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 والتتابع املدى مصفوفة ضوء املتوسطة يف باملرحلة العلوم ملعلمي املعرفية التدريبية احلاجات

 املطورة العلوم ملناهج

 عبداللطيف بن سعد عيل املالكي

 ، السعوديةماجستري مناهج وطرق تدريس العلوم

 abo_lama2002@hotmail.com 

 15/7/2019قبلت للنرش يف    1/6/2019 قدمت للنرش يف 

العلوم باملرحلة  ملعلمي املعرفية احلاجات التدريبية حتديد اىلدفت هذه لدراسة هص: املستخل

 بعض أثر عىل ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم املطورة وكذلك التعرف املتوسطة يف

الباحث  استخدم التدريس ولتحقيق هذه االهداف يف واخلربة العمل، طبيعةي: وه املتغريات

( معلم و 140حيث بلغ جمتمع الدراسة ) العلوم املعرفية ملعلمي التدريبيةاحلاجات  االستبانة لقياس

 إىل الدراسة توصلت إحصائًيا، ومعاجلتها البيانات مجع وبعد .بمحافظة الطائف مرشفًا تربوياً  (10)

هنالك حاجة إىل تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء مصفوفة املدى ة: اآلتي النتائج

ويف البعض اآلخر بدرجة  ،ملناهج العلوم املطورة يف بعض املعارف واملحتويات بدرجة كبرية والتتابع

معارف وحمتويات حمور العلم  ة عىلإن احلاجة إىل تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسط .متوسطة

يف املرتبة  والتقنية واملجتمع تأيت يف املرتبة األوىل حيث يليها حموري علم األرض والعلوم الطبيعية

وقد اوصت الدراسة برضورة إعادة النظر  .الثانية ثم حمور االستقصاء العلمي وأخريًا حمور علم احلياة

يف برامج تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة لتغطية اجلوانب املعرفية ملناهج العلوم املطورة يف 

ر: احلديثة يف مناهج العلوم املطورة ملحاو ضوء مصفوفة املدى والتتابع واالهتامم باملعارف واملحتويات

وإدراجها ضمن برنامج تدريب معلمي  وعلم األرض والعلوم الطبيعية العلم والتقنية واملجتمع

 العلوم باملرحلة املتوسطة.

مناهج ، مصفوفة املدى والتتابع، املرحلة املتوسطة ،التدريب ،احلاجات املعرفية: الدالليةالكلامت 

 .املطورةالعلوم 
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Abstract:  This study aimed to identify the cognitive training needs of science 

teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing matrix of 

the developed science curricula, as well as to identify the effect of some variables:  

the nature of the work, the experience in teaching and to achieve these objectives The 

researcher used the questionnaire to measure the cognitive training needs of science 

teachers, (140) teachers and (10) educational supervisor in Taif province. After 

collecting and processing the data statistically, the study reached the following 

results:  There is a need to train science teachers in the intermediate stage in the light 

of the range and sequence matrix of science curricula developed in some knowledge 

and content to a large degree, and in others to a medium degree. The need to train 

science teachers in the intermediate stage on the knowledge and contents of the axis 

of science and technology and society comes first, followed by the pivotal science of 

the earth and natural sciences in second place, then the focus of scientific inquiry, and 

finally the axis of life science. The study recommended the need to review the 

training programs of science teachers in the middle stage to cover the cognitive 

aspects of the curricula of science developed in the light of the matrix of the range 

and sequencing and interest in knowledge and contents in modern science curricula 

developed for the axes:  science, technology, society, natural sciences and earth 

science, and included in the program of training science teachers in the middle stage.  

Keywords:  cognitive needs, training, intermediate stage, sequence and sequence 

matrix, developed science curricula. 
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Summary:  
The Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia seeks to develop 

the performance of teachers through the training programs provided to them in order 

to contribute to raising their cognitive and educational competence, to be consistent 

with the needs of the educational curricula and its contents and the developments that 

accompany them. According to the ministry's work on the science and mathematics 

project for the developed curriculum, it became necessary to possess the science 

teachers of the necessary knowledge and skills to help them cope with this 

development in order to raise the level of absorption and achievement of students in 

the science and achievement of educational Objectives. 

This study aims to identify the cognitive training needs of science teachers in 

the intermediate stage in light of the developed curricula in the Kingdom of Saudi 

Arabia by answering the main question:  

    What are the cognitive training needs of science teachers in the light of the 

range and sequence matrix of developed science curricula? 

The aim of this study is to identify the cognitive training needs of science 

teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing matrix of 

developed science curricula and to identify the effect of some variables (nature of 

work, experience in teaching). 

The researcher used a questionnaire to measure the cognitive training needs of 

science teachers in the intermediate stage in the light of the range and sequencing 

matrix of developed science curricula, divided into five axes:  (biology, earth science, 

natural sciences, scientific inquiry, science, technology and society). The need to train 

science teachers in the intermediate stage on the knowledge and contents of the axis 

of science and technology and society comes first, followed by the pivotal science of 

the earth and natural sciences in second place, then the focus of scientific inquiry, and 

finally the axis of life science. 
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 مقدمة

-تقدم االمم ومواكبتها للتغريات املتسارعة يف جماالت املعرفة والثقافية والتقنية واالقتصاادية

يتطلب يف املقابل رسعة يف التنمية البرشية وهي يف حقيقتها تنمية القدرات والكفاءات لتواكاب تلاك 

 إحادى متثل هامًا يف زيادة ورفع الكفاءات والقدرات البرشية والتي وُيعد التدريب عاملً  املتغريات.

 االهاتامم هذا درجات اختلفت الرئيسية للتنمية حيث هتتم غالبية دول العامل بالتدريب وإن األهداف

 تعي أصبحت الدول فمعظم النامي، والعامل أبواب التقدم، عىل يقف الذي والعامل املتقدم، العامل بني

 حتقياق يف واملسااعدة احلالياة، عاىل مكتساباهتا املحافظاة يف فعاال دور مان لا  ملاا التادريب أمهياة

  (Colman, 2003) املستقبلية اسرتاتيجياهتا

 اململكاة أحدثت املستقبلية، تطلعاهتا مع وانسجاًما التنمية، يف البرشي العنرص ألمهية ونظًرا

 الرياضيات تطوير مرشوع يف متّثل والعلوم، الرياضيات مناهج عىل ملموًسا تطويًرا العربية السعودية

 حيث هذا املجال، يف األبحاث إلي  توصلت آخر ما عىل ويرتكز عاملية معايري إىل الذي يستند والعلوم

للعلاوم  "McGraw-Hill األمريكية/ ماجروهل لسلةس"ي وه العاملية واحدة من السلسل اختيار تم

 الوالياات مان العدياد يف التعليمياة العملياة حتسني عىل وقدرهتا اأثبتت جودهت والرياضيات والتي

 يف العام معتمدًا للتعليم منهجاً  السلسة هذه من تتخذ األخرى التي الدول من العديد ويف األمريكية

 إىل:  املرشوع هذا وهيدف مدارسها. كافة

 والرياضيات العلوم توظيف يمكنهم الذين السعوديني واملبتكرين املبدعني من جيل إعداد 

 .وتطبيقاهتا التكنولوجيا نقل يف ،واملرشفني املعلمني أداء تنمية اشتمل عىل والذي

 للمواد املنتجة العاملية اخلربة بيوت توفره الذي والرتبوي التقني التطور من االستفادة 

 األصل.

 التعليمية املواد وإنتاج صناعة توطني.  

 م2009 الرومي،( والرياضيات العلوم ملعلمي املستمر املهني التطوير) 
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يف اململكة العربية  والتعليم الرتبية وزارة سعي ىلم( إ2010) العسبيل دراسة أشارت وقد    

 رفع يف تساهم كي هلم ُتقدم التي التدريبية الربامج خلل من املعلمني أداء السعودية إىل تطوير

 التي والتطورات ،وحمتواها الرتبوية املناهج احتياجات مع لتتسق ،والرتبوية كفاءهتم املعرفية

 ،املطورة للمناهج والرياضيات العلوم مرشوع عىل والتعليم الرتبية وزارة لعمل ووفًقا .ترافقها

 هذا مواكبة عىل تساعدهم رضورية ومهارات ملعارف العلوم معلمي امتلك من الرضوري أصبح

 أهدافها وحتقيق العلوم مادة يف الطلب وحتصيل استيعاب مستوى رفع أجل وذلك من التطور

 حاجات والرياضيات العلوم مرشوع وأفرز العاملي. املستوى عىل أقراهنم هلم منافسة ليتسنى الرتبوية

 بوزارة دعا مما ،العلمية والتقنية من املعرفة احلديث تضمنت التي اجلديدة، املناهج أملتها تدريبية

 التي الدراسات من أن العديد إال ،الدرايس العام خلل تدريبيةبرامج  عقد إىل والتعليم الرتبية

 مستوى يف قصوًرا هناك أن ها( أظهرت1431التدريبية مثل دراسة القريش ) الربامج عىل أجريت

 أثناء للمعلم املستمر التدريب برامج قصور املعلمني بسبب معظم واملعرفية لدى الرتبوية الكفايات

  .املعلمني حاجات تلبية يف اخلدمة

 التي اهلامة النواحي عىل الوقوف بغية الفعلية التدريبية احلاجات حتديد أمهية وتربز     

 ملتطلبات املبارشة الصلة ذات التدريبية الربامج تصميم لضامن عملهم يف معلمو العلوم حيتاجها

 واملال اجلهد واستثامر ،للمعلمني التدرييس األداء رفع عىل تساعد والتي ،العلوم املطورة مناهج

 ممكنة. صورة بأفضل الربامج التدريبية عىل يبذل الذي

 يف املتوسطة باملرحلة ملعلمي العلوم املعرفية التدريبية احلاجات لتحديد البحث هذا ويأيت

 السعودية. العربية باململكة ضوء املناهج املطورة

 : مشكلة الدراسة

تعليمي  من تعليم وما حتقق  من مستوى ما تقدم  وجودة تعليمية أي مؤسسة إن كفاءة     

 لذلك املنهج عىل تنفيذ القائم هو من مهارات فاملعلم وما يمتلكون  معلميها خلرجييها تقاس بكفاءة

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.8


Abdullatif saad ali al-malki 

Volume (3) No. (1) 2020 

311 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.7 

 

 من تدريب املعلمني قضية ُتعد لذا .املطورة املناهج يف ضوء مستمرة تدريب  وتأهيل  بصورة جيب

 .التعليمية يف املؤسسات الرتبوي التطوير مرشوعات متثل الصدارة بني التي القضايا

وتصميمها  التدريبية الربامج ختطيط فعالية أن مفادها التدريب جمال يف ثابتة حقيقة وهناك     

 االحتياجات حتديد عملية أن التدريبية حيث االحتياجات حتديد عىل أساساً  تعتمد وتنفيذها وتقويمها

 حتقيق  املطلوب اخلربة اليها ومستوى حيتاج املطلوبة ومن التدريب نوعية تقرير عليها التدريبية يرتتب

  (م2007)عبدالسلم  لدى املتدربني

بعد مراجعة االدبيات والدراسات السابقة اتضح للباحث احلاجة اىل دراسة احلاجات      

سطة وذلك لعدم وجود التدريبية املعرفية ملعلمي العلوم يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع للمرحلة املتو

دراسة تناولت هذه احلاجات حيث ركزت الدراسات السابقة عىل االحتياجات التدريبية يف جمال 

اكتشاف املوهوبني أو يف املجال التقني كاستخدام الوسائل التعليمية أو يف ضوء معايري اجلودة 

راسة تناولت احلاجات واالعتامد أو يف مواد اخرى كالرياضيات ومل جيد الباحث عىل حد علم  د

 : ومن هنا برزت احلاجة هذه الدراسة ومن امثلة هذه الدراسات .التدريبية املعرفية ملعلمي العلوم

 ودراسة  (ها1419)دراسة منرية الفهيد  مثل الدراسات بعض نتائج إلي  أشارت ما

 العربية يف اململكة املتوسطة املرحلة يف العلوم تدريس أن إىل (ها1422الشهري )

ملعلم، : اأمهها من جوانب عدة إىل يعود اإلخفاق وهذا أهداف  بعض حيقق مل السعودية

 احلاجات عىل قائمة تدريبية برامج قيام عىل التأكيد الدراسات تلك توصيات يف وجاء

 .للمعلمني الفعلية

  العلوم تعليم ملرشوع التدريبية املصاحبة للحقائب الباحث حتليل نتائج أظهرت 

 يتعلق معريف تنشيط أي تقدم للمحتوى ومل املعريف مل تتناول اجلانب أهنا ،والرياضيات

 .املطور املناهج يف باملوضوعات املستجدة
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  االطلع عىل سجل زيارات املرشفني الرتبويني للمدارس وما ورد في  من توصيات حيث

الفروق الفردية واستخدام يويص املرشف الرتبوي باالهتامم بالطرائق التدريسية ومراعاة 

 .التقنيات التعليمية دون ذكر اجلوانب املعرفية للمعلم يف جمال التخصص

  االطلع عىل تصنيف بريسون للتعليمPearson 2013))  القائم عىل مؤرشات املهارات

املعرفية والتحصيل العلمي ويستند هذا التصنيف احلديث عيل سلسلة من نتائج 

وإجراءات تتعلق بنظم التعليم، والثقافة العامة للدولة مثل عدد االختبارات العاملية 

 هذه داخل هبا يتمتع التي املعلم ومكانة األشخاص الذين يذهبون إىل التعليم اجلامعي

وتعتمد هذه املقارنات عيل االختبارات التي تؤخذ للتقييم كل ثلثة أعوام، ويف  ،الدول

حيث تصدرت القائمة دولة فنلندا ثم تلتها كوريا  جماالت حمددة مثل الرياضيات، والعلوم،

 www.pearson.com//: http .الشاملية ومل ترد أي من الدول العربية يف قائمة االربعني دولة

  االطلع عىل اخلطة العامة للتدريب الرتبوي حيث شملت اخلطة تدريب معلمي العلوم عىل

والتقويم املتمركز حول املتعلم ومل تورد  ،لتدريس كالتعلم النشط والتدريس املتاميزطرائق ا

 .اخلطة أي دورات تدريبية يف جمال املعرفة

التدريبية  احلاجات حتديد تستهدف لدراسة احلاجة الباحث استشعر ،ذكره سبق ما عىل وبناء  

 .املدى والتتابع ملناهج العلوم املطورة املعرفية ملعلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء مصفوفة

  :الدراسة حدود

 ملعلمي العلوم باملرحلة  الفعلية املعرفية التدريبية احلاجات تقيصة: املوضوعي احلدود

 املطورة. العلوم يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج املتوسطة

 الطائف  بمدينة التعليم لوزارة التابعة التعليم ومكاتب املتوسطة املدارسة: املكاني احلدود 

 معلمي مادة العلوم باملرحلة املتوسطة واملرشفني الرتبويني. ة: احلدود البرشي 

 ( مرشفاً 10( معلاًم و )158افراد جمتمع الدراسة وعددهم ) تكّونت عينة الدراسة من مجيع 

 : أهداف الدراسة
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 مصفوفة املدى  ضوء باملرحلة املتوسطة يفالعلوم  ملعلمي املعرفية احلاجات التدريبية حتديد

 . والتتابع ملناهج العلوم املطورة

 يف حتديد التدريس يف واخلربة العمل، طبيعة وهي املتغريات بعض تأثري عىل التعرف 

 .العينة ألفراد املعرفية التدريبية احلاجات

 

 

 

 : مصطلحات الدراسة

 : احلاجات التدريبية املعرفية

 املادة بناء منهج العلوم لفهم حمتوى معايري ضوء يف واملهارات املعارف من املعلمني حاجات 

 والطرق املادة وحتدد تصف التي األساسية املفاهيم واملهارات وإدراك  فهم  يتضمن بحيث التعليمية

 معًا. واملهارات املفاهيم هذه هبا ترتبط التي

  : معلمي العلوم

ويقوم بتدريس مادة العلوم  عن البكالوريوس )ختصص علمي(كل معلم حيمل مؤهًل جامعيًا ال يقل 

 يف املرحلة املتوسطة.

 : (اإلعدادية) املرحلة املتوسطة

 ثلث سنوات، وتعادل ومدهتا الثانوية املرحلة وتسبق االبتدائية تيل املرحلة التي املرحلة 

 .الدول يف بعض التاسع إىل من السابع املستوى

 General scope & sequenceمصفوفة املدى والتتابع:  

 واملهارات والتعميامت واملفاهيم املعارف بمحتويات قائمة تتضمن بعدين من جدول

والعلوم الطبيعية  ،وعلم االرض ،علم احلياة :املحتوى( )ُبعد األفقي األول يمثل البعد العلمية

 العلمي للمحتوى التسلسل ويمثل ،والتقنية واملجتمعو االستقصاء العلمي والعلم  (،فيزياء كيمياء)
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 األول الصف)  :الصف ُبعد (الرأيس الثاين والبعد والتوسع، العمق العلمي حيث من الصفوف عرب

العبيكان  رشكة من فريق وبنائها بإعدادها والتي قام (متوسط الثالث املتوسط الثاين الصف متوسط،

 National Science Teacher") .وفقًا ملعايري املجلس الوطني ملعلمي العلوم (7)ملحق 

Association"(NSTA. 

 

 

 

 : كتب العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة

 والتي التعليمية ماجروهل سلسلة ضوء يف مواءمتها متت التي اجلديدة العلوم كتب هي

 مدارس مجع عىل عممت ثم املدارس من حمددة جمموعة عىل ها1430 عام جتريبية طبقت بصورة

  .ها 1431/1432 العام الدرايس من اململكة بدءاً 

 : أسئلة الدراسة

مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم  ضوء العلوم يف ملعلمي املعرفية احلاجات التدريبية ما .1

  املطورة؟

 هل ختتلف احلاجات التدريبية املعرفية باختلف طبيعة العمل؟ .2

 ختتلف احلاجات التدريبية املعرفية باختلف اخلربة يف التدريس؟هل  .3

 موضوعات اإلطار النظري :  

 العلوم تطوير مرشوع : 

ويسعى مرشوع تطوير العلوم من خلل براجم  إىل إكساب الطلب والطالبات املهارات 

التحديات بام حيقق القيمة املطلوبة لكي يسهم بفاعلية يف تعامل اململكة العربية السعودية مع هذه 

 موافقة ها. وجاءت1444املضافة والتنمية املستدامة وذلك للوصول اىل جمتمع معريف بحلول عام 

 وزير معايل إىل ها املوج 1425 /6/8وتاريخ  43854ب//3رقم  باخلطاب الكريم السامي املقام
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 الرتبية وزارة) الطبيعية والعلوم الرياضياتتطوير  مرشوع لتنفيذ السعودية العربية اململكة التعليم يف

 )1م،ص 2009 والتعليم،

  : اهداف مرشوع تطوير مناهج العلوم -

 هيدف مرشوع تطوير مناهج العلوم والرياضيات يف اململكة العربية السعودية وفقًا ملا ذكرت 

 : ( اىل ما ييل441ص : م2007شاهني ) ونجوى الشدوخي (19 ص: 2006)وزارة الرتبية والتعليم 

  الكتب املدرسية )بناء مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية واملواد التعليمية الداعمة هلا

اخلاصة بالرياضيات والعلوم الطبيعية أدلة املعلمني واملعلامت كراسة النشاط كراسة 

لت ل  بام يضاهي أحدث ما توص (التجارب العملية الشفافيات االقراص التعليمية املدجمة

 .الدول املتقدمة يف هذا املجال

  احلصول عىل أحدث ما توصلت الي  مؤسسات ومراكز البحث العلمي من املعايري

  .والبحوث التقويمية يف جمال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف مدارس التعليم العام

 د التعليمية املساندة االستفادة من نتاج اخلربات العاملية البارزة واملتخصصة يف إنتاج املوا

وتوظيف التقنية يف عمليات تطبيق مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية يف مدارس التعليم 

  .العام

  التطوير املهني للمعلمني واملعلامت واملرشفني واملرشفات وخرباء املناهج يف اململكة العربية

املية املتخصصة يف هذا السعودية من خلل الدعم والتطوير املستمر من بيوت اخلربة الع

املجال ومن خلل التدريب عىل املعايري العاملية والفلسفية التي بنيت عليها سلسل 

 .الرياضيات والعلوم واساليب التدريس والتقويم واالدارة الصفية ودمج التقنية يف العلوم

 دمج التقنية وتطبيقاهتا يف املنهج املدريس.  

 يتفق ومبادئ التعلم النشط والتعلم الذايت والوصول  حتسني مستوى تعلم املتعلمني بام

  .للمعرفة وبنائها

 التدريب : 
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ُيعد العنرص البرشي أهم املوارد وأثمنها عىل اإلطلق ال سياّم إذا كان هذا العنرص مسلحًا 

 باملعرفة ومؤهًل تأهيلً سلياًم ينمي قدرات  وإمكانات  وطاقت  مما جعل تقدم األمم وتطورها يرتبط

ارتباطًا وثيقًا بمقدار ما متلك  من ثروة برشية قادرة عىل العمل واإلنتاج ويدل ذلك عىل أمهية إتقان 

 .اإلنسان للعمل الذي يقوم ب 

النشاط اخلاص باكتساب وزيادة معرفة ومهارة  "التدريب عىل أن   (م2003)يعرف ربايعة 

 53ص "الفرد ألداء عمل معني.

 

 : مةأهداف التدريب أثناء اخلد

حتديد  يتم أساسها والتي عىل ،وطبيعت  لنوع التدريب تبعاً  التدريب أهداف ختتلف

 األساليب ورسم السياسات واختيار الوسائل اللزمة لعملية التدريب

والقفعي  (24 : م 2001)وعثامن  (172 : م 2005وقد ذكر كلً من عبد السميع )

 : أهدافًا للتدريب أثناء اخلدمة يذكر الباحث منها ما ييل (117: م2011)

 املتدربني معارف ومهارات جديدة يف جمال عملهم إكساب. 

  للمعلمني الفنية الكفاية بزيادة اإلنتاجية الكفاية رفع. 

 املتدربني بني اإلنسانية والعلقات العمل نحو اإلجيابية االجتاهات بعض تنمية. 

 ويف املجال الرتبوي. التخصص جمال يف معلومات من بام ُيستجد علم عىل املتدرب جعل 

  إكساب أساليب التعلم املستمر للمتدربني. 

ويرى الباحث أن الربامج التدريبية الفاعلة جيب أن تكون ذات ختطيط مسبق ومقنن بحيث 

املرجوة من هذه تتناسب واحتياجات املتدربني وأن يكون امُلدربني ذو كفاءة عالية لتتم االستفادة 

 .الربامج التدريبية

 التدريبية احلاجات : 
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 مفهومها وجود فجوة بني ما يمتلك  الشخص، واحلاجة هنا ،يعد أي عمل معرض للنقص

 ،وهذه الفجوة تظهر نتيجة فقدان الفرد لبعض املهارات واملعارف ،وبني األداء املرغوب في 

ج ) منظور ابن هي لغة كام ذكروالتدريبية  ويستطيع الفرد أن يكتسبها عند حتديد احتياجات 

 "احلوج هو الطلبو ،حتوج اليشء أي احتاج إلي و ،هي املأربةمجع حاجة و" :( بأهنا،ها2،1414

 .242ص 

إن كثريًا من القطاعات يزداد اهتاممها بتدريب كوادرهم لتزداد إنتاجيتهم وذلك وفق      

أن حتديد االحتياجات التدريبية يعد القاعدة  "م(  2005)برامج خمطط هلا فقد ذكرت عفاف الياور 

سواء كانت برامج  ،األساسية التي تنطلق منها عملية التخطيط والتصميم للربامج التدريبية املختلفة

فاآللية واحدة  ،وسواء كانت برامج خمصصة لقطاع التعليم أم لقطاع األعامل ،تربوية أو غري تربوية

ت التدريب ملعرفة االحتياجات التدريبية التي تساعد يف وضع األهداف ويمكن إتباعها يف كل منظام

 .١٢٧ص  "املراد حتقيقها من التدريب يف احلارض واملستقبل

  :جانبني تتضمن احلاجات التدريبية أن استنتاج يمكن تقدم ومما

 يف ذلك يؤثر حمددين واجتاهات موظفني معارف أو مهارات ضعف أو نقص: أوهلا 

 .عام بشكل املؤسسة أداء ويف وسلوكهم أدائهم

 معينني موظفني حاجة املتوقع من املهارات واملعارف واالجتاهات جمموعة أهنا: وثانيها 

 ترقيات أو بسبب أو عملية، أو وتنظيمية، وتطورات تكنولوجية، لتغريات نتيجة املستقبل يف إليها

 تدريب طريق عن حلها يراد مشكلت وجديدة، أو أعىل وظيفية مراكز إىل للموظفني تنقلت

 .املؤسسة أفراد

 العلوم مناهج فتغري ،اململكة العربية السعودية يف العلوم معلمي عىل الوصف هذا وينطبق

 تربوية حاجات وأخرى معرفية املعلمني منها حاجات لدى حاجات متنوعة إبراز إىل أدت

 .ووسائل طرق بعدة أنواعها احلاجات باختلف حتديد ويمكن ،تدريسية

 : أساليب مجع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية
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 ، موظفي أداء يف املبارش الرئيس تشتمل عىل رأي التدريبية االحتياجات حتديد مصادر إن

 بمتطلبات الوظيفة شاغل مؤهلت مما يسهل مقارنة الوظائف، وتصنيف الوظيفي، لوصفوا

 يصنف الوظيفة متطلبات من قدرات  أقل مهارات  أو معارف  أو أن وجد الوظيفة وإذا شغل

 والتقارير ،العمل تأدية امللحظة أثناء وهناك مصادر أخرى مثل .تدريب إىل حيتاج بأن  الشخص

 وتوصيات الشخصية، مقابلهتم خلل من املوظفني رأي أهم املصادر ومن األداء ملراقبة الفنية

 العمل دوران نسبة الشكاوى والغياب وارتفاع كثرة ومؤرشاتاالختيار والتعيني  عن املسؤولني

 حديثة نامذج ان هناك (15م ص2006وذكر الغزاوي )) 31ص ،م٢٠٠٣) هلل .الرضا وعدم

 عىل يقوم والذي( Robert Mager) ميجر التدريبية منها نموذج روبرت االحتياجات لتحديد

 االحتياجات حتديد يتم األسئلة عىل اإلجابة خلل ومن األفراد أداء بقصد حتليل أسئلة طرح

 مستويات بني الفجوة حتديد عىل يقوم والذي (Dugan Laird)لريد  دوجان ونموذج .التدريبية

  .التدريبية االحتياجات حتديد يتم األساس هذا وعىل املحددة األداء واملعايري

( فقد ذكرت يف دليل التدريب الرتبوي 77ص  ،ها١٤٢٣)أما وزارة الرتبية والتعليم    

( م2003واالبتعاث أهم مصادر التعرف عىل االحتياجات التدريبية والتي تتفق مع هلل )

 : م( وهي كالتايل 2006والغزاوي )

 مهام الوظيفة وواجباهتا ومسؤولياهتا واملتطلبات األساسية لشغلها. 

 نتها بأداء العاملون الذين يشغلوهنا وذلك بمقار ،معدالت األداء املطلوبة للوظائف 

 تقارير األداء الوظيفي التي حترر من قبل املدير املبارش أو املرشف الرتبوي. 

 املستجدات والتطورات التي طرأت عىل الوظيفة تعد مؤرًشا للحتياجات التدريبية ملواكبة 

 .هذا التطور

 االحتياجات التدريبية اللزمة حيث تعطينا مؤرشًا عامًا عىل  أهداف املؤسسة الرتبوية

 .للموظفني لتحقيق هذه األهداف

 العاملون يف احلقل الرتبوي هم أنفسهم أقدر الناس عىل حتديد احتياجاهتم التدريبية. 
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  الدراسات التي طبقت عىل العاملني يف حقل الرتبية والتعليم لغرض تقدير احتياجاهتم

 .هتم التدريبيةالتدريبية تعطينا مؤرشًا عامًا عىل احتياجا

 آراء الرؤساء املبارشين. 

 ملعلمي العلوم املعرفية احلاجات : 

ورفع مستوى كفايتهم  ،ملا كان اهلدف األسمى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة

 ،فإن املعلم جيب أن يكون لدية قدرة عقلية متكن  من مساعدة طلب  عىل النمو العقيل ،االجتامعية

وأن يكون مستوعبًا ملادة ختصص  أفضل  ،والسبيل إىل ذلك هو أن يتمتع املعلم بغزارة املادة العلمية

 م(.2001تامًا )شوق والسعيد، ويكون متمكنًا من فهم املادة التي ألقيت عل عاتق  متكناً  ،استيعاب

 

 والتتابع املدى مصفوفة : 

مادة  منهج حمتوى تنظيم يف األساسية األركان من ركن والتتابع املدى مصفوفة تعترب

 الكتاب حمتوى تنظيم فإن لذا، سينتهي، أين وإىل موضوع كل أين أتى من تكشف العلوم إذ

 مطوري من التنظيم عملية وحتتاج ،املناهج يف تطوير األساسية املتطلبات من ُيعترب املدريس

 ليس إذ ،معنى ذي حمتوى لبناء األساسية املحتوى ومفاهيم  أفكار بني العلقات إدراك املناهج

 حيث العلقة ذات املفاهيم من ربطها بغريها دون العلمية املعرفة مفاهيم تقدم أن املمكن من

 إدراك من متكين  هو كتاب الطالب يف املنظمة املعرفة تقديم غايات إحدى أن علي  املتفق من إن 

 إال ذلك أن يتم يمكن وال ،جماالهتا من جمال كل يف املعرفة مكونات بني تربط التي العلقات

 .وتكامل  املحتوى مكونات روابط تربز اسرتاتيجية بواسطة

  : املحتوى اساليب تنظيم

 بني علقات إجياد أي ،منطقًيا ترتيًبا واخلربات املوضوعات ترتيب هو :املنطقي التنظيم 

 تناوهلا يتم ملفاهيم مفاهيمية خرائط تشكيل عىل التنظيم هذا ُيبنىحيث  .املراكز التنظيمية

 األكثر هو املنطقي والتنظيم املتلحقة. عرب الصفوف وتدفقها ،الصفوف من صف يف
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 بوضع املختصون يقوم ما وعادة ،منهاج العلوم خاصة املنهاج بنية تفرض  حيث ،انتشاًرا

 بني املنطقية العلقات تنظيم من النوع هذا أن يف االعتبار بعني التنظيم. ويؤخذ هذا

 أو ،مفاهيم من سبقها بام اللحقة املفاهيم ترتبط باآلخر، كأن مرتبط منها كل بأن املفاهيم

: م2002الشيخ ) مسبقًا. ب  صلة موضوع ذا طرح تم أن بعد معني موضوع طرح يتم أن

 (99ص 

 تنظيم يتم بحيث ،الطالب هو التنظيم هذا يف واملرجعية:  النفيس السيكولوجي التنظيم 

 نحو الطالب يندفع وهبذا ،وحاجات  واهتاممات  الطالب نامء ملستوى بشكل مناسب املادة

 والتنظيم السيكولوجي، املنطقي التنظيم بني رصاعاً  هناك فإن هنا ومن ،التعليم عملية

عند  املعرفة بتكوين بالتدرج نبدأ وأن وباهتاممات ، الطالب بحاجات البدء)ديوي(ويقرتح

 الذي التنظيم هو) ديوي(عند اجليد والتنظيم)باملوضوع وننتهي بالطالب نبدأ أن أي(الطفل

 اهتاممات بني ما التنظيم هذا جيمع أن املنطقي، عىل بالتنظيم وينتهي بالتنظيم النفيس يبدأ

 (62: م2010)أبو زينة،املختص.  واهتاممات الطلبة

 : الدراسات السابقة

 عىل الباحث بتقسيمها قام وقد الدراسات املرتبطة هبذه الدراسة،عددًا من  أورد األدب الرتبوي

   :التايل النحو

 : الدراسات التي تناولت احلاجات التدريبية

 سلسلة  عىل املعلمني تدريب برنامج تقويم إىل هدفت دراسة )هـ 1431( القريش أعد

 الباحث بتصميم وقام ،نظرهم وجهة من العوامل بعض ضوء يف للعلوم العاملية ماجروهل

 قام ثم ،الطائف بمدينة املتوسطة باملرحلة العلوم معلمي استفادة مدى استبانة ملعرفة

 نتائج أهم وجاءت .معلامً )۷۹)عددهم  والبالغ الدراسة عينة عىل بتطبيق االستبانة الباحث

 الربنامج من املتوسطة باملرحلة العلوم معلمي استفادة نأ :التايل النحو عىل الدراسة

 هذه عليها بنيت التي واملعايري النظرية األسس معرفة ماجروهل سلسلة عىل التدريبي
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 أساليب معرفة – السلسلة هذه يف التدريس املستخدمة طرائق عىل التعرف – السلسلة

 اإلدارة مهارات اكتساب – العلوم يف تدريس والرياضيات اللغة مهارات دمج – التقويم

 كانت ) التدريس يف املساندة املواد التعليمية توظيف – العلوم تدريس يف الفاعلة الصفية

 املرحلة يف العلوم معلمي تواج  التي املشكلت درجة نوأ ،متوسطة بدرجة مجيعها

 ماجروهل سلسلة عىل املعلمني تدريب برنامج من الطائف للستفادة بمدينة املتوسطة

 عالية.  بدرجة كانت للعلوم العاملية

  لدى معلمي التدريبية االحتياجات حتديد هدفت اىل (م2010)ويف دراسة قام هبا جاداهلل 

اختيار طرائق التدريس املناسبة : بمحاور الدراسة وهي بمحافظة غزة األساسية املرحلة

وبناء اخلطط العلجية والتعرف عىل حمتوى مادة التخصص وامتلك مهارات طرح 

واعتمدت هذه الدراسة  .( معلاًم ومعلمة400وبلغ عدد افراد عينة الدراسة ) .االسئلة

املنهج الوصفي التحلييل واظهرت نتائج هذه الدراسة ترتيبًا للحتياجات التدريبية حسب 

بناء اخلطط العلجية اختيار طرائق التدريس : االمهية من وجهة نظر عينة الدراسة ومنها

  .رح االسئلة التعرف عىل حمتوى مادة التخصصاملناسبة امتلك مهارات ط

   دراسات تناولت مناهج العلوم املطورة: ثانيا : 

 املطور للصف  العلوم كتاب حتقيق مدى ملعرفة هدفت ( دراسةهـ1432 (عسيالن أجرى

 ،األهداف ،الكتاب خراجة: إاألساسي جوانب  يف الشاملة اجلودة ملعايري املتوسط األول

 قام اهلدف هذا ولتحقيق التقويم باململكة العربية السعودية. أساليب ،العلمي املحتوى

 قام ثم املطور العلوم كتاب يف توفرها اللزمة اجلودة الشاملة بمعايري قائمة ببناء الباحث

 العلوم كتاب حمتوى وحتليل ،املطور العلوم أهداف كتاب وحتليل ،الكتاب إخراج بتحليل

 جمال حصل :أمهها من نتائج عدة إىل دراست  التقويم، وتوصلت أساليب وحتليل ،املطور

 ،العلوم املطور لكتاب الشاملة اجلودة جماالت بني األوىل الرتبة عىل الكتاب إخراج جودة

 جودة املحتوى جمال وأخرياً  ،األهداف جودة جمال ثم ،التقويم أساليب جودة جمال يلي 
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 معيار االرتباط وحل ،حتقيقاً  اجلودة معايري أكثر العلمية املهارات تنمية معيار يعد ،العلمي

 < العلمي املحتوى جودة جمال معايري يف األخرية املرتبة يف واملجتمع بالبيئة

  املهني للنمو مقرتح تدريبي برنامج التي هدفت اىل تقديم (هـ1434)ويف دراسة الغامدي 

 .املطورة العلوم ومتطلبات مناهج العاملية املعايري ضوء يف املتوسطة باملرحلة العلوم ملعلمي

 القبيل التطبيق ذات الواحدة املجموعة تصميم التجريبي املنهج يف الباحث استخدم وقد

 مكة بمدينة باملرحلة املتوسطة للعلوم ( معلامً 27)من  الدراسة والبعدي وتكونت عينة

  :التايل النحو عىل الدراسة نتائج أهم وجاءت املكرمة

  من تكونت ،املتوسطة باملرحلة العلوم ملعيل املهني للنمو مقرتحة معايري الدراسة قدمت 

 .فرعياً  مؤرشاً ) ١٢٤ (حتتوي عىل أساسية معايري تسعة

 أساسية متطلبات ستة من وتكونت املطورة، العلوم مناهج متطلبات الدراسة قدمت 

 .فرعية عبارة) ٥٧ (عىل حتتوي

 يف ،املتوسطة باملرحلة العلوم ملعلمي املهني للنمو مقرتحاً  تدريبياً  برناجماً  الدراسة قدمت 

 حقائب تسع من الربنامج وتكون ،املطورة العلوم مناهج العاملية ومتطلبات املعايري ضوء

 .تدريبياً  يوماً  (65)وبواقع ، وتطبيقية نظرية ساعة) ٢٦٠ (مجموعوب ،تدريبية

 التسع احلقائب إحدى وهي ،املطورة العلوم مناهج يف التقويم حقيبة الدراسة قدمت 

 املتوسطة، باملرحلة العلوم ملعلمي املهني للنمو التدريبي املقرتح الربنامج من املنبثقة

 .أيام أربعة مدار عىل تدريبية اعة( س16)وبواقع

 باملرحلة العلوم ملعلمي املهني النمو حتسني يف التدريبية احلقيبة فاعلية الدراسة أظهرت 

 (80,0( بلغ كبري أثر وبحجم املطورة العلوم يف مناهج التقويم جمال يف املتوسطة

من خلل استعراض الدراسات السابقة أتضح أن للدورات التدريبية التي تلقاها املعلمني 

يف حني أن الدراسة احلالية استفادت من اإلطار النظري ، أثرًا واًضحا يف حتُسن األداء ويف إدارة الصف

باإلضافة إىل  ،والتوصيات والنتائج واالقرتاحات التي توصل اليها الباحثون للدراسات السابقة
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ومعرفة  ،االطلع عىل الكتب واملراجع العربية واألجنبية التي تم الرجوع اليها أثناء كتابة الدراسات

  .األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها

  : منهج الدراسة

فإن املنهج املناسب هلذه الدراسة هو املنهج  ،ساؤالهتابناًء عىل مشكلة الدراسة وأهدافها وت

 .الوصفي فهو منهج لدراسة الواقع ووصف  وصفًا دقيقاً 

 : أداة الدراسة وخطوات بنائها

 العلوم باملرحلة املتوسطة يف ملعلمي املعرفية احلاجات التدريبية حتديدهدفت الدراسة إىل 

 طبيعة وهي املتغريات بعض تأثري عىل املطورة. والتعرفضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم 

ولتحقيق أهداف  .العينة ألفراد املعرفية التدريبية احلاجات التدريس يف حتديد يف واخلربة العمل،

 .الدراسة تم اختيار االستبانة كأداة جلمع املعلومات من جمتمع الدراسة

 النتائج

يتم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من خلل حتليل استجابات عينة الدراسة 

 Statistical Package for Social Sciences االجتامعيةباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم 

(SPSS) . 

ن اخلاميس م Likertومن ثم حتديد قيمة املتوسط احلسايب للستجابة وفقًا ملقياس ليكارت 

 خلل حساب املدى بني الدرجات وذلك باستخدام املعادلة التالية: 

 0.8 =  1 – 5  = 1 –الدرجة العليا 

 5        الدرجة العليا

ومناقشة تلك النتائج يف ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة وتبيان من يتفق 

 النتائج وفقًا ألسئلتها.منها مع هذه النتائج وما خيتلف. وفيام ييل استعراض لتلك 

 السؤال األول للدراسة: 
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ما احلاجات التدريبية املعرفية ملعلمي العلوم يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم 

 املطورة؟

لإلجابة عىل السؤال األول فقد تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل 

جة احلاجة التدريبية وفقًا لقيم املتوسط احلسايب لكل مفردة من حمور من حماوره، كام تم حتديد در

املفردات الوسط احلسايب واالنحراف املعياري ودرجة احلاجة للتدريب لكل حمور من حماور مصفوفة 

 املدى والتتابع يف منهج العلوم املطور باملرحلة املتوسطة

 

 

 

ترتيب املحور يف 

 االداة

الرتتيب حسب درجة 

 احلاجة
 املحور

الوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة احلاجة 

 للتدريب

 االول اخلامس
العلم والتقنية 

 واملجتمع
 متوسطة 0,748 3,37

 متوسطة 0,766 3,34 علم األرض الثاين الثانية

 متوسطة 0,752 3,34 العلوم الطبيعية الثالث الثالث

 متوسطة 0,807 3,30 االستقصاء العلمي الرابع الرابع

 متوسطة 7260, 3,19 علم احلياة اخلامس األول

يوضح اجلدول السابق من وجهة نظر عينة الدراسة ان احلاجة إىل تدريب معلمي العلوم 

العلم والتقنية واملجتمع تأيت يف املرتبة : معارف وحمتويات املحور اخلامس عىلباملرحلة املتوسطة 

(. وتساوى حموري علم 0.748( بانحراف معياري )3.37)األوىل، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

( و 0.766( وانحراف معياري )3.34األرض والعلوم الطبيعية يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب )

االستقصاء العلمي فقد سبق املحور األول علم احلياة، الذي : ( عىل التوايل. أما املحور الرابع0.752)

(؛ وتشري قيمة االنحراف املعياري 0.11ق يف املتوسط احلسايب مقداره )بفار احتل املرتبة األخرية،
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لكل حمور إىل أن استجابات عينة الدراسة عىل املحور األول أكثر جتانسًا منها عىل املحور الرابع. ويتفق 

الباحث مع رأي عينة الدراسة عىل أن حمور العلم والتقنية واملجتمع أكثر حاجة إىل تدريب معلمي 

وم باملرحلة املتوسطة عىل معارف  وحمتويات  من حمور علم احلياة. وذلك حلداثة وتطور معارف العل

وحمتويات هذا املحور ولورود بعض املعارف يف حمور علم احلياة ضمن املناهج القديمة راء افراد العينة 

استثناء بعض ان درجة احلاجة اىل التدريب يف هذا املحور متوسطة ويتفق الباحث مع هذا الرأي ب

 . املعارف التي حصلت عىل درجة كبرية من احلاجة للتدريب يف هذا املحور

نخلص من النتائج أعله أن معلمي املرحلة املتوسطة بحاجة كبرية للتدريب عىل كثري من 

املعارف واملحتويات يف مناهج العلوم املطورة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع، وبدرجة متوسطة عىل 

إىل تغري مناهج العلوم يف  ،املعارف واملحتويات. ويرجع الباحث تلك احلاجة هبذه الدرجةمجيع 

اململكة العربية السعودية التي أدت إىل إبراز حاجات تدريبية متنوعة لدى املعلمني. وكذلك نتيجة 

معارف  للتغريات والتطورات العلمية والتقنية احلديثة يف جمال مادة العلوم، والتي أدت إىل ظهور

ومفردات حديثة جيب التطرق هلا يف مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

م( حيث جاء حمور املعارف واملهارات يف املرتبة االوىل من حيث االحتياجات 1993كل من رفاع )

احتياجات  ها( حيث اكدت نتائج دراستها عىل ان هناك1419ودارسة منرية الفهيد ) ،للتدريب

ودراسة أبو  ،تدريبية كثرية يف جماالت التخطيط وتنفيذ الدروس ويف املجال املعريف وطرائق التدريس

ها( التي ذكر يف نتائجها وجود كثري من املوضوعات التي حيتاج املعلمني اىل التدريب 1419احلاميل )

م( التي بينت 2002اسة سامل )ودر ،عليها كاملعارف املتعلقة بمحتوى املنهج وبالوسائل التعليمية

 .العلوم يف جمال العلوم البيئيةنتائجها وجود احتياجات تدريبية ملعلمي 

  : والذي نصه ،ولإلجابة عىل السؤال الثاين

هل ختتلف احلاجات التدريبية املعرفية ملعلمي العلوم يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج 

 ؟م املطورة باختالف العمل احلايلالعلو
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حيث أن العمل احلايل ألفراد عينة الدراسة قد قسم  ،تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة

 .واجلدول التايل يوضح نتائج االختبار .إىل فئتني )معلم، مرشف تربوي(

لدرجة  نتيجة اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة الفروق يف متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 العلوم للتدريب يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم املطورة يف مجيع املحاورحاجة معلمي 

 والتي تعزى إىل متغري العمل احلايل ألفراد العينة

 

 

 

 

 

 املحور
 العمل

 احلايل
 العدد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة )ت( 

 املحسوبة

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 علم احلياة

 0,694 3,15 140 معلم

مرشف  0.005 148 -2,883

 تربوي
10 3.82 0,904 

 علم االرض

 0,617 3,27 140 معلم

مرشف  0.001 148 -3,864

 تربوي
10 4,20 1,712 

 العلوم الطبيعية

 0,705 3,30 140 معلم

مرشف  0.022 148 -2,322

 تربوي
10 3,87 1,171 

 0.003 148 -3,675 0,760 3,24 140 معلم االستقصاء العلمي
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 املحور
 العمل

 احلايل
 العدد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة )ت( 

 املحسوبة

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

مرشف 

 تربوي
10 4,17 0,971 

العلم والتقنية 

 واملجتمع

 0,715 3,33 140 معلم

مرشف  0.004 148 -2,940

 تربوي
10 4,03 0,930 

 ≥)إحصائية  يوضح اجلدول السابق أن  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

0.05α( ودرجة حرية )متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة حاجة معلمي العلوم باملرحلة ( يف 148

املتوسطة للتدريب عىل معارف وحمتويات مجيع حماور االداة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج 

العلوم املطورة ولصالح املرشفيني الرتبويني. حيث نجد أن متوسط تقدير املرشفيني الرتبويني حلاجة 

لتدريب أعىل من متوسط تقدير املعلمني، وتشري هذه النتيجة أن هذا االختلف يف معلمي العلوم ل

متوسط تقدير درجة احلاجة يعزى للعمل احلايل ألفراد العينة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة سامل 

م( حيث اظهرت نتائج دراست  وجود فروق بني تقديرات املرشفني الرتبويني واملعلمني ألمهية 2002)

 .دريبية لصالح املرشفني الرتبوينيتياجات التاالح

 لعدد العلوم يف املعريف املستوى عىل املرشفني الرتبويني باطلع النتيجة تلك الباحث ويفرس

 احلصص وحضور املدارس زيارة منهم يتطلب والذي ،عملهم االرشايف بحكم من املعلمني كبري

 العلوم، ملعلمي العلمية املعرفة حقيقة يدركون جعلهم مما املعلمني، تدريب واملشاركة يف الصفية،

 من وأعىل أكثر املعرفية التدريبية للحاجات وتقديرهم املرشفني الرتبويني جعل حكم شأن  من وهذا

  .املعلمني ألنفسهم تقدير

 :والذي نصه ،ولإلجابة عىل السؤال الثالث

مصفوفة املدى والتتابع ملناهج هل ختتلف احلاجات التدريبية املعرفية ملعلمي العلوم يف ضوء 

 العلوم املطورة باختالف اخلربة يف التدريس؟
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حيث أن اخلربة التدريسية ألفراد عينة الدراسة من  ،تم إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة

 . معلمني ومرشفني قد قسمت إىل فئتني )أقل من ثامن سنوات، ثامنية سنوات فأكثر(

املستقلة ملعرفة الفروق يف متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة نتيجة اختبار )ت( للعينات 

لدرجة حاجة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة للتدريب يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج 

 .العلوم املطورة، يف مجيع املحاور والتي تعزى إىل متغري اخلربة التدريسية ألفراد العينة

 العدد سنوات اخلربة املحور
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

قيمة )ت( 

 املحسوبة

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 علم احلياة

 

أقل من ثامن 

 سنوات
20 3,21 0,645 

,1220 148 0.903 

 0,739 3,19 130 ثامن سنوات فأكثر

 علم االرض

أقل من ثامن 

 سنوات
20 3,33 0,474 

0,067- 148 0.947 

 0,803 3,34 130 فأكثرثامن سنوات 

 العلوم الطبيعية

أقل من ثامن 

 سنوات
20 3,41 0,655 

,4360 148 0.663 

 0,768 3,33 130 ثامن سنوات فأكثر

االستقصاء 

 العلمي

أقل من ثامن 

 سنوات
20 3,29 0,650 

0,030- 148 0.976 

 0,830 3,30 130 ثامن سنوات فأكثر

العلم والتقنية 

 واملجتمع

أقل من ثامن 

 سنوات
20 3,39 0,599 

,1250 148 0.901 

 0,770 3,37 130 ثامن سنوات فأكثر
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( 0.05α ≥)يوضح اجلدول السابق أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( تعزى ملتغري اخلربة التدريسية يف متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة حاجة 148ودرجة حرية )

ويرجع  .معلمي العلوم يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم املطورة يف مجيع املحاور

الباحث هذا االتفاق بني الفئتني يف مجيع املحاور إىل توافق وجهات نظر جمتمع الدراسة سواء املعلمني 

فهم ربام  ،فأكثر الذين خربهتم يف التدريس أو االرشاف الرتبوي أقل من ثامن سنوات أو ثامن سنوات

بعيدًا عن كون  معلم خربت  التدريسية  ،يرون أن الدورات التدريبية مهمة ويتطلب منهم املشاركة فيها

م( حيث ذكرت ان  ال  2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة القرين ) .قصرية أو خربت  طويلة

  . التدريسيوجد فروق ذات داللة احصائية تعزي ملتغري عدد سنوات اخلربة يف

 

 

 

 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت

هنالك حاجة إىل تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع  -

ويف البعض اآلخر  ،ملناهج العلوم املطورة يف بعض املعارف واملحتويات بدرجة كبرية

 .بدرجة متوسطة

معارف وحمتويات حمور العلم  عىلإن احلاجة إىل تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة  -

والتقنية واملجتمع تأيت يف املرتبة األوىل، يليها حموري علم األرض والعلوم الطبيعية يف املرتبة 

 الثانية ثم حمور االستقصاء العلمي وأخريًا حمور علم احلياة.

( يف 148( ودرجة حرية )α ≤ 0,05ية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائ -

تقدير املعلمني واملرشفني الرتبويني لدرجة حاجة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة للتدريب 

عىل معارف وحمتويات مناهج العلوم املطورة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع لصالح 

 املرشفيني الرتبويني.
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( 148( ودرجة حرية )α ≤ 0,05صائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إح -

تعزى ملتغري اخلربة التدريسية ملعلمي ومرشيف العلوم يف تقدير درجة حاجة معلمي العلوم 

 للتدريب عىل معارف وحمتويات مناهج العلوم املطورة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوصيات

 : إليها الدراسة يويص الباحث بام ييليف ضوء النتائج التي توصلت 

إعادة النظر يف برامج تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة لتغطية اجلوانب املعرفية  -

 ملناهج العلوم املطورة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع.

االهتامم باملعارف واملحتويات احلديثة ملناهج العلوم املطورة والرتكيز عىل حمور العلم  -

والتقنية واملجتمع وحمور العلوم الطبيعية وعلم األرض وإدراجها ضمن برنامج تدريب 

 معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة.

حيث أن منهج العلوم من املناهج التي يطرأ عليها التغريات والتطورات يف ظل التقدم  -

برامج العلمي والتكنولوجي، علي  نويص القائمني عىل شؤون التدريب بإعادة تقييم 

تدريب معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة دوريًا ملعرفة احلاجات التدريبية للمعلمني 

 باملرحلة.
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 املقرتحات

ويف ظل النتائج التي  ،من خلل استعراض الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة

  : توصلت إليها الدراسة، يقرتح الباحث أن يتم اجراء بعض الدراسات يف املواضيع التالية

 خلل من ملعلمي العلوم املعرفية تتناول احلاجات التدريبية إجراء املزيد من الدراسات التي -

 .مثل االختبارات أخرى بحثية أدوات تطبيق

 .أخرى ملراحل املامثلة ساتوالدرا البحوث من مزيد إجراء -
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