there are no significant differences at (α=0.05),
for the degree of using these strategies by physics teachers which are due
to the variable of the scientific degree and the instructional experience.
Key Words: Physics Teachers،, Instructional Strategies, Assessment
Strategies, Science Curriculum, Classroom Instruction.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا
جاء اھتمام دول العالم بالتربية بشكل دائم ومتميز باعتبارھا األداة الرئيسة في تربية األفراد
وتنشئتھم تنشئة سليمة ليكونوا قادرين على أداء ما يترتب عليھم من أدوار حياتية تجاه مجتمعھم
 وكونھا تسھم إسھاما ً فاعالً ورئيسا ً في تحقيق أھداف المجتمع في التطور الشامل الذي،وأمتھم
 كما أن ما يشھده العالم في ھذا.يسعى لتحقيقھا من خالل مجموعة من البرامج التربوية المتطورة
العصر من نمو متسارع في عالم المعرفة ووسائل التعلم والتعليم الحديثة والتنافس الواضح بين
 جعل الوسائل التقليدية غير قادرة على مواكبة التطور والمنافسة بشكل فاعل في،ھذه الوسائل
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التنمية ،وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على استراتيجيات وطرائق التدريس التي تھيئ فرص تعلم
مستمر وميسر للجميع يلبي الحاجات الحاضرة والمستقبلية ،ويم ّكن المتعلم من المساھمة في
التنمية الشاملة في مجتمعه.
فالتربية عملية مخططة ومقصودة ،تھدف إلى إحداث تغيرات إيجابية مرغوبة تربويا ً
واجتماعيا ً في سلوك المتعلم وتفكيره ووجدانه )زيتون .(1994 ،وحتى تكون التربية عملية تھتم
بالنواحي الجسمية ،والعقلية ،واالجتماعية ،والخلقية ،والعاطفية ،والجمالية كان ال بد من مراعاة
قواعد التدريس ،واستيعابھا وفھمھا؛ ألن ھذا يسھل على المعلم مھ ﱠمتَهُ ،ويوصله إلى تحقيق
األھداف التعليمية التعلمية بأقل جھد وبسرعة أيضاً ،ويحقق أغراض الطالب في التعلم ،والنمو
السوي )الحيلة.(2001 ،
لقد حصل في العقد األخير تحوّل في تدريس العلوم من التركيز على التعليم من أجل أن
يصبح البعض علماء ومھندسين إلى تعليم الطالب جميعھم ليصبحوا مثقفين علميا ً ولكي يشاركوا
بفاعلية في التغير التقني الذي شمل العالم ،وبنا ًء على مشروع )" (2061العلوم لكل األمريكان"
الذي قدمته المؤسسة األمريكية لتقدم العلومAmerican Association for the :
)) ،(Advancement of Science (AAAS, 1989والذي كان يھدف إلى تحقيق ثقافة
علمية في غرفة الصف ،يجب أن يكون ھناك بحث واستقصاء علمي بدالً من حفظ المعلومات
وص ﱢمھا ،حيث إن طبيعة العلوم معتمدة على مبدأ التقصي .وتعليم العلوم يتطلب فھما ً للتفكير
العلمي أو طرائق علمية يتم التعلم بواسطتھا من خالل تفاعل الطالب مع األنشطة واألدوات
لتلبية حاجاتھم ورغباتھم وتوجھاتھم ).(Hardiman, 2002
وق د أوص ت المؤسس ة األمريكي ة لتق دم العل وم ) (AAASف ي ع ام  1989بمجموع ة حل ول
مقترحة إلنقاذ واقع التعليم في أمريكا ،نورد منھا :أھمية ربط الطلبة باالستقصاء ،والتع اون عل ى
حل مشكالت حقيقية لبناء فھم عميق للعلم في بيئة تعلمية بنائية يكون الطال ب فيھ ا مح ور العملي ة
التعليمي ة ،ك ي يتوص ل إل ى المعرف ة بنفس ه م ن خ الل خب رات مخطط ة م ن المعل م ت دور ح ول
ظ واھر حياتي ة ك ي تثي ر اھتم ام الطال ب ودافعيت ه لح ل المش كالت والتع اون م ع أقران ه داخ ل
مجموعات صغيرة من خالل قيامه بأنشطة استكشافية يتوصل من خاللھا إلى تكوين بنية معرفي ة
متماسكة خاصة به ،وتكسبه في الوقت نفسه مھارات عملية يتوصل في نھايتھ ا إل ى ح ل المش كلة
موضوع االكتشاف الذي قام به ).(Marx et al. 2003
فالمعلم ھو المح ور األساس ي إلنج اح العملي ة التربوي ة ف ي أي برن امج ترب وي ،س واء أك ان
ألطفال عاديين ،أم ذوي حاجات خاصة ،ألن المعلم ھو الذي يھيئ المنا َخ الذي يع زز ثق ة الم تعلم
بنفسه أو يدمرھا ،ويق وي روح اإلب داع أو يقتلھ ا ،ويثي ر التفكي ر الناق د أو يحبط ه ،ويف تح المج ال
للتحصيل واإلنجاز أو يغلقه ،ويؤكد ) (Cooper, 1999أن المعلم يحتل المرك ز األول م ن حي ث
األھمي ة ب ين خمس ة عش ر ع امالً أساس يا ً ذك رت م ن قب ل خب راء الت دريس )الحيل ة والغ زاوي،
.(2003
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ونظ راً لتن وع األھ داف والمواق ف التعليمي ة المختلف ة خ الل عملي ة توص يل المعلوم ات ف ي
طرائ ق الت دريس ،يواج ه المعل م بع ض المش كالت الناتج ة م ن ھ ذا التن وع واالخ تالف ،ف بعض
الدروس تحتاج إلى تذكر الوقائع ،وال بعض يحت اج إل ى تحلي ل ،وال بعض اآلخ ر إل ى الفھ م .وھ ذه
الطرائق المتنوعة ذات األھداف المتنوعة؛ وإن كانت مرتبطة باإلنسان ،إال إنھ ا تحت اج إل ى تع دد
في المداخل التدريسية واستراتيجيات تدريس بديلة تحقق تلك األھداف .فأصبح دور المعل م ال ذكي
الواعي ھو االنتقاء الصحيح للمواقف المصنفة ،واستخدام استراتيجيات تدريس فعّال ة تص لح لك ل
موق ف تعليم ي ،وتص ميم طرائ ق تناس ب متغي رات الموق ف التعليم ي ،ومرون ة واعي ة بالم دخل
المناسب لتحقيق الطريقة التي تتضمنھا االستراتيجية )قالدة.(1997 ،
والقاعدة األساسية ھ ي أن ه ال يوج د طريق ة ت دريس واح دة تكف ي لتحقي ق األھ داف جميعھ ا،
فالطريقة المناس بة ل تعلم مفھ وم م ا ،تختل ف ع ن الطريق ة المناس بة إلكس اب اتج اه مع ين ،أو تعل م
مھارة م ا ،وبالت الي تص بح طريق ة اإللق اء والتحف يظ والتس ميع المص احبة للتنظ يم التقلي دي للم ادة
الدراسية غير كافية )اللقاني.(1995 ،
فاستراتيجية التدريس ھي في مجملھا "مجموع ة م ن إج راءات الت دريس المخت ارة س لفا ً م ن
قب ل المعل م أو مص ّمم الت دريس ،يخط ط الس تخدامھا أثن اء تنفي ذ الت دريس ،بم ا يحق ق األھ داف
التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة ،وفي ضوء اإلمكانات المتاحة" )زيتون.(1999 ،
إن معرف ة المعل م الواس عة بطرائ ق الت دريس واس تراتيجيات التعل يم المتنوع ة وقدرت ه عل ى
استخدامھا ،تساعده بال شك في معرفة الظروف التدريسية المناسبة للتطبيق ،بحيث تص بح عملي ة
التعل يم مش وقة وممتع ة للطلب ة ،ومناس بة لق دراتھم ووثيق ة الص لة بحي اتھم اليومي ة ،واحتياج اتھم،
وميولھم ،ورغباتھم ،وتطلع اتھم المس تقبلية .وق د ج اءت اس تراتيجيات الت دريس الحديث ة إلص الح
الخلل في طرائق التدريس التي تعتمد العشوائية في بعض األحيان )مرعي.(1993 ،
وانطالق ا ً م ن إيم ان وزارة التربي ة والتعل يم بال دور المرك زي للمعل م بوص فه عنص راً
ف اعالً وم ؤثراً ف ي تحقي ق أھ داف النظ ام الترب وي؛ إذ يش ّكل حج ر الزاوي ة ف ي أي إص الح أو
تط ور ترب وي ،فق د أول ت خط ة التط وير الترب وي ف ي األردن اھتمام ا ً كبي راً ب المعلم،
فأش ارت التوص ية العاش رة م ن توص يات الم ؤتمر ال وطني األول للتط وير الترب وي ال ذي عق د
ف ي عم ان ع ام  1987المتعلق ة بإع داد المعل م إل ى تأكي د ض رورة إيج اد أنم اط متط ورة ف ي
ب رامج إع داد المعلم ين وت دريبھم أو إع ادة النظ ر ف ي ب رامج إع دادھم وت دريبھم ،وذل ك انس جاما ً
م ع االتج اه الع المي المعاص ر ف ي ت دريب المعلم ين الق ائم عل ى النظ ر إل ى عملي ة ت دريب
المعلم ين كعملي ة مس تمرة ،وق د ب دأت وزارة التربي ة والتعل يم ومن ذ ع ام  2003بتنفي ذ مش روع
) Education Reform for Knowledge Economy (ERfKEال ذي ج اء امت داداً
لمشروع التطوير التربوي عام  ،1987واستدعى ذلك مزيداً من االھتم ام بدرج ة وع ي المعلم ين
لھذه التطورات وتحقيق اتجاھات ايجابية لديھم نحوھا ،وبأھمي ة رف ع كفاي اتھم ومھ اراتھم المھني ة
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لتحقيق األھداف المرجوة م ن التط وير الترب وي نح و االقتص اد المعرف ي م ن خ الل تق ديم ب رامج
تدريبية للمعلمين على استراتيجيات التدريس والتقويم ،وھي:
أوالً :استراتيجيات التدريس
إستراتيجية التدريس المباشر :تستخدم ھذه االستراتيجية ف ي الحص ص محكم ة البن اء الت ي
يعدھا ويديرھا المعلم .وھذه الطريقة تتحكم بمجال االنتباه ،خاصة عند وجود قيود زمنية؛ إذ تق دم
المادة التعليمية من خالل طرح األسئلة والعبارات التي تسمح بالحصول على التغذية الراجعة من
الطلب ة ،حي ث توج ه اس تجابة الطلب ة المعل م ليكيّ ف ال درس حس ب الحاج ة .إن الس مة الممي زة
الستراتجية التدريس المباشر ھو سيطرة المعلم على النش اط الص في ،ف المعلم يحك م س ير الحص ة
عن طريق تقديم المعلومات جاھزة للطالب وعرض الحلول للمشكالت والمواق ف الت ي يم ر فيھ ا
الطلب ة .إن األس اس ال ذي تبن ى علي ه االس تراتيجية ھ و التسلس ل ال دقيق ف ي ع رض الخب رات
التعليمية وسھولة وصول المعلوم ة للطال ب ،وم ن أمثل ة الت دريس المباش ر :المحاض رة ،الع رض
التوضيحي ،ضيف زائر ،أوراق العمل ،أسئلة وإجابات ،أنش طة الق راءة المباش رة ،حلق ة البح ث،
العم ل ف ي الكت اب المدرس ي ،البطاق ات الخاطف ة ،الت دريبات والتم ارين )وزارة التربي ة والتعل يم،
.(2006
إس تراتيجية ال تعلم التع اوني :يعتب ر ال تعلم التع اوني كاس تراتيجية تعليمي ة بأن ه أح د
استراتيجيات التدريس والتعلم النشط التي جاءت به وأكدت ه الحرك ات التربوي ة المعاص رة ،حي ث
يعمل فيه الط الب ف ي مجموع ات تعاوني ة ص غيرة ) 5-2ط الب( تح ت إش راف المعل م وتوجيھ ه
وإدارته ،ويكون الطالب عادةً م ن مس تويات وق درات مختلف ة )غي ر متجانس ة( ،ويتع اون ط الب
المجموعة الواح دة عل ى تحقي ق أھ داف مش تركة لزي ادة تعلمھ م ،وتعل يم بعض ھم بعض اً ،وي رتبط
نجاح استراتيجية التعلم التعاوني باإلعداد الجيد لھا قبل تطبيقھا في الصفوف الدراس ية ،ويتض من
إعداد االستراتيجية ست مراحل ،ھي )زيتون:(2007 ،
مرحل ة التھيئ ة الح افزة ،وھ ي مرحل ة إث ارة تفكي ر الطلب ة وج ذب انتب اھھم نح و موض وع
ال درس أو المھم ة أو المش كلة الم راد بحثھا،ومرحل ة توض يح المھ ام أو المش كالت التعاوني ة،
والمرحل ة االنتقالي ة ،وھ ي مرحل ة تھيئ ة الط الب للعم ل التع اوني ،ومرحل ة عم ل المجموع ات،
وھي مرحلة الممارسة من قِبل الطلب ة للمھم ات المطلوب ة م نھم ،ومرحل ة المناقش ة الص فية ،وي تم
فيھا تبادل المجموعات لألفكار والنتائج ،وأخيراً مرحل ة خ تم )إنھ اء( ال درس ،وي تم فيھ ا تلخ يص
الدرس بعرض األفكار والنتائج والحلول التي توصل إليھا الطالب.
ي تم م ن خ الل اس تراتيجية ال تعلم التع اوني تش جيع ال تعلم الفع ال ذي المعن ى ،وتوزي ع
المسؤوليات ،إذ أن كل فرد قادر على تحمل المسؤولية فھو يلع ب دوره ال ذي ح دد ل ه ،مم ا يعن ي
مصلحته ومصلحة المجموعة التي ينتمي إليھا ،فالمجموعة تتشكل لتحقيق أھداف معينة ،وتوزي ع
المھ ام ب ين أفرادھ ا حس ب الق درة والمھ ارة واالس تقاللية ،لتعط ي فرص ا ً أفض ل لتحقي ق أھ داف
المجموعة .كما أن العمل الجماعي يطور التفاعل ،وعادات اإلصغاء ،ومھارات النق اش والح وار
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والتعبي ر ع ن ال نفس .وم ن أمثل ة التعل يم الق ائم عل ى العم ل الجم اعي :المناقش ة ،ت دريب الزمي ل،
المقابل ة) ،فك ر ،زاوج ،وش ارك( ،الش بكة ،ال تعلم الجم اعي التع اوني ،الطاول ة المس تديرة ،نظ ام
الزمالة )وزارة التربية والتعليم.(2006 ،
إستراتيجية التدريس الق ائم عل ى األنش طة :إن األنش طة تمث ل عنص راً رئيس ا ً م ن عناص ر
المنھاج ويقصد بھا "الجھ د العقل ي أو الب دني ال ذي يبذل ه الم تعلم )أو المعل م( م ن أج ل بل وغ نت اج
ما" ،ھذا يشير إلى أن النشاط له مض مون ول ه خط ة يس ير عليھ ا ول ه نت اج يس عى لتحقيق ه ،وھ و
بحاجة إلى تقويم لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق النتاج المراد بلوغه ،وبذلك يك ون النش اط تعليمي ا ً
إذا قام به المعلم ،وقد يكون تعلميا ً إذا قام به المتعلم ،والنشاط التعليمي ھو وسيلة للنش اط التعلم ي،
وال يج وز التعام ل م ع األنش طة التعليمي ة واألنش طة التعلمي ة منف ردة ،ب ل أنش طة تعليمي ة تعلمي ة
متجمعة مع بعضھا مش ّكلة خطوات الستراتيجيات تعلم قائم على النشاطات .وتشجع استراتيجيات
التدريس القائم على النشاطات الطلبة على التعلم من خالل العمل وتوفير فرص حياتية حقيقية لھم
للمساھمة في تعلم موجه ذاتيا ً .ويمكن اس تخدام ھ ذه االس تراتيجية ل تفحص وض ع غي ر م ألوف أو
الستكش اف موض وع م ا بش كل عمي ق .وتش مل اس تراتيجيات الت دريس الق ائم عل ى النش اطات م ا
يأتي :المناظرة ،زيارة ميدانية ،تقديم عروض ش فوية ،األلع اب ،المناقش ة ض من فري ق ،الت دريب
الرواية ،التعلم من خ الل المش اريع ،الدراس ة المس حية ،الت دوير .وال تعلم الق ائم عل ى تنفي ذ الطلب ة
لمش اريع مختلف ة ھ و مث ال الس تراتيجيات الت دريس الق ائم عل ى النش اطات ،إذ إن ھ ذه النش اطات
تعزز االستقاللية والتعلم التعاوني ،حيث يتقدم الطلبة في النشاطات كل حسب سرعته واھتمامات ه
ومس تواه .والت دريس م ن خ الل النش اطات يش جع الطلب ة عل ى تحم ل مس ؤولية تعلمھ م )وزارة
التربية والتعليم.(2006 ،
استراتيجية التدريس القائم على حل المشكالت :تعتبر استراتيجية التدريس القائم عل ى ح ل
المش كالت م ن االس تراتيجيات الھام ة ف ي التعل يم وال تعلم ،لم ا ت وفره م ن اس تثارة للدافعي ة وح ب
االستطالع ،والرتباطھا بقض ايا حياتي ة ي تم تفحص ھا م ن قب ل الطلب ة ،وتش جع ھ ذه االس تراتيجية
مستويات عليا في التفكير .وطريقة ح ل المش كالت ف ي الت دريس ت تم م ن خ الل الخط وات اآلتي ة
)وزارة التربية والتعليم:(2006 ،
أ.

تقديم المشكلة )المسألة( من خالل موقف حياتي أو من خالل عناصر المحتوى.

ب .مساعدة الطلبة على تحليل عناصر المشكلة.
ج .توجيه مجموعة من األسئلة للطلبة بھدف مساعدتھم على وضع خطة الحل المناس بة )اختي ار
العمليات المناسبة(.
د .تقديم المعرفة الجديدة وتنفيذ الحل.
ه .تقييم الحل وكتابة االستنتاجات.
و .توسيع المسألة بتعديل شروطھا ،أو تعميمھا.
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استراتيجية االستقصاء :تعتب ر إس تراتيجية االستقص اء إح دى االس تراتيجيات الحديث ة الت ي
تن ادي بھ ا الھيئ ات المتخصص ة ف ي المن اھج وط رق الت دريس عل ى مس توى ع المي .فم ا ھ و
المقصود باالستقصاء؟
على الرغم من تعدد التعريفات لمفھوم االستقصاء إال انه يمكن تعريفه على النحو اآلتي:
ھو العملية التي يتم من خاللھا وضع المتعلم ف ي موق ف تعليم ي مثي ر يش ككه ف ي موق ف م ا
من مواق ف الدراس ة ،ويدفع ه إل ى اس تخدام أس لوب ح ل المش كالت والطريق ة العلمي ة ف ي التفكي ر
والبحث بھدف الوصول إلى فكرة أو تعميم أو مبدأ يمكن على أساسه اتخ اذ ق رار وم ن ث م تطبي ق
ھ ذا الق رار أو إع ادة االستقص اء م ن جدي د .وم ن الخط أ الحك م عل ى موق ف م ا ان ه مش كلة أو
استقصاء أو تفكير ناقد أو غير ذلك من مجرد محتوى ھذا الموقف وصياغته ،ولكن ما يحدد ذل ك
ھو طريقة عرض ھذا الموقف نفسه ق د يص لح لالستقص اء ،أو لح ل المش كالت ،أو التفكي ر الناق د
)وزارة التربية والتعليم.(2006 ،
وتتميز إستراتيجية االستقصاء في مناھج العلوم وتدريسھا كم ا تش ير أدبي ات ت دريس العل وم
بمميزات عديدة ،يمكن أن يكون من أبرزھا اآلتي )زيتون :(2005 ،تجعل عمليتي التعلم والتعليم
تتمحور حول المتعلم ،وتعمل على تنمية مھارات االستقصاء واالكتشاف واالستفسار العلمي عن د
المتعلم ،وتنمي التفكي ر العلم ي ل دى الم تعلم ،وتش جع اس تمرارية ال تعلم )ال ذاتي( ودافعي ة الم تعلم
نحو التعلم ،وتھتم ببناء شخصية المتعلم من حيث ثقته واعتم اده عل ى ال نفس ،وش عوره باإلنج از،
وزيادة مستوى طموحه ،وتطوير مواھبه ،كم ا أنھ ا تنم ي مفھ وم ال ذات عن د الم تعلم ،إض افةً إل ى
أنھا تعمل على تنمية االتجاھات والميول العلمية عند المتعلم.
إس تراتيجية التفكي ر الناق د :التفكي ر الناق د ھ و اس تخدام التحلي ل والتقي يم ومراجع ة ال ذات،
ويتطل ب اإلب داع واالس تقاللية ،ويش مل التفكي ر الناق د :مھ ارات م ا وراء المعرف ة ،والمنظﱢم ات
البصرية ،والتحليل .ويمكن توظي ف اس تراتيجية التفكي ر الناق د م ن خ الل م ا يل ي )وزارة التربي ة
والتعليم:(2006 ،
العصف الذھني ،إنتاج حلول وبدائل كثيرة ،النظر للقضية موضوع البحث من زوايا متعددة
وم ن منظ ورات مختلف ة ،التفكي ر بطريق ة خالق ة للوص ول إل ى حل ول جدي دة ،الفرص ة الكافي ة
للمش اركة ،اإلص غاء الفاع ل واالحت رام ،التفكي ر الك افي قب ل التح دث ،المعرف ة القبلي ة الالزم ة،
تسجيل جميع األفكار للتوصل إلى األولويات وخطط العمل.
وتظھر أھمية التفكير الناقد من خالل اآلتي )العمري:(2004 ،
 .1حاجة المجتمع للمفكرين الناقدين :لقد ظھر االھتمام بتعليم التفكير الناقد في المجتمعات،
عندما شعر األھالي بعد تحضير أبنائھم في المدرسة للمستقبل ولحياتھم العملية؛ إذ الحظوا
أن األشخاص الناجحين في أعمالھم ھم القادرون على التحليل ،وتقييم المواقف ،وإصدار
األحكام الناقدة لألعمال التي يقومون بھا .وأن الطلبة الناجحين ھم القادرون على تجاوز
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حدود غرفة الصف في تفكيرھم ،لذلك جاء التأكيد على تعليم مھارات التفكير الناقد لتعزيز
قدرات الطلبة التفكيرية.
 .2حاجة المراھقين لمھارات التفكير الناقد :يتأثر شباب اليوم بالثورة المعلوماتية والتكنولوجية
وما تقدمه لھم من رسائل وقيم من دول مختلفة بالعالم ،وعندما يقرأ الطلبة الصحف والكتب
المدرسية غالبا ً ما يفترضون أن ما جاء فيھا صحيح وأنھا مصدقة ،وقد أدى ازدياد استخدام
الحاسوب إلى تسارع ھذا االتجاه؛ خاصة إذا كانت اآلراء مدعمة بأدلة وأمثلة ،لذلك فإن
تدريب الطالب على استخدام مھارات التفكير الناقد يعزز خبرتھم لتحليل ما يسمعون وتقييم
عالقاتھم االجتماعية ،وعدم تقبل المعلومات واآلراء ووجھات النظر التي تعرض عليھم إال
بعد تحليلھا وتقييمھا ونقدھا ،والعمل على تكييف ھذا التطور وما يوفره من معلومات ھائلة
مع مجتمعھم وبيئتھم.
ثانيا ً :استراتيجيات التقويم وأدواته
استراتيجيات التقويم :وفيما يلي استراتيجيات التقويم المتضمنة في مناھج وكتب العلوم
)وزارة التربية والتعليم:(2005 ،
استراتيجية التقويم المعتمد على األداء :وھي قيام المتعلم بتوضيح تعلمه ،من خالل
توظيف مھاراته في مواقف حياتية حقيقية ،أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية ،أو قيامه
بعروض عملية يظھر من خاللھا مدى إتقانه لما اكتسب من مھارات ،في ضوء النتاجات
التعليمية المراد إنجازھا .وتعد كل من الفعاليات اآلتية نموذجا ً مالئما ً لتطبيق ھذه االستراتيجية:
التقديم ،العرض التوضيحي ،األداء ،الحديث ،المعرض ،المحاكاة  /لعب األدوار ،المناقشة /
المناظرة.
اس تراتيجية التق ويم ب القلم والورق ة :وتتمث ل ھ ذه االس تراتيجية ف ي االختب ارات بأنواعھ ا،
وتھدف إلى قياس مس توى ام تالك المتعلم ين للمھ ارات العقلي ة واألدائي ة المتض منة ف ي النتاج ات
التعليمي ة لموض وع أو مبح ث مع ين باس تخدام أدوات مع دة بعناي ة وإحك ام .فاالختب ار عب ارة ع ن
طريقة منظمة لتحدي د مس توى تحص يل الطلب ة لمعلوم ات ومھ ارات ،ف ي م ادة دراس ية ت م تعلمھ ا
مسبقا ً.
اس تراتيجية المالحظ ة :وھ ي عملي ة يتوج ه فيھ ا المعل م أو المالح ظ بحواس ه المختلف ة نح و
المتعلم ،بقصد مراقبته في موقف نشط ،وذل ك م ن أج ل الحص ول عل ى معلوم ات تفي د ف ي الحك م
عليه ،وفي تقويم مھاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وطريقة تفكيره.
اس تراتيجية التق ويم بالتواص ل :وھ ي عملي ة ي تم فيھ ا جم ع المعلوم ات م ن خ الل فعالي ات
التواص ل ع ن م دى التق دم ال ذي حقق ه الم تعلم ،وك ذلك معرف ة طبيع ة تفكي ره ،وأس لوبه ف ي ح ل
المشكالت.
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استراتيجية مراجعة الذات :تحويل الخبرة السابقة إلى تعلم بتقييم ما تعلمه ،وتحديد م ا س يتم
تعلم ه الحق ا ً ،وال تمعن الج اد المقص ود ف ي اآلراء والمعتق دات ،والمع ارف ،م ن حي ث أسس ھا
ومستنداتھا ،وكذلك نواتجھا ،في محاولة واعية لتشكيل منظومة معتقدات على أسس من العقالني ة
واألدل ة ،وعملي ة الرج وع إل ى م ا وراء المعرف ة للتفكي ر الج اد بمغزاھ ا م ن خ الل تط وير
استدالالت ،فالتعلم عملية اشتقاق مغزى من األحداث السابقة ،والحالي ة لالس تفادة منھ ا ك دليل ف ي
السلوك المستقبلي.
أما أدوات التقويم المتضمنة في مناھج وكتب العلوم )وزارة التربية والتعليم ،(2005 ،ھي:
قائم ة الرص د/الش طب :عب ارة ع ن قائم ة األفع ال  /الس لوكيات الت ي يرص دھا المعل م ،أو
الطالب أثناء تنفيذ مھمة أو مھارة يرص دھا المعل م أو الطال ب .وتع د م ن األدوات المناس بة لقي اس
مدى تحقق النتاج ات التعليمي ة ل دى الطلب ة ،ويس تجاب عل ى فقراتھ ا باختي ار إح دى الكلمت ين م ن
رض ،نع م أو ال ،غالب ا ً أو
رض أو غي ر م
األزواج اآلتي ة )عل ى س بيل المث ال( :ص ح أو خط أ ،م
ٍ
ٍ
نادراً ،موافق أو غير موافق ،مناسب أو غير مناسب.
سلم التقدير العددي :ھو أداة بسيطة تظھر فيما إذا كانت مھارات المتعلم متدنية أو مرتفع ة،
حيث تخضع كل فقرة لتدريج من عدة فئات أو مستويات ،حيث يمثل أحد طرفي ه انع دام أو وج ود
الصفة التي نقدرھا بشكل ضئيل ويمثل الطرف اآلخر تم ام أو كم ال وجودھ ا ،وم ا ب ين الط رفين
يمثل درجات متفاوتة من وجودھا.
سلم التقدير اللفظي :عبارة عن سلسلة م ن الص فات المختص رة الت ي تب ين أداء الطال ب ف ي
مستويات مختلفة .إنه يشبه تماما ً سلم التقدير ،ولكنه في الع ادة أكث ر تفص يالً من ه ،مم ا يجع ل ھ ذا
السلم أكثر مساعدة للطالب في تحديد خطواته التالية في التحسن.
سجل وصف سير التعلم :ھو سجل منظم يكتب فيه الطالب عبر الوقت عبارات ح ول أش ياء
قرأھا أو شاھدھا أو م ّر بھا في حياته الخاصة ،حيث يسمح له بالتعبير بحريّ ة ع ن آرائ ه الخاص ة
واستجاباته حول ما تعلمه.
السجل القصصي :عبارة ع ن وص ف قص ير م ن المعل م؛ ليس جل م ا يفعل ه الم تعلم ،والحال ة
التي تمت عندھا المالحظة .مثالً ،من الممكن أن يدوّن المعلم كيف عمل المتعلم ض من مجموع ة،
حيث يدوّن أكثر المالحظات أھمية حول مھارات العمل ضمن مجموعة الفريق.
والسؤال ھنا :إل ى أي درج ة يس تخدم المعلم ون ھ ذه االس تراتيجيات التجديدي ة ف ي تدريس ھم
الصفي؟ وذلك تحقيقا ً لما سعت إليه وزارة التربية والتعليم إلح داث نقل ة نوعي ة بطرائ ق الت دريس
وبخاصة تدريس العلوم.
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الدراسات السابقة
من أجل تغيير ما ھو قائم وتقليدي في نظامنا التربوي والذي يعيق التق دم والتط ور ومواكب ة
التوجھات الحديثة التي تشھدھا الدول المتقدمة في أنظمتھا التعليمي ة ،ال ب د م ن التجدي د ف ي قط اع
التربية في ش تى المج االت وخاص ة فيم ا يتعل ق ب القرارات والتش ريعات والق وانين وذل ك لتحقي ق
تطور ملم وس يس اعد ف ي تغيي ر ممارس ات الع املين ف ي التربي ة والتعل يم الت ي ألفوھ ا من ذ زم ن،
وبخاصة المعلمين الذين يؤثرون سلبا ً وإيجابا ً على سلوك الفرد وعل ى ج ودة التعل يم ونوعيت ه .إن
تط وير ممارس ات المعلم ين الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم الحديث ة ال ت أتي بش كل طبيع ي
)تلقائي( بل تحتاج إل ى تط وير ت دريجي م ن خ الل المنھ اج والت دريب المس تمر واألنش طة بحي ث
تك ون موجھ ة نح و فھ م المعلم ين لھ ذه االس تراتيجيات ،وكيفي ة ترجم ة ھ ذا الفھ م ف ي ممارس ات
غرفة الصف ،وھذا يتطلب تبني سياس ات تربوي ة تعن ى ب أمور ب رامج الت دريب والتأھي ل للمعل م،
وتستند على أھم ما جاءت به البحوث والدراسات في ھذا المجال ،فكان ھناك دراسات ھدفت إل ى
الكشف عن ممارسات المعلمين الستراتيجية أو أكثر من استراتيجيات التدريس والتقويم.
ففي دراسة قام بھا أب و س نينه ) (Abu-Sneineh, 1988ھ دفت إل ى وص ف المعرف ة الت ي
يمتلكھا معلّمان اثنان من معلمي الفيزياء في المرحلة الثانوية ،وحلل فيھا المفاھيم الفيزيائية للمادة
التي يدرّسانھا ،وكيفية تناولھما للموضوع الذي يدرّسانه .واستخدم فيھا لجمع البيانات :المالحظ ة
المباشرة لكيفية الت دريس بمع دل  4-3س اعات يومي اً ،ولثالث ة أي ام ف ي األس بوع ،وأرب ع مق ابالت
رس مية اس تغرقت ك ل منھ ا م ن  90 -50دقيق ة ،وتس جيالت ل بعض أج زاء م ن الحص ص،
والمالحظات ميدانية ،ووثائق من كتابات كل من المعلم ْين .وبينت ھذه الدراسة أن التخطيط يوجّه
ت دريس ك ل م ن المعلم يْن ،وأنھم ا كان ا يتجنّب ان ط رح المعرف ة المج ردة ،ويش ّكالن المعرف ة
الفيزيائية بطريقة تتيح لھما تغطية مادة المنھاج الواسعة في صف يحوي ع دداً كبي راً م ن الطلب ة.
وخلصت الدراسة إل ى نتيج ة مؤداھ ا أن المعلم يْن كان ا يأخ ذان ح الً وس طا ً ب ين م ا يعتق دان وب ين
متطلبات الواقع الذي يُواجھانه.
وھدفت دراسة ك ارنز ) (Carnes, 1997إل ى تع رّف الممارس ات التعليمي ة والمعرف ة ل دى
فئة من معلمي العل وم بالم دارس المتوس طة ال ذين ش اركوا ف ي برن امج التط وير المھن ي المكث ف،
وقد انتقل الباحث لدى استخدامه الطريق ة البنائي ة م ن دور الباح ث ع ن الحقيق ة إل ى دور الم تعلم،
لھذا ركز على معرفة المعلمين المتعلقة بتدريس العلوم ومح اوالتھم لتغيي ر ممارس اتھم التعليمي ة،
حي ث س اعدت المالحظ ات الص فية ف ي فھ م الطريق ة الت ي ي درّس بھ ا معلم و العل وم ،ووف رت
مق ابالت المعلم ين فرص ة لتفس ير م ا يفك روا ب ه ويفعل وه .لق د ك ان الھ دف معرف ة م ايعنيھم تنفي ذ
التغيرات في استراتيجيات تدريس العلوم واستندت النتائج على أراء تاريخي ة وثقافي ة وشخص ية،
ف ّع رف الت اريخ بأن ه الطريق ة الت ي درّس بھ ا المعلم ون بع د التح اقھم ببرن امج التط وير المھن ي،
وعرّفت الثقافة بأنھا الوسط الصفي وأخيرا أقر المنظور الشخصي بأن الباحث ادخل م ا لدي ه م ن
معرفة على الدراسة ،وأنه فس ر النت ائج م ن المنظ ور الخ اص ب ه مس تخدماَ البيان ات المتول دة م ن
المالحظات والمقابالت ،فوضع معاني للتدريس باالستقصاء وإلحداث تغيير لدى المعلمين ضمن
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سياق العوامل التي أعاقت أو سھلت من تنفيذ التدريس المرغوب فيه وھو الت دريس باالستقص اء.
وخلصت النتائج إلى أن معرفة المعلمين لما يعنيه تنفيذ التغيرات في اس تراتيجيات ت دريس العل وم
كان متواضعا ً في بداية البرنامج ،ثم تط ور م ع البرن امج ،وأن الطريق ة الت ي درّس بھ ا المعلم ون
بعد التحاقھم ببرنامج التطوير المھني قد تطورت.
كم ا أج رى س ميردون وزمالئ ه ) (Smerdon et al. 1999دراس ة ھ دفت إل ى فح ص
األنماط التدريسية المس تخدمة ف ي تعل يم طلب ة الم دارس الثانوي ة ف ي أمريك ا للعل وم ،حي ث طبق ت
الدراسة على عينة مؤلفة من ) (3660طالبا ً وطالبة ومعلميھم ،وأظھرت نتائج الدراسة أن درج ة
ممارسة التدريس البنائي في صفوف تعلم العلوم في المراحل المدرسية العليا كانت مرتفعة.
قام جونسون وآخرون ) (Johnson et al. 2000بدراس ة نوعي ة ھ دفت إل ى تحدي د التغي ر
في ممارسة معلمي العلوم والرياضيات في مصر بعد التح اقھم ببرن امج ت دريب ف ي أثن اء الخدم ة
لطرائ ق الت دريس ال ذي عق د ف ي لن دن .تكون ت عين ة الدراس ة م ن مجموع ة معلم ين اخت ارتھم
الحكومة المص رية – وزارة التربي ة والتعل يم – لاللتح اق ف ي البرن امج وع ددھم ) (21معلم ا َ م ن
م دارس وبيئ ات مختلف ة .وقب ل ب دء البرن امج ت م إج راء مق ابالت م ع المعلم ين لمعرف ة طرائ ق
التدريس المتبعة عندھم وسبب عدم تنفيذھم لبعض االستراتيجيات التي يعرفونھا ،وذلك من خالل
اإلجابات عن مجموعة أسئلة وكتابة تقرير عن ذلك .وبع د س نة م ن انتھ اء البرن امج ال ذي اس تمر
ثالثة أشھر تم متابع ة المعلم ين ومق ابلتھم ومش اھدة ممارس اتھم ف ي غرف ة الص ف لجم ع البيان ات
وتعرف فھمھ م للبرن امج ال ذي ت دربوا علي ه والعوام ل الت ي تح ول دون تنفي ذ مض مون البرن امج.
وبع د التحلي ل بين ت النت ائج أن ممارس ات المعلم ين لطرائ ق الت دريس ال ذين ت دربوا عليھ ا كان ت
إيجابية ،بعكس ما توقع القائمون على البرنامج.
كما قام فاروو ) (Farrow, 2000بدراسة عالقة اتجاھات معلم ي العل وم الخاص ة بت دريس
العلوم باس تراتيجيات تدريس ھم الص في ،اس تخدم فيھ ا ثالث ة معلم ين لمبح ث الكيمي اء ف ي مدرس ة
ثانوية ،وتم استكشاف مفاھيمھم بخصوص تدريس العلوم والكيمياء باستخدام المق ابالت والوث ائق
لزيادة الوصول إلى تفكيرھم ،ثم استخدمت مالحظات غرفة الصف لدراس ة العالق ة ب ين وجھ ات
نظ ر المعلم ين الخاص ة بت دريس العل وم وتدريس ھم الص في ،وأظھ رت النت ائج ّ
أن ھن اك عالق ة
ارتباطيه بين االتجاھات الرئيسة للمعلمين وممارساتھم ،وبالتالي ف ّ
إن ھ ذه الدراس ة س اعدت عل ى
توفير نظرة فاحصة إلى مسالة االنسجام وعدم االنسجام بين اتجاھات المعلم ين وممارس اتھم ،أي
أن اتجاھ اتھم ت ؤثر ف ي ممارس اتھم .وق د أوض حت ھ ذه الدراس ة بع ض العوام ل الت ي منع ت
استراتيجيات التدريس لدى المعلمين من التوافق مع اتجاھاتھم.
وف ي دراس ة ق ام بھ ا ك نج وزم الؤه ) (King et al. 2001ھ دفت الدراس ة إل ى وص ف م ا
يحدث فعالً في حصص العلوم العادية في مدرسة حكومية ابتدائية عادية ،حيث تمت مقابلة أربعة
معلم ين للعل وم فيھ ا ،وت م تس جيل مجموع ة م ن الحص ص عل ى أش رطة في ديو ،ق ام بمش اھدتھا
وتحليلھ ا الب احثون وثالث ة متخصص ين :أح دھما ف ي عل م ال نفس الترب وي ،وآخ ر ف ي التربي ة،
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والثالث مدرس خبير في المرحلة االبتدائية .وأشارت نت ائج الدراس ة إل ى أن إع داد المعلم ين ك ان
ضعيفا ً ف ي معرف ة المحت وى ،ومھ ارات الت دريس ،واإلدارة الص فية .كم ا أش ارت النت ائج إل ى أن
ثالثة من المعلم ين ال يش جعون الطلب ة عل ى االنخ راط المعرف ي النش ط ف ي الحص ة؛ ربم ا بس بب
ضعف اإلدارة الصفية ،أو ألنھا تأخذ وقتا ً طويالً من الحصة؛ كما أن لدى المعلمين ضعفا ً في فھم
وتحديد معتقدات الطلبة ومعرفتھم وفائدة ذلك في تدريسھم .كما أن ھناك عدم انسجام بين م ا يُق ال
وما ھو مالحظ فعالً في غرفة الصف ،فھم يتكلمون ع ن الخب رة المباش رة ،ودور المعل م المي ّس ر؛
ولكن لم يُالحظ تطبيق االستقصاء العلمي في حصصھم ،وكل ما تم مالحظته كان الدور التقلي دي
الشارح ليس إال.
في دراسة قام بھا بركات ) (2002ھدفت إلى تحديد درجة توظيف معلمي ومعلم ات العل وم
ف ي الم رحلتين األساس ية والثانوي ة لمب ادئ النظري ة البنائي ة ف ي تدريس ھم ،حي ث تكون ت عين ة
الدراسة من ) (489معلما ً ومعلمة ،واستخدمت استبانه أعدت لھ ذه الدراس ة وزع ت عل ى )(436
معلما ً ومعلمة من أفراد العينة ،وقام بتحلي ل تق ارير المش رفين الترب ويين ل ـ ) (53معلم ا ً ومعلم ة،
وبع د تحلي ل البيان ات أش ارت النت ائج إل ى أن معلم ي ومعلم ات العل وم غالب ا ً م ا يوظف ون مب ادئ
النظرية البنائية أثناء تدريسھم ،وأن ھناك فرقا ً ذا داللة لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث.
وف ي دراس ة ق ام بھ ا سش يرتزر ) (Schertzer, 2001ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى تفح ص
اتجاھات عينة من المعلمين نحو التحوّل في استراتيجيات التعليم ،وقد ت م إنج از ھ ذه الدراس ة م ن
خالل مقابالت مكتملة مع ) (40معلما ً ثانوي ا ً و) (37معلم ا ً أساس ياً ،يعمل ون ف ي مدرس ة "س اوث
ويستن أونتا رو" ،وقد ركزت ھ ذه الدراس ة عل ى أن واع التح وّل ف ي اس تراتيجيات التعل يم ،ودور
المعلم ين ف ي التح وّل ،وت أثير التغيي ر ف ي اس تراتيجيات التعل يم ،وش عور المعلم ين فيم ا يخ ص
التغيي ر ف ي اس تراتيجيات التعل يم ،واس تخدمت المعلوم ات الت ي جمع ت لفح ص أن واع التغيي ر
وأھدافه ،والجدول الزمني للتغيير؛ لتحديد اتجاھات المعلمين نحو التغيي ر ،واس تعدادھم للمش اركة
في تغييرات المستقبل ،وقد أظھرت النتائج ب أن اتجاھ ات المعلم ين ال ذين يش عرون ب أن لھ م دوراً
عالي ا ً ف ي التغي ر كان ت إيجابي ة ،وبالمقاب ل ف إن المعلم ين ال ذين يش عرون ب أن لھ م دوراً قل يالً ف ي
التغير كانت اتجاھاتھم سلبية نحو التغيير ،كما أن المعلمين يريدون المش اركة ف ي التغيي ر ،بحي ث
يصبحون مشاركين في مبادرة التغيير لكي يتحملوا المسؤولية لتطبيق وتقويم العملي ة ،مم ا ي ؤدي
إلى االتجاھات اإليجابية نحو التغيير.
وف ي دراس ة ق ام بھ ا رازي ) (Razze, 2002ھ دفت إل ى وص ف تعل يم طبيع ة العل م ف ي
نيوجرس ي ،وكي ف يتق دم المعلم ون ف ي العملي ة التعليمي ة م ن المنح ى التقلي دي إل ى المنح ى
االستقص ائي .وقام ت الدراس ة بفح ص العوام ل الت ي س اعدت المعلم ين عل ى اس تخدام المنح ى
االستقصائي في أثناء التعليم ،وتم جمع البيانات من خ الل مقابل ة ومش اھدة ) (54معلم اً ،وج اءت
نت ائج الدراس ة أن معظ م المعلم ين ال ذين ش اركوا ف ي ھ ذه الدراس ة ،ق د أظھ روا أنھ م يس تخدمون
المنحى التقليدي ،بينما ھناك عدد قليل من المشاركين ُوجد أنھم يستخدمون المنح ى االستقص ائي،
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حي ث إنھ م عمل وا عل ى ترتي ب ص فوفھم بش كل مختل ف ع ن المعلم ين ال ذين اعتم دوا المنح ى
التقليدي.
أما دراسة جونزالس وزمالئه ) (Gonzales et al. 2002فقد ھدفت إلى التعرف على أثر
برن امج تعليم ي بمس اعدة التكنولوجي ا عل ى ممارس ات المعلم ين التدريس ية ،حي ث جمع ت بيان ات
الدراس ة باس تخدام اس تبانه طبق ت عل ى ) (190معلم ا ً ومعلم ة قب ل بداي ة الورش ة وبع د انتھائھ ا،
وأظھرت نتائج الدراسة أن المعلمين الذين التحق وا ف ي ورش التط وير المھن ي ق د مارس وا أنماط ا ً
محددة من الت دريس الق ائم عل ى األفك ار البنائي ة ف ي ص فوفھم الدراس ية وم ن ش تى التخصص ات،
األمر الذي أدى إلى إحداث تغييرات على بيئات تعلم الطلبة وخبراتھم.
ف ي دراس ة أجراھ ا ري ان ) (Rayan, 2003ھ دفت إل ى الكش ف ع ن التكام ل ب ين النظري ة
والتطبيق في تدريس معلمي العلوم للمرحل ة االبتدائي ة ف ي بريطاني ا وع ن كيفي ة تعل م س تة ط الب
خالل أربع سنوات في برنامج تربية المعلمين ليقوموا بتدريس العل وم .واتب ع الباح ث ف ي دراس ته
المنحى النوعي من خالل متابعة المشاركين في الدراسة ،حيث جم ع البيان ات قب ل وبع د ممارس ة
التدريس م ن خ الل مق ابالت وتص وير أش رطة في ديو ،وتحويلھ ا إل ى ن ص مكت وب ،وق د رك زت
المقابالت على سجالت المشاركين التي شملت التخطيط للدرس والتقارير ع ن ممارس ة الت دريس
وتقييم الطرائق المستخدمة في المدرس ة .أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى أن الط الب المعلم ين عمل وا
أحيانا ً بمس توى خب رة المعلم ين ،وك رروا االس تراتيجيات الت ي اس تخدموھا ف ي مج ال تطبيق اتھم،
وعلى الرغم من التقدم الذي أح رزوه ،إال أنھ م ل م يمتلك وا الفرص ة لتط وير وجھ ات نظ ر أخ رى
متص لة ب االحتراف ذي العالق ة بقض ايا المدرس ة .وأش ارت النت ائج أيض ا ً إل ى أن المش اركين ف ي
مج ال الت دريس ف ي غرف ة الص ف امتلك وا االختي ارات لك ل الط رق الت ي يتطلبھ ا تعل يم العل وم
للطالب.
وأجرى سويني ) (Sweeny, 2003دراسة حالة ھدفت إل ى الكش ف ع ن رب ط العالق ة ب ين
النظريات الشخصية عن التعليم والممارسات الفعلية لمعلم كيمي اء مبت دئ ب دأ التعل يم ف ي المرحل ة
الثانوي ة ف ي إح دى م دارس فلوري دا ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة ،حي ث ك ان المعل م يمتل ك
نظريات شخصية عن التعليم ،وعندما بدأ في التعليم الفعلي لم ادة الكيمي اء ،تابع ه الباح ث للكش ف
عن كيفية ت ّكون العالقة ب ين نظري ات المعل م المبت دئ الشخص ية والتعل يم الفعل ي .وح اول الباح ث
اإلجابة من خالل ھذه الدراسة عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما العالقة بين النظريات الشخصية ع ن التعل يم لمعل م الكيمي اء المبت دئ ف ي المرحل ة الثانوي ة
وممارساته الفعلية؟
 .2وھل طريقة البحث أدت إلى أية تعديالت في النظريات الشخصية للمعلم؟
تابع الباحث المعلم خالل الفصل األول من مرحلة تعليمية ،وبعد أربعة أشھر زوده بمق االت
وأبح اث ع ن ط رق الت دريس وم ا يخ ص ذل ك م ن أدب ترب وي ،وم ن ث م ق ام الباح ث بمش اھدة
ممارسات ھذا المعلم داخل غرفة الصف ،وبعد تحليل ھذه المشاھدات وجد الباحث من خالل ھ ذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(5) 29

13

Published by Arab Journals Platform, 2015

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 5, Art. 2

 838ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "درجة استخدام معلمي الفيزياء في"......

الدراسة ،أن المعلم بدأ بتطبيق نظرياته الشخصية في ممارساته الفعلية ،إال أنه ومن خ الل الواق ع
بدأ مشوشا ً ومضطربا ً في بداية الفصل األول من التعليم .وبعد أربع ة أش ھر م ن إطالع ه عل ى م ا
زود به من مقاالت وأدب س ابق ،ب دأ بتع ديل ھ ذه النظري ات الت ي يمتلكھ ا إل ى نظري ات ص حيحة
وبدأ عليه النمو المھني في ھذا المجال.
أما دراسة ايردوجان وكامبي ل ) (Erdogan& Campbell, 2008فق د ھ دفت إل ى فح ص
أثر أسئلة المعلمين وأنواعھا ،وأنماط التفاعل الذي يتزامن م ع ارتف اع مس توى ممارس ة الت دريس
البنائي وانخفاضه ،وأظھرت نتائج تحليل بيانات الدراسة أن المعلمين مم ن ص نفوا ف ي مس تويات
عليا من الممارسة البنائية كانوا أكثر نش اطا ً ف ي تس ھيل عملي ات ال تعلم ،وأكث ر اس تخداما ً لألس ئلة
مفتوحة النھاية من ذوي الممارسة المنخفضة.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة تبين اآلتي
ركزت الدراسات السابقة في البحث على وصف ممارسات معلم العلوم في الغرفة
الصفية ،وكشفت ھذه الدراسات عن ما يحدث في حصص العلوم ،والعوامل المؤثرة في
ممارسات المعلم التدريسية ،والعالقة بين تصورات المعلم ومعتقداته وبين ممارساته الصفية،
والتكامل بين النظرية والتطبيق لدى المعلم ،والمعرفة التي يمتلكھا المعلم أثناء التدريس
) Carnes, 1997؛Smerdon et al., 1999 Abu –Sneineh, 19؛ Farrow,
2000؛Johnson et al., 2000؛ King et al., 2001؛Schertzer, 2001؛ Razze,
2002؛ Gonzales et al., 2002؛ Sweeny, 2003؛ Rayan, 2003؛ &(Erdogan
Campbell, 2008
إال أن الدراس ة الحالي ة تمي زت ع ن تل ك الدراس ات بأنھ ا بحث ت ف ي درج ة اس تخدام معل م
الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،وف ي
كيفي ة اس تخدامه الس تراتيجية الت دريس أو التق ويم ودرج ة امتالك ه لمب ادئ ومھ ارات تنفي ذ تل ك
االستراتيجية.
مشكلة الدراسة
خالل األعوام القليلة الماضية قدمت وزارة التربي ة والتعل يم ب رامج تدريبي ة ت رى أنھ ا تخ دم
وترف ع كفاي ات المعلم ين مھني اً ،اعتم اداً عل ى ع دد م ن اس تراتيجيات الت دريس والتق ويم الت ي
تضمنتھا مناھج العلوم ،ونف ذت مجموع ة م ن الب رامج التدريبي ة ش ملت معظ م المعلم ين ،وتطل ب
ذلك الكثير من الجھد والمال.
ونظ راً ألھمي ة أن تك ون ممارس ات المعلم ين إيجابي ة عن د اس تخدامھم ھ ذه االس تراتيجيات،
وحيث أنه ليس لدينا معلومات كافية عن الوضع الحالي لممارساتھم لھا ،وكيف يكاملون ب ين ھ ذه
االس تراتيجيات .ولع دم وج ود دراس ات حديث ة )بع د عملي ة التط وير( ف ي األردن – حس ب عل م
الباحث -تبحث في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة ف ي
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من اھج العل وم عل ى أرض الواق ع ،ف إن ثم ة حاج ة ملح ة للكش ف ع ن درج ة اس تخدامھم لھ ا ف ي
تدريسھم الصفي ،خصوص ا ً وأن الباح ث – م ن خ الل عمل ه كمش رف ترب وي – الح ظ أن ھن اك
تباينا ً في درجة ممارستھم لھا في الغرفة الصفية مما س َوغ له القيام بھذه الدراسة.
ھدف الدراسة وأسئلتھا
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس
والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم المطوّرة في تدريسھم الصفي ،وعلى وجه التحديد فق د س عت
ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1م ا درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج
العلوم في تدريسھم الصفي؟
 .2ھل تختلف درجة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي
مناھج العلوم في تدريس ھم الص في ب اختالف الن وع االجتم اعي ،والمؤھ ل العلم ي ،والخب رة
التدريسية؟
مصطلحات الدراسة وتعريفاتھا اإلجرائية
مناھج العلوم :ھ ي المن اھج المدرس ية الت ي قام ت وزارة التربي ة والتعل يم بتطويرھ ا ض من
مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي ) ،(ERfKEوالذي بدأ العمل به منذ عام .2003
معلم الفيزياء :ھو الشخص الذي ي درس أح د موض وعات العل وم ويحم ل م ؤھالً علمي ا ً ف ي
الفيزياء وأجيز من قبل وزارة التربية والتعليم للتدريس.
التدريس :جملة األساليب واالستراتيجيات التي يتبعھا معلم الفيزياء في أثناء تنفيذ المنھاج.
أم ا إجرائي ا ً :فھ و قي ام الباح ث برص د الس لوكيات واإلج راءات الت ي يمارس ھا المعل م ف ي
الغرف ة الص فية والت ي تتعل ق باس تخدامه الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج
العلوم من خالل أداة الدراسة.
استراتيجيات التدريس المتضمنة في مناھج العلوم
ھ ي االس تراتيجيات التدريس ية الت ي تض منتھا من اھج العل وم المط وّرة الت ي قام ت وزارة
التربية والتعليم بإعداد البرامج التدريبية للمعلم ين عليھ ا ،وش ملت ك الً م ن :اس تراتيجية الت دريس
المباشر ،واستراتيجية العمل الجماعي ،واستراتيجية التدريس الق ائم عل ى األنش طة ،واس تراتيجية
التدريس القائم على حل المشكالت ،واستراتيجية االستقصاء ،واستراتيجية التفكير الناقد.
استراتيجيات التقويم المتضمنة في مناھج العلوم
ھ ي اس تراتيجيات التق ويم الت ي تض منتھا من اھج العل وم المط وّرة الت ي قام ت وزارة التربي ة
والتعليم بإع داد الب رامج التدريبي ة للمعلم ين عليھ ا ،وش ملت ك الً م ن :اس تراتيجية التق ويم المعتم د
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عل ى األداء ،واس تراتيجية التق ويم ب القلم والورق ة ،واس تراتيجية المالحظ ة ،واس تراتيجية التق ويم
بالتواصل ،واستراتيجية مراجعة الذات.
أدوات التقويم
ھي األدوات التي تضمنتھا مناھج العلوم المطوّرة التي قامت وزارة التربي ة والتعل يم بإع داد
البرامج التدريبية للمعلمين عليھا ،وش ملت ك الً م ن :قائم ة الرص د/الش طب ،وس لم التق دير ،وس لم
التقدير اللفظي ،وسجل وصف سير التعلم ،والسجل القصصي.
حدود الدراسة ومحدداتھا
اقتص رت الدراس ة الحالي ة عل ى الكش ف ع ن درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء ف ي الم دارس
الحكومي ة التابع ة لمديري ة التربي ة والتعل يم لمنطق ة الس لط للع ام الدراس ي ،2011 – 2010وع ن
ممارس اتھم التدريس ية ،وھ م ال ذين يقوم ون بت دريس من اھج العل وم ،والب الغ ع ددھم ) (60معلم ا ً
ومعلم ة ،س بق لھ م االش تراك ف ي دورات تدريبي ة ح ول كيفي ة توظي ف اس تراتيجيات الت دريس
والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم المط وّرة واس تخدامھا ف ي أثن اء تدريس ھم داخ ل الغرف ة
الصفية.
أھمية الدراسة
لمس الباحث في ضوء خبرته في التدريس وفي ضوء مسح قام به من خالل عمله كمش رف
تربوي تباينا ً في درجة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي
مناھج العلوم التي يدرسّونھا في الغرفة الصفية ،بينما الحظ االھتمام العالمي المتزايد -بحس ب م ا
اطلع عليه من دراسات -باس تخدام وتنوي ع االس تراتيجيات الحديث ة ف ي ت دريس المباح ث المختلف ة
ومنھ ا العل وم ،وض رورة أن تك ون ممارس ات المعلم ين إيجابي ة لھ ذه االس تراتيجيات ف ي أثن اء
تدريسھم .من ھنا جاءت ھذه الدراس ة لتبح ث ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات
الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم الت ي يدر ّس ونھا .ل ذا فإنھ ا ذات أھمي ة للمجتم ع
التربوي على صعد نظرية وتطبيقية وبحثية.
فعلى الصعيد األول :ت دفع الترب ويين إل ى توجي ه أبح اثھم ومش اريعھم نح و مش كالت النظ ام
التعليم ي الت ي ظھ رت م ع بداي ة الق رن الح ادي والعش رين نتيج ةً لالنفج ار المعرف ي والتط ور
التكنولوجي المتسارع والعولمة ،وذلك للتغلب عليھا ووضع الحلول المناسبة لھا.
فعملية اختيار الطرائق واالس تراتيجيات المناس بة للواق ع ال ذي نعيش ه ،وض مان تنفي ذھا م ن
قبل المعلمين في الغرف الصفية أمر في غاية األھمية ،وقد عانى النظام التعليمي وم ا زال يع اني
من مقاومة التغيير والتجديد أكثر مما تقاومه المؤسسات األخرى وھ ذا بح د ذات ه مش كلة تس تدعي
البح ث والدراس ة .فتنفي ذ التجدي دات الت ي تقرھ ا وزارة التربي ة والتعل يم األردني ة تلق ى مقاوم ة،
وبخاصة من قبل المعلمين ،وھذه المقاومة مرتبط ة بعوام ل خارجي ة :كالبيئ ة المحيط ة ،وعوام ل
داخلي ة :متعلق ة باتجاھ ات ومعتق دات ومف اھيم المعلم ين ،علم ا ً ب أن المعلم ين ال يمتلك ون المي ول
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نفسھا لتنفيذ أي تجديد .كما تنب ع أھمي ة ھ ذه الدراس ة م ن أھمي ة التجدي دات التربوي ة ،وم ن أھمي ة
الكشف عن واقع تنفيذ ھذه التجدي دات .وعل ى الص عيد الث اني ج اءت ھ ذه الدراس ة لتبح ث مش كلة
واقعي ة وھ ي التنفي ذ وعالقت ه بعناص ر ذات أھمي ة كبي رة عل ى أداء المعل م وممارس اته التعليمي ة
التعلمية ،كما جاءت ھذه الدراسة في وقت فرغت فيه وزارة التربي ة والتعل يم م ن عملي ة التط وير
في أطر المناھج وخطط البرامج التدريبية ض من مش روع توجي ه التعل يم نح و االقتص اد المعرف ي
) ،(ERfKEومن المأمول االنتفاع بنتائج ھذه الدراسة ،وخصوص ا ً تركيزھ ا عل ى اس تراتيجيات
الت دريس والتق ويم الحديث ة لتحقي ق أھ داف االقتص اد المعرف ي ،وذل ك ف ي الس عي نح و تحقي ق م ا
يخطط له ،وضمان تنفيذه على أرض الواق ع م ن أج ل تط وير التعل يم ف ي األردن .وعل ى الص عيد
البحث ي فإن ه يمك ن لھ ذه الدراس ة أن تق ود إل ى المزي د م ن الدراس ات الت ي تُعن ى باس تراتيجيات
التدريس والتقويم الحديثة التي يمكن أن يوظفھا معلمو الفيزياء ،ويمكن لتلك الدراس ات أن تتن اول
استراتيجيات أخرى لم تأخذھا ھذه الدراسة.
الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة وعينتھا
ت ّكون مجتمع الدراسة وعينتھا من جميع معلمي ومعلمات الفيزي اء ال ذين ت دربوا عل ى كيفي ة
استخدام استراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ويدرّس وا ھ ذه المن اھج ف ي
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقة الس لط ،والب الغ ع ددھم ) (60معلم ا ً
ومعلمة :منھم ) (28معلما ً و) (32معلم ة ،وذل ك وفق ا ً لإلحص ائيات الرس مية ف ي المديري ة ،للع ام
الدراسي  .2011-2010ويبين الجدول ) (1توزيع أفراد عينة الدراسة في المديري ة حس ب الن وع
االجتماعي والمؤھل العلمي والخبرة التدريسية.
جدول ) :(1توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي والمؤھل العلمي والخبرة التدريسية.
المتغير
النوع االجتماعي

المؤھل العلمي

الخبرة التدريسية

ذكر
أنثى
المجموع
بكالوريوس
ما فوق البكالوريوس
المجموع
أقل من  5سنوات
من  15 – 5سنة
أكثر من  15سنة
المجموع

العدد
28
32
60
46
14
60
16
32
12
60

النسبة المئوية
%46,70
%53,30
%100
%76,70
%23,30
%100
%26,70
%53,30
%20,00
%100
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أداة الدراسة
المالحظة الصفية :وقد تم بناء أداة المالحظة الصفية لترصد درجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،حي ث م رت
عملية بناء ھذه األداة بالخطوات اآلتية:
مراجعة األدب التربوي ذي الصلة بالمالحظة الصفية ،ومفھوم المالحظة الصفية ،وطرق
صياغة أداة المالحظة الصفية من خالل دراسة) ،أدوات المالحظة الصفية مفاھيمھا وأساليب
قياسھا في التربية) ،حمدان ،((2001،كما تم االطالع على أنواع أدوات المالحظة حسب
تطويرھا ،وھي:
أ.

أدوات ط ورت عل ى أس س ومب ادئ نظري ة وعملي ة مح ددة ومعروف ة ،مث ل أدات ي "ب رون
وسولومون".

ب .أدوات طورت على أسس ومبادئ نظرية وعملية ضمنية غير محددة من أصحابھا ،مثل أداة
"فلندرز وويثول ورايت ستون وكونن".
ج .أدوات طورت بتعديل أو دمج أداة أو أكثر من أدوات المالحظة المتداولة ،مث ل أداة "حم دان
وغالوي وريبل".
د .أدوات ط ورت م ن قب ل أص حابھا دون أي ة إش ارة للوص ول إل ى النظري ة أو العملي ة الت ي
اعتمدوا عليھا ،مثل أداة "ماثيوس وبيوكيت ولندفال وغاالنمھر".
وكذلك تم االستعانة بأداة المالحظة الصفية الخاصة بمباحث العلوم والمعتمدة في وزارة
التربية والتعليم ،واالطالع على أدلة المعلمين للمباحث العلمية وعلى مناھج العلوم المقررة والتي
يقوم معلمو الفيزياء بتدريسھا خالل العام الدراسي  ،2011-2010للوقوف على استراتيجيات
التدريس والتقويم المتضمنة فيھا وإجراءات تنفيذھا ،وعلى المادة التدريبية التي أعدتھا وزارة
التربية والتعليم والخاصة بتدريب معلمي الفيزياء في الميدان على كيفية استخدام استراتيجيات
التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،وذلك ضمن دورات "المناھج المط ّورة" التي
تعقدھا الوزارة في بداية كل عام منذ العام الدراسي  ،2006-2005والتي توضح دور المعلم
والممارسات التي يجب أن يقوم بھا خالل تنفيذه الستراتيجيات التدريس والتقويم المختلفة ،ودور
الطالب في أثناء تنفيذ تلك االستراتيجيات ،وإجراءات التنفيذ.
-

صياغة فق رات أداة المالحظ ة ،وق د كان ت بص ورتھا األولي ة مكون ة م ن ) (60فق رة ،ث م ت م
اختصارھا إلى ) (40فقرة ،وذلك بعد عرضھا على المحكمين واألخذ برأيھم.

-

من أجل تحقيق الصدق المنطقي االستداللي والصدق الظاھري ألداة المالحظة الص فية ،فق د
تم عرضھا بصورتھا األولية على لجنة تحكيم للكشف عن درجة الصدق لقي اس م ا وض عت
لقياسه .وقد بلغ عدد المحكمين ) (7من أساتذة الجامعات الحكومية والخاصة في تخصصات
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)أس اليب ت دريس العل وم ،والمن اھج والت دريس(.وف ي ض وء مالحظ ات المحكم ين ت م األخ ذ
برأي األغلبي ة ال ذين أش اروا إل ى ض رورة اختص ار الفق رات الخاص ة باالس تبانة م ن )(60
فقرة إلى ) (40فق رة )الملح ق  ،(1وتع ديل بع ض الفق رات وح ذف ال بعض اآلخ ر .أم ا س لّم
مقياس أداة المالحظة الصفية الخاص برصد درجة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات
الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،فق د ت م األخ ذ ب رأي
األغلبية من المحكمين بأن تكون درجات الحكم) :ممتاز ،جيد ،متوسط ،ض عيف( وإعطائھ ا
الدرجات اآلتية (1 ،2 ،3 ،4) :على التوالي .والملحق ) (2يبين معايير درجات الحك م ألداة
المالحظة الصفية.
للتأكد من ثبات أداة المالحظة فقد أجم ع المختص ون م ن أس اتذة الجامع ات عل ى أنھ ا تحت اج
لثبات المحكمين ،وھذا يتم عن طريق تطبيق األداة من قِب ل اثن ين م ن المحكم ين المختص ين
باإلضافة للباحث على عينة من المعلمين .وھذا ما تم بالفعل ،حيث تم عق د لق اء ب ين الباح ث
واثنين من المشرفين المختصين لمناقشة المعايير المعتمدة في عملية الحكم على الفقرات في
أداة المالحظة الصفية ،وبع د االتف اق ت م اختي ار عين ة عش وائية مكون ة م ن ) (5معلم ين م ن
مجتمع الدراسة من غير أفراد عينة الدراسة ،وتم حضور حصة صفية واحدة عند ك ل معل م
م ن أف راد العين ة الخمس ة م ن قِب ل الباح ث وزميلي ه المحكم ين )نف س الحص ة مع ا ً( ،وبع د
المعالجة اإلحصائية دلت النتائج على أن درجات الحكم على الفق رات كان ت إم ا متطابق ة أو
متقارب ة إل ى ح ٍد كبي ر ،والج دول ) (2يب ين المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
لدرجات الحكم على كل فقرة من فقرات أداة المالحظة الصفية للمحكمين الثالثة.

-

جدول ) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المحكمين لفقرات أداة
المالحظة الصفية.
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المحكم )(1
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.84
3.20
0.71
3.00
1.00
3.00
1.00
3.00
0.55
2.60
0.55
2.60
1.00
3.00
0.84
3.20
0.71
3.00

المحكم )) (2الباحث(
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.55
3.40
0.45
3.20
0.84
3.20
0.84
2.80
0.84
2.80
0.45
2.80
1.00
3.00
0.84
3.20
0.71
3.00

المحكم )(3
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.84
3.20
1.00
3.00
1.00
3.00
0.84
2.80
0.89
2.60
0.84
2.80
1.10
2.80
0.84
3.20
0.55
2.60
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 ...تابع جدول رقم )(2

رقم
الفقرة
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

المحكم )(1
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.84
3.20
0.55
3.40
0.55
3.40
0.84
3.20
0.89
2.60
0.84
1.80
1.00
3.00
0.55
3.60
0.55
3.60
0.45
3.80
1.14
2.40
0.45
3.80
0.55
3.60
0.45
3.20
0.45
3.80
0.00
4.00
0.55
3.40
0.55
3.60
0.45
2.80
1.30
2.20
0.84
3.20
0.89
2.60
0.71
3.00
0.84
2.80
0.71
3.00
1.10
3.20
0.45
3.80
0.00
4.00

المحكم )) (2الباحث(
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.71
3.00
0.84
3.20
1.00
3.00
0.84
3.20
0.89
2.60
0.45
2.20
0.45
2.80
0.55
3.40
0.55
3.60
0.45
3.80
1.14
2.40
0.89
3.60
0.55
3.40
0.55
3.60
0.55
3.40
0.45
3.80
0.45
3.80
0.55
3.40
0.89
2.60
0.89
2.60
0.84
3.20
0.55
2.40
0.71
3.00
0.84
2.80
0.71
3.00
1.23
3.00
0.45
3.80
0.00
4.00

المحكم )(3
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.84
3.20
0.55
3.40
0.55
3.40
0.84
3.20
1.10
2.80
0.84
2.20
0.71
3.00
0.55
3.60
0.55
3.60
0.55
3.40
0.89
2.60
0.89
3.60
0.55
3.40
0.00
3.00
0.55
3.60
0.00
4.00
0.55
3.60
0.55
3.40
0.55
2.60
0.84
2.20
1.00
3.00
0.89
2.60
0.71
3.00
0.45
2.80
0.55
2.60
1.10
3.20
0.45
3.80
0.00
4.00
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 ...تابع جدول رقم )(2

رقم
الفقرة
.38
.39
.40
الكلي

المحكم )(1
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.55
2.40
1.00
2.00
1.00
3.00
0.58
3.10

المحكم )) (2الباحث(
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.45
2.20
0.84
2.20
0.55
2.60
0.52
3.07

المحكم )(3
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
1.00
2.00
0.89
1.60
0.55
2.40
0.56
3.02

يظھ ر م ن النت ائج أن المتوس طات الحس ابية ل درجات الحك م عل ى فق رات األداة م ن قب ل
المحكم ين الثالث ة متقارب ة ) (3.02 ،3.07 ،3.10والمتوس ط الكل ي للمتوس طات الثالث ة ھ و
) (3.06واالنحراف ات المعياري ة ل درجات الحك م عل ى الفعالي ات م ن قب ل المحكم ين الثالث ة ،ھ ي
أيض ا ً متقارب ة ) (0.56 ،0.52 ،0.58والمتوس ط الكل ي لالنحراف ات الثالث ة ھ و ) ،(0.55وعن د
اس تخدام تحلي ل التب اين ) (ANOVAب ين المحكم ين الثالث ة كان ت درج ة الثب ات بي نھم )،(0.97
وبذلك تم اعتبار أداة المالحظة الصفية تتمتع بالثبات.
إجراءات الدراسة
لتنفيذ الدراسة ،طبقت اإلجراءات البحثية اآلتية:
 .1إع داد أداة مالحظ ة ص فية ترص د درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس
والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي.
 .2التحقق من الصدق المنطقي االستداللي والصدق الظاھري لألداة التي تم إعدادھا.
 .3تحديد مجتمع الدراسة ال ذي يتك ون م ن معلم ي الفيزي اء ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي مديري ة
التربي ة والتعل يم ف ي منطق ة الس لط حس ب إحص ائيات وزارة التربي ة والتعل يم لع ام – 2010
.2011
 .4زيارة المدارس المعنية ،حيث تم اللق اء م ع المعلم ين والمعلم ات المعني ين ف ي ھ ذه الدراس ة،
والتباحث معھم حول أھمية الدراسة ،وأس لوب تنفي ذھا ،والخط وات الت ي س تتبع أثن اء عملي ة
التنفيذ ،وأھمية تعاون المعلمين والمعلمات مع الباحث لتطبيق أدوات الدراسة م ن أج ل جم ع
البيانات المطلوبة ،وتأكيد سرية المعلومات.
 .5تطبيق أداة المالحظة الصفية م ن قِب ل الباح ث واثن ين م ن المختص ين عل ى ) (5معلم ين )ت م
اختي ارھم عش وائيا ً م ن غي ر أف راد العين ة( ،وذل ك للتأك د م ن ثب ات األداة .وبع د المعالج ة
اإلحص ائية للبيان ات والتأك د م ن ثب ات األداة ت م تطبي ق أداة المالحظ ة الص فية عل ى عين ة
الدراس ة للوق وف عل ى درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم
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المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي .حيث تم حضور حصص ص فية عن د أف راد
العينة لرصد درجة استخدامھم الستراتيجيات التدريس والتقويم المتض منة ف ي من اھج العل وم
في تدريسھم الصفي ،وذل ك م ن خ الل تفعي ل أداة المالحظ ة الص فية وت دوين درج ات الحك م
من خالل المعايير الخاص ة ب ذلك .وبع د ذل ك ت م تفري غ درج ات الحك م عل ى الفق رات ألف راد
العين ة عل ى النم اذج الخاص ة بالحاس وب ،ث م أدخل ت البيان ات ف ي الحاس وب ل دى مرك ز
الحاسوب في الجامعة األردنية ،حيث تم تحليل البيانات الخاصة بالمعلمين.
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
المتغيرات المستقلة ،وتشمل:
 −متغير النوع االجتماعي وله مستويان :ذكر ،أنثى.
 −متغير المؤھل العلمي وله مستويان :بكالوريوس ،ما فوق البكالوريوس.
 −متغير الخبرة التدريسية ،وله ثالثة مستويات :أقل من  5س نوات ،م ن  15-5س نة ،أكث ر م ن
 15سنة.
أما المتغير التابع فھو درجة استخدام معلمي الفيزياء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة
في مناھج العلوم.
المعالجة اإلحصائية
ت م اس تخدام المعالج ات اإلحص ائية المناس بة ومنھ ا المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات
المعياري ة ،والنس ب المئوي ة ،واختب ار )ت( لعينت ين مس تقلتين ،وتحلي ل التب اين األح ادي
).(ANOVA
نتائج الدراسة وتفسيرھا
أوالً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول
لإلجاب ة ع ن س ؤال الدراس ة األول ال ذي ن ص عل ى :م ا درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي؟
تم استخراج المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لدرج ة ممارس ة معلم ي الفيزي اء
للفقرات الواردة في أداة المالحظة الصفية ،الجدول ).(3
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جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي الفيزياء لفقرات
أداة المالحظة الصفية.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الفقرة
يخطط للدرس.
يناقش النتاجات المراد تحقيقھا مع طلبته.
ينوّع في استراتيجيات التدريس.
يستطيع اختيار اإلستراتيجية المناسبة للمادة المستھدفة.
ينتقل من استراتيجيه ألخرى انتقاالً موجّھا ً.
يربط بين النتاجات المخططة واالستراتيجية المستخدمة
يظھ ر وعي ا ً للمب ادئ الت ي تق وم عليھ ا اس تراتيجية الت دريس
التي يختارھا.
يطبق اإلجراءات التنظيمية لتنفيذ االستراتيجية.
يوظف التقويم القبلي للوقوف على حاجات الطلبة م ن معرف ة
ومھارات أولية لتنفيذ االستراتيجية.
يس تخدم المص ادر المت وفرة ف ي المدرس ة لخدم ة تنفي ذ
االستراتيجية.
يقوم بتنظيم الطلبة لتنفيذ االستراتيجية.
يدرّب الطلبة على التعامل مع المواقف المختلفة لالستراتيجية
المستخدمة.
ين اقش تعليمات ه م ع الطلب ة ح ول أدوارھ م ف ي تنفي ذ
االستراتيجية.
يختار األمثلة المرتبطة باالستراتيجية المستھدفة.
يوظّف التكامل األفقي والعمودي في تنفيذ االستراتيجية.
يدير الوقت بفاعلية أثناء تنفيذ االستراتيجية.
يراقب تقدم الطلبة أثناء تنفيذ االستراتيجية.
يتدخل لدعم الطلبة كلما تطلب األمر أثناء تنفيذ االستراتيجية.
يثير دافعية الطلب ة م ن أج ل انغماس ھم ف ي عملي ة ال تعلم أثن اء
تنفيذ االستراتيجية.
يستخدم وسائل وأدوات ) (ICTأثناء تنفيذ االستراتيجية.
يحرص على أن يكون الطالب نشطا ً أثناء تنفيذ االستراتيجية.

المتوسط
الحسابي
3.00
2.97
3.03
2.97
2.60
2.90
2.70

االنحراف
المعياري
0.70
0.85
0.67
0.85
0.86
0.61
0.75

2.70
2.73

0.79
0.74

2.80

1.16

3.17
2.83

0.83
0.79

3.20

0.71

3.27
2.13
2.67
3.43
3.37
3.10

0.69
0.68
0.76
0.68
0.67
0.71

2.03
3.23

0.85
0.68
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 ...تابع جدول رقم )(3

رقم
الفقرة
 22ي ربط التعل يم بحي اة وخب رات الطلب ة عن د توظي ف
االستراتيجية.
 23يدير النقاش بفاعلية أثناء توظيف االستراتيجية.
 24ي دعو الطلب ة إل ى التفكي ر قب ل التح دث عن د توظي ف
االستراتيجية.
 25يدعو الطلبة إلى اإلصغاء عند توظيف االستراتيجية.
 26يدعو الطلبة الحترام الرأي اآلخر عند توظيف االستراتيجية.
 27يستخدم األسئلة السابرة عند توظيف االستراتيجية.
 28يراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند توظيف االستراتيجية.
 29يش جع الطلب ة للبح ث ع ن المعلوم ة م ن خ ارج الكت اب
المدرسي عند توظيف االستراتيجية.
 30يعط ي الطلب ة فرص ة لح ل المس ائل بأنفس ھم عن د توظي ف
االستراتيجية .
 31يط وّر ق درة الطلب ة عل ى ال تعلم ال ذاتي عن د توظي ف
االستراتيجية.
 32ينوّع في استراتيجيات التقويم وأدواته.
 33يس تطيع الكش ف ع ن المھ ارات المكتس بة ل دى الطلب ة عن د
توظيف االستراتيجية.
 34يربط بين استراتيجية التدريس واستراتيجية التقويم.
 35يستخدم استراتيجيات وأدوات التقويم المناسبة.
 36يح رص عل ى اس تمرارية التق ويم ويوث ق ذل ك ف ي س جالت
منظّمة.
 37يح رص عل ى ارتب اط مع ايير التق ويم بالنتاج ات التعليمي ة
للحصة.
 38يوظف نتائج التقويم في تطوير أداء الطلبة.
 39يوظف نتائج التقويم في تطوير تخطيطه المستقبلي.
 40يقدم للطلبة التغذية الراجعة المناس بة الس تراتيجيات الت دريس
والتقويم.
المتوسط الكلي
الفقرة

المتوسط
الحسابي
3.27

االنحراف
المعياري
0.79

3.30
3.27

0.70
0.69

3.40
3.00
3.20
2.87
1.73

0.68
0.64
0.66
0.78
0.79

3.27

0.74

2.67

0.66

2.47
2.33

0.57
0.61

2.90
3.03
3.03

0.61
0.67
0.81

3.53

0.63

2.30
2.03
2.37

0.79
0.81
0.77

2.87

0.46
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يتضح من الجدول ) (3أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة استخدام معلمي الفيزي اء للفق رات
المعبّرة عن درجة اس تخدامھم الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي
تدريس ھم الص في ) ،(2.87وأن المتوس طات الحس ابية لدرج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء للفق رات
المعبّرة عن درجة اس تخدامھم الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي
تدريس ھم الص في ق د تراوح ت ب ين ) (1.73للفق رة ) (29الت ي ت نص :يش جع الطلب ة للبح ث ع ن
المعلومة م ن خ ارج الكت اب المدرس ي عن د توظي ف االس تراتيجية ،و) (3.53للفعالي ة ) (37الت ي
ت نص :يح رص عل ى ارتب اط مع ايير التق ويم بالنتاج ات التعليمي ة للحص ة ،كم ا يب ين الج دول أن
درجة استخدام معلمي الفيزياء لـِ ) (8فعالي ات م ن الفعالي ات المعب رة ع ن درج ة اس تخدام معلم ي
الفيزياء لالس تراتيجيات كان ت أق ل م ن ) ،(2.50وھ ي الفعالي ات )،38 ،33 ،32 ،29 ،20 ،15
 ،(40 ،39بينما كانت أكثر من ) (3.25لـِ ) (9فعاليات من فعاليات أداة المالحظة الص فية ،وھ ي
الفعاليات ) ،(37 ،30 ،25 ،24 ،23 ،22 ،18 ،17 ،14أما درجة االس تخدام لبقي ة فعالي ات أداة
المالحظة الصفية فتراوحت بين ).(3.25-2.50
وم ن أج ل تص نيف معلم ي الفيزي اء ف ي مس تويات حس ب درج ة اس تخدامھم الس تراتيجيات
التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي ،فقد تم أخ ذ المتوس ط الحس ابي
الكلي لدرجة االستخدام للمعلمين )أي  (2.87كنقط ة حي اد لالس تخدام ،وب ذلك ت م اعتم اد المع ايير
التالية للحكم على درجة استخدام معلمي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي
مناھج العلوم في تدريسھم الصفي ،وھي:
درج ة اس تخدام متدني ة )أق ل م ن  ،(2.87درج ة اس تخدام عالي ة )أكث ر م ن  ،(2.87وب ذلك
تكون درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العل وم
في تدريسھم الصفي كما ھو موضح في الجدول ).(4
جدول ) :(4درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج
العلوم في تدريسھم الصفي.
درجة االستخدام
متدنية )أقل من (2.87
عالية )أكثر من (2.87
المجموع

التكرارات
26
34
60

النسبة المئوية
%43.30
%56.70
%100.00

يبين الجدول ) (4أن نسبة معلمي الفيزياء الذين يس تخدمون اس تراتيجيات الت دريس والتق ويم
المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في بدرج ة عالي ة كان ت ف وق المتوس ط )أي
 ،(%56.70والذين يستخدمونھا بدرجة متدنية كانت نسبتھم ).(%43.30
لتفس ير النت ائج أع اله ،ال ب د م ن الرج وع إل ى المتوس طات الحس ابية الت ي حظي ت بھ ا عين ة
الدراس ة عل ى الفق رات ،والت ي تراوح ت ب ين ) ،(3.53-1.73ف الفقرة ) (29الت ي ت نص" :يش جع
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الطلبة للبحث عن المعلومة من خارج الكتاب المدرسي عند توظيف االستراتيجية" كان متوسطھا
الحسابي ھو األقل ) ،(1.73ويعني ھذا أن المعلم ال يش جع طلبت ه عل ى البح ث ع ن المعلوم ة م ن
خارج محتوى الكتاب ،ويمكن أن يشير ھذا إلى أن المعلم ما زال يعتبر نفسه ھو المص در الوحي د
ق للمعرف ة ،وربم ا يش ير أيض ا ً إل ى أن المعل م ل م ي تخلص بع د م ن
للمعرفة وأن الطالب سلبي متل ٍ
األفكار التقليدية في عملية التدريس ،وربما يكون ذلك من األسباب التي يُعزى إليھا تواض ع نس بة
درجة االستخدام العالي لالستراتيجيات.
أما الفقرة ) (20التي تنص" :يستخدم وسائل وأدوات ) (ICTأثناء تنفيذ االس تراتيجية" ك ان
متوس طھا الحس ابي ) ،(2.02وھ ذا يش ير إل ى أن اس تخدام المعل م لتكنولوجي ا المعلوم ات
واالتص االت ف ي تدريس ه الص في م ا زال متواض عاً ،وربم ا يع ود الس بب ف ي ذل ك إل ى ض عف
مھارات المعلم الحاسوبية والتكنولوجية أو عدم توفر التسھيالت الالزمة الستخدامھا.
أشارت نتائج الدراسة إلى "أن كثيراً من المعلم ين ال يوظف ون التكام ل الرأس ي واألفق ي ف ي
توظيف االس تراتيجية" ف ي الفق رة ) ،(15وق د بل غ المتوس ط الحس ابي لھ ذه الفق رة ) ،(2.13وھ ذا
يكش ف أن ھ ؤالء المعلم ون م ا زال ل ديھم ض عف ف ي التخط يط الس ليم لتنفي ذ االس تراتيجية ،كم ا
أشارت نتائج الدراسة إل ى "أن كثي راً م ن المعلم ين ال ينتقل ون م ن اس تراتيجية إل ى أخ رى انتق االً
موجھا ً" في الفقرة ) ،(5وقد بلغ المتوس ط الحس ابي لھ ذه الفق رة ) ،(2.60وربم ا يكش ف ھ ذا ع ن
ضعف في فھم المعلم لألسس والمبادئ التي تقوم عليھا االستراتيجية ،كما أظھرت نتائج الدراس ة
"أن كثيراً من المعلمين ال يديرون الوقت بفاعلي ة أثن اء تنفي ذ االس تراتيجية" وھ ذا يمك ن أن يش ير
إلى ضعف المعلم في التخطيط لإلجراءات التنفيذية لالستراتيجية.
وجاء في النتائج أن ھناك تدنيا ً واض حا ً ف ي درج ة اس تخدام المعلم ين الس تراتيجيات التق ويم
ف ي تدريس ھم الص في ،وھ ذا م ا أش ارت إلي ه الفق رة ) (32الت ي ت نص" :ين وّع ف ي اس تراتيجيات
التقويم وأدواته" وقد بلغ المتوسط الحسابي لھا ) ،(2.47وربما يشير ھ ذا إل ى أن أغل ب المعلم ين
الينوّعون في استراتيجيات التقويم ،وربما يعود السبب ف ي ذل ك إل ى أن ھن اك تفاوت ا ً واض حا ً ف ي
س ھولة وص عوبة اإلع داد والتنفي ذ لھ ا ف ي الغرف ة الص فية ،فيخت ار المعل م ع ادةً األس ھل إع داداً
وتطبيقاً ،وربما يعود ذلك إلى تدني درجة فھم المعلم لمبادئ وأسس االستراتيجية.
أم ا الفق رة ) (33الت ي ت نص" :يس تطيع الكش ف ع ن المھ ارات المكتس بة ل دى الطلب ة عن د
توظيف االستراتيجية" وبلغ المتوسط الحسابي لھا ) ،(2.33وھذا يشير إلى أن معظم المعلم ين ال
يستطيعون الكشف عن المھارات التي اكتسبھا طلبتھم عند توظيفھم لالس تراتيجية ،وربم ا يكش ف
ھذا عن ضعف في استخدام استراتيجيات التقويم م ن قِب ل المعل م ،إم ا تقص يراً من ه أو ع دم وعي ه
ألھمية استخدام استراتيجيات التقويم ،وأيضا ً الفقرة ) (38الت ي ت نص" :يوظ ف نت ائج التق ويم ف ي
تط وير أداء الطلب ة" وبل غ المتوس ط الحس ابي لھ ا ) ،(2.30وھ ذا يش ير لع دم توظي ف كثي ر م ن
المعلمين لنتائج التقويم في تطوير أداء طلبتھم ،وربما يُعزى ذلك لعدم وعي المعل م لجمي ع غاي ات
التقويم ،أما الفقرة ) (39التي تنص" :يوظف نتائج التق ويم ف ي تط وير تخطيط ه المس تقبلي" وبل غ
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المتوس ط الحس ابي لھ ا ) ،(2.30فتش ير لع دم توظي ف معظ م المعلم ين لنت ائج التق ويم ف ي تط وير
تخطيطھم المستقبلي ،وربما يُعزى لنفس السبب في الفعالية السابقة ،وھو عدم وعي المعلم لجمي ع
غايات التقويم.
مما سبق وبنا ًء على ما جاءت به نتائج الدراسة ،فإن التواضع في نسبة درجة استخدام
العالي ) (%56.70لمعلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم في تدريسھم الصفي قد
يعزى إلى وجود ضعف في وعي وفھم المعلمين لمبادئ وأسس ھذه االستراتيجيات والكيفية التي
تنفذ فيھا ،وعدم توفر مصادر التعلم الالزمة لتنفيذ ھذه االستراتيجيات ،وضعف المعلمين في
عملية التخطيط لتنفيذ االستراتيجيات ،وعدم قدرتھم على إدارة الوقت والصف في أثناء التنفيذ
لالستراتيجية ،وتمسك عدد كبير منھم بالنمط التقليدي.
اتفق ت نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع نت ائج دراس ة رازي ) (Razze, 2002م ن حي ث
االس تخدام الس لبي لمعلم ي العل وم للمنح ى االستقص ائي ،واتفق ت أيض ا ً م ع دراس ة ك نج وزمالئ ه
) (King et al. 2001من حيث ضعف إدارة الصف ،وعدم فھ م المعلم ين للمعرف ة القبلي ة عن د
الطلبة وتوظيفھا ف ي تدريس ھم ،وف ي اس تخدامھم لألس لوب التقلي دي الش ارح .واختلف ت نت ائج ھ ذه
الدراس ة م ع نت ائج ك ل م ن :دراس ة جونس ون وآخ رون ) (Johnson et al. 2000م ن حي ث
الممارسة اإليجابية لمعلمي العلوم والرياضيات لما تدربوا عليه في البرنامج التدريبي من طرائ ق
ت دريس ،ودراس ة ايردوج ان وكامب ل ) (Erdogan & Campbell, 2008م ن حي ث ارتف اع
مستوى ممارسة التدريس البنائي ،ودراسة ج ونزالس وزمالئ ه ) (Gonzales et al. 2002م ن
حيث الممارسة اإليجابية للمعلم ين ال ذين ت دربوا ف ي ورش التط وير المھن ي القائم ة عل ى األفك ار
البنائي ة ف ي ص فوفھم الدراس ية ،ودراس ة س ميردون وزمالئ ه ) (Smerdon et al. 1999م ن
حيث أن درجة الممارسة للتدريس البنائي كانت مرتفعة.
ثانيا ً :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي نص على :ھل تختلف درجة استخدام معلمي
الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي
باختالف النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،والخبرة التدريسية؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،واختبار )ت( لبيان أثر كل من
متغيري النوع االجتماعي والمؤھل العلمي في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات
التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،وتحليل التباين األحادي ) (ANOVAلبيان أثر
متغير الخبرة التدريسية في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتقويم
المتضمنة في مناھج العلوم.
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أوالً :النوع االجتماعي
تم استخراج المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لدرج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،واختبار )ت( لبيان أثر متغير النوع
االجتم اعي ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي
مناھج العلوم ،والجدول ) (5يبين ذلك.
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي حسب النوع
االجتماعي ونتائج اختبار )ت( ألثر النوع االجتماعي على االستخدام.
النوع
االجتماعي
ذكور
إناث

العدد
14
16

المتوسط
الحسابي
2.63
3.08

االنحراف
المعياري
0.46
0.36

درجة
الحرية
28

القيمة
قيمة )ت(
االحتمالية
3.03 -

0.005

يب ين الج دول ) (5وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،تُع زى ألث ر
النوع االجتماعي )لصالح اإلناث( ،حيث بلغت قيم ة ت ) (3.03-وھ ي دال ة عن د مس توى الدالل ة
) (0.005وھي أقل من مستوى داللة ) ،(α = .05وھذا يعني أن درجة استخدام معلمات الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھن الصفي كانت أعلى م ن
درجة استخدام المعلمين لھا في تدريسھم الصفي .وقد تفسر ھذه النتيجة أن المعلمات يمتلكن وعيا ً
أكثر للمبادئ واألسس التنظيمي ة لتنفي ذ االس تراتيجيات م ن حي ث التخط يط واإلج راءات وھ ذا م ا
يؤدي إلى إدارة الوقت بفاعلية أثناء تنفيذ االستراتيجية ،وأنھن أكث ر اس تخداما ً للمص ادر المت وفرة
ف ي المدرس ة لخدم ة تنفي ذ االس تراتيجية .اتفق ت نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع نت ائج دراس ة برك ات
) ،(2002م ن حي ث وج ود أث ر لمتغي ر الن وع االجتم اعي ف ي درج ة توظي ف معلم ي ومعلم ات
العلوم في المرحلتين األساسية والثانوية لمبادئ النظرية البنائية في تدريسھم.
ثانيا ً :المؤھل العلمي
تم استخراج المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لدرج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ،واختب ار )ت( لبي ان أث ر متغي ر
المؤھل العلمي في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات التدريس والتق ويم المتض منة ف ي
مناھج العلوم ،والجدول ) (6يبين ذلك.
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جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي حسب المؤھل
العلمي ونتائج اختبار )ت( ألثر المؤھل العلمي على االستخدام.
المؤھل العلمي

العدد

بكالوريوس
ما فوق البكالوريوس

23
7

المتوسط
الحسابي
2.79
3.13

االنحراف
المعياري
0.46
0.43

درجة
الحرية

قيمة
)ت(

القيمة
االحتمالية

28

1.76 -

0.09

يبين الجدول ) (6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،تُع زى ألث ر
المؤھ ل العلم ي ،حي ث بلغ ت قيم ة ت ) (1.76 -عن د القيم ة االحتمالي ة ) (0.09وھ ي أعل ى م ن
مس توى دالل ة ) ،(α = .05رغ م وج ود ف رق ظ اھري ) (0.34ف ي المتوس طات الحس ابية وف ي
االنحراف ات المعياري ة ) (0.03ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء الس تراتيجيات الت دريس
والتقويم المتضمنة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في بس بب اخ تالف فئ ات المؤھ ل العلم ي
)بكالوريوس ،ما فوق البك الوريوس( ،وھ ذا يعن ي أن المؤھ ل العلم ي لمعل م الفيزي اء ال ي ؤثر ف ي
درج ة اس تخدامه لھ ذه االس تراتيجيات ف ي تدريس ه الص في .وربم ا يُع زى ذل ك إل ى أن معلم ي
الفيزياء على اختالف مؤھالتھم العلمية قد تعرضوا لدورات التدريب نفسھا ف ي مرحل ة إع دادھم،
مما أكسبھم فھما ً متقاربا ً في كيفية استخدامھم لھذه االستراتيجيات.
ثالثا ً :الخبرة التدريسية
تم استخراج المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لدرج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الس تراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ،وتحلي ل التب اين األح ادي
) (ANOVAلبيان أثر متغير الخبرة التدريسية في درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات
التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم ،والجدول ) (7يبين ذلك.
جدول ) :(7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي حسب الخبرة
التدريسية.
الخبرة التدريسية
أقل من  5سنوات
من  15-5سنة
 15سنة فأكثر
الكلي

المتوسط الحسابي
2.55
2.96
3.07
2.87

االنحراف المعياري
0.58
0.32
0.51
0.47
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يب ين الج دول ) (7اختالف ا ً ظاھري ا ً ف ي المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ف ي
درجة استخدام معلمي الفيزياء الستراتيجيات الت دريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي
تدريسھم الصفي بسبب اختالف فئات الخبرة التدريسية )أقل من  5سنوات  ،من  15-5سنة 15 ،
س نة ف أكثر( .ولفح ص دالل ة ھ ذه الف روق ب ين المتوس طات الحس ابية ت م اس تخدام تحلي ل التب اين
األحادي ) (ANOVAلمتغير الخبرة التدريسية ،والجدول ) (8يبين ذلك.
ج دول ) :(8تحلي ل التب اين األح ادي ألث ر الخب رة التدريس ية ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم في تدريسھم الصفي.
مصادر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
) ف(

القيمة
االحتمالية

بين المجموعات )الخبرة التدريسية(
داخل المجموعات )الخطأ(
الكلي

1.17
5.14
6.31

2
27
29

0.59
0.19

3.08

0.06

يبين الجدول ) (8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف ي درج ة اس تخدام معلم ي الفيزي اء
الستراتيجيات التدريس والتق ويم المتض منة ف ي من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في ،تع زى ألث ر
الخب رة التدريس ية ،حي ث بلغ ت قيم ة ف ) (3.08عن د القيم ة االحتمالي ة ) (0.06وھ ي أعل ى م ن
مستوى الداللة ) ،(α = .05رغ م وج ود ف روق ظاھري ة ) %18.5للخب رة التدريس ية ،و%81.5
للخط أ( ،ويعن ي ذل ك أن الخب رة التدريس ية لمعل م الفيزي اء ل م ت ؤثر ف ي درج ة اس تخدامه
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في من اھج العل وم ف ي تدريس ھم الص في .وربم ا يُع زى
الس بب ف ي ذل ك إل ى أن المعرف ة الت ي حص ل عليھ ا ھ ؤالء المعلم ون ح ول كيفي ة التنفي ذ
لالستراتيجيات المتضمنة في مناھج العلوم على اختالف خبراتھم كانت م ن نف س المص در؛ وھ و
البرامج التدريبية التي تعق دھا وزارة التربي ة والتعل يم ح ول االس تراتيجيات وتوظيفھ ا ف ي الغرف ة
الصفية.
التوصيات
وطبقا ً لھذه النتائج يمكن استخالص التوصيات اآلتية:
 .1تحفيز المعلمين عل ى التوظي ف الفاع ل لوس ائل وأدوات تكنولوجي ا االتص االت والمعلوم ات
) (ICTفي الغرفة الصفية.
 .2إع ادة النظ ر بمواعي د عق د ال دورات التدريبي ة الخاص ة باس تراتيجيات الت دريس والتق ويم،
وكذلك بآلية توظيفھا وخصوصا ً :التكامل األفقي والعم ودي ف ي تنفي ذ االس تراتيجية ،وكيفي ة
توظيف نتائج التقويم في الكشف عن المھ ارات المكتس بة ل دى الطلب ة ،وف ي تط وير تخط يط
المعلم المستقبلي ،وفي تطوير أداء الطلبة ،وفي تقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة.
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 تشجيع المعلمين على تحفيز طلبتھم للبح ث ع ن المعلوم ة م ن خ ارج الكت اب المدرس ي عن د.3
.توظيف استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في المناھج التي يدرسونھا
 إجراء مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على العوامل الم ؤثرة ف ي ممارس ات المعلم ين.4
. والعمل في ضوئھا،الستراتيجيات التدريس والتقويم
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ملحق )(1
أداة المالحظة النھائية
أداة مالحظة صفية ترصد درجة ممارسة معلم الفيزياء
الستراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناھج العلوم
القسم األول :البيانات الشخصية عن المعلم  /المعلمة:
 -1رقم المعلم  /المعلمة :
أنثى
ذكر
 -2النوع االجتماعي:
ما فوق البكالوريوس
بكالوريوس
 -3المؤھل العلمي :
من 15 - 5سنة
أقل من  5سنوات
 -4سنوات الخبرة :

 15سنة فأكثر

ثانيا ً  :رصد ممارسات المعلم:
رقم
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

الفقرة

ممتازة

درجة الممارسة
جيدة متوسطة

ضعيفة

يخطط للدرس.
يناقش النتاجات المراد تحقيقھا مع طلبته.
ينوّع في استراتيجيات التدريس.
يستطيع اختيار اإلستراتيجية المناسبة للمادة المستھدفة.
ينتقل من استراتيجيه ألخرى انتقال موجّه.
يربط بين النتاجات المخططة واإلستراتيجية المستخدمة .
يظھر وعيا ً للمبادئ التي تقوم عليھا إستراتيجية التدريس
التي يختارھا.
يطبق اإلجراءات التنظيمية لتنفيذ اإلستراتيجية .
يوظف التقويم القبلي للوقوف على حاجات الطلبة من
معرفة ومھارات أولية لتنفيذ اإلستراتيجية.
يستخدم المصادر المتوفرة في المدرسة لخدمة تنفيذ
اإلستراتيجية.
يقوم بتنظيم الطلبة لتنفيذ اإلستراتيجية.
يدرّب الطلبة على التعامل مع المواقف المختلفة
لإلستراتيجية المستخدمة.
يناقش تعليماته مع الطلبة حول أدوارھم في تنفيذ
اإلستراتيجية.
يختار األمثلة المرتبطة باإلستراتيجية المستھدفة .
يوظّف التكامل األفقي والعمودي في تنفيذ اإلستراتيجية.
يدير الوقت بفاعلية أثناء تنفيذ اإلستراتيجية
يراقب تقدم الطلبة في أثناء تنفيذ اإلستراتيجية.
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.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

يتدخل لدعم الطلبة كلما تطلب األمر في أثناء تنفيذ
اإلستراتيجية.
يثير دافعية الطلبة من أجل انغماسھم في عملية التعلم أثناء
تنفيذ اإلستراتيجية.
يستخدم وسائل وأدوات ) (ICTفي أثناء تنفيذ
اإلستراتيجية.
يحرص على أن يكون الطالب نشطا ً أثناء تنفيذ
اإلستراتيجية.
يربط التعليم بحياة وخبرات الطلبة عند توظيف
اإلستراتيجية.
يدير النقاش بفاعلية في أثناء توظيف اإلستراتيجية.
يدعو الطلبة إلى التفكير قبل التحدث عند توظيف
اإلستراتيجية.
يدعو الطلبة إلى اإلصغاء عند توظيف اإلستراتيجية.
يدعو الطلبة إلى احترام الرأي اآلخر عند توظيف
اإلستراتيجية.
يستخدم األسئلة السابرة عند توظيف اإلستراتيجية .
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند توظيف
اإلستراتيجية.
يشجع الطلبة على البحث عن المعلومة من خارج الكتاب
المدرسي عند توظيف اإلستراتيجية.
يعطي الطلبة فرصة لحل المسائل بأنفسھم عند توظيف
اإلستراتيجية.
يطوّر قدرة الطلبة على التعلم الذاتي عند توظيف
اإلستراتيجية.
ينوّع في استراتيجيات التقويم وأدواته.
يستطيع الكشف عن المھارات المكتسبة لدى الطلبة عند
توظيف اإلستراتيجية.
يربط بين إستراتيجية التدريس وإستراتيجية التقويم.
يستخدم استراتيجيات وأدوات التقويم المناسبة.
يحرص على استمرارية التقويم ويوثق ذلك في سجالت
منظّمة.
يحرص على ارتباط معايير التقويم بالنتاجات التعليمية
للحصة.
يوظف نتائج التقويم في تطوير أداء الطلبة.
يوظف نتائج التقويم في تطوير تخطيطه المستقبلي.
يقدم للطلبة التغذية الراجعة المناسبة إلستراتيجيات
التدريس والتقويم.
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ملحق )(2
معايير درجات الحكم ألداة المالحظة الصفية
رقم
الفقرة
1

الفقرة
يخطط للدرس.

2

ين اقش النتاج ات
الم راد تحقيقھ ا م ع
طلبته.

3

ينوّع في استراتيجيات
التدريس.

4

يس تطيع اختي ار
اإلستراتيجية المناس بة
للمادة المستھدفة.
ينتق ل م ن اس تراتيجيه
ألخرى انتقال موجّه.
ي ربط ب ين النتاج ات
ة
المخطط
تراتيجية
واإلس
المستخدمة.
يظھ ر وعي ا ً للمب ادئ
الت ي تق وم عليھ ا
إس تراتيجية الت دريس
التي يختارھا.
يطب ق اإلج راءات
التنظيمي ة لتنفي ذ
اإلستراتيجية.

9

يوظ ف التق ويم القبل ي
للوقوف عل ى حاج ات
الطلب ة م ن معرف ة
ومھارات أولي ة لتنفي ذ
اإلستراتيجية.

5
6

7

8

المعايير

توزيع الدرجات

 شمولھا للنتاجات الخاصة بالدرس. شمولھا الستراتيجيات التدريس المتضمنة. شمولھا الستراتيجيات التدريس المتضمنة. انسجام التخطيط اليومي مع الخطة الفصلية. يطلع الطلبة على نتاجات الدرس منذ البداية. يوضح أھمية ھذه النتاجات. يحاول إقناع الطلبة بضرورة العمل لتحقيق النتاجات. يسمح بالتعديل لھذه النتاجات في ضوء المناقشة. عدد االستراتيجيات المستخدمة من تلك االس تراتيجياتالمتض منة ،وھ ي :الت دريس المباش ر ،العم ل التع اوني،
التعليم القائم عل ى النش اط ،ح ل المش كالت واالستقص اء،
التفكير الناقد.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

 مناسبة اإلستراتيجية لتحقيق النتاج -تفاعل الطلبة خالل تنفيذ اإلستراتيجية.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل إستراتيجية
يستخدمھا )بحيث
ال تزيد عن 4
استراتيجيات(
تعطى درجتان لكل
معيار.

 ال ينتقل من إستراتيجية ألخرى فجأةً. يبرر لطلبته عملية االنتقال من إستراتيجية ألخرى. يوضح للطلب ة اإلس تراتيجية المس تخدمة لتحقي ق النت اجالمطلوب.
 -يبرر أن النتاج المراد تحقيقه تناسبه ھذه اإلستراتيجية.

تعطى درجتان لكل
معيار.
تعطى درجتان لكل
معيار.

 يعي دوره في تنفيذ اإلستراتيجية. يعي دور الطالب في تنفيذ اإلستراتيجية يعي أھمية الزمن لفعاليات التنفيذ. يعي متطلبات تنفيذ اإلستراتيجية. إعطاء التعليمات للتنفيذ. التسلسل في عمليات التنفيذ. البيئة التنظيمية للتنفيذ. توفير مصادر التعلم الالزمة للتنفيذ. يح دد المف اھيم األساس ية عن د الطلب ة الالزم ة لتنفي ذاإلستراتيجية.
 يح دد المھ ارات األساس ية عن د الطلب ة الالزم ة لتنفي ذاإلستراتيجية.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجتان لكل
معيار.
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10

يس تخدم المص ادر
المتوفرة ف ي المدرس ة
ذ
ة تنفي
لخدم
اإلستراتيجية.

11

يق وم بتنظ يم الطلب ة
لتنفيذ اإلستراتيجية.

12

ي درّب الطلب ة عل ى
التعام ل م ع المواق ف
المختلفة لإلستراتيجية
المستخدمة.
ين اقش تعليمات ه م ع
الطلب ة ح ول أدوارھ م
ذ
ي تنفي
ف
اإلستراتيجية.
يخت ار األمثل ة
ة
المرتبط
تراتيجية
باإلس
المستھدفة.
يوظّف التكامل األفقي
والعم ودي ف ي تنفي ذ
اإلستراتيجية.

16

ي دير الوق ت بفاعلي ة
ذ
اء تنفي
أثن
اإلستراتيجية.

17

يراقب تقدم الطلبة ف ي
ذ
اء تنفي
أثن
اإلستراتيجية.
يت دخل ل دعم الطلب ة
كلما تطل ب األم ر ف ي
ذ
اء تنفي
أثن
اإلستراتيجية.

19

يثير دافعية الطلبة م ن
أج ل انغماس ھم ف ي
عملي ة ال تعلم أثن اء
تنفيذ اإلستراتيجية.

13

14

15

18

 يستغل ت وفر أي م ن مص ادر ال تعلم ف ي المدرس ة يل زملتنفيذ اإلستراتيجية.
 يكيّ ف البيئ ة التنظيمي ة المت وفرة ف ي المدرس ة لتنفي ذاإلستراتيجية.
ينظم الطلبة آخذاً بعين االعتبار:
 أعدادھم. كيفية جلوسھم. توزيعھم من حيث المستويات. مھمات العمل. من خالل طرح األمثلة الشفوية. -من خالل تطبيق األمثلة عمليا ً.

تعطى درجتان لكل
معيار.

 يعطي التعليمات في بداية تنفيذ اإلستراتيجية. -يرد على استفسارات الطلبة حول التعليمات للتنفيذ.

تعطى درجتان لكل
معيار.

 يختار النشاط المناسب لإلستراتيجية . يأخذ بالحسبان آلية تنفيذ النشاط المختار يأخذ بالحسبان زمن التنفيذ للنشاط . يكون كل من دور الطالب والمعلم واضح في النشاط. يستفيد من ارتب اط الم ادة العلمي ة المس تھدفة م ع الم واداألخرى في نفس المستوى في أثناء تنفيذ اإلستراتيجية.
 يستفيد من ارتب اط الم ادة العلمي ة المس تھدفة م ع الم وادفي المستويات األخرى في أثناء تنفيذ اإلستراتيجية.
 يحدد الزمن المطلوب للتنفيذ بشكل واضح منذ البداية. يلتزم بالوقت المحدد. يذكر الطلبة بالوقت أثناء التنفيذ. يربط بين الزمن المحدد وزمن الحصة. يتجول بين الطلبة وينظر ألعمالھم أثناء التنفيذ. -يشير للطلبة المتأخرين في التنفيذ وكذلك المتقدمين.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

 يرد على استفسارات الطلبة أثناء التنفيذ يتدخل للمساعدة فقط عند الضرورة. يحرص على دوره كميسر للعمل. يحرص على أن يكون قريبا ً من الجميع يعزز الطلبة المتقدمين في التنفيذ. -يردد كلمات تشجيعية للطلبة أثناء العمل

تعطى درجتان لكل
معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجتان لكل
معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجتان لكل
معيار.
تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجتان لكل
معيار.
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20

يس تخدم وس ائل
وأدوات ) ( ICTف ي
ذ
اء تنفي
أثن
اإلستراتيجية.
 .يح رص عل ى أن
يك ون الطال ب نش طا ً
ذ
اء تنفي
أثن
اإلستراتيجية.

22

ي ربط التعل يم بحي اة
وخب رات الطلب ة عن د
توظيف اإلستراتيجية.
ي دير النق اش بفاعلي ة
ف ي أثن اء توظي ف
اإلستراتيجية.

24

ي دعو الطلب ة إل ى
التفكي ر قب ل التح دث
ف
د توظي
عن
اإلستراتيجية.
ي دعو الطلب ة إل ى
اإلصغاء عند توظي ف
اإلستراتيجية.
ي دعو الطلب ة إل ى
احت رام ال رأي اآلخ ر
ف
د توظي
عن
اإلستراتيجية.
يس تخدم األس ئلة
الس ابرة عن د توظي ف
اإلستراتيجية.

28

يراع ي الف روق
الفردي ة ب ين الطلب ة
ف
د توظي
عن
اإلستراتيجية.
يش جع الطلب ة عل ى
البح ث ع ن المعلوم ة
م ن خ ارج الكت اب
المدرسي عند توظيف
اإلستراتيجية.

21

23

25

26

27

29

 يستخدم برمجيات الحاسوب في التنفيذ. يوزع أوراق عمل مطبوعة. يزود الطلبة بالمواقع اإللكترونية الالزمة. ينفذ التجارب العلمية بالمحاكاة. يشجع باستمرار الطلبة على االنغماس بالعمل. ينب ه الطلب ة المتقاعس ين عل ى ض رورة ب ذل مزي د م نالجھد.
 يطرح أسئلة مثيرة ومحفزة للعمل. يراقب عمل الجميع ويبدي مالحظاته. يستخدم األنشطة المرتبطة بحياة الطالب -يطرح أمثلة من واقع حياة الطالب.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.
تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجتان لكل
معيار.

 ال يس مح للنق اش أن يخ رج ع ن ص لب الموض وعالمطروح للنقاش.
 يحاول إعطاء الفرصة للجميع في المناقشة. يضبط زمن النقاش. ال يسمح بالمقاطعة أثناء النقاش. يظھ ر ذل ك م ن خ الل تك راره للعب ارات الت ي تش يرلض رورة التفكي ر )م رة ،مرت ان ،ث الث م رات ،أرب ع
مرات فأكثر(

تعطى درجة واحدة
لكل مرة يكرر فيھا
العبارة.

 يظھ ر ذل ك م ن خ الل تك راره للعب ارات الت ي تش يرلض رورة اإلص غاء )م رة ،مرت ان ،ث الث م رات ،أرب ع
مرات فأكثر(
 يظھ ر ذل ك م ن خ الل تك راره للعب ارات الت ي تش يرلض رورة احت رام ال رأي اآلخ ر )م رة ،مرت ان ،ث الث
مرات ،أربع مرات فأكثر(

تعطى درجة واحدة
لكل مرة يكرر فيھا
العبارة.
تعطى درجة واحدة
لكل مرة يكرر فيھا
العبارة.

 يطرح أسئلة مثيرة لتفكير الطالب. يطرح أسئلة تستدعي خبرات الطالب.يطرح أسئلة غير مباشرة ترتبط بالنتاج. يطرح أسئلة تتطلب إجابتھا التفكير الناقد. في توزيع الطلبة في المجموعات. في توزيع األسئلة على الطلبة . في أثناء مراقبة تقدم الطلبة في العمل. في التدخل لدعم الطلبة أثناء العمل. م ن خ الل ط رح أس ئلة ال توج د لھ ا إجاب ة مباش رة ف يالكتاب.
 من خالل تزويد الطلبة بمواقع الكترونية.من خالل تزويد الطلبة بالمراجع الالزمةم ن خ الل تعزي ز الطلب ة ال ذين ي أتون بالمعلوم ة م نخارج الكتاب المدرسي.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.
تعطى درجة واحدة
لكل معيار.
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30

يعط ي الطلب ة فرص ة
لح ل المس ائل بأنفس ھم
ف
د توظي
عن
اإلستراتيجية.

31

يط وّر ق درة الطلب ة
على التعلم الذاتي عند
توظيف اإلستراتيجية.

32

ينوّع في استراتيجيات
التقويم وأدواته.

33

يس تطيع الكش ف ع ن
المھ ارات المكتس بة
ل دى الطلب ة عن د
توظيف اإلستراتيجية.
يربط ب ين إس تراتيجية
التدريس وإس تراتيجية
التقويم.

35

يس تخدم اس تراتيجيات
ويم
وأدوات التق
المناسبة.

36

يح رص عل ى
اس تمرارية التق ويم
ويوث ق ذل ك ف ي
سجالت منظّمة.

 تكشف عن المھارات المكتسبة. تشير إلى درجة تحقيق النتاج المطلوب. المع ايير فيھ ا ت رتبط ب إجراءات إس تراتيجية الت دريسالمستخدمة.
 تقيس ما أعدت لقياسه. ي تم ذل ك م ن خ الل اإلط الع عل ى س جالت التق ويمالجانبية التي يستخدمھا المعلم في الدروس المختلفة خالل
فترات زمنية.

37

يح رص عل ى ارتب اط
مع ايير التق ويم
بالنتاج ات التعليمي ة
للحصة.

 يتم ذل ك م ن خ الل عملي ة المقارن ة ب ين مع ايير التق ويموبين النتاجات للحصة.

34

 م ن خ الل الحف اظ عل ى دوره كميس ر ومس ھل ومرش دللطالب.
 من خالل إعطاء الوقت الكافي. من خالل مراقبة أداء الطلبة وتعزيزھم. م ن خ الل إعط اء األم ان للطلب ة بع دم المحاس بة عل ىاإلجابة الخاطئة.
 من خالل مراقبة تطور أداء الطالب. من خالل التعزيز للطلبة الذين لديھم تطور في أدائھم. من خالل طرحه لألسئلة المتدرجة في الصعوبة. من خالل الواجبات البيتية. يظھ ر ذل ك م ن خ الل ع دد اس تخدامه الس تراتيجياتوأدوات للتقويم.

 من خالل معايير التقويم المستخدم. م ن خ الل التعلي ق عل ى تل ك المھ ارات أثن اء مراقبت هألداء الطلبة.
 يظھ ر ذل ك م ن خ الل المقارن ة ب ين إج راءات التنفي ذلإلستراتيجية وبين معايير التقويم.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل إستراتيجية
وأداة تقويم
يستخدمھا)بما ال
يزيد عن 4مرات(.
تعطى درجتان لكل
معيار.

تعطى درجة واحدة
لكل بند في
المقارنة )بما ال
يزيد عن 4بنود(.
تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى الدرجة
للحكم وفق تكرار
عمليات التقويم
للطلبة خالل
فترات زمنية
محددة
تعطى الدرجة
للحكم وفق درجة
االرتباط الناتجة
عن عملية
المقارنة.
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38

يوظ ف نت ائج التق ويم
ف ي تط وير أداء
الطلبة.

39

يوظ ف نت ائج التق ويم
ف ي تط وير تخطيط ه
المستقبلي.

 يعود للطلبة الضعاف بعد التقويم ويناقشھم في أدائھم. ينفذ خطط عالجية للطلبة الضعاف بناء على التقويم. يعود للطلبة المتقدمين بعد التقويم ويناقشھم في أدائھم. ينفذ خطط إثرائية للطلبة المتقدمين بناء على التقويم. يتم ذلك من خالل اإلطالع على سجل التخطيط الي وميللدروس ،ومقارنة الخطط اليومية المتتالية ل نفس الص ف
م ع بعض ھا ومالحظ ة م دى التط ور فيھ ا وعالق ة ذل ك
بالتقويم السابق لكل خطة.

40

يق دم للطلب ة التغذي ة
الراجع ة المناس بة
تراتيجيات
إلس
التدريس والتقويم.

 يس تعرض النتاج ات المتحقق ة خ الل الحص ة وذل ك ف ينھاية الحصة.
 -يراجع مع طلبته إجراءات تحقيق تلك النتاجات.

تعطى درجة واحدة
لكل معيار.

تعطى الدرجة
للحكم وفق درجة
التطور الناتجة عن
عملية المقارنة
وارتباطھا بعمليات
التقويم.
تعطى درجتان لكل
معيار.
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