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ت�سور�ت معلمي �لعلوم يف �ملرحلة �لثانوية باململكة �لعربية 
�ل�سعودية حول تقومي بر�مج �لتطور �ملهني �ملقدمة لهم 

�مللخ�س

الثانوية يف اململكة العربية  العلوم يف املرحلة  التعرف على ت�سورات معلمي  اإىل  هدف البحث 

ال�سعودية حول تقومي برامج التطور املهني املقدمة لهم من حيث جوانب تقوميها، وطرق واأدوات 

جمع البيانات حول تلك اجلوانب، والتعرف على م�ستوى اأهمية جوانب التقومي، وم�ستوى اأهمية طرق 

واأدوات جمع البيانات حولها. وا�ستخدم منوذج جو�سكي )Guskey, 2000( مب�ستوياته اخلم�سة 

كاإطار نظري لبناء البحث، واإعداد اأداته، وحتليل بياناته، ومناق�ستها. ومت التاأكد من �سدق املحتوى 

واأظهرت  معلمًا،   71 بلغت  العلوم  معلمي  من  ا�ستطالعية  عينة  على  مبدئيًا  وتطبيقها  لال�ستبانة، 

النتائج م�ستوى ثبات عاٍل لالأداة، وتتمثل الأداة يف ا�ستبانة مكونة من اأربعة حماور، وبعد التعديل 

يف �سوء معطيات التطبيق املبدئي، مت تطبيق الأداة على عينة مكونة من معلمي العلوم يف املرحلة 

الثانوية يف اأربع اإدارات تعليم، هي: ينبع، و�سبيا، واملجمعة، والقريات )1693 معلمًا ومعلمة(. وبلغ 

عدد امل�ستجيبني لالأداة 377. واأظهرت النتائج اأن تقومي برامج التطور املهني ملعلمي العلوم يغطي 

جميع جوانب منوذج جو�سكي مب�ستوى متو�سط، مع تباين ي�سري بينها. كما اأظهرت النتائج تنوعًا 

يف الطرق والأدوات امل�ستخدمة جلمع البيانات حول تلك اجلوانب، مع تباين بينها من حيث تكرار 

ال�ستخدام. واأظهرت النتائج كذلك اأن العينة ترى اأهمية عالية جلوانب تقومي برامج التطور املهني 

يف منوذج جو�سكي، كما اأظهرت اأهمية عالية ملجموعة من الطرق والأدوات جلمع البيانات حول تلك 

اجلوانب

الكلمات املفتاحية: منوذج جو�سكي، معلم العلوم، تقومي برامج التطور املهني.
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High School Science Teachers' Perceptions of Evaluating Teacher 
Professional Development Programs in Saudi Arabia

Abstract

This paper aimed to identify the perceptions of high school science 

teachers in Saudi Arabia regarding the evaluation of perceived professional 

development )PD( program through identifying evaluation aspects and tools 

and methods in the light of Guskey model. To collect the data, the researchers 

developed a questionnaire with four domains. The content and face validity 

were ensared, then the questionnaire was administered on a pilot sample of 71 

science teacher. The final version was administered on the sample consisting 
of high school science teachers in four educational administrations )1693 

teachers(; the responses was 377 from male and female teachers. The results 

indicated that the five aspects in Guskey model was covered with moderate 
means in PD programs with slight variations among these aspects; moreover, 

the results revealed that many tools and methods were used to collect the data 

for the evaluation of PD programs; some of these tools and methods were used 

more than some others. The results also indicated that the science teachers 

believe that all aspects of PD program evaluation are important; they also 

believe that some tools and methods are important to collect the data related 

to these aspects.

Keywords: Guskey model, science teacher, evaluation of professional development 

programs.
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�ملقدمة:
ب�سبب  يوم  بعد  يومًا  اأهميته  وتزداد  ملحًا،  مطلبًا  اليوم  العلوم  ملعلم  املهني  التطور  يعد 

التغريات املت�سارعة التي ي�سهدها العامل، وت�سهدها البيئة الرتبوية وتعليم العلوم ب�سكل خا�ص، 

املعلم  اأداء  ارتقاء  يف  ت�ساهم  التي  العوامل  اأهم  اأحد  اأن   )Borko, 2004( بوركو  اأكد  حيث 

وحت�سني طرق التدري�ص وم�ستوى حت�سيل الطالب هو التطور املهني امل�ستمر، ويوؤكد �سوق و�سعيد 

)1995( اأن املعلم ل ي�ستطيع اأن يعي�ص مدى حياته مبجموعة حمدودة من املعارف واملهارات 
يف ع�سر يتميز ب�سرعة التطور والتغري، فالتطور املهني ي�ساعد املعلم على النمو امل�ستمر طوال 

حياته. وي�سري اخلبتي )2006( اإىل اأن بع�ص دول العامل تبنت مفهوم ”التعلم مدى احلياة“ 

املعلم مهنيًا ومطورًا ملمار�ساته با�ستمرار، كما يوؤكد على  يجعل  ”Lifelong learning“ مما 
اأن التطور املهني يعد مفهومًا جديدًا ن�سبًيا؛ لذا فهو جديٌر باأن يكون جزءًا من نظام التعليم 

يف اململكة العربية ال�سعودية؛ وذلك ل�سمان ا�ستمرار تطور مهنة التدري�ص وجماراتها للتغريات 

ودخول  الع�سر،  تغري  الناجمة عن  م�ساكله  املجتمع، وحل  احتياجات  تلبية  بهدف  املت�سارعة؛ 

العامل اإىل ع�سر العوملة والت�سالت والتقنية.

وتعددت تعريفات الرتبويني ملفهوم التطور املهني للمعلمني، ومن تلك التعريفات ما قدمه 

كي )Kyle, 1995(، حيث يرى اأن هذا املفهوم ل يقت�سر على الأن�سطة الر�سمية بل يتعداها 
باأنه:  يعرفه  فهو  مهنيًا،  املعلمني  تطور  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  الر�سمية  غري  الأن�سطة  اإىل 

جمموعة الأن�سطة التعليمية الر�سمية وغري الر�سمية التي يقوم بها املعلم يف املوؤ�س�سة التعليمية 

)املدر�سة( من اأجل التطور املعريف والثقايف واملهني وال�سخ�سي وال�سلوكي.
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اقتناًعا  اأكرث  متعلم  اإفراز  اإىل  حتمًا  يقود  له  اإقناًعا  الأكرث  التعلم  فاإن  للمعلم،  وبالن�سبة 

ويرى  املهني،  والتطور  التعلم  عملية  يف  وا�ستمرارًا  اإيجابية  اأكرث  وبالتايل  ممار�سة،  واأف�سل 

جو�سكي )Guskey, 2000( اأن برامج التطور املهني للمعلمني يفرت�ص اأن توؤدي ب�سكل نهائي 

اإىل تغيري معتقدات واجتاهات املعلمني وبالتايل توؤدي اإىل تعميق اإح�سا�ص املعلم باللتزام بتنمية 

ح�سيلته املهنية، ويقدم جو�سكي روؤيته يف هذا ال�سياق �سمن منوذج يو�سح عملية تغري املعلم 

خالل التطور املهني )�سكل1(. حيث ُيظهر هذا النموذج باأن برامج التطور املهني توؤدي اإىل 

تغيري ممار�سات املعلم التدري�سية، ويوؤدي هذا التغري اإىل تغري يف م�ستوى نتائج تعلم التالميذ، 

مما يوؤدي اإىل تغيري معتقدات املعلمني واجتاهاتهم نحو تقبل ما هو جديد.

�ل�سكل )1( 
منوذج جو�سكي (Guskey) لعملية تغري �ملعلم خالل �لتطور �ملهني له.

ُتقّوم تلك الربامج  اأن  وللتاأكد من حتقيق برامج التطور املهني لأهدافها، فمن ال�سروري 

با�ستمرار؛ لذا عنيت العديد من الدرا�سات بتقومي برامج التطور املهني للمعلمني، حيث اأظهرت 

العديد منها اإ�سهام اأن�سطة التطور املهني يف تعزيز اجلوانب الرتبوية، حيث اأكدت درا�سة البلوي 

اأ�سهمت يف تطوير التخطيط للتدري�ص، ومهارات  اأن�سطة التطور املهني  اأن  والراجح )2012( 

اإلقاء الأ�سئلة والنقا�ص داخل الف�سل لدى املعلمني. كما اأ�سارت درا�سة ال�سحيباين )1427هـ( 

اإىل اأن التدريب الرتبوي اأ�سهم بدرجة كبرية يف تنمية مهارات معلمي العلوم ومعارفهم الرتبوية 

ملعلمي  املهني  التطور  برامج  فاعلية  على   )Tinoca, 2004( تينوكا  درا�سة  واأكدت  املتعددة. 

العلمي  وال�ستق�ساء  التدري�ص  طرق  تتناول  التي  الربامج  وخا�سة  طالبهم،  تعلم  يف  العلوم 

وحمتوى املعرفة العلمية.

و يف الوقت نف�سه اأكدت جمموعة من الدرا�سات وجود ق�سور يف الربامج والدورات التدريبية 

املقدمة للمعلمني ،من ذلك: كونها نظرية بعيدة عن التطبيق، ويغلب عليها اأ�سلوب املحا�سرة، 

مع عدم الهتمام بالطرح العلمي التطبيقي، وتفتقر اإىل اإطار مفاهيمي وا�سح، وغياب م�ساهمة 

الكفاءات  تنمية  يف  ملمو�سًا  عائدًا  حتقق  ول  التدريب،  برامج  مو�سوعات  حتديد  يف  املعلمني 
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املختلفة للمعلمني، و�سعف اإجراءات اللتحاق بتلك الدورات، كما اأن بع�ص املحا�سرين لي�سوا 

تقومي  اأ�ساليب  اإىل  تفتقر  كما  ق�سرية،  زمنية  فرتة  يف  وتنفذ  املطلوبة،  الكفاءة  م�ستوى  على 

فعالة ملعرفة م�ستوى حتقق اأهدافها )القر�سي، 1431هـ؛ معمار، 1428هـ؛ الهاجري، 1425هـ؛ 

العاجز وجرب، 2004م؛ الأن�ساري، 2004م؛ اخلطيب، 2006م؛ م�سطفى واجلراح، 2007م؛ 

بركات، 2005م؛ روا�ص، 1421هـ(.

وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأهمية عملية تقومي برامج التطور املهني كجزء اأ�سا�ص من 

ممار�سات التخطيط والتنفيذ لتلك الربامج، اإل اأن عملية تقومي الربامج من قبل منفذيها مل 

 Guskey,( حتظ بالقدر ذاته من الهتمام كما حظيت به من قبل الباحثني، حيث يرى جو�سكي

2002( اأن املهتمني بربامج التطور املهني ل يعطون اأهمية كبرية لتقومي الربامج التي ينفذونها، 

الر�سمي مثل جمموعات  �سبه  الطابع  الربامج ذات  تقومي  ب�سكل كامل  يهملون  اأنهم  يرى  كما 

 )Cormas & Barufaldi, 2011( التعلم والبحث الإجرائي. كما يوؤكد كورما�ص وبروفالدي

على اأن برامج التطور املهني للمعلمني تعاين من �سعف فيما يتعلق بتقوميها. 

ويوؤكد ذلك - على م�ستوى الوطن العربي - ما تو�سلت اإليه درا�سة حممد واأحمد )2012(، 

ال�سعودية  العربية  اململكة  التدريبية يف  الربامج  اإىل عدم ح�سول  الدرا�سة  اأ�سارت هذه  حيث 

مل  والتي  منها،  حتققت  التي  الأهداف  لتحديد  ال�سامل؛  الوا�سع  التقومي  من  كاف  قدر  على 

تتحقق بعد. كما اأكدت جمموعة من الدرا�سات �سطحية التعامل مع تقومي برامج التطور املهني، 

حيث تو�سلت درا�سة ف�سل اهلل )1998( اإىل اأن تقومي برامج التدريب يتم غالبًا بح�ساب ن�سبة 

احل�سور اليومي فقط، دون اإجراء اختبارات ودون النظر اإىل ا�ستفادتهم من الربامج، واأو�ست 

تلك  اأثر  ومعرفة  وامل�سرفني،  والدار�سني،  والتنظيم،  واملحتوى،  املحا�سرين،  تقومي  ب�سرورة 

الربامج امل�ستقبلي على اأدائهم. كما اأكدت درا�سة عبد احلميد )2000( عدم اجلدية يف تقومي 

املتدربني اأثناء الدورة، اأو يف نهايتها.

اأما كليجر وباريو�سف )Klieger & Bar-Yousef, 2010( فركزا على �سرورة اأن تخ�سع 

برامج التطور املهني لعمليات تقومي، واأن يكون التقومي جزءًا من عمليات تنفيذ تلك الربامج، 

ويتفق ذلك اأي�سًا مع ما اأكد عليه مالدونادو )Maldonado, 2002( باأن تقومي برامج التطور 

املهني يعد عملية اأ�سا�سية يف تلك الربامج، ويرى وجود اأ�سئلة عديدة ميكن طرحها للتاأكد من 

فاعلية برنامج التطور املهني، كما يرى اإمكانية الإجابة عن تلك الأ�سئلة من خالل اأدوات جمع 

بيانات متعددة.

اأن  ينبغي  املهني  التطور  لربامج  املثمر  التقومي  اأن   )Guskey, 2000( جو�سكي  ويرى 
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اأ�سا�سًا من منظومة التخطيط والتنفيذ لتلك الربامج. ويوؤكد  يكون مق�سودًا وم�ستمرًا وجزًء 

الأثر  اإىل  ميتد  اأن  يجب  املهني  التطور  برامج  تقومي  اأن   )KirkPatrick,1996( كريكباترك 

مادته  تقومي  بجانب  هذا  عملهم،  جمال  يف  املتدربني  اأداء  يف  الربنامج  يرتكه  الذي  الفعلي 

وخططه واأ�سلوب التدريب، ومدة الربنامج وموعده ومكانه، وميتد كذلك لي�سمل جميع عنا�سر 

الربنامج مثل هيئات التدريب، وجتهيزات مقر التدريب.

ال�سكارنة  فريى  وا�ستمراريتها،  املهني  التطور  برامج  يف  التقومي  عملية  �سمولية  عن  اأما 

)2009( اأن تقومي برامج التطور املهني عملية م�ستمرة يق�سد بها معرفة مدى حتقيق الربنامج 
اأو  للتغلب عليها،  واإبراز نواحي القوة لتدعيمها، ونواحي ال�سعف  التدريبي لأهدافه املحددة، 

ب�سورة  فاعليته  وزيادة  التدريب  تطوير  ميكن  حتى  املقبلة،  الربامج  يف  تالفيها  على  العمل 

م�ستمرة. كما يتم من خالل تقومي برامج التطور املهني تقومي كفاءة املدربني واملتدربني، وهذا 

ما يوؤكده �ساوي�ص )2005( باأن تقومي الربامج التدريبية عبارة عن تلك الإجراءات التي تقا�ص 

بها كفاءة الربامج التدريبية، ومدى جناحها يف حتقيق اأهدافها املر�سومة، كما تقا�ص بها كفاءة 

املتدربني، ومدى التغري الذي جنح التدريب يف اإحداثه فيهم، وكذلك تقا�ص بها كفاءة املدربني 

الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي.

التي  الدرا�سات  من  الكثري  يف  املهني  التطور  برامج  تقومي  اأهمية  تاأكيد  من  الرغم  وعلى 

التخطيط  عند  مراعاتها  تتم  اأن  ينبغي  التي  اجلوانب  اأو حتديد  الربامج  تلك  و�سف  تناولت 

اأو التنفيذ لها، اإل اأنه يندر تقدمي ت�ساميم اأو تطبيقات لتلك الربامج ب�سكل يت�سمن منوذجًا 

ّكن القائمني عليها من احلكم على جودة ما يقدم للمعلمني بغر�ص حت�سني م�ستوى  لتقوميها مُيَ

م�ساريع  من  عليم  يطبق  وما  برامج  من  لهم  يقدم  ما  على  احلكم  من  ّكنهم  مُيَ اأو  اأدائهم، 

)Fishman, Marx, Best, & Tal, 2003(. ومن اأهم مناذج تقومي برامج التطور املهني: 

 Context, Input, Process,( الذي يطلق عليه )Stufflebeam, 1983( منوذج �ستوفليبيم

and Product Model CIPP Model(، حيث يركز التقومي يف هذا النموذج على اأبعاد اأربعة 

والفر�ص  امليدان  يف  الحتياجات  مع  الربنامج  ات�ساق  مبدى  ويهتم   )Context( ال�سياق  هي: 

والإجراءات  للربنامج،  التخطيط  عملية  مب�ستوى  ويهتم   )Input(واملدخالت للتطور،  املتاحة 

ويهتم   )Product( واملنتج  التخطيط،  وات�ساقه مع  التنفيذ  ويهتم مب�ستوى جودة   )Process(

بتحديد جوانب التغيري الناجتة عن الربنامج. 

التطور  برامج  تقومي  لنماذج  اآخر  مثاًل   )Hammond, 1973( هاموند  منوذج  يعد  كما 

 Behavior( ال�سلوكي  اجلانب  وهي:  جوانب،  ثالثة  تقومي  على  النموذج  هذا  ويركز  املهني، 



100

د. �سعيد �ل�سمر�ين، د. �سعيد �لغامدي، د. عبد�لويل �لدهم�س، د. نا�سر من�سور، د. �سائد �سباح ت�سور�ت معلمي �لعلوم يف �ملرحلة �لثانوية

20
15

ر  
ـبـ

ـم
بـت

�صـ
 3

د   
عد

 ال
 16

د  
جل

مل
ا

املوؤ�س�سي  واجلانب   ،)Instructional Domain( التدري�سي  واجلانب   ،)Domain

)Institutional Domain(. ويظهر هذا النموذج تعقيدًا كبريًا؛ نظرًا لتداخل جمموعة من 

العوامل يف كل جانب من جوانبه الثالثة، حيث يتم يف اجلانب ال�سلوكي تقومي اجلانب املعريف 

والوجداين واحلركي للم�ساركني، يف حني اأن اجلانب التدري�سي يهتم بتقومي حمتوى الربنامج 

وتكلفته والت�سهيالت املتاحة والطرق امل�ستخدمة فيه وتقومي املوؤ�س�سة التي تقدمه، يف حني يهتم 

اجلانب املوؤ�س�سي بتقومي العوامل املتعلقة بالطالب واملعلم ومدير املدر�سة واملخت�ص اأو امل�سرف 

الرتبوي والعائلة واملجتمع الذي ينتمي لهما الطالب.

ا�ستهرت  التي  النماذج  اأهم  اأحد  فيعد   )Kirkpatrick, 1996( كريكباتريك  منوذج  اأما 

لتقومي برامج التطور املهني، ويت�سمن هذا النموذج اأربعة جوانب اأولها رد فعل اأو ر�سا امل�ساركني 

التعرف على م�ستوى ر�سا  فيه  ويتم   ،)Reaction/Satisfaction( املهني  التطور  برنامج  يف 

خمرجات  اأو  املعرفة  يف  الثاين  اجلانب  ويتمثل  الربامج.  يف  املتاحة  الفر�ص  عن  امل�ساركني 

احلا�سل  التغري  على  التعرف  فيه  ويتم   ،)Knowledge/Learning Outcomes( التعلم 

ال�سلوك  اأو  الأداء  يف  فيتمثل  الثالث  اجلانب  اأما  امل�ساركني.  واجتاهات  ومهارات  معارف  يف 

)Performance/Behavior(، ويتم فيه التعرف على قدرة امل�ساركني على ممار�سة ال�سلوك 

 Family or( املتعلم يف موقف حقيقي. اأما اجلانب الرابع فيتمثل يف نتائج امل�ستفيد النهائي

الرتبوي  ال�سياق  يف  بامل�ستفيد  ويق�سد   ،)Child Outcomes/Results of Consumers

اأو العائلة وقد ميتد ذلك اإىل الزمالء واجلهة التي تتبع لها املدر�سة التي يعمل فيها  الطالب 

امل�سارك يف برنامج التطور املهني. وعلى الرغم من اأن هذا النموذج مت اقرتاحه للتطبيق يف 

املجال التجاري اإل اأن هان�سن ورو�ص )Hansen & Rush, 2008( اأ�سارا اإىل اأنه مت تطبيق 

وليبكي  مولينز  واأو�سح ذلك  الرتبوي،  املجال  منها  متعددة،  اأخرى  النموذج يف جمالت  هذا 

مركز  عن  ال�سادر  تقريرهم  يف   )Mullins, Lepicki, & Glandon, 2010( وجالندون 

الرتبية وتدريب املوظفني يف جامعة اأوهايو احلكومية، حيث اأ�ساروا اإىل اأن اإطار التقومي املعتمد 

لديهم للتطور املهني يعتمد ب�سكل كبري على النموذج املقدم من كريكباتريك، كما اأنه يتفق معه 

متامًا يف جوانبه الأربعة، ومت ا�ستخدامه يف برامج تطوير اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة. 

كما اأن اأرثر وزماله )Arthur, Tubre, Paul, and Edens; 2003( ا�ستخدموا اجلانب الأول 

والثاين من هذا النموذج للتعرف على م�ستوى فاعلية برامج التطور املهني يف التعليم العايل.

املهني،  التطور  املقدمة لربامج  النماذج  اأ�سهر   )Guskey, 2000( ويعد منوذج جو�سكي 

 )Kirkpatrick, 1996( وي�سري جو�سكي نف�سه اإىل اأن منوذجه مبني على منوذج كريباتريك
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منوذج  ويت�سمن   .)Hammond, 1973( وهاموند   )Stufflebeam, 1983( و�ستوفليبيم 

تفاعل  الأول  اجلانب  يتناول  حيث  املهني،  التطور  برامج  لتقومي  جوانب  خم�سة  جو�سكي 

امل�ساركني واآرائهم حول الأن�سطة املقدمة لهم »Participants’ Reaction«. واجلانب الثاين 

 Participants’»يتناول اكت�ساب امل�ساركني للمهارات واملعارف التي مت ا�ستهدافها يف الربنامج

يف  للم�ساركني  املوؤ�س�سة  اأو  املدر�سة  من  املقدم  بالدعم  يهتم  الثالث  واجلانب   .”Learning

اكت�ساب مهارات التطور املهني امل�ستهدفة يف الربنامج، والتغري الذي حدث يف املوؤ�س�سة فيما 

 Organization« يتعلق باأهداف الربنامج بعد م�ساركة العاملني بها يف برنامج التطور املهني

Support & Change«. واجلانب الرابع يهتم با�ستخدام امل�ساركني ملا تعلموه من مهارات 

 .»Participants› Use of New Knowledge and Skills« ومعارف يف مواقف حقيقية

.»Learning Outcomes« اأما اجلانب اخلام�ص والأخري فيهتم مبخرجات التعلم لدى الطلبة

 يت�سح من خالل ا�ستعرا�ص هذه اجلوانب اأن منوذج جو�سكي يتفق مع منوذج كريباتريك 

يف اأربعة من اجلوانب، يف حني ي�سيف منوذج جو�سكي جانبًا اآخر يتعلق بالتغري الذي حدث يف 

املوؤ�س�سة التي يتبع لها امل�سارك، وكذلك الدعم املقدم من املوؤ�س�سة لتفعيل ما تعلمه امل�سارك يف 

برنامج التطور املهني. ويعد هذا اجلانب مهمًا؛ نظرًا لأن من اأهم اأهداف برامج التطور املهني 

حدوث تطور يف املوؤ�س�سة التي ينتمي لها امل�سارك، كما اأن حدوث التاأثري من امل�سارك يتطلب 

الدعم الكايف من املوؤ�س�سة لتطبيق ما مت ا�ستهدافه يف برنامج التطور املهني. 

 Dean, Tait, & Kim,( ا ما اأ�سار اإليه دين وتايت وكيم ومما مييز منوذج جو�سكي اأي�سً

اأ�سا�سي للمجال الرتبوي، و يوؤكدون على اأن ترتيب  2012( من اأن هذا النموذج موجه ب�سكل 

املهني،  التطور  برنامج  لتقومي  البيانات  تعقيد طرق جمع  يعتمد على مدى  اجلوانب اخلم�سة 

بالن�سبة  العليا، وهكذا  له مقارنة باجلوانب  البيانات  ب�سهولة جمع  الأول  يتميز اجلانب  حيث 

 )Newman, 2010( نيومان  ويرى  منه.  الأعلى  باجلوانب  مقارنة  اجلوانب  من  جانب  لأي 

املقدمة  الأخرى  النماذج  مبجموعة  مقارنة  الرتبوي  لل�سياق  الأقرب  يعد  جو�سكي  منوذج  اأن 

�ستوفليبيم  )Kirkpatrick, 1996( ومنوذج  املهني مثل منوذج كريباتريك  التطور  يف جمال 

)Stufflebeam, 1983( اللذين يتنا�سبان مع ال�ستخدام يف جمال الأعمال والتجارة.

تطبيقه  مت  كما  بالدرا�سة   )Guskey, 2000( جو�سكي  منوذج  البحوث  بع�ص  وتناولت 

 Ross,( الرتبوي، ومنها درا�سة رو�ص  املجال  املهني يف  التطور  برامج  يف تقومي جمموعة من 

كليات  من  جمموعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ت�سورات  على  للتعرف  هدفت  التي   )2010

املجتمع يف الوليات املتحدة حول جدوى ا�ستخدام منوذج جو�سكي لتقومي برامج التطور املهني 
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 Muijs & Lindsay,( وليند�ساي  درا�سة مويج�ص  ا�ستخدمته  كما  املجتمع.  كليات  �سياق  يف 

2008( لتقومي برامج التطور املهني ملجموعة من املعلمني يف اإجنلرتا. كما قام تارجماتز وفيربا  

)Targamatze & Vebra, 2008( بتقومي برامج التطور املهني يف ليتوانيا اعتمادًا على نف�ص 

 )Muñoz, Guskey, & Aberli, 2008( اأبرييل  و  وجو�سكي  مونوز  وا�ستخدمه  النموذج. 

املدار�ص  لبع�ص  الإجنليزية  اللغة  ملعلمي  املقدمة  املهني  التطور  برامج  فاعلية  على  للتعرف 

ودوك�ص  يوون  اأجرى  كما  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  اخلا�سة  الربامج  اأحد  يف  امل�ساركة 

و�سرتبل )Yoon, Diefes-Dux, Stroble, 2013( درا�سة هدفت للتعرف على فاعلية برنامج 

اأ�سبوع مت تقدميه ملعلمي املرحلة البتدائية يف بع�ص املدار�ص يف الوليات املتحدة  �سيفي ملدة 

الأمريكية.

التطور  البيانات بغر�ص تقومي برامج  ا�ستخدامها جلمع  التي ميكن  بالأدوات  يتعلق  وفيما 

املهني فتباينت الدرا�سات يف ا�ستخدامها، فدرا�سة �ساوندرز )Saunders, 2012( ا�ستخدمت 

ا�ستبانة، ثم جمموعة تركيز مبنية على النتائج التي مت جمعها من ال�ستبانة، يف حني اأن درا�سة 

البيانات  ا�ستبانات جلمع  اأدوات، منها ثالث  )Newman, 2010( ا�ستخدمت خم�ص  نيومان 

حول حت�سيل التالميذ، كما ا�ستخدمت ا�ستبانة واأداة مالحظة �سفية للتعرف على التغري يف 

املمار�سة ال�سفية.

 اأما درا�سة مونوز وجو�سكي و اأبرييل )Muñoz, Guskey, & Aberli, 2008( فحددت 

حيث   ،)Guskey, 2000( جو�سكي  منوذج  يف  اجلوانب  من  جانب  لكل  البيانات  جلمع  اأداة 

ا�ستخدمت جلمع البيانات حول اجلانب الأول اأداة قبلية وبعدية لتحديد م�ستوى ر�سا امل�ساركني، 

يف حني ا�ستخدمت جلمع بيانات اجلانب الثاين اأداة قبلية وبعدية لتقومي املعرفة لدى امل�ساركني، 

الرابع  واجلانب  املدار�ص،  ومديري  للم�ساركني  موجهة  اأداة  فا�ستخدمت  الثالث  اجلانب  اأما 

وهذه  للطالب،  اختبار  اأداة  ا�ستخدمت  اخلام�ص  واجلانب  �سفية،  مالحظة  اأداة  ا�ستخدمت 

الدرا�سة ترى اأن كل جانب من اجلوانب يف منوذج جو�سكي يتطلب نوعًا خمتلفًا من الأدوات. 

جمموعة  تتبعا  حيث  الراأي،  هذا   )Hansen & Rush, 2008( ورو�ص  هان�سن  لنا  ويو�سح 

البيانات بغر�ص تقومي برامج  من الدرا�سات للتعرف على الطرق والأدوات امل�ستخدمة جلمع 

التطور املهني، وتو�سلت الدرا�سة اإىل ا�ستخدام ال�ستبانة، واملقابلة مع امل�ساركني، واملقابلة مع 

مديري املدار�ص وامل�سرفني، والبيانات ال�سابقة للم�ساركني، ومالحظة املمار�سة الفعلية �سمن 

�سيناريو حمدد بهدف الختبار، واملالحظة الفعلية لأداء امل�سارك يف يوم اعتيادي. واأظهرت 

املقارنة تباين ا�ستخدام الأدوات مع تبيان اجلانب املراد جمع البيانات حوله، فعلى �سبيل املثال 
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اكت�سابهم  وم�ستوى  امل�ساركني  ر�سا  م�ستوى  على  للتعرف  كبري  ب�سكل  ال�ستبانة  ا�ستخدام  ثم 

للمعرفة، يف حني مل يتم ا�ستخدامها للتعرف على نتائج امل�ستهدفني النهائيني وهم التالميذ يف 

املجال الرتبوي. ومت جمع البيانات حول الدعم املقدم من املوؤ�س�سة من خالل املقابالت فقط، 

ا. وذلك مع امل�ساركني واملديرين وامل�سرفني اأي�سً

م�سكلة �لبحث: 
تلك  فاعلية  على  احلكم  هي  املهني  التطور  وبرامج  م�ساريع  تقومي  وظائف  اأهم  اأحد  اإن 

فاعليتها  م�ستوى  من  للتاأكد  لها  العامة  النتائج  وتوثيق  اأغرا�سها  �سوء  يف  والربامج  امل�ساريع 

ونفعيتها )Abell, 2009(، ومن ثم تطويرها لتحقق ب�سكل فعلي اأهداف تلك الربامج. ومير 

تعليم العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية بعملية تطوير تتبنى اجتاهات وطرق تدري�ص مل يعتد 

عليها معلم العلوم، مع وجود حتديات كبرية تعيق حتقيق الأهداف من هذا التطوير ومن اأهمها 

ما يتعلق بجانب تطوير املعلمني وتدريبهم )ال�سايع وعبداحلميد، 2011(،  واإدراكًا من وزارة 

الرتبية والتعليم لأهمية هذه الربامج واأن التغيري لأي نظام تعليمي لبد اأن ي�ساحبه تغيري لدى 

املعلمني ب�سكل خا�ص، فقد بداأت يف تقدمي برامج تطوير مهني موجهة ملعلمي العلوم خالفًا ملا 

كان يتم يف ال�سابق، حيث  يتلقى معلم العلوم �سابقًا دورات تدريبية يف موا�سيع تدري�سية عامة 

ي�سرتك معه فيها معلمو التخ�س�سات الأخرى، اإل اأن الوزارة بداأت بتقدمي جمموعة من الدورات 

املتخ�س�سة املوجهة ملعلمي العلوم مثل: دورة  ”فل�سفة بناء ال�سل�سة“ ودورة ”التعلم املتمايز“، 

كما يعقد العديد من ور�ص العمل واللقاءات؛ لتفعيل تطبيق  املقررات اجلديدة ب�سورة  فاعلة، 

اأهدافها، وكذلك  والتاأكد من حتقيق  لتقومي الربامج احلالية لتطويرها  وتظل احلاجة قائمة 

التاأكد من وجود الدعم الكايف من قبل املدر�سة واإدارة التعليم ملمار�سة املعلمني ما مت ا�ستهدافه 

يف برامج التطور املهني. ونظرًا لأهمية مرحلة تقومي تلك الربامج كجزء من مرحلة التخطيط 

التطور  برامج  تقومي  درا�سة جوانب  اأهمية  يرى  البحث احلايل  فاإن  الربامج،  لتلك  والإعداد 

املهني احلالية واأدواتها.

كما اأن الهتمام براأي املعلم فيما يتعلق باملمار�سات امل�ستخدمة لتقومي برامج التطور املهني 

والأدوات امل�ستخدمة جلمع البيانات فيها يظل حمل اعتباٍر؛ نظرًا لأنه الفرد الذي تعر�ص لتلك 

الربامج، كما اأن حت�سني ممار�ساته، وم�ستوى تعلم تالميذه هو الهدف الأبعد لتلك الربامج، 

على  الإ�سالحية  احلركات  اأن  اإىل   )Villegas-Remirs, 2003( فيلجاز-رميرز  ي�سري  كما 

م�ستوى العامل تتجاهل �سوت املعلم، يف حني اأن اأي عملية اإ�سالحية يفرت�ص اأن يكون ال�سوت 
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الأعلى فيها للمعلم. وبناًء عليه يرى الباحثون اأهمية تناول راأي املعلمني حول طرق واآليات تقومي 

برامج التطور املهني املمار�سة من قبل جهات تنفيذ تلك الربامج اأو جهات الإ�سراف عليها، كما 

يرون اأَي�سًا اأهمية اأخذ اآرائهم يف اقرتاح اآليات واإجراءات ُمثلى؛ لتقومي هذه الربامج والتاأكد 

 )Guskey, 2000( احلايل منوذج جو�سكي  البحث  ويتبنى  النهائية.  لأهدافها  من حتقيقها 

بجوانبه اخلم�سة لتقومي برامج التطور املهني؛ نظرًا لالأ�سباب التي متت الإ�سارة لها يف مقدمة 

البحث وخلفيته العلمية. كما ركز الباحثون على معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية نظرًا ل�سعوبة 

تعليمية  اإدارات  وتغطية  املتعددة  املراحل  معلمي  من  وا�سعة  عينة  على  احلايل  البحث  اإجراء 

متعددة يف نف�ص الوقت.

يتناولها  التي  اجلوانب  على  للتعرف  احلاجة  يف  تتمثل  احلايل  البحث  م�سكلة  فاإن  وعليه 

لنموذج جو�سكي  وفقًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  العلوم يف  ملعلمي  املهني  التطور  برامج  تقومي 

)Guskey, 2000( وطرق واأدوات جمع البيانات لهذه اجلوانب اأثناء عملية التقومي، والتعرف 

واأهمية  جو�سكي،  منوذج  يف  اخلم�سة  للجوانب  وفقًا  املهني  التطور  برامج  تقومي  اأهمية  على 

اأدوات جمع البيانات لها من وجهة نظر معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية يف  ا�ستخدام طرق 

اململكة العربية ال�سعودية.

هدف �لبحث:
باململكة  الثانوية  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  ت�سورات  على  التعرف  اإىل  البحث  هذا  هدف 

 Guskey,( العربية ال�سعودية حول تقومي برامج التطور املهني املقدمة لهم وفقًا لنموذج جو�سكي

2000( واأدوات جمع البيانات لها، كما هدف اإىل التعرف على م�ستوى اأهمية تناول تقومي الربامج 

للجوانب التي حددها منوذج جو�سكي، واأهمية ا�ستخدام اأدوات جمع البيانات لها.

�أ�سئلة �لبحث:
بناًء على ما �سبق فاإن هذا البحث متحور حول الأ�سئلة الآتية:

تقومي  ال�سعودية عن جوانب  العربية  باململكة  الثانوية  باملرحلة  العلوم  ت�سورات معلمي  ما   .1
برامج التطور املهني املوجهة لهم وفقًا لنموذج جو�سكي )Guskey, 2000(؟

واأدوات  ال�سعودية عن طرق  العربية  باململكة  الثانوية  باملرحلة  العلوم  معلمي  ت�سورات  ما   .2
جمع البيانات حول جوانب تقومي برامج التطور املهني املقدمة لهم وفقًا لنموذج جو�سكي 

)Guskey, 2000(؟
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اأهمية  ما ت�سورات معلمي العلوم باملرحلة الثانوية باململكة العربية ال�سعودية عن م�ستوى   .3
تناول تقومي برامج التطور املهني املوجهة لهم جلوانب التقومي املت�سمنة يف منوذج جو�سكي 

)Guskey, 2000(؟

اأهمية  ما ت�سورات معلمي العلوم باملرحلة الثانوية باململكة العربية ال�سعودية عن م�ستوى   .4
املهني  التطور  برامج  تقومي  جوانب  حول  البيانات  جلمع  حمددة  واأدوات  طرق  ا�ستخدام 

املوجهة لهم ح�سب منوذج جو�سكي )Guskey, 2000(؟

منهج �لبحث:
ا�ستخدم هذا البحث املنهج الو�سفي الذي يعتمد على ر�سد وحتليل الأدب الرتبوي ال�سابق 

ذي العالقة، وو�سف البيانات املتعلقة باآراء العينة امل�ستهدفة املتمثلة مبعلمي ومعلمات العلوم يف 

املرحلة الثانوية باململكة العربية ال�سعودية يف املدار�ص العامة حول خرباتهم باجلوانب والأدوات 

امل�ستخدمة يف تقومي برامج التطور املهني القائمة، وحول اجلوانب والطرق والأدوات التي يرون 

اأهمية ممار�ستها يف تقومي الربامج امل�ستقبلية.

جمتمع �لبحث:
تعليم  اإدارات  يف  الثانوية  املرحلة  يف  العلوم  ومعلمات  معلمي  جميع  البحث  جمتمع  �سمل 

1693 معلمًا ومعلمة. حيث مت اختيار  ينبع، و�سبيا، واملجمعة، والقريات، وبلغ جمتمع البحث 

العلوم  تعليم  البحثي يف تطوير  التميز  تعاون بني مركز  اأولهما: وجود  لعاملني:  الإدارات  هذه 

التعليم  اإدارات  برنامج  عليه  اأطلق  برنامج  �سمن  وذلك  الإدارات،  هذه  وبني  والريا�سيات 

ال�سديقة ملركز التميز، وثانيهما: حماولة الباحثني اإيجاد تنوع يف اإدارات التعليم امل�ساركة يف 

البحث احلايل، حيث تقع هذه الإدارات الأربع يف مناطق خمتلفة من اململكة، فمحافظة ينبع 

تقع يف الغرب، يف حني تقع حمافظة املجمعة يف الو�سط، وحمافظة القريات يف اأق�سى ال�سمال، 

وحمافظة �سبيا يف اأق�سى اجلنوب.

عينة �لبحث:
من�سقني  تكليف  من  الرغم  على  اأنه  اإل  الأداة،  لتطبيق  البحث  جمتمع  كامل  اختيار  مت 

والإ�سراف على  البحث،  اأدوات  بتوزيع، وجمع  وتعليم  تربية  اإدارة  كل  تربويني( يف  )م�سرفني 

تطبيقها، فقد بلغ عدد امل�ستجيبني لالأداة 377 معلمًا ومعلمة من خمتلف اإدارات التعليم )ينبع: 
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من   %22.2 بلغت  ال�ستجابة  ن�سبة  اأن  اأي   ،)57 القريات:   ،32 املجمعة:   ،151 �سبيا:   ،137
املجتمع الأ�سلي للبحث. وميكن اأن يعزى �سعف ن�سبة ال�ستجابة اإىل الظاهرة العاملية التي ي�سري 

لوجودها جون�سون واأوينز )Johnson & Owens, 2003(، حيث يوؤكدان على اأن املتخ�س�سني 

الأخرية يف  ال�سنوات  الدرا�سات يف  لأدوات  ال�ستجابة  يلحظون �سعف  امل�سحية  الدرا�سات  يف 

من  امل�ستجيبني  على  احلال  ينطبق  وقد  ال�سناعية،  الدول  وبع�ص  املتحدة  الوليات  مثل  دول 

الظاهرة كرثة  هذه  اأ�سباب  اأحد  يكون  اأن  املمكن  ومن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  املعلمني يف 

اأدوات البحوث التي تطبق على املعلمني. 

وبلغ عدد املعلمني امل�ستجيبني لأدوات الدرا�سة احلالية 221 معلمًا، يف حني بلغ عدد املعلمات 

156 معلمة، منهم 299 يحملون موؤهاًل تربويًا، و76 يحملون موؤهاًل غري تربوي. كما اأن �ستة من 
امل�ستجيبني يحملون موؤهل املاج�ستري، يف حني اأن 358 منهم يحملون موؤهل البكالوريو�ص، و10 

يحملون موؤهل الدبلوم، كما اأن اأحدهم مل يحدد م�ستوى اآخر موؤهل له.

�لأد�ة:
 ،)Guskey, 2000( مت اإعداد اأداة جلمع بيانات الدرا�سة بالعتماد على منوذج جو�سكي

وتتكون من جزاأين اأ�سا�سيني:

�جلزء �لأول: ويت�سمن خطابًا للمعلم يو�سح هدف البحث واأهميته وطريقة ال�ستجابة لالأداة، 

كما يت�سمن البيانات العامة عن امل�ستجيب، مثل: التخ�س�ص، و�سنوات اخلدمة.

�جلزء �لثاين: ويت�سمن اأربعة حماور اأ�سا�سية، على النحو التايل:

1. اجلوانب احلالية التي يتناولها تقومي برامج التطور املهني: ويف هذا املحور مت اإدراج 32 فقرة 
 Guskey,( جو�سكي  منوذج  ح�سب  املهني  التطور  برامج  لتقومي  اخلم�سة  اجلوانب  �سمن 

.)2000

2. طرق واأدوات جمع البيانات يف تقومي برامج التطور املهني: ويف هذا املحور مت اإدراج 25 فقرة 
 Guskey,( جو�سكي  منوذج  ح�سب  املهني  التطور  برامج  لتقومي  اخلم�سة  اجلوانب  �سمن 

.)2000

اأهمية تناول اجلوانب اخلم�سة يف تقومي برامج التطور املهني: ويف هذا املحور مت  3. م�ستوى 
لتقومي برامج  الفقرات يف جمموعها اجلوانب اخلم�سة  ادراج خم�ص فقرات، بحيث متثل 

.)Guskey, 2000( التطور املهني ح�سب منوذج جو�سكي

4. م�ستوى اأهمية ا�ستخدام طرق واأدوات حمددة جلمع البيانات لتقومي برامج التطور املهني: 
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املهني  التطور  برامج  لتقومي  فقرة �سمن اجلوانب اخلم�سة   25 اإدراج  املحور مت  ويف هذا 

.)Guskey, 2000( ح�سب منوذج جو�سكي

ومت ا�ستخدام مقيا�ص ليكرت اخلما�سي point Likert Scale-5، كما مت ا�ستخدام ال�سيغ 

– مطلقًا(  – نادرًا  – اأحيانًا  )دائمًا-غالبًا  للمقيا�ص  اخلم�سة  امل�ستويات  عن  لتعرب  التالية 

التي يتم  الواقع للجوانب  وذلك للمحور الأول والثاين من حماور الأداة واللذين يركزان على 

– مهم  تناولها واأدوات وطرق جمع البيانات لها، يف حني مت ا�ستخدام م�ستويات )مهم جدًا 

-متو�سط الأهمية– قليل الأهمية– عدمي الأهمية( وذلك للمحور الثالث والرابع من حماورة 

الأداة واللذين يركزان على م�ستوى اأهمية تناول جوانب التقومي وا�ستخدام اأدوات وطرق جمع 

البيانات.

ولتف�سري بيانات البحث مت متثيل املقيا�ص عدديًا ليعرب عن م�ستوى ”دائمًا“ بالرقم 5 يف 

جدًا“ وامل�ستوى  ”مهم  مل�ستوى  بالن�سبة  وكذلك   .1 ”مطلقًا“ بالرقم  م�ستوى  عن  يعرب  حني 

التعبري الرقمي للمقيا�ص بني خم�سة كحد اأعلى وواحد كحد اأدنى.  ليرتاوح  الأهمية“،  ”عدمي 
ولتف�سري نتائج البحث مت تق�سيم املدى الرقمي اإىل ثالثة م�ستويات على النحو التايل:

اأو واقع ا�ستخدام طرق واأدوات جلمع البيانات  واقع تناول جوانب تقومي التطور املهني  �أوًل: 

حول )املحوران الأول والثالث(:

)2.60 – 1( يندر تناوله اأو ا�ستخدامه:   

متو�سط التناول اأو ال�ستخدام:                )اأعلى من 2.60 – 3.40(

غالبًا يتم تناوله اأو ا�ستخدامه              )اأعلى من 3.40 – 5.00(

حوله  البيانات  جلمع  واأدوات  طرق  ا�ستخدام  اأو  التقومي  جوانب  تناول  اأهمية  م�ستوى  ثانيُا: 

)املحور الثاين والرابع(:

حمدود الأهمية:                                          )1 – 2.60(

متو�سط الأهمية:                                         )اأعلى من 2.60 – 3.40(

عايل الأهمية:                                             )اأعلى من 3.40 – 5.00(

�سدق �لأد�ة وثباتها 
�ل�سدق:

مت بناء الأداة بالعتماد على منوج جو�سكي )Guskey, 2000( جلوانب تقومي برامج التطور 

املهني من قبل الباحثني، ومتت مراجعة ال�سورة املبدئية لالأداة من قبل اأربعة متخ�س�سني يف 

الرتبية العملية، ومن قبل �سبعة معلمي علوم حتى و�سلت الأداة اإىل �سورة اأولية قابلة للتطبيق. 
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لي�سوا �سمن عينة  للعلوم  71 معلمًا  بلغت  الأولية على جمموعة  الأداة يف �سورتها  ومت تطبيق 

البحث. واأظهرت نتائج حتليل التطبيق املبدئي اأن معامل ارتباط بري�سون لكل فقرة مع حمورها 

 0.40-0.28( معامالتها  بلغت  فقرات  ثالث  عدا  ما   0.90 من  واأعلى   0.60 بني  تراوح 

-0.50(. ومع اإمكانية قبول قيم معامل الرتباط للفقرتني الثانية والثالثة من تلك الفقرات اإل 
اأن الباحثني راأوا مراجعة هذه الفقرات الثالث، وتبني لهم اأهميتها يف اأداة البحث، مع اإمكانية 

الفقرات يف حمورها. ومت تغيري �سيغة  بقية  تغيري �سياغة كل فقرة بطريقة تتالءم مع �سيغ 

امل�ساركني“،  على  ورقية  ا�ستبيانات  ”تطبيق  ”ال�ستبيانات“ اإىل  من  والثانية  الأوىل  الفقرة 

يف  امل�ستخدمة  والأدوات  ”الطرق  اأحدهما:  حمورين  يف  ال�سياغة  بنف�ص  توجد  الفقرة  وهذه 

جمع بيانات تقومي برامج التطور املهني“ والآخر: ”اأهمية ا�ستخدام طرق واأدوات جمع بيانات 

ورقة  ”اختبارات  من  �سياغتها  تعديل  فتم  الثالثة  الفقرة  اأما  تقومي برامج التطور املهني“. 

وقلم للم�ساركني“ اإىل ”تطبيق اختبارات قلم وورقة على امل�ساركني“. واأظهر التطبيق النهائي 

بلغت قيم معامالت  الثالث مبحاورها، حيث  الفقرات  ارتباط تلك  ارتفاعًا يف معامل  لالأداة 

الرتباط )0.55-0.79-0.73(، كما اأن بقية معامالت الرتباط لبقية الفقرات يف التطبيق 

النهائي مل تقل عن 0.70؛ مما يعطي موؤ�سرًا اإىل اأن ال�سورة النهائية لالأداة تت�سم بال�سدق 

الداخلي.

�لثبات:

لالأداة   )Chrobach›s Alpha( األفا كرونباخ  للتاأكد من ثبات الأدوات مت ح�ساب معامل 

موؤ�سرًا  اأعطى  مما  0.96؛  قيمته  بلغت  حيث  ال�ستطالعية،  العينة  على  الأولية  �سورتها  يف 

لثبات الأداة، واإمكانية تطبيقها. وبح�ساب معامل األفا كرونباخ للتطبيق النهائي وجد اأن قيمته 

بلغت 0.98. ويعد التباين بني قيميتي معامل األفا كرونباخ للتطبيق املبدئي والتطبيق النهائي 

ي�سريًا، وميكن اإرجاعه للتباين بني عدد العينة يف كل تطبيق والتغيري الي�سري يف �سيغ الفقرات 

الثالث امل�سار له اأثناء احلديث عن �سدق الأداة. كما اأن قيمة الثبات لكل حمور من حماور اأداة 

البحث يف التطبيق النهائي كان عاليًا حيث بلغت قيمة معامل األفا كرونباخ للمحاور الأربعة على 

التوايل: 0.97-0.94-0.96-0.97 مما يعطي موؤ�سرًا عاليًا لثبات الأداة ككل، ولكل حمور 

من حماورها الأربعة.
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�لنتائج
�ل�سوؤ�ل �لأول:

يت�سمن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة البحث حماولة التعرف على اجلوانب التي يتناولها تقومي 

برامج التطور املهني املوجهة ملعلمي العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا لنموذج جو�سكي 

)Guskey, 2000( من وجهة نظر معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية. وميثل املحور الأول من 

حماور اأداة البحث ”اجلوانب احلالية التي يتناولها تقومي برامج التطور املهني“ اجلزء الذي 

اجلوانب  ا�ستخدام  متو�سط  اأن   )1( اجلدول  ويبني  ال�سوؤال.  هذا  عن  الإجابة  لبياناته  ميكن 

اخلم�سة لتقومي برامج التطور املهني ح�سب روؤية جو�سكي التي اعتمد عليها البحث احلايل بلغ 

3.37. وتدل قيمة هذا املتو�سط على اأنه يتم تناول هذه اجلوانب اخلم�سة ب�سكل متو�سط، وذلك 
يف تقومي برامج التطور املهني ملعلمي العلوم، كما اأن النحراف املعياري لهذا املحور بلغ 0.85 

التطور  برامج  تقومي  اأثناء  تناوله هذه اجلوانب  العينة حول مدى  اآراء  تقارب  اإىل  ي�سري  مما 

التطور  برامج  تقومي  اأثناء  اجلوانب  هذه  تناول  نحو  العينة  اآراء  متو�سطات  ومبقارنة  املهني. 

املهني، جند اأن التباين بينها ي�سريًا وخ�سو�سًا بني اأربعة منها، حيث تراوحت متو�سطاتها بني 

3.46 و 3.33 يف حني اأن متو�سط جانب ”الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك 
اأدناها مبتو�سط مقداره  التغري الإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني“ كان 

.3.19

جدول )1(
�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية للجو�نب �حلالية لتقومي

بر�مج �لتطور �ملهني �ملوجهة ملعلمي �لعلوم

االنحراف املعيارياملتو�شطاملحور الرئي�س واملحور الفرعي لتقومي برامج التطور املهني

ر�سا امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهنياأوًل

التطور 1 برنامج  اأوقات  وا�ستغالل  اإدارة  عن  امل�ساركني  ر�سا  تقومي  يتم 
3.471.08املهني.

3.451.11يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن جودة اأن�سطة برنامج التطور املهني.2

3.421.29يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن منا�سبة مكان تقدمي الربنامج وجتهيزاته. 3

3.501.16يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن فاعلية ا�ستخدام التقنية يف الربنامج.4

3.491.21يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن كفاية الوقت للربنامج.5

3.281.28يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن منا�سبة اأوقات تقدمي برامج التطور املهني.6

3.591.25يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن اأداء املدربني والقائمني على الربنامج.7

3.541.16يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن مدى تلبية اأهداف الربنامج حلاجاتهم.8
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يف 9 امل�ستخدمة  التدريب  طرق  منا�سبة  عن  امل�ساركني  ر�سا  تقومي  يتم 
3.431.15الربنامج.

3.471.22يتم تقومي ر�سا امل�ساركني عن منا�سبة املحتوى العلمي للربنامج.10

التطور 11 برامج  جمموعة  منا�سبة  مدى  عن  امل�ساركني  ر�سا  تقومي  يتم 
3.331.22املهني لحتياجاتهم.

3.450.967متو�سط املحور 

النحراف املعيارياملتو�سطم�ستوى تعلم امل�ساركني من برامج التطور املهني التي �ساركوا فيهاثانيًا

3.491.12يتم تقومي مدى اكت�ساب املتدربني للمعارف امل�ستهدفة.1

3.471.07يتم تقومي مدى اكت�ساب املتدربني للمهارات التدريبية امل�ستهدفة.2

3.331.11يتم تقومي التغري يف اجتاهات املتدربني كنتيجة لربنامج التطور املهني.3

3.431.01متو�سط املحور

الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي نتيجة ثالثًا
النحراف املعيارياملتو�سطم�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني

يف 1 تعلموه  ما  لتطبيق  للمعلمني  التدريب  جهة  دعم  م�ستوى  تقومي  يتم 
3.381.21برامج التطور املهني.

يتم تقومي م�ستوى دعم اإدارة الرتبية والتعليم للمعلمني لتطبيق ما تعلموه 2
3.131.19يف برامج التطور املهني.

يف 3 تعلموه  ما  لتطبيق  للمعلمني  املدر�سة  اإدارة  دعم  م�ستوى  تقومي  يتم 
3.261.18برامج التطور املهني اأثناء تطبيق ما تعلموه.

يتم تقومي م�ستوى دعم امل�سرف الرتبوي للمعلمني لتطبيق ما تعلموه يف 4
3.331.18برامج التطور املهني

5
تواجه  التي  امل�سكالت  معاجلة  يف  املدر�سة  �سرعة  م�ستوى  تقومي  يتم 

3.111.23املعلمني يف تطبيقهم ملا تعلموه يف برامج التطور املهني.

يتم تقومي مدى توفر امل�سادر والأدوات الالزمة لتطبيق املعلمني ملا تعلموه 6
2.981.28يف برامج التطور املهني.

يتم تقومي اأثر التدريب على الأداء العام للمدر�سة والإجراءات املدر�سية 7
3.121.17فيها.

يتم تقومي مدى م�ساركة املعلمني مبعرفتهم واأن�سطتهم التي ح�سلوا عليها 8
3.221.13من م�ساركتهم يف برامج التطور املهني مع بقية املعلمني يف املدر�سة.

3.190.995متو�سط املحور

م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني يف برامج التطور املهني للمعارف واملهارات رابعًا
النحراف املعيارياملتو�سطاملكت�سبة.

برامج 1 يف  مل�ساركتهم  نتيجة  املعلمون  يطورها  التي  الأن�سطة  تقومي  يتم 
3.411.10التطور املهني.

يتم تقومي تبادل الأفكار والأن�سطة بني امل�ساركني يف برامج التطور املهني 2
3.301.17على م�ستوى املدر�سة اأو ادارة التعليم.

3.461.09يتم تقومي مدى تطبيق املعلمني للمعرفة املكت�سبة يف ال�سف اأو املدر�سة.3

تابع جدول )1(
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3.481.10يتم تقومي مدى تطبيق املعلمني للمهارات املكت�سبة يف ال�سف اأو املدر�سة.4

املعلم 5 ممار�سات  حت�سن  ملدى  امل�سرف  اأو  املدير  تقييم  ت�سمني  يتم 
3.671.14املرتبطة باملعارف واملهارات امل�ستهدفة.

3.460.953متو�سط املحور

حت�سن خمرجات تعلم الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور خام�سًا
النحراف املعيارياملتو�سطاملهني.

يتم تقومي حت�سن التح�سيل الدرا�سي للطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف 1
3.421.15برامج التطور املهني. 

برامج 2 يف  معلميهم  مل�ساركة  نتيجة  الطلبة  مهارات  حت�سن  تقومي  يتم 
3.381.16التطور املهني. 

يتم تقومي التغري يف اجتاهات الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج 3
3.301.15التطور املهني.

مل�ساركة 4 نتيجة  كمتعلمني  باأنف�سهم  الطلبة  ثقة  يف  التغري  تقومي  يتم 
3.331.12معلميهم يف برامج التطور املهني.

معلميهم يف 5 مل�ساركة  نتيجة  الطلبة  ن�سبة ح�سور  التح�سن يف  تقومي  يتم 
3.191.23برامج التطور املهني.

3.331.06متو�سط املحور

3.370.85املتو�سط العام للجزء الأول

وبالنظر يف اجلوانب الفرعية التي يحويها كل جانب رئي�ص، نلحظ اأن العينة ترى اأن تقومي 

برامج التطور املهني فيما يتعلق بــ »ر�سا امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهني التي �ساركوا 

فيها« يتم غالبًا تناول جوانبها الفرعية، ماعدا جانبني فرعيني يتم تناولهما ب�سكل متو�سط. 

حيث ترى عينة البحث اأن اأعلى اجلوانب الفرعية تناوًل، هي: جوانب تقومي ر�سا امل�ساركني عن 

املدربني والقائمني عن الربنامج، ومدى تلبية اأهداف الربنامج حلاجاتهم، وفاعلية ا�ستخدام 

اأن اجلانبني الفرعيني الأقل تناوًل  التقنية يف الربنامج، وكفاية الوقت يف الربنامج. يف حني 

هما: تقومي ر�سا امل�ساركني عن مدى منا�سبة جمموعة الربامج املقدمة لحتياجاتهم، وتقومي 

مدى منا�سبة تقدمي اأوقات برامج التطور املهني.

اأما اجلانب الثاين واملتعلق بـ »م�ستوى تعلم امل�ساركني من برامج التطور املهني التي �ساركوا 

فيها« فت�سمن ثالثة جوانب فرعية وقع اثنان منها يف نطاق التناول العايل، والثالث يف نطاق 

التناول املتو�سط. حيث ترى عينة البحث اأنه يتم تقومي اكت�ساب املعارف واملهارات ب�سورة اأعلى 

من تناول تقومي التغري يف الجتاهات لديهم.

ويتكون اجلانب الثالث »الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي 

الدعم  تقومي  وهما:  اأ�سا�سيني،  جزاأين  من  املهني«  التطور  برامج  يف  املعلمني  م�ساركة  نتيجة 

تابع جدول )1(
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املقدم للمعلم، وكذلك تقومي التغري للموؤ�س�سة التي ينتمي لها املعلم نتيجة م�ساركته يف برنامج 

الدعم  تقومي  تتناول  التي  الفقرات  اأن  ترى  البحث  عينة  اأن  النتائج  واأظهرت  املهني.  التطور 

املقدم من املدر�سة اأو اإدارة التعليم تراوح بني 3.38 و2.98. حيث ترى العينة اأن تقومي م�ستوى 

الدعم املقدم من اجلهة املنفذة لربنامج التدريب اأعلى من الدعم املقدم من اإدارة التعليم اأو 

املدر�سة اأو امل�سرف الرتبوي. كما يرون اأنه يتم تقومي جانب معاجلة املدر�سة مل�سكالت تطبيق 

اكت�سبوه  ما  لتنفيذ  الالزمة  والأدوات  للم�سادر  وكذلك  املهني،  التطور  برامج  اكت�سبوه يف  ما 

يف برامج التطور املهني، اإل اأنهما اأقل مقارنة بالدعم املقدم من اجلهات املختلفة التي متت 

يف  احلا�سل  التغري  بتقومي  واملتعلق  اجلانب  هذا  من  الثاين  للجزء  بالن�سبة  اأما  لها.  الإ�سارة 

اجلهة التي ينتمي لها املعلم واملتعلقة بح�سول التغري على م�ستوى املدر�سة اأو مب�ساركة املعلمني 

ملا تعلموه مع زمالئهم، فاأظهرت النتائج اأن العينة ترى اأن تناولها يقع يف النطاق املتو�سط اإل اأن 

تقومي ت�سارك املعلمني مع زمالئهم فيما تعلموه يتم تناولها ب�سكل اأعلى من تقومي جوانب التغري 

احلا�سلة على م�ستوى الأداء العام والإجراءات يف املدر�سة.

للمعارف  املهني  التطور  برامج  يف  امل�ساركني  ا�ستخدام  »م�ستوى  الرابع  اجلانب  واأما 

واملهارات املكت�سبة« فتكّون من خم�سة جوانب فرعية كلها وقعت يف نطاق التناول العايل ماعدا 

برامج  تقومي  اأن  البحث  عينة  ترى  حيث  املتو�سط.  التناول  نطاق  يف  وقع  واحد  فرعي  جانب 

التطور املهني تاأخذ بعني العتبار تقومي مدير املدر�سة وامل�سرف الرتبوي ملدى اكت�ساب امل�سارك 

للمعارف واملهارات، كما يتم تقومي تطبيق املعارف واملهارات املكت�سبة من الربنامج، وكذلك 

البحث  عينة  اأن  من  الرغم  وعلى  الربنامج.  يف  للم�ساركة  نتيجة  تطويرها  مت  التي  الأن�سطة 

ترى اأن تقومي برامج التطور املهني يتناول تقومي تبادل الأفكار والأن�سطة على م�ستوى املدر�سة 

واإدارة التعليم اإل اأن متو�سطه اأقل مقارنة بغريه من اجلوانب الفرعية التي يتم تقوميها فيما 

يتعلق بتقومي ا�ستخدام امل�ساركني للمعارف واملهارات املكت�سبة.

يف  معلميهم  مل�ساركة  نتيجة  الطلبة  تعلم  خمرجات  »حت�سن  بـ  املتعلق  اخلام�ص  واجلانب 

برامج التطور املهني« ت�سمن خم�ص فقرات وقعت كلها يف نطاق التناول املتو�سط ما عدا فقرة 

للطلبة  الدرا�سي  التح�سيل  بتقومي حت�سن  واملتعلقة  العايل  التناول  نطاق  وقعت �سمن  واحدة 

نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور املهني.
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�ل�سوؤ�ل �لثاين:
اأ�سئلة البحث والذي يتناول الطرق والأدوات الفعلية التي  لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من 

بيانات  حتليل  مت  املهني  التطور  برامج  تقومي  جوانب  حول  البيانات  جلمع  ا�ستخدامها  يتم 

اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستخدام الطرق  املحور الثاين من حماور الأداة، ويبني اجلدول )2( 

والأدوات املدرجة يف اأداة البحث جلمع بيانات تقومي برامج التطور املهني يف املجالت اخلم�سة 

3.41، وتدل قيمة هذا املتو�سط احل�سابي على اأن ا�ستخدام تلك الأدوات يقع يف النطاق  بلغ 

املتو�سط، كما اأن النحراف املعياري لهذا املحور بلغ 0.86 مما ي�سري اإىل تقارب اآراء العينة 

حول مدى ا�ستخدام هذه اجلوانب اأثناء تقومي برامج التطور املهني.

اأداة البحث حتت كل  وفيما يتعلق بتقدير املعلمني ل�ستخدام الطرق والأدوات املدرجة يف 

جانب من اجلوانب اخلم�سة، فنجد اأن اآراءهم تباينت حولها، حيث جند اأن اأعلى هذه املحاور 

هو اجلانب اخلام�ص »الطرق والأدوات امل�ستخدمة يف تقومي فاعلية برامج التطور املهني واأثرها 

يعني  ، وهذا   3.53 لهذا اجلانب  الكلي  املتو�سط احل�سابي  بلغ  املعلم«، حيث  اأداء  يف حت�سني 

املهني  التطور  برامج  ت�ستخدم يف تقومي فاعلية  املحور  املت�سمنة يف هذا  والأدوات  الطرق  اأن 

اأداة البحث  اأداء املعلم بدرجة عالية مقارنة بالطرق والأدوات املدرجة يف  واأثرها يف حت�سني 

وامل�ستخدمة جلمع البيانات يف بقية جوانب تقومي برامج التطور املهني.

جدول )2(
�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية للطرق و�لأدو�ت �لفعلية جلمع �لبيانات

حول جو�نب تقومي بر�مج �لتطور �ملهني �ملوجهة ملعلمي �لعلوم

طرق واأدوات تقومي برامج التطور املهنيم

النحراف املعيارياملتو�سطنر�سا امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهنياأوًل

3733.931.13تطبيق ا�ستبانات ورقية على امل�ساركني1

3723.261.24مقابالت جماعية مع امل�ساركني.2

3693.081.31املقابالت الفردية مع امل�ساركني.3

3683.101.32حتليل مناق�سات املعلمني يف منتديات النقا�ص.4

3763.350.98متو�سط املحور

النحراف املعيارياملتو�سطنم�ستوى تعلم امل�ساركني من برامج التطور املهني التي �ساركوا فيهاثانيًا

3503.551.28اختبارات قلم وورقة للم�ساركني.1

2
اأو  �سفهي  )حديث  مكتوبة  اأو  �سفهية  لتاأمالت  امل�ساركني  تقدمي 
مكتوب عن مدى التعلم اأو التغري الذي مت بعد امل�ساركة يف برامج 

التطور املهني(.
3733.621.10

3
الأن�سطة  جميع  و�سع  )يتم  للم�ساركني  الإجناز  ملفات  حتليل 
تعلمه  ملا  تطبيقه  تو�سح  والتي  امل�سارك  طورها  التي  والأوراق 

ومدى ا�ستفادته من الربنامج(
3723.401.20
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طرق واأدوات تقومي برامج التطور املهنيم

3693.271.27تقارير الزيارات ال�سفية من قبل جلان خا�سة.4

3673.551.22تقارير الزيارات ال�سفية من قبل امل�سرف الرتبوي.5

3753.480.93متو�سط املحور

التغري ثالثًا وكذلك  واملدر�سة  التعليم  اإدارة  تقدمه  الذي  الدعم 
النحراف املعيارياملتو�سطنالإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني

3693.441.15حتليل ال�سجالت املدر�سية.1

3663.411.14حما�سر الجتماعات.2

اأو 3 اأو مكتب ال�سراف الرتبوي  مقابلة امل�ساركني واإدارة املدر�سة 
3683.321.26ممثلني من اإدارة الرتبية والتعليم.

3703.361.21حتليل ملفات واأعمال امل�ساركني.4

3733.391.04متو�سط املحور

للمعارف رابعًا املهني  التطور  برامج  يف  امل�ساركني  ا�ستخدام  م�ستوى 
النحراف املعيارياملتو�سطنواملهارات املكت�سبة.

برامج 1 يف  تعلموه  ملا  امل�ساركني  تطبيق  مدى  لتحديد  ا�ستبيان 
3733.621.21التطور املهني

3703.281.24مقابالت مع امل�ساركني حيال تطبيق ما تعلمه امل�ساركني �سابقًا.2

مقابالت مع امل�سرفني الرتبويني على امل�ساركني حيال تطبيق ما 3
3683.361.26تعلمه امل�ساركون �سابقًا.

تاأمالت امل�ساركني ال�سفهية واملكتوبة حيال تطبيق ما مت تعلمه يف 4
3683.381.22برامج التطور املهني.

3683.561.21املالحظات ال�سفية امليا�سرة لأداء املعلمني.5

3642.611.41ت�سجيالت فيديو للم�ساركني6

3753.311.01متو�سط املحور

حت�سن خمرجات تعلم الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج خام�سًا
النحراف املعيارياملتو�سطنالتطور املهني.

3733.941.07نتائج الطلبة يف الختبارات.1

3713.791.13�سجالت اأعمال الطلبة وملفات اإجنازاتهم.2

3703.371.27ا�ستبيانات عن الطلبة )اجتاهاتهم وميولهم(3

3702.931.28مقابلة اأولياء الأمور.4

3673.331.23مقابلة اإداريي املدر�سة.5

3743.841.16مالحظة اأداء الطلبة يف ال�سف الدرا�سي6

3743.530.94متو�سط املحور

3773.410.86املتو�سط العام للجزء الثالث

تابع جدول )2(
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واأظهرت النتائج ب�سكل عام اأن جمموعة من الطرق والأدوات ت�ستخدم ب�سكل عاٍل مقارنة 

 ،  3.94 بلغ  مبتو�سط  الختبارات«  يف  الطلبة  »نتائج  التالية:  الفقرات  برزت  حيث  بغريها، 

اأعمال  3.84، و“�سجالت  اأداء الطلبة يف ال�سف الدرا�سي“ مبتو�سط بلغ  ”مالحظة  وكذلك 

”حت�سن  البيانات عن جانب  وذلك جلمع   ،  3.79 بلغ  اإجنازاتهم“ مبتو�سط  وملفات  الطلبة 

” تطبيق  وكذلك  املهني“.  التطور  برامج  معلميهم يف  مل�ساركة  نتيجة  الطلبة  تعلم  خمرجات 

”ر�سا  3.93، وذلك جلمع البيانات يف جانب  ا�ستبانات ورقية على امل�ساركني“ مبتو�سط بلغ 

امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهني“. كما ظهرت ” تقدمي امل�ساركني لتاأمالت �سفهية 

اأو مكتوبة - حديث �سفهي اأو مكتوب عن مدى التعلم اأو التغري الذي مت بعد امل�ساركة يف برامج 

التطور املهني( مبتو�سط بلغ 3.62 ، وذلك جلمع البيانات جلانب ”م�ستوى تعلم امل�ساركني من 

برامج التطور املهني التي �ساركوا فيها“. و”ا�ستبيان لتحديد مدى تطبيق امل�ساركني ملا تعلموه 

”م�ستوى  جلانب  البيانات  جلمع  وذلك   ،3.62 بلغ  كذلك  يف برامج التطور املهني“ مبتو�سط 

ا�ستخدام امل�ساركني يف برامج التطور املهني للمعارف واملهارات املكت�سبة“.

 2.93 بلغ  الأمور“ مبتو�سط  اأولياء  ”مقابلة  فهي:  ا�ستخدامًا،  الأقل  والأدوات  الطرق  اأما 

جلمع البيانات حول ”حت�سن خمرجات تعلم الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور 

حول  البيانات  جلمع   2.62 بلغ  مبتو�سط  للم�ساركني“  فيديو  ”ت�سجيالت  وكذلك  املهني“. 

التطور املهني للمعارف واملهارات املكت�سبة“. يف حني  برامج  امل�ساركني يف  ا�ستخدام  ”م�ستوى 
وقعت بقية الطرق والأدوات املدرجة �سمن هذا املحور بني 3.56 و 3.08.

�ل�سوؤ�ل �لثالث:

ولالإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة البحث، والذي يتناول م�ستوى اأهمية تناول جوانب 

 ،)Guskey, 2000( تقومي برامج التطور املهني املوجهة ملعلمي العلوم ح�سب منوذج جو�سكي

فتم العتماد على البيانات التي قدمها املحور الثالث من حماور الأداة، ويو�سح اجلدول )3( 

بلغت  كما   ،3.75 مقداره  ومبتو�سط  اجلوانب  هذه  لتناول  عالية  اأهمية  ترى  البحث  عينة  اأن 

امل�ستوى  العينة حول هذا  اآراء  تقارب  دللة على  يعطي  0.94، مما  املعياري  النحراف  قيمة 

من الأهمية ملجموع هذه اجلوانب. كما اأن عينة البحث ترى اأهمية عالية لكل جانب على حدة، 

عن  امل�ساركني  ر�سا  ”تقومي  جانب  حاز  حيث  و3.82،   3.70 بني  متو�سطاتها  تراوحت  حيث 

جانب  حاز  كما  ح�سابي،  متو�سط  اأعلى  املهني“ على  التطور  بربامج  العالقة  ذات  اجلوانب 

التطور املهني“ على اأدنى  برامج  مل�ساركة معلميهم يف  الطلبة كنتيجة  تعلم  ”تقومي خمرجات 
متو�سط ح�سابي. كما ت�سري قيم النحرافات املعيارية لكل جانب اإىل تقارب اآراء العينة حول قيم 
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املتو�سطات.  ونلحظ من اجلدول )3( اأن اجلانب الثالث املتعلق بالدعم احلا�سل يف املوؤ�س�سة 

التعليمية والدعم املقدم من قبلها مت تق�سيمه اإىل فقرتني م�ستقلتني لكي يتمكن امل�سارك من 

مدمج،  ب�سكل  يتناولها  جو�سكي  منوذج  اأن  رغم  منها  جانب  كل  يف  وا�سح  ب�سكل  راأيه  اإبداء 

وح�سلت الفقرتان على متو�سط متماثل مقداره 3.72.

جدول )3(
�أهمية تقومي �أثر بر�مج �لتطور �ملهني

االنحراف املعيارياملتو�شطناملجاالتم

ر�سا امل�ساركني عن اجلوانب ذات العالقة بربامج التطور 1
3743.821.06املهني.

برامج 2 امل�ستهدفة يف  واملهارات  للمعارف  امل�ساركني  تعلم 
3733.761.01التطور املهني.

اإدارة 3 اأو  املدر�سة  من  املعلم  عليه  يح�سل  الذي  الدعم 
3703.721.11التعليم لتنفيذ ما مت تعلمه يف برامج التطور املهني.

جراء 4 املدر�سة  اأو  التعليم  اإدارة  م�ستوى  على  التغري 
3723.721.08م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني.

م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني للمعارف واملهارات املكت�سبة 5
3743.771.03من برامج التطور املهني.

تقومي خمرجات تعلم الطلبة كنتيجة مل�ساركة معلميهم يف 6
3743.701.10برامج التطور املهني.

3743.750.94متو�سط املحور

املتو�سطات والنحرافات املعيارية مل�ستوى اأهمية جوانب تقومي برامج التطور املهني املوجهة ملعلمي العلوم.

�ل�سوؤ�ل �لر�بع:

اأداة البحث لالإجابة عن ال�سوؤال  ومت العتماد على البيانات التي قدمها املحور الرابع يف 

الرابع الذي يتناول م�ستوى اأهمية جمموعة من الطرق والأدوات يف جمع البيانات حول جوانب 

تقومي برامج التطور املهني املقدمة ملعلمي العلوم، ويبني اجلدول )4( اأن متو�سط اأهمية الطرق 

والأدوات املدرجة يف اأداة البحث جلمع بيانات تقومي برامج التطور املهني يف املجالت اخلم�سة 

بلغ 3.75 مما يدل على اأهمية عالية للطرق والأدوات املدرجة يف هذا املحور يف تقومي برامج 

التطور املهني وفقًا للجوانب اخلم�سة ح�سب منوذج جو�سكي. كما اأن قيمة النحراف املعياري 

بلغ 0.80 مما يعطي دللة على تقارب اآراء العينة حول هذا املتو�سط لفقرات هذا املحور. 
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جدول )4(
�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية مل�ستوى �أهمية �لطرق و�لأدو�ت جلمع �لبيانات

حول جو�نب تقومي بر�مج �لتطور �ملهني �ملوجهة ملعلمي �لعلوم

طرق واأدوات تقومي برامج التطور املهني م

النحراف املعيارياملتو�سطنر�سا امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهنياأوًل

3743.801.10تطبيق ا�ستبيانات ورقية على امل�ساركني.1.1

3753.871.05مقابالت جماعية مع امل�ساركني. 1.2

3713.871.09املقابالت الفردية مع امل�ساركني.1.3

3723.771.15حتليل مناق�سات منتديات النقا�ص. 1.4

3763.820.929متو�سط املحور

التي ثانيًا املهني  التطور  برامج  من  امل�ساركني  تعلم  م�ستوى 
النحراف املعيارياملتو�سطن�ساركوا فيها.

3713.821.07تطبيق اختبارات قلم وورقة على امل�ساركني.1

�سخ�سية عن مدى 2 لتاأمالت )مراجعات  امل�ساركني  تقدمي 
3753.790.997التعلم( ال�سفهية اأو املكتوبة.

3
حتليل ملفات الأداء للم�ساركني )يتم و�سع جميع الأن�سطة 
والأوراق التي طورها امل�سارك والتي تو�سح تطبيقه ملا تعلمه 

ومدى ا�ستفادته من الربنامج(
3753.821.03

3703.641.13تقارير الزيارات ال�سفية من قبل جلان خا�سة.4

3743.791.14تقارير الزيارات ال�سفية من قبل امل�سرف الرتبوي.5

3763.770.877متو�سط املحور

اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري ثالثًا الدعم الذي تقدمه 
النحراف املعيارياملتو�سطنالإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني.

3713.681.07حتليل ال�سجالت املدر�سية.3.1

3693.561.06حما�سر الجتماعات.3.2

ال�سراف 3.3 مكتب  اأو  املدر�سة  واإدارة  امل�ساركني  مقابلة 
3723.761.03الرتبوي اأو ممثلني من اإدارة الرتبية والتعليم.

3593.731.09حتليل ملفات واأعمال امل�ساركني.3.4

3733.680.941املتو�سط للمحور

املهني رابعًا التطور  برامج  يف  امل�ساركني  ا�ستخدام  م�ستوى 
النحراف املعيارياملتو�سطنللمعارف واملهارات املكت�سبة.

ا�ستبيان لتحديد مدى تطبيق امل�ساركني ملا تعلموه يف برامج 1
3713.721.09التطور املهني

امل�ساركني 2 تعلمه  ما  تطبيق  حول  امل�ساركني  مع  مقابالت 
3713.810.984�سابقًا.

تعلمه 3 ما  تطبيق  حول  الرتبويني  امل�سرفني  مع  مقابالت 
3713.761.01امل�ساركون �سابقًا.
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طرق واأدوات تقومي برامج التطور املهني م

تاأمالت امل�ساركني ال�سفهية واملكتوبة حول تطبيق ما مت 4
3713.750.972تعلمه يف برامج التطور املهني.

3663.781.05املالحظات ال�سفية املبا�سرة لأداء املعلمني.5

3693.431.25ت�سجيالت فيديو للم�ساركني6

3733.700.787متو�سط املحور

حت�سن خمرجات تعلم الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف خام�سًا
النحراف املعيارياملتو�سطنبرامج التطور املهني.

3713.911.09نتائج الطلبة يف الختبارات.1

3703.831.04�سجالت اأعمال الطلبة وملفات اأدائهم.2

3693.771.05ا�ستبيانات عن الطلبة )اجتاهاتهم وميولهم(3

3693.591.10مقابلة اأولياء اأمور الطلبة.4

3703.621.12مقابلة اإداريي املدر�سة.5

3713.990.984مالحظة اأداء الطلبة يف ال�سف الدرا�سي6

3713.780.884متو�سط املحور

3763.750.799املتو�سط العام للجزء الرابع

وفيما يتعلق بتقدير عينة البحث لأهمية الأدوات املدرجة حتت كل جانب من جوانب تقومي 

برامج التطور املهني، فيو�سح اجلدول )4( اأن املتو�سطات لأهمية الأدوات اإجماًل يف كل جانب 

وقع �سمن م�ستوى الأهمية العايل، حيث تراوح بني 3.82 وذلك جلانب »ر�سا امل�ساركني عن 

اجلوانب ذات العالقة بربامج التطور املهني«، وبني 3.68 جلانب »تقومي الدعم الذي تقدمه 

اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني«.

مقارنة  عالية  اأهمية  والأدوات متثل  الطرق  من  اأن جمموعة  عام  ب�سكل  النتائج  واأظهرت 

امل�ساركني عن  لتقومي جانب »ر�سا  الفردية واجلماعية  املقابالت  اأهمية  بغريها، حيث برزت 

اجلوانب ذات العالقة بربامج التطور املهني«، يف حني برزت اأهمية تطبيق اختبارات قلم وورقة 

على امل�ساركني، وحتليل ملفات الأداء للم�ساركني يف حمور »م�ستوى تعلم امل�ساركني من برامج 

التطور املهني التي �ساركوا فيها«. كما برزت اأهمية مقابلة امل�ساركني واإدارة املدر�سة اأو مكتب 

الإ�سراف الرتبوي اأو ممثلني من اإدارة الرتبية والتعليم، وكذلك حتليل ملفات واأعمال امل�ساركني 

يف جمع البيانات جلانب »الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي 

نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور املهني«. ويف جانب »م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني يف 

والأدوات  الطرق  ا�ستخدام  اأهمية  املكت�سبة« متاثلت  واملهارات  للمعارف  املهني  التطور  برامج 

تابع جدول )4(
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املدرجة يف اأداة الدرا�سة، اإل اأن اأعالها متو�سطًا اإجراء مقابالت مع امل�ساركني حول تطبيق ما 

تعلمه امل�ساركون �سابقًا. واأخريًا برزت اأهمية مالحظة اأداء الطلبة يف ال�سف الدرا�سي، واأهمية 

نتائج الطلبة يف الختبارات، واأهمية �سجالت اأعمال الطلبة وملفات اأدائهم جلمع البيانات حول 

تعلم الطلبة نتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور املهني“. خمرجات  ”حت�سن 
اأنه  اإل  عاٍل  ب�سكل  مهمة  ظهرت  املدرجة  والأدوات  الطرق  جممل  كون  من  الرغم  وعلى 

يوجد بع�ص الفقرات التي حازت متو�سطًا اأقل من متو�سطات الفقرات الأخرى كطرق واأدوات 

جلمع البيانات حول جانب من جوانب تقومي برامج التطور املهني، ففي جانب ”م�ستوى تعلم 

امل�ساركني من برامج التطور املهني التي �ساركوا فيها“ حازت فقرة ”تقارير الزيارات ال�سفية 

من قبل جلان خا�سة“ على اأدنى متو�سط �سمن الفقرات املدرجة حتت هذا املجال. اأما جانب 

”الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف 
برامج التطور املهني“ فح�سلت فقرة ”حما�سر الجتماعات“ على اأدنى متو�سط بني الفقرات 

معلميهم يف  مل�ساركة  نتيجة  الطلبة  تعلم  بهذا اجلانب. ويف جانب حت�سن خمرجات  اخلا�سة 

برامج التطور املهني“ كانت اأدنى الفقرات من حيث املتو�سط ”مقابلة اأولياء اأمور الطلبة“، 

”ر�سا  كل جانب يف  متقاربة جدًا حتت  املتو�سطات  اأن  املدر�سة“. يف حني  اإداريي  ”ومقابلة 
امل�ساركني عن اجلوانب ذات العالقة بربامج التطور املهني“ و ”م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني يف 

برامج التطور املهني للمعارف واملهارات املكت�سبة“ مما ي�سري اإىل تقارب اآراء العينة يف تقدير 

اأهمية كل الطرق والأدوات لكل جانب من تلك اجلوانب.

مناق�سة �لنتائج:
ملعلمي  املقدمة  املهني  التطور  برامج  بتقومي  يتعلقان  البحث احلايل جانبني مهمني  تناول 

العلوم، وهما ر�سد اجلوانب التي يتناولها حاليًا تقومي برامج التطور املهني واأدوات وطرق جمع 

جلمع  حمددة  واأدوات  طرق  واأهمية  اجلوانب  تلك  تقومي  اأهمية  تقدير  وكذلك  لها،  البيانات 

البيانات عن تلك اجلوانب، وذلك من وجهة نظر معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية. واأظهرت 

النتائج اأن عينة البحث ترى اأن برامج التطور املهني يتم تقوميها من خالل اجلوانب اخلم�سة 

التي حددها جو�سكي )Guskey, 2000( يف منوذجه، واأن م�ستوى هذا التناول جلميع اجلوانب 

برامج  تقومي  اأن  على  تدل  النتيجة  وهذه  بينها.  ي�سري  تباين  مع  املتو�سط  امل�ستوى  �سمن  يقع 

التطور املهني يف اململكة العربية ال�سعودية يراعي اجلوانب اخلم�سة يف منوذج جو�سكي ح�سب 

وجهة نظر عينة البحث، وهذا يعد موؤ�سرًا جيدًا عن برامج التطور املهني يف اململكة مقارنة مبا 
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اأ�سارت له درا�سة تارجماتز وفيربا )Targamatze & Vebra, 2008( التي تو�سلت اإىل اأن 

تقومي برامج التطور املهني يف ليتوانيا يعاين �سعفًا ب�سبب عدم الهتمام به من قبل مقدمي تلك 

الربامج. وكذلك مقارنة مع ما اأ�سار اإليه جو�سكي )Guskey, 2002( من اأن املهتمني بربامج 

التطور املهني ل يعطون اأهمية كبرية لتقومي الربامج التي ينفذونها. واأكد نف�ص املعنى كذلك 

اأ�سارا اإىل اأن برامج التطور  كورما�ص وبروفالدي )Cormas & Barufaldi, 2011(، حيث 

التو�سل  التي مت  النتيجة  تعزى  اأن  بتقوميها. وميكن  يتعلق  فيما  تعاين �سعفًا  للمعلمني  املهني 

لها يف البحث احلايل حول تغطية جوانب تقومي برامج التطور املهني ملعلمي العلوم يف اململكة 

ومن  الرتبويون،  امل�سرفون  هم  الربامج  تلك  بتقدمي  يقوم  من  اأن  اإىل  التغطية  تلك  وم�ستوى 

التدري�سية، والطالع على  الأ�سا�سية زيارة املعلم ومالحظة ممار�سته  مهام امل�سرف الرتبوي 

جميع ال�سجالت اخلا�سة باملعلم والتالميذ، والنقا�ص مع اإدارة املدر�سة فيما يتعلق باملعلم بغ�ص 

النظر عن م�ساركة املعلم يف برامج التطور املهني، مما قد ي�سهم فعليًا يف جمع البيانات حول 

اأو قد يوحي للمعلم باأن امل�سرف الرتبوي ميار�ص  تقومي برامج التطور املهني املقدمة للمعلم، 

هذا الدور يف حني اأن ذلك مل يتم.

واأظهرت نتائج البحث احلايل اأن اأعلى جوانب تقومي برامج التطور املهني تناوًل: ”م�ستوى 

ا�ستخدام امل�ساركني يف برامج التطور املهني للمعارف واملهارات املكت�سبة“، يليه بفارق ي�سري: 

م�ستوى برامج التطور املهني“، يف حني اأن اأدناها تناوًل: ”الدعم الذي  عن  امل�ساركني  ”ر�سا 
تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري الإيجابي نتيجة م�ساركة املعلمني يف برامج التطور 

 Muijs &( وليند�ساي  مويج�ص  درا�سة  نتائج  مع  ما  حد  اإىل  النتائج  هذه  وتتفق  املهني“، 

Lindsay, 2008(  التي تناولت تقومي برامج التطور املهني يف بريطانيا، حيث اأظهرت نتائجها 

اأن اأعلى اجلوانب تناوًل: ”ر�سا امل�ساركني عن م�ستوى برامج التطور املهني“، يليه: ”م�ستوى 

تعلم امل�ساركني من برامج التطور املهني التي �ساركوا فيها“، كما اأظهرت اأن اأقل اجلوانب تناوًل 

اأثناء تقومي برامج التطور املهني: ”الدعم الذي تقدمه اإدارة التعليم واملدر�سة وكذلك التغري 

تقومي  اإن  القول  ميكن  وبالتايل  املهني“.  التطور  برامج  يف  املعلمني  م�ساركة  نتيجة  الإيجابي 

برامج التطور املهني عادة ما يراعي ر�سا امل�ساركني عن م�ستوى الربامج، يف حني يعطي اأهمية 

اأقل للجوانب املتعلقة بالدعم املقدم من املوؤ�س�سة التابع لها املعلم اأو التغري احلا�سل يف املوؤ�س�سة 

نتيجة مل�ساركة املعلم يف برامج التطور املهني.

ومبقارنة روؤية عينة البحث احلايل عن واقع تناول اجلوانب اخلم�سة ح�سب منوذج جو�سكي 

)Gyskey, 2000( مع روؤيتهم عن م�ستوى اأهمية تناولها، نلحظ اأن عينة البحث ترى تباينًا 
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بني واقع املمار�سة وبني م�ستوى الأهمية، حيث وقع م�ستوى املمار�سة ملجمل جوانب التقومي �سمن 

امل�ستوى املتو�سط، يف حني اأن م�ستوى الأهمية لها وقع �سمن امل�ستوى العايل. ورغم هذا التباين 

يتوافق  الأهمية  م�ستوى  وترتيبها من حيث  الفعلية  املمار�سة  ترتيب اجلوانب من حيث  اأن  اإل 

اإىل حد ما، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بالأعلى منها، حيث ترى عينة البحث اأن اأعلى اجلوانب من 

حيث املمار�سة جانب ”م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني يف برامج التطور املهني للمعارف واملهارات 

يف  املهني“.  التطور  برامج  م�ستوى  عن  امل�ساركني  ”ر�سا  جانب  ي�سري  بفارق  املكت�سبة“ يليه 

برامج  م�ستوى  عن  امل�ساركني  ”ر�سا  الأهمية  حيث  من  اجلوانب  اأعلى  اأن  العينة  ترى  حني 

التطور املهني“، يليه ”م�ستوى ا�ستخدام امل�ساركني يف برامج التطور املهني للمعارف واملهارات 

املكت�سبة“. وقد يعود هذا التوافق الن�سبي بني م�ستوى املمار�سة وم�ستوى الأهمية اإىل اأن هذين 

اجلانبني يرتبطان ب�سكل مبا�سر بربامج التطور املهني، فر�سا امل�ساركني عن الربامج يعد اأمرًا 

املعلمني يف الربامج تهدف ب�سكل مبا�سر  اأن م�ساركة  مرتبطًا بو�سوح بالربامج املقدمة، كما 

اإىل تغيري املمار�سات، وبالتايل فمن املهم لدى القائمني على تقومي الربامج وكذلك للمعلمني 

وامل�سرفني الرتبويني اأن ُتقوم برامج التطور املهني من خالل هذين اجلانبني. خالفًا ملا ميكن 

اأن ُيت�سور عن اجلوانب الأخرى من حيث ارتباطها املبا�سر بربامج التطور املهني، مثل: م�ستوى 

تعلم امل�ساركني، والدعم والتغري يف املوؤ�س�سة، وم�ستوى حت�سيل التالميذ.

 اأما فيما يتعلق مبقارنة اأدنى هذه اجلوانب من حيث املمار�سة مع اأدناها من حيث الأهمية 

ح�سب ما تو�سل له البحث احلايل، فرتى عينة البحث اأن اأدنى اجلوانب ممار�سة اأثناء تقومي 

التغري  وكذلك  واملدر�سة  التعليم  اإدارة  تقدمه  الذي  ”الدعم  جانب  هو  املهني  التطور  برامج 

تلك  اأقل  اأن  ترى  اأنها  حني  يف  املهني“،  التطور  برامج  يف  املعلمني  م�ساركة  نتيجة  الإيجابي 

اجلوانب اأهمية هو جانب ”خمرجات تعلم الطلبة كنتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور 

اأو  اأن الدعم املقدم من املدر�سة  اأن املعلمني يرون  اأن تدل على  املهني“. وهذه النتيجة ميكن 

مكتب الإ�سراف الرتبوي اأو اإدارة التعليم اأو التغري احلا�سل فيها بفعل امل�ساركة ل ُيعطى اأهمية 

التطور  برامج  يف  املتعلمة  املمار�سة  تفعيل  لأن  عملية،  ناحية  من  اجلوانب  من  بغريه  مقارنة 

املهني ل يتم دعمها من قبل املوؤ�س�سة التعليمية، كما ل يتم درا�سة التغري احلا�سل على م�ستوى 

املوؤ�س�سة، ول يتم تقوميها ب�سورة تتنا�سب مع اجلوانب الأخرى. كما اأن عينة البحث ترى اأن 

تناول تقومي خمرجات تعلم الطلبة كنتيجة مل�ساركة معلميهم يف برامج التطور املهني اأقل اأهمية 

من غريه؛ نظرًا لأن تطور خمرجات تعلم الطلبة تتداخل فيها جمموعة من العوامل الأخرى 

خالفًا مل�ساركة املعلم يف برنامج تطور مهني.
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وتناول البحث احلايل درا�سة الطرق والأدوات امل�ستخدمة يف تقومي جوانب التطور املهني، 

النتائج  وتختلف  البحث،  عينة  نظر  وجهة  من  والأدوات  الطرق  تلك  اأهمية  م�ستوى  وكذلك 

احلالية يف بع�ص جوانبها، كما تتفق يف جوانب اأخرى مع النتائج التي تو�سل لها هان�سن ورو�ص 

)Hansen & Rush, 2008(، حيث اتفقت يف اأن حتديد م�ستوى ر�سا امل�ساركني يتم ب�سكل 

الورقة والقلم للم�ساركني يعد  اأن اختبار  اأظهر البحث احلايل  اأعلى با�ستخدام ا�ستبانة. كما 

الأكرث �سيوعًا جلمع البيانات حول م�ستوى تعلمهم، ويرى هان�سن وور�ص اأن ال�ستبانة باأي �سورة 

كانت مبا فيها الكتابة عما تعلمه امل�سارك يف برامج التطور املهني يعد اأمرًا �سائعًا يف برامج 

املقدم  بالدعم  يتعلق  وفيما   .)Guskey, 2000( جو�سكي  املعنى  نف�ص  ويوؤيد  املهني،  التطور 

عينة  فاإن  املهني،  التطور  برامج  يف  املعلم  م�ساركة  بفعل  فيها  احلا�سل  والتغري  املوؤ�س�سة  من 

البحث احلايل ترى اأن جمع البيانات لها يتم ب�سكل كبري من خالل حتليل ال�سجالت املدر�سية، 

يف حني اأن درا�سة هان�سن ورو�ص )Hansen & Rush, 2008( ترى اأن ذلك يتم ب�سكل اأعلى 

من خالل مقابلة امل�ساركني يف برامج التطور املهني، ومن خالل مقابلة امل�سوؤولني عنهم من 

تعلموه يف برامج  امل�ساركني ملا  يتعلق مبمار�سة  امل�سرفني الرتبويني. وفيما  اأو  مديري املدار�ص 

التطور املهني، فقد تو�سل البحث احلايل اإىل اأن اأعلى الطرق والأدوات ممار�سة هي ال�ستبانة 

واملالحظة ال�سفية املبا�سرة، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت له درا�سة هان�سن وور�ص. اأما 

فيما يتعلق بتح�سن خمرجات التعلم لدى الطلبة، فاأظهرت نتائج البحث احلايل اأن اأكرث الطرق 

والأدوات جلمع البيانات حولها ت�سمل نتائج الطلبة يف الختبارات وملفات اإجنازهم ومالحظة 

اأدائهم يف ال�سف، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت له كذلك درا�سة هان�سن وور�ص.

ومن املفارقات بني م�ستوى املمار�سة وم�ستوى الأهمية فيما يتعلق بالطرق والأدوات جلمع 

عينة  لدى  املقابالت  اأهمية  بروز  نلحظ  املهني،  التطور  برامج  تقومي  جوانب  حول  البيانات 

البحث احلايل، حيث ترى العينة اأهمية اإجراء مقابالت جلمع البيانات حول ر�سا امل�ساركني 

التغري احلا�سل يف  اأو  لهم  املقدم  الدعم  وم�ستوى  تعلموه،  ملا  تطبيقهم  وم�ستوى  الربامج،  يف 

التي تعتمد غالبًا على ال�ستبانة  الفعلية  النتيجة تختلف مع م�ستوى املمار�سة  املوؤ�س�سة. وهذه 

اأو حتليل البيانات املتوفرة لبناء ت�سور حول هذه اجلوانب. يف حني تتفق الأهمية مع م�ستوى 

املمار�سة فيما يتعلق بالطرق والأدوات لتحديد م�ستوى تعلم امل�ساركني وم�ستوى حت�سن خمرجات 

التعلم لدى الطلبة.

املهني  التطور  برامج  على  القائمني  تركيز  خالل  من  احلايل  البحث  نتائج  تفعيل  وميكن 

ملعلمي العلوم بتبني طريقة اأو اأداة فاعلة اأو اأكرث جلمع البيانات يف كل جانب من جوانب تقومي 
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هذا  ومثل   ،)Guskey, 2000( جو�سكي  منوذج  حددها  التي  اخلم�سة  املهني  التطور  برامج 

 )Muñoz, Guskey, & Aberli, 2008( اأبرييل  و  تبنته درا�سة مونوز وجو�سكي  الأ�سلوب 

اأداة حمددة جلمع البيانات لكل م�ستوى من م�ستويات منوذج جو�سكي اخلم�سة.  التي حددت 

وميكن العتماد يف اختيار هذه الطرق والأدوات على الأكرث اأهمية يف جمع البيانات لكل جانب 

وبالتايل ميكن جتنب تعدد طرق  البحث احلايل.  املهني كما حدده  التطور  من جوانب تقومي 

تكوين  الربامج من  تقومي  القائمني على  ي�سهل على  البيانات يف كل جانب مما  واأدوات جمع 

ت�سور عنها بطرق واأدوات فاعلة ويف نف�ص الوقت حمدودة.

وعلى الرغم من اأن نتائج البحث احلايل ت�سري اإىل م�ستوى ممار�سة مقبولة لتقومي برامج 

التطور املهني يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب منوذج جو�سكي )Guskey, 2000(، اإل اأنه 

التطور  برامج  امل�ساركني يف  العلوم  ت�سمل معلمي  البحث احلايل  اأن عينة  التاأكيد على  ينبغي 

املهني، ونظرًا لكون امل�سرف الرتبوي هو من يقدم تلك الربامج، ونظرًا لرتباط املعلم به ر�سميًا 

وقيامه مبجموعة من الزيارات للمعلم، وقيامه بتحليل نتائج الطلبة واإجراء املقابالت مع مديري 

املدار�ص، فاإن ذلك قد يوحي للمعلمني باأن امل�سرفني الرتبويني يقومون باإجراء تقومي لربامج 

التطور املهني التي قدموها لهم، يف حني اأن ذلك قد ل يتم ب�سكل يهدف لتقومي برامج التطوير 

املهني من قبل امل�سرفني الرتبويني، حيث ميكن اأن تقت�سر تلك الزيارات على اجلوانب الر�سمية 

وبالتايل  املهني،  التطور  برامج  �سياق  الأخرى خارج  ومهامه  الرتبوي  امل�سرف  بعمل  اخلا�سة 

فمن ال�سروري اإجراء درا�سات اأخرى تتناول تقومي برامج التطور املهني با�ستخدام طرق اأخرى 

مثل املقابالت الفردية واجلماعية وجمموعات الرتكيز مع امل�ساركني واملقدمني لربامج التطور 

املهني، وحتليل الوثائق التي يتم جمعها بهدف تقومي تلك الربامج؛ وذلك للو�سول اإىل ت�سور 

فعلي عميق عن جوانب تقومي برامج التطور املهني، والطرق والأدوات امل�ستخدمة، مما �سيقلل 

الق�سور احلا�سل يف البحث احلايل امل�سار اإليه اأعاله.
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