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شكر وتقدير
الحمد هلل و الصالة و السالم على رسوله األمين و خاتمم األبيياتو و المرسالين محماد صالى اهلل
عليه وسلم و على آله و صحيه أجمعين و يعد .

يعااد أن مان اهلل معااتلى علا يإكمااته هاالر الرسااتلي ي يااب لا ويسااعدب أن أمشاادم ييااتل ال ااكر

واالممبتن إل كليي المرييي يجتمعي األزهر الم فمحت لراعيهت لكه الملمحشين يتلعلم و المعرفي

و أخص يتللكر عميد الدراستت العليت وعميد كليي المرييي و أساتملم يتلجتمعاي و مزياد مان

ال كر و العرفتن إل أسمتلي الكريمين الدكمور ع ت درويش واألسمتل الدكمور سهيه ديتب الللين أ رفت
علااى هاالر الرساتلي و اللاالين لاام ياايخال علا يعلمهماات و وهمهماات فكااتن كااه مبهماات مر اادا وبتصااحت مماات
كتن له كه األثر ف إممتم هلا الجهد الممواضع .

ال ااكر و المشاادير موص اوال إل ا األسااتملة الك ارام أعضااتو لجبااي المبته ااي د .محمااد عليااتن و د.

جمته الفليت على مفضلهم يشيوه عضويي المبته ي .

ومزيد من ال كر إل األستملة اللين أسهموا ف محكيم أدوات الد ارساي فا صاورمهت األولياي إلا

أن خرجت يصورمهت البهتئيي و اللين أيدوا مالحظتمهم الشيمي على أدوات الدراسي .

و ال كر و المشدير للعاتملين يمركاز الش اتن لليحاا و الم اوير المرياوي علاى مات هادموا لا مان

خدماي و ماوفير الم ارجاع  .و ال اكر و المشادير موصاوه لماديري و م ارف ماديريم
يوبس و مديريي الوس

ار و ارب خاتن

على مت هدموا ل من مستعدة ف م يي أدوات الدراسي .

وكه ال كر و المشدير و العرفتن إل من دهشت ل الدراسي الم لم يبش ع دعتؤهت ل يومت أم

الغتليي مرييي األجيته يسرى محسن .

وال يفومب أن أمشدم يجزيه كري و عظيم اممبتب إل والدي و والدم و اخوم األعزاو على

معتوبهم المسممر أثبتو فمرة دراسم و م جيهم ل

وال كر والعرفتن إلى اللي لام يبش اع ع اتؤر العلما

والمعبااوي وجهاادر المسااممر ل ا دوماات خااتل الاادكمور /رفي ا محساان و إل ا كااه ماان سااتهم و لااو يجهااد

يسااي أو يااا ف ا بفس ا العزيمااي و ال مااو علااى مواصاالي الع ااتو  .فااإل كااه ه اؤالو جميعاات المحيااي و

المشدير

و ال كر و العرفتن وأدعو اهلل أن يجزيهم خير الجزاو .

و اهلل ويل التوفيق
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ملخص الدراسة

الحمد هلل رب العتلمين و الصالة على الميعوا األمين رحمي للعتلمين ويعد ......
عنوان الدراسة  :مستوى التنور التكنولوجي و عالقته باألداء الصفي لدى معلمي العلوم
في المرحلة األساسية العليا في محافظات غزة

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى المع اارل إلا اى مس ااموى المب ااور المكبول ااوج و عالهم ااه ي ااتألداو الص ااف ل اادى

معلما العلااوم فا المرحلااي األستساايي العلياات فا محتفظااتت ازة  .و لمحشيا أهاادال الد ارسااي ماام ا جتيااي
على أسئلي الدراسي الم مضمبت السؤاه الرئيس المتل :

ماات مس ااموى المبااور المكبول ااوج وماات عالهم ااه يااتألداو الص ااف لاادى معلما ا العلااوم فاا المرحل ااي

األستسيي العليت ف محتفظتت زة ؟

ويمفرع من السؤاه الرئيس األسئلي الفرعيي المتليي :

 -1م اات مس ااموى ام اامال معلما ا العل ااوم فا ا المرحل ااي األستس اايي العلي اات فا ا م اادارس محتفظ ااتت ا ازة
للمعرفي المكبولوجيي ؟

 -2مت مسموى اممال معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت ف مدارس محتفظتت زة للمهترة
المكبولوجيي ؟

 -3م اات مسا اموى ام اامال معلما ا العل ااوم فا ا المرحل ااي األستس اايي العلي اات فا ا م اادارس محتفظ ااتت ا ازة
للوجدان المكبولوج ؟

 -4هه يوجد فرو لات داللي إحصاتئيي عباد مساموى ( )0.05≤aياين مساموى المباور المكبولاوج

لاادى معلم ا العلااوم يعاازي إلااى عاادد ساابوات الخدمااي ( 11( )11-6( )5-1فااركثر) الجاابس

(لكر – أبث ) ؟

 -5مت العالهي االرميت يي يين مسموى المبور المكبولوج و األداو الصف لدى المعلمين ؟

 -6ما اات العالها ااي االرميت يا ااي يا ااين مسا ااموى المبا ااور المكبولا ااوج و األداو الصا ااف المكبولا ااوج لا اادى
المعلمين ؟

وهد مكون مجممع الدراسي من معلما العلاوم فا مادارس ماديريم المريياي و المعلايم خاتن ياوبس
والوس

حيا يمكون مجممع الدراسي من ( )44معلمت و معلمي موزعين على( )31مدرسي حكومياي

و مكوبت عيبي الدراسي من معلم و معلمتت العلوم ف المرحلي األستسايي العليات الالين يعلماون الصال

السااتيع و الثااتمن و المتسااع ف ا الماادارس الحكوميااي خاااله الفصااه الد ارس ا األوه ماان العااتم الد ارس ا

د

وييلا عاددهم ( )41معلمات ومعلماي مام اخميااترهم

 2113 -2112فا ماديريم خاتن ياوبس والوسا

يتل ريشي الشصديي .ومم م يي ي تهم المالحظي يمستعدة ( ) 31مدير و ( )3م رفين .

وهتماات اليتحثااي ييبااتو و م ااوير أدوات الد ارسااي و ه ا عيااترة عاان اسااميتبي ا اامملت علااى ()54

فشرة موزعي على ( )3أيعتد رئيسيي و ه

 -1اليعد المعرف و ي مه  22فشرة .
 -2اليعد المهتري وي مه  14فشرة .

 -3اليعد الوجداب وي مه  11فشرة .
واساامخدمت اليتحثااي ي تهااي مالحظااي األداو الصااف ا اامملت علااى ( )41فشارة موزعااي علااى ()4

مهترات وه

 -1األهدال وم مه على  9فشرات .
 -2الخيرات و م مه على  9فشرات .
 -3األب

ي و م مه على  11فشرة .

 -4المشويم وم مه على  12فشرة .

واساامخدمت ي تهااي مالحظااي األداو الصااف المكبولااوج الم ا معكااس المبااور المكبولااوج علااى

األداو المكبولوج .

ولمحشي ا أهاادال الد ارسااي اساامخدمت اليتحثااي الماابهح الوصااف المحليل ا

و للمركااد ماان صااد

األداة مم عرضهت على عدد مان المحكماين مان لوي االخمصاتص ويعاد أن مركادت اليتحثاي مان صاد
األداة و ثيتمهت من خاله م ييشهت على عيبي اسم العيي عددهت ( )31معلمت

و معلمي ثم م ييشهت على العيبي الرئيسيي ثم مم اسمخدام يرباتمح الحازم ا حصاتئيي SPSS

لمحليه الييتبتت فتسمخرجت البسب المئويي والمموس تت الحستييي .اخميتر :Tلييتن داللاي الفارو ياين
مموس تت عيبماين مسامشلمين محلياه المياتين األحاتدي :ليياتن داللاي الفارو ياين مموسا تت ثاالا عيباتت

فركثر.

فشد أظهرت البمتئح مت يل -:

 مدب مسموى المعرفي المكبولوجيي لدى معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت .

 مسموى المهترة المكبولوجيي لدى معلم العلوم أعل من مسموى المموس االفمراض .
 ال يوجد فرو دالي إحصتئيي يين مسموى الوجدان المكبولوج و يين المموس االفمراض .

 ال موجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي يااين اليعااد المعرفا و الدرجااي الكليااي لالساامييتن يعاازي إل ا
ممغير عدد سبوات الخدمي .

 موجااد ف اارو لات دالل ااي إحص ااتئيي يااين اليع ااد المه ااتري و اليع ااد الوجااداب وي ااين الدرج ااي الكلي ااي
لالسمييتن معزي إل ممغير عدد سبوات الخدمي لصتلح الخدمي من  5-1سبوات .
ه

 عدم وجود فرو لات داللي إحصتئيي معزى لممغير الجبس (لكور إبتا).

 وجااود عالهااي موجيااي لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى(  ( 0.05 ≥ يااين مسااموى المبااور
المكبولا ااوج واألداو الصا ااف لا اادى معلم ا ا العلا ااوم ف ا ا المرحلا ااي األستسا اايي العليا اات ف ا ا ما اادارس

محتفظتت زة.

 وجااود عالهااي موجيااي لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى(  ( 0.05 ≥ يااين مسااموى المبااور
المكبولااوج واألداو الصااف المكبولااوج لاادى معلم ا العلااوم ف ا المرحلااي األستساايي العلياات ف ا

مدارس محتفظتت زة.

وفي ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي :
 إعداد معلمين هتدرين على اسمخدام المكبولوجيت لمحسين العمليي المعليميي .

 مزويد ال ليي المعلمين يتلمعرفي المكبولوجيي و المهترات المكبولوجيي ليكوبوا ممبورين مكبولوجيت.
 م ااجيع المعلما اين_و ي ااتألخص ال االين مزي ااد ع اادد س اابوات الخدم ااي ل ااديهم ع اان 5س اابوات_عل ااى
اسمخدام المكبولوجيت و مواكيي الم ور المكبولوج .

 االسمفتدة من أدوات الدراسي ف عمليتت ممكين معلم العلوم و م وير و محسين مسموى أدائه.

 العمااه علااى اخميااتر المعلمااين هيااه مااوظيفهم لمعرفااي مسااموى مبااورهم المكبولااوج لماات لااه ابعكااتس
على أدائهم الصف .

و

Abstract
This study aimed to recognize the level of technological literacy and it's
relationship with classroom performance in the science teachers in the basic higher level in
Gaza governorates .
The study population is consisted of (74) science teachers from Khanyounis and
Middle area directorates schools , distributed on (30) government school . The study
sample is consisted of (70) science teachers in the higher basic level , who teach the classes
seven, eight and nine grades in the government schools during the scholastic year
2012-2013 and were selected in intentional manner .
The researcher used a questionnaire which includes (57) items distributed on three
dimensions:
1- Cognitive Dimension consists of (22) items .
2- Psychomator Dimension consists of (17) items .
3- Affective Dimension consists of (18) items .
The researcher also used a chick list for classroom performance consists of (41)
items distributed on (4) skills as :
1- Objectives consists of (9) items .
2- Experiences consists of (9) items .
3- Activities consists of (11) items .
4-

Evaluation consists of (12) items .
The researcher also used a chick list for technological performance To achieve the

aims of the study the researcher used Analytical descriptive method . To ensure the
truth of the instrument it was judged by many of the specialists .
After the researcher has conformed the veriaty of perform and reliability through its
application on exploratory sample consists of (30) them it was applied to the main
sample .
The SPSS program was used to analyse Data . Also percentages and the averages
calculations , T test to demonstrate the significants differences between the averages of
two independent samples. Analysis of varience to demonstrate significant differences
among three and more samples .
The study revealed that :


Low level of technological cognitive among science teachers in the higher
basic level .
ز



High level of technological psychomotor among science teachers in the
higher basic level.



There are no statistically significant differences between the technological
affective level and the default average .



There are no statistical significants between the rate of cognitive dimention
and the total auestionnair degree at the rate of experience years .



There are statistically significants differences between psychomotor
dimension , the affective dimension and total auestionnair degree at the rate
of number of service years to the benefit of 1-5 years service .



Sex variable (male – female )has no statisfical impact .



There is positive statistic significant relationship at the rate (0.05≥a) between
the technological literacy . and the class performance among science teachers
in the higher basic level in Gaza governorates schools



There is positive statistic significant relationship at the rate (0.05≥a) between
the technological literacy . and the Technological performance among science
teachers in the higher basic level in Gaza governorates schools Based on
those results , the researcher recommended that


Preparing teachers able to use technology to improve the educational
process.



The need to prepare teachers training programmes based on
technological literacy .
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مقدمة الدراسة

ي ااهد عتلمباات المعتصاار م ااو ار عملياات ممالحشاات وابفجاات ار مكبولوجياات هااتئال يااه يمكاان الشااوه يربااه

ي هد ثورة علميي ممدفشي وثورة مكبولوجيي جيترة ف مخملل مجتالت الحيتة حيا ظهارت ياوميرة ساريعي

هد يشل ا بستن ملهوال أمتمهت على الر م من أبه هو من أوجدهت و ورهت.

والا كتن مص لح المكبولوجيت يمعبتر العلم الدهي لم يظهر إال مبل سابوات معادودة فاإن هالا

ال يعب م لشت أبه مص لح حديا يه هو مسمحدا له جلور متريخياي هديماي مرجاع إلاى ب ارة ا بساتن
عل ااى األرف فهب اات م اان يؤك ااد أن اس اامخدام ا بس ااتن للمكبولوجي اات س ااتي عل ااى العل اام وأن مفتع ااه ه االا

ا بستن مع مت أميح له من معدات وآالت ومواد ف ييئمه يهدل مسخيرهت لخدممه وحه م كالمه ألمار
ثتياات ومؤكااد خاااله جميااع م ارحااه م ااور الحيااتة ا بسااتبيي علااى كوكااب األرف .وماات هاالا المفتعااه يااين

ا بستن واآللي والمتدة مت هو إال ركيزة مب ل مبهت المكبولوجيت يمعبتر الحديا( .يوسل )21:2116
وهد هدت المكبولوجيت فا السابوات األخيارة ثاورة كييارة يارت الكثيار مان معاتلم حيتمبات فصافي

المغير والم وير أصيحت سامي أستسايي ماؤثر فا حيتمبات ي اكه كييار وساريع حياا ال يخفاى علاى أحاد
هلر الموجي من الب ت المكبولوج الحتدا والمحوالت المكبولوجيي والعلميي ف

فتهت كه الموهعتت.

وفا ا ه االا ا

مى مبتح الحيتة الم

ااتر يؤك ااد (بص ااير  )449:2111أن المجمم ااع الع ااتلم يواج ااه حتلي اات مح ااديتت

ومحوالت أهمهت :الثورة المعلومتميي والثورة المكبولوجيي وثورة االمصته وهياوب ريات العولماي والحاروب

الييولوجيي والبوويي فضال عن امفتهيي المجترة العتلميي يين الدوه أمت عن مسمشيه هلا المجمماع العاتلم

ضامن المموهاع أن مازداد حادة المحااديتت والمحاوالت إلاى حاد يباالر يمضاتعفتت أسامتهت الياتحثون "صاادمي

المساامشيه" فااإلا كااتن مجممااع اليااوم يعاايش عصاار الهبدسااي الوراثيااي فااإن مجممااع ا بمرباات مجممااع الغااد
سيعيش الملكيي الفكريي بميجي ألخ تر ا بمربت.

وم ازياادت المعرفااي العلميااي والمكبولوجيااي فا اآلوبااي األخيارة م ازياادا اامه الكاام والبااوع وهاالا الم ازيااد

أدى إلى صعويي ا لمتم الدهي وال تمه يجواباب هالر المعرفاي ياه أصايحت هالر المهماي مصاعب حماى
علااى الممخصصااين ف ا المجااتالت العلميااي المخملفااي وف ا الوهاات بفسااه فااإن عاادم مالحظااي الم ااورات

العلميي والمكبولوجيي الم محدا يوميات يسايب عتئشات للفارد والمجمماع فا

امى مجاتالت الحياتة ويحاوه

دون مواجاد هاالا الفاارد فا حتضاار العصاار مماات يخلا فجااوة واسااعي يااين الساالو الحيااتم اليااوم

ويااين

هاالر الم ااورات ومماات زاد األماار معشياادا الموسااع ف ا ب اار المعرفااي والمكبولوجياات علااى صاافحتت الكمااب
والمجالت العلميي و يكتت ا بمربت العتلميي ولكن هلر المعرفي لات تيع دهي

العتدي المعتمه معهت واسميعتيهت مت لم يكن مهيئت لهلا الغرف.

2

يصاعب علاى الفارد

(الزعتبين )96:2114

وفا ظاه هالر األزمااي علات األصاوات يضاارورة مثشيال ومباوير أفاراد المجمماع علميات ومكبولوجياات

يمت يمكبهم من المغلب على صعويتت هلا المشدم المكبولوج .
ومبوير األفراد هتدر ويال

على إضتوة اعتب المتضا ودروب المسامشيه وهاو يساتعد الفارد

على حسن اسمغاله هدرامه يمت يعود على الفرد والييئي يتلبفع والفتئدة.

ومجممعباات كجاازو ماان المجممااع العااتلم والعري ا ال يااد أن يسااتير هاالا الم ااور المكبولااوج

فشااد

أصاايح المبااور المكبولااوج هااو األسااتس فا هيااتس مشاادم ال ااعوب وال مفاار ماان أبااه يجااب اماامال –ولااو

يصورة يسي ي -المعرفي المكبولوجيي الم مستعدبت على المعتيش ف ظه هلا المشدم المكبولوج .

ولماات ك اتن اسااميعتب وفهاام المعرفااي المكبولوجيااي ماات ه ا إلااى معضاالي كيي ارة يجااب البظاار إليهاات

كواحاادة ماان أهاام م ااكالت العصاار الما مواجااه العااتلم ي ااكه عااتم والمرييااي ي ااكه خااتص فشااد يااتت ماان
الضروري اممال أفراد المجممع لمسموى معاين ومشياوه مان المعرفاي المكبولوجياي .فكاتن حاري أن يمملا

المعلمون مل المعرفي العلميي والمكبولوجيي.

المعلمااون هاام رسااه العلاام والثشتفااي .ودعااتة ا صااال والم ااور و الئااع المجديااد وااليمكااتر فعلااى

عتمشهم مشع مسئوليي مرييي البشو واعداد األجيته الممعتهيي ورعتيمهت وموجيههت وعن ريشهم ممشدم األمم

ويبجاتحهم فا مهمامهم ماابجح مساتع الم ااوير والمغيياار فا المجااتالت المخملفاي وهاام حجار الزاويااي فا

العمليي المعليميي الم من الصاعب أن مسامشيم يادوبهم فمهمات أعادت أفضاه المياتب المدرسايي والمباتهح

المعتصارة والمم اورة مان أب ا ي ووساتئه معليمياي و يرهات فإبهات ميشاى يادون فعتلياي يادون المعلام الكالو

امثمتر ماان أجااه مرييااي األجيااته الممعتهيااي ماان الاابشو.
الاالي يجعااه كتفااي عبتصار المبظومااي المعليميااي اسا ا
(عيد المسيح )41:2111

والا كب اات بع اايش عص اار المس ااترع العلما ا والمكبول ااوج

وعص اار اازو الفض ااتو عص اار الم اادف

المعرف ا الهتئااه عصاار المح اوالت العلميااي والمكبولوجيااي ف ا جميااع ب اواح الحيااتة فااإن للعلاام يبظريتمااه
وأسااتلييه وم ييشتمااه ف ا

اامى المجااتالت األثاار األكياار ف ا المشاادم الهتئااه الاالي بحيااتر ويبااتو عليااه فاابحن

يحتجااي إلااى معلاام العلااوم الممبااور الاالي يعمااه علااى م ااوير هاادرة مالمياالر علااى اكم ااتل الحشااتئ العلميااي
واسمخدام أسلوب حه الم اكالت وفهام مات يحادا حولاه مان ظاواهر ييعياي ويساتعدهم علاى اكمساتب

المهااترات العلميااي والمكبولوجيااي وياالل يعكااس المعلاام مبااورر علااى مالمياالر فيب ا أجيااتال هااتدرين علااى
محدي المسترع الهتئه للمكبولوجيت فدور معلم العلوم ال يشمصر على مدريس موضوعتت علمياي فشا ياه

يممد لي مه مبميي المبور العلم والمكبولوج لدى مالميلر.

يبيغ أن يكون لدى معلم العلوم معرفي عتمي للعلوم ومعرفي ختصي ف مخصصه العلم

كمت

يبيغ أن يكون لدى المعلم معرفي عتماي يتلمكبولوجيات فا ضاوو الم اور المكبولاوج الكييار الالي حادا

فا الشاارن المتض ا ويحاادا فا الشاارن الحااتدي والع ارين الحااتل

لاالل يفضااه أن ياادر المعلاام عالهااي

العلم يتلمكبولوجيت لشد كتن يبظر فا المتضا علاى أن المكبولوجيات علام م ييشا لماتدة العلاوم إلاى أباه
3

أصاايح يبظاار إلااى المكبولوجياات علااى أبهاات مجااته الد ارسااي وأبهاات ممكااون مثااه العلااوم ماان باوامح وعمليااتت
يت ضتفي إلى اممال المعرفي العلميي والمكبولوجيي يبيغ على معلم العلاوم أن يكاون هاتد ار علاى م ييا

المعرفااي فا مواهاال جدياادة وأن يكااون هااتد ار علااى اساامخدام المعرفااي العلميااي فا محليااه الم ااكالت الما
يعرضااهت ال لي ااي وا جتيااي ع اان أساائلي ال لي ااي ي ااكه دهيا ا

كماات يبيغا ا علااى المعل اام أن يكااون حس اان

اال ااالع ولديااه الشاادرة علااى موظياال المعرفااي العلميااي فا مواهاال ممعااددة فتلمعرفااي العلميااي والمكبولوجيااي
لمعلم العلوم ضروريي( .الهويدي )61:2115

فتلمعلم اللي يسمخدم المكبولوجيت يساتعدر للا علاى محساين أدائاه الصاف ويساتعدر فا محشيا

أهدافااه العمليااي العلميااي واساامخدامه للمكبولوجياات لاان يكااون مجااديت إن لاام يكاان المعلاام م لعاات وملماات ي ا خر

المسمحدثتت المكبولوجيي وفتهمت ل ييعي المكبولوجيت ويكون على معرفي يكيفيي م ييشهت.

و اب الهت من األهميي الشصوى لك يكون المعلم يصفي عتمي ومعلم العلوم يصفي ختصي ملمات

يكثياار ماان خفتياات المعااترل المكبولوجيااي الم ا مجعلااه ممبااو ار وهااتد ار علااى مواجهااي محااديتت عص اربت هاالا

ومركيدا على مسئوليمه ف مبميي المبور المكبولوج للمالميل.

وم اان خ اااله اال ااالع عل ااى الد ارس ااتت الس ااتيشي الما ا أك اادت عل ااى االهمم ااتم يعملي ااتت المثشي اال

المكبولوج للفرد وأن اسمخدام المكبولوجيت يبعكس علاى محساين أداو المعلام وهالا مات أ اترت إلياه د ارساي

أحمد ( )1999الم أوصت يضرورة مراعتة مجموعي من الحشتئ الهتمي لمكوين المعلام فا ظاه الثاورة
المكبولوجيي ودعت المؤسستت إلى ضرورة االهممتم يإعداد المعلم الكالو وأن مواكاب المغييار والم اور

الحتصااه وأن مضااع مالمااح عتمااي لماواد المثشياال العلما والمكبولااوج

وكاالل أظهاارت د ارسااي عسااشوه

وأيااو عااودة ( )2111إلااى الحتجااي عااداد ي ارامح ااتملي لمبميااي المبااور المكبولااوج لاادى ال ليااي وزيااتدة
االهممتم يتليعد المهتري لدى ال الب لمت له من أثر كيير على رفع مسموى المبور المشب .

للا فإبه ال يد من إجراو مثه هلر الدراسي الحتلياي لمكاون مؤ ا ار علاى مادى معارفمهم وماوظيفهم

للمعترل المكبولوجيي المعتصرة ومرثيرامهت على الفرد والمجممع ومت عالهمهت يمسموى أدائهم الصف .

فتلمرحلااي األستساايي العلياات مرحلااي حرجااي مساامح االهممااتم و الرعتيااي كماات يجااب االهممااتم يهاالر

المرحلي لمت لهت من أثر ياتل فا مكاوين السالو و االمجتهاتت  .وكالل إعاداد الشاوى الي اريي العتملاي و
المؤهلي و المدريي الشتدرة على العمه و الع تو ف كتفي البظم و اسمخدام أهم المسامحدثتت المكبولوجياي

ف ا المعلاايم و إعااداد الم اوا ن الشااتدر علااى مواجااه المغيياار و المجديااد لاالا فشااد ركاازت اليتحثااي علااى هاالر
المرحلي حيا ممميز ي ييعي ختصي عن مراحه المعليم األخرى و من هبت فإن االهممتم يمحسين مسموى

المبور المكبولوج و اممال المعرفي العلميي و المكبولوجيي ضرورة ملحاي محممهات المغيارات الممساترعي .

و هلا ي كه محديت أمتم العتملين ف العمليي المعليميي ف فلس ين.
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مشكلة الدراسة :

مان خاااله ا ااالع اليتحثااي علاى الد ارسااتت السااتيشي و الما مبتولات المبااور المكبولااوج ماان أيعااتد

مخملفي ومسموى أداو المعلمين يصفي عتمي و معلما العلاوم يصافي ختصاي ملمسات اليتحثاي أن هبات

ضرورة ملحي الممال المعلمين للمعرفي العلميي و المكبولوجيي و هلا مت أكدت عليه كثير من الدراستت
الستيشي .

واب الهاات ماان ر يااي و ازرة المرييااي و المعلاايم العااتل ف ا المحااديا و الم ااوير و مواكيااي المغي ارات

العلميي والمكبولوجيي و المريويي العتلميي وابسجتمت مع موصيتت الياتحثين يضارورة إعاداد يارامح اتملي
لمبمياي المبااور المكبولااوج لاادى ال ليااي كد ارسااي عسااشوه و أيااو عااودة ( )2111و كاالل ماات أ ااترت إليااه

د ارسااي أحمااد ( )1999الم ا أوصاات يضاارورة م ارعااتة مجموعااي ماان الحشااتئ الهتمااي لمكااوين المعلاام ف ا
ظه الثورة المكبولوجيي .ممثلت لدي م كلي يحث .
في هذا اإلطار فإن مشكلة البحث تتحدد في السؤال الرئيسي التالي:

ما مستوى التنور التكنولوجي وما عالقته باألداء الصفي لددى معلمدي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية

العليا في مدارس محافظات غزة؟

وينبثق من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية منها:
 -1م اات مس ااموى ام اامال معلما ا العل ااوم فا ا المرحل ااي األستس اايي العلي اات فا ا م اادارس محتفظ ااتت ا ازة
للمعرفي المكبولوجيي ؟

 -2مت مسموى اممال معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت ف مدارس محتفظتت زة للمهترة
المكبولوجيي ؟

 -3م اات مس ااموى ام اامال معلما ا العل ااوم فا ا المرحل ااي األستس اايي العلي اات فا ا م اادارس محتفظ ااتت ا ازة
للوجدان المكبولوج ؟

 -4هه يوجد فرو لات داللي إحصتئيي عبد مساموى ( )0.05≤aفا

مساموى المباور المكبولاوج

لاادى معلم ا العلااوم يعاازي إلااى عاادد ساابوات الخدمااي ( 11( )11-6( )5-1فااركثر) الجاابس

(لكر – أبث )

 -5مت العالهي االرميت يي يين مسموى المبور المكبولوج و األداو الصف لدى المعلمين ؟

 -6ما اات العالها ااي االرميت يا ااي يا ااين مسا ااموى المبا ااور المكبولا ااوج و األداو الصا ااف المكبولا ااوج لا اادى
المعلمين ؟
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فروض الدراسة

 -1ال يوجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى ( )1.15≤ aفا مسااموى المبااور المكبولااوج
لدى معلم العلوم يعزي إلى عدد سبوات الخدمي ( 11( )11-6( )5-1فركثر).

 -2ال يوجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى ()1.15≤ aف ا مسااموى المبااور المكبولااوج
لدى معلم العلوم يعزي إلى الجبس (لكر – أبثى)

 -3ال يوجااد عالهااي ارميت يااه لات داللااي إحصااتئيت يااين مسااموى المبااور المكبولااوج واألداو الصااف
لدى معلم العلوم.

 -4ال يوجااد عالهااي ارميت يااه لات داللااي إحصااتئيت يااين مسااموى المبااور المكبولااوج واألداو الصااف
المكبولوج لدى معلم العلوم.

أهداف الدراسة

تتلخص أهداف الدراسة في:
 -1معرفااي مسااموى المبااور المكبولااوج وعالهمااه يااتألداو الصااف لاادى معلم ا العلااوم ف ا المرحل ااي
األستسيي العليت.

 -2المعرل على مسموى المعرفي المكبولوجيي لدى معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت.
 -3معرفي مسموى المهترة المكبولوجيي لدى معلم العلوم.

 -4معرفي مسموى الوجدان المكبولوج لدى معلم العلوم.

 -5معرفااي ماات إلا كااتن هباات فاارو فرديااي يااين مسااموى المبااور المكبولااوج لاادى معلما العلااوم ف ا
المرحلي األستسيي العليت الم معزي إلى الممغيرات (عدد سبوات الخدمي الجبس)

 -6معرفي ييعي وامجتر العالهي يين مسموى المبور المكبولوج واألداو الصف لدى معلم العلوم.
 -4معرفي العالهي يين مسموى المبور المكبولوج و األداو الصف المكبولوج لدى معلمين العلوم.

أهمية الدراسة:

 -1مبيااع أهميااي هاالر الد ارسااي ماان األهميااي اليتلغااي لمعرفااي مسااموى المبااور المكبولااوج لاادى معلمااى
العل ااوم وعالهم ااه يمس ااموى األداو الص ااف ل ااديهم يشص ااد محس ااين أدائه اام و ممترسا اتمهم و مبمي ااي
امجتهتمهم بحو المبور المكبولوج آخلين يعين االعميتر االمجتهاتت المعتصارة لمواكياي الم اور

المكبولوج .

 -2هد مكون هلر الدراسي مفيدة ليرامح إعداد المعلم ومدرييه هيه وأثبتو الخدمي.
 -3هد مكون هلر الدراسي مفيدة لم وير معلم العلوم حيا موفر مشيتس المبور المكبولوج .

 -4هااد مسااهم هاالر الد ارسااي فا مشااديم مغليااي راجعااي ي ريشااي علميااي حااوه مسااموى المبااور المكبولااوج
األمر اللي هد يسهم ف م وير األداو الصف .

6

 -5هد مفيد موجه متدة العلوم عبد مشويم أداو المعلمين ولل من خاله أداة لشيتس األداو الصف
للمعلمين.

منهج الدراسة:

اسمخدمت اليتحثي ف دراسمهت المبهح الوصف المحليل

وهو كمت عرفه

حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :اهمصرت الدراسي على معرفي مسموى المبور المكبولوج وعالهمه يتألداو الصف لدى
معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت ف محتفظتت زة.

الحد البشري :اهمصرت هلر الدراسي على معلم العلوم ف مدارس مديريم المرييي والمعليم ختن يوبس
والوس ى.اللين يعلمون الصفول الستيع و الثتمن و المتساع وهاتم مادراو المادارس و الم ارفين يم ييا
ي تهم الدراسي على المعلمين

الحد الزماني :مم م يي الدراسي خاله الفصه الدراس األوه للعتم الدراس . 2113-2112

الحد المكاني :محتفظمت ختن يوبس والوس ى.

الحد المؤسسي :اهمصرت الدراسي على المدارس األستسيي العليت(من الصل الستيع – المتسع ) المتيعاي
لمحتفظم ختبيوبس والوس ى.

مصطلحات الدراسة:

عرفّت اليتحثي مص لحتت الدراسي معريفت إجرائيت على البحو المتل :
التنور التكنولوجي()Technolgical Literacy
الحد األدبى من اممال الفرد للمعاترل و المهاترات واالمجتهاتت الما مساتعدر علاى فهام ييعاي

المكبولوجيت و العالهي يين المكبولوجيت و المجممع وممكبه من المعتمه مع المكبولوجيت الحديثي .

األداء الصفي العام للمعلمين

وم ّع ارل اليتحثااي األداو الصااف للمعلمااين يربااه :الممترسااتت الم ا يشااوم يهاات المعلاام ف ا المواهاال
المعليميي الم يمفتعه يهت مع مالميلر داخه رفي الفصه.

األداء الصفي التكنولوجي للمعلمين

هدرة المعلم على موظيل المكبولوج ف أدوارر المعليميي المريويي يكفتوة و امشتن.

المرحلة األساسية العليا

ه المرحلي الم ميدأ من الصل الستيع وحمى بهتيي الصل المتساع ويماراو سان ال لياي فيهات

يين ( )15-13عتمت.
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الفصل الثان
اإلطةةةار النظةة ي
 احملور األول  :التنور التكنولوجي
 احملور الثاني  :األداء
 احملور الثالث :املعلم

احملور األول
التنور التكنولوج
 مفهوم التنور التكنولوجي
 خصائص التنور التكنولوجي
 أهداف التنور التكنولوجي
 جماالت التنور التكنولوجي
 أبعاد التنور التكنولوجي

تقديم:

ي ااممه هاالا الفصااه علااى ثالث اي محااتور أستساايي المحااور األوه يمبااتوه المبااور المكبولااوج ماان

حيااا مفهومااه مفهااوم المكبولوجياات معبااى المبااور المكبولااوج
المبااور المكبولااوج

خصااتئص المبااور المكبولااوج

أهاادال

ومجتالمااه وعالهااي العلاام يتلمكبولوجياات وعالهااي العلاام والمكبولوجياات يااتلمجممع أيعااتد

المباور المكبولااوج مثااه اليعاد المعرفا

واليعااد المهاتري اليعااد الوجااداب

واليعاد األخالها

ويعااد امخااتل

الش ا ارر .وي ااممه هاالا المحااور أيضاات علااى الخي ارات الم ا يبيغ ا إكسااتيهت للفاارد ك ا يكااون ممبااو ار وأخي ا ار
لمتلا المبور المكبولوج للمعلمين.

أمت المحور الثتب لهلا الفصه فهو األداو وي ممه على لمحي عتمي عان األدب البظاري الالي

مب ا ااتوه مفه ا ااوم األداو (المه ا ااترة-الكفتي ا ااي) المش ا ااويم أبواع ا ااه أسس ا ااه مجتالم ا ااه أدوام ا ااه ويمب ا ااتوه أيض ا اات
اسمراميجيتت المشويم المخملفي ومفهوم مشييم األداو وخصتئص مشييم األداو.

أمت المحور الثتلاا مان هالا الفصاه يمباتوه المعلام مان حياا إعادادر صافتمه دور معلام العلاوم

الفع اته ثاام األدوار الحديثااي للمعلاام ومحديااد األدب
ومشويمااه والصاافتت الواجااب موافرهاات ف ا معلاام العلااوم ّ
المريوي ف مدريس العلوم مجتالت مشويم األداو للمعلمين.

مفهوم التكنولوجيا

مفيد الشواميس ا بجليزيي يرن مكبولوجيت  Technologyكلمي إ ريشيي هديمي م مشي من كلممين

هماات  Techniqueومعب ا المهااترة ف ا أداو العمااه وكلمااي  Logosومعب ا العلاام أو الد ارسااي وياالل فااإن
مص ا ا لح مكبولوجيا اات يعب ا ا علا اام المها ااترات أي د ارسا ااي المها ااترات ي ا ااكه مب ش ا ا لمرديا ااي عما ااه معا ااين

( )Webster's Dicti, 1994وعرفهاات ( )Gradner1994,:p23يربهاات م يي ا أيااي معرفااي وخي ارة
لغرف ايمكتر مبمجتت ومشتيلي احميتجتت ي ريي

وعرفت أيضت يربهات المبظايم الفعاته لخيارة ا بساتن مان خااله وساتئه مب شياي لوات كفتياي عتلياي

وموحيد الشوى الكتمبي ف الييئي المحي ي لالسمفتدة مبهت ف الريح المتدي (الحيلي )16 :2112

وياارى هبااديه (هبااديه )91 :2111أبهاات مصااميم أو إبمااتج أو م ااغيه أو اساامعمته أو مجريااب أو

فحااص أو فا أو مركيااب أو محدياد اساامخدامتت األجهازة واألدوات والوسااتئه الممصاالي يااتلمحموى العملا
وم ييشتمه ف الحيتة.

ويعرفهت يوسل يربهت م يي بظم مبظم لحشاتئ ومفاتهيم ومياتدق وهاوابين وبظرياتت العلام فا

الواهع الفعل ألي مجته من مجتالت الحيتة ا بستبيي (يوسل )19:2116
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مفهوم التنور

مع ااددت معريف ااتت المب ااور حي ااا مبتول ااه المريوي ااون م اان ع اادة جواب ااب ومبوع اات لمب ااوع الفلس اافتت

والبظريااتت والم ارحااه ومخملاال معريفااتمهم لااه ومميااتين امجتهااتمهم حسااب بظارمهم إليااه وفهمهاام لااه والمااتمهم

يجوابيه.

التنور في اللغة:
هته معتلى "ومن لام يجاه اهلل لاه باو ار فمات لاه مان

باور"صاد

اهلل العظايم (ساورة الباور  )41يشاته "باور"

الصاايح أي أساافر وظهاار بااورر يشااته اساامبتر ال ااعب أي صااتر مثشفاات .والفعااه هباات فعااه الزم ويساامخدم

ممعاديت فيشااته باور اهلل هليااه إي هاادار إلااى الحا والخياار .وفا هااتمين الحااتلمين يكااون مصاادر هاالا الفعااه
"مبوير" (أبيس )962:1943

والمبا ا ا ااور ها ا ا ااو وها ا ا اات إسا ا ا اافتر الصا ا ا اايح يشا ا ا ااته ها ا ا ااد با ا ا ااور الصا ا ا اايح مبا ا ا ااوي ار والمبا ا ا ااوير ا با ا ا ااترة

(مكرم )241:1994

التنور اصطالحاً Literacy

يعرف ا ااه (عي ا ااد الس ا ااميع  )194:1994يرب ا ااه اس ا ااميعتب األس ا االوب العلما ا ا

د ار المس ا اامحدثتت

المعتصرة يتلفهم والمميز وفهم العالهتت ممت يؤدي إلى البفع وحسن أداو الفرد والجمتعي.

ويعرفاه (خليااه  )24:1991يربااه ال اار واألسااتليب الما يعيار يهاات ا بسااتن عاان فهمااه للعااتلم

وعن دور كيبوبمه فيه فهو إلن صاورة لحياتة الفارد الما ممكتماه فياه مكوباتت اللغاي الما يسامخدمهت ماع
األفعته الم يشوم يهت والشيم الم يميبتهات والمعمشادات الما يممياز يهات عان يارر مان الي ار يصافي عتماي

وعن يرر من أيبتو ثشتفمه يصفي ختصي.

كماات امف ا معظاام المريااويين علااى أن المبااور هااو الشاادرة علااى م اوافر الحااد األدبااى ماان المسااموى

الممف عليه لدى الفرد واللي يسمح له يتلشراوة والكمتيي للمرثير وظيفيت ف حيتة الفرد والجمتعاي والمباور

أستس وضروري للمبور العلم والمكبولوج (اليتيف .)11:2119

كمت يشصد يه إحراز حاد أدباى مان المعرفاي والمهاترات الالزماي للفارد فا مجاتالت اللغاي الو بياي

لك ا يمكبااه المفتعااه مااع مجااتالت الحيااتة المخملفااي يسااهولي ويساار ويوظاال لغمااه ف ا إح اراز مزياادا ماان

المعلم(أدييى .)116:1994

المبور يستعد الفرد على حسن اسمغاله هدرامه يمت يعود على الفرد والييئي والمجممع يتلفتئدة.

مفهوم التنور التكنولوجي:

م اان يداي ااي الثمتبيب ااتت م اان الش اارن الع ا ارين وحم ااى يومب اات ه االا وص االت الث ااورة المكبولوجي ااي هم ااي

ازدهترهت وواكب هلر الثورة ظهور لمص لح المبور المكبولوج ()Technological Literacy

00

ي ير ملر ( ) Miller 1916:95إلى أن مص لح المبور المكبولوج أكثر حداثي من مص لح

المبور العلم اللي مممد جلورر المتريخيي إلى مدى أ وه وأعم .
وهد اخملفت اآلراو فا محدياد معباى المباور المكبولاوج

يصعب معريفه على بحاو إج ارئا دهيا

فالهب الايعف إلاى أن هالا المصا لح

ولهاب اآلخار إلاى إمكتبياي معريفاه مان خااله محدياد سامتت أو

صفتت ال خص الممبور مكبولوجيت ييبمت اجمهد اليعف اآلخر ف وضع معريل محدد لهلا المص لح.

ويمكان معريال المباور المكبولاوج يمعريال الكلممااين المكاوبمين لهالا المصا لح حياا أن كلمااي

 Literacyمبااور معبا معرفااي الشاراوة والكمتيااي أو محااو أميااي الفاارد .أماات كلمااي مكبولوجياات Technology
فه مرادل كلمي مشبيي فبجد اليعف يسمخدم الكلمي المعريي يلفظهت األجبي مكبولوجيت واليعف اآلخار
يسمخدم المرجماي العريياي للكلماي األجبيياي مشبياي وأصاه كلماي مكبولوجيات كلماي الميبياي مكوباي مان ه عماين

( )Technoو ( )Logicوه معب (علم أو فن الحرفي) أو (مب

الحرفي أو الصبعي).

ويمكاان معرياال المبااور المكبولااوج ييساات ي ااديدة علااى أبااه محااو أميااي الفاارد المكبولوجيااي أي

مزوي اادر يتلح ااد األدب ااى م اان المع ااترل والمه ااترات واالمجته ااتت الما ا ممكب ااه م اان المعتم ااه م ااع م ييش ااتت
المكبولوجيت الحديثي والمسامحدثي علاى بحاو صاحيح والمفتعاه معهات إيجتييات يمات يحشا أهصاى اسامفتدة لاه
ولمجممعه ويمت يرسم له الحادود األخالهياي واالجممتعياي السامخدام ملا الم ييشاتت واآلثاتر السالييي الما

هد مبعكس عليه وعلى مجممعه جراو مجتوز مل الحدود( .صيري والرافع

.)15:2111

ويع اارل يرب ااه معرف ااي الم اامعلم يتلش اادر الجي ااد م اان المعلوم ااتت والمه ااترات واالمجته ااتت المرمي ااي

يتس ا اامخدام المساا اامحدثتت المكبولوجياا ااي وهدرم ا ااه علاا ااى موظيا ا اال خي ارم ا ااه فا ا ا مواه ا اال المعل ا اايم المخملفاا ااي
():Niederhouser and Filds, 1999:123

ويرى عساشوه وأياو عاودة أن المباور المكبولاوج هاو الشادرة علاى موظيال المعاترل واالمجتهاتت

والمهترات ف حه الم كالت المشبيي الم يواجههت( .عسشوه وأيو عودة .)211:2111

وممات سااي باارى أن المبااور المكبولااوج هااو امامال الفاارد للمعااترل واالمجتهااتت والمهااترات الما

ممكبه من حه الم كالت يتسمخدامه للمكبولوجيت الحديثي.

وهب اات م اان يا اارى أن المب ااور المكبولاااوج ه ااو الش اادرة علا ااى اخمي ااتر واس اامخدام وع اارف ومشاااويم

المكبولوجي ا اات وم ييشتمه ا اات عل ا ااى بح ا ااو دهيا ا ا

وي ا ااممه المب ا ااور المكبول ا ااوج وفش ا اات ل ا االل عل ا ااى مف ا ااردات

ومصا لحتت المكبولوجياات الما يبيغا لعتمااي البااتس معرفمهاات لكبااه ال ي اامه يااتل يع ملا الخيارات الفبيااي

المفصا ا ا ا ا اايليي الدهيشا ا ا ا ا ااي الم ا ا ا ا ا ا يجا ا ا ا ا ااب أن يمملكها ا ا ا ا اات الخي ا ا ا ا ا اراو والممخصص ا ا ا ا ا اون ف ا ا ا ا ا ا المكبولوجيا ا ا ا ا اات.

()Hansen&Froelich, 1993:13

فليس الهدل من المبور المكبولوج أن يكون الفرد خيي ار فا المكبولوجيات ولكان المشصاود مزوياد

الفاارد يتلشاادر المبتسااب الاالي يمثااه الحااد األدبااى ماان خيرمااه ومعرفمااه للمعتمااه مااع م ييشااتت المكبولوجياات

الحديثي.

02

فإبترة ظلمي العشوه ال ممحش يتلكمتيي والشراوة فحسب فتلمصاترع المكبولاوج الالي بحان يصاددر

اآلن يم لاب أن يمملا الفارد الحاد األدباى مان المعرفاي والمهاترة الما ممكباه مان المعتماه ماع المكبولوجيات
ف مجتالمهت المخملفي.

تداخل مفهوم التنور التكنولوجي مع المصطلحات األخرى

بج ااد أن مفه ااوم المب ااور المكبول ااوج يم ااداخه م ااع مصا ا لحتت أخ اارى مث ااه المريي ااي المكبولوجي ااي

 Technological Educationوالثشتفي المكبولوجيي Technological Educationفمت الفر ييبهم.

يلكر (صيري والرافعا  )2111أباه يماداخه مفهاوم المباور المكبولاوج أيضات ماع مفهاوم الثشتفاي

المكبولوجيي حيا يرى اليعف أبهمت ممرادفتن لكن الثشتفاي المكبولوجياي ممثاه الحاد األعلاى مان الخيارات
المكبولوجيااي الم ا مماايح للفاارد العااتدي مسااموى ممشاادمت ماان الااوع المكبولااوج والفهاام المكبولااوج العمي ا

لجميع أيعتد وممغيرات المكبولوجيت وعالهمهت يكه من العلم والمجممع واآلثتر السلييي وا يجتييي الممرميي

على اسمخدامهت .أمت المبور المكبولاوج فهاو الحاد األدباى الالي يمملكاه الفارد العاتدي مان ملا الخيارات.
(صيري والرافع

.)16:2111

ويرمي المبور المكبولوج ارميت ت وثيشت يمفهوم المرييي المكبولوجيي مل الم معرل يربهت عملياي

هتدفي مبظمي يمم من خاللهت مزويد الفرد الموا ن العتدي يتلشدر الالزم من الخيرات المكبولوجيي
(معترل مهترات امجتهتت سلو

أخالهيتت..الخ) الم معمه علاى مباوير هالا الفارد ومثشيفاه

مكبولوجيا اات .معبا ااى لل ا ا أن المرييا ااي المكبولوجيا ااي ه ا ا السا ااييه إلا ااى إعا ااداد الم ا اوا ن الممبا ااور والمثشا اال
مكبولوجيت .يعيترة أخرى فإن المبوير والمشيل المكبولوج هو الهدل العتم والجاوهري للمريياي المكبولوجياي

(صيري .)14:2113

وممت سي فإن مفهوم الثشتفي المكبولوجيي أكثر امستعت من مفهوم المبور المكبولوج

والا اممل

الفاارد الحااد األدبااى ماان الخيارة المكبولوجيااي فهااو ممبااور مكبولوجياات والا وصاالت اماامال الخيارة إلااى الحااد
األعلى أصيح الفرد مثشفت مكبولوجيت والسييه الوحيد إلى لل المبوير والمثشيل هو المرييي المكبولوجيي.

خصائص التنور التكنولوجي:

لكر (صيري وموفي  )2114أن المبور المكبولوج يمم يعدة خصتئص أهمهت:
 -1يااتت ضاارورة حمميااي للم اوا ن العااتدي ف ا أي مجممااع حمااى يمكاان مسااتيرة العصاار ومواكيااي ماات
ياادور حولااه ماان المغي ارات المكبولوجيااي فهااو ماان أستساايتت ال بااى عبهاات ف ا مجااته إعااداد الفاارد

للموا بي الصتلحي.

-2يصعب محديادر ي اكه م لا

كمات يصاعب محدياد مسامويتمه للا أن مواصافتت وخصاتئص الفارد

الممبااور مكبولوجياات مخملاال ماان يلااد آلخاار وماان وه ات آلخاار ف ا اليعااد الواحااد فااإلا كااتن اساامخدام

03

الحتسوب على سييه المثته يعد اآلن دريات مان المارل والرفتهياي المكبولوجياي فا يعاف دوه العاتلم
البتم

فإبه أصيح يمثه جتبيت أستسيت مثه الشراوة والكمتيي ف معظم دوه العتلم الممشدم.

-3ال يمحش ف مدى هصير من الزمن للا فإن المباور المكبولاوج هادل مان األهادال يعيادة المادى

الم يلزم لمحشيشهت وهت ويه بسييت حيا يموهل الوهت المسمغر على المسموى المراد يلو ه مان
المبور والخيرات الالزمي ليلوغ هلا المسموى.

-4ل اايس مس اائوليي المؤسس ااتت المعليمي ااي فشا ا

فمب ااور األفا اراد مكبولوجي اات فا ا أي مجمم ااع ه ااو مس اائوليي

م مركي يين المؤسستت المعليميي (مدارس وجتمعتت) من جهي ومؤسستت أخرى يار معليمياي مان

جهااي أخاارى .حيااا يمكاان ألي فاارد أن يكمسااب كثيا ار ماان الخيارات العلميااي والمكبولوجيااي عاان ريا

أف اراد أس ارمه وعاان ري ا وسااتئه ا عااالم المشاارووة والمسااموعي والمرئيااي و ياار لل ا ماان مصااتدر

المثشيل خترج ب ت المؤسستت المعليميي ي كلهت البظتم .

-5ممغياار يمغياار الاازمن فماات كااتن يمثااه همااي المكبولوجياات مباال عاادة ساابوات أصاايح اليااوم ماان مخلفتمهاات
ويرجع لل إلى مراكميي العلم والمكبولوجيت والم ور المسممر الممالح فيهمت.

-6يماارثر يااتلمغيرات العتلمي ااي والمحليااي ف ااتلمبور المكبولااوج فا ا أي مجممااع يم اارثر يااتلمغيرات العلمي ااي
والمكبولوجي ااي عل ااى المس ااموى الع ااتلم فا ا المجممع ااتت المحي ااي كم اات يم اارثر يرب ااه مغيا ارات عل ااى

المسااموى المحلا ماان حيااا ييعااي الحيااتة فا هاالا المجممااع والشاايم والعااتدات والمشتليااد السااتئدة فيااه
وكلل الم كالت والشضتيت الم معمرف الموا ن ف أمور حيتمه اليوميي.

-4لا اايس حك ا ا ار علا ااى الم ا اامغلين يتلمكبولوجيا اات فا ااتلموا ن العا ااتدي الا االي ال يمخا اال المكبولوجيا اات ميا اادابت
لمخصص ااه وعمل ااه ال يكمم ااه إع اادادر للم ااتركي المثما ارة فا ا مجري ااتت أم ااور مجممع ااي دون مريي ااي
مكبولوجيي مكسيه الشدر المبتسب من المبور المكبولوج .

-1ل اايس مس اائوليي ما ابهح د ارسا ا مح اادد ف ااتلمبور المكبول ااوج البظ ااتم كه اادل م اان أه اادال أي بظ ااتم
معليما يمكاان أن يمحشا لايس فشا عاان ريا مشارر أو ماابهح مساامشه يااه أيضات هااو األخاار يمكاان
محشيشااه عياار جميااع المبااتهح والم اواد الد ارساايي علااى اخاامالل مخصصااتمهت ولل ا ماان خاااله دمااح

الخيرات والموضوعتت المكبولوجيي ف محموى مل المبتهح وفشت ل ييعي لل المحموى.

-9ليس مسئوليي معلم مخصص واحد يه هو مسئوليي جميع معلما المخصصاتت المخملفاي كاه فا

مجتلااه وكااه ماان لااه صاالي يمرييااي أف اراد المجممااع فااتلمبور المكبولااوج هاادل مريااوي مباات يااه جميااع

المؤسستت المريويي البظتميي و ير البظتميي ف المجممع.

 -11ممعاادد المج ااتالت واأليع ااتد والمس اامويتت ف ااتلمبور المكبولااوج يم ل ااب محشيا ا إكس ااتب الما اوا ن
العا ااتدي ها اادر مبتسا ااب ما اان الخي ا ارات ف ا ا كثيا اار ما اان المجا ااتالت والموضا ااوعتت المرمي ا ااي يا ااتلعلوم
والمكبولوجي اات ل اايس فش ا ا عل ااى مساااموى اليع ااد المعرف ا ا ي ااه أيضا اات عل ااى اليعا ااد المه ااتري والعمل ا ا

والوجداب والعت ف واليعد االجممتع واليعد األخاله .
04

(صيري وموفي

.)35-33 : 2114

أهداف التنور التكنولوجي:

مياارز أهميااي المبااور المكبولااوج ألف اراد أي مجممااع فيماات يمكاان أن يحششااه ماان أهاادال مهمااي و

ضااروريي ألف اراد أي مجممااع وف ا هاالا ا

ااتر مجاادر ا

ااترة إلااى أن الهاادل الرئيس ا ليربااتمح المبااور

المكبولوج -البظتميي و ير البظتميي -هو إعداد الفرد الممبور مكبولوجيت يمسموى يمواكب ماع ممغيارات
الثورة العلميي المكبولوجيي الحديثي ومسمجدامهت .ولمحشي هلا الهدل الرئيس يبيغا العماه علاى محشيا

عدد من األهدال الفرعيي مل األهدال الم أمكن مجميعهت ف أريع مجموعتت وه :

-1

الحاجات الشخصية Personal Needs

-

مبميي فهم األفراد لمرثيرات العلم والمكبولوجيت على كه من الفرد والمجممع.

واألهدال الم مبدرج محت هلا المحور ه :

-

مبميي فهم األفراد ي ييعي العلم والمكبولوجيت و ييعي العالهي ييبهمت.

-

مزويااد األف اراد يميااتدق وأسااس العلاام والمكبولوجياات الحديثااي وري ا لل ا يماات يظهاار ماان م ييشااتت

-

مبميي فهم األفراد لمجتالت العلم والمكبولوجيت والشدرة على الممييز ييبهمت.

-

مدريب األفراد على ممترسي المفكير العلم واسمخدام العلم والمكبولوجيت ف حه مت يواجههم من

-

مبميي هدرة األفراد على امختل الش اررات المبتسيي حيته مت يمعرضون له من م كالت.

المكبولوجيت.

هضتيت وم كالت ف حيتمهم اليوميي.
-

مبميااي مهااترات األف اراد ف ا المعتمااه مااع األماان ماان م ييشااتت المكبولوجياات الحديثااي وحساان مر اايد

-

مبميي وع األفراد يموا ن الخ ر ف يعف المبمجتت المكبولوجيي وهواعد المعتمه معهت.

اسمخدامهت.
-

مبميي هدرة األفراد علاى المفتضالي ياين مبمجاتت وم ييشاتت المكبولوجيات الما مازدحم يهات األساوا

واخميتر أفضه هلر المبمجتت جودة وأكثرهت مبتسيي وأهلهت خ ار.

-2

القضايا االجتماعية Social Issues

ومن األهدال الم مبدرج محت هلا المحور مت يل :

 مبميي فهم األفا ارد للشضاتيت والم اكالت االجممتعياي الما هاد ممرماب علاى ابم اتر المكبولوجيات فا
المجممع.

 مبمياي فهاام األفاراد للشضاتيت والم ااكالت االجممتعيااي الما سااييهت يتلفعااه اسامخدام المكبولوجياات فا
المجممع.

 مبميي هدرة األفراد على مواجهي مل الشضتيت والمصدي لهت و امختل الشرار المبتسب حيتلهت
 مبميي فهم األفراد للحدود االجممتعيي واألخالهيي المرمي ي يم ييشتت العلم والمكبولوجيت
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و المحااددات ال اارعيي الما يبيغا مجتوزهاات فا هاالا الخصااوص ومبميااي فهاام األفاراد ل سااس والشواعااد

الشتبوبيي المرمي ي يحشو إبمتج واسمخدام م ييشتت العلم والمكبولوجيت ف أي مجته من المجتالت.

 مبميااي احم ارام األف اراد لحشااو الملكيااي الفكريااي وعاادم المعاادي علااى حشااو اآلخ ارين فيماات يمعل ا
يتالخمراعتت وااليمكترات العلميي والمكبولوجيي.

اإلعداد األكاديمي Academic Preparation

-3

ومن األهدال الم مبدرج محت هلا المحور:
 مبميي معترل األفراد ورفع مسموى بموهم األكتديم ف مجته العلم والمكبولوجيت. -مبميي اهممتم األفراد يممتيعي كه مت هو جديد ف مجته العلم والمكبولوجيت.

 مبميي المياوه األكتديمياي لادى األفاراد للم اتركي فا ب ات تت العلام والمكبولوجيات كم ارسالي هيئاتتوجهاتت علمياي ومشبياي لممتيعاي كاه مات هااو جدياد أو الم اتركي فا بادوات وماؤممرات معبياي يهاالا

األمر ..إلخ.

اختيار المهنة Career Opportunities

-4

ومن األهدال الم مبدرج محت هلا المحور

 مستعدة األفراد ف المعرل على فرص العمه الممتحي ف مجته العلم والمكبولوجيت. معريال األفاراد يمم ليااتت و مواصاافتت العمااه فا مجااتالت العلاام والمكبولوجياات و ييعااي األدواروالمهتم الم يجب الشيتم يهت

 معريل األفراد يتيجتييتت وسلييتت العمه ف مجتالت العلم والمكبولوجيت مبميااي مهااترات األف اراد وهاادرامهم الم ا مااؤهلهم للعمااه ف ا مجااتالت العلاام والمكبولوجياات وماادرييهمميدابيت على ممترسي هلر المهترات و مل الشدرات

 مبميااي أوجااه مشاادير األفاراد ألهميااي العمااه فا مجااتالت العلاام والمكبولوجياات ومر يااب هاؤالو األفارادف االلمحت يمل المجتالت (.صيري و محمد .)311-291:2114

وممت سي فإن محشي هلر األهدال سيؤدي إلى إعداد الفرد الممبور مكبولوجيت يمسموى يمواكب

مع ممغيرات الثورة العلميي المكبولوجيي الحديثي ممت يعود يتلبفع على الفرد وعلى المجممع

مجاالت التنور التكنولوجي:

ممضمن يرامح المبوير المكبولوج مجموعي من المجتالت أهمهت مت يل :
-1
-2
-3

ييعي المكبولوجيت.

عالهي العلم يتلمكبولوجيت .

عالهي العلم و المكبولوجيت يتلمجممع.
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-4
-5

-1

الشضتيت البتمجي عن مفتعه العلم و المكبولوجيت والمجممع.
الم ييشتت الحديثي للعلم و المكبولوجيت.
طبيعة التكنولوجيا

إن مص لح المكبولوجيت من المص لحتت الما حظيات يكثيار مان البشاتش والجاده حاوه محدياد

مفهومهت وخصتئصهت و ييعمهات وممات يؤكاد للا معادد اآلراو والمعريفاتت الما أوردمهات األديياتت فا هالا
الخصوص والم يمكن من خاللهت الممييز يين عدة رؤى ل ييعي المكبولوجيت أهمهت:

أ.

البظر للمكبولوجيت على أبهت علم

يبظر اليعف إلى المكبولوجيت على أبهت علم أي ميادان أو مجاته مان مجاتالت العلاوم ويب لا

أصحتب هلا الموجه من األصه اال مشته لكلمي مشبيي اللي يرجع إلى الكلمي الالميبيي مكبولوجيت.

ب.

البظر للمكبولوجيت على أبهت م يي للعلم

يرى اليعف أن المكبولوجيت ليست علمت يه ه م يي للعلم وهلر ه أكثر الرؤى يوعت لدى

األف اراد حااوه ييعااي وكبيااي المكبولوجياات ويبظاار أصااحتب هاالا الموجااه إلااى المكبولوجياات علااى أبهاات م يي ا

بظم لميتدق وهوابين وبظريتت العلم ف أي مجته من المجتالت م ييشت ميدابيت فعليات .والفارد الممباور
مكبولوجيت فا هالر الحتلاي هاو الالي يمملا هاد ار مبتسايت مان معرفاي ار وأساتليب م ييا مياتدق وأساس

العلم م ييشت واهعيات ميادابيت فا أي عماه كمات أباه ال اخص الشاتدر علاى محدياد فهام األساتس العلما

أو

البظريااي العلميااي الم ا يبااى عليهاات أي م يي ا ماان الم ييشااتت المكبولوجيااي ف ا أي مجااته ماان المجااتالت.

(صيري .)19 : 1999
ج.

البظر للمكبولوجيت على أبهت أجهزة وأدوات
ويؤمن أصحتب مل الرؤيي يرن المكبولوجيت ليست علمت وليست يتلضرورة م ييشت للعمه يه ه

األجهزة واألدوات الم يخمرعهات أو ييمكرهات ا بساتن لمحاه لاه م اكلي فا حيتماه اليومياي أو لمساتعدر فا

إبجاتز عملااه أو لمزيااد مان راحمااه ورفتهيمااه .وهام فا للا يؤكادون علااى المياادأ الشتئاه إن الحتجااي ها أم
االخمراع ومن ثم فإن المكبولوجيت لام مكان مرمي اي ياتلعلم ففا العصاور األولاى مان حياتة ا بساتن علاى

هاالا الكوكااب العجيااب باارى أن حتجااي هاالا ا بسااتن ور يمااه ف ا اليشااتو وحرصااه علااى الاامحكم ف ا م اوارد
األرف وفاارص هيمبمااه علااى ي ارر ماان الكتئبااتت الحيااي و ياار الحيااي كتباات دافعاات هوياات اليمكااتر واخم اراع
أجهزة وأدوات ومعادات يإمكتبتماه الممتحاي لمعيباه علاى محشيا أهدافاه دون د ارساي وممحايص فا األفكاتر

واألسس العلميي الم مشوم عليهت .والمكبولوجيت وفشت لهالا المصاور ها األجهازة والمعادات واألدوات الما

يسمخدمهت الفرد ف أي مجاته مان مجاتالت الحياتة وها أيضات أساتليب و ار واجاراوات مصابيع وابماتج

ه االر األجها ازة واألدوات م اان مرحل ااي األجها ازة اليدائي ااي اليدوي ااي اليس ااي ي إل ااى مرحل ااي األجها ازة والمع اادات

االلكمروبيااي عتليااي الدهااي لات المكبولوجياات الرهميااي .والفاارد الممبااور مكبولوجياات وفشاات لهاالر الرؤيااي هااو الملاام
ياارهم أب اواع وأ ااكته األجه ازة واألدوات المكبولوجيااي ف ا جميااع مجااتالت الحيااتة الشااتدرة علااى اساامخدامهت
07

ي ريش ااي ص ااحيحي الف ااتهم لكيفي ااي إبم ااتج ومص اابيع ه االر األجها ازة واألدوات أو عل ااى األه ااه الف ااتهم لفك اارة
مصبيعهت.

د.

البظرة ال تملي للمكبولوجيت:

مااع أن لكااه رؤيااي ماان الاارؤى الثالثااي السااتيشي –حااوه ييعااي المكبولوجياات -ماات ييااررر فإبهاات ميشااى

ضاايشي وبتهصااي مااتلم مجممااع معاات لممكتمااه ف ا رؤيااي ااتملي .وعلااى ضااوو لل ا فشااد ميبااى الاايعف وجهااي
البظاار الشتئلااي إن المكبولوجياات ليساات مجاارد علاام أو م يي ا لعلاام أو مجاارد أجه ازة وأدوات يااه ه ا أعاام

وأ مه من لل يكثير فه ب ت إبستب ي مه الجتبب العمل ممثال ف الميتدق واألسس والبظرياتت

العلميااي الم ا موجااد أي عمااه ف ا أي مجااته والجتبااب الم ييش ا ممااثال ف ا كيفيااي محويااه مل ا الميااتدق

واألفكتر العلميي إلا م ييشاتت ميدابياي واهعياي والجتباب الفبا مماثال فا األساتليب وا جاراوات الحرفياي

واألجه ازة واألدوات الالزمااي والشاادرة علااى الاامحكم الماامشن ف ا اساامخدامهت والجتبااب المبظيم ا ممااثال ف ا

اار أسااتليب وبظاام المصاابيع وا بمااتج والجتب اب االجممااتع ممااثال ف ا المغيي ارات االجممتعيااي واآلثااتر

ا يجتييي والسلييي للمكبولوجيت على الفرد والمجممع والشضتيت االجممتعياي الممرمياي علاى ملا المكبولوجيات

والجتبب األخاله ممثال ف الشواعد والحدود األخالهيي الم يبيغ لمبمح المكبولوجيات وموزعهات والماروج

لها اات ومس ا امخدمهت االلم ا ازام يها اات وعا اادم مخ يها اات .ومعا ااد وجها ااي البظا اار ها االر ه ا ا أفضا ااه الا اارؤى ل ييعا ااي

المكبولوجيات .فااتلفرد الممبااور مكبولوجياات فا ملا الحتلااي يبيغا عليااه اماامال الشاادر المبتسااب ماان الخيارات

ف كه جتبب من مل الجوابب السمي للمكبولوجيت (الرويث
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عالقة العلم بالتكنولوجيا

)11-16 :2111

يشود إلمتم الفرد الممبور علميت ومكبولوجيت ي ييعي كه من العلم والمكبولوجيت -كمجته أوه -إلى
مجته ثتن ال يشه أهميي .إن مجاتالت المباور المكبولاوج هاو يياتن مادى العالهاي ياين العلام والمكبولوجيات

مل العالهي الم أثترت جدال ال يشه عن لل الجده اللي أثير حوه ييعي كه من العلم والمكبولوجيت.

وه ااد مع ااددت وميتيب اات اآلراو ح ااوه ييع ااي العاله ااي ي ااين العل اام والمكبولوجي اات لك اان معظ اام ه االر اآلراو ه ااد

أجمعاات علااى أن العلاام يخملاال عاان المكبولوجياات وأن المكبولوجياات مخملاال عاان العلاام ومااع لل ا فتلعالهااي

ييبهمت جد وثيشي( .الرويث

)23 :2111

من خاله ا الع اليتحثي على األدييتت الستيشي يرزت هلر العالهي ف عدة جوابب مبهت:

 اساامشالليي العلاام و المكبولوجياات :فشااد يااتت واضااحت أن العلاام و المكبولوجياات كيتبااتن مساامشالن لكااهمبهماات ييعمااه و مفهومااه الاالي يخملاال عاان األخاار لكاان اساامشالليمهمت عاان يعضااهمت ال معب ا

ابمفتو العالهي ييبهمت.

 مداخه العلم و المكبولوجيات :علاى الار م مان اسامشاللهمت فهمات مماداخالن فلايس كاه مشبياي مسامبدإل ميدأ كمت أن هبت الشليه من الشوابين و البظريتت الم مؤدي إلى م ييشتت مشبيي .
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 مكتمه العلم و المكبولوجيت  :همت وجهتن لعملي واحدة فتليحا العلم ف مجته الفضتو لم يكنليصااه إل ا م اات هااو علي ااه مااتلم يعمم ااد علااى مشبيااي المركي ااتت الفضااتئيي و م ااوير عمااه ملا ا

المركيتت ال يكون إال من خاله اليحوا العلميي .

 مفتعه العلم والمكبولوجيت:العالهي ييبهمت عالهي مفتعليي لات امجتهين كه مبهمت يؤثر ف األخار-3

و يمرثر يه .

عالقة العلم والتكنولوجيا بالمجتمع

العل اام ب اات ومس ااعى إبس ااتب ع ااتلم يه اادل إل ااى وص اال وفه اام ومفس ااير الظا اواهر واألح ااداا

ومحتوالت ضي هت والمكبولوجيت وليدة العلام ومظهار مان مظاتهر م ييشتماه والمرجماي الواهعياي لمفتهيماه
وميتدئه وبظريتمه .ومب ر (المكبولوجيت) من م اكالت مكيال ا بساتن ماع الييئاي المحي اي ياه وهاد ماؤدي

إلى م اكالت جديادة .والمكبولوجيات وثيشاي الصالي ياتلعلم وعلاى عالهاي مفتعلياي معاه وكالل ماع المجمماع

أيضت ومم ور يم ورر ويلمش العلم والمكبولوجيات ماع المجمماع فا الم ييشاتت االجممتعياي لكاه مان حلاوه
الم ااكالت الم ا مثيرهاات المكبولوجياات والمفساايرات الم ا يساافر عبهاات االسمشصااتو العلم ا

فااتلمجممع يحمااتج

المكبولوجيت الم موفرهات م ييشاتت العلام وكاه مبهات يحماتج إلاى دعام المجمماع ومساتبدمه للعلماتو ومموياه

اليحااوا الما يشومااون يهاات ومماارثر المكبولوجياات يااتلشيود والحاادود الما يضااعهت المجممااع أمتمهاات( .زيمااون

)114 : 2111

فلو مميعبت عالهي العلم والمكبولوجيت سواو أخالت علاى عالهاي ثبتئياي أو عالهاي ثتلوثياي سبموصاه

إلى أبهت عالهي معشدة مفتعليي ممداخلي .ويمكن ممثيه هلر العالهي
العلم

المجممع

المكبولوجيت

وممت هو جدير يتللكر أن العالهي يين العلام والمكبولوجيات والمجمماع لايس يتلضاروري أن مكاون

دائمت يتالمجتر ا يجتي فشد يكون لهت سلييتت وم كالت عديدة.
-4

القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع.

مجته آخر من مجتالت المبور المكبولوج واخمصر إلاى Science Technology S.T.S
 & Society Issuesوهو مجته ابيث عن مجته العالهي يين العلم والمكبولوجيت والمجممع .ويركز هلا
المجته على الم اكالت والشضاتيت البتمجاي عان مفتعاه العلام والمكبولوجيات والمجمماع والما مابعكس آثترهات

سليت على الفرد وييئمه محليت وعتلميت.
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وهد حدد (الوسيم

 )2111الشضتيت البتمجي عن المفتعه يين العلم والمكبولوجيت والمجممع.

-1

الجوع ومصتدر الغلاو.

-2

بوعيي الهواو والغالل الجوي.

-4

صحي ا بستن ومت يعمريهت من أمراف.

-3

المصتدر المتئيي.

-5

بشص مصتدر ال تهي.

-4

المواد الخ رة.

-9

المفتعالت البوويي.

-6
-1
-11

اسمخدام األراض .

المصتدر المعدبيي.

ابشراف البيتمتت والحيوابتت( .الوسيم

وأضتل (صيري عيد الراض
-

البمو السكتب الممزايد

)144 : 2111

 )44:2111لهلر الشضتيت هضيمين همت:

مكبولوجيت المسلح والحروب.

وحم ااى يك ااون الف اارد ممب ااو ار مكبولوجي اات يشمضا ا معرف ااه يملا ا الشض ااتيت ومعرف ااي أس اايتيهت وبمتئجه اات

وأضرارهت وكيفيي اسمخدامهت ومت يمعل يهت من معرفي.

-5

التطبيقات الحديثة للعلم والتكنولوجيا.

وي ااممه هاالا المجااته علااى كااه ماات هااو حااديا ومساامحدا ماان م ييشااتت العلاام والمكبولوجياات ف ا

جميع مبتح وميتدين الحيتة ا بستبيي ومبهت.
-

مكبولوجيت المعلومتت.

-

الحتسيتت اآلليي.

-

يكي ا بمربت.

مكبولوجيت االمصتالت.

األهمتر الصبتعيي.

-

الشبوات الفضتئيي.

-

الهوامل الممبشلي (المحموه).

-

المكبولوجيت ال ييي والعالجيي.

-

المكبولوجيت الحيويي.

-

الهبدسي الوراثيي.
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مكبولوجيت الفضتو.

-

مكبولوجيت ال تهي الممجددة.

-

المكبولوجيت البوويي.

-

مكبولوجيت المواصالت.

-

مكبولوجيت إبمتج ومصبيع الغلاو.

-

مكبولوجيت الميكبه الزراعيي.

-

مكبولوجيت المعتمالت المجتريي المعدبيي.

-

مكبولوجيت المصبيع الحديثي.

مكبولوجيت مدوير البفتيتت.

-

مكبولوجيت المعدين.

-

مكبولوجيت المعليم( .صيري ومحمد )311 :2114
وفا ا ا

ااتر لام ااه اس اام تع (الزع ااتبين  )91-49 :2112محدي ااد ع اادة مج ااتالت مموهع ااي م اان

المسمحدثتت العلميي والمكبولوجيي ف م لع الشرن الحتدي والع رين وه .
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الثورة الييولوجيي :حيا مبشسم إلى ميتدين هبدسي الجيبتت

 اسمخدام هبدسي البظم الحيويي ف إبمتج األعضتو الي ريي. االسمبستخ ف الثدييتت.-2

مكبولوجيت المواصالت واالمصتالت.

-4

الموسع ف إبمتج ال تهي الممجددة.

-3

ثورة المعلومتت.

-5

أيحتا اللرة.

-4

إبمتج األجهزة والمعدات األكثر حداثي وم ور.

-9

الحتسيتت االلكمروبيي.

-6
-1

أيحتا الفضتو وم ييشتمهت.
اسمخدام العلم والمكبولوجيت ف إبمتج أجهزة فتئشي الدهي والكفتوة والحجم.

 -11فيزيتو الليزر وم ييشتمهت.

وممات سااي فيجاب علااى الفارد الممبااور مكبولوجيات ا لمااتم يتلحاد األدبااى حاوه ملا المجاتالت يماات

م مله من موضوعتت وميتدين فرعيي.

20

وعلااى جتبااب آخاار ياارى الاايعف أن أي مجااتالت المبااور المكبولااوج ممحاادد يتلمجااتالت الفرعيااي

للمكبولوجيت مثه مكبولوجيت المعلومتت ومكبولوجيت االمصتالت ومكبولوجيت المعليم ومكبولوجيت المواصاالت
ومكبولوجيت الزراعي ومكبولوجيت الصبتعي والمكبولوجيت الحيويي ومكبولوجيت ال ييعي.

أبعاد التنور التكنولوجي:

يمكن محديد أيعتد المبور المكبولوج على ضاوو مفهاوم المباور المكبولاوج وعلاى ضاوو سامتت

أو خصتئص ال خص الممبور مكبولوجيت والم يمكن إجمتلهت ف األيعتد المتليي:
-1

البعد المعرفيCognitive Dimension :

ي اامه اليعااد المعرفا  Cognitive Dimensionالمعلومااتت الالزمااي لفهاام ييعااي المكبولوجياات

وخصتئصهت وميتدئهت وعالهمهت يتلعلم والمجممع والشضتيت البتمجاي عان مفتعلهات ماع العلام والمجمماع كمات

ي مه المعلومتت األستسيي حوه م ييشتت المشبيي و ر المعتمه معهت وحدود اسمخدامهت هلا إلى جتبب
مصويب األفكتر والمفتهيم اليديلي (الخت ئي) لدى األفراد حوه المشبيي وم ييشتمهت.

-2

البعد المهاريPsychomator Dimension :

ي اامه ه االا اليع ااد جمي ااع أبا اواع المه ااترات الما ا يبيغا ا إكس ااتيهت للف اارد الع ااتدي فا ا إ ااتر مب ااورر

المكبولوج حيا مضم المهترات العشليي واالجممتعيي الالزمي للمعتمه مع المكبولوجيت وم ييشتمهت.
-3

البعد الوجدانيAffective Dimension :

ي اامه ه االا اليع ااد عل ااى جمي ااع المخرج ااتت لات الص االي يتلجتب ااب االبفع ااتل الع اات ف ك ااتلوع

المكبولوج والحس المكبولوج و الميوه المكبولوجيي واالمجتهاتت المكبولوجياي والشايم المكبولوجياي وأوجاه
مش اادير العل اام والمكبولوجي اات و يك ااون للا ا عل ااى كتف ااي مس اامويتت الجتب ااب الوج ااداب ممثل ااي فا ا االس اامشيته

واالسمجتيي وممثه الشيم و المبظيم و الممييز.

كمت أبه ي مه الجتبب األخاله الممعل يرخالهيتت المكبولوجيت على مسمويين همت:
 .1مسا ااموى إبما ااتج المكبولوجيا ااتت ويحا ااوا م ويرها اات وها ااو خا ااتص يتلعلما ااتو واليا ااتحثين ف ا ا مجا ااته
المكبولوجيت.

 .2مس ااموى اس اامخدام الم ييش ااتت المكبولوجي ااي فا ا مج ااتالت الحي ااتة اليومي ااي وه االا المس ااموى خ ااتص
يتألفراد العتديين اللين يسمخدمون المكبولوجيت (اليتيف )21 :2119

وأضتل (صيري ومحمد  )2114إلى مل األيعتد:

-1

البعد األخالقي Ethical Dimension

إلا كتباات أخالهيااتت العلاام والمكبولوجياات ممثااه مجااتال ماان أهاام مجااتالت المبااور المكبولااوج فااإن

اليعااد األخالها يمثااه يتلمااتل أحااد أهاام أيعااتدر حيااا يركااز هاالا اليعااد علااى إكسااتب الفاارد العااتدي أبماات

الساالو األخالها ومعااتييرر عبااد المعتمااه مااع م ييشااتت العلاام والمكبولوجياات واساامخدامهت كماات يركااز أيضاات

22

على رفع مسموى وع لل الفرد يتلشضتيت األخالهيي لات الصلي ياتلعلم والمكبولوجيات ومبمياي هدرماه علاى

فهم ومحليه أسيتب مل الشضتيت وبمتئجهت.

بعد اتخاذ القرار Decision Making Dimension

-2

ويمثااه هاالا اليعااد أهاام أيعااتد المبااور المكبولااوج حيااا يااؤثر ف ا األيعااتد األخاارى ويماارثر يهاات

ويركز هلا اليعاد علاى مرهياه الفارد العاتدي ومدريياه واكساتيه الشادرة علاى امخاتل الشا اررات واصادار رأي أو
حكاام صااتئب عبااد مواجهمااه ألي موهاال أو م ااكلي أو هضاايي لات صاالي يتلمكبولوجياات حيااا يكااون علااى

الفاارد امخااتل الش ارار المبتسااب ماان خاااله عمليااي ابمشااتو أو اخميااتر مب ش ا يااين مجموعااي ماان الحلااوه أو

األحكااتم أو اآلراو اليديلااي والمفتضاالي ييبهماات ويمكاان إجمااته إج اراوات امخااتل الش ارار ف ا خمااس م ارحااه.
المخ ي

-3

إحراز الييتبتت مبظيم الييتبتت مركيب الييتبتت امختل الشرار.

البعد االجتماعي Social Dimention

وي مه هلا اليعد على كتفي الخيرات الم يلازم إكساتيهت للفارد حاوه مجاتالت المباور المكبولاوج

والم ممعل يتآلثتر والبمتئح والشضتيت االجممتعيي والمغييرات االجممتعيي السلييي وا يجتييي البتمجي عن
العلم والمكبولوجيت ومدى ابعكاتس للا علاى العاتدات والمشتلياد والشايم االجممتعياي ألي مجمماع( .صايري

ومحمد )311 : 2114

يخل ا الاايعف يااين أيعااتد المبااور المكبولااوج ومجتالمااه لكاان ثمااي فااتر ييبهماات فريعااتد المبااور

ممبور مكبولوجيت.
ا
المكبولوج معب أوجه أو جوابب المعلم الم يجب أن يكمسيهت الفرد لك يكون

أمت مجتالت المبور المكبولوج فم اير إلاى المياتدين المخملفاي والم ييشاتت الممعاددة للمكبولوجيات

مثا ااه مكبولوجيا اات المواصا ااالت و االمصا ااتالت مكبولوجيا اات الز ارعا ااي مكبولوجيا اات الصا اابتعي مكبولوجيا اات

المعليم.

فتأليعااتد يمكاان أن مكااون أهاادافت أستساايي للمبااور المكبولااوج

وف ا الوهاات بفسااه ه ا مخرجااتت

البمتئح الم يبيغ محشيشهت ف الفرد الممبور مكبولوجيت فهلر األيعتد ممداخلي وممفتعلاي وال يمكان عزلهات.
حيا يؤثر كه مبهت ف اآلخر ويمرثر يه.

الخبرات التي ينبغي إكسابها للفرد كي يكون متنو ارً:

 .1فهم ييعي المكبولوجيت و ييعي عالهمهت يتلعلم من بتحيي ويتلمجممع من بتحيي أخرى.
 .2ممتيعي الم ورات الممالحشي والمسممرة ف

مى مجتالت وميتدين المكبولوجيت.

 .3فهاام الشضااتيت البتمجااي عاان مفتعااه العلاام والمكبولوجياات والمجممااع ومحليااه أساايتيهت وبمتئجهاات وامخااتل
الش اررات المبتسيي حيتلهت.

 .4معرفااي الميااتدق والمفااتهيم والبظريااتت العلميااي الما هتماات عليهاات الم ييشااتت المكبولوجيااي ومعرفااي
المعلومتت الختصي يمركيب هلر الم ييشتت وهواعد المعتمه معهت واسمخدامهت.
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 .5اساامخدام الم ييشااتت المشبيااي الموجااودة فا حيتمااه اليوميااي لرفتهيمااه وحااه م ااكالمه وللا يرساالوب
صحيح يحش الفتئدة له ولمجممعه ويحتفظ على مل الم ييشتت.

 .6إمشتن المهترات العمليي والعشليي الالزمي للمعتمه مع األجهزة والمواد المكبولوجيي.

 .4محدي ااد الح اادود األخالهي ااي الس اامخدام المكبولوجي اات وفه اام اآلث ااتر االجممتعي ااي وال اارعيي والشتبوبي ااي
الممرميي على مخ

مل الحدود.

 .1إمشتن لغي المكبولوجيت وفهم الحد األدبى من مل اللغي والمعتمه معهت .
 .9الوع يرهميي المكبولوجيت ف حيتة الي ر ومشدير دورهت ف رفتهيمهم.

 .11الوع يروجه المشبيي األخرى واألضرار الم ممرمب على سوو اسمخدامه.

(أيو عودة )29 :2116

لماذا التنور التكنولوجي للمعلمين:

المبور المكبولوج ال يعب أن يكون المعلم مهبيت ف مجته المكبولوجيت ولكن يعب :
 .1أن يكون لدياه مساموى مان الشادرة المب شياي  Logic Abilityوالما يادوبهت ال يصاه إلاى مساموى
الفه اام الم ل ااوب للمف ااتهيم والمصا ا لحتت المكبولوجي ااي الالزم ااي لممتيع ااي الم ااورات المكبولوجي ااي

الحتدثي والمؤثرة وظيفيت على مجممعبت.

 .2أن يكون لديه الشدرة على هراوة وفهم أيي موضوعتت أو هضتيت مكبولوجيي ف جريدة أو مجلي.
 .3أن يكون لديه الشدرة على فهم كيفيي عمه المكبولوجيتت الممشدمي واألستسيي الالزمي لحيتمبت.

 .4أن يكااون لديااه ا حسااتس ياارن المكبولوجياات جهااد عشل ا مم لااب لحااه الم ااكالت الم ا مواجهباات
ومفهم مت يين المجممع والمكبولوجيت المسمخدمي من مفتعه.

()James, 1989: 3-28

ولشااد ارمااي إعااداد المعلاام ف ا الجتمعااي إعاادادا جياادا يمكبولوجياات إعاادادر مماات يسااهم ف ا إمشااتن متدمااه
العلميي ومراعتة الدهي ف محديدهت وهد حدد المهممين ثالثي أبمت الممال المكبولوجيت أو اكمستيهت وه

ال راو البشه والمشليد الخل وا يداع.

للا يبيغ أن يكون المعلم على وع كيير يمت ممركه المكبولوجيت من آثتر على مالميلر حيا ممرثر

كثياار ماان عااتدات المالمياال يتساامخدامهم للوسااتئه المكبولوجي ااي مثااه الش اراوة والبااوم وهضااتو وهاات الفااراغ

وابجتز الواجيتت المبزليي كمت يجدر يتلمعلم أن يحي علمت ود ارسي ياتل ر واألساتليب المكبولوجياي فا
العمليي المعليميي( .عرفي والشتض

)33:2111

ويؤكااد جيرما ( )Jeremy, 2009علااى أهميااي م ااوير مهااترات المعلاام إزاو اساامخدام المكبولوجياات

ودمااح م ييشتمهاات ف ا مجااتالت المعلاايم المخملفااي وضاارورة إكسااتب المعلمااين مساامويتت عتليااي ماان الثشااي

والكفتوة المرمي ي يهلر المهترات.

ممت سي بجد أن مبور المعلم مكبولوجيت يساتعدر علاى محساين ومشاويم أدائاه يتساممرار وزياتدة إبمتجاه

ويبعكس لل على كفتوة ال ليي ومرهيلهم.
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احملور الثان
األداء
 مفهوم األداء.
 مفهوم التقويم.
 خصائص عملية التقويم.
 أسس التقويم الرتبوي
 أنواع التقويم.
 جماالت التقويم.
 أساليب التقويم وأدواته.
 اسرتاتيجيات التقويم.
 مفهوم تقويم األداء وخصائصه.

مفهوم األداءPerformance Concept

يعمير مفهوم األداو من أكثر المفتهيم اسمخدامت ف المجته المريوي ولكن بجد اليعف يصعب

علياه المفريا فا معباى األداو والمهاترة والكفتياي وماان خااله اليحاا فا األداو المرياوي حتولات اليتحثااي
موضيح الفر يين هلر المفتهيم.

أوالً :األداء في اللغة

يعرل المعجم الوسي األداو على أبه:

لفااظ م اام ماان الفعااه ( ّأدا) ويعب ا ( ّأدى) ال ا و أهااتم يااه والاادين :هضااتر والصااالة :هااتم يهاات
وال ااهتدة أولااى يه ات واليااه ال ا و :أوص اله إليااه و(مااردى) ل ماار :أخاال أداور واساامعد لااه( .مااردى) األماار:
هضى (الفمالوى )24:2113
ثانياً :مفهوم األداء إصطالحاً

يعرفا ااه (سا ااكر والخزبا اادار  )655:2115علا ااى أب ا ااه السا االو المرئ ا ا الظا ااتهري الا االي يمك ا اان

مالحظمه ومشديرر ومشويمه.

ويعرل (زيماون  )56:2113علاى أباه سالو يميعاه الفارد عباد هيتماه ي ا و مات هاد ال يسام يع

اآلخرون هيتس هلا ال

و ولكن يمكن هيتسه يشياتس أداو الفارد عباد الشياتم ياه فشاد يحادا مادريس ويبامح

عبه معليم يشتس يشيتس أداو وسلو ال ليي.

ويرى (األ ت و عيد المبعم  )219:1992أن األداو هد يكاون ظاته ار فايمكن مالحظماه كربمات

السلو الحركيي سواو كتبت لفظيي أو عمليي وهد يكون األداو خفيت ير مالحاظ كتكمساتب امجتهاتت
و ميوه و هيم و لكبهت ممرجم إل أداوات ف مواهل معيبي عبد اسمثترة الفرد ولل يمكان الك ال عبهات

و المع اارل عليه اات  .ويع اارل (بص اار  )199:2115أدو المعل اام يرب ااه إبج ااتز وممترس ااي المعل اام فا ا ظ ااه
الظرول وا مكتبتت الممتحي يصرل البظر عمت يسمغرهه األداو من الوهت والجهد.

ويعرفه (اللشتب والجمه  )129:1992على أبه كه مت يصدر عن الفرد من سلو لفظا

أو

مهتري وهو يسمبد إلى خلفيي معرفيي ووجدابيي معيبي .وهلا األداو يكون على مسموى معين ويظهار مان

هدرمه على أداو عمه مت.

وياارى ( ار ااد وسااعودي) أن األداو هااو هاادرة معليميااي بوعيااي وي ل ا عليهاات الشاادرة الفبيااي وم ااممه

على كه مت يشوله المعلم ف الموهل المعليم  ( .ار د وسعودي )469:1991

وي ااير أداو المعلاام إلااى ساالو المعلاام فا أثبااتو مواهاال الماادريس ساواو داخااه الصاال أم خترجااه

ويالحظ أن هلا األداو هو المرجمي ا جرائيي لمت يشوم يه المعلم من أفعته واسمراميجيتت ف المدريس أو

فا إدارماه للصال أو إسااهتمه فا األب ا ي المدرساايي أو يرهات مان األعمااته أو األفعاته الما يمكاان أن
مسهم ف محشي مشدم ف معلم المالميل (حسن وآخرون )29:2113
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ويعاارل (الخوالاادة  )361:2112أداو المعلمااين يربااه هاادرمهم علااى ممترسااي عمااه محاادد ي ارمي

يردوارهم المريويي والمعليميي يكفتيي وامشتن.

مماات سااي بجااد أن أداو المعلاام عيااترة عاان اساامجتيتت ومهااترات يصاادرهت المعلاام أثبااتو عملااه ف ا

المواهل المدريسيي المخملفي واللي يمكن مالحظمه ومشديرر ومشويمه.

وم اارى (الف اامالوي  )29:2113أن األداو ه ااو م اات يبجا ازر المعل اام فا ا مه ااتم المه ااترات والكفتي ااتت

ي كه هتيه للشياتس .فمان الممكان هياتس أداو المعلام وفا اساممترة المالحظاي الموضاوعيي الما معاد لهالا
الغرف كمت أبه من الممكن هيتس بماتئح أداو المعلام عان ريا هياتس أداو أو سالو المامعلم الالي يعاد

حصاايلي الماادريس الفعااته وأن األداو كا يكااون فعااتال يجااب أن يكااون لا كفااتوة عتليااي .أماات المهااترة فها

ضرب من األداو معلم الفرد أن يشوم ياه يساهولي وكفاتوة ودهاي ماع اهمصاتد فا الوهات والجهاد ساواو كاتن

هلا األداو عشليت أو اجممتعيت أو حركيت.

أمت الكفتيي فه هدرات بعير عبهات يعياترات سالوكيي م امه مجموعاي مهاتم (معرفياي – مهترياي –

وجدابيااي) مكااون األداو البهااتئ المموهااع وابجااتزر يمسااموى معااين ما ي
ارف ماان بتحيااي الفتعليااي والما يمكاان
مالحظمهت ومشويمهت يوستئه المالحظي المخملفي.

ويخملاال األداو عاان الكفتيااي الم ا يشصااد يهاات إبجااتز وممترسااي المعلاام ف ا ظااه ظاارول معليميااي

داخل وخترج مع االهممتم يموفير الوهت والجهد.

وممت سي يمكن الشوه يارن الكفتياي أعام وأ امه مان المهاترة فتلمهاترة معاد أحاد عبتصار الكفتياي

والمهااترة مم لااب اارو الساارعي والدهااي والمكياال ومسااموى الااممكن ف ا حااين مم لااب الكفتيااي أهااه جهاادا
ووهمت .فإلا محششت المهترة فهلا يعب محش الكفتيي ولكان هبات ال يعبا أباه إلا محششات الكفتياي فاال يعبا
يتلضرورة محش المهترة.

أمات األداو لكا يكاون فعاتال يجااب أن يكاون لا كفتياي عتلياي .والكفتيااي مارمي يمساموى معاين ماان

األداو.

مفهوم التقويم Evaluation

المشويم كمت ورد ف هتموس المص لحتت اللغويي األدييي هو إزالي العوج.

التقويم لغة:

هااوم ال ا و أي حساابه وعدلااه وصااححه وهااوه الخليفااي العااتده" :ماان رأى ماابكم ف ا اعوجتجاات
فيشومه" وبشوه مشويم األسبتن أي يمعبى المصويب والمحسين والمصحيح (محتضرات ف الشيتس والمشويم :د.
عت ل األ ت د .صال البتهي الجتمعي ا سالميي  -زة)
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التقويم اصطالحا:
يعرفااه (عشااه  )44:2111يربااه محديااد ماادى ماات يلغبااتر ماان بجاات ف ا محشي ا األهاادال الم ا

بسعى إلى محشيشهت يحيا يكاون عوبات لبات علاى محدياد الم اكالت وم اخيص األوضاتع ومعرفاي العشياتت
والمعوهتت يشصد المحسين والم وير للعمليي المعليميي ومستعدمهت على محشي مجمه أهدافهت.

وي اارى (عي ااد اله ااتدي  )292:2112أن المش ااويم ه ااو عملي ااي اله اادل مبه اات د ارس ااي م اادى بج اات

األهدال واألستليب والوستئه المسمخدمي من أجه إع تو الشتئمين على اليربتمح صورة واهعيي مستعدهم
ف الم لع للمسمشيه ووضع الخ

واليرامح الجديدة.

ويعاارل (عااودة  )1915المشااويم يربااه :عمليااي مبظمااي لجمااع ومحديااد المعلومااتت يغاارف محديااد

درجي محشي األهدال وامختل الش اررات ي ربهت"( .عودة )31 1915

وياارى (األ اات و عيااد الماابعم  )49 1992أن المشااويم جاازو ال يمجا أز ماان العمليااي المريويااي يااه

معاارل ماات محشا ماان األهاادال ومااتلم يمحشا مبهات .أي أن لااه دو ار م خيصاايت واضااحت يااه يمحاادد الجهااد
الالزم للمعلم ويه مزداد الدافعيي وعلى أستسه يمم مصبيل ومرفيع المالميل من مسموى إلى آخر .وهاو

يسااتعد ف ا موجيااه المعلمااين وار ااتد المالمياال واعااتدة البظاار ف ا أساالوب الماادريس والمبهااتج وا دارة
والييئي المعليميي ومبظيمهت وا مكتبتت وموظيفهت ويرمي المشويم يتألهدال الم يمم ف ضوئهت ويمخي

ياادوبهت"( .األ اات وعيااد الماابعم  )49:1992كماات ويخلص ات إلااى أن المشااويم هااو محديااد هيم ا لماادى محش ا
الصفتت الم لويي أو مشدار مت يبشص مبهت وكيفيي إكمتله أو محديد هيمي ال

و"

(األ ت وعيد المبعم )51:1992

وممت سي فعمليي المشاويم لام معاد هتصارة علاى الحكام علاى المعلام يتلبجات أو الف اه مان خااله
االممحتباتت و المشااويم المشلياادي يااه ممضامن عمليااي المشااويم إصاادار أحكاتم مشمربااي يخ ا لمعااديه المسااتر

المريوي المعليم و الره يتلمبظومي المريويي يكتفي أيعتدهت و عبتصرهت .

خصائص عملية التقويم:


عملية تشخيصية:

حيا مسمخدم ف محديد المسموى األوه لمهترات ال ليي هيه اليدو ف العمليي المعليميي.



عملية عالجية:

ممضمن اهمراحتت لحه م تكه ومشديم العالج لمت يحدا من أخ تو



عملية وقائية:

حيا ممبع حدوا الخ ر أو مك اررر.



عملية شاملة:

حيااا م اامه جميااع الجوابااب العمليااي العلميااي المعليميااي س اواو كااتن معلاام – تلااب – مبهااتج –
أهدال – أستليب.
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عملية مستمرة:
حيااا أبهاات يجااب أن مسااممر أثبااتو العمليااي المعليميااي ماان خاااله االخميااترات اليبتئيااي وكاالل عبااد

بهتيي العمليي المعليميي العلميي .يتسمخدام االخميترات الجمعيي( .الهويدي )143:2112

أسس التقويم التربوي Basis of Educational Evaluation

يعمياار المشااويم جاازوا ممكااتمال ماان عمليااي المعلاايم والاامعلم وياادوبهت ال ماامم الفتئاادة المموخااتر ماان

العمليي المعليميي وللمشاويم أهمياي وخ اورة حياا أن بمتئجهات مهماي لصابتع الشارار ألبهات مازودهم يرساس
مشببي يمكبهم اعممتدهت ف إصدار الش اررات وللل يمكن ميب عدة أسس لعمليي المشويم وه :

 أن يكون المشويم تمال لكه أبواع ومسمويتت األهدال المعليميي ولكه عبتصر العمليي المعليمييالمعلميي والعوامه المؤثرة فيهت.

 أن يكااون المشااويم ممكااتمال يمعبااى أن يكااون هباات ما اري ممكتمااه ومبسااي يااين األدوات الممعااددةالمسمخدمي ف المشويم.

 أن يكون المشويم عمليي مشدير مسممرة لمدى مت يحششاه اليرباتمح المرياوي مان األهادال المرساوميلعمليي المعليم حمى يمسبى مصحيح مستر عمليي المعلم.

 -أن ياامم المشااويم ي ريشااي معتوبيااي ي ااتر فيهاات كااه ماان يااؤثر ف ا العمليااي المعليميااي ويماارثر يهاات

كتلمعلمين والمديرين والم رفين المريويين ولو الخيرة وأولياتو األماور وفارص للمشاويم الالام مان

جتبب الملميل وكلل من جتبب المعلم.

 أن يك ااون المش ااويم ممس ااشت م ااع أه اادال الم اابهح يمعب ااى أن يمص ااه يم اات يبيغا ا إبج ااتزر ف ااإن ك ااتناليربتمح المدريس يرم إلى بمو خصيي الملميل فإن عمليي المشويم يجب أن مشلاه مان الفارو
الفرديي ف األداو ومكثر من المشتربتت الجمتعيي.

 أن ييبى المشويم على أستس علم يمعباى أن مماوافر فا األدوات المسامخدمي فياه مجموعاي مانالخصتئص كتلصد والثيتت والموضوعيي والمبوع والمميز.

 أن يميز المشويم يين مسمويتت األداو المخملفي ويك ل عن الفرو والشدرات الممبوعي للمالميل. أن يكااون المشااويم خصاايت عالجياات أي يصاال باواح الشااوة والضااعل فا عمليااتت األداو وفابمتئح هلا األداو يشصد ا فتدة من بواح الشوة وعالج بواح الضعل ومداركهت.

 أن يك ااون المش ااويم وظيفي اات يمعب ااى أن يس اامفتد مب ااه فا ا محس ااين العملي ااي المعليمي ااي المعلمي ااي وفا اإحداا مغيرات إيجتييي ف جميع عبتصرهت.

 أن يبظاار إلااى المشااويم كوساايلي لمحسااين العمليااي المعليميااي ف ا ضااوو األهاادال المب ااودة ولاايسكفتيي ف حد لامه.

 أن ي ارعااى فا المشااويم البتحيااي ا بسااتبيي يمعبااى أن يماار أثا ار يياات فا بفااس الملمياال فااال ي ااعريربه بوع من العشتب.
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 -أن يراعى ف المشويم االهمصتد ف الوهت والجهد والمته.

(السيد عل

)236:2113

وماان خاااله للا يمكاان الشااوه إن عمليااي المشااويم عمليااي مخ ا لهاات و ليساات ع اوائيي كماات أبهاات

تملي يبيغ أن يشوم يهات اخص مادرب مساعى إلا إصادار حكام علاى ا مات يحياا محادا مغيارات

إيجتييي ف جميع عبتصرهت .

أنواع التقويم:

أوالً :التقويم القبلي:

هلا البوع من المشويم يجري هيه عملياي الامعلم وميارز أهمياي المشاويم الشيلا مان خااله مات يك افه

ماان مم ليااتت سااتيشي لاادى المالمياال وخلفيااتمهم المعرفيااي لموضااوع الاامعلم يحيااا يمكاان إعااتدة البظاار ف ا
األهدال المعليميي الم وضعت أستست لمحشيشهت من خاله عمليي المعلم.
ثانياً :التقويم التكويني والبنائيFormative Evaluation :

يجري هلا البوع من المشويم أثبتو عمليي المعلم ويمم ي كه دوري حيا يزودبت يمعلومتت مسممرة

عن سير العمليي المعليميي وم ورهت ويهدل إلى محدياد فتعلياي ار المعلايم المخملفاي مان أجاه م ويرهات
بحو األفضه ومحديد بشت الشوة والضعل للمسمويتت المعليميي للمالميل ممت يجعلبت بعمير هالا الباوع مان

المشويم مشويمت خصيت

ثالثاً :التقويم الختاميSummative Evaluation :

يجاري المشاويم الخماتم فا بهتياي عملياي المعلاايم لوحادة د ارسايي أو فصاه د ارسا أو سابي د ارساايي

يهدل محشي الوظتئل األستسيي لعمليي المشويم (ملحم .)44-26 2115

مخلص اليتحثي إلى أن عمليي المشويم وسيلي وليست تيي فا حاد لامهات ومشاوم يوجاود معلوماتت

كمت أبهت وسيلي للم وير فه مسعى إلى محديد هيمي ال

المعليميي من يدايمهت إل بهتيمهت .

و كمات أبهات مكاون فا جمياع م ارحاه العملياي

مجاالت التقويم Evaluating Fields

يشوم الباتس ي اكه عاتم يعملياي المشاويم فا حياتمهم اليومياي وفا مخملال الب ات تت واأل اراف

واألهدال فتلي ر يمحدثون عن حيهم ل

فتلمشويم عمليي م ت ي جدا مممد لمغ

و وكرههم آلخر أو حيهم ل اخص وكارههم لصافي فا آخار.

عدة أحكتم مخملفي.

(الدوسري )116:2114

ويشوه (الظتهر وآخرون  )24-24 : 2112أن مجتالت الشياتس والمشاويم م امه جمياع جواباب

العمليي المريويي وأهم هلر الجوابب هو:

 مشويم األهدال المريويي العتمي من حيا موثيشهتأ.

ب.

مولهت امستههت فهه ه :

مرميي ف أولويتت ف ضوو أهميمهت للمجممع.
ممراي ي وممكتملي فيمت ييبهت.
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ت.
ا.

هتيلي للمحشي .

مبسجمي مع فلسفي المرييي ف المجممع.

 مشويم المبهتج المدرس من حيا:أ.

مالوممه ألهدال المرييي.

ب.

أثرر ف إحداا المغيير المر وب ف سلو الممعلمين.

ت.

محشي أهدال المرييي األخرى.

أ.

هه مم إخراجه ي ريشي م وهي وواضحي.

 مشويم الكمتب المدرس من حيا:ب.

هه كتبت متدمه مالئمي لمسموى الممعلمين.

ا.

هه مكتليل يتعمه واخراجه معمدلي.

ت.

هه مبتسب متدمه األهدال المموهع محشيشهت.

 -مشويم اليبتو المدرس  :من حيا مالوممه لمبفيل المبهتج صالحيمه لالسمعمته بظتفمه

تيعه

الجمتل .

 -مشويم البتمح المريوي.

رال المريوي.

-

مشويم ا

-

مشااويم الم اريعتت المريويااي ماان حيااا :ااتملي-محااددة-مخاادم أهاادال المرييااي-محاادد المساائوليي-

إبستبيي.

 مشويم المعلم من حياا :خصايمه-مؤهالماه -تهماه-محملاه للمسائوليي-دافعيماه-بماور األكاتديموالمريوي.

 مشااويم الوسااتئه المعليميااي ماان حيااا :بوعيمهاات-موفرهاات ي ااكه مبتسااب-كلفمهاات-مالئممهاات لمحشي ااألهدال.

 مشاااويم المبظااايم وا ج ا اراوات ا دارياااي مااان حيا ااا أبا ااه يااابظم ويسا ااهه عمليا ااي االمص ااته-يفا ااوفالصالحيتت-يستعد ف سرعي األداو ا داري-ديمش ار

.

 مشويم عمليي المشويم بفسهت :فهه م مه على أدوات مشويم ممعددة-مسمعمه أستليب مشويم مبتسابأهاادال المبهااتج-م اامه علااى مشااويم جميااع جوابااب البمااو-مب ااوي علااى مميااع وم ااخيص اآلثااتر
االجممتعيي.

 مشويم العالهي يين المدرسي والمجممع من حيا:أ.

ب.
ت.

هه يشدم المجممع الدعم الالزم للعمليي المريويي.

هه ي تر أعضتو من المجممع ف مجتلس اآليتو والمعلمين المدرسيي.

هه يشّدر المجممع أعضتو المؤسسي المريويي.
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ا.

هه يستهم المريويون ف ب ت تت المجممع والمخ ي للمبميي.

 مشااويم ال تلااب :يمضاامن مشااويم ال تلااب جوابااب عدياادة ممعلا يااتلبواح المخملفااي ل خصاايمه فهااوي مه على إصدار حكم عن محصيله وهدرامه واسمعدادامه و خصيمه وميوله وامجتهتمه.

وممات سااي معمياار ال اموليي ماان أهاام الصاافتت الما ممصاال يهاات عملياي المشااويم لم اامه األهاادال

يمس اامويتمهت المخملف ااي و المبه ااتج و الم اامعلم يجمي ااع جواب ااب بم ااور و المعل اام والوس ااتئه المعليمي ااي
وا دارة المدرسيي والبتمح المريوي و ا

رال.

أدوات التقويم Tools Of Evaluation

هبت وستئه ممبوعي وممعددة يمكن لليتحا أن يشاوم يإعادادهت لمساتعد فا عملياي المشاويم ولكان

يجاب م ارعاتة أن بجاات عملياي المشاويم مرهااون دائمات يساالمي األدوات المساامخدمي .فاتألدوات الما مصاالح
لمشويم مجته معين ال مصالح لمشاويم مجاته آخار األمار الالي جعاه اسامخدام أدوات المشاويم ي ريشاي آلياي
لمشويم أي ب ت إجراو ير سليم الخمالل الظرول وا مكتبتت.

(الخ يب .)95:1911

والخميتر أداة المشويم المبتسيي يمم محديد الهدل من عمليي المشويم أوال كمت يجب اخميتر أدوات

المشويم هيه اسمخدامهت للمركد من سالممهت وان امضح عدم صالحيمهت فعلى اليتحا إعداد أدوات أخرى

مبتسيي .ومن أهم األدوات الم اسمخدممهت اليتحثي ف دراسمهت االسمييتن وي تهي المالحظي.

االستبيانQuestionnaire :

وهااو عيااترة عاان مجموعااي ماان األساائلي المصااممي لجمااع الييتبااتت الالزمااي عاان الم ااكلي محاات

الدراسي و ه من أهم الوستئه الفعتلي فا جماع الييتباتت اري ي أن يكاون اليتحاا علاى معرفاي دهيشاي
يتلييتبتت الم لوب جمعهت و يكيفيي هيتس الممغيرات المر وب دراسمهت ( .الصيرف

) 115 : 2112

وع ا ّارل (األ اات واألس اامتل  )116:2113االس اامييتن عل ااى أبا اه "أداة لات أيع ااتد ويب ااود مس اامخدم
للحصوه على معلومتت أو آراو يشوم يتالسمجتيي لهت المفحوص بفسه وه كمتييي محريريي".
بفسه.

وهااد اساامخدممهت اليتحثااي لشيااتس مسااموى المبااور المكبولااوج حيااا ه اتم يمعيئااي االسااميتبي المعلاام

بطاقة المالحظة:
معد المالحظي عملياي يشاوم يهات اليتحاا معممادا علاى إد اركاه وحواساه فا جمياع المعلوماتت عان
ظتهرة يبوي دراسمهت .ويمكن معريل المالحظاي علاى أبهات "وسايلي أستسايي وضاروريي ومصادر للحصاوه
على معلومتت عن الفارد موضاوع الد ارساي أو الموهال الصاف أو المادريي

كمات معبا مالحظاي سالو

الفرد ف مواهل الحيتة اليوميي العتديي وف مواهل اجممتعياي كتللعاب والحفاالت والارحالت وفا مواهال

ص اافيي معليمي ااي ومدرييي ااي ومش ااوم المالحظ ااي العلمي ااي المبظم ااي مبه اات عل ااى مالحظ ااي الس االو ومس ااجيله"

(ه تم وآخرون )419:2112
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ويرى (األ ت واألسمتل  )116:2113أن ي تهي المالحظي "ه أداة لشيتس المهاترات ومحلياه

العمااه وماامم ف ا مواهاال حشيشيااي أو ممتثلااي يديلااي ويشااوم يهاات ااخص آخاار ياار المفحااوص وممضاامن
الرصد أو المدوين"

وهاد اساامخدممهت اليتحثااي لشياتس مسااموى األداو الصااف العاتم و األداو الصااف المكبولااوج حيااا

هتم مدراو المدارس و الم رفين يمالحظي أداو المعلمين .

المقابلة:

معد أيضت بوع من أباواع أدوات المشاويم والمشتيلاي "ها وسايلي للحصاوه علاى معلوماتت أو آراو

الفئي المسمهدفي من خاله موجيه أسئلي فويي للمفحوص يجياب عبهات فا الموهال بفساه وها

ريشاي

فرديي( .األ ت واألسمتل )116:2113

حيا اسمخدممهت اليتحثي ف موجيه أسئلي للممخصصين المريويين لمممكن من معرفي كيفيي يباتو

أدوات الدراسي .

مااري اليتحثااي أن الساايب وراو كث ارة اساامخدام أدوات المالحظااي ف ا المرييااي والماادريس يرجااع إلااى

الدور الفعته اللي يمكان أن مؤدياه مان خااله محساين المادريس وم اويرر فتلوساتئه ممعاددة و كاه مبهات
يصلح لمشويم مجته معين و لك مكون عمليي المشويم ف مسترهت ا يجتي من إصدار الحكم و الك ل
عن بواح الشصور و عالجهت يجب اسمخدام أدوات مبتسيي و مبوعي و لو جودة و دهي.

استراتيجيات التقويم Evaluation Strategies

كمت مؤكد االمجتهتت المريويي الحديثي الحتجي إلاى بظاتم معليما ممحشا فياه معاتيير الجاودة مان

خاااله ممي از عمليتمااه واجراوامااه كماات ممحش ا ف ا مخرجتمااه المعااتيير الم ا وضااعت ف ا سااييه محشي ا
األهدال .للل كتن من الضروري االهممتم يتسمراميجيتت المشويم المريوي وم ويرهت لمت لهت مان أثار فا
محساين العملياي المعليمياي المعلمياي ومحشيا

ارو المشااويم الجياد الالي يمسام يتالسامم ارريي وال اموليي كماات

مساامدع مم ليااتت الم ااور للمجممعااتت يبااتو أدوات مشويميااي ممكبباات ماان إصاادار أحكااتم فا ظااه بمتئجهاات

وهلا يم لب ا م ار ومعتون كتفي الم تركين ف العمليي المعليميي المعلميي.

ومن اسمراميجيتت المشويم مت يل :

أوالً :استراتيجية التقويم المعتمد على األداء Performance Based Evaluation

إن هيااتم الماامعلم ياارداو عمل ا يظهاار ماادى إمشتبااه لماات اكمسااب ماان مهااترات ف ا ضااوو األهاادال

المعليميي المراد إبجتزهت ومضم هلر االسمراميجيي

 المشديم  Presentationعرف المامعلم أو مجموعاي مان الممعلماين لموضاوع محادد وفا موعادمحدد ظهتر مدى اممالكهم مهترات محددة.

 العرف الموضيح  Demonstrationوهو عرف افوي أو عملا للمامعلم أو مجموعاي مانالممعلمين لموضيح مفهوم أو فكرة.
33

 -األداو العملا

 Performanceإجاراوات المامعلم أو مجموعاي مان الممعلماين ظهاتر المعرفاي

والمهترات واالمجتهتت من خاله أداو مهمتت محددة يبفلهت أو يبفلوهت عمليت.

 الحااديا  Speechيمحاادا الماامعلم أو مجموعااي ماان الممعلمااين عاان موضااوع معااين خاااله فمارةمحااددة ومشياادة مثااه ساارد هصااي أو إعااتدة روايااي أو محاادا الماامعلم عاان فاايلم ااتهدر أو رحلااي هااتم

يهت أو هصي هرأهت.

 المعارف  Exhibitionعارف الممعلماين بماتجهم العملا مثاه بماتلج أو مجساتت أو صاورأو لوحتت أو أعمته فبيي أو مبمجتت أو أزيتو أو أ غته يدويي.

 -المحتكتة /لعب األدوار Simulation / Role Playing

 يبفال الماامعلم أو مجموعااي مان الممعلمااين حاوا ار أو بشت اات مات يرافشااه ماان حركاي يم ليهاات الاادور فاموهل ي يه موهفت حيتميت حشيشيت ظهتر مهترامهم المعرفيي والروائيي.

 -المبته ي  /المبتظرة  Debateحوار وبشتش فريشين من الممعلمين حوه هضيي مت.

ثانياً :استراتيجية التقويم بالقلم والورقة Pencil and Paper

معد االخميترات يربواعهت من اسمراميجيتت المشويم الشتئمي علاى الشلام والورهاي يحياا مشايس هادرات

ومهترات الممعلم.

ثالثاً :استراتيجية المالحظة Observation

مراهيااي المعلاام للماامعلم ولل ا ماان أجااه الحصااوه علااى معلومااتت مفيااد ف ا الحكاام عليااه ومشااويم

ريشي مفكيرر وسلوكه ومهترامه وهيمه وأخالهيتمه.

رابعاً :استراتيجية التقويم بالتواصل :

معرفي مت حششه الممعلم و ييعاي مفكيارر وأسالويه فا حاه الم اكالت مان خااله المواصاه ومبادرج

محت اسمراميجيي المواصه

 -المشتيلي Interview

 األسئلي واألجويي Questions and Answers -المؤممر Conference

خامساً :استراتيجية مراجعة الذات Reflection

مراجعاي الفاارد آل ارئااه ومعمشدامااه ومعترفااه ماان حياا أسسااهت ومعتبيهاات وكاالل بوامجهاات واالساامفتدة

ماان الخي ارة السااتيشي يمشااويم ماات معلمااه واساامخالص العياار ماان الخي ارات السااتيشي يهاادل االساامفتدة وفهاام
الخيرات الالحشي ويبدرج محت اسمراميجيي مراجعي اللات
 -مشويم اللات.

 يوميتت ال تلب.(ه ي

 ملل ال تلب.34

)42-63 :2119

مفهوم تقييم األداء Performance Assessment

مجموعاي مان االساامراميجيتت لم ييا المعرفاي والمهااترات وعاتدات العماه ماان خااله أداو الماامعلم

لمهترات محددة يبفلهت ي كه عمل مرمي يواهع الحيتة ولات معبى يتلبسيي له)Brualdi, 1998( .
ويع اارل (1996

 )Nitko,مشي اايم األداو يرب ااه إجا اراو مس اامخدم في ااه المهم ااتت للحص ااوه عل ااى

معلومتت عن مدى جودة معلم ال تلب وهدرمه على م يي مت معلمه من معترل ومهترات ف عدة ماواد
معليميي وف مواهل ممعددة ليظهر أبه هتدر على محشي هدل معليم من خاله لل األداو.

خصائص تقييم األداء

يمميااز مشياايم األداو عاان المشياايم المشلياادي أو المشياايم المعمماادة علااى الورهااي والشلاام يعاادة خصااتئص

مبهت:

 -ميت ر ف

ييعمه يشيم المهاتم المعرفياي والفكرياي المعشادة كمات ها فا واهاع الحياتة أو يحتكيهات

كمت ف الواهع.

 -يركز على العمليي والبتمح وليس على البتمح فش .

 يم لااب ماان المعلاام اساامخدام مهااترات المفكياار العلياات كتلمحليااه والمركيااب وحااه الم ااكالت والبشاادوالمشويم.

 يميز يتلمكتمه والفهم من جهي والم يي من جهي أخرى. -للممعلم دور إيجتي وفعته ف مشييم األداو.

 -يشوم الممعلم ف عمليي مشييم األداو يعمليي المشييم اللام .

 يسممد مشييم األداو مصداهيمه وصدهه من ييعي األداو األصيه اللي يبفلر الممعلم. يعممااد مشياايم األداو علااى المشاادير الكيف ا ويبااتو علااى ساااللم مشاادير وصاافيي ل ا داو ييبماات يركاازالمشييم المشليدي على الجتبب الكم ف مشدير مسموى األداو( .الدوسري )44-44 :2114
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احملور الثال
املعلم
 إعداد املعلم
 صفاته
 دور معلم العلوم
 تقوميه

إعداد المعلم

إن بجت عملياي المعلايم يموهال علاى كثيار مان العواماه المخملفاي والممبوعاي إال أن وجاود معلام

كاالو يعااد حجاار الزاويااي لهاالا البجاات  .فرفضااه الكمااب والمشااررات الد ارساايي والوسااتئه المعليميااي واألب ا ي
والميتب المدرسيي ر م أهميمهت ال محش األهدال المريويي المب ودة مت لام يكان هبات معلام لو كفتياتت

معليميااي وساامتت خصاايي مممي ازة يساام يع يهاات إكسااتب ليمااه الخي ارات الممبوعااي ويعمااه علااى مهااليب
خصيتمهم وموسيع مفتهيمهم ومداركهم ويبم أستليب مفكيرهم وهدرامهم العشليي ويكمه البشص المحممه

ف كمب ومشررات المدرسي وف أب

مهت وامكتبتمهت.

األهداف المنشودة إلعداد المعلم

ف ضوو احميتجتت مجممعبت و ييعي المرحلي الم يمر يهت بحاو اسم ارال عصار جدياد يمكان

محديد أهدال إعداد المعلم ف كليتت العلوم المريويي ف اآلم :

 -1اكمستب المفتهيم األستسيي ف مجته مخصصه األكتديم والمريوي وموظيفهت ف خدمي بمو ليمه
يماات يمكاابهم ماان فهاام المااتدة المعليميااي ورؤيااي عالهمهاات يحيااتمهم وأثرهاات ف ا إمكتبيااي م ااوير المجممااع

اللي يعي ون فيه.

 -2اكمستب ومبميي هدر من الثشتفي العتمي الم مؤهله لفهم ييعاي مجممعاه وفلسافمه وأهدافاه والمحاوالت
المخملف ااي الما ا ي ااهدهت الع ااتلم فا ا وهمب اات الحتض اار واد ار

ييع ااي العص اار ال االي بعي ااه وممغي ارم ااه

العتلميااي والفكاار المريااوي المعتصاار واكمسااتب ومبميااي هاادر ماان الثشتفااي المخصصاايي والمبااوير العلم ا
أيضت.

 -3فهاام ييعااي عمليااي المعلاايم واكمسااتب المهااترات المهبيااي المبتساايي لمهيئااي فاارص البمااو ال ااتمه لل ليااي
لمحشي األهدال المريويي ال تملي.

 -4اكمستب ومبمياي كفاتوات المفكيار العلما يكاه أبمت اه :أسالوب حاه الم اكالت المفكيار االيمكاتري
االسمشراو واالسمبيت

ويتلمتل اكمستب سلوكيتت لوي االمجتهتت العلميي.

 -5إد ار أهمي ااي اليح ااا المري ااوي واس اامثمتر بمتئج ااه فا ا م ااوير العملي ااي المريوي ااي ومواجه ااي م ااكالمهت
الميدابيي.

 -6اكمساتب مهاترات الامعلم الالام لياممكن مان ممتيعااي الجدياد فا مجاته مخصصاه ومحشيا البماو عاان
ري المعلم المسممر.

 -4اكمسااتب ومبميااي هاايم وأخالهيااتت آداب المهبااي ليكااون هاادوة حساابي ل ليمااه وبمولجاات يحماالى يااه ف ا
عمله وخلشه وسلوكه ليبته مشدير المجممع وثشمه واحمرامه.
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 -1اكمساتب المعلوماتت والمهاترات واالمجتهاتت والمياوه والشاايم الما ممكباه مان الم اتركي ا يجتيياي فا
ملييااي احميتجااتت ال ليااي والمجممااع ماان الخاادمتت المريويااي و يرهاات ماان مجااتالت الب اات االجممااتع
(الحيلي )21:2119

لات ال تيع المريوي.

ومن خاله لل يعمير إعداد المعلم ضرورة مهمي جدا فهو أحد المعاتيير للحكام علاى بجات المعلام

وهااو مم لااب أستسا لبلمااتم يثشتفااي عريضااي ممكبااه ماان مكااوين بظارة ااتملي للشضااتيت المعتصارة حيااا
يستعد على معزيز الكفتوة المهبيي للمعلمين واكمستب الشدرة على ممترسي عمليتت المدريس .

إعداد المعلم بشكل عام ومعلم العلوم بشكل خاص

يموهل بجت مدريس العلوم علاى معلام علاوم جياد ا عاداد والمكاوين ومعلام كالو معاد إعادادا

(ممي از) ومسلمت علميت ومهبيت وثشتفيت يوجه العمليي المعليميي المعلميي وير دهت ويشودهت ي كه صحيح ف

أ لى مت بمل وأثمن مت مملكه الدولي وهو ا بستن الالي يعميار أساتس المبمياي ال اتملي فا المجممعاتت

الي اريي و تيمهاات وماازداد أهميااي المعلاام فا هاالا العصاار ومعلاام العلااوم ي ااكه خااتص مااع مفجاار المعرفااي
العلميي والمكبولوجياي ومعشاد الحياتة االهمصاتديي واالجممتعياي والثشتفياي الما مجعاه المعاتون ياين المدرساي
والييت أم ار يتل الصعويي بسييت كمت أن معلم العلوم فا الادوه البتمياي كتلادوه العريياي يمات فيهات األردن
مفو أهميمه أو يجب أن مفو أهميمه ف الدوه الصبتعيي الممشدمي.

ولمحشي ا دور فتعااه مميااز لمعلاام العلااوم ف ا ماادريس العلااوم فااإن لل ا يم لااب مكويبااه واعاادادر

إعادادا جيادا ومميا از هياه وأثباتو الخدمااي لمواجهاي الواهااع المعليما واالهمصاتدي واالجممااتع والثشاتف ماان
جهااي والمحااديتت المساامشيليي ف ا هاالا العصاار والشاارن الحااتدي والع ارين ماان جهااي أخاارى .إن مراجعااي
أدييتت الموضوع محليت وعرييت وعتلميت ميين اهممتمات واساعت لعملياي إعاداد المعلام (معلام العلاوم) واألدوار

الممغي ارة الم ا مباات يااه المه اتم الم ا يؤديهاات إل يالحااظ أن هاالر األدوار والمهااتم ممعاارف لمغي ارات كيي ارة
وسريعي ف ظه مفجير المعرفي العلميي والمشبيي والمفتهيم العصريي الحديثي للمرييي وهلا كله يم لب من

الجتمعااتت ومؤسسااتت إعااداد المعلمااين األخاارى أن مشا ّاوم سيتسااتمهت ويرامجهاات الد ارساايي ومعاادلهت لمواكااب
الم ورات والمغيرات الحديثي المسممرة ويتلمتل مالئم مم ليتت الواهع والشرن اللي بعيش فيه.
ولضمتن ا عداد الجيد هبت يعف االعمياترات األستسايي الما يبيغا موافرهات فا يارامح إعاداد

معلم العلوم وه :

 .1يممل معلم العلوم العم وال موه ف موضوع متدة العلوم أو المخصص العلم .
 .2يدر متريخ العلم وفلسفمه و ييعي العلم ويبيمه.

 .3يكااون ا عااداد العلم ا (المخصااص العلم ا ) مبتساايت للمرحلااي المعليميااي الم ا ساايدرس فيهاات معلاام
العلوم.

 .4ي ممه ا عداد على خيرات معليميي ف

ر اليحا واالسمشصتو العلم .

 .5يمدرب (معلم العلوم) على ر وأستليب مدريس العلوم.
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 .6يممل (معلم العلوم) هدرة واسمعدادا أكتديميت ف وستئه االمصته المخملفي.
 .4يكون لدى معلم العلوم خلفيي مبتسيي ف

العلوم المريويي ي كه عتم مع المركيد على الدراستت

ا بستبيي واالجممتعيي ي كه ختص.

 .1يدر متريخ المرييي وفلسفمهت وعلم االجممتع المريوي.

 .9يعرل سيكولوجيي ال فه والمراهشي وسيكولوجيي المعلم.
 .11يمتيع معلم العلوم يربتمح الم ور والبمو المهب المسممر.

(زيمون )224:2111

ويض ا اايل ( )Pierson,Bitter,2007:28أن فئ ا ااتت الشواع ا ااد الما ا ا يمعل ا ا ا يه ا اات مي ا ااتدق األداو

المكبولوج

عداد المعلمين ه :

 .1العمليتت والمفتهيم المكبولوجيي.

 .2مخ ي ومعميم ييئتت وخيرات معليميي.
 .3المعليم والمعلم والمبهتج.
 .4المشييم والمشدير.

 .5معده ا بمتج والممترسي المهبيي.

 .6الشضتيت االجممتعيي واألخالهيي والشتبوبيي وا بستبيي.

الصفات التي ينبغي توافرها في معلم العلوم الفعال:

هباات يعااف الصاافتت ال خصاايي الواجااب موافرهاات فا معلاام العلااوم كحااد أدبااى لكا يكااون معلاام

علاوم مثاه الصاحي الجسااميي والبفسايي والشادرة العشليااي واالجممتعياي و يرهات ماان الخصاتئص الما مؤهااه

معلم العلوم ك يكون هتد ار على محمه مسئوليتمه أمت الصفتت الم مكون مسئوليي الجتمعتت والمعتهد
العليت فيمكن إيجتزهت يتآلم :

 .1فهم دورر ف المدرسي كعضو ف المجممع وفهم دور المدرسي ف المجممع.
 .2إد ار أهميي العلوم ف حيتة المالميل وف حتجتت المجممع وهدرة العلوم على محشيشهت.

 .3هدرمه على موظيل األسلوب العلم ف المفكير ف حيتمه الختصي والعتمي وف مدريسه.
 .4معرفي دهيشي يمتدة المخصص يمت فيهت من حشتئ ومفتهيم وهوابين.

 .5معرف ااي الم ااورات العلمي ااي فا ا مخمل اال ف ااروع العل ااوم واد ار أث اار المش اادم العلما ا عل ااى المجمم ااع
ا بستب .

 .6فهم ل ييعي المالميل وهدرمهم العشليي والجسميي والخصتئص البمتئيي للمالميل.
 .4موفر خيرة مبتسايي فا مهاترات عملياي المادريس مان المخ اي الد ارسا

ومحلياه المبهاتج واثاترة

الدافعيااي واساامخدام الوسااتئه المعليميااي واخميااتر أسااتليب الماادريس المبتساايي واج اراو المجااترب
وموجيه ب ت المالميل داخه وخترج الفصه.
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 .1الشدرة على المعتمه والمعتون مع المعلمين اآلخرين لمحشي األهدال الم مركي.

(الهويدي )63:2115

ويضاايل (عيااتش والصااتف

 )42:2114أبااه يبيغ ا أن مم اوافر ف ا معلاام العلااوم مجموعااي ماان

الصفتت الم مستعدر ف سلوكه المعليم المعلم الصف وممترستمه المدريسيي األخرى والم يرم ف

مشدممهت ا خالص هلل معتلى ف جميع أعمتله ومن هلر الصفتت:
 .1أن يخ

ويحضر ويعد لدرس العلوم يوميت.

 .2أن يك ااون لدي ااه اهمم ااتم كيي اار يم ييش ااتت العل ااوم فا ا الحي ااتة ويحض اار أفك اات ار خترجي ااي ويس ااتعد
ال الب على م يي (موظيل) مت يمعلموبه ف حيتمهم اليوميي.

 .3أن يفسااح المجااته أمااتم ال ااالب يحيااا يع ا فرصااي ي اراز اهممااتم ال تلااب ف ا موضااوعتت
العلوم المخملفي.

 .4أن يسمخدم رهت وأستليب ووستئه ممبوعي ف مادريس العلاوم حماى ال يمسارب الملاه إلاى بفاوس
ال الب فال يدرس ي ريشي روميبيي واحدة يومت يعد يوم.

 .5أن يسمخدم أستليب مخملفي وممبوعي لمشييم مدى محش أهدال مدريس العلوم ومشدم ال الب.
 .6أن يكون هتدئت ال يبفعه

ير حتد ال يع ف الصل.

 .4أن يبم الميوه العلميي ورو الشيتدة لدى ال الب.

 .1أن يبمشه من درس إلى درس أو من موضوع إلى موضوع اعمماتدا علاى أداو ال االب ومشادمهم
فيه.

 .9أن يوازن و يكتمه يين فروع العلوم المخملفي.

.11أن يجعه ال تلب يممثه المفهوم أو الميدأ العلم الممضمن ف الدرس اللي يعلمه.

 .11أن يشدم المحموى العلم ي كه مفهوم أو هتيه للفهم واالسميعتب.

 .12أن يضااع ف ا لهبااه يتسااممرار أن ب اات تت المشص ا واالسمك ااتل وحااه الم ااكالت مرخاال عااتدة
وهم ات أ ااوه ماان ب اات تت الاامعلم يااتلعرف أو المحتض ارة ومم لااب محااديت فكرياات واساامثترة وحفااز

لمفكير ال الب.

 .13أن يكون عرف محموى الدرس العلم مبتسيت ألهدال ولمسموى الصل ول ريشي المدريس.

األدوار الحديثة للمعلم

فإلا كتبت أدوار المعلم المشليديي مبحصر ف بشه المعلومتت من مصتدر محددة لل ليي ومركيد

حفظهم لهت ماع ماوجيههم إلاى أبمات السالو المموارثاي (يسالييتمهت وايجتييتمهات) فاإن أهام األدوار الجديادة

والحديثي الم لوب أداؤهت من هيه المعلم ك يواكب مم ليتت العصر اللي بعي ه.

(الحيلي )33-31 : 2119
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ويمكن تحديد أدوار المعلم بما يلي:
 .1إكستب ال ليي المعترل والحشتئ والمفتهيم العلميي الوظيفيي.
 .2مبميي ال ليي ف جوابيهم المخملفي.
 .3مهيئي ال ليي لعتلم الغد.

 .4محشي ميدأ المعلم اللام .

 .5مبميي هدرات ا يداع لدى ال ليي.
 .6مرسيخ أستسيتت المرييي الييئيي لدى ال ليي.
 .4محشي الضواي األخالهيي.

 .1مر يب ال ليي ف العلم والمعليم.

 .9المعلم أداو للمجديد لبفسه ول ليمه.

 .11المعلم مثه أعلى ل ليمه.

 .11المعلم رائد اجممتع يشدم ثشتفي المجممع ل ليمه.
 .12المعلم مبظم للب ت تت المريويي الالصفيي.
 .13ضي بظتم الصل.

ويحدد (أيو هت م  )451:2112لمعلم المسمشيه مهتم محددة مبهت:
 -أبه مخ

جيد السمخدام المشبيتت الحديثي.

 مدرب جيد ل اليه على اسمخدام المشبيتت الحديثي. -خيير ف

ر اليحا عن المعلومي.

 يحسن اسمثمتر المشبيتت الحديثي كتلمعليم الميرمح والمعليم المصغر والمعليم اللام . -يمل اسمراميجيتت المشييم البظتميي و ير البظتميي.

وممت سي أصيحت مهمتت المعلم أكثر معشيدا و لل لمغير المعرف و الم ور المكبولوج ف

جميع المبتح فرصيح دور المعلم اليوم مخملفت عمت سي حيا كتن يشمصر على بشه المعترل و ح و
عشوه ال ليي يتلمعلومتت و كتبت حدود أفتهه الكمتب المدرس و حجرة الدراسي أمت اليوم أصيح مر دا

و مبس ااشت و موجه اات .وبظا ا ار ألن دور المعل اام ك ااتن وال زاه دو ار ممغيا ا ار مس ااتي ار لمم لي ااتت الم ااور ال االي

يص ااتحب ال اامعلم كمهب ااي وحيا اا يفم اارف أن يك ااون معلم اات مريي اات مر اادا مالحظ اات س اايكولوجيت ارئ اادا

اجممتعياات مبظماات إدارياات مهبدساات مشبياات ويتحثاات علمياات فشااد أصااتب دور المعلاام بااوع ماان الموظياال الهاادف
والمشب ف عصر المكبولوجيت ومركيز الجهد الفتعه على الممعلم أكثر من المعلم.
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دور المعلم في مساعدة الطلبة في تعلم العلوم.

للمعلاام دور هااتم ف ا مفعيااه ب اات تت ال ليااي ضاامن رفااي الصاال ويتلمااتل فااإن اار المعلاام

للموضوع وال ريشي الم يميعهت والموجيه والمركيز على ال ليي أهميي ف إبجت الحصي الصفيي .ويمكان

إجمته مهتم معلم العلوم أثبتو الدرس فيمت يل :

 جلااب الوسااتئه المعليميااي الم ا مسااتعد علااى م ااوي ال ليااي واسااممرار جاالب ابميااتههم ف ا عملياايالمعلم.

 -اسمخدام المشويم المكويب اللي يستعد على زيتدة مسموى محصيه ال ليي ف الصل.

 اساامخدام اار وأسااتليب ممبتسااب مااع هاادرات وامكتبااتت ال ليااي المعرفيااي وهاالا ياادورر يااؤثر علااىمسموى ال ليي ويجعلهم هتدرين على اسميعتب الماتدة ي اكه ممكتماه ويسارع فا عملياي الامعلم
لديهم ممت يكون له أثر فعته ف مكوين وم كيه مبظومي المعترل لديهم.

 معزيز ال ليي الممفوهين واسمخدام جميع أبواع المعزيز لفظيت ومتديت ومعبويت وهلا يعد أستست فم كيه المعلم الممشن.

 -اسمخدام يعف المبظمتت الممشدمي ممثال لل يبمولج أوزييه ف المعلم

(عيد الهتدي )24:2112

وممت سي فإلا أمشن معلم العلوم أدوارر ي كه جديد فإن هلا سيؤثر ي كه إيجتي علاى ال لياي

ويسااتعدهم ف ا مشيااه مااتدة العلااوم والمغلااب علااى م ااكالمهت وصااعويمهت وجفتفهاات .ويصااه يتل تلااب إلااى
المعلم الحشيش اللي مهدل له العمليي المعليميي.

تقويم أداء معلم العلوم

لكا مكممااه عمليااي مشااويم الاامعلم فا مااتدة ماادريس العلااوم يبيغا مشااويم أداو معلاام العلااوم وفتعليااي

مدريسه من خااله مادى محشا باوامح الامعلم فا العلاوم ويتلماتل مشادار مات محشا مان األهادال المعليمياي

والغتيتت المريويي المب ودة أو المرسومي على حد سواو والم مممثه ف مدى:
 .1اكمستب ال ليي للمعرفي العلميي يصورة وظيفيي.
 .2اممال ال ليي ل ر العلم وعمليتمه ومهترامه.

 .3اسمخدام ال ليي ل سلوب العلم ف اليحا والمفكير وحه الم كالت.

 .4هاادرة ال ليااي علااى إج ا ارو الب اات تت العلميااي والمجااترب المخيريااي وماات يصااتحيهت ماان هدرمااه علااى
معتلجي المواد واألدوات واألجهزة العلميي.

 .5ممثه ال ليي للشيم واالمجتهتت والميوه العلميي( .زيمون )431:2111

ومن لل فإن معلم العلوم يعمير من األمور المهمي لمادريب ال لياي علاى عملياي المفكيار العلما

ف رصيح االمجتر الحديا لدور المعلام يكمان فا موجياه ال لياي علاى المشصا واالكم اتل .ومعييار عملياي
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مشااويم المعلاام ضاارورة ملحااي حما ياامم الوهااول علااى مسااموى أداو هاالا المعلاام و ماادى هدرمااه علااى محشيا
األهدال و محديد مدى كفتومه ف الشيتم يردوارر و مدى اممالكه للكفتيتت المهبيي .

مجاالت تقويم معلم العلوم

يحدد (زيمون  )2111ف مدريس العلوم مجتالت عديدة لمشويم أداو المعلم من ييبهت:

 .1بوامح المعلم ومخرجتمه.

 .2محليااه بمااتئح ال ليااي ويتلمااتل ماادى محش ا األهاادال المعليميااي المر ويااي كماات يظهاار فعااال ف ا
معااترل ال ليااي وساالوكهم وأفكااترهم ووجاادابهم .وعليااه إلا كتباات االخميااترات (االممحتبااتت) الم ا

يسمخدمهت المعلم ف مشويم ال ليي معكس يصد هلر األهدال فإن بمتئح هلر االخميترات يمكن

أن مع ااد مشيتسا اات أو (مؤ ا ا ار) عتم اات لما اادى بجا اات المعل اام ف ا ا محشي ا ا أه اادال عملا ااه المدريس ا ا
والمريوي.

 .3صفتت و خصتئص معلم العلوم ال خصيي والعلميي وابعكتسهت على أدائه وفتعليي مدريسه.
 .4الشدرة على ا ثترة العلميي الفكريي العشليي لدى ال ليي وعالهمه الييئيي ال خصيي مع ال ليي.

 .5السالو الصاف لمعلاام العلاوم ومهت ارماه المدريساايي وختصاي المهاترات المدريساايي األستسايي الثالثااي
-المخ ي

المبفيل المشويم

 .6الب ت تت العلميي والمجترب المخيريي وب ت تمه المرفشي.
 .4خدمي المجممع والب ت تت المهبيي األخرى للمعلم.

 .1االس اامفمتوات اللامي ااي وه ااو أس االوب بش اادي مش ااويم لاما ا يش ااوم عل ااى أس ااتس مع ااتيير موض ااوعيي
مسممدة من فهم مسئوليتت معلم العلوم وواجيتمه.

العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية تقويم المعلم

لكااه عمااه أسااتس علم ا يب ل ا مبااه ويجااب أن يالزمااه عمليااي ممتيعااي وم ااوير مسااممرة وحمااى

بضمن مشويمت فعتال ألداو المعلم يجب مراعتة عدة أمور:
 .1محديد الهدل من مشويم أداو المعلم.
 .2مراعتة الظرول االجممتعيي.

 .3اسمخدام أستليب المشويم المبتسيي.

 .4مراعتة المعتيير العتلميي والمحليي ف عمليي المشويم.
 .5موليي واسمم ارريي عمليي مشويم األداو.

 .6ضرورة أن ممم عمليي مشويم األداو وف جدولي زمبيي محددة.

 .4المحش من فعتليي وصد وثيتت األدوات المسمخدمي ف مشويم أداو المعلم.
 .1مراعتة العدالي والموضوعيي ف مشويم أداو المعلم.
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 .9م جيع المعلمين للمشويم اللام ألدائهم.

 .11مراعتة السريي المتمي مع مبته ي المعلمين فيمت أسفرت عبه عمليي مشويم األداو ومشديم المغليي
(زيدان )91:1991

الراجعي.

الصعوبات المحتمل مواجهتها عند التقويم
 -عدم موفر أدوات مشييم واضحي.

 عدم وضو مفهوم المشويم لدى المعلمين. مشتومي يعف المعلمين للبظم المريويي الحديثي ف المشويم على الر م من موفر مشومتمهت. -عدم اسمشرار البظم المعليميي.

 عدم موفر المبتهح الدراسيي يتألسلوب العلم . -عدم موفر ا مكتبتت المتديي الم يحمتجهت فرف البظم للمشويم.

(سالمي وآخرون )346:2119

عمليااي مشااويم األداو ماان الم ااكالت الما يصااعب مواجهمهاات حيااا معريفتمهاات الممعااددة و مخملفااي

لمفهااوم واحااد وكثارة المصا لحتت المرمي ااي فم ااكلي مشااويم األداو مكماان فا أبباات بشااوم أداو المعلاام ف ا

ضااوو معااتيير ساالوكيي محااددة مساايشت ولاابحكم علااى ماادى اممالكااه و موظيفااه لمهااترات الماادريس ولكاان
هبت يعف المعلمين األكفتو يمكن أن يمعتملوا مع الموهل المعليم يرستليب ير مشليديي .
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الفصل الثال
الدراسات السا ق
 احملور األول  :الدراسات اليت ركزت على دراسة التنور التكنولوجي
 احملور الثاني  :الدراسات اليت ركزت على دراسة التنور بشكل عام
 احملور الثالث  :الدراسات اليت ركزت على دراسة أداء معلم العلوم
 احملور الرابع  :الدراسات اليت ركزت على دراسة أداء املعلم

مقدمة:

حظ موضوع المبور المكبولاوج واألداو يتهمماتم كييار مان الدارساين والياتحثين المرياويين فشاد

مبوعاات موضااوعتت اليحااا وأ ارضااه إل ركااز يعضااهت علااى مسااموى المبااور المكبولااوج ويعضااهت مبااتوه
معااتيير االساامبترة المكبولوجيااي وأخاارى ركاازت علااى أداو لاالل كااتن ماان المهاام والمفيااد اال ااالع علااى
جهود المريويين الستيشي والمعرل إلى ر إجراوامهم لهلر الدراستت الستيشي العريياي واألجبيياي الممعلشاي

يموضوع اليحا .ومم عرضهت ف أريع مجموعتت ه :

 -الدراستت الم ركزت على دراسي المبور المكبولوج

 الدراستت الم ركزت على دراسي المبور ي كه عتم الدراستت الم ركزت على دراسي أداو معلم العلوم -الدراستت الم ركزت على دراسي أداو المعلم

المحور األول :الدراسات التي ركزت على دراسة التنور التكنولوجي:

دراسددة البددايض ( :)2002بعن دوان "مسددتوى التنددور التكنولددوجي لدددى طددالس قسددم الحاسددوس

بكلية مجتمدع العلدوم المهنيدة والتطبيقيدة" هادفت الد ارساي إلاى المعارل علاى مساموى المباور المكبولاوج
لاادى ااالب هساام الحتسااوب يكليااي مجممااع العلااوم المهبيااي والم ييشيااي واميااع اليتحااا الماابهح الوصااف

المحليلا ا

اتر يش اايس مس ااموى المعرف ااي وي ته ااي مالحظ ااي مش اايس مس ااموى المه ااترة
واس اامخدم اليتح ااا اخمي ا ا

واساامييتن يشاايس مسااموى االمجااتر لاادى ال ااالب فا مخصااص صاايتبي الحتسااوب وال اايكتت و يا األداة

علااى ااعيي هساام الحتسااوب يتلكليااي حيااا ماام اخميترهاات يتل ريشااي الع اوائيي .ويلا عاادد أفا ارد العيبااي ()22
تلي ا ات واسا اامخدم اليتحا ااا المك ا ا اررات يجا ااتد البسا ااب المئويا ااي الما اامال المها ااترة وحسا ااتب المموس ا ا تت

واالبح ارال المعيااتري لكااه مجااته للمعاارل علااى مسااموى االمجااتر ومعتمااه ييرسااون يجااتد العالهااي يااين

مساموى المباور المكبولاوج والمجااتالت األريعاي (المكبولوجيات-الصاايتبي-ا لكمروبياتت-ال ايكتت) وأ ااترت
بمااتئح الد ارسااي إلااى ضااعل اماامال الجتبااب المعرفا و المهااتري عبااد ال ااالب ودلاات علااى وجااود عالهااي
يين مسموى المبور المكبولوج والمجتالت األريعي .وأوصى اليتحا إلاى ضارورة ماوفير مخميارات حديثاي

ف مجته صيتبي الحتسوب ميسي المستفتت الممعلشي يتلمجتالت األريعي ماع االحمفاتظ يتلمصا لحتت

زيااتدة عاادد السااتعتت العلميااي لمبميااي المهااترات عبااد ال ااالب مااوفير ب ارة يرهميااي المبااور المكبولااوج فا
مى المجتالت.

 دراسة عسقول وأبو عدودة(  )2002بعندوان "مسدتوى التندور التكنولدوجي لددى طلبدة الصدف
العاشر بغزة وعالقته ببعض المتغيرات"

هاادفت الد ارسااي إلااى الك اال عاان مسااموى المبااور المكبولااوج لاادى ليااي الصاال العت اار الاالين
أبهوا دراسي مشرر الثشتفي المشبيي واميع اليتحثتن المابهح الوصاف المحليلا
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ولشاد صامم اليتحثاتن اخمياتر

للمبور المكبولوج ومم اخميتر العيباي يتل ريشاي الع اوائيي حياا ا امملت علاى ( )331تليات و تلياي مان
ليي الصل العت ر ف المدارس الحكوميي ف محتفظي زة .اسمخدم اليتحثتن البسب المئويي جتيتت

أفراد العيبي وبسيي أفراد العيبي ككه وبسيي أفراد العيبي حسب الممغيرات (الجبس والمخصاص) واسامخدمت

اخميااتر  T testلفحااص الفاارو يااين المموسا تت ومعرفااي مسااموى الداللااي يااين عيبمااين مساامشلمين ياار
ممستويمين وأ ترت بمتئح الدراسي إلى مدب مسموى المباور المكبولاوج لادى عيباي الد ارساي عان المعياتر

الشيااوه وهااو  %45حيااا كتباات مموس ا درجااتت ال ليااي ( )%61.24كماات أ ااترت الد ارسااي إلااى عاادم
وج ااود ف اارو لات دالل ااي إحص ااتئيي ي ااين مس ااموى المب ااور المشبا ا ل اادى لي ااي الص اال العت اار يع اازى إل ااى

الجبس كمت أ ترت البمتئح إلى وجود فرو لات داللاي إحصاتئيي ياين مساموى المباور المشبا لادى لياي
الصل العت ر يعزى إلى المخصص (علم -أدي ) لصتلح الفرع العلم  .وأوصى اليتحثتن إلى :إعداد
ي ارامح ااتملي لمبميااي المبااور المكبولااوج لاادى ال ليااي المركيااز علااى هضااتيت الشب اوات الفضااتئيي و اار

حمتيي الميتر زيتدة االهممتم يتليعد المهتري لدى ال الب لمت له من أثر كيير على رفع مساموى المباور

المشب .

 دراسددة أبددو عددودة ( )2002بعندوان "تقددويم المحتددوي العلمددي لمنهدداة الثقافددة التقنيددة المقددرر
علي طلبة الصف العاشر في ظل أبعاد التنور التقني "

هاادفت الد ارسااي إل اى مشااويم المحمااوي العلم ا لمبهااتج الثشتفااي المشبيااي المشاارر علااى ليااي الصاال

العت اار ف ا ظااه أيعااتد المبااور المشب ا

اميااع اليتحااا الماابهح الوصااف المحليل ا و هااتم يمحليااه محمااوى

مبهااتج الثشتفااي المشبيااي ف ا ظااه أيعااتد المبااور المشب ا الم ا يبيغ ا مراعتمهاات و ممثل ات عيبااي الد ارسااي ف ا

مبهتج الثشتفي المشبيي كمت أبه أخل عيبي من ( )331تليت
و تليي من ليي الصل العت ر األستس ف

زة و يتسامخدم أداة لمحلياه المحماوى العلما

واساامخدم اليتحااا اخميااتر المحصاايه ف ا المااتدة كاام اساامخدم المعتلجااتت ا حصااتئيي البسااب المئويااي

جتياتت أفاراد العيباي ككااه و الموزيعاتت المك اررياي و االبح ارفاتت المعيتريااي و اخمياتر  T testلفحااص

فاارو المموس ا تت و معرفااي مسااموى الداللااي وأ ااترت بمااتئح الد ارسااي إل ا أن مبهااتج الثشتفااي المشبيااي هااد
مبااتوه ( )34يباادا رئيساايت ماان أصااه ( )31يباادا رئيساايت أي يبساايي ( )%91.4و أ ااترت البمااتئح إل ا

مدب مسموى المبور المشبا لادى لياي الصال العت ار األستسا يعازي إلا عتماه الجابس و المخصاص

العلم  .و أوص اليتحا يضرورة مضامين اليباود الرئيسايي و الفرعياي أليعاتد المباور المشبا فا مبهاتج
الثشتفي المشبيي إعداد يرامح لمبميي مسموى المبور المشب لدى ال ليي .

 د ارسدددة عيددداد وأبدددو جحجدددوح ( ) 2006بعندددوان" مددددى تدددوافر معدددايير االسدددتنارة فدددي كتدددابي
التكنولوجيا للصفين (الخامس والسادس) األساسيين في فلسطين"

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى معرف ااي بس اايي ما اوافر مع ااتيير االس اامبترة المكبولوجي ااي األمريكي ااي فا ا كم ااتي
المكبولوجياات للصاافين الخااتمس و السااتدس األستساايين ولل ا ماان وجهااي بظاار المعلمااين و مممثااه هاالر
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المعااتيير ف ا

ييعااي المكبولوجياات المكبولوجياات و المجممااع المصااميم الشاادرة الالزمااي لعااتلم مكبولااوج

األبظمااي المكبولوجيااي ف ا العااتلم واميااع اليتحثااتن الماابهح الوصااف

حيااا ماام مرجمااي و إعااداد هتئمااي

معتيير االسمبترة المكبولوجيي األمريكيي ومن ثم إعداد اسميتبي يتلمعتيير للمعرل على مدى موافرهت ف

كمااتب المكبولوجياات لصاافين الخااتمس و السااتدس ماان وجهااي بظاار ( )46معلم ات و معلمااي ماام اخميااترهم

ي ريشااي ع ا اوائيي واساامخدم المموسا ا تت و االبح ارفااتت المعيتري ااي و البسااب المئوي ااي و معتمااه ارمي اات

ييرسااون  .وأ ااترت البم ااتئح إلا ا ابخف ااتف ما اوافر مع ااتيير االس اامبترة المكبولوجي ااي فا ا كم ااتي المكبولوجي اات
للصاافين الخااتمس و السااتدس األستساايين .وأوصاى اليتحااا يميبا هتئمااي االساامبترة المكبولوجيااي فا مشااويم
مبتهح المكبولوجيت و م ويرهت كمت أوص يضرورة عشد دورات مدرييياي لمعلما المكبولوجيات ال العهام

على معتيير االسمبترة المكبولوجيي و مبميي امجتهتمهم ا يجتييي بحو مضميبهت ف مبهتج المكبولوجيت .

 دراسة صبري و محمد ( ) 2004بعنوان "تطوير مناهج التكنولوجيا وتنمية التفكير للمرحلة
اإلعدادية على ضوء مجاالت التنور التكنولوجي و أبعاده "

هدفت الد ارساي إلاى محدياد مادى ماوافر مجاتالت المباور المكبولاوج و أيعاتدر فا محماوى مباتهح
المكبولوجي اات و مبمي ااي المفكي اار فا ا ض ااوو هتئم ااي مج ااتالت المب ااور المكبول ااوج
الوصف المحليل

وامي ااع اليتحثا اتن الم اابهح

مسمخدمت أداة محليه المحموى و مشيتس للمباور المكبولاوج فا وحادة المكبولوجيات و

ف مجته االمصتالت و مكون المشيتس من أريعي أجزاو و اخميتر معرف

وي تهي مالحظاي مشياتس

امختل الشرار مشيتس االمجتر بحاو الم ييشاتت المكبولوجياي كمات اميعات المابهح المجرييا فا محدياد فعتلياي

الوحاادة الم ااورة و ماام اخميااتر فصاالين ماان فصااوه الصاال األوه ا عاادادي يمدرسااي بتصاار ا عدادي اي
ع وائيت أحدهمت مجريييي ( )51تليت واألخر ضتي ي ( )51تلب

ومام اسامخدام المموسا تت و االبحارال المعياتري و هيماي  T testوحجام المارثير  d.وأ اترت

بمتئح الدراسي إلى أن بسيي مجته أخالهيتت المكبولوجيت ف كمب المكبولوجيت ها ( )%5و بسايي مجاته
مفهوم المكبولوجيت ه ( )%11وبسيي مجته عالهاي المكبولوجيات ياتلعلم و المجمماع ها ( )%21و ها
بسيي جيدة أمت بسيي مجته عالهي المكبولوجيت يتلعلم ()%31و ه بسيي م ير إلى االهممتم الكيير ف

هاالا المجااته و بساايي م ييشااتت المكبولوجياات الحديثااي ها ( )%35والحااظ اليتحثااتن أن مجااتالت المبااور

المكبولااوج لاام مااوزع موزيعاات عااتدال ف ا كمااب المكبولوجياات و الحظاات أن كمااتب الفصااه الد ارس ا الثااتب
للص اال األوه ا ع اادادي اه اامم يمج ااتالت الم ييش ااتت المكبولوجي ااي الحديث ااي فشا ا

األخرى كمت وجدا فرو دالي إحصتئيي يين مموس

ول اام يه اامم يتلمج ااتالت

درجاتت االب المجماوعمين علاى مشياتس امخاتل

الشرار اليعدى و ارمفتع هيمي حجم المرثير لصتلح المجموعي المجريييي وأوص اليتحثاتن يمات يلا إعاتدة
البظر ف اخميتر و مبظيم محموي كمتب المكبولوجيت و مبمياي مفكيار ال االب مشاويم ال االب مان خااله

أدوات مشويم م مه أيعتد المبور المكبولوج

ضرورة المكتمه يين مبتهح المكبولوجيت و مبميي المفكير .
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 دراسة حسين ( )2003بعنوان " تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنية في منظومدة التعلديم
األساسي بالمملكة العربية السعودية "

هاادفت الد ارسااي إلاى وضااع مصااور مشماار لمضاامين الثشتفااي المشبيااي فا مبظومااي المعلاايم األستسا

يتلمملكااي العرييااي السااعوديي واميااع اليتحااا الماابهح الوصااف المحليل ا حيااا هااتم اليتحااا يمحليااه خ ااي
المعليم األستس فوجد أن الخ

الدراسيي الم يشي ف مدارس المملكي العرييي السعوديي يمراحه المعلايم

العااتم ال مواكااب الموجهااتت العتلميااي فا مجااته م ااوير المعلاايم األستسا و ختصااي فيماات يخاامص يإكسااتب

ال الب ف هلر المرحلي من الميوه و االمجتهتت بحو الثشتفي المشبيي ثم هاتم اليتحاا يصايت ي مصاور
مشم اار لكيفي ااي مض اامين الثشتف ااي المشبي ااي يريعتده اات المخملف ااي ض اامن مبظوم ااي المعل اايم األستسا ا يتلس ااعوديي

وس اارد يع ااف الموص اايتت الما ا مس ااتعد فا ا مبفي اال ه االا المشم اار مبه اات أن يك ااون لميبا ا المدرس ااي يع ااف

المواصفتت مثه أن ي مه على هتعتت للمدريب أن يواكب المبتهح الدراسيي و محمواهت لمحشي الثشتفي
المشبيااي لاادى ال ااالب أن ممساام األب ا ي الصاافيي و الالصاافيي يم ااجيع ال تلااب علااى رو المغااتمرة و
مبم المهترات لديه أن ي جع المعلم على ا يداع ويوظل الوستئه المشبيي المبتسيي .

 دراسددة الشددرقاوي ( )2003بعن دوان "مسددتوى التنددور فددي مسددتحدثات تكنولوجيددا التعلدديم لدددى
طالس كلية التربية الشعبة الصناعية و معلمي التعليم الثانوي الصناعي "

هاادفت الد ارسااي إل اى محديااد مسااموي مبااور ف ا مساامحدثتت المكبولوجياات لاادي ااالب كليااي المرييااي

ال عيي الصبتعيي ومعلم المعليم الثتبوي الصبتع محتفظي الدههليي والغرييي وهد واميع اليتحاا المابهح
الوصف وهتم يإعداد هتئماي يارهم المسامحدثتت فا مكبولوجيات المعلايم الالزماي لمباور خريجا كلياي المريياي

ال ااعيي الص اابتعيي ومعلما ا المعل اايم الث ااتبوي الص اابتع

كم اات ه ااتم اليتح ااا يإع ااداد مشي ااتس المب ااور فا ا

مساامحدثتت مكبولوجياات المعلاايم لشيااتس مسااموي مبااور أف اراد العيبااي وماام م ييشااه عل اى عيبااي الد ارسااي ماان
مدارس محتفظي الدههليي والغرييي ( )41معلمت ومعلمي حديث المخرج من سبي إلى خمس سابوات بسايح

وماليس ( )41معلمت ومعلمي هديم المخارج ( )6سابوات إلاى ()11سابوات بسايح ومالياس ( )11تليات
و تليااي ماان الفرهااي الرايعااي عل اى و ا المخاارج يكليااي المرييااي ااعيي بساايح وماليااس .واساامخدم اليتحااا

المموس تت والبسب المئويي لكه من االب كلياي المريياي ومعلما المعلايم الصابتع
 T testلمموس

كمات اسامخدم هيماي

درجتت أفراد العيبي علاى مشياتس المباور فا مسامحدثتت مكبولوجيات المعلايم .وأ اترت

البم ااتئح إلا اى م اادب مس ااموي ااالب كلي ااي المريي ااي ومعلما ا المعل اايم الث ااتبوي فا ا المب ااور فا ا مس اامحدثتت
مكبولوجياات المعلاايم .وأوصاى اليتحااا يإعااتدة البظاار فا يارامح إعااداد معلاام المعلاايم الثااتبوي الصاابتع فا

جتبااب مكبولوجياات المعلاايم االهممااتم يمساامحدثتت مكبولوجياات المعلاايم االهممااتم يمبااور المعلاام ف ا مجااته

مكبولوجيت المعليم يصفي مسممرة عشد دورات مدريييي لمعرفي كه مت هو جديد .
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 دراسة الرويثي (1422-2001ه)بعنوان "تصدور مقتدرح لتضدمين أبعداد التندور التقندي فدي
محتوى مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية للبنات في المملكة العربية السعودية "

هدفت الدراسي إلى مشديم مصور مشمر لمضمين أيعتد المباور المشبا فا محماوى مباتهح الفيزياتو

يتلمرحلااي الثتبويااي لليبااتت فا المملكااي العرييااي السااعوديي وأميعاات اليتحثااي الماابهح الوصااف حيااا كتباات
أداة الد ارسااي ماان هتئمااي ألهاام الم ييشااتت الم ا يبيغ ا مبتولهاات ف ا محمااوي الفيزيااتو واسااميتبي وأداة محليااه

المحمااوي لكمااب الفيزيااتو و يشاات اليتحثااي عل اى عيبااي الد ارسااي الم ا ممثلاات ف ا معلمااتت وم ارفتت مااتدة

الفيزيااتو وعااددهن( )121إضااتفي إل ا كمااب الفيزيااتو ف ا الم ارحااه الثالثااي وأ ااترت بمااتئح الد ارسااي إل اى أن
( )%61ماان أف اراد العيبااي أكاادوا عل اى أهميااي مضاامين أيعااتد المبااور المشب ا ف ا محمااوي مبااتهح الفيزيااتو

ومبوع اات بس اايي ه االا المض اامين حس ااب ك ااه مج ااته حي ااا حص ااه اليع ااد المعرفا ا علا ا ( )%41واليع ااد

االجممتع عل ( )%62واليعد المهترى عل ( )%44كمت أن أيعتد المبور المشب

ير ممحششي يفعتليي

كييارة فا محمااوي مبااتهح الفيزيااتو حيااا ا اامملت علا ( )44م ييشاات مشبياات ماان مجمااوع ( )121م ييشاات

وجااتو المركيااز عل اى اليعااد المعرف ا ي ااكه ياار مبتسااب ال يحش ا الحااد األدبااى ماان المعرفااي المشبيااي كماات
أهمه اليعد المهترى ولم يرمي يتلحيتة اليومياي وكالل اليعاد االجمماتع  .وهتمات اليتحثاي يوضاع مصاور

مشماار لمضاامين أيعااتد المبااور المشب ا ف ا محمااوي مبااتهح الفيزيااتو  .وأوصاات اليتحثااي يضاارورة االهممااتم
يمبتهح الفيزيتو ف ضوو أيعتد المبور المشب

مراعتة ييعي الفرد والمجممع ف لل

هيه الخدمي ومعريفهن يريعتد المبور المشب ومم ليتت مبفيلر ف عمليي المدريس .

مدريب المعلمتت

 دراسة عرفة ( )2001بعندوان "مسدتوى التندور التكنولدوجي التربدوي و المنهجدي لددى طدالس
كلية التربية "

هاادفت الد ارسااي إل اى معرفااي مساامويتت المبااور المكبولااوج لاادي ال ااالب ف ا كتفااي المخصصااتت
(علوم وريتضيتت– لغي ابجليزيي – مواد اجممتعيي –ريتضيتت – المتريخ ال ييع – ال ييعي والكيميتو–
اللغااي االبجليزيااي– الجغرافياات والمااتريخ– اللغااي العرييااي– الفلساافي و االجممااتع– علاام الاابفس ) اميااع اليتحااا
الماابهح الوصااف

حيااا اس اامخدم مشيتس ات للمبااور المكبولااوج يمك ااون ماان ) )100مفااردة ا اامملت عل ااى

المكبولوجيت ف عمليي المعليم و المعلم المكبولوجيت ف المريياي مكبولوجيات م اوير المعلايم و مام م ييشاه

على عيبي الدراسي المكوبي من ) ) 343تليت /معلمات مان كلياي المريياي فا جتمعاي حلاوان وهاد اسامخدم
اليتحا محلياه المياتين األحاتدي لداللاي الفارو ياين مسامويتت المباور المكبولاوج ميعات الخامالل ال اعب
الد ارساايي وهااد أ ااترت البمااتئح إل ا ماادب مساامويتت المبااور المكبولااوج المريااوي والمبهج ا لاادي ااالب
ال اعب األديياي و ااعيي ال ييعاي و الكيميااتو  .وهاد أوصااى اليتحاا يم ااوير يارامح إعااداد المعلام يكليااتت
المرييي يمت يبتسب المغير المكبولوج

دور األب

ضرورة االهممتم يمصميم يرامح الثشتفاي المكبولوجياي المركياد علا

ي المعليميي من خاله اسمخدام الحتسب اآلل .
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 دراسددة أحمددد ( )1222بعن دوان "مسددتوى التنددور التكنولددوجي لدددى معلمددي العلددوم (كيميدداء-
أحياء -فيزياء) بالمرحلة الثانوية العامة أثناء الخدمة "

هاادفت الد ارسااي إل اى معرفااي مسااموى المبااور المكبولااوج لاادى معلم ا العلااوم (كيميااتو فيزيااتو

أحيتو ) يتلمرحلي الثتبويي العتمي ف محتفظاي ا سامتعيليي فا مصار واميعات اليتحثاي المابهح الوصاف
وهااد هتماات اليتحثااي يإعااداد اخميااتر للمبااور المكبولااوج

اامه علا ) ) 23يباادا وماام م ييشااه علاى ))54

معلمت ومعلمي من معلم (كيميتو فيزيتو أحيتو ) يتلمرحلي الثتبويي العتمي فا محتفظاي ا سامتعيليي
ومم اسمخدام المموس الحساتي و البساب المئوياي لمعرفاي مساموى المباور المكبولاوج لادى المعلماين

واخميااتر

الفيزيتو ).

 T testيجااتد الفاار ا حصااتئ يااين مموسا درجااتت معلما العيبااي (كيميااتو – األحيااتو –

وأ ترت البمتئح إلاى مادب مساموى معلما الكيمياتو والفيزياتو واألحياتو فا المرحلاي الثتبوياي عان

المسموى الم لوب للمبور المكبولوج عن حد الكفتيي ف المشيتس المسمخدم وهو ( )%50حيا حصاه
المعلمون عل بسيي ( .) %34وأوصت اليتحثي إل مراعتة مجموعي من الحشتئ الهتمي لمكوين المعلم
ف ظه الثورة المكبولوجيي ودعت المؤسستت إل ضرورة االهممتم يإعداد المعلم الكلو وأن مواكب

المغير و الم ور الحتصه وأن مضع مالمح عتمي لمواد المثشيل العلم و المكبولوج .

تعقيس على الدراسات السابقة التي تناولت التنور التكنولوجي:

ماان خاااله اال ااالع علااى الد ارسااتت السااتيشي الم ا مبتولاات المبااور المكبولااوج ويعااد محليااه هاالر

الدراستت ميين المتل -:

 امفشات معظاام الد ارسااتت فا هالا المحااور فا أن الهاادل مبهات محديااد مسااموى المبااور المكبولااوج

كد ارس ااي (الي ااتيف) ود ارس ااي (عس ااشوه و أي ااو ع ااودة ) و د ارس ااي (عرف ااي و الشتضا ا ) و د ارس ااي

(ال ارهتوي) و د ارسااي (أحمااد) وهاالا ماات يمف ا مااع الد ارسااي الحتليااي ف ا حااين أن هباات د ارسااتت
اهمم اات يمعرف ااي بس اايي ما اوافر الكم ااب الد ارس اايي أليع ااتد المب ااور المكبول ااوج كد ارس ااي (عي ااتد و أي ااو

جحجو ) و دراسي (صيري و محمد) ودراسي (الرويث ) و دراسي (أيو عودة ) .

 معظاام الد ارسااتت يشاات علااى عيبااي ماان ااالب الم ارحااه المخملفااي كد ارسااي ( اليااتيف) ود ارسااي

(عس ااشوه و أي ااو ع ااودة) ود ارس ااي (عرف ااي و الشتضا ا )و د ارس ااي (ال ا ارهتوي) ود ارس ااي (الرويثا ا )
ودراسي (حسين) ف حين أن دراسي (صيري و محمد) كتبت عيبي الدراسي مبتهح المكبولوجيت

أماات د ارسااي (عيااتد و أيااو جحجااو ) اساامهدفت معلما المكبولوجياات و ابفااردت د ارسااي(أحمااد) فا
أبهاات يشاات علااى معلم ا العلااوم ف ا المرحلااي الثتبويااي أماات الد ارسااي الحتليااي اساامهدفت معلم ا
العلوم ف المرحلي األستسيي العليت .

 ميتيباات د ارسااتت هاالا المحااور ف ا بااوع األداة المساامخدمي ف ا جمااع الييتبااتت فيعضااهت اساامخدم
مشي ااتس لمب ااور المكبول ااوج كد ارس ااي (عرف ااي و الشتضا ا ) و د ارس ااي (ال ا ارهتوي) ود ارس ااي (أحم ااد)
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ود ارسااي ( عسااشوه و أيااو عااودة) ود ارسااي (اليااتيف) وهباات د ارسااتت اعمماادت علااى االسااميتبي
لمحليه محموى و معرفي موافر المحموى أليعتد المباور كد ارساي (صايري و محماد) ود ارساي (عياتد

و أيااو جحجااو ) و د ارسااي (الرويث ا ) أماات الد ارسااي الحتليااي اساامخدمت اسااميتبي لشيااتس مسااموى
المبور المكبولوج ممضمن ثالثي أيعتد للمبور المكبولوج _معرف – مهتري – وجداب .

 امفشت معظم البمتئح ف هلر الدراستت على مدب مسموى المبور المكبولوج كدراسي ( اليتيف)
و دراسي (عسشوه وأيو عودة) و دراسي (أحمد) ودراسي(عرفي و الشتض ) ودراسي (ال رهتوي).

المحور الثاني :دراسات ركزت على التنور بشكل عام :

 دراسة جودة ( )2002بعنوان "أثر توظيدف الدرحالت المعرفيدة عبدر الويدس ()Web Quest
في تدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطالس التاسع األساسي بمحافظة غزة "

وهدفت الدراسي إلى المعرل على أثر موظيل الارحالت المعرفياي عيار الوياب ()Web Quest

ف مدريس العلوم على مبمياي المباور العلما ل االب المتساع األستسا يمحتفظاي زة حياا امياع اليتحاا

المبهح الوصف المحليل لمحليه محموى الوحدة السمخراج المفتهيم العلميي و مهترات المفكير الممضمبي
فا الوحادة واميااع اليتحاا المابهح اليبااتئ ليباتو الاارحالت المعرفياي عيار الويااب و مصاميمهت والماابهح

المجريي ا حيااا هااتم يم يي ا أدوات الد ارسااي الشيليااي و اليعديااي علااى المجمااوعمين و هااتم اليتحااا ييبااتو
أدوات الد ارساي و الما ممثلاات فا أداة محلياه المحمااوى للوحادة السااتيعي مان كماتب العلااوم للصال المتسااع
األستس

و اخميتر للمفتهيم العلميي و اللي يمكون من ( )42يبدا اخميتريت و اخميتر لمهاترات المفكيار

العلم ا و الاالي يمكااون ماان ( )39يباادا ومشيااتس لالمجتهااتت بحااو العلااوم يمكااون ماان ( )31فش ارة و ماام

م ييا هاالر األدوات علااى عيبااي اخمترهاات اليتحااا ع اوائيت ماان مدرسااي للاالكور حيااا يلغاات ( )21تلي ات

مجموعااي مجريييااي و ( )32تلي ات مجموعااي ضااتي ي واساامخدم اليتحااا اخميااتر

test

 Tلعيبم اين

مسا اامشلمين للمعا اارل علا ااى داللا ااي الفا اارو يا ااين مموس ا ا ى درجا ااتت ال ا ااالب ف ا ا المجما ااوعمين المجريييا ااي

والضتي ي.

أ ااترت بمااتئح الد ارسااي إل اى وجااود فاارو دالااي إحصااتئيي يااين مموس ا

درجااتت ااالب الصاال

المتسااع ف ا المجمااوعمين علااى اخميااتر المفااتهيم العلميااي و وجااود فاارو علااى اخميااتر مهااترات المفكياار و

كاالل علااى مشيااتس االمجااتر بحااو العلااوم يعااد ماادريس الاارحالت المعرفيااي عياار الويااب لصااتلح المجموعااي
المجريييي  .و أوصى اليتحا يضرورة محسين ممترستت المدريس ف المرحلي ا عداديي من خاله اليعد
عاان األسااتليب المشليديااي الم ا مركااز علااى اكمسااتب المعااترل اساامخدام أساالوب الاارحالت المعرفيااي عياار

الويااب ف ا ماادريس يعااف وحاادات العلااوم مبظاايم ورش عمااه لم ارف و معلم ا العلااوم وماادرييهم علااى
اسمخدام أسلوب الرحالت المعرفيي .
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 دراسة عيد ( )2002بعنوان "أبعاد التنور الفيزيدائي المتضدمنة فدي محتدوى منهداة الفيزيداء
للصف الحادي عشر و مدى اكتساس الطلبة لها "

العلما

و هاادفت الد ارسااي إلاى المعاارل علااى مسااموى المبااور الفيزيااتئ لاادى ليااي الصاال الحااتدي ع اار
و اميااع اليتحااا الماابهح الوصااف المحليلا

اتر للمبااور الفيزيااتئ
أعااد اخميا ا

الحتدي ع ر العلم

حيااا هااتم يإعااداد هتئمااي يريعااتد المبااور الفيزيااتئ و

ومكوباات عيبااي الد ارسااي ماان ( )311تلااب و تليااي ماان ليااي الصاال

مم اخميترهم يتل ريشي الع وائيي واسمخدم اليتحا لمحليه البمتئح البسب المئويي

و المك اررات و اخميتر  T testللعيبتت المسمشلي .

وأ ااترت البمااتئح إلاى أن مسااموى المبااور الفيزيااتئ لاادى ليااي الصاال الحااتدي ع اار العلما أهااه

ماان حااد الكفتيااي الم لااوب و هااو  %45ماان الدرجااي الكليااي لمشيااتس المبااور الفيزيااتئ

كماات أ ااترت إل اى

عاادم وجااود فاارو لات داللااي إحصااتئيي يااين مسااموى المبااور الفيزيااتئ لاادى ليااي الصاال الحااتدي ع اار

العلما معاازى إلاى عتمااه الجاابس  .ومشاادم اليتحااا يموصاايتت أهمهاات :ا سااهتم فا إحااداا مبااور فيزيااتئ
لدى ال ليي واالهممتم يتل ر الم مسع إلى لل .

 دراسة أبو حليمة ( )2002بعنوان " أثر استخدام برنامج الوسائط المتعدددة يوظدف األحدداث
المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لدى طالس الصف الخامس األساسي في مادة العلوم "

هاادفت الد ارس ااي إلا اى المع اارل علااى أث اار اس اامخدام يرب ااتمح الوسااتئ الممع ااددة يوظ اال األح ااداا

الممبتهضااي ف ا مبميااي المبااور الغاالائ لاادى ااالب الصاال الخااتمس األستس ا فا مااتدة العلااوم و اميااع
اليتحااا الماابهح المجرييا و هااد موزعاات عيبااي الد ارسااي إلاى مجمااوعمين ضااتي ي و مجريييااي حيااا مكوباات

ماان ( )13تلياات ماان مدرسااي لكااور ازة الجدياادة االيمدائيااي (ج) وهااتم اليتحااا ييبااتو يربااتمح يتلوسااتئ

الممعددة يوظل اسامراميجيي األحاداا الممبتهضاي فا مادريس المجموعاي المجرييياي ييبمات اسامخدم ال ريشاي
العتديي فا مادريس المجموعاي الضاتي ي و هاتم ييباتو اخمياتر المعرفاي الغلائياي مكاون مان ( )51فشارة

ومشيتس االمجاتر بحاو المغلياي الساليمي و مام محلياه البماتئح يتسامخدام اخمياتر  T testو معتدلاي حجام

الما اارثير  .وأ ا ااترت بما ااتئح الد ارسا ااي إل ا اى وجا ااود فا اارو لات داللا ااي إحصا ااتئيي يا ااين المجموعا ااي المجريييا ااي
والمجموعي الضتي ي معزى إلاى يرباتمح الوساتئ الممعاددة الالي يوظال اسامراميجيي األحاداا الممبتهضاي

ف ا المعرفااي الغلائيااي و االمجااتر بحااو المغليااي السااليمي لصااتلح المجموعااي المجريييااي  .وأوص اى اليتحااا
يضاارورة اساامخدام اليربااتمح يتلوسااتئ الممعااددة الم ا موظاال اساامراميجيي األحااداا الممبتهضااي ف ا مبميااي

المعرفي الغلائيي و مبميي االمجتهتت بحو المغليي السليمي .

 دراسددة علددم الدددين ( )2002بعندوان "مسددتوى التنددور البيولددوجي و عالقتدده باالتجاهددات لدددى
طلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية في غزة "

هاادفت الد ارسااي إل اى المعاارل علااى مسااموى المبااور الييولااوج و عالهمااه يتالمجتهااتت لاادى ليااي
كليتت المرييي ف الجتمعتت الفلس يبيي يغزة واميعت اليتحثاي المابهح الوصاف المحليلا
53

حياا هتمات

اتر للمبااور الييولااوج و مشيتساات لالمجتهااتت العلميااي
يإعااداد هتئمااي يمم ليااتت المبااور الييولااوج و اخميا ا

وكتبا اات عيبا ااي الد ارسا ااي م ا ااممه ( )241تليا اات و تليا ااي ما اان تليا ااتت الجتمعا ااتت الفلس ا ا يبيي الا ااثالا

(ا سالميي – األهص – األزهر ) مم اخميترهم ي ريشي ع وائيي واسمخدمت اليتحثي أستليب إحصتئيي
عديادة لمحلياه الييتباتت مبهات البساب المئوياي والمكا اررات و اخمياتر  T testللعيباتت المسامشلي و اخمياتر
محليه الميتين األحتدي و يفيه وأ ترت اليتحثي إلى البمتئح المتليي  :أن مسموى المبور الييولوج لادى
لي ااي كلي ااي المريي ااي أه ااه م اان ح ااد الكفتي ااي الم ل ااوب للمشي ااتس و ه ااو  %45م اان الدرج ااي الكلي ااي لمشي ااتس

االمجتر.

و موصلت اليتحثي إلى الموصايتت اآلمياي  :مشاويم يرباتمح ا عاداد األكاتديم لمعلما الييولوجيات

يكليتت المرييي ضرورة إعتدة البظر ف اليعد الثشتف ف يربتمح إعداد المعلم يصفي عتمي و ضارورة
مضميبه ف مم ليتت المبور الييولوج .

 دراسة المحتسس ( )2002بعنوان " مستوى التندور العلمدي لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة فدي
محافظة عمان و عالقته باتجاهاتهم نحو العلم و التكنولوجيا "

هدفت الدراسي إلى الك ل عن مساموي المباور العلما لادى لياي المرحلاي الثتبوياي فا محتفظاي

عمااتن حيااا اميعاات اليتحثااي الماابهح الوصااف المحليل ا مساامخدمي اخميااتر المبااور العلم ا المكااون ماان
( )100فشرة موزعي على أيعتد المبور العلم عل البحو المتل

المحموي العلم و ييعمه ( ) 80فشرة

العالهي المكبولوجيي و ييعمهت ) (14فشرة العالهي يين العلم والمكبولوجيت و المجممع ) ) 6فشرات كمت

اساامخدمت اسااميتبي االمجااتر بحااو العلاام والمكبولوجياات حيااا ماام م ييش اه علااى عيبااي الد ارسااي المكوبااي ماان
( )1173تلي ات و تليااي ماام اخميااترهم ي ريشااي ع اوائيي ماان ( )20مدرسااي ثتبويااي .وهااد حساايت اليتحثااي
المموس ا ا تت و االبح ارف ا ااتت المعيتريا ااي ألداو ال لي ا ااي عل ا ااى اخميا ااتر المحص ا اايه المعرف ا ا فا ا ا العل ا ااوم و

المكبولوجيت و اسمخدمت اخميتر محلياه المياتين األحاتدي و اخمياتر ايفيه لمعرفاي االخامالل فا مساموي
المبور العلم لدي ال ليي حساب الممغيارات ( الجابس و المخصاص والييئاي المدرسايي ) كمات اسامخدمت
معتمه ارميت ييرسون لمعرفي العالهي يين مسموى المبور العلم وامجتر ال ليي بحاو العلام و المكبولوجيات

 .وأ ااترت بمااتئح الد ارسااي إلاى ماادب مسااموي المعرفااي يااتلمحموي العلما والمكبولااوج لاادى ال ليااي وجااود
ف اارو فا ا مس ااموى المعرف ااي ي ااتلمحموي العلما ا و المكبول ااوج لص ااتلح ا ب ااتا و المخص ااص العلما ا و
المدارس الختصي الما م يا يارامح أجبيياي كمات أ اترت إلاى وجاود معتماه ارميات موجاب ياين مساموي

المبور العلم لدي ال ليي و امجتهتمهم بحو العلم والمكبولوجيت.

وأوصاات اليتحثااي يممتيعااي مشياايم مسااموى المبااور العلم ا ف ا أيعااتدر المخملفااي و فئااتت أخااري ماان

ال ليي ومشص ال ر الفتعلي ف م وير مسموى المبور العلم .
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 دراسدة المدوجي ( )2002بعندوان " فعاليدة منداهج العلدوم بمددارس التعلديم الثدانوي الصددناعي
في تنمية التنور العلمي لدى الطالس "

هاادفت الد ارسااي إل اى د ارسااي فتعليااي مبااتهح العلااوم يماادارس المعلاايم الثااتبوي الصاابتع ف ا مبميااي

المبور العلم لدى ال الب و اميعت اليتحثاي المابهح الوصاف

واخماترت عيباي الد ارساي ع اوائيي مان

ااالب الصاال األوه و الثتلااا الثااتبوي الصاابتع ماان العااتم الد ارس ا ( )2111/2111واساامخدمت

هتئمااي محليااه محمااوى مبااتهح العلااوم يمرحلااي المعلاايم الثااتبوي الصاابتع ف ا ضااوو أيعااتد المبااور العلم ا

ومشي ااتس المب ااور العلما ا يمخمل اال مكوبتم ااه م اان عبتص اار معرفي ااي و امجته ااتت علمي ااي و مه ااترات مفكي اار
علما

واسامخدمت اليتحثاي اخمياتر  T testو محلياه المياتين الثباتئ

وأ اترت البماتئح إلاى أن مباتهح

العل ااوم يتلمرحل ااي الثتبوي ااي الص اابتعيي بظ ااتم ال ااثالا س اابوات ال مبما ا المب ااور العلما ا يتلدرج ااي الكتفي ااي .

وأوصاات اليتحثااي أن مصاايح مااتدة العلااوم مااتدة ماان الم اواد األستس ايي المشااررة علااى ااالب هاالر المرحلااي

إع اتدة البظاار ف ا محمااوى مشااررات مااتدة العلااوم ومضااميبهت موضااوعتت ممبوعااي ممثااه األيعااتد الممعااددة

للمبور العلم .

 دراسة أبو سلطان ( )2001بعنوان " مسدتوى التندور العلمدي لددى طلبدة الصدف التاسدع فدي
محافظة شمال غزة "

هادفت الد ارسااي إلاى الك اال عان مسااموى المبااور العلما لاادى لياي الصاال المتسااع فا محتفظااي
مته زة واميع اليتحا المبهح الوصف واليبتئ

هتئمي يعبتصر المبور العلم

اسمخدم المبهح اليبتئ ف عمه ور ي حيا اخمتر

والمبهح الوصف ف معرفي مسموى المبور العلم لادى ال لياي و الفارو

الم معزى إل ممغيري الجبس و المحصيه حيا مم اخميتر العيبي مان مادارس وكتلاي الغاوا يتل ريشاي
الع وائيي العبشوديي حيا اخمتر العيبي يتل ريشي الع وائيي ويلغت عيبي الد ارساي ( )409تلياي و تليات

ماان ) (5ماادارس لكااور و( ) 4إبااتا .اساامخدم اليتحااا المموس ا تت و البسااب المئويااي لمعرفااي مسااموى

المباور العاتم و مساموى االب العيباي فا كاه عبصار مان عبتصار المباور واسامخدم اخمياتر T test
لمحش من الفرو يين الجبسين واسمخدم المحليه الميتين لمحش من الفرو يين مسموى المبور العلما

و مسموى محصيلهم واسمخدم معتمه ارميت ييرسون لمحش من العالهي يين مسموى المبور العلم لدى
ال ليااي يبااتو عل ا ممغياار السااكن .وأ اترت البمااتئح إل اى  :ابخفااتف مسااموى المبااور العلم ا لاادي ليااي
الصاال المتسااع ف ا محتفظااي اامته ازة ف ا ماادارس الوكتلااي حيااا يلا المموس ا البسااي لل ليااي ح اوال

( .)%49.3وأوصااى اليتحااا يضاارورة االهممااتم يي ارامح إعااداد المعلمااين وضاارورة مضاامين عبتصاار
المبور العلم ف مبتهح العلوم الفلس يب .
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 دراسددة العفيفددي ( )2001بعنددوان "مسددتوى التنددور البيئددي لتالميددذ السددادس األساسددي فددي
محافظة رفح بفلسطين"

هاادفت الد ارسااي إلاى المعاارل علااى مسااموى المبااور الييئا لاادى مالمياال الصاال السااتدس األستسا

يمحتفظي رفح و عالهمهت ييعف الممغيارات واميعات اليتحثاي المابهح الوصاف المحليلا

وكتبات عيباي

الدراسي ( )411تلب و تليي من مدارس وكتلي الغوا و المدارس الحكوميي يواهاع ( )%11مان أفاراد
المجمم ااع األص اال

و م اام اخمي ااترهم يتل ريش ااي الع ا اوائيي و اس اامخدم اليتح ااا لمحلي ااه البم ااتئح اخمي ااتر

 T testوالبسب المئويي د وأ ترت البمتئح إل أن مموس درجتت ال ليي ( )%65واللي جتو أهاه مان

المعيااتر الموضااوع للد ارسااي ( )%11مماات ي ااير إلا ماادبى مسااموى المبااور الييئا لاادى عيبااي الد ارسااي عاان
المعيتر المشيوه كمت أن هبت فروهت دالي إحصتئيي يين مسموى ليي مدارس وكتلي الغوا و المدارس

الحكوميي على مشيتس المبور الييئ لصتلح مدارس وكتلي الغوا.

وأوصى اليتحا الشتئمين يمسؤوليي المبور الييئ العمه على محشي مسموى أعلى من الوع و

المبور الييئ ل ليي المدارس .
 دراسة درويد

و نشدوان ( )2001بعندوان " أثدر مقدرر التربيدة البيئيدة علدى مسدتوى التندور

البيئي لطالس كلية التربية و اتجاهاتهم نحو البيئة و مشكالتها"

هاادفت الد ارسااي إل ا محديااد أيعااتد المبااور الييئ ا الم ا يجااب أن يلاام يهاات ااالب كليااتت المرييااي

يتلجتمعتت ف محتفظتت زة و المعرل إل أي مدى االرميات ياين مشادار المباور الييئا ل االب كلياي
المريياي و امجتهاتمهم بحااو الييئاي واميعاات المابهح الوصااف المحليلا

ومكوباات عيباي الد ارسااي مان مشيتسااين

مشيتس للمبور الييئ ومشيتس لالمجتهتت الييئيي و يشت األداة على عيبي هوامهت ( )41تليت و تليي

من الب كليي المرييي يجتمعي األزهر يغزة ومم اخميترهم يتل ريشي الشصديي وا ممه المشيتس على ()4
أيعتد المعرفي الييئيي المعتمه مع الموارد الييئيي فهم الم كالت الييئيي و المستهمي ف حلهات حمتياي

الييئي و المحتفظي عليهت واسمخدم اليتحثتن المموس تت و البسب المئويي و اخمياتر  T testلمحلياه
البمتئح و أ ترت البمتئح إل أن تلييي ال الب هد بمت لديهم مسمويتت المباور الييئا بميجاي لد ارسامهم

مشاارر المرييااي الييئيااي و أن االمجتهااتت لاام ماابم بميجااي د ارسااي ااالب كليااي المرييااي لمشاارر المرييااي الييئيااي
األمر اللي يؤكد عدم هدرة هلا المحموى موصيه المعلوماتت الممصالي يموضاوع االمجاتر ا يجاتي بحاو

الييئي وموصه اليتحثتن إل الموصيتت المتليي ضرورة زيتدة بسايي المفاتهيم والمعلوماتت الييئياي و الما
مبتسب الب المرحلي معديه و م وير مشرر المرييي الييئيي يمت يمم

و فلسفي المرييي الييئيي .

 دراسة األغا و الزعانين ( )2000بعنوان "مدى توافر بعض عناصر التنور العلمدي فدي كتدس
العلوم للمرحلة اإلبتدائية في محافظات غزة "

هاادفت الد ارسااي إل اى المعاارل عل اى ماادى م اوافر يعااف عبتصاار المبااور العلم ا ف ا كمااب العلااوم
للمرحلاي ا يمدائيااي فا محتفظااتت ازة وهااد اميااع اليتحثااتن الماابهح المحليلا الوصااف
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حيااا كتباات أداة

الد ارسااي عيااترة عاان أداة لمحليااه محمااوى كمااب العلااوم الساامي للمرحلااي االيمدائيااي فا ضااوو عبتصاار المبااور

العلما ا

واس اامخدمت البس ااب المئوي ااي لمحلي ااه البم ااتئح وه ااد أ ااترت البم ااتئح إلا اى أن مركي ااز كم ااب العل ااوم

للمرحلااي االيمدائيااي علااى المفااتهيم العلميااي ( )%55.4وبساايي العالهااي يااين العلاام والمكبولوجياات و المجممااع

( )%14.6و بس ا اايي المحم ا ااوى ال ا االي يع ا ااتلح عملي ا ااتت العل ا اام ( )%15.3و بس ا اايي االمجته ا ااتت العلمي ا ااي
(. )%11.4

وهادمت الد ارسااي موصاايتت مبهاات إعااتدة البظاار فا اخميااتر و مبظاايم محمااوى كمااب العلااوم للمرحلااي

االيمدائيي و مركياز علاى عادد مان المفاتهيم الما يمكان أن مساهم فا محشيا مم لياتت المباور العلما
المركيز على أيرز جوابب العالهي يين العلم والمكبولوج و المجممع ف محموي كمب العلوم .

 د ارسة فراة ( )2000بعنوان "تنمية بعض عناصدر التندور البيئدي لددى الطدالس كليدة التربيدة
جامعة الملك خالد باستخدام الموديالت التعليمية"

هادفت الد ارسااي إلاى مبميااي يعاف عبتصاار المبااور الييئا لاادى االب كليااي المريياي جتمعااي الملا

ختلد يتسمخدام الموديالت المعليميي حيا اميع اليتحا المابهح المجرييا

حياا هاتم اليتحاا ياتلمعرل

علااى مسااموى المبااور الييئااى لاادى ااالب المجمااوعمين المجريييااي والضااتي ي عاان ري ا م يي ا اخميااتر

المبور الييئ المكون من ( )111فشرة علاى االب المجماوعمين المجرييياي و عاددهم ( )32تليات و هام
اللين يشات علايهم البماتلج المعليمياي و الضاتي ي و عاددهم ( )36تليات و هاد اسامخدم اليتحاا اخمياتر

 T testو حجم المرثير ( )dلمحليه البمتئح وأ ترت البمتئح إلى مفو أفراد المجموعاي المجرييياي حياا

حصه ( )11تليت مبهم على درجاي مزياد عان حاد الكفتياي ييبمات لام يمجاتوز ساوي تلاب واحاد مان أفاراد
المجموعااي الضااتي ي حااد الكفتيااي مماات يؤكااد إسااهتم البمااتلج المشمرحااي ف ا مبميااي المبااور الييئ ا

وأوص اى

اليتحا ضرورة العمه على م وير يرامح المرييي الييئيي فا كلياتت المريياي أهمياي المركياد علاى الباواح
الوجدابيي والمهتريي و السلوكيي عبد مبفيل يرامح المرييي الييئيي .

 دراسة الغنام ()2000بعنوان "دراسة تحليلية لمحتوى مناهج العلدوم بدالمرحلتين االبتدائيدة و
اإلعدادية في ضوء بعض أبعاد التنور العلمي "

وهاادفت الد ارسااي إلاى محليااه محمااوى مبااتهح العلااوم يااتلمرحلمين االيمدائيااي و ا عداديااي يجمهوريااي

مصر العرييي ف ضوو أيعتد المبور العلم

وامياع اليتحاا المابهح الوصاف المحليلا

حياا اسامخدم

أداة محليه المحماوى لكماب العلاوم للمارحلمين االيمدائياي و ا عدادياي للصافول مان ال ارياع و حما المتساع
فا ضاوو أيعاتد المباور العلما

و اسامخدم اليتحاا البساب المئوياي لمحلياه البماتئح وهاد أ اترت البماتئح

إل ا أن مركيااز محمااوى كمااب العلااوم علااى المفااتهيم العلميااي ف ا المرحلااي ا عداديااي ( )%51.6و ف ا

المرحلااي االيمدائيااي ( )%21.4و مركيااز محمااوى كمااب العلااوم علااى العالهااي يااين العلاام و المكبولوجياات و

المجمما ااع ف ا ا المرحلا ااي ا عداديا ااي ( )%39.1و ف ا ا المرحلا ااي االيمدائيا ااي ( )%22.6أي أن االهمما ااتم
األكياار ف ا محمااوى مبااتهح العلااوم يمرحلااي المعلاايم ا ل ازم ا يبصااب علااى المعرفااي العلميااي ثاام االهممااتم
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يشضتيت العلم و المكبولوجيت و المجممع  .وموصه اليتحا إلى اهمراحتت للمسئولين عن مخ ي وم وير
مبااتهح العلااوم ماان أهمهاات مضاامين محمااوى مبااتهح العلااوم يااتلمرحلمين الاادورات ال ييعيااي الشااوة الحركيااي

المكتثر و الوراثي الفضتو الخترج ا مضمين هضتيت مكبولوجيت االمصتالت ف العلوم و المكبولوجيت.
 دراسة عبد المجيد ()1222بعنوان"مستوى التنور الكيميائي لدى طالس المرحلة الثانوية"

هدفت الدراسي المعرل على مسموى المبور الكيميتئى لدى االب المرحلاي الثتبوياي فا محتفظاي

الشتهرة واميع اليتحا المبهح الوصف

حيا اسمخدم اسميتبي لمحديد مم ليتت المبور الكيميتئ ل االب

المرحلي الثتبويي ودرجي أهميي كه مم لاب و كالل هتئماي يمم لياتت المباور الكيمياتئ الالزماي ل االب

المرحلي الثتبوياي كمات أعاد اليتحاا مشياتس لمباور الكيمياتئ ل االب المرحلاي الثتبوياي مكوبات مان ()111
فشرة موزعي على ثالا أيعتد للمبور الكيميتئ وهد مم م ييشه على عيبي يل عددهت ( )211تليت و تليي
يتلصل الثتلا الثتبوي (الشسم العلم ) و( )211تليت و تليي يتلصل الثتلا الثتبوي (الشسم المجتري)

واساامخدم اليتحااا البسااب المئويااي و معتدلااي كااودر-ريم ااتردش و اخميااتر  T testلمحليااه البمااتئح وهااد

أ ترت البمتئح إلى ابخفتف مسموى المبور الكيميتئ لدى أفراد العيبي حيا لم يصه أي مبهم إل حد

الكفتياي ( )%45كمات أباه يشاه مموسا درجااتت ال لياي فا كاه يعاد ماان أيعاتد المباور الكيمياتئ عان حااد
الكفتياي  .وأوصاى اليتحاا ضارورة المركياد علاى مم ليااتت و أيعاتد المباور الكيمياتئ فا مباتهح الكيميااتو
يتلمرحلي الثتبويي و إعتدة البظر ف المبتهح يمت يمضمن اهممتمهت يدور الكيميتو ف خدمي المجممع.

 دراسة عبده و أبو السعود ( )1223بعنوان "مدى اكتساس عناصر التنور البيئي لدى طالس
المرحلة الثانوية "

ه اادفت الد ارس ااي إلا ا المع اارل علا اى م اادى اكمس ااتب عبتص اار المب ااور الييئا ا ل اادى لي ااي المرحل ااي
الثتبويي يمصر واميع اليتحا المبهح الوصف

ي ممه أريعي أيعتد للمبور الييئ

اخميتر للمبور الييئ مكون من ( )52يبدا حيا
ا
و أعد

يشت علاى عيباي مكوباي مان ( )241تليات و( )344تلياي مان لياي

الصل الثتب ع ر ف مدارس محتفظي الشليوييي يمصر و اسمخدم اليتحا مريع كتى لمحليه البمتئح
و أ ترت الدراسي إلى ابخفاتف مساموى المباور الييئا لادى أفاراد العيباي عان حاد الكفتياي و هاو %45
عدم وجود فرو لات داللي إحصتئيي يين ال الب و ال تلياتت فا مساموى المباور الييئا

وجاود فارو

لات داللي إحصتئيي يين ال الب مرمفع المحصايه و ال االب مبخفضا المحصايه فا اخمياتر المباور
الييئ لصتلح مرمفع المحصيه  .وأوصى اليتحا ضرورة المركيد على أيعتد المبور الييئ ف المبتهح

الدراسيي و خصوصت زيتدة المركيد على مبتوه الكمب المدرسيي ل ب

ي الييئياي ضارورة ميساير وساتئه

المبور الييئ لدى ال الب مثه الم يوعتت و الب رات و األفالم المسموعي المرئيي عن الييئيي .
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تعقيس على الدراسات السابقة التي تناولت التنور بشكل عام:

يعد اال الع على دراستت هلا المحور و الم اهممت يدراسي المبور ي كه عتم بجد المتل :

 ميتين الهدل من هلر الدراستت فهبت دراستت اهممت يتلمبور العلم كد ارساي (جاودة ) ود ارساي
(المحمسااب) و د ارسااي (المااوج ) و د ارسااي (أيااو ساال تن) ود ارسااي (األ اات و الزعااتبين ) و د ارسااي
(الغباتم) فا حااين أن د ارسااي كااه ماان (العفيفا ) و (درويااش و ب اوان) و (عياادر و أيااو السااعود
اهمماات يد ارسااي المبااور الييئ ا

واخمصاات د ارسااي (عيااد) يد ارسااي المبااور الفيزيااتئ

(علاام الاادين) فمبتولاات المبااور الييولااوج

دراسي (أيو حليمي) يدراسي المبور الغلائ .

أماات د ارسااي

وابفااردت د ارسااي (عيااد المجيااد) يااتلمبور الكيميااتئ و

 مفتوم اات الد ارس ااتت م اان حي ااا المس ااموى المعليما ا المس اامهدل فهب اات د ارس ااتت اس اامهدفت لي ااي
الجتمعتت كدراسي (علم الادين )و د ارساي (فاراج ) أمات الد ارساتت الما اسامهدفت االب الثتبوياي

دراسي (عيد) ود ارساي (المحمساب) ود ارساي(الماوج ) ود ارساي (عياد المجياد) ود ارساي (عيادر وأياو
السعود) و اسمهدفت دراسي (جودة ) و دراسي(أياو سال تن ) لياي الصال المتساع فا حاين

اسمهدفت دراسي (أيو حليمي) و (العفيف ) ليي المرحلي األستسيي .

 امفشت أ لب بمتئح هلر الدراستت على مدب مسموى المبور ي كه عتم ف حين أن بمتئح دراسي
(درويااش و ب اوان) أظهاارت أن أ لييااي ال ااالب هااد بماات لااديهم مساامويتت المبااور الييئا و للا
لدراسي مشرر المرييي الييئيي.

 وامفشت معظم الدراستت ف الموصيتت على ضرورة محشي مسموى أعلاى مان المباور لادى أفاراد
المجممع وم وير المبتهح ف هلا االمجتر وضرورة المركيد على أيعتد المبور .

المحور الثالث :الدراسات التي تناولت أداء معلم العلوم:

 دراسدددة الخطيدددس ( )2012بعندددوان "مسدددتوى أداء معلمدددي العلدددوم فدددي مرحلتدددي التمكدددين و
االنطالق في ضوء معايير  NSTAمن وجهة نظر المشرفين التربويين و مدراء المددارس و

المعلمين أنفسهم في محافظات غزة "

هاادفت الد ارسااي إل اى محديااد مسااموى أداو معلم ا العلااوم ف ا مرحلم ا الممكااين و االب ااال ف ا
ضااوو مع ااتيير  NSTAماان وجه ااي بظاار الم ا ارفين المريااويين و م اادراو الماادارس و المعلم ااين أبفس ااهم و
مشترب ااي مس ااموى األداو يمعي ااتر األداو ( )%41واسمشص اات اليتحث ااي أث اار الب ااوع االجمم ااتع – المؤه ااه

العلم – المخصص األكتديم – عدد الدورات المدريييي – المرحلاي الد ارسايي الما يادرس يهات المعلام –
ع اادد س اابوات الخدم ااي فا ا درج ااي ممترس ااي معلما ا العل ااوم لمع ااتير ()NSTAالخمس ااي و اميع اات اليتحث ااي
الماابهح الوصااف المحليلا

ادير ومااديرة
حيااا مكوباات عيبااي الد ارسااي ماان ()25م ارفت مريويات و ( )119ما ا
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مدرسي و ( )111معلمات و معلماي مان معلما العلاوم ا مام اخمياترهم يتل ريشاي الع اوائيي وأعادت اليتحثاي
اسااميتبي مكوبااي ماان ( )112فشارة موزعااي علااى خمسااي مجااتالت رئيساايي و ها معااتيير ( )NSTAمعرفااي
وفهم المعلمين للمحموى فهم كيفيي معلم ال ليي واسمخدام األستليب و المخملفي المخ ي الفعته خل

الييئي المعليميي اآلمبي المشويم الفعته.واسمخدمت اليتحثي المموسا تت و االبح ارفاتت المعيترياي و اخمياتر

 T testو محليه الميتين األحتدي .و أ ترت بمتئح الدراسي إلاى بسايي ماوافر معاتيير ( )NSTAفا أداو
معلمااين العلااوم ماان وجهااه بظاار الم ارفين المريااويين ( )%66.44ومااديري الماادارس ( )%41.44و

( )%14.3من وجهي بظر المعلمين أبفسهم كمت دلت على عدم وجاود فارو دالاي إحصاتئيت مان حياا

مسموى األداو معزى إلى البوع االجممتع – المخصص – عدد الدورات المدريييي – المرحلي الدراسيي –
عدد سبوات الخدمي .ووجود فرو دالي إحصاتئيي معازى إلاى المؤهاه العلما لصاتلح اليكاتلوريوس  .وهاد

وضعت اليتحثي مجموعي من الموصيتت أهمهت العمه على األخل يمفهوم المعتيير مهيئي الييئي المريويي
ل خل يمفهوم المعتيير.

 دراسدة الغامدددي ( )2010بعندوان " تقددويم أداء معلمدي العلددوم الطبيعيددة بالمرحلددة المتوسددطة
في ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية "

هدفت الدراسي إلى اسمخالص هتئمي يتلمعتيير الواجب موافرهات فا أداو معلما العلاوم ال ييعياي
يتلمرحلااي المموسا ي فا ضااوو المعااتيير العتلميااي للمرييااي العلميااي و المعاارل علااى درجااي ممترسااي ه اؤالو

المعلمين لمل المعتيير و معرفي مت إلا كتبت هبت فرو لات داللي إحصتئيي ف أداو معلم العلوم

ال ييعيي يتلمرحلي المموس ي ف ضوو المعتيير العتلميي للمرييي العلميي معزى إلاى ممغيارات باوع المؤهاه
– ساابوات الخي ارة – المخصااص  -البصااتب المدريس ا – الاادورات المدريييااي ) و اميااع اليتحااا الماابهح

الوصااف

و اساامخدم اليتحااا ي تهااي مالحظااي و مشتيلااي كااردامين للمعاارل علااى درجااي ممترسااي معلم ا

العلوم ال ييعيي يتلمرحلي المموسا ي لمعاتيير المريياي العلمياي العتلمياي و يشات األداماين علاى عيباي مان

معلما ا العل ااوم ال ييعي ااي يتلمرحل ااي المموسا ا ي يمب ش ااي اليتح ااي يلا ا ع ااددهت ( )32معلم اات .و اس اامخدم

اليتحا البسب المئويي و المموس الحستي لمحلياه البماتئح  .و أ اترت البماتئح إلاى أن ممترساي معلما

العلوم لجميع المجتالت ف ضوو المعتيير كتبت يدرجي ضعيفي وكتبت ممترسي معلم العلوم ف ضوو

المع ااتيير العتلمي ااي للمريي ااي العلمي ااي ض ااعيفي فا ا مج ااته مخ ااي الم اادريس و مبفي اال الم اادريس و المش ااويم و
مموس ي فا مجاته مهبياي المعلام كمات أ اترت البماتئح إلاى عادم وجاود فارو دالاي إحصاتئيي فا درجاي

ممترسااي معلم ا العيبااي ف ا مجااتالت المخ ااي – المبفياال – المشااويم – االساامفتدة ماان بمتئجااه – ومهبيااي

المعلم .كمت أن ي تهاي المشتيلاي لام مك ال عان وجاود فارو إحصاتئيي ياتخمالل سابوات الخيارة وأوصاى
اليتحااا يمجموعااي ماان الموصاايتت أهمهاات :المركيااد علااى مؤسسااتت إعااداد المعلمااين لميبا معااتيير المرييااي
العلميي العتلميي ف يرامح و مبتهح إعداد معلم العلوم للمرحلي المموس ي و ضرورة اهممتم المعلماين
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يم ااوير أبفسااهم و يتلمبميااي المهبيااي المسااممرة و يبااتو ي ارامح مدريييااي لمعلم ا العلااوم ال ييعيااي الشااتئمين

على رأس العمه كستيهم معتيير المرييي العلميي العتلميي .

 دراسددة عيسددي و محسددن ( )2002بعندوان "تصددور مقتددرح لتطددوير األداء التدريسددي لمعلمددي
العلوم وفق معايير الجودة في المرحلة األساسية بمحافظة غزة "

هاادفت الد ارسااي إلاى المعاارل إلاى وجهااتت بظاار معلما العلااوم فا م ااوير األداو المدريسا وفا

معااتيير الجااودة ثاام إعااداد مصااور مشماار لم ااوير أداو معلما العلااوم وف ا معااتيير الجااودة ال ااتملي ف ا

المرحلااي األستساايي يمحتفظااي ازة و اميعاات الماابهح الوصااف و اساامخدم اليتحثااتن اسااميتن مضاامن ()42

فش ارة موزعاات علااى ( )11مجااتال رئيساايت ف ا معااتيير جااودة األداو المدريس ا لمعلم ا العلااوم ماام م ييشااه
على عيبي ع وائيي من ( )116معلمات ومعلماي للمعارل علاى وجهاتت البظار لمعلماى العلاوم فا م اوير
األداو المدريس من خاله بمتئح االسمييتن اعمماد اليتحثاتن الفشارات الما حصالت علاى ( )%91فارعلى

من وجهي بظر معلمى العلوم لم وير األداو المدريس و مان خاللهات مام إعاداد ي تهاي مالحظاي ا امملت

علاى ( )34عيااترة ماام م ييشهاات علاى ( )31معلماات ماان معلما العلااوم مام اخميااترهم ع اوائيت ماان معلما
ومعلمتت وكتلي الغوا يمحتفظتت زة .

واسمخدم اليتحثتن المموس تت الحستييي و البسب المئويي واالبح ارفاتت المعيترياي لمحلياه البماتئح

 .و أ ااترت بمااتئح الد ارسااي إلااى أن مموسا درجااتت مشااويم األداو المدريس ا لمعلما العلااوم هااو ()61.5
ممت يده على مدب األداو المدريس لمعلم العلوم ف المرحلي األستسيي يبسيي عتليي .

و أوص اليتحثتن يعدة موصيتت مبهت  :ضرورة ميب و دعم المعتيير العتلميي لجميع المواد و

ختصي العلوم ضرورة مدريب معلم العلوم على المعتيير العتلميي و المحلياي واال االع علاى كاه مات
هو جديد ف مجته مدريس العلوم .

 دراسة الناقة ( )2002بعنوان "األداء التدريسي للطلبدة المعلمدين بكليدة التربيدة فدي الجامعدة
اإلسالمية بمحافظة جنوس غزة "

هاادفت الد ارسااي إل اى مشااويم أداو ال ليااي المعلمااين يكليااي المرييااي اخمصااتص علااوم ف ا الجتمع ااي

ا سااالميي واميااع اليتحااا الماابهح الوصااف المحليل ا

و هااتم يمصااميم ي تهااي مالحظااي ممثااه أبمولج ات

لمشااويم أداو ال تلااب المعلاام وهااتم يم ييشااه علااى عيبااي مكوبااي ماان) )5ااالب و) )25تليااي ماان كليااي
المرييااي الجتمعااي ا سااالميي وهااتم اليتحااا يتساامخدام الوس ا الحسااتي و االبح ارال المعيااتري و الااوزن

البسي  .وأ ترت بمتئح الدراسي إلى هصور أداو ال ليي المعلمين اخمصتص علوم فا الجتباب العملا

ال موجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي فا أداو ال ليااي المعلمااين المخمصااين معاازى إلاى ممغياار (الجاابس-

المؤسس ااي ) .و أوصا اى اليتح ااا يمش ااويم أداو ال تل ااب المعل اام فا ا ض ااوو الموجه ااتت العتلمي ااي المعتصا ارة
االهممتم يتلمدريب المسممر لل تلب المعلم يهدل م وير هدرامه أثبتو الدراسي .
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 دراسة أبو األسرار ( )2005بعندوان " تقدويم مسدتويات أداء معلدم العلدوم الحلقدة األولدي مدن
التعليم األساسي باليمن "

هاادفت الد ارسااي إلاى إعاداد معااتيير لمشااويم أداو معلاام العلااوم للحلشااي األولا ماان المعلاايم األستسا

يااتليمن فا ا ض ااوو مم لي ااتت المب ااور العلما ا

ومش ااويم الوضااع الح ااتل لياارامح إع ااداد معل اام العل ااوم له االر

المرحلااي ف ا ضااوو مم ليااتت المبااور العلم ا

ومشااويم الوضااع الحااتل لي ارامح إعااداد معلاام العلااوم لهاالر

المرحلي و مشويم يربتمح مشمر لم وير يربتمح ا عداد األكتديم الحتل لمعلما العلاوم لهالر المرحلاي

و فا ا ض ااوو المع ااتيير الما ا م اام إع اادادهت و محدي ااد م اادى فتعلي ااي اليرب ااتمح المشم اار فا ا مزوي ااد ال لي ااي/

المعلمااين عيبااي الد ارسااي يعااف مم ليااتت المبااور العلم ا الالزمااي عاادادهم واميعاات الماابهح الوصااف
المحليل

ولشد هتمت اليتحثاي يإعاداد أدوات الد ارساي الما ممثلات فا مشياتس المباور العلما الالي يمكاون

من مشيتس المبور العلم المعرف

مشيتس عمليتت العلم مشيتس االمجتهتت العلميي و إعداد ي تهاي

مالحظااي األداو (الساالو العلم ا ) لل تلااب /المعلاام  .وأ ااترت البمااتئح إل اى أن أهاادال يربااتمح ا عااداد
ياار محااددة و لاام مساامول المعااتيير الواجااب مراعتمهاات عبااد صاايتبي األهاادال الختصااي يااري

األكااتديم

يربتمح معليم

كمت ميين أن أهادال اليارامح الحتلياي لام مسامول كثيا ار مان عبتصار و مم لياتت المباور

العلم ف المجتالت المخملفي المعرفيي والمهتريي و الوجدابيي يتسمثبتو ثالثاي أهادال فشا و الما مثلات
ار م اان الجواب ااب الم ا ا ما اازود
بس اايي ضا اائيلي جا اادا ( )%5.4ما اان مجماااوع األهااادال كلها اات وأهمل اات كثيا ا ا

ال تلااب/المعلاام يتلمعااترل العلميااي المخملفااي الالزمااي لااه و أ ااترت البمااتئح إلاى يااتب كثياار ماان مهااترات
المفكياار العلم ا

وابخفااتف مسااموى مبااتوه الموضااوعتت لكااه كمااتب علااى حاادة و المسااموى العااتم ألداو

السلو العلم لمعلم العلوم لم يمجتوز البسب المئويي ( )%45.9و هلا يده على مادب مساموى أداو
معلم العلوم الدارسين ييربتمح ا عاداد األكاتديم الحاتل مان ممترساي السالو العلما الم لاوب أثباتو

هيتمهم يمهبي المدريس وميين لل من خاله محليه ي تهي المالحظي الختصي يكه معلم على حدة .

وأوصاات الد ارسااي يضاارورة االرمشااتو يمسااموى معلاام العلااوم للحلشااي األول ا ماان المعلاايم األستس ا

يااتليمن إل اى المسااموى الجااتمع حم ا يمسااتوي مااع أه اربااه ماان معلم ا الم ارحااه المعليميااي و ياامم إعاادادر
محت مظلي واحدة ف كليتت المرييي يتليمن و العمه على مرهيه معلم العلوم اللين يعملون ف حشه
المادريس و يحملااون ماؤهالت أهااه مان اليكااتلوريوس حما ممال ا المعددياي و الع اوائيي لمساموى معلاام

هلر المرحلي .

 دراسددة مصددطفي ( )2005بعندوان "أثددر برنددامج مقتددرح لتحسددين أداء الطالددس المعلددم بالفرقددة
الرابعددة شددعبة التعلددديم األساسددي الحلقدددة االبتدائيددة علدددوم فددي ضدددوء االتجاهددات الحديثدددة و

المستقبلية "

هدفت الدراسي إلاى معرفاي أثار يرباتمح مشمار لمحساين أداو ال تلاب المعلام يتلفرهاي الرايعاي اعيي

المعل اايم األستسا ا الحلش ااي االيمدائي ااي (عل ااوم ) يكلي ااي المريي ااي يتلس ااويس فا ا ض ااوو االمجته ااتت الحديث ااي و
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المسمشيليي .اميعت اليتحثي المبهح الوصف اليبتئ

وهد هتمت اليتحثي يإعداد يربتمح مشمر من إعدادهت

و ي تهي مالحظي ألداو ال تلب المعلم (علوم ) ومكوبت العيبي ممن ) ) 24تليت و تلياي مان االب

الفرهي الرايعي عيي المعليم األستس الحلشي االيمدائيي (علاوم ) يكلياي المريياي يتلساويس وهتمات يموزيعهات

عل ااى مجما ااوعمين ( مجريييا ااي و ضا ااتي ي ) لمعرفا ااي آثا اار اليربا ااتمح المشما اار .وهتما اات اليتحثا ااي يتسا اامخدام

المموس ا تت و االبح ارفااتت المعيتريااي و هيمااي T testلمعرفااي مسااموى الداللااي لل ااالب المعلمااين ف ا

المجمااوعمين يتلبساايي ل ا داو المدريس ا ف ا ضااوو االمجتهااتت الحديثااي وحجاام األثاار للمحش ا ماان آثاار

اليربااتمح .وأ ااترت بمااتئح الد ارسااي إلاى ماادب مسااموى أداو ال تلااب المعلاام ي ااعيي المعلاايم األستسا علااوم

ويعااد م ييا اليربااتمح المشماار كتباات البمااتئح دالااي لصااتلح المجموعااي المجريييااي .وأوصاات اليتحثااي إعااتدة

البظاار ف ا مصااميم ي ارامح إعااداد معلم ا المساامشيه والمركيااز علااى الجتبااب العمل ا ف ا إعااداد و ماادريب

ال تلب المعلم.

 دراسددة الرازحددي ( )2004بعن دوان "تطددوير أداة لتقددويم مهددارات األداء المهنددي لمعلددم العلددوم
بالمدرسة األساسية "

هااادفت الد ارسا ااي إلا ااى يبا ااتو و م اااوير أداة علميا ااي لمشاااويم مه ااترات األداو المهب ا ا لمعلااام العلا ااوم

يتلمدرسااي األستساايي وهااتم اليتحااا يمراجعااي األدب البظااري السااتي الممصااه يموضااوع الد ارسااي وهااتم
يإعااداد صااورة أوليااي ل ا داة حيااا مكوباات ماان ) ) 85فش ارة موزعااي علااى خمسااي مجااتالت أستساايي وه ا

المخ ااي – عاارف الاادرس – المفتعااه الصااف – األب ا ي العلميااي – المشااويم وخلصاات الد ارسااي إل ا

إع ااداد وم ااوير ي ته ااي مالحظ ااي لمالحظ ااي س االو معل اام العل ااوم و مش ااويم مه ااترات أدائ ااه أثب ااتو الموه اال

المدريس

ومكوبت الصاورة البهتئياي لا داة مان ) ) 55فشارة موزعاي علاى مجاتالت المخ اي

)) 13فشارة

– المبفيال(  ) 27فشارة – المشاويم ) (15فشارة  .وأوصاى اليتحاا يتالهمماتم يمعلام العلاوم و يتلادور الالي

يمكاان أن يشااوم يااه فا معزيااز عمليااي الاامعلم وفا مبميااي المسااموى العلما للمالمياال والعمااه علااى إعااتدة

البظر يتليرامح الشتئمي لمرهيه معلم العلوم ومدرييهم .

 دراسددة بعددارة ( )2004بعن دوان "مسددتوى الممارسددات التدريسددية الصددفية المصدداحبة لتدددريس
العلوم كما يراها طلبة الصدف الثدامن األساسدي فدي األردن بنداء علدى نتدائج الدراسدة الدوليدة
الثالثة للرياضيات و العلوم (إعادة) لعام (")1222

هاادفت الد ارسااي إلاى اسمشصااتو مسااموى الممترسااتت المدريساايي الصاافيي المصااتحيي لماادريس العلااوم
م اان وجه ااي بظ اار لي ااي الص اال الث ااتمن األستسا ا فا ا األردن يب ااتو عل ااى بم ااتئح الد ارس ااي الدولي ااي الثتلث ااي
للريتضيتت و العلوم (()TIMSSإعتدة) لعتم ( )1999حياا امياع اليتحاا المابهح الوصاف

و اسامخدم

اسميتبي مكوبي من ( )21فشرة ممعلشي يتلممترستت المدريسيي الصفيي الم عتدة مت يمم ممترسمهت من هيه

معلم العلوم أثبتو حصص العلاوم حياا مام الحصاوه عليهات مان مركاز الد ارساتت الدولياي فا جتمعاي
يوس ا ن يتلوليااتت الممحاادة األمريكيااي حيااا مكوباات عيبااي الد ارسااي ماان ( )943تلياات و ( )319تليااي
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موزعين على فئمين مان المادارس الفئاي األولا مضام أعلا ( )21مدرساي محصايال فا العلاوم و الفئاي

الثتبيااي مضاام أهااه ( )21مدرسااي محصاايال ف ا العلااوم.واساامخدم اليتحااا المك ا اررات المموس ا ي و البسااب

المئويي و محليه الميتين األحتدي و اخميتر  T testو أ ترت البمتئح إلى وجاود فارو دالاي إحصاتئيي
يين الممترستت المدريسيي المصتحيي لمدريس العلاوم مان وجهاي بظار لياي المادارس األعلاى محصايال و
ليااي الماادارس األهاه محصاايال  .وأوصاى اليتحااا يضاارورة ممتيعااي أداو معلما العلااوم و ماادرييهم ماادرييت

بوعيت يممت


مع احميتجتمهم .

دراسة أبو زيد ( )2003بعنوان "فعالية برنامج تدريبي لمعلمي العلوم بالمرحلدة اإلعداديدة

لتدريس مادة التكنولوجي "

هاادفت الد ارسااي إل اى مشااويم أداو معلم ا العلااوم و رفااع كفااتيمهم لماادريس مااتدة المكبولااوج يماات
يع اود علااى العمليااي المعليميااي يكااه جوابيهاات يتلفتئاادة و لل ا ماان خاااله يربااتمح ماادريي ميب ا ف ا ضااوو
االحميتجااتت له اؤالو المعلمااين و هيااتس فتعليمااه وهااد اميااع اليتحااا الماابهح الوصااف المحليل ا لمحديااد

االحميتجتت المدريييي و المعرل على واهاع مادريس ماتدة المكبولاوج
يبااتو اليربااتمح الماادريي

كمات اسامخدم المابهح اليباتئ فا

واساامخدم أدامااين للد ارسااي هماات االساامييتن المفمااو و الاالي يهاادل إل اى المعاارل

علااى ماادى وعا كااه ماان المعلمااين و المالمياال و أوليااتو األمااور ألهميااي مااتدة المكبولوجياات و أداة ي تهااي
مالحظي لمالحظي أداو معلم العلوم لمدريس المكبولوج

وكتبت عيبي الد ارساي مان معلما العلاوم مان

جمي ااع م اادارس إدارة البزه ااي المعليمي ااي يمحتفظ ااي الش ااتهرة يلا ا ع ااددهم ()41معلما ات و معلم ااي .واس اامخدم
اليتحا البسب المئويي ومعتدلي يال لمحليه البمتئح .

وأ ااترت بمااتئح الد ارسااي إل اى أن جميااع أف اراد العيبااي يحتجااي إل ا ماادريب علااى المهااترات الم ا

وردت ف ي تهي المالحظي وأن اليربتمح المدريي المشمر

عداد معلم العلوم لمادريس المكبولوجيات لاه

فعتليا ااي ف ا ا رفا ااع كفا ااتوة المعلما ااين و جعلها اام ها ااتدرين علا ااى أداو عملها اام وأوص ا اى اليتحا ااا يعا اادد ما اان

الموصيتت أهمهت العمه يتليربتمح المشمر


عداد معلم العلوم لمدريس المكبولوجيت .

دراسة سيسالم ()2001بعنوان "مهام المشرف التربوي في تطوير أداء معلمدي العلدوم فدي

المرحلة الثانوية بمحافظة غزة "

هدفت الدراسي إلى محديد المهتم الم يبيغ أن يشوم يهت الم رل المرياوي لم اوير أداو معلام
العلااوم ف ا المرحلااي الثتبويااي و ماادى ممترسااي الم اارل المريااوي لهاالر المهااتم و لل ا ماان وجهااي بظاار
معلم العلوم و م رفيهم و مديري المدارس الثتبويي يمحتفظتت زة واميعت اليتحثي المابهح الوصاف

و اساامخدمت اسااميتبي مكوباات ماان ()11فش ارة ا اامملت علااى ساامي مجااتالت المااتدة العلميااي – ارئ ا

الماادريس -الزيااترات الميدابيااي – العالهااتت ا بسااتبيي – األب ا ي المصااتحيي – المشااويم و يشاات علااى
مدير و مديرة و( )34م رفت و م رفي  .واسمخدمت اليتحثي
ا
عيبي من ( )115معلمت و معلمي و ()31

لمحليه البمتئح البسب المئويي و اخميتر . T test
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و أ ترت البمتئح إلى أن مرميب مجتالت االسميتبي حسب درجي ممترسامهت مان هياه الم ارفين

المريااوين مجااته مااداخه و اار الماادريس مجااته الزيااترات الميدابيااي مجااته العالهااي ا بسااتبيي مجااته
المتدة العلميي مجته المشاويم مجاته األب ا ي المصاتحيي  .كمات موجاد فارو لات داللاي إحصاتئيي ياين

معلم العلوم و م رفيهم لصتلح م رف العلوم .و أوصت اليتحثي يعدة موصايتت مبهات :محدياد األدوار
و المه ااتمو المس ااؤوليتت لم اارل العل ااوم ض اارورة زي ااتدة اهمم ااتم المس اائولين يتلمه ااتم ا

المريوي.


اارافيي لب اارال

دراسددة عبددد المسدديح ( )2001بعن دوان "أداء معلمددي العلددوم فددي مجددال التربيددة البيئيددة و

عالقته بالوعي البيئي لدى تالميذهم بمرحلة التعليم األساسي "

هاادفت الد ارسااي إل اى معرفااي أداو معلم ا العلااوم ف ا مجااته المرييااي الييئيااي و عالهمااه يااتلوع
الييئا ا ل اادى مالمي االهم يمرحل ااي المعل اايم األستسا ا

وامي ااع اليتح ااا الم اابهح المجرييا ا

حي ااا أع ااد أري ااع

اسااممترات لمالحظااي أداو المعلمااين خاااله مدريسااهم للوحاادة األول ا و الثتبيااي ماان مشاارر العلااوم للصاال
الختمس االيمادائ و األوه ا عادادي وأعاد أريعاي مشاتييس للاوع الييئا وفشات لكاه وحادة مام م ييا

األدام ااين عل ااى مجموع ااي م اان المعلم ااين و المالمي اال فا ا مدارس اامين (ح اادائ الشي ااي المعليمي ااي و الزيم ااون

المعليميي ) حيا مام م ييا مشياتس الاوع الييئا علاى مالميال المدرساي المحاددة هياه مادريس المعلماين
للوح اادة المح ااددة ث اام مالحظ ااي أداو المعلم ااين يتلم اادارس المح ااددة م اان يداي ااي م اادريس الوح اادة المح ااددة

لبهتيمه اات و م ييا ا مشي ااتس ال ااوع الييئا ا عل ااى المالمي اال يع ااد ابمه ااتو المعلم ااين م اان م اادريس الوح اادة

واساامخدم اليتحااا االبحاادار الخ ا الممعاادد ومعتمااه االرمياات لمحليااه البمااتئح  .و أ ااترت البمااتئح إل اى
ابخفااتف األداو للمعلمااين ف ا مجااته المرييااي الييئيااي و ابخفااتف مسااموى الااوع الييئ ا لاادى مالمياالهم
ويمحسين أداو المعلمين يمحسن الوع الييئ لدى المالميل  .و أوصى اليتحا يمدريب المعلماين علاى

الممكين من المهترات الختصاي لمحشيا المريياي الييئياي لادى مالميالهم و المشيايم الادوري ألداو المعلماين
لمحشي أهدال المرييي الييئيي .


دراسة راشد و سعودى ( )1222بعنوان "برنامج مقترح لتحسين األداء التدريسدي لمعلمدي

العلوم في المرحلة اإلعدادية "

هاادفت الد ارسااي إلاى المعاارل علااى مسااموى أداو معلما العلااوم و ال ااالب المعلمااين مخصااص
عل ااوم للمه ااترات المدريس اايي ووض ااع يرب ااتمح مشم اار لمحس ااين األداو المدريسا ا

وامي ااع اليتحث ااتن الم اابهح

الوصااف المحليل ا لمحديااد مسااموى األداو ثاام اميعاات الماابهح اليبااتئ ليبااتو يربااتمح مشماار لمحسااين األداو

المدريسا لمعلما العلااوم يتلمرحلااي ا عداديااي ورأي اليتحثااتن أبااه ماان أفضااه ال اار ليبااتو هاالا اليربااتمح
اساامخدام أساالوب العصاال الاالهب  .و هااتم اليتحثااتن يإعااداد المحكااتت الالزمااي لمشااويم المهااترات المدريساايي
لمعلم ا العلااوم يتلمرحلااي ا عداديااي كماات ماام يبااتو ي تهااي مالحظااي ف ا ضااوو مل ا المهااترات المدريساايي

(مخ ااي المدريس ا – مبفياال المدريس ا – مشااويم الاادرس) .وماام م ييشهاات علااى عيبااي ع اوائيي ماان معلم ا
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العلوم يتلمرحلي ا عداديي مان إدارما الزيماون و حلاوان المعليمياي عاددهم ( )43معلمات و ( )51تليات و
تليااي ماان ال ااالب المعلمااين يكليما اليبااتت جتمعااي عااين اامس و كليااي مرييااي حلاوان مخصااص كيميااتو
ييعيي و متريخ ييع

واسمخدم اليتحثتن البساب المئوياي لمحلياه البماتئح  .و أ اترت البماتئح إلاى أباه

لم يصه أي من معلم لوي الخيارة أكثار مان خماس سابوات فا المهاترات الفرعياي إلا مساموى ا مشاتن

المحاادد و هااو  %45حيااا يل ا أعل ا مسااموى وصااه إليااه المعلاام ( )%12.35كماات أن معلم ا العلااوم

لوى الخيرة أهه من خماس سابوات لام يصالوا إلا مساموى ا مشاتن كمات أن ال االب المعلماين لام يصاه
أحد مبهم إل حد ا مشتن المحدد ف المهترات .

وهدم اليتحثتن إل عدد من الموصيتت مبهت :المركيد على إكستب ال الب المعلمين المهترات

المدريساايي و المركيااد علااى مبظاايم دورات مدريييااي لمعلم ا العلااوم معم ا لااديهم مهااترات ماادريس العلااوم

إبمتج دليه لمعلم العلوم على كه كميب ير در إلى األبواع الممعددة لمهترات المدريس .


دراسة ووزني باول ( )1222بعنوان " Aview into performance assessment

" in scienceوجهة نظر في تقييم األداء في العلوم"

ه اادفت الد ارس ااي إلا ا مشي اايم أداو معلما ا العل ااوم ي اايعف الم اادارس العلي اات يمديب ااي اليرم اات يكب اادا

و ملت الدراسي عيبي من ثمتبيي معلمين

ي عليهم اسامييتن لمعرفاي مادى رضاتهم عان عملياي مشاويم

األداو المميعي وصمم اليتحا أداة الدراسي الم كتبات عياترة عان معاتير للحكام علاى أداو معلام العلاوم

ف ضوو خمسي مجتالت أستسيي و ه أستسيتت علم االلكمروبيتت – مهترات اسمخدام الميكروساكوب

– ه اوابين الحركااي – الكثتفااي – المعيتريااي -و هااتم كااه معلاام يمحليااه محمااوى كااه مجااته ماان المجااتالت
الخمسااي و عاارف أبسااب االساامراميجيتت المدريساايي الختصااي يكااه مجااته ماان مجااتالت الد ارسااي و مشااويم
المادريس فا كاه مجاته ولشاد أيادى المعلماون اسمحسااتبهم لعملياي مشيايم أبفساهم يباتو علاى هالا األساالوب
واسمخدم اليتحا الوزن البسي و البسب المئويي و المموس تت الحستييي لمحليه البماتئح و كتبات أهام

البمااتئح أن المعلمااين أياادو اسمحسااتبهم لعمليااي مشياايم أدائهاام يبااتو علااى ه الا األساالوب و إن كااتن هباات
يعف المحفظتت حوه الوهت المسمغر ف محليه و عرف و مشويم المجتالت الخمسي الستيشي .

تعقيس على الدراسات السابقة التي تناولت أداء معلم العلوم:

 اخاامص المحااور الثتلااا ماان محااتور الد ارسااتت السااتيشي يتلد ارسااتت الم ا اهمماات يمعلم ا العلااوم
ي ااكه خااتص سااواو ف ا الد ارسااتت المحليااي أو الد ارسااتت العتلميااي وعبااد محليااه د ارسااتت هاالا

المحور ميين المتل .

 امفش اات معظ اام الد ارس ااتت فا ا ه االا المح ااور فا ا أن اله اادل مبه اات د ارس ااي و محدي ااد مس ااموى أداو
المعلما ااين الصا ااف و المهب ا ا كد ارسا ااي (الخ يا ااب) و د ارسا ااي ( ار ا ااد و سا ااعود ) ود ارسا ااي (عيا ااد

المسايح) وهالا مات يمفا ماع الد ارساي الحتلياي كمات أن هبات د ارساتت اهممات يمشاويم أداو المعلاام
66

كد ارس ااي(البته ااي)و د ارس ااي (وزبا ا ي ااتوه) و د ارس ااي (أي ااو زي ااد) و هب اات د ارس ااتت ميب اات المع ااتيير
العتلميي للمرييي العلميي كدراسي (الغتمدي) ييبمت بجاد د ارساي (عيسا و محسان) ممات فا ضاوو

معااتيير الجااودة ال ااتملي ود ارسااي (أيااو األسارار) مماات فا ضااوو مم ليااتت المبااور العلما

دراسي (يعترة )فممت ف ضوو بمتئح الدراسي الدوليي .TIMSS

أماات

 مفتومت الدراستت من حيا المسموى المعليم الالي اسامهدفمه و العيباي الما اسامهدفمه الد ارساي
فتساامهدفت يعضااهت المرحل ااي األستساايي كد ارس ااي (عيس ا و محساان) و د ارس ااي (أيااو األساارار) و

دراسي (مصا ف ) ييبمات املت د ارساي كاه مان (الخ ياب) و د ارساي (الغتمادي) ود ارساي (وزبا

يااتوه) المرحلااي المموس ا ي ف ا حااين د ارسااي (البتهااي) و د ارسااي ( ار ااد وسااعود) اساامهدفت ال ليااي
المعلمين أمت الدراسي الحتليي اسمهدفت معلم العلوم للمرحلي األستسيي العليت .

 ميتيباات د ارسااتت هاالا المحااور ف ا بااوع األداة المساامخدمي ف ا جمااع الييتبااتت فيعضااهت اساامخدم
االسميتبي فش كدراسي (الخ يب) ودراسي (عيس ومحسن) ودراسي (يعترة) ودراسي (سيساتلم) و

د ارس ااي (وزبا ا ي ااتوه) ييبم اات هب اات د ارس ااتت اهمص اارت فشا ا عل ااى ي ته ااي المالحظ ااي كد ارس ااي
(البتهااي)و د ارسااي (مصا ف ) ود ارسااي ( ار ااد وسااعود) وهاالر الد ارسااتت امفشاات مااع الد ارسااي الحتليااي
ف ا بااوع األداة المساامخدمي ف ا جمااع الييتبااتت الالزمااي لبجتيااي عاان المسااتؤالت الختصااي ياارداو
المعلمين ف حاين أن هبات د ارساتت اعممادت فا إجراوامهات علاى الي تهاي و المشتيلاي كد ارساي

(الغتمدي) وهبت دراستت جمعت يين االسميتبي و ي تهي المالحظي كدراسي (أيو زيد).

 امفشاات معظاام بمااتئح د ارسااتت هاالا المحااور علااى ماادب مسااموى أداو معلما العلااوم عاان المسااموى
المشيااوه كد ارس ااي (الغتم اادي) و د ارس ااي (عيسا ا و محساان) و د ارس ااي (أي ااو زي ااد) فا ا ح ااين أن

دراسي (صواف ي و خليفي) أظهرت مسموى عتليت من األداو المهب للمعلمين

 امفشت جميع الدراستت ف الموصيتت على ضرورة م وير أداو المعلمين و مكثيل مدرييهم .

المحور الرابع :دراسات تناولت أداء المعلم بشكل عام:

 دراسددة أبددو شددملة ( )2002بعنددوان "فعاليددة األسدداليس اإلشددرافية فددي تحسددين أداء معلمددي
مدارس وكالة الغوث بغزة من وجهة نظرهم و سبل تطويرها "

هاادفت الد ارسااي إلاى المعاارل علااى فتعليااي يعااف األسااتليب ا
المريويون ف محسين أداو معلم مدارس وكتلي الغوا الدوليي ف

الماابهح الوصااف المحليل ا

ارافيي الما يساامخدمهت الم ارفون
زة و سيه م ويرهت واميع اليتحاا

وهااتم اليتحااا يمصااميم اسااميتبي مكوبااي ماان ( )61فش ارة موزعااي علااى أريعااي

مجتالت  :المخ ي – مبفيل الدرس – ا دارة الصفيي – المشويم و مم م ييشهت علاى عيباي مان ()245
معلمت ومعلمي و اسمخدم اليتحا البسب المئويي و اخميتر T testلمحليه البمتئح  .وأ ترت البمتئح إلى
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أن األستليب ا

رافيي امسامت يتلفعتلياي فا محساين أداو معلما وكتلاي الغاوا يغازة حياا كتبات البسايي

عتليااي وكتباات فعتليااي األسااتليب ا

ارافيي ممفتومااي ف ا محااتور أداو المعلاام حيااا كااتن المخ ااي ف ا

المرميي األول ثم المبفيل ثم المشويم و ا دارة الصافيي فا المركاز األخيار  .كمات ييبات البماتئح إلاى وجاود

فاارو لات داللااي إحصااتئيي يااين مموسا اساامجتيتت المعلمااين معاازى لممغياار المخصااص لصااتلح معلم ا

اللغااي العرييااي كماات موجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي يااين مموس ا اساامجتيتت المعلمااين علااى فش ارات

االسميتبي معزى لممغير الجبس كمت أبه يوجد فارو لات داللاي إحصاتئيي معازى لصاتلح المعلماين لوى

الخي ارة األهااه ماان خمااس ساابوات  .وأوص اى اليتحااا :ضاارورة مبويااع الم ارفين المريااويين ف ا األسااتليب
ا

رال .

رافيي وعدم االعممتد على أسلوب واحد ف ا

 دراسة التركي ()2002بعنوان "نموذة مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئدة التددريس فدي مجدال
مسددتحدثات التعلدديم و المعلومددات فددي ضددوء احتياجدداتهم التدريبيددة بكليددة المعلمددين /جامعددة

الملك سعود"

هدفت الدراسي إلى المعرل على الواهع المشب لعضو هيئي المدريس ف كليي المعلمين يتلرياتف

يجتمعااي المل ا سااعود و اهم ا ار يربااتمح ماادريي لم ااوير أدائهاام .واميااع اليتحااا الماابهح الوصااف يبااتئ

حياا مام يبااتو اساميتبي ماام موزيعهات علااى أعضاتو هيئااي المادريس يكليااي المعلماين يتلريااتف الياتل عااددهم(

(310عضااوا ف ا مخملاال األهسااتم ويمخملاال الاادرجتت – دكمااوراة متجساامير يكااتلوريوس .واساامخدم
اليتحا المك اررات و معتمه ارميت ييرسون و محليه الميتين الثالث .وأ ترت بمتئح الد ارساي إلاى ضاعل

الواهااع الشااتئم ف ا مجااته مكبولوجياات المعلومااتت وابخفااتف مسااموي المعتمااه مااع المكبولوجياات ف ا كليااي
المعلمين يتلرياتف كمات أظهارت البماتئح ر ياي أعضاتو هيئاي المادريس لم اوير أبفساهم فا هالا المجاته

فكتبت الحتجي إلى يبتو يربتمح مدريي يهدل إلى م وير أداو أعضتو هيئي المدريس ومعزيز اسمخدام
المكبولوجياات فا كليااي المعلمااين فا الريااتف وكتباات أهاام البشاات – محااديا األجهازة الموجااودة و مفعيااه
اايكي ا بمرباات و مس اريعهت – عشااد دورات مدريييااي لمرهيااه أعضااتو هيئااي الماادريس ف ا مجااته مكبولوجياات

المعلوم ااتت – م ااوفير هتع ااتت مدريس اايي م اازودة يتليبي ااي المحمي ااي المبتس اايي لم ااغيه األجها ازة و مس اامحدثتت
المكبولوجيت  .وكتبت أهام موصايتت اليتحاا  :مصاميم يارامح مدرييياي ألعضاتو هيئاي المادريس فا مجاته
مسمحدثتت مكبولوجيت المعليم مدريب أعضتو هيئي المدريس على مهترة مصميم المشررات االلكمروبيي .

 دراسدددة الحدددازمي ( )2002بعندددوان " أثدددر اسدددتخدام التددددريس التددداملي علدددى األداء الصدددفي
للطالبات المعلمات تخصص اللغة االنجليزية و اتجاهاتهن نحوه "

هدفت الدراسي إلى يحا أثر اسمخدام المدريس المرمل علاى األداو الصاف لل تلياتت المعلماتت

مخصص اللغاي االبجليزياي و امجتهاتمهن بحاور و اميعات اليتحثاي المابهح المجرييا

حياا ميبات الد ارساي

المصااميم الشيل ا – اليعاادي لمجمااوعمين ممكااتفئمين و حيااا معممااد المجموعااي الضااتي ي علااى ال ريشااي
المعمتدة و ه معليشاتت الم ارفتت فشا

ييبمات اسامخدمت المجموعاي المجرييياي ريشاي المادريس المارمل
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ف ا فم ارة المرييااي العمليااي حيااا ماام ماادريب المجموعااي المجريييااي علااى اساامخدام ثالث اي أب ا ي للماادريس

الم اارمل و ها ا

الم االكرات اليومي ااي – مالحظ ااي ال اازمالو – ي ته ااي الخم ااس ده ااتئ

وه ااد م اام االس اامعتبي

يوساتئه جمااع للمعلوماتت و ها هتئماي يممترسااتت المادريس الصاافيي  -مادرجتت المشاادير – ور اي عمااه

للمدريب على المدريس المرمل – اسميتبي ممترستت المدريس المرمل

وهد يشت علاى عيباي مان ()32

تليي مشيدة يتلفرهي الرايعاي مخصاص لغاي ابجليزياي يكلياي المريياي لليباتت يجاتزان و كتبات محاتور األداو

الصف :موجيه المعليمتت الفعتلي – اسمخدام مشبيتت ر األسئلي المحفزة – اسمخدام المشبياتت المبتسايي
لمصا ااحيح الخ ا اار -معزيا ااز ا جتيا ااتت الصا ااحيحي – االسا اامخدام الما اابظم للسا اايورة – اسا اامخدام مصا ااتدر
المعلومتت والوستئه المموفرة  .و اسمخدمت اليتحثي البسب المئويي و اخميتر  T testو حجم المرثير d

لمحليا ااه البما ااتئح  .و أ ا ااترت البما ااتئح إل ا اى وجا ااود فا اارو لات داللا ااي إحصا ااتئيي يا ااين مموس ا ا درجا ااتت
المجموعمين ف الم يي اليعدى لشتئمي معتيير األداو الصف لصتلح المجموعي المجريييي كمت موصلت

الد ارسااي إل اى امجتهااتت إيجتييااي لاادى ال تليااتت المعلمااتت (المجموعااي المجريييااي) بحااو اساامخدام األب ا ي
المرمليي  .و أوصت اليتحثي إلى وجوب دمح المدريس المرمل ف يرامح إعداد معلمي اللغي االبجليزياي
وم وير أداو المعلمتت أثبتو الخدمي يتسمخدام المدريس المرمل .

 دراسة إسماعيل ( )2002بعندوان "تقدويم مهدارات تددريس التكنولوجيدا لددى الطلبدة المعلمدين
بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء "

هدفت الدراسي إلى محديد المشديرات المشويميي لمهترات مادريس المكبولوجيات لادى ال لياي المعلماين

يتلجتمعاي ا ساالميي يغازة فا ضااوو المعاتيير العتلمياي لا داو واميااع اليتحاا المابهح الوصاف المحليلا

حيااا هااتم يمصااميم ي تهااي مالحظااي لمهااترات الماادريس ممضاامن ثااالا مهااترات رئيساايي واحمااوت علااى

( )46معيت ار.

وماام م يي ا الي تهااي علااى عيبااي اخمترهاات اليتحااا يتل ريشااي الع اوائيي ماان ال ليااي المعلمااين ف ا

الجتمعي ا ساالميي حياا يلا عاددهم)  )35مان ال لياي المعلماين الالين يدرساون مبهاتج المكبولوجيات فا

مدارس محتفظي زة يواهع ( )11تليت معلمت و ( )24تليي معلمي ( )19مابهم فا مادارس الوكتلاي

و( )16فا ماادارس الحكومااي وهااد اساامخدم اليتحااا المموسا تت والبسااب المئويااي واخميااتر T test
 simple & MnnWhitneyلبجتياي علاى أسائلي الد ارساي .و أظهارت البماتئح أباه ال يصاه مساموى

مهترات مدريس المكبولوجيت لدى ال ليي إل مسموى إمشتن  %80ف ضوو المعتيير العتلميي ل داو كمت

دل اات علا ا أب ااه ال يوج ااد ف اارو لات دالل ااي إحص ااتئيي عب ااد مس ااموى ( )0.05 ≤αفا ا مه ااترات م اادريس
المكبولوجياات لاادى ال ليااي المعلمااين معاازي إل ا الجاابس .وأوص اى اليتحااا ضاارورة االساامفتدة ماان المعااتيير

العتلميااي لا داو فا يارامح إعااداد و ماادريب ال ليااي المعلمااين علااى مهااترات ماادريس المكبولوجياات موظياال
المشبي ااتت المريوي ااي فا ا م اادريب ال لي ااي المعلم ااين عل ااى مه ااترات م اادريس المكبولوجي اات فا ا ض ااوو المع ااتيير

العتلميي ل داو.
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 دراسددة صدديام ( )2002بعنددوان "دور أسدداليس اإلش دراف التربددوي فددي تطددوير األداء المهنددي
للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة "

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى المع اارل عل ااى دور أس ااتليب ا

ا ارال المري ااوي فا ا م ااوير األداو المهبا ا

للمعلمااين فا الماادارس الثتبويااي فا محتفظااي ازة و الك اال عاان المشااديرات المموهعااي ألسااتليب ا

ارال

المريااوي ف ا م ااوير األداو المهب ا للمعلمااين ومحديااد ماادى الفاارو يااين المشااديرات المموهعااي ألسااتليب
ا

ارال المريااوي الم ا مسااتهم ف ا م ااوير األداو المهب ا للمعلمااين يتلماادارس الثتبويااي وف ا للممغي ارات

(الجاابس – المؤهااه األكااتديم – ساابوات الخي ارة – المخصااص ) و هااد اميااع اليتحااا الماابهح الوصااف
المحليل

ا

مم اخميتر عيبي ع وائيي من ()226معلمت و معلمي واسمخدم اليتحا اسميتبي لدور أستليب

ارال المريااوي ف ا م ااوير األداو المهب ا وا اامملت علااى األيعااتد المخ ااي – مبفياال الاادرس – ا دارة

الصفيي – المشويم و لمحليه الييتبتت اسمخدم اليتحا البسب المئويي و المكا اررات و معاتدالت االرميات

و اخميااتر  T testللعيبااتت المساامشلي و اخميااتر الميااتين األحااتدى للفاار يااين مموس ا تت ثااالا عيبااتت

مساامشلي أو أكثاار  .و أ ااترت البمااتئح إل اى أن ممترسااي المعلمااين لمهااترات المخ ااي حصاالت علااى وزن
بسا ا ااي ( )%66.6ومها ا ااترة مبفيا ا اال الا ا اادرس ( )%64.4و ممترسا ا ااي المعلما ا ااين لمها ا ااترة ا دارة الصا ا اافيي

( )%61.6و مهااترة المشااويم ( )%61.9كماات أبااه ال موجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي ف ا المشااديرات
المموهعاي لادور أسااتليب ا

الج اابس المؤه ااه األك ااتديم

ارال المرياوي الما مساتهم فا م اوير األداو المهبا للمعلمااين معازي لممغياار
المخص ااص س اابوات الخدم ااي فا ا ح ااين موج ااد ف اارو مع اازى لس اابوات

الخدمي ف مجته ا دارة الصفيي و للا لصاتلح الفئاي (أكثار مان  11سابوات )  .ووضاع اليتحاا عادة
موصاايتت أهمه اات زيااتدة اهمم ااتم و ازرة المرييااي و المعل اايم الع ااتل يبظااتم ا

المعلمين .

اارال المريااوي و مبمي ااي ه اادرات

 دراسدددة الرنتيسدددى ()2002بعندددوان "تقدددويم مسدددتوى أداء الطالدددس المعلدددم لألنشدددطة الصدددفية
وعالقته ببعض المتغيرات "

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى مش ااويم مس ااموى أداو ال تل ااب المعل اام ل ب ا ا ي الص اافيي و عالهم ااه ي اايعف

الممغيارات كتلمعاده المراكماى الجاابس المخصاص وامياع اليتحاا الماابهح الوصاف المحليلا

حياا هااتم

يمصااميم ي تهااي مالحظااي ألداو ال تلااب المعلاام ل ب ا ي الصاافيي ماام م ييشهاات علااى عيبااي مكوبااي ماان

( )61تليت و تليي من ليي المسموى الرايع الممترسين للمدريب الميداب ف كليي المرييي ف الجتمعي
ا ساالميي يغازة واسامخدم اليتحاا البساب المئوياي و معتماه ارميات ييرساون و اخمياتر  T testلمحلياه

البم ااتئح  .و أ ااترت البم ااتئح إلا اى ارمف ااتع مس ااموى أداو ال لي ااي المعلم ااين ل ب ا ا ي الص اافيي ي ااكه ع ااتم
ووجود ارميت ضعيل يين أداو ال تلب المعلم ل ب

دالي إحصتئيت ف مموس أداو المعلم.
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ي الصفيي و معدله المراكم

وعادم وجاود فارو

وأوصى اليتحا عدة موصيتت أهمهت  :م وير اساممترة المشاويم الما يسامخدمهت الم ارل يحياا

ممبتسب مع األب

ي الصفيي و الوساتئه المكبولوجياي الحديثاي االهمماتم يم اوير يارامح إعاداد المعلماين

عتمي ومت يبتسب ليي المخصصتت األدييي على وجه الخصوص .

 دراسددة بسيسددو و أبددو بكددر ( )2002بعن دوان "تصددور مقتددرح لتنميددة أداء المعلددم التدريسددي
بالمرحلة األساسية بمحافظة غزة "

دفاات الد ارسااي إل اى الك اال عاان واهااع أداو المعلاام المدريس ا

ومشااديم مصااور مشماار لمبميااي أداو

المعل اام المدريسا ا ل اادي المرحل ااي األستس اايي ال اادبيت امي ااع اليتحث ااتن الم اابهح الوص ااف المحليلا ا

اس اامخدم

اليتحثتن االسامييتن لمحدياد مساموى األداو المدريسا وللا مان وجهاي بظار ماديري المادارس و الم ارفين

المري ااويين ويلغ اات ع اادد يب ااودر ( )21يب اادا و يا ا االس اامييتن عل ااى عيب ااي م اان ) )30معلما ات و معلم ااي
يتلمرحلي األستسيي الادبيت اخمترهات يتل ريشاي الشصاديي واسامخدم اليتحثاتن المموسا الحساتي و االبحارال
المعيتري و الوزن البسي لمحدياد أكثار الم اكالت مساموى و مرمياب مان حياا األهمياي .وأظهارت بماتئح

اور ف ا أداو المعلاام المدريس ا ماان أف اراد العيبااي .ثاام هاادم اليتحثااتن مصااو ار مشمرحاات
الد ارسااي أن هباات هصا ا
لمفعيااه األداو المدريسا و زيااتدة فتعليااي الكفتيااتت المدريساايي لاادي المعلمااين .وأوصاى اليتحثااتن أن يكااون
المعلم على وع يكه المغيرات الم م أر على مجممعه المحل و العري و المجمماع العاتلم

ضارورة

اممال المعلم لمهترات المشويم .

 دراسة الكحلوت و الكحلدوت ( )2002بعندوان " الضدغوط المدرسدية و عالقتهدا بداداء معلمدي
التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العليا "

هدفت الدراسي إلى مشاويم مساموى كاه مان الضاغو البفسايي الما يواجههات معلام المكبولوجيات فا

الييئااي المدرساايي و الك اال عاان العالهااي يااين الضااغو المدرساايي وأداو معلم ا المكبولوجياات ف ا ماادريس
مش اارر المكبولوجيا اات ف ا ا محا ااتفظم

ا ازة و اامته ا ازة واميا ااع اليتحث ااتن الم اابهح الوصاااف المحليل ا ا

واس اامخدمت مشي ااتس الض ااغو المدرس اايي و ي ته ااي مالحظ ااي أداو المعل اام واخم اات ار عيب ااي الد ارس ااي ي ااكه

هصاادي مكوبااي ماان ( )66معلم ات ومعلمااي واساامخدمت البسااب المئويااي و معتمااه ارمياات ييرسااون لمحليااه
البمااتئح  .و أ ااترت البمااتئح إلاى أن الضااغو المدرساايي ااتئعي عبااد أفاراد العيبااي ماان معلما المكبولوجياات
يتلمرحل ااي األستس اايي العلي اات عب ااد مس ااموى ( )%55.19و أن الض ااغو المدرس اايي مم اادرج فا ا س االم أع ااالر
ضغو سلوكيتت ال الب و أدبتر ضغو العالهي مع المادير كمات أن أداو المعلماين يشاع عباد مساموى

( )%44.95و أن األداو يماادرج فا ساالم أعااالر المجااته ال خصا و ا داري و أدبااتر مجااته المشياايم و
المشااويم

أن الد ارسااي لاام مجااد عالهااي يااين الضااغو المدرساايي و أداو معلم ا المكبولوجياات  .و أوص اى

اليتحث ااتن يض اارورة مكثي اال دورات رف ااع مس ااموى األداو للممي ااز فا ا س اابوات الخدم ااي األولا ا ختص ااي فا ا

مجتالت األداو وأن الضغو ال مؤثر على األداو لدى أفراد العيبي .
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 دراسة عفانة و حمدان ( )2005بعنوان "مسدتوى األداء الصدفي لمعلمدي المرحلدة اإلعداديدة
و عالقته ببعض المتغيرات "

هدفت الدراسي إلى المعرل على مسموى األداو المدريس للمعلماين والك ال عان بوعياي العالهاي

يااين مسااموى األداو الصااف لمعلما المرحلااي ا عداديااي و محصاايه لياامهم و كاالل المعاارل علااى داللااي
الفرو ف مسموى األداو الصف

يشت لعدة ممغيارات و ها (الصال الد ارسا – بوعياي الماتدة – ريشاي

الماادريس -جاابس ال ليااي ) و اميااع اليتحثااتن الماابهح الوصااف المحليل ا

وماام اساامخدام ي تهااي مالحظااي

لرصد األداو الصف حيا مكوبت من ( )32فشرة موزعي على سمي أيعتد ومام م ييشهات علاى عيباي مان

( )34فص ااال د ارس اايت و اس اامخدمت األس ااتليب المتلي ااي لمحلي ااه بم ااتئح الد ارس ااي المموسا ا تت الحس ااتييي –
االبح ارفااتت المعيتريااي –اخميااتر– Tمحليااه الميااتين األحااتدي – اخميااتر اايفيه  .وأ ااترت البمااتئح إلااى أن

المغليي الراجعي و المبتخ الصف و ا دارة الصفيي ليست على المسموى المشيوه مريويتّ ال موجد فرو
ف األداو الصف معزى إل ممغير الصل الدراس .

 دراسة العداجز و نشدوان ( )2005بعندوان تطدوير أداء المعلمدين فدي ضدوء برندامج المدرسدة
كمركز للتطوير بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة "

هاادفت الد ارسااي إل ا م ااوير أداو المعلمااين ف ا ضااوو يربااتمح المدرسااي كمركااز للم ااوير واميااع
اليتحثااتن الماابهح الوصااف المحليل ا

حيااا اساامخدمت اسااميتبي مكوباات ماان ثااالا مجااتالت المخ ااي –

البمااو المهبا – المعلاايم و الاامعلم ومحمااوي علااى ( )36فش ارة و ماام م ييشهاات علااى عيبااي ماان المعلمااين
الم ااتركين ف ا يربااتمح الم ااوير مباال يدايااي مبفياالر و عااددهم ( )223معلم ات ومعلمااي واساامخدمت لمحليااه

البمتئح البسب المئويي و اخميتر  T testوأ ترت البمتئح إل أبه هبات فارو لات داللاي إحصاتئيي ياين
م ااوير أداو المعلم ااين فا ا ض ااوو يرب ااتمح المدرس ااي كمرك ااز للم ااوير لص ااتلح الخيا ارة األ ااوه و حمل ااي
الدراستت العليت و المعلمتت ييبمت ال موجد فرو يتلبسيي لبوع المرحلي أو مخصص المعلماين كمات أن
اليربتمح أسهم ف م وير أداو المعلمين ف العديد من الممترستت أهمهت محديد رساتلي و رؤياي المدرساي
و أهدافهت ويبتو عالهي وديي يين المعلمين وال الب أثباتو العملياي المعليمياي ولكان ال يساهم اليرباتمح
ف م وير أداو المعلمين ف العدياد مان الممترساتت كتسامخدام الوساتئه المعليمياي المرمي اي يتلمكبولوجيات

الحديث ااي و موائم ااي ا مكتب ااتت المتدي ااي المم ااوفرة م ااع حتج ااتت ال ااالب والمبه ااتج و األه اادال .و أوصا اى
اليتحثتن ييعف الموصيتت مبهت :م يي يرباتمح المدرساي كمركاز للم اوير علاى جمياع المعلماين يغازة
مدريب المعلمين و المديرين على كيفيي وضع خ

إع تو المعلمين دو ار مهمت و فتعال و ب

إجرائياي يديلاي م ارعا الوضاع الشاتئم فا المادارس

ت ف عمليتت المخ ي و المعليم و المعلم.
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 دراسددة سددكر و الخزندددار ( )2005بعن دوان "تقددويم أداء الطلبددة المعلمددين فددي كليددة التربيددة
بجامعة األقصي في ضوء كفايات أداء مقترحة لمعلم المستقبل "

هدفت الدراسي إلى اهم ار أهم كفتيتت األداو الالزمي لمعلم المسمشيه ومحدي مادى إمشاتن ال لياي

المعلمااين يكليااي المرييااي ف ا جتمعااي األهص ا
الماابهح الوصااف المحليل ا

لكفتيااتت األداو المشمرحااي لمعلاام المساامشيه واميااع اليتحثااتن

حيااا صااممت ي تهااي مالحظااي علااى ااكه اسااميتن ممكااون ماان ( )45كفتيااي

أداو وماام م ييشه اات علااى عيب ااي ماان ال لي ااي المعلم ااين يكليااي المريي ااي ف ا جتمع ااي األهص ا يغاازة وال االين
يمدريون ف المدارس ف مخصصتت مخملفي مكوبي مان ( )344تليات و تلياي واسامخدمت المكا اررات و

البسب المئويي و اخميتر  T testلمحليه البمتئح  .وأ اترت البماتئح إلاى ابخفاتف مساموى كفتياي المعرفاي

العلميي لدى ال ليي المعلمين ف كليي المرييي أمت الكفتياتت الما حاتزت علاى مرمياب ممشادم فم اير إلاى

هاادرة ال تلااب المعلاام علااى إيصااته متدمااه المعليميااي لل ليااي الكفتيااتت الم ا م ااير إل ا االساامجتيي لثااورة

المعلومتت و االبفجتر المعرف والمغيرات العديدة فرمت المكبولوجيت اسمخدامت و موظيفت جاتوت درجتمهات
ضعيفي جدا كمات أباه هبات فارو لات داللاي إحصاتئيي ياين درجاتم كفتياي اسامخدام و موظيال مصاتدر

المعرفااي الممعااددة لصااتلح ليااي المخصصااتت األدييااي  .وأوصاى اليتحثااتن :يااإجراو ممتيعااي لعمليااي المشااويم
المسااممر ل ا داو يتساامخدام كفتيااتت األداو مضاامين ي ارامح إعااداد و ماادريب المعلمااين يمهااتم المعلاام و

أدوارر المهبيي و االجممتعيي و الثشتفيي .

 دراسة البنعلي ومراد ( )2003بعنوان الكفايات التدريسية لدى معلمي المواد االجتماعية فدي
المرحلة اإلعدادية بدولة قطر كما يعكسها تقويم األداء الصفي "

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى معرف ااي الكفتي ااتت المدريس اايي ل اادى معلما ا الما اواد االجممتعي ااي فا ا المرحل ااي
و اميااع اليتحثااتن الماابهح الوصااف المحليلا

ا عداديااي يدولااي ه اار كماات يعكسااهت األداو الصااف

وهتماات

ييباتو ي تهاي لمشاويم األداو الصاف لمعلما الماواد االجممتعياي وهاد يلا مجماوع الكفتياتت الما ا امملت

عليه اات الي ته ااي ( )33كفتي ااي موزع ااي عل ااى المح ااتور  :المخ ااي لل اادرس -مبفي اال خ ااي ال اادرس – ا دارة
الصاافيي – خصاايي المعلاام و هااد يشاات األداة علااى عيبااي ماان معلمااين و معلمااتت المرحلااي ا عداديااي
يدولي ه ر يل عددهم ()121معلمت ومعلمي وهد اسمخدمت البسب المئويي و اخميتر  T testو اخميتر

(ل) لمحليااه البمااتئح  .و أ ااترت البمااتئح إل اى وجااود فاارو دالااي إحصااتئيي لصااتلح المعلمااين المااؤهلين
مريوياات فا جميااع محااتور الي تهااي كماات أبااه هباات فاارو دالااي إحصااتئيي يااين مموسا تت محااتور ي تهااي

المشااويم جميعهاات لصااتلح المعلمااتت كماات أبااه ال موجااد فاارو يااين مموسا تت محااتور ي تهااي المشااويم ميعاات
لمساامويتت الخي ارة ف ا الماادريس  .و أوص اى اليتحثااتن  :العمااه علااى م ااوير يربااتمح المرييااي العلميااي ف ا

يرامح إعداد المعلماين فا كلياي المريياي يجتمعاي ه ار ليساتير المسامحدثتت فا مجاته كفتياتت و مهاترات

الماادريس ك ا مماات لل ليااي المعلمااين الفرصااي الكتفيااي للماادريب العلم ا عليهاات مماات يااؤدي إل ا المحسااين
البوع ف مسموى أدائهم المهب يعد المخرج .
73

 دراسة العاجز و البنا ( )2002بعنوان " تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق
حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء "

هاادفت الد ارسااي إلاى وضااع مصااور مشماار يليا االحميتجااتت الوظيفيااي عااداد المعلاام الفلسا يب

أثبتو الخدمي ف ضوو مفهوم األداو واميع اليتحثتن المبهح الوصف المحليل

ولل من خاله إعداد

اسااميتبي مكوبااي ماان مجااتلين مجااته مشااويم الي ارامح المدريييااي ومجااته اليربااتمح الماادريي المشماار للمعلمااين

أثباتو الخدماي حيااا يشات علااى عيباي مكوبااي مان ( )245معلمات ومعلمااي مان المعلمااين الالين يعملااون

ف المدارس األستسيي العليت و اسمخدمت لمحليه البمتئح البساب المئوياي و اخمياتر  . T testو أ اترت

البمتئح إلى أبه يلغات البسايي المئوياي لمشاويم المعلماين و المعلماتت ليارامح المادريب ( . )%66.11ها
بساايي مشيولااي بوعاات ماات إال أبهاات مبخفضااي يتلبساايي لليارامح الماادريي

كماات أبااه ال موجااد فاارو لات داللااي

إحصااتئيي يااين مشااديرات المعلمااين والمعلمااتت ف ا مجمااوع مجااته مشااويم الي ارامح المدريييااي الحتليااي معاازى

للعوامااه المتليااي الجاابس –ماادة الخدمااي -المؤهااه العلم ا

ف ا حااين مشااويم الي ارامح المدريييااي يعاازى إل اى

ممغياار عاادد الاادورات الم ا حضاارهت المعلمااون و المعلمااتت ولل ا لصااتلح الاالين حضااروا ثااالا دورات
فرهه كمات أن مجاته ا عاداد األكاتديم المشمار يلا أعلا بسايي يلياه مجاته المهاترات األدائياي المشمار
يليااه مجااته ا عااداد المهبا المشماار

و هاالا يعكااس حتجااي المعلمااين للماادريب أثبااتو الخدمااي فا ضااوو

األداو ويؤيد اليربتمح المدريي المشمر  .ووضع اليتحثتن عدة موصيتت أهمهت مدريب المعلمين علاى

المهترات األدائيي للمعلمين ومبميي مهترامهم ف المدريب على اسمخدام األجهزة اليصريي وعمه رائح
العرف مواكيي المدريب للمشدم و االبفجتر المعرف وف خ

ويلي المدى محددة األهدال .

 دراسددة البددددن ( )1222بعنددوان " بنددداء مقيدداس لتقدددويم أداء الطددالس المعلمدددين فددي التربيدددة
العلمية بجامعة البحرين "

ه اادفت الد ارس ااي إلا اى يب ااتو مشي ااتس مش ااويم أداو ال ااالب المعلم ااين فا ا المريي ااي العملي ااي ليرب ااتمح
يك ااتلوريوس المريي ااي الريتض اايي يجتمع ااي اليحا ارين واميع اات اليتحث ااي الم اابهح الوص ااف

ار ماان األسااتملة الخي اراو ف ا
الد ارسااي علااى ( )11خييا ا

وا اامملت عيب ااي

اار الماادريس و المبااتهح و المرييااي العلميااي يكلي اي

المريي ااي جتمع ااي اليحا ارين ( )4أس ااتملة م اان هس اام المريي ااي الريتض اايي يتلجتمع ااي ( )4م ااوجهين م اان و ازرة
المريي ااي و المعل اايم يت ض ااتفي إلا ا ( )32مدرس ااي مريي ااي ريتض اايي م اان م ارح ااه المعل اايم المخملف ااي وم اام
اخميترهم ي ريشي هصديي وأعدت اليتحثي اسممترة المشويم واسمخدمت اليتحثاي البساب المئوياي ومعتماه

االرمياات لمحليااه البمااتئح  .وأ ااترت الد ارسااي إل اى أن محااور الكفااتوة و ا مشااتن ف ا ماادريس أج ازاو الاادرس
احمه المرميي األولا

ثام مبفيال الخ اي و المادريس و يلياه إدارة الموهال المعليما ثام المخ اي ثام مشاويم

ال اامعلم ث اام خص اايي ال تل ااب المعل اام و إلمتم ااه العلما ا و الم ااور المهبا ا و أخيا ا ار المفتع ااه م ااع الييئ ااي
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المدرسايي  .وأوصات اليتحثااي  :معمايم اسامخدام المشيااتس يمحاتورر الممعاددة علااى ال االب المعلماين يشساام
المرييي الريتضيي من أجه موحيد أسلوب مشديم أداو ال الب المعلمين.

تعقيس على الدراسات السابقة التي تناولت أداء المعلم بشكل عام:

من خاله اسامعراف د ارساتت المحاور ال ارياع الما اهممات ياتلوهول علاى مساموى أداو المعلام

ف المخصصتت المخملفي سعيت إل محسين و م وير لل األداو بجد أن :

 امفشاات د ارسااتت هاالا المحااور ف ا مجملهاات علااى د ارسااي أداو المعلمااين ف ا مخصصااتت مخملفااي
يهدل الوصوه إل محديد بواح الشصور ف أدائهم و م وير أدائهم .

 مفتومت الدراستت من حيا المسموى المعليم اللي اسمهدفمه فتسمهدفت يعضهت معلم الثتبويي

كد ارسااي (صاايتم) و يعضااهت اآلخاار اساامهدل ليااي المعلمااين فا الجتمعااتت كد ارسااي (إساامتعيه)
ودراسي (سكر و الخزبدار).

 معددت مخصصتت المعلمين الما مبتولمهات الد ارساتت فمبهات مباتوه أداو معلما اللغاي االبجليزياي
كد ارسااي (الحااتزم ) و الم اواد االجممتعيااي كد ارسااي (اليبعل ا و م اراد) و معلم ا مرييااي الريتضاايي
كدراسي (اليدن) ف حين د ارساي (اسامتعيه ) و د ارساي (الكحلاوت و الكحلاوت ) مبتولات معلما
المكبولوجيت .

 مبوعت األدوات الم اسامخدممهت الد ارساتت الساتيشي و جماع الييتباتت فتعممادت يعاف الد ارساتت

عل ا االسااميتبي فش ا كد ارسااي (أيااو ااملي ) و د ارسااي (المرك ا ) و د ارسااي (يسيسااو و أيااو يكاار)

ودراسي (العتجز وب وان) و دراسي(العتجز و اليبت) أمت د ارساي (الحاتزم ) و د ارساي (إسامتعيه)

و د ارس ااي (الربميسا ا ) و د ارس ااي (عفتب ااي و حم اادان) و د ارس ااي (اليبعلا ا و ما اراد) اعمم اادت عل ااى
ي تهي المالحظي .

 هباات د ارسااتت اعمماادت علااى يعااف المعااتيير كد ارسااي (إساامتعيه) ف ا ضااوو معااتيير عتلميااي

ل داو أمات د ارساي (العاتجز و اليبات) كتبات فا ضاوو مفهاوم األداو ود ارساي (العاتجز وب اوان)
اعممت على يربتمح المدرسي كمركز للم وير .

 امفشااات أ لاااب بما ااتئح الد ارساااي علا ااى ما اادب مساااموى أداو المعلم ااين كد ارسا ااي (المرك ا ا ) و د ارسا ااي
(إساامتعيه) ود ارسااي (يسيسااو و أيااو يكاار) و د ارسااي (الكحلااوت و الكحلااوت) و د ارسااي (عفتبااي و
حماادان ) ود ارسااي (سااكر و الخزباادار ) و د ارسااي (العااتجز و اليباات) ف ا حااين اهمصاارت د ارسااي
الربميس على ارمفتع مسموى أداو ال ليي .

 امفشت جميع الدراستت ف الموصيتت على ضرورة م وير أداو المعلمين و مكثيل مدرييهم
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التعقيس العام على الدراسات السابقة:

مااري اليتحثااي أن االهممااتم يااتلمبور المكبولااوج لاادى المعلمااين ضاارورى لمثشياال المعلاام ساواو فا

العلوم أو ف جميع المخصصتت كمت أن مت يب ي على مشويم أداو معلم جميع المخصصاتت يصافي
عتمي يب ي على معلم العلوم يصفي ختصي .

اهممت دراستت المحور األوه يدراسي المبور المكبولوج لمعلم العلاوم فا حاين أن المحاور

الثتب اهمم يتلدراستت الم مبتولت المبور ي كه عتم أمت دراستت المحور الثتلاا فتهممات يمباتوه أداو
معلم العلوم واهممت دراستت المحاور ال ارياع يد ارساي أداو المعلام ي اكه عاتم و علاى الار م مان االمفات

اللي كتن يين دراستت كه محاور إال أن الد ارساي الحتلياي مخملال عان الد ارساتت الساتيشي فا الهادل مان

الدراسي وعيبي الدراسي

أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

 معظاام الد ارسااتت السااتيشي اهمصاارت علااى محديااد مسااموى المبااور المكبولااوج ل ااالب أو لمعلم ا
العلوم ف المرحلي الثتبويي أمت الدراسي الحتلياي فشاد اهممات يمحدياد مساموى المباور المكبولاوج

لدى معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت .

 معظاام الد ارسااتت السااتيشي ااملت مب شااي معليميااي واحاادة أماات الد ارسااي الحتليااي ف ااملت مب شمااين
معليميمين و همت مب شي الوس ى و ختن يوبس .

 لاام يسااي أن ماام ال اري و موضاايح العالهااي يااين المبااور المكبولااوج و األداو الصااف لاادى معلاام
العلوم .

 معظاام الد ارسااتت السااتيشي مبتولاات مشااويم أداو معلما العلااوم فا مهااترات الماادريس الرئيساايي وها
(المخ ا ااي – المبفيا اال – المشا ااويم ) ييبما اات الد ارسا ااي الحتليا ااي فمبتولا اات ( األها اادال – الخي ا ارات –
األب ا ي – المشااويم ) حيااا يجااب علااى معلاام العلااوم ممترساامهت وفا ل ييعااي مااتدة العلااوم الغبيااي
يتألب

ي و المجترب.

 مم الك ل عن مسموى المبور المكبولوج لدى المعلمين عن ري اساميتبي حياا اسام تعت
اليتحثي من خاللهت الجمع يين أيعتد المبور المكبولوج و مجتالمه .

 معد الدراسي الحتليي إضاتفي فا مجاته اليحاا المرياوي حياا محادد مساموى المباور المكبولاوج
لدى معلم المرحلي األستسيي العليت و محديد مسموى أدائهم و ري ت ييبهمت .
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الفصل ال ا ةع
الط يق واإلج اءات
 منهج الدراسة.
 جمتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 صدق األداة.
 ثبات األداة.
 إجراءات الدراسة.
 املعاجلات اإلحصائية.

مقدمة :
يمبتوه هلا الفصه وصفت مفصال لبجراوات الم اميعمهات اليتحثاي فا مبفيال الد ارساي ومان للا
معرياال ماابهح الد ارسااي ووصاال مجممااع الد ارسااي ومحديااد عيبااي الد ارسااي واعااداد أداة الد ارسااي (االسااميتبي
وي تهااي المالحظااي) والمركااد ماان صاادههت وثيتمهاات وييااتن إجاراوات الد ارسااي واألسااتليب ا حصااتئيي الما
اسمخدمت ف معتلجي البمتئح وفيمت يل وصل لهلر ا جراوات.

أوالً  :منهج الدراسة :

الاالي ييحااا عاان الحتضاار و يهاادل

اساامخدمت اليتحثااي فا هاالر الد ارسااي الماابهح الوصااف المحليلا

إلا مجهيااز ييتبااتت ثيااتت فااروف معيبااي ممهياادا لبجتيااي علااى مسااتؤالت محااددة يدهااي ممعلا يااتلظواهر
الحتليي و األحداا الراهبي الم يمكن جمع المعلوماتت عبهات فا زمان إجاراو اليحاا وللا يتسامخدام
( األ ت )43:2112

أدوات مبتسيي

ويع اارل (األ اات و عي ااد الم اابعم  ) 1992الم اابهح الوص ااف المحليلا ا عل ااى أب ااه د ارس ااي أح ااداا

وظواهر وممترستت هتئمي موجودة وممتحي للد ارساي والشياتس كمات ها دون مادخه اليتحاا فا مجريتمهات

ويسم يع اليتحاا أن يمفتعاه معهات فيصافهت ويحللهات والمابهح الوصاف المحليلا مصاور للوضاع الاراهن

عاان ريا جمااع الييتبااتت ماان المجممااع األصاال كلااه أو ماان مشااررات مبمشااتة ومحليلهاات وميوييهاات يحيتديااي
متمي ووضع المبيؤات والبمتئح الم يمكن م ييشهت على المجممع اللي أجريت عليه الدراسي (األ ت وعيد

المبعم  )34:1992ولهلا هتمت اليتحثي يتسمخدام هلا المبهح .فشاد حتولات مان خاللاه وصال الظاتهرة
موضوع الد ارساي (مساموى المباور المكبولاوج و عالهماه ياتألداو الصاف لادى معلما العلاوم فا المرحلاي

األستساايي العلياات ف ا ماادارس محتفظااتت ازة) ومحليااه ييتبتمهاات وييااتن العالهااي يااين مكوبتمهاات واآلراو الم ا
م ر حولهت والعمليتت الم ممضمبهت واآلثتر الم محدثهت.

ثانياً :مجتمع الدراسة :

يمكون مجممع الدراسي من جميع معلم العلوم ف المرحلي األستسيي العليت ف محتفظم ختن
والياتل عاددهم ( )44معلمات ومعلماي للعاتم الد ارسا  .2113-2112ماوزعين علاى

يوبس و الوسا

( )31مدرسي حكوميي و هم من الجبسين ()35معلم و ( )39معلمي .
المديريي

عدد المعلمين

عدد

الصل الستيع

المدارس

لكور

الصل الثتمن
لكور

إبتا

الصل المتسع

إبتا

إبتا

لكور

المجموع

ختبيوبس

15

9

1

9

9

1

9

52

الوس ى

15

3

4

3

4

3

5

22
44



(و ازرة المرييي والمعليم العتل ( :)2111ا دارة العتمي للمخ ي المريوي)
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ثالثاً :عينة الدراسة :

مكوبت عيبي الدراسي من (  )41معلمت ومعلمي من معلم العلوم فا المرحلاي األستسايي العليات
ف ا الفصااه الد ارس ا األوه للعااتم  2113-2112وماام اخميااتر

ف ا محااتفظم خااتن يااوبس و الوس ا

العيبااي يتل ريشااي الشصااديي حيااا ماام أخاال أفاراد المجممااع ككااه وللا ألن عاادد أفاراد المجممااع هليااه وماان

السهه إحصتئهم .فتلمعلم اللي يعلم الثالا صفول مام م ييا أدوات الد ارساي علياه مارة واحادة كمات مام
االسمعتبي 31مدير و  3م رفين ليشوموا يم يي ي تهم المالحظي على معلم العلوم لصفول الساتيع
و الثتمن و المتسع والجداوه المتليي موضح لل :
جدول رقم () 1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسس الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

لكر

33

47.14

أبثى

37

52.86

المجموع

70

100

جدول رقم () 2
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسس عدد سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية%

من  5-1سبوات

29

41.43

من  11-6سبوات

17

24.29

أكثر من  11سبوات

24

34.29

المجموع الكل

70

100

جدول رقم ()3
يوضح عدد المدراء و المشرفين الذين قاموا بمالحظة المعلمين
المديرية

المدراء

المشرفين

ختن يوبس

15

2

15

1

الوس

رابعاً :أدوات الدراسة :

 .1اسميتبي مشيس مسموى المبور المكبولوج للمعلم.
 .2ي تهي مالحظي مشيس مسموى األداو الصف للمعلم.

 .3ي تهي مالحظي مشيس مسموى األداو المكبولوج للمعلم.
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أوالً :استبانة تقيس مستوى التنور التكنولوجي للمعلم

ويع ااد اال ااالع عل ااى األدب المري ااوي الح ااديا ال االي س ااي أن عرض اابتر وفا ا ض ااوو الد ارس ااتت

السا ااتيشي الممعلشا ااي يم ا ااكلي الد ارسا ااي الم ا ا ما اام ا

ا ااالع عليها اات وف ا ا ضا ااوو اسا اام الع رأي عيبا ااي ما اان

الممخصصين عن ري المشتيالت ال خصيي من الممخصصين المريويين و اللين هتموا يريحتا ساتيشي
الم ا اسمخلصاابت مبهاات أيعااتد معيبااي هتماات اليتحثااي ييبااتو االسااميتبي وف ا

مخااص المبااور المكبولااوج

الخ وات اآلميي :

 مم محديد األيعتد الرئيسيي الم ممكون مبهت االسميتبي. -صيت ي الفشرات الم مشع محت كه يعد.

 -إعااداد االسااميتبي فا صااورمهت األوليااي الما

( )1يوضح االسميتبي ف صورمهت األوليي.

ااملت ( )51فشارة موزعااي علااى ( )3أيعااتد والملحا رهاام

 عرف االسميتبي على الم رل من أجه اخميتر مدى مالوممهت لجمع الييتبتت. -معديه االسميتبي ي كه أول حسب مت يرار الم رل.

 عرف االسميتبي علاى ( )16مان المحكماين المرياويين يعضاهم أعضاتو هيئاي مادريس فا الجتمعايا سالميي األزهر وجتمعي األهصى والملح رهم ( )4ييين أعضتو لجبي المحكيم.

 يعد إجراو المعديالت الم أوصى يهت المحكمون مام معاديه وصايت ي يعاف الفشارات وهاد يلا عاددفشرات االسميتبي يعد صيت مهت البهتئيي ( )54فشرة موزعي علاى ثالثاي أيعاتد حياا أع اى لكاه فشارة
وزن مدرج وف مشيتس ليكرت الخمتس حسب الجدوه المتل :
االستجابة

ممتاز

الدرجة

5

جيد جداً
4

جيد

مقبول

ضعيف

3

2

1

ويلل مبحصر درجتت اسمجتيي أفراد عيبي الدراسي علاى االساميتبي مات ياين ( )215 -54درجاي
والملح رهم ( ) 5يوضح االسميتبي ف صورمهت البهتئيي الم ممكون مان ( )54فشارة موزعاي علاى ثالثاي

أيعتد كمت يوضحت الجدوه المتل :
م

البعد

عدد الفقرات

1

البعد األول المعرفي

22

2

البعد الثاني  :المهاري

14

3

البعد الثالث  :الوجداني

11

الدرجة الكلية

52

11

صدق االستبانة :

يشصد يصد االخميتر هو أن يشيس االخميتر مت صمم لشيتسه (فرج

 . )254 :1994فهو

يعب درجي محشي األهدال المريويي الم صمم من أجلهت وهتمت اليتحثي يتلمركد من صد االسميتبي

ي ريشمين:

 -1صدق المحكمين :
مم عرف االسميتبي ف صورمهت األوليي على مجموعاي مان أساتملة جاتمعيين مان الممخصصاين

مما اان يعملا ااون ف ا ا الجتمعا ااتت الفلس ا ا يبيي ملح ا ا رها اام ()4يوضا ااح لل ا ا

حيا ااا ها ااتموا يإيا ااداو آرائها اام

ومالحظااتمهم حااوه مبتساايي فش ارات االسااميتبي وماادى ابممااتو الفش ارات إلااى كااه يعااد ماان أيعااتد االسااميتبي

وكلل وضو صيت مهت اللغويي وف ضوو مل اآلراو مم اسميعتد يعف الفشرات ومعديه يعضهت اآلخر

ليصيح عدد فشرات االسميتبي ( )54فشرة .

 -2صدق االتساق الداخلي :

جاارى المحشا ماان صااد االمساات الااداخل لالسااميتبي يم ييا االسااميتبي علااى عيبااي اساام العيي

مكوبااي ماان ( )31معلاام ومعلمااي ماام اخميااترهم ع اوائيت ماان ماادارس محتفظااتت ازة وماام حسااتب معتمااه
ارمياات ييرسااون يااين كااه فش ارة ماان فش ارات االسااميتبي والدرجااي الكليااي لليعااد الاالي مبمم ا إليااه وكاالل ماام
حستب معتمه ارميت ييرسون يين درجتت كه يعاد مان أيعاتد االساميتبي والدرجاي الكلياي لالساميتبي وللا

يتسمخدام اليربتمح ا حصتئ (. )SPSS
البعد األول  :المعرفي

الجدول ()4

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول  :المعرفي والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م
1

يممل معلم العلوم فهمت لخصتئص المكبولوجيت و أيعتدهت .

0.679

دالي عبد 1.11

2

يممل معلم العلوم فهمت للمفتهيم األستسيي للمكبولوجيت .

0.658

دالي عبد 1.11

3

يممل معلم العلوم فهمت لمرثيرات المكبولوج على الييئي.

0.774

دالي عبد 1.11

4

يممل معلم العلوم فهمت لدور المجممع ف م وير المكبولوجيت .

0.659

دالي عبد 1.11

5

يممل معلم العلوم فهمت لمرثير مكبولوجيت المعلومتت على العمليي المعليميي .

0.809

دالي عبد 1.11

6

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت االمصتالت.

0.657

دالي عبد 1.11

4

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت المواصالت .

0.743

دالي عبد 1.11

0.861

دالي عبد 1.11

0.794

دالي عبد 1.11

1
9

الفقرة

يمملا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت المكبولوجياات الحيويااي فا يعاادي الصااحي و
الييئي .
يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت المكبولوجيات الحيوياي فا محساين المحتصايه
الزراعيي .

10

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
11

يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت مكبولوجيت ا بمتج الحيواب .

0.832

دالي عبد 1.11

11

يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت الهبدسي الوراثيي الحديثي .

0.779

دالي عبد 1.11

12

يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت المكبولوجيت ف الصبتعتت الغلائيي .

0.826

دالي عبد 1.11

0.859

دالي عبد 1.11

0.656

دالي عبد 1.11

15

يممل معلم العلوم فهمت ل ر المحتفظي عل الغلاو.

0.786

دالي عبد 1.11

16

يممل معلم العلوم فهمت لمكبولوجيت المعتمالت المجتريي .

0.454

دالي عبد 1.15

14

يممل معلم العلوم فهمت لمرثير مكبولوجيت المعليم على العمليي المعليميي .

0.745

دالي عبد 1.11

11

يممل معلم العلوم فهمت لمصتدر الميتر ف ال ييعيي.

0.753

دالي عبد 1.11

19

يممل معلم العلوم فهمت لسيه مر يد الميتر يواس ي المكبولوج .

0.635

دالي عبد 1.11

21

يممل معلم العلوم فهمت لمكبولوجيت ال تهي الممجددة .

0.806

دالي عبد 1.11

0.556

دالي عبد 1.11

0.673

دالي عبد 1.11

13
14

يمملا ا معل اام العل ااوم فهم اات ل اايعف م ييش ااتت مكبولوجي اات الحيوي ااي فا ا أيع ااتد ال ااب و
صبتعي األدويي.

يممل معلم العلوم فهمت لادور كاه مان المركياتت الفضاتئيي المخملفاي فا الك ال عان
الفضتو الخترج .

راف األستسيي السمخدام ال تهي البوويي .

21

يممل معلم العلوم فهمت ل

22

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت و أضرار ال تهي البوويي.

** ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
* ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

والا االي ييا ااين أن معا ااتمالت االرميا اات المييبا ااي دالا ااي عبا ااد مسا ااموى داللا ااي ( )1.11ومعا ااتمالت االرميا اات

محصورة يين المدى ( )1.159-1.454ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.
البعد الثاني  :المهاري
الجدول ()5
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد المهاري والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م

الفقرة

1

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام األدوات المتليي (الممر والميزان العتدي ).

0.810

دالي عبد 1.11

2

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المرموممر ال ي و العتدي.

0.821

دالي عبد 1.11

3

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المجتهر يربواعهت المخملفي .

0.763

دالي عبد 1.11

4

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام اآلالت الحتسيي .

0.869

دالي عبد 1.11

5

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المختيير المدرجي.

0.848

دالي عبد 1.11

6

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الستعي العتديي والرهميي .

0.807

دالي عبد 1.11

4

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام آالت المصوير الممبوعي .

0.585

دالي عبد 1.11

12

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
1

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الفيديو و المسجه وأجهزة الصوت .

0.814

دالي عبد 1.11

9

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الكمييومر .

0.487

دالي عبد 1.11

11

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام أجهزة هيتس الجهد الكهري و دة الميتر والمشتومي.

0.786

دالي عبد 1.11

11

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الرسم الهبدس .

0.583

دالي عبد 1.11

12

يممل معلم العلوم مهترة إصال يعف األع ته الكهرييي ف األجهزة المبزليي .

0.550

دالي عبد 1.11

13

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الهيجروميمر العتدي والرهم .

0.670

دالي عبد 1.11

14

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المرايت والعدستت .

0.847

دالي عبد 1.11

15

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام االبمربيت واليريد االلكمروب .

0.461

دالي عبد 1.11

16

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الفتكس .

0.406

دالي عبد 1.15

14

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الهتمل المحموه .

0.864

دالي عبد 1.11

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

والا االي ييا ااين أن معا ااتمالت االرميا اات المييبا ااي دالا ااي عبا ااد مسا ااموى داللا ااي ( )1.11ومعا ااتمالت االرميا اات
محصورة يين المدى ( )1.169-1.416ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.
البعد الثالث  :الوجداني
الجدول ()2
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الوجداني والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م

الفقرة

1

ي عر معلم العلوم يسهولي المعتمه مع مخرجتت المكبولوجيت الحديثي .

0.550

دالي عبد 1.11

2

ي عر معلم العلوم يرن الحتسوب يمثه م كلي لديه .

0.704

دالي عبد 1.11

3

مكسب المكبولوجيت معلم العلوم الشدرة عل مواكيي ممغيرات العصر.

0.666

دالي عبد 1.11

4

ي عر معلم العلوم أبه ال يمكن االسمغبتو عن المكبولوجيت ف عمليي المعلم .

0.750

دالي عبد 1.11

5

المعرفي المكبولوجيي مستعد معلم العلوم عل المفكير.

0.600

دالي عبد 1.11

6

ي عر معلم العلوم أن فهم المكبولوجيتت ال يضيل جديد لمعلومتمه .

0.617

دالي عبد 1.11

4

ي عر معلم العلوم أن موظيفه المكبولوجيت يجعله يمفو ف أدائه .

0.738

دالي عبد 1.11

1

يحب معلم العلوم االسممتع لمبته تت ممعل يتلمكبولوجيت.

0.666

دالي عبد 1.11

9

يحب معلم العلوم هراوة مت يمعل يتلمكبولوجيت كلمت سمحت له الفرصي.

0.779

دالي عبد 1.11

11

يسمممع معلم العلوم عبد المحدا عن المكبولوجيت .

0.820

دالي عبد 1.11

11

ي عر معلم العلوم يت حيت عبد المدريس يتسمخدام الوستئه المكبولوجيي .

0.476

دالي عبد 1.15

12

يحرص معلم العلوم على مواكبة التقدم التكنولوجي ألنه يساعده على رفع المستوى العلمي.

0.561

دالي عبد 1.11

13

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
13

ي عر معلم العلوم يرن المكبولوجيت ضروريي للمعلم من أجه معليم أفضه.

0.820

دالي عبد 1.11

14

اسمخدام المكبولوجيت يبم المفكير ا يداع لدى الممعلمين.

0.855

دالي عبد 1.11

15

ي عر معلم العلوم يرن اسمخدام المكبولوجيت موفر الوهت و الجهد .

0.697

دالي عبد 1.11

16

يمتيع معلم العلوم اليرامح الملفزيوبيي ويرامح االبمربيت الم مهمم يتلمكبولوجيت .

0.793

دالي عبد 1.11

14

ي عر معلم العلوم يتلثشي عبد موظيل المكبولوج .

0.779

دالي عبد 1.11

11

يحفز معلم العلوم زمالور لموظيل المكبولوجيت .

0.643

دالي عبد 1.11

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعاتمالت االرميات
محصورة يين المدى ( )1.155-1.446ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.

وللمحشا ماان صااد االمساات الااداخل ل يعااتد هتماات اليتحثااي يحسااتب معااتمالت االرمياات يااين

درجااي كااه يعااد ماان أيعااتد االسااميتبي واأليعااتد األخاارى كاالل كااه يعااد يتلدرجااي الكليااي لالسااميتبي والجاادوه

( )4يوضح لل .

الجدول ()2

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
البعد

األول

الثاني

الثالث

االستبانة ككل

البعد األول المعرفي

1

1.531

1.556

1.111

البعد الثاني  :المهاري

1.531

1

1.415

1.131

البعد الثالث  :الوجداني

1.556

1.415

1

1.125

االستبانة ككل

1.111

1.131

1.125

1

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

يمضح من الجدوه الساتي أن جمياع األيعاتد مارمي ييعضاهت الايعف ويتلدرجاي الكلياي لالساميتبي

ارميت ت لا داللي إحصتئيي عبد مسموى داللي ( )1.11وهلا يؤكاد أن االساميتبي مممماع يدرجاي عتلياي مان

الصد واالمست الداخل .

ثبات االستبانة :Reliability
يشصد يثيتت االخميتر " الحصوه على بفس البمتئح عبد مكارار الشياتس يتسامخدام بفاس األداة و

ف بفس الظرول " (األ ت )121:2112

14

أجاارت اليتحثااي خ اوات المركااد ماان ثيااتت االسااميتبي ولل ا يعااد م ييشهاات علااى أف اراد العيبااي االساام العيي

ي ريشمين وهمت المجزئي البصفيي ومعتمه ألفت كروبيتخ.
طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half method :

مم اسمخدام درجتت العيبي االسم العيي لحستب ثيتت االسميتبي ي ريشاي المجزئاي البصافيي حياا

احمسايت درجااي البصال األوه لكااه يعااد مان أيعااتد االسااميتبي وكالل درجااي البصاال الثاتب ماان الاادرجتت
وللا يحسااتب معتمااه االرمياات يااين البصاافين ثاام جاارى معااديه ااوه المجااته يتساامخدام معتدلااي سااييرمتن

يراون ) (Spearman-Brownالمتليي:

 2ر1/2

ر=

+ 1ر1/2

حيا ر = معتمه الثيتت اللي بريد الحصوه عليه .

ر  = 1/2معتمه االرميت يين درجتت األفراد على بصف االسميتبي
والجدوه ( ) 1يوضح لل :

الجدول ()2
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة
قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل

معامل االرتباط معامل االرتباط

البعد

عدد الفقرات

البعد األول المعرفي

22

0.736

البعد الثاني  :المهاري

*14

0.888

0.903

البعد الثالث  :الوجداني

11

0.744

0.853

الدرجة الكلية

*54

0.769

0.809

قبل التعديل

بعد التعديل
0.848

* تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

يمضح من الجدوه الستي أن معتمالت الثيتت كلهت أعلى من ( )1.119وه معاتمالت ثياتت

عتليااي وهاالا يااده علااى أن االسااميتبي ممممااع يدرجااي جياادة ماان الثيااتت م ماائن اليتحثااي إلااى م ييشهاات علااى

عيبي الدراسي.

س  -طريقة ألفا كرونباخ:
اساامخدمت اليتحثااي ريشااي أخاارى ماان اار حسااتب الثيااتت وه ا

يجتد معتمه ثيتت االسميتبي حسب المعتدلي المتليي:
الفت =
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15

ع

س

ريشااي ألفاات كروبيااتخ ولل ا

حيا

الفت = معتمه ثيتت االسمييتن.
ن = عدد مفردات االسمييتن.

ع 2س = ميتين مفردات االسمييتن.
ع = 2ميتين االسمييتن ككه.

فحصاالت علااى هيمااي معتمااه ألفاات لكااه يعااد ماان أيعااتد االسااميتبي وكاالل لالسااميتبي ككااه والجاادوه

( )9يوضح لل :
الجدول ()2

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة
البعد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

البعد األول المعرفي

22

0.957

البعد الثاني  :المهاري

12

0.928

البعد الثالث  :الوجداني

12

0.850

الدرجة الكلية

52

0.961

يمضح من الجدوه الستي أن معتمالت الثيتت أعلى من ( )0.850وهلا يده على أن
االسميتبي ممممع يدرجي عتليي من الثيتت م مئن اليتحثي إلى م ييشهت على عيبي الدراسي.

ثانياً :بطاقة مالحظة تقيس مستوى األداء الصفي العام للمعلم

ويع ااد اال ااالع عل ااى األدب المري ااوي الح ااديا ال االي س ااي أن عرض اابتر وفا ا ض ااوو الد ارس ااتت

السا ااتيشي الممعلشا ااي يم ا ااكلي الد ارسا ااي الم ا ا ما اام اال ا ااالع عليها اات وف ا ا ضا ااوو اسا اام الع رأي عيبا ااي ما اان
الممخصصين عن ري المشتيالت ال خصيي الما اسمخلصابت مبهات أيعاتد معيباي هتمات اليتحثاي ييباتو

ي تهي المالحظي وف الخ وات اآلميي :

 مم محديد األيعتد الرئيسيي الم ممكون مبهت الي تهي. صيت ي الفشرات الم مشع محت كه يعد. -إعاداد الي تهااي فا صااورمهت األوليااي الما

ااملت ( ) 32فشارة موزعااي علااى أريعااي أيعااتد والملحا

رهم ( )2يوضح ي تهي المالحظي ف صورمهت األوليي.

 عرف ي تهي المالحظي على الم رل من أجه اخميتر مدى مالوممهت لجمع الييتبتت. -معديه ي تهي المالحظي ي كه أول حسب مت يرار الم رل.
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 -ع اارف الي ته ااي عل ااى (  ) 16م اان المحكم ااين المري ااويين يعض ااهم أعض ااتو هيئ ااي م اادريس فا ا

الجتمع ااي ا س ااالميي األزه اار وجتمع ااي األهص ااى والملحا ا ره اام ( ) 4يي ااين أعض ااتو لجب ااي

المحكيم.

 -يعاد إجاراو المعاديالت الما أوصااى يهات المحكمااون ماام معاديه وصاايت ي يعااف الفشارات وهااد يلا

عاادد فشارات الي تهااي يعاد صاايت مهت البهتئيااي ( )41فشارة موزعااي علااى أريعااي أيعااتد حيااا أع ااى
لكه فشرة وزن مدرج وف مشيتس ليكرت الخمتس حسب الجدوه المتل :
االستجابة
الدرجة

جدا
كبيرة ً
5

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

4

3

2

1

وي االل مبحص اار درج ااتت أفا اراد عيب ااي الد ارس ااي م اات ي ااين ( )215 -41درج ااي والملحا ا ره اام ()6

يوضح الي تهاي فا صاورمهت البهتئياي الما ممكاون مان ( )41فشارة موزعاي علاى أريعاي أيعاتد كمات يوضاحت
الجدوه المتل :
م

البعد

عدد الفقرات

1

أوال األهداف

9

2

ثانيا :الخبرات

9

3

ثالثا األنشطة

11

4

رابعا التقويم

12

الدرجة الكلية

41

صدق بطاقة األداء الصفي العام :
وهتمت اليتحثي يتلمركد من صد الي تهي ي ريشمين:

 -1صدق المحكمين :

م اام ع اارف ي ته ااي المالحظ ااي فا ا ص ااورمهت األولي ااي عل ااى مجموع ااي م اان أس ااتملة ج ااتمعيين م اان
الممخصصين حيا هتموا يإيداو آرائهم ومالحظتمهم حوه مبتسايي فشارات الي تهاي ومادى ابمماتو الفشارات

إلااى كااه يعااد ماان أيعااتد الي تهااي وكاالل وضااو صاايت تمهت اللغويااي وف ا ضااوو مل ا اآلراو ماام زيااتدة و
إضتفي يعف الفشرات ليصيح عدد فشرات الي تهي ( )41فشرة .
 -2صدق االتساق الداخلي :

جرى المحش من صد االمست الداخل للي تهي يم يي الي تهي على عيبي اسم العيي مكوبي

ماان ()31معلماات و معلمااي وماام حسااتب معتمااه ارمياات ييرسااون يااين كااه فش ارة ماان فش ارات اليعااد والدرجااي
الكليي لفشرامه ولل يتسمخدام اليربتمح ا حصتئ (. )SPSS
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البعد األول :األهداف
الجدول ()10

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول :األهداف والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
1

يصوغ أهدافت محددة و واضحي .

0.719

دالي عبد 1.11

2

يصوغ أهدال هتيلي للشيتس والمحشي .

0.858

دالي عبد 1.11

3

يري األهدال يحتجتت ال ليي .

0.818

دالي عبد 1.11

4

يبوع ف مسمويتت األهدال لكه يعد حسب هدرات ال ليي البمتئيي .

0.823

دالي عبد 1.11

5

يبوع ف األهدال لمخملل األيعتد (معرفيي – وجدابيي – بفسحركيي ).

0.822

دالي عبد 1.11

6

يري األهدال يمحموي الدرس.

0.860

دالي عبد 1.11

4

يراع مب شيي األهدال وهتيلمهت للمحشي .

0.789

دالي عبد 1.11

1

يصوغ األهدال على كه بمتجتت معليميي .

0.817

دالي عبد 1.11

9

موليي األهدال و مبوعهت .

0.780

دالي عبد 1.11

يراع

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعاتمالت االرميات

محصورة يين المدى ( )1.161-1.419ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.
البعد الثاني :الخبرات
الجدول ()11

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني :الخبرات والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م

الفقرة

1

يري الخيرات الجديدة يتلخيرات الستيشي .

0.650

دالي عبد 1.11

2

يخمتر خيرات مبمميي ل هدال .

0.705

دالي عبد 1.11

3

يخمتر خيرات مبتسب مسموى محصيه ال ليي .

0.733

دالي عبد 1.11

4

يري الخيرات يحتجتت و اهممتمتت ال ليي .

0.771

دالي عبد 1.11

5

يبوع الخيرات يمت يمبتسب مع أستليب المعلم المخملفي.

0.865

دالي عبد 1.11

6

يراع المكتمه و المسلسه والمدرج ف عرف الخيرات

0.641

دالي عبد 1.11

4

يري المحموى يتلخيرات الحيتميي .لل ليي.

0.558

دالي عبد 1.15

1

ييسر عرف الخيرات و مسلسلهت .

0.869

دالي عبد 1.11

9

يوفر خيرات مبتسب جميع الفئتت العمريي.

0.800

دالي عبد 1.11

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15
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ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعاتمالت االرميات
محصورة يين المدى ( )1.169-1.551ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.
البعد الثالث :األنشطة
الجدول ()12
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث :األنشطة والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م

0.795

دالي عبد 1.11

0.853

دالي عبد 1.11

0.587

دالي عبد 1.15

0.643

دالي عبد 1.11

0.732

دالي عبد 1.11

0.518

دالي عبد 1.15

0.669

دالي عبد 1.11

0.622

دالي عبد 1.15

ي الجزئيي لمكوين مفتهيم ممكتملي .

0.788

دالي عبد 1.11

ي.

0.841

دالي عبد 1.11

0.672

دالي عبد 1.11

ي ي ريشي سليمي .

1

يسمخدم أب

2

يبوع ف األب

3

ي ي األب

ي ف حدود إمكتبيتت الييئي.

4

ي ي األب

ي المبمميي ل هدال .

5

ي جع المالميل على الم تركي ف األب

6

يوظل ر وأستليب مبتسيي لمحشي األهدال.

ي يمت يبتسب خصتئص ال ليي البمتئيي .

4

يسمخدم أب

1

يمتيع مت بفل من األب

ي الصفيي و الالصفيي .

ي مبم المفكير و االكم تل وا يداع.
ي.

9

يري يين األب

11

يراع ضي سرعي وهت األب

11

يوظل الوستئ المعليميي و المشبيتت المريويي .

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعاتمالت االرميات
محصورة يين المدى ( )1.153-1.511ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.
البعد الرابع :التقويم
الجدول ()13

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع :التقويم والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م

الفقرة

1

يسمخدم أستليب حديثي و ممبوعي ف المشويم.

0.522

دالي عبد 1.15

2

يخمتر أستليب المشويم ممبتسب مع أهدال الدرس.

0.713

دالي عبد 1.11

3

يشوم بمتجتت معلم ال ليي أثبتو مبفيل الدرس يصورة مسممرة .

0.657

دالي عبد 1.11

4

يثير أسئلي مراع الفرو الفرديي يين ال ليي .

0.889

دالي عبد 1.11

5

يسمخدم المالحظي الميت رة ف مشويم أداو ال ليي .

0.729

دالي عبد 1.11

11

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م

0.539

دالي عبد 1.11

4

يسممع إل إجتيتت ال ليي يكه اهممتم .

0.746

دالي عبد 1.11

1

يبتهش ال ليي ف إجتيتمهم .

0.910

دالي عبد 1.11

9

يعزز إجتيتت ال ليي .

0.922

دالي عبد 1.11

11

يثير أسئلي مبم المفكير لدى ال ليي .

0.700

دالي عبد 1.11

11

يشوم بمتجتت المعلم ف بهتيي الدرس .

0.877

دالي عبد 1.11

0.793

دالي عبد 1.11

يوظل بمتئح المشويم ف معديه أدائه ومحسيبه .

6

12

يخ

للمعليم العالج .

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الساتي

معاتمالت االرميات ياين كاه فشارة مان فشارات اليعاد والدرجاي الكلياي لفش ارماه

واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعاتمالت االرميات
محصورة يين المدى ( )1.911-1.522ويلل معمير فشرات اليعد صتدهي لمت وضعت لشيتسه.

وللمحشا ماان صااد االمساات الااداخل ل يعااتد هتماات اليتحثااي يحسااتب معااتمالت االرمياات يااين

درجي كه يعد من أيعتد الي تهي واأليعتد األخرى كلل كه يعد يتلدرجي الكليي للي تهاي والجادوه ()14

يوضح لل .

الجدول ()14
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد البطاقة واألبعاد األخرى للبطاقة وكذلك مع الدرجة الكلية
البعد الثاني

البعد الثالث

الدرجة الكلية

البعد األول

أوال األهداف

0.921

1

ثانيا :الخبرات

0.934

0.935

1

ثالثا األنشطة

0.815

0.642

0.776

1

رابعا التقويم

0.866

0.714

0.665

0.552

البعد الرابع

1

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

يمضااح ماان الجاادوه السااتي أن جميااع األيعااتد م ارمي ييعضااهت الاايعف ويتلدرجااي الكليااي للي تهااي

ارميت اات لا داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى داللااي ( )1.11وهاالا يؤكااد أن ي تهااي مالحظااي ممممااع يدرجااي
عتليي من الصد واالمست الداخل .

ثبات بطاقة األداء الصفي العام : Reliability
أجا اارت اليتحثا ااي خ ا اوات المركا ااد ما اان ثيا ااتت الي تها ااي ولل ا ا يعا ااد م ييشها اات علا ااى أف ا اراد العيبا ااي
االسم العيي ي ريشمين وهمت المجزئي البصفيي ومعتمه ألفت كروبيتخ.

11

طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half method :
مام اسامخدام درجاتت العيباي االسام العيي لحسااتب ثياتت الي تهاي ي ريشاي المجزئاي البصافيي حيااا

احمسايت درجاي البصاال األوه لكاه يعااد مان األيعااتد الي تهاي وكالل درجااي البصال الثااتب مان الاادرجتت
ولل ا يحسااتب معتمااه االرمياات يااين البصاافين ثاام جاارى معااديه ااوه اليعااد يتساامخدام معتدلااي سااييرمتن

يراون ) (Spearman-Brownوالجدوه ( ) 15يوضح لل :
الجدول () 15

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد البطاقة
قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل

معامل االرتباط

معامل االرتباط
0.945

البعد

عدد الفقرات

أوال األهداف

*2

0.944

ثانيا :الخبرات

*2

0.940

0.949

ثالثا األنشطة

*11

0.890

0.895

رابعا التقويم

12

0.780

0.876

الدرجة الكلية

*41

0.884

0.885

قبل التعديل

بعد التعديل

*مم اسمخدام معتدلي جممتن الن البصفين ير ممستويين

يمضح من الجدوه الستي أن معتمالت الثيتت كلهت أعلى من ( )0.876وه معاتمالت ثياتت

عتليي وهلا يده على أن الي تهي ممممع يدرجي جيدة من الثيتت م مئن اليتحثي إلى م ييشهات علاى عيباي

الدراسي.

س  -طريقة ألفا كرونباخ:

اساامخدمت اليتحثااي ريشااي أخاارى ماان اار حسااتب الثيااتت وه ا

ريشااي ألفاات كروبيااتخ ولل ا

يجتد معتمه ثيتت الي تهي فحصلت على هيمي معتماه ألفات لكاه يعاد مان أيعاتد الي تهاي وكالل للي تهاي

ككه والجدوه ( )16يوضح لل :

الجدول ()12

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد البطاقة
عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

البعد
أوال األهداف

2

0.929

ثانيا :الخبرات

2

0.888

ثالثا األنشطة

11

0.874

رابعا التقويم

12

0.920

الدرجة الكلية

41

0.964

10

يمضح من الجدوه الستي أن معتمالت الثيتت أعلى من ( )0.874وهلا يده على أن الي تهي

ممممع يدرجي عتليي من الثيتت م مئن اليتحثي إلى م ييشهت على عيبي الدراسي.

ثالثاً :بطاقة مالحظة تقيس مستوى األداء الصفي التكنولوجي:
ويعد اال الع على األدب المريوي الحديا اللي سي

الستيشي الممعلشي يم كلي الدراسي الم

مم اال الع عليهت وف

أن عرضبتر وف

ضوو الدراستت

ضوو اسم الع رأي عيبي من

الممخصصين عن ري المشتيالت ال خصيي الم اسمخلصبت مبهت أيعتد معيبي هتمت اليتحثي ييبتو
الي تهي وف الخ وات اآلميي :
-

إعداد الي تهي ف صورمهت األوليي الم

-

عرف الي تهي على الم رل من أجه اخميتر مدى مالوممهت لجمع الييتبتت.

-

عرف الي تهي على (  ) 16من المحكمين المريويين يعضهم أعضتو هيئي مدريس ف الجتمعي

-

صورمهت األوليي.

معديه الي تهي ي كه أول حسب مت يرار الم رل.
األزهر

ا سالميي

المحكيم.
-

ملت (  ) 19فشرة والملح رهم ( )3يوضح الي تهي ف

وجتمعي األهصى

الشدس المفموحي والملح رهم ( ) 4ييين أعضتو لجبي

يعد إجراو المعديالت الم أوصى يهت المحكمون مم معديه وصيت ي يعف الفشرات وهد يل عدد

فشرات الي تهي يعد صيت مهت البهتئيي ( )21فشرة

حيا أع ى لكه فشرة وزن مدرج وف مشيتس

ليكرت الخمتس حسب الجدوه المتل :
جدا
كبيرة ً

االستجابة
الدرجة

ويلل

5

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

4

3

2

1

مبحصر درجتت أفراد عيبي الدراسي مت يين ( )111 -21درجي والملح

يوضح الي تهي ف صورمهت البهتئيي الم ممكون من ( )21فشرة.

رهم ()4

صدق بطاقة األداء التكنولوجي :

هتمت اليتحثي يتلمركد من صد الي تهي ي ريشمين:

 -1صدق المحكمين :

مم عرف الي تهي ف صورمهت األوليي على مجموعي من أستملة جتمعيين من الممخصصين

ممن يعملون ف

الجتمعتت الفلس يبيي

حيا هتموا يإيداو آرائهم ومالحظتمهم حوه مبتسيي فشرات

الي تهي ومدى ابممتو الفشرات إلى الي تهي وكلل وضو صيت تمهت اللغويي وف ضوو مل اآلراو مم

اسميعتد يعف الفشرات ومعديه يعضهت اآلخر ليصيح عدد فشرات الي تهي ( )21فشرة .

12

 -2صدق االتساق الداخلي :
جرى المحش من صد االمست الداخل للي تهي يم يي الي تهي على عيبي اسم العيي مكوبي

من ( )31فردا ومم حستب معتمه ارميت

ييرسون يين كه فشرة من فشرات الي تهي والدرجي الكليي

للي تهي ولل يتسمخدام اليربتمح ا حصتئ (. )SPSS
الجدول ()12

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البطاقة مع الدرجة الكلية للبطاقة
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
1

يحدد مفهوم المكبولوجيت و دورهت ف العمليي المعليميي.

1.641

دالي عبد 1.11

2

يوظل المكبولوجيت ف عمليي االمصته و المواصه .

1.639

دالي عبد 1.11

3

ي ي المكبولوجيت ف عمليي المعليم و المعلم .

1.691

دالي عبد 1.11

4

يري يين م ييشتت المكبولوجيت ف العمليي المعليميي و ف الحيتة .

1.454

دالي عبد 1.11

5

يشوم يمر يد موظيل المكبولوجيت ف ممترستمه .

1.695

دالي عبد 1.11

6

يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف ممترستمه المعليميي .

1.699

دالي عبد 1.11

4

يوجه ليمه إل كيفيي االسمفتدة من الحتسوب و يكي االبمربيت .

1.651

دالي عبد 1.11

1

ييين ل ليمه مخرجتت المكبولوجيت الحديثي و أهميمهت .

1.639

دالي عبد 1.11

9

يعرل ليمه يمواكيه المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .

1.454

دالي عبد 1.15

11

ي تلب ليمه يمواكيي المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .

1.311

دالي عبد 1.15

11

يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف مبميي مهترات المفكير .

1.421

دالي عبد 1.11

12

يوظل المكبولوجيت الحديثي ف عمليي المخ ي للعمليي المعليميي .

1.611

دالي عبد 1.11

13

يسمخدم المكبولوجيت ف مشويم عمله و عمه اليه .

1.551

دالي عبد 1.11

14

يرصد ويحله بمتئح ليمه مسمخدمت المكبولوجيت وأدوامهت الممتحي .

1.621

دالي عبد 1.11

15

يحرص على المحتفظي على األدوات و األجهزة المكبولوجيي الممتحي .

1.425

دالي عبد 1.11

16

ي جع ليمه على اسمخدام المكبولوجيت موفير للوهت و الجهد.

1.631

دالي عبد 1.11

14

يوجه ليمه إل اسمثمتر الوهت ف موظيل المكبولوجيت .

1.453

دالي عبد 1.15

11

يعكس مت يميز يه المعلم من مبور مكبولوج بحو موظيل المكبولوجيت .

1.516

دالي عبد 1.11

19

يحرص على اكمستب ليمه امجتهتت إيجتييي بحو موظيل المكبولوجيت.

1.541

دالي عبد 1.11

21

يحرص على م وير بفسه ف مجتالت المكبولوجيت المعليميي المخملفي .

1.521

دالي عبد 1.11

**ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.463 = )1.11
*ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )21وعبد مسموى داللي (1.361 = )1.15

ييين الجدوه الستي

يين كه فشرة من فشرات الي تهي والدرجي الكليي

معتمالت االرميت

لفشرامهت واللي ييين أن معتمالت االرميت المييبي دالي عبد مسموى داللي ( )1.11 1.15ومعتمالت
االرميت

لشيتسه.

محصورة يين المدى ( )1.454-1.453ويلل
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معمير فشرات الي تهي صتدهي لمت وضعت

ثبات بطاقة األداء التكنولوجي : Reliability

أجرت اليتحثي خ وات المركد من ثيتت الي تهي ولل

االسم العيي ي ريشمين وهمت المجزئي البصفيي ومعتمه ألفت كروبيتخ.

يعد م ييشهت على أفراد العيبي

طريقة التجزئة النصفية : Split-Half method

مم اسمخدام درجتت العيبي االسم العيي لحستب ثيتت الي تهي ي ريشي المجزئي البصفيي حيا
احمسيت درجي البصل األوه للي تهي وكلل درجي البصل الثتب من الدرجتت ولل يحستب معتمه
االرميت

يين البصفين ثم جرى معديه

 )Brownوالجدوه ( ) 11يوضح لل :

وه اليعد يتسمخدام معتدلي سييرمتن يراون(Spearman-
الجدول ()12

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي البطاقة قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل
البعد

عدد الفقرات

الدرجة الكلية

20

معامل االرتباط

معامل االرتباط

قبل التعديل

بعد التعديل

0.422

0.224

يمضح من الجدوه الستي أن معتمه الثيتت الكل ( )1.664وهو معتمه ثيتت عته وهلا
يده على أن الي تهي ممممع يدرجي جيدة من الثيتت م مئن اليتحثي إلى م ييشهت على عيبي الدراسي.

س  -طريقة ألفا كرونباخ:
اسمخدمت اليتحثي

ريشي أخرى من

ريشي ألفت كروبيتخ ولل

ر حستب الثيتت وه

يجتد معتمه ثيتت الي تهي فحصلت على هيمي معتمه ألفت للي تهي ككه والجدوه ( )19يوضح لل :
الجدول ()12

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لبطاقة األداء التكنولوجي
البعد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الدرجة الكلية

20

0.222

يمضح من الجدوه الستي أن معتمه الثيتت الكل ( )1.119وهلا يده على أن الي تهي ممممع

يدرجي عتليي من الثيتت م مئن اليتحثي إلى م ييشهت على عيبي الدراسي.

سابعا :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

بعد إعدداد أدوات الدراسدة و التاكدد مدن صددق وثبدات األدوات تدم اسدتكمال اإلجدراءات التاليدة

لتطبيق األدوات .

 .1حصاالت اليتحثااي علااى كمااتب موجااه ماان عمااتدة كليااي الد ارسااتت العلياات يجتمعاي األزهاار لمسااهيه
مهما ااي اليتحثا ااي ف ا ا موزيا ااع االسا ااميتبي وي ا ااتهم المالحظا ااي علا ااى معلم ا ا العلا ااوم ف ا ا المرحلا ااي
األستسيي العليت يمستعدة مدراو و م رف المدارس وملح رهم ( )6يوضح لل .
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 .2موجهت اليتحثي إل و ازرة المرييي و المعليم للحصوه على كماتب مساهيه مهماي اليتحثاي و ملحا
رهم ( )4يوضح لل .

 .3موجهت اليتحثي لكه من ماديريم خاتن ياوبس و الوسا

للحصاوه علاى كماتب مساهيه المهماي

لم يي أدوات الدراسي على معلم العيبي و ملح رهم ( )1يوضح لل .

 .4يعد حصوه اليتحثي على الموجيهاتت والمساهيالت هتمات اليتحثاي يموزياع ( )31اساميتبي أولياي
للمركد من صد االسمييتبي وثيتمهت.

 .5يعد إجراو الصد والثيتت هتمت اليتحثي يموزيع ( )44اسميتبي واسمردت ( )41اساميتبي صاتلحي
للمحليا ااه ا حصا ااتئ

كما اات ما اام مالحظا ااي ( )41معلا اام ومعلما ااي ما اان هيا ااه الم ا ارفين المريا ااويين

الممخصصين و مدراو المدارس .

 .6يعد جمع األدوات من أفراد العيبي مم اسميعتد األداة الم لم يمم ا جتيي عن أحاد فشرامهات أو لام
يمم اسمرجتعهت.

 .4ماام مارهيم ومرميااز أدوات الد ارسااي كماات ماام موزيااع الييتبااتت حسااب األصااوه ومعتلجمهاات إحصااتئيت
من خاله جهتز الحتسوب للحصوه على بمتئح الدراسي.

ثامناً  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

هتمت اليتحثي يمحليه أدات الدراسي عن ري مفري الييتبتت و إدختلهت ف الحتسب اآلل

يتسمخدام يربتمح ا حصتو ()SPSS

Stochastic Pakage for Social Scienceلمحليه

الييتبتت و معتلجمهت .

و إلجراء العمليات اإلحصائية المناسبة تم استخدام التالي :

-

معتمااه ارمياات ييرسااون :المركااد ماان صااد االمساات الااداخل ل ا داة ولل ا يإيجااتد معتمااه "ارمياات

-

معتمه ارميت سييرمتن يراون للمجزئي البصفيي الممستويي.

-

معتمه ارميت ألفت كروبيتخ :للمركد من ثيتت أدات الدراسي.

-

ييرسون" يين كه يعد والدرجي الكليي ل داة.

معتدلي جممتن للمجزئي البصفيي ير الممستويي.

تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية:
-

البسب المئويي والمموس تت الحستييي.

-

محليه الميتين األحتدي :لييتن داللي الفرو يين مموس تت ثالا عيبتت فركثر.

-

اخميتر ت :لييتن داللي الفرو يين مموس تت عيبمين مسمشلمين
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الفصل اخلامس
نتائج الدراس وتفسريها
 متهيد .
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول .
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع.
 النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس.
 النتائج املتعلقة بالسؤال السادس.

ممهيد :

يمض اامن ه االا الفص ااه عرض اات لبم ااتئح الد ارس ااي وللا ا م اان خ اااله ا جتي ااي ع اان أس اائلي الد ارس ااي

واساامعراف أياارز بمااتئح االسااميتبي وي تهااي المالحظااي الم ا ماام الموصااه إليهاات ماان خاااله محليااه فشرامهاات

يهدل المعرل على مسموى المبور المكبولوج وعالهمه ياتألداو الصاف لادى معلما العلاوم فا المرحلاي

األستس اايي العلي اات فا ا م اادارس محتفظ ااتت ا ازة والوه ااول عل ااى ممغيا ارات الد ارس ااي الما ا ا اامملت عل ااى

(الجبس –سبوات الخيرة) وهاد مام إجاراو المعتلجاتت ا حصاتئيي للييتباتت الممجمعاي مان اساميتبي الد ارساي

وي تهم المالحظي يتسمخدام يربتمح الرزم ا حصتئيي للدراستت االجممتعيي ( )SPSSللحصوه علاى
بمتئح الدراسي الم سيمم عرضهت ومحليلهت ف هلا الفصه.

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  :ما مستوى امتالك معلمدي العلدوم فدي المرحلدة

األساسية العليا في مدارس محافظات غزة للمعرفة التكنولوجية ؟

ولبجتيي على هلا السؤاه هتمت اليتحثي يتسمخدام اخميتر (ت) لعيبي واحدة لمعرفي الفرو ياين

مستوى المعرفة التكنولوجية لدى معلمي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية العليدا فدي مددارس محافظدات

غزة وحد الكفاية  %25والجدوه ( )21يوضح لل :

جدول ( )20
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات مستوى المعرفة التكنولوجية لدى معلمي العلوم في
المرحلة األساسية العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25وقيمة "ت" ومستوى داللتها

البعد
بعد المعرفة
التكنولوجية

المتوسط

76.329

المتوسط عند

الفرق في

االنحراف

82.500

6.171

17.088

%25

المتوسط

المعياري

قيمة "ت"

3.022

قيمة

الداللة
0.004

مستوى
الداللة

دالي لصتلح
المموس

االفمراض

يمضح من الجدوه الستي أن هيمي "ت" المحسويي أكير من هيمي "ت" الجدوليي ف المعرفي

المكبولوجيي  .أي أبه موجد فرو لات داللي إحصتئيي يين مموس مسموى المعرفي المكبولوجيي ويين
المموس االفمراض ولشد كتبت الفرو لصتلح المموس االفمراض
المكبولوجيي أهه من المسموى االفمراض .

وهلا يعب أن مسموى المعرفي

ومعزو اليتحثي لل إل هلي يرامح المدريب األكتديم الم مركز على الجتبب المعرف

يمسم

الجتبب المعرف يتلجفتل فبجد المعلمين ير مشيلين عليه فهو عرضي للبسيتن هلي االهممتم الجتمع
يإثراو المبتهح يتلمعرفي المكبولوجيي فيبه

المعلم دراسمه الجتمعيي دون ا لمتم يتلمعرفي المكبولوجيي
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كمت أن المعلم ال يشوم يتال الع على مراجع مفيدر ف زيتدة معرفمه المكبولوجيي للل مكون

الكتفيي

محدودة

*تم تحويل حد الكفاية إلي متوسط افتراضي

وزن المدرة وفق مقياس ليكرت الخماسي االستجابة × حد الكفاية

3.25 = %25 × 5

عدد فقرات البعد × 3.25
22.5=3.25 ×22

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على  :ما مستوى امتالك معلمي العلدوم فدي المرحلدة

األساسية العليا في مدارس محافظات غزة للمهارة التكنولوجية ؟

ولبجتيي على هلا السؤاه هتمت اليتحثي يتسمخدام اخميتر (ت) لعيبي واحدة لمعرفي الفرو ياين

مستوى المهارة التكنولوجية لدى معلمدي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية العليدا فدي مددارس محافظدات

غزة وحد الكفاية  %25والجدوه ( )21يوضح لل :

جدول () 21

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات مستوى المهارة التكنولوجية لدى معلمي العلوم في
المرحلة األساسية العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25وقيمة "ت" ومستوى داللتها
المتوسط

البعد
بعد المهارة
التكنولوجية

المتوسط عند

الفرق في

االنحراف

63.750

4.893

13.970

%25

المتوسط

المعياري

قيمة

قيمة "ت"

الداللة

مستوى
الداللة

دالي لصتلح
68.643

2.930

0.005

المموس
الحستي

يمضح من الجدوه الستي أن هيمي "ت" المحسويي أهه من هيمي "ت" الجدوليي ف المهترة

المكبولوجيي  .أي أبه موجد فرو لات داللي إحصتئيي يين مموس مسموى المهترة المكبولوجيي ويين
المموس

االفمراض

ولشد كتبت الفرو لصتلح المموس

المكبولوجيي أعل من المسموى االفمراض .

الحستي

وهلا يعب

أن مسموى المهترة

بجد من خاله ا جتيي على هلا السؤاه أن المعلمين لديهم مهترة مكبولوجيي ممشدمي و لكن

هبت ضعل ف المعرفي المكبولوجيي .

ومعزو اليتحثي لل إل أن المعلمين يميلون إل ممترسي المهترة المكبولوجيي أكثر من المعرفي

المكبولوجيي فتلجتبب المهتري ممعل

يتلجوابب العمليي اليدويي الم

ال محمتج إل

إعيتو لهب

ف

المفكير كمت أن المهترة المكبولوجيي مجعه المعلم ف اب داد للعمه و ال يركز ف امجتر واحد كمت أن
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الجتبب المعرف ي ييعمه عرضه للبسيتن أثبتو إعداد المعلم و خاله الدورات المدريييي يكون المركيز

على الجتبب المهتري أكثر من الجتبب المعرف .

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

يددنص الس دؤال الثالددث مددن أسددئلة الدراسددة علددى  :مددا مسددتوى امددتالك معلمددي العلددوم فددي

المرحلة األساسية العليا في مدارس محافظات غزة للوجدان التكنولوجي ؟

و لبجتيااي علااى هاالا الساؤاه هتماات اليتحثااي يتساامخدام اخميااتر (ت) لعيبااي واحاادة لمعرفااي الفاارو

يااين مسددتوى الوجدددان التكنولدددوجي لدددى معلمددي العلدددوم فددي المرحلددة األساسدددي العليددا فددي مددددارس
محافظات غزة وحد الكفاية  %25والجدوه( )22يوضح لل :
جدول () 22

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات مستوى مهارة البعد الوجداني التكنولوجي لدى معلمي
العلوم في المرحلة األساسي العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25وقيمة "ت" ومستوى داللتها
المتوسط

البعد
بعد الوجداني
التكنولوجي

الوجداب

66.886

المتوسط عند

الفرق في

االنحراف

67.500

0.614

12.155

%25

يمضح من الجدوه الستي

المتوسط

المعياري

قيمة "ت"
0.423

قيمة

الداللة
0.674

مستوى
الداللة

ير دالي

إحصتئيت

أن هيمي "ت" المحسويي أهه من هيمي "ت" الجدوليي ف

المكبولوج  .أي أبه ال موجد فرو

لات داللي إحصتئيي يين مموس

اليعد

مسموى الوجدان

المكبولوج ويين المموس االفمراض .

ومعزو اليتحثي لل إل أن معلم العلوم ي جعون المكبولوجيت و يفضلون اسمخدامهت ولكن هلي

األجهزة و عدم وجود المكتليل المبتسيي و هلي وهت الحصص ف مدارسبت ه الم مجعه المعلم يحد

من اسمخدام المكبولوجيت .

 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسدة علدى  :هدل يوجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد

مسددتوى ( )0.05≤aفددي مسددتوى التنددور التكنولددوجي لدددى معلمددي العلددوم يعددزي إلددى عدددد سددنوات

الخدمة ( 11( )10-2( )5-1فاكثر) ،الجنس (ذكر – أنثي )

ولبجتيااي عاان هاالا الساؤاه هتماات اليتحثااي يصاايت ي الفرضاايي المتليااي:ال يوجددد فددروق ذات داللددة

إحصدائية عنددد مسددتوى )  ( 0.05≥ فددي مسددتوى التنددور التكنولدوجي لدددى معلمددي العلددوم فددي

المرحلددة األساسددي العليددا فددي مدددارس محافظددات غددزة تعددزى لمتغيددر عدددد سددنوات الخدمددة(أقددل مددن 5

سنوات – من  2د 10سنوات – 11سنة فاكثر ) .
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ولمحش ا ماان صااحي الفاارف السااتي هتماات اليتحثااي يتساامخدام أساالوب محليااه الميااتين األحااتدي

. One Way ANOVA

جدول ()23

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

األبعاد

درجات

متوسط

151.610
296.182

مصدر التباين

مجموع المربعات

يين المجموعتت

303.221

2

داخه المجموعتت

19844.222

67

المجموع

20147.443

69

يين المجموعتت

1779.440

2

889.720

داخه المجموعتت

11686.632

67

174.427

المجموع

13466.071

69

يين المجموعتت

1142.517

2

571.258

داخه المجموعتت

9052.569

67

135.113

المجموع

10195.086

69

يين المجموعتت

8686.620

2

4343.310

الدرجة الكلية داخه المجموعتت

97821.951

67

1460.029

106508.571

69

البعد األول
المعرفي

البعد الثاني :
المهاري

البعد الثالث :
الوجداني

المجموع

الحرية

المربعات

قيمة "ف" قيمة الداللة
0.512

0.602

مستوى
الداللة

ير دالي
إحصتئيي

5.101

0.009

دالي عبد
1.11

4.228

0.019

دالي عبد
1.15

2.975

0.058

ير دالي
إحصتئيي

ل الجدوليي عبد درجي حريي ( )2 69وعبد مسموى داللي (4.92 = )1.11
ل الجدوليي عبد درجي حريي ( )2 69وعبد مسموى داللي (3.13 = )1.15

يمضااح ماان الجاادوه السااتي أن هيمااي "ل" المحسااويي أهااه ماان هيمااي "ل" الجدوليااي عبااد مسااموى

داللي ( )1.15ف البعد المعرفي والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أبه ال موجد فرو لات داللي إحصتئيي
معزى لممغير عدد سبوات الخدمي.
ويمضح أن هيمي "ل" المحساويي أكيار مان هيماي "ل" الجدولياي عباد مساموى داللاي ( )1.15فا

البعد المهاري والوجداني أي أبه موجد فرو لات داللي إحصتئيي معزى لممغير عدد سبوات الخدمي.

وللمعرل إلى امجتر الفرو هتمت اليتحثي يتسمخدام اخميتر يفيه  Scheffeالمعيتري والجداوه
المتليي موضح لل :
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جدول () 24

يوضح اختبار شيفيه في البعد الثاني  :المهاري تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

من  5-1سنوات
74.621

من  10-2سنوات
63.824
أكثر من  11سنة
64.833

من  5-1سنوات

من  10-2سنوات

أكثر من  11سنة

74.621

63.824

64.833

0.000
*10.797

0.000

*9.787

-1.010

0.000

* دالي عبد 1.11

يمضح من الجدوه الستي أبه يوجاد فارو ياين الخدماي مان  5-1سابوات والخدماي مان 11-6

ساابوات والخدمااي األكثاار ماان  11ساابي لصااتلح الخدمااي ماان  5-1ساابوات ولاام يمضااح فاارو ف ا عاادد
سبوات الخيرة األخرى.

جدول () 25
يوضح اختبار شيفيه في البعد الثالث  :الوجداني تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

من  5-1سنوات
71.655
من  10-2سنوات
62.765

أكثر من  11سنة
64.042

من  5-1سنوات

من  10-2سنوات

أكثر من  11سنة

71.655

62.765

64.042

0.000
*8.890

0.000

*7.614

-1.277

0.000

* دالي عبد 1.11

يمضح من الجدوه الستي أبه يوجاد فارو ياين الخدماي مان  5-1سابوات والخدماي مان 11-6

ساابوات والخدمااي األكثاار ماان  11ساابي لصااتلح الخدمااي ماان  5-1ساابوات ولاام يمضااح فاارو ف ا عاادد
سبوات الخدمي األخرى.

ومعزو اليتحثاي عادم وجاود فارو فا المعرفاي المكبولوجياي معازى إلا عادد سابوات الخدماي إلا

هصور المبتهح الجتمعيي وعدم مزويدهت يتلمعرفي المكبولوجيي .أمت وجود فرو ف المهترة المكبولوجيي و
الوجادان المكبولاوج لصااتلح عادد ساابوات الخدماي ماان  5-1سابوات فهااو يعازى إلا أن المعلماين الجاادد
يساام يعون اساامخدام األجه ازة الحديثااي أكثاار ماان ياارهم كماات أبهاام هااتدرون علااى مواكيااي موجااي الم ااور
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المكبول ااوج و ي ااجعون المكبولوجي اات .ويع اازى للا ا إلا ا م ااتيه ظ اارول الم اادريب أثب ااتو الخدم ااي فها اؤالو

اوزرة و كالل بفاس يارامح ا
المعلمون يمعرضون لبفس يارامح المادريب الما مشادمهت ال ا

ارال فضاال عان

ييعي الجتبب البظري للمعرفي المكبولوجيي اللي يجعلهت عرضي للبسيتن إلا لم محظ يممتيعي مسممرة.
كمت هتمت اليتحثي يصيت ي الفرضيي المتلياي :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى

)  ( 0.05 ≥ بين مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في
مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس.

ولبجتيي عن هلا الفرف هتمت اليتحثي يتسمخدام اخميتر " "T.testوالجدوه ( )25يوضح لل :
جدول ()22
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس ذكور ،إناث)
البعد

االنحراف

الجنس العدد

المتوسط

لكر

33

76.515

18.446

أبثى

37

76.162

16.036

لكر

33

67.697

13.979

البعد الثاني  :المهاري

أبثى

37

69.486

14.100

البعد الثالث :

لكر

33

65.030

13.609

الوجداني

أبثى

37

68.541

10.611

لكر

33

209.242

42.285

أبثى

37

214.189

36.843

البعد األول المعرفي

الدرجة الكلية

المعياري

قيمة "ت" قيمة الداللة مستوى الداللة
0.086
0.532

0.932
0.596

ير دالي

إحصتئيي

ير دالي
إحصتئيي

1.210

0.230

ير دالي
إحصتئيي

0.523

0.603

ير دالي
إحصتئيي

هيمي "ت" الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (2.11 = )1.15
هيمي "ت" الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (2.66 = )1.11

يمضااح ماان الجاادوه السااتي أن هيمااي "ت" المحسااويي اهااه ماان هيمااي "ت" الجدوليااي ف ا جميدددع

األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة وهالا ياده علاى عادم وجاود فارو لات داللاي إحصاتئيي معازى لممغيار
الجبس (لكور إبتا).

ومعاازو اليتحثااي لل ا إل ا أن كااه ماان المشااررات الد ارساايي الم ا يملشتهاات المعلاام أو المعلمااي خاااله

ا عداد الجتمع

الدورات المدريييي ممتيعي الم ارل و الادروس الموضايحيي الما يعشادهت الم ارل و

رائ المدريس و محدوديي ا مكتبيتت الممتحي ه واحدة لمعلم ومعلمي العلوم
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 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة:

يدنص السدؤال الخدامس مددن أسدئلة الدراسددة علدى  :مددا العالقدة اال رتباطيددة بدين مسددتوى التنددور

التكنولوجي و األداء الصفي العام لدى المعلمين ؟

ولبجتيي عن هلا السؤاه هتمت اليتحثي يصيت ي الفرضيي المتليي:ال توجد عالقدة ارتباطيدة بدين

مسددتوى التنددور التكنولددوجي واألداء الصددفي لدددى معلمددي العلددوم فددي المرحلددة األساسددية العليددا فددي

مدارس محافظات غزة.

وللمحش من صحي هلا الفرف مم اسمخدام معتمه ارميت ييرسون والجدوه ( )24يوضح لل :
الجدول ( )22

يبين معامل ارتباط بيرسون بين مستوى التنور التكنولوجي واألداء الصفي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية
العليا في مدارس محافظات غزة.

الدرجة الكلية للتنور التكنولوجي
**0.345

الدرجة الكلية لألداء الصفي
ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (1.233= )1.15
ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (1.312= )1.11

يمضااح ماان الجاادوه السااتي وجااود عالهااي ارميت يااي

رديااي موجيااي لات داللااي إحصااتئيي عبااد

مسموى )  ( 0.05 ≥ يين مسموى المبور المكبولوج واألداو الصف لدى معلم العلاوم فا المرحلاي

األستسيي العليت ف مدارس محتفظتت زة .فكلمت كتن المعلم ممبو ار مكبولوجيت كاتن أداؤر الصاف أفضاه
فتلمعلم الممبور يبعكس مبورر على أدائه داخه صفه ممت يؤدي لل إل ابعكتسه على اليه .

 اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة:

يبص السؤاه الستدس من أسئلي الدراسي على  :ما العالقة االرتباطية بين مستوى التنور

التكنولوجي واألداء الصفي التكنولوجي لدى المعلمين؟

ولبجتيي عن هلا السؤاه هتمت اليتحثي يصيت ي الفرضيي المتليي:ال توجد عالقة ارتباطية ذات

داللة إحصائية عند مستوى (  )  ≥ 0.05بين مستوى التنور التكنولوجي واألداء الصفي

التكنولوجي لدى المعلمين.

وللمحش من صحي هلا الفرف مم اسمخدام معتمه ارميت ييرسون والجدوه ( )21يوضح لل :
الجدول ()22

يبين معامل ارتباط بيرسون بين مستوى التنور التكنولوجي واألداء الصفي التكنولوجي لدى المعلمين في المرحلة
األساسية العليا في مدارس محافظات غزة.
الدرجة الكلية للتنور التكنولوجي
الدرجة الكلية لألداء الصفي التكنولوجي
ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (1.233= )1.15
ر الجدوليي عبد درجي حريي ( )61وعبد مسموى داللي (1.312= )1.11
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**1.314

يمضح من الجدوه الستي

وجود عالهي ارميت يي

رديي موجيي لات داللي إحصتئيي عبد

مسموى (  ) ≥ 1.15يين مسموى المبور المكبولوج واألداو الصف المكبولوج لدى المعلمين ف
المرحلي األستسيي العليت ف مدارس محتفظتت زة.

فبجد أن المبور المكبولوج لدى المعلم يبعكس على أدائه الصف فتلمعلم الممبور مكبولوجيت

أداؤر أفضه من المعلم الغير ممبور وهلا لمت للمبور أهميي و ابعكتس ف

حيتمبت اليوميي وف

حيتة

المعلم ف صفه .كمت أن ابعكتس المبور المكبولوج لدى المعلم على أدائه الصف أكثر من ابعكتسه
على أدائه الصف المكبولوج وهلا يبعكس من خاله أن مسموى المهترة و الوجدان لدى معلم العلوم

ممشدمي فيؤثر لل على أدائه الصف العتم ي كه جيد أمت مسموى معرفي المكبولوجيي الممدب يبعكس
عل أدائه الصف المكبولوج فيجعه عالهمه االرميت يي يين مسموى مبورر المكبولوج و أدائه الصف

المكبولوج أهه يشليه من مسموى مبورر و أدائه الصف العتم حيا أن أداور الصف المكبولوج يعكس
يعف المفتهيم المعرفيي المكبولوجيي .

ملخص نتائج الدراسة :

أوالً النتائج المتعلقة بوصول مستوى المعرفة التكنولوجية لدى معلمدي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية
العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25؟

موص االت الد ارسا ااي إل ا ا مااادب مساااموى المعرفاااي المكبولوجي ااي لا اادى معلم ا ا العل ااوم ف ا ا المرحلاااي

األستسيي العليت .

ثانياً النتائج المتعلقة بوصول مستوى المهارة التكنولوجية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية

العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25؟

موص االت الد ارس ااي إلا ا ارمف ااتع مس ااموى المه ااترة المكبولوجي ااي ل اادى معلما ا العل ااوم فا ا المرحل ااي

األستسيي العليت فكتن مسموى المهترة لدى المعلمين لصتلح المموس الحستي .

ثالثددداً النتدددائج المتعلقدددة بوصدددول مسدددتوى الوجددددان التكنولوجيدددة لددددى معلمدددي العلدددوم فدددي المرحلدددة
األساسية العليا في مدارس محافظات غزة لحد الكفاية %25؟

موصلت الدراسي إل أبه ال يوجد فرو دالي إحصاتئيي ياين مساموى الوجادان المكبولاوج و ياين
المموس االفمراض .

رابعاً النتائج المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى )  ( 0.05 ≥ بدين مسدتوى
التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليدا فدي مددارس محافظدات غدزة تعدزى

لمتغير عدد سنوات الخدمة(أقل من  5سنوات – من  2د 10سنوات – 11سنة فاكثر) ؟

موصاالت الد ارسااي إلا أبااه  -ال موجااد فاارو لات داللااي إحصااتئيي يااين اليعااد المعرفا و الدرجااي

الكليي لالسمييتن يعزي إل ممغير عدد سبوات الخدمي .
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 موجااد ف اارو لات دالل ااي إحص ااتئيي يااين اليع ااد المه ااتري و اليع ااد الوجااداب وي ااين الدرج ااي الكلي ااي
لالسمييتن معزي إل ممغير عدد سبوات الخدمي لصتلح الخدمي من  5-1سبوات .

خامساً النتائج المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( 0.05 ≥بين مستوى
التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليدا فدي مددارس محافظدات غدزة تعدزى

لمتغير الجنس؟

موصا ا االت الد ارسا ا ااي إل ا ا ا عا ا اادم وجا ا ااود فا ا اارو لات داللا ا ااي إحصا ا ااتئيي معا ا اازى لممغيا ا اار الجا ا اابس

(لكور إبتا).

سادسداً النتدائج المتعلقدة بوجدود عالقدة ارتباطيدة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ) ( 0.05 ≥ 
بين مستوى التنور التكنولوجي واألداء الصفي لددى معلمدي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية العليدا فدي

مدارس محافظات غزة؟

موصاالت الد ارسااي إل ا وجااود عالهااي ارميت يااي رديااي موجيااي لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى
) (0.05 ≥ يين مسموى المبور المكبولوج واألداو الصف لدى معلم العلاوم فا المرحلاي األستسايي
العليت ف مدارس محتفظتت زة.

سابعاً النتائج المتعلقة بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( 0.05 ≥ بين
مسددتوى التنددور التكنولددوجي واألداء الصددفي التكنولددوجي لدددى معلمددي العلددوم فددي المرحلددة األساسددية

العليا في مدارس محافظات غزة؟

موصاالت الد ارسااي إل ا وجااود عالهااي ارميت يااي رديااي موجيااي لات داللااي إحصااتئيي عبااد مسااموى
)  ( 0.05 ≥ ياين مساموى المباور المكبولاوج واألداو الصاف المكبولاوج
المرحلي األستسيي العليت ف مدارس محتفظتت زة.
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لادى معلما العلاوم فا

التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي -:

 إعداد معلمين هتدرين على اسمخدام المكبولوجيت لمحسين العمليي المعليميي .
 مزويد ال ليي المعلمين والمعلمين يتلمعرفي المكبولوجيي و المهترات المكبولوجيي ليكوبوا ممبورين
مكبولوجيت.

 م جيع المعلمين _و يتألخص اللين مزيد عدد سبوات الخدمي لديهم عن 5سبوات_على
اسمخدام المكبولوجيت و مواكيي الم ور المكبولوج .

 االسمفتدة من أدوات الدراسي ف عمليتت ممكين معلم العلوم و م وير و محسين مسموى أدائه.
 العمه على اخميتر المعلمين هيه موظيفهم لمعرفي مسموى مبورهم المكبولوج لمت له ابعكتس
على أدائهم الصف .

 االهممتم يإثترة و مبميي الميوه ي كه عتم و الميوه بحو المكبولوجيت ي كه ختص لدى معلم
العلوم .

 ضرورة إعداد يرامح إعداد المعلمين يحيا مشوم على أستس المبور المكبولوج .
 ضرورة إعتدة محموي مبهتج العلوم للمرحلي ا عداديي يحيا مراع
المبور المكبولوج .

الموازن يين مم ليتت

 ضرورة ب ر الوع لمبور المكبولوج يين المعلمين ولل يإصدار ب رات موعيي .

 موفير ا مكتبتت للممخصصين ف مراكز المدريب للشيتم يتلدراستت المسممرة لمحديد احميتجتت
المعلمين وف عمليتت المشويم المسممر ألدائهم .

 ضرورة م وير اليرامح المهبيي المريويي يحيا مستير المشدم المكبولوج .
المقترحات لدراسات مستقبلية -:

فا ا ض ااوو أه اادال الد ارس ااي الحتلي ااي و م اات م اام مبفي االر و البم ااتئح الما ا أس اافرت عبه اات الد ارس ااي ممثلااات
المشمرحتت ف إجراو دراستت مهمم يتلمتل :

 الشيتم يدراسي م تيهي لمعلم العلوم ف مخملل المراحه الدراسيي .

 مشتربي يين مسموى المبور المكبولوج لدى معلم العلوم يتلم ارحاه األستسايي العليات فا مخملال
دوه الو ن العري .

 يبتو يرامح كستب المعلمين المبور المكبولوج .

 يبتو يربتمح مدريي لمعلم العلوم لمحسين أدائهم من خاله معتيير المبور المكبولوج .
 يربتمح مدريي لمعلم العلوم لمحسين أدائهم مان خااله مفاتهيم المعاتيير العتلمياي ألداو معلما
العلوم .
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امل اجةةةةةع
 املراجع العربية
 املراجع األجنبية

أوالً  :المراجع العربية:

 .1القرآن الكريم .

 .2أيو األسرار فت مي عيد الرحمن ( :)2115تقويم مستويات أداء معلم العلوم الحلقة األولي مدن التعلديم األساسدي
باليمن رستلي دكموراة ( ير مب ورة) جتمعي اليمن صبعتو.

 .3أيو حليمي جهتد أحماد ( : )2111أثر استخدام برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في تنميدة
التنددور الغددذائي لدددى طددالس الصددف الخددامس األساسددي فددي مددادة العلددوم رسااتلي متجساامير ( ياار مب ااورة ) كليااي

المرييي

زة .

 .4أيااو زي ااد ع ااتده حس ااين ( :)2113فعاليدددة برندددامج تددددريبي لمعلمدددي العلدددوم بالمرحلدددة اإلعداديدددة لتددددريس مدددادة
التكنولوجي
حلوان

المؤممر السبوي الحتدي ع ر الجودة ال تملي ف إعداد المعلم يتلو ن العري أللفيي جديدة جتمعاي

 13 -12مترس .

 .5أيو سال تن محماد ( :)2111مسدتوى التندور العلمدي لددى طلبدة الصدف التاسدع فدي محافظدة شدمال غدزة رساتلي
متجسمير كليي المرييي الجتمعي ا سالميي .

 .6أيو ملي كتمه عيد الفمت ( : )2119فعاليدة األسداليس اإلشدرافية فدي تحسدين أداء معلمدي مددارس وكالدة الغدوث
بغزة من وجهة نظرهم و سبل تطويرها رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) الجتمعي ا سالميي كليي المرييي

زة.

 .4أيو عودة محماد ( : )2116تقويم المحتوى العلمي لمنهاة الثقافة التقنية المقرر على طلبة الصدف العاشدر فدي
ظل أبعاد التنور التقني رستلي متجسمير( ير مب ورة) كليي المرييي

الجتمعي ا سالميي

زة .

 .1أيو هت م السيد ( : )2112أدوار المعلم بين الواقع و المامول في مدرسة المستقبل رؤياي مريوياي بادوة مدرساي
المسمشيه كليي المرييي جتمعي المل سعود  23 – 22أكموير .

 .9أحمد آمته محماد ( :)1999مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم(الكيمياء -أحيداء -فيزيداء) بالمرحلدة
الثانوية العامة "أثناء الخدمة " مجلاي الماؤممر العلما مباتهح العلاوم للشارن الحاتدي و الع ارين رؤياي مسامشيليي
الجمعيي المصريي للمرييي العلميي المجلد ( )2جتمعي عين مس الشتهرة .

 .11أديي ا

عيااتس ( :)1994مسددتوى التنددور اللغددوي العددام فددي بعددض المهددارات اللغويددة العددام فددي بعددض المهددارات

اللغوية لدى عيندة مدن معلمدي المرحلدة اإلبتدائيدة يدولاي اليحارين الجمعياي المصاريي للمباتهح العادد الخاتمس و
الع رون الشتهرة .

 .11إسمتعيه يهجت (:)2008تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية فدي ضدوء
المعايير العالمية لألداء رستلي متجسمير الجتمعي ا سالميي

زة .

 .12أبيس إيراهيم و آخرون ( :)1943المعجم الوسيط معجم اللغة العربية ال يعي الثتبيي الجزو الثتب .
 .13األ ت احستن ( :)2112البحث التربوي ،مناهجه و أدواته الجتمعي ا سالميي

زة

يعي (.)4

 .14األ ت احستن و األسمتل محمود ( :)2113مقدمة في تصميم البحث التربوي الجتمعي ا سالميي و األهصا
ال يعي الثتلثي .

 .15األ ات احساتن خلياه و الزعااتبين جماته عياد ريااه ( :)2111مددى تدوافر بعدض عناصددر التندور العلمددي فدي كتددس
العلددوم للمرحلددة االبتدائيددة فددي محافظددات غددزة المااؤممر العلم ا ال اريااع المرييااي العلميااي للجميااع كليااي المرييااي

جتمعي عين مس من  31يوليو –  3أ س س الشتهرة الجمعيي المصريي للمرييي العلميي المجلد (.)1
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 .16األ اات إحسااتن و عيااد الماابعم عيااد اهلل ( : )1992مقدمددة فددي التربيددة وعلددم الددنفس مكميااي اليااتزج
زة ال يعي األول .

ا سالميي

الجتمعااي

 .14اليتيف مجدي ( :)2119مستوى التنور التكنولوجي لدى طالس قسم الحاسوس بكلية مجتمدع العلدوم المهنيدة و
التطبيقية رستلي متجسمير ( ير مب ورة) كليي المرييي الجتمعي ا سالميي

زة .

 .11اليدن يهيي محماود ( :)1996بناء مقياس لتقويم أداء الطدالس المعلمدين فدي التربيدة العلميدة بجامعدة البحدرين
مجلي دراستت ف المبتهح و ر المدريس الجمعيي المصريي للمبتهح و ر المدريس العدد(. )36

 .19اليبعل

عدبتن و مراد سمير ( : )2113الكفايات التدريسية لدى معلم المواد االجتماعيدة فدي المرحلدة اإلعداديدة

بدولة قطر كما يعكسها تقويم األداء الصفي مجلي العلوم المريويي كليي المرييي جتمعي ه ر العدد(. )3

 .21المرك

عثمتن مركا (  :)2009نموذة مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التددريس فدي مجدال مسدتحدثات التعلديم

و المعلومددات فددي ضددوء احتياجدداتهم التدريبيددة بكليددة المعلمددين /جامعددة الملددك سددعود الجمعيااي المصاريي للمبااتهح

و ر المدريس دراستت ف
 .21الحتزم

المبتهح و ر المدريس العدد (. )153

ح يمي عل ( :)2111أثر استخدام التدريس التاملي على األداء الصفي للطالبات المعلمدات تخصدص

اللغددة اإلنجليزيددة و اتجاهدداتهن نحددوه رسااتلي متجساامير المملكااي العرييااي السااعوديي و ازرة المعلاايم العااتل

كليااي

المرييي لليبتت جتمعي ييي.

 .22الحيلااي محمااد محمااود ( : )2119مهددارات التدددريس الصددفي عمااتن األردن دار المساايرة للب اار و الموزيااع
ال يعي الثتلثي .

 .23الحيلااي محمااد محمااود ( :)2112تصددميم و إنتدداة الوسددائل التعليميددة التعلميددة دار المساايرة عمااتن ال يعااي
الثتبيي .

 .24الخ يااب أحمااد ( : )1911تقددويم عمليددات التدددريس مجلااي المرييااي الدوحااي ه اار اللجبااي الو بيااي الش ريااي
للمرييي و الثشتفي و العلوم العدد (.)11

 .25الخ يااب ريماات إيااراهيم ( : )2112مسدددتوى أداء معلمدددي العلدددوم فدددي مرحلتدددي التمكدددين و االنطدددالق فدددي ضدددوء
معايير( )NSTAمدن وجهدة نظدر المشدرفين التربدويين و مددراء المددارس و المعلمدين أنفسدهم فدي محافظدات غدزة
رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) كليي المرييي جتمعي األزهر

زة .

 .26الخوالدة بتصر ( : )2112دور مشرف التربيدة اإلسدالمية فدي تحسدين أداء معلمدي مدادة التربيدة اإلسدالمية فدي
المدددارس األساسددية مددن وجهددة نظددر المعلمددين أنفسددهم مجلااي د ارسااتت كليااي العلااوم المريويااي المجلااد ()29

العدد(. )2

 .24الدوسري ار د ( : )2114القياس و التقويم التربوي الحديث دار الفكر عمتن األردن ال يعي األول .
 .21الرازحا

عيااد الاوارا ( :)2114م ااوير أداة لتقددويم مهددارات األداء المهنددي لمعلددم العلددوم بالمدرسددة األساسددية ،

الجمعيي المصريي للمرييي العلميي المؤممر العلما الثاتمن " األيعاتد الغتئياي فا مباتهح العلاوم ياتلو ن العريا " كلياي

المرييي جتمعي عين مس المجلد (.)1
 .29الربميس

محمود ( : )2114تقويم مستوى أداء الطالس المعلم لألنشدطة الصدفية و عالقتهدا بدبعض المتغيدرات

 .31الرويث

إيمتن محمد ( : )2111تصور مقترح لتضمين أبعاد التنور التقني في محتوى منداهج الفيزيداء بالمرحلدة

مجلي الجتمعي ا سالميي – سلسلي الدراستت ا بستبيي – المجلد ( )11العدد( )1يبتير .2111

الثانوية للبنات في المملكة العربية السعودية رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) كليي المرييي لليبتت الريتف .
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 .31الزعااتبين جمااته عيااد ريااه ( :)2007التربيددة التكنولوجيددة ضددرورة القددرن الحددادي و العشددرين ال يعااي الثتبيااي ازة
مكميي آفت .

 .32ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ( : )2112التغي درات العلميددة و التكنولوجيددة المتوقعددة فددي مطلددع القددرن الحددادي و العشددرين و دور
التربية العلمية في مواجهتها مجلي الجتمعي ا سالميي المجلد ( )11العدد ()2

زة .

 .33السيد على محمد ( : )2113التربية العلمية و تدريس العلوم دار المسيرة عمتن األردن ال يعي األول .
 .34ال رهتوي جمته مص ف ( : )2113مستوى التنور فدي مسدتحدثات تكنولوجيدا التعلديم لددى طدالس كليدة التربيدة
الشدددعبة الصدددناعية و معلمدددي التعلددديم الثدددانوي الصدددناعي مجلااي د ارسااتت الجمعيااي المصا اريي للمب ااتهح و اار

المدريس العدد ( )49جتمعي عين مس مصر .
 .35الصيرف

األول .

محماد ( : ) 2112البحث العلمي الدليل التطبيقي للبداحثين دار وائاه للب ار عماتن األردن ال يعاي

 .36الظتهر زكريت محمد و آخرون ( : )2112مبادئ القياس و التقويم في التربية الجتمعي األردبيي.

 .34العتجز فؤاد و اليبت محمد ( : )2112تصدور مقتدرح لبرندامج إعدداد المعلدم الفلسدطيني وفدق حاجاتده الوظيفيدة
في ضوء مفهوم األداء مجلي الجتمعي ا سالميي المجلد ( )11العدد(.)1

 .31العااتجز ف اؤاد و ب اوان جميااه ( : )2115تطددوير أداء المعلمددين فددي ضددوء برنددامج المدرسددة كمركددز للتطددوير
بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة مجلي الجتمعي ا سالميي المجلد ( )11العدد(. )1

 .39العفيف

محماد ( :)2111مستوى التنور البيئي لتالميدذ السدادس األساسدي فدي محافظدة رفدح بفلسدطين رساتلي
زة .

متجسمير ( ير مب ورة) الجتمعي ا سالميي

 .41الغتمدى سعيد ين عيد اهلل ( :)2111تقويم أداء معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلدة المتوسدطة فدي ضدوء المعدايير
العالمية للتربية العلمية رستلي دكموراة ( ير مب ورة ) كليي المرييي جتمعي أم الشري السعوديي .

 .41الغبتم محرز عيدر ( :)2111دراسة تحليلية لمحتوي مناهج العلوم بدالمرحلتين االبتدائيدة و اإلعداديدة فدي ضدوء
بعض أبعاد التندور العلمدي الماؤممر العلما ال ارياع كلياي المريياي جتمعاي عاين امس الجمعياي المصاريي للمريياي
العلميي المجلد ( )1ا سمتعيليي  31يوليو  3 -أ س س .

 .42الفاامالوي سااهيلي محساان ( : )2113الكفايددات التدريسددية المفهددوم – التدددريس – األداء دار ال اارو للب اار
عمتن األردن ال يعي األول .

 .43الكحلوت عمتد و الكحلوت بصار ( : )2116الضغوط المدرسية و عالقتها باداء معلمي التكنولوجيدا بالمرحلدة
األساسددية العليددا المااؤممر العلم ا األوه " المجريااي الفلس ا يبيي ف ا إعااداد المبااتهح الواهااع و الم لعااتت " 21 -19
ديسمير كليي المرييي جتمعي األهص

 .44اللشتب

زة .

أحمد و الجماه علاى ( : )1992معجدم المصدطلحات التربويدة المعرفيدة فدي المنداهج و طدرق التددريس

عتلم الكمب الشتهرة مصر ال يعي األول .

 .45المحمسااب سااميي ( : )2116مسددتوى التنددور العلمددي لدددى طلبددة المرحلددة الثانويددة فددي محافظددة عمددان و عالقتدده
باتجاهاتهم نحو العلم مجلي دراستت العلوم المريويي المجلد ( )33العدد ( ) 2الجتمعي األردبيي .

 .46المعجدددم الوسددديط مجم ااع اللغااي العريي ااي ه ااتم يإخ ارج ااه إيا اراهيم مصا ا ف و آخ اارون ج 1يي ااروت دار الما اراا
العري

 .44الموج

ص .15

أماتب (:)2112فعالية مناهج العلوم بمددارس التعلديم الثدانوي الصدناعي فدي تنميدة التندور العلمدي لددى

الطالس مجلي المرييي العلميي للجمعيي المصريي للمرييي العلميي المجلد ( )5العدد(.)2
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 .41البتهي صال ( :)2119األداء التدريسي للطلبة المعلمين بكلية التربية في الجامعدة اإلسدالمية بمحافظدة جندوس
غزة مجلي الجتمعي ا سالميي

زة .

 .49الهويدي زيد ( : )2115معلم العلوم الفعال عمتن األردن دار الكمتب الجتمع العين ال يعي األول .
عمااتد الاادين ( :)2111فاعليددة محتددوى مندداهج العلددوم بالمرحلددة الثانويددة بالسددعودية فددي تنميددة مفدداهيم

 .51الوساايم

الطالس المتصلة بقضايا العلم و التكنولوجيا و المجتمع و كذا تنميدة اتجاهداتهم نحدو العلدم و التكنولوجيدا مجلاي
المرييي العلميي الجمعيي المصريي للمرييي العلميي جتمعي عين مس المجلد ( )3العدد( )1مترس .

 .51يسيس ااو بتدرة و أي ااو يكر محم ااد ( : ) 2006تصدددور مقتدددرح لتنميدددة أداء المعلدددم التدريسدددي بالمرحلدددة األساسدددية
بمحافظة غزة وهتئع المؤممر العلم األوه لكليي المرييي "المجريي الفلسا يبيي فا إعاداد المباتهح الواهاع و الم لعاتت

" جتمعي األهص

زة المجلد (.)2

 .52يعترة حسين عيد الل يل ( :)2114مستوى الممارسات التدريسية الصفية المصداحبة لتددريس العلدوم كمدا يراهدا
طلبة الصف الثامن األساسي في األردن بناء على نتائج الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات و العلوم (إعادة) لعدام

 ، 1222مجلي المرييي العلميي الجمعيي المصريي للمرييي العلميي جتمعي عين مس المجلد ( )4العدد (.)4

 .53جاودة وجادي ( : )2119أثدر توظيدف الدرحالت المعرفيدة عبدر الويدس ( )Web Questفدي تددريس العلدوم علدى
تنمية التنور العلمي لطالس التاسع األساسي بمحافظات غزة

 .54حسن

رستلي متجسمير الجتمعي ا سالميي

زة .

حتمي و آخرون ( :)2113معجم المصطلحات التربوية و النفسية الدار المصريي الليبتئيي الشتهرة .

 .55حسين أستمي ( : )2113تصور مقترح لتضمين الثقافة التقنيدة فدي منظومدة التعلديم األساسدي بالمملكدة العربيدة
السددعودية " دراسددة تحليليددة استش دراقية " مجلااي كليااي المرييااي المرييااي و علاام الاابفس العاادد ( )24الجاازو()4
جتمعي عين مس مصر .

 .56خليه أحمد و آخرون ( :)1991التنور العلمي لدى معلمدي العلدوم الماؤممر العلما الثاتب

الجمعياي المصاريي

للمبتهح و ر المدريس إعداد المعلم المراكمتت و المحديتت ا سكبدريي من  11 -5يوليو .

 .54درويااش ع اات و ب اوان محمااود ( :)2111أثددر مقددرر التربيددة البيئيددة علددى مسددتوى التنددور البيئددي لطددالس كليددة
التربية  ،جامعة األزهر بغزة و اتجاهاتهم نحو البيئة و مشكالتهم المؤممر العلم الختمس جتمعي عاين امس
ج.م.ع .

 .51ار د على مح الدين و سعودي مب عيد الهتدي ( :)1991برنامج مقترح لتحسدين األداء التدريسدي لمعلمدي
العلددوم فددي المرحلددة اإلعداديددة المااؤممر العلم ا الثااتب " إعااداد معلاام العلااوم للشاارن الحااتدي و الع ارين 5 -2

أ س س الجمعيي المصريي للمرييي العلميي جتمعي عين مس العيتسيي المجلد (. )2
 .59زيمون عتيش ( : )2111أساليس تدريس العلوم دار ال رو

عمتن األردن ال يعي األول .

 .61ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ( :)2111االتجاهدددات العالميدددة المعاصدددرة فدددي منددداهج العلدددوم و تدريسدددها  ،دار ال اارو للب اار و
الموزيع ال يعي األول .

 .61زيمون كمته عيد الحميد ( : )2113التدريس نماذجه و مهاراته عتلم الكمب الشتهرة مصر ال يعي األول .
 .62زيدان همتم يدراوي ( : )1991مهام المعلم و تقويم أدائه في مصر المركز الشوم لليحوا المريوياي و المبمياي
الشتهرة مصر .

 .63سكر بتج و الخزبدار بتئلاي ( :)2115تقويم أداء الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة األقصي في ضوء
كفايددات أداء مقترحددة لمعلددم المسددتقبل مجلااي المرييااي العلميااي الجمعيااي المص اريي للمرييااي العلميااي كليااي المرييااي

جتمعي عين مس المجلد ( )1العدد ( )4ديسمير.

000

 .64ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  :مستويات معيارية مقترحة لكفايدات األداء الالزمدة للمعلمدين لمواجهدة مسدتجدات العصدر الماؤممر
العلما السااتيع ع اار مبااتهح المعلاايم و المساامويتت المعيتريااي المجلااد ( 24 -26 )1يوليااو جتمعااي عااين اامس
الشتهرة.
 .65سااالمي عااتده و آخاارون ( : )2119طرائددق التدددريس العامددة معالجددة تطبيقيددة معاصددرة عمااتن األردن دار
الثشتفي ال يعي األول .

 .66سيستلم روضي ( :)2111مهام المشرف التربوي و تطوير أداء معلمي العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة غزة
د ارسي مشويميي رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) جتمعي عين مس كليي المرييي .

 .64صيري متهر (:)1999من الوسائل التعليمية إلي تكنولوجيا التعليم مكميي ال شري الريتف ال يعي األول .

 .61ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ( :)2113التنددوير العلمددي التقنددي مدددخل للتربيددة فددي القددرن الجديددد مكمااب الريااتف العري ا لاادوه
الخليح الريتف .

 .69صيري متهر و الرافع

محب ( :)2111التندور التقندي مفهومده وسدبل تحقيقده مجلاي العلام و المشبياي الجازو

 .41صاايري مااتهر و موفيا

صااال الاادين ( :)2114التنددوير التكنولددوجي و تحددديث التعلدديم ا سااكبدريي المكمااب

األوه السبي ( )14العدد (.)55
الجتمع الحديا .

 .41صيري متهر و عيد الراض

بتهد ( : )2111فعالية استخدام نموذة التدريس الدواقعي فدي تنميدة فهدم القضدايا
و القدددرة علدى اتخداذ القدرار حيالهدا لدددى طالبدات شددعبة

الناتجدة عدن تفاعددل العلدم و التكنولوجيددا و المجتمدع

الفيزياء و الكيمياء ذوات أساليس التفكير بكليدة التربيدة للبندات بالرسدتاق (سدلطنة عمدان) ،مجلاي المريياي العلمياي

المجلد ( )3العدد (.)4

 .42ص اايري م ااتهر و محم ااد محم ااد أي ااو الفم ااو ( :)2114تطدددوير منددداهج التكنولوجيدددا و تنميدددة التفكيدددر للمرحلدددة
اإلعدادية على ضدوء مجداالت التندوير التكنولدوجي و أبعداده الماؤممر العلما الثاتمن " األيعاتد الغتئياي فا مباتهح

العلوم ياتلو ن العريا " الجمعياي المصاريي للمريياي العلمياي كلياي المريياي جتمعاي عاين امس المجلاد (-25 )2

 21يوليو.
 .43صاايتم محمااد ياادر ( : )2114دور أسدداليس اإلش دراف التربددوي فددي تطدوير األداء المهنددي للمعلمددين فددي المدددارس
الثانوية في محافظة غزة رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) الجتمعي ا سالميي

زة .

 .44عيد السميع مص ف ( :)1994إدراك عينة من معلمي الرياضيات بالمملكدة العربيدة السدعودية لدبعض المتغيدرات
المرتبطدددة بدددالمنهج التكنولدددوجي  ،الجمعيدددة المصدددرية للمنددداهج وطدددرق التددددريس د ارسااتت ف ا المبااتهح و اار

المدريس الشتهرة العدد ( )24فيراير.

 .45عيااد المجيااد مماادو محمااد ( :)1999مسددتوى التنددور الكيميددائي لدددى طددالس المرحلددة الثانويددة المااؤممر العلما

الثتلا (مبتهح العلوم للشرن الحتدي و الع ارين رؤياي مسامشيليي) المريياي العلمياي للجمياع كلياي المريياي جتمعاي عاين
مس من ( 31يوليو –  3أ س س) الشتهرة الجمعيي المصريي للمرييي العلميي مجلد (. )2

 .46عيد الهتدي جودت ( :)2112اإلشراف التربوي مفاهيمه – أساليبه الدار العلميي الدوليي و دار الثشتفي للب ر و
الموزيع عمتن األردن ال يعي األول .

 .44عياد الهاتدي بيياه و آخارون ( : )2112أسداليس تددريس الرياضديات و العلدوم عماتن األردن دار الصاافتو
ال يعي األول .
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 .22عيااد المساايح عيااد المساايح ساامعتن ( : )2111أداء معلمددي العلددوم فددي مجددال التربيددة البيئددي و عالقتهددا بددالوعي
البيئددي لدددى تالميددذهم بمرحلددة التعلدديم األساسددي مجلااي المرييااي العلميااي الجمعيااي المصاريي للمرييااي العلميااي كليااي
المرييي جتمعي عين مس المجلد ( )3العدد ()2

 .22عيدر فاتيز و أياو الساعود أحماد ( : )1993مددى اكتسداس عناصدر التندور البيئدي لددى طدالس المرحلدة الثانويدة
مجلي دراستت ف المبتهح العدد(.)21

 .20عرفااي صااال و الشتضا

رضاات ( : )2111مسددتوى التنددور التكنولددوجي التربددوي و المنهجددي لدددى طددالس كليددة

التربية الجمعيي المصريي لمكبولوجيت المعليم المجلد ( )11الكمتب ( )4الشتهرة .

 .10عسااشوه محمااد و أيااو عااودة محمااد ( : )2111مسددتوى التنددور التكنولددوجي لدددى طلبددة الصددف العاشددر بغددزة و
عالقتدده بددبعض المتغي درات وهااتئع المااؤممر العلما األوه المعلاايم المشبا والمهبا فا فلسا ين "واهااع و محااديتت و
مو " كليي العلوم الم ييشيي

زة.

 .12عفتبااي عاازو و حماادان محمااد ( : )2115مسددتوى األداء الصددفي لمعلمددي المرحلددة اإلعداديددة بغددزة و عالقتدده
بددبعض المتغيدرات مجلااي د ارسااتت المبااتهح و اار الماادريس جتمعااي عااين اامس كليااي المرييااي العاادد ()114

يوليو .

 .13عشه أبور ( : )2111نحو تقدم أفضل دار البهضي العرييي ييروت ليبتن ال يعي األول .
 .14علاام الاادين أمااه ( : )2114مسدددتوى التندددور البيولدددوجي و عالقتددده باالتجاهدددات لددددى طلبدددة كليدددات التربيدددة فدددي
الجامعات الفلسطينية بغزة رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) كليي المرييي الجتمعي ا سالميي

 .15عودة أحمد سلمتن ( :)1915القياس و التقويم في العملية التدريسية جتمعي اليرمو

زة .

عمتن .

 .16عيااتد فاؤاد اساامتعيه و أيااو جحجااو يحيا محمااد (: )2116مدددى تدوافر معددايير االسددتنارة التكنولوجيددة للصددفين
(الخامس و السادس ) األساسيين بفلسطين مجلد الجتمعي ا سالميي المجلد ( )16العدد (.)1

 .14عيااتش آمااته و الصااتف

دار الفكر ال يعي األول .

عيااد الحكاايم ( : )2114طددرق التدددريس العلددوم للمرحلددة األساسددية عمااتن األردن

 .11عياد جاااله عيااد ريااه ( : )2119أبعدداد التنددور الفيزيددائي المتضددمنة فددي محتددوي منهدداة الفيزيدداء للصددف الحددادي
عشر و مدي اكتساس الطلبة لها رستلي متجسمير ( ير مب ورة ) كليي المرييي الجتمعي ا سالميي

 .19عيس

زة .

حتزم و محسن رفي عيد الارحمن ( :)2119تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعلمي العلوم وفق

معددايير الجددودة فددي المرحلددة األساسددية بمحافظددة غددزة مجلااي الجتمعااي ا سااالميي (سلساالي الد ارسااتت ا بسااتبيي )

المجلد ( )11العدد (.)1

 .91فراج محسن حتمد ( :)2111تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى طالس كليدة التربيدة  -جامعدة الملدك خالدد
باسددتخدام المودي دوالت التعليميددة مجلااي المرييااي العلميااي العاادد ( )1مجلااد ( )3مااترس جتمعااي عااين اامس

الشتهرة .

 .91فرج صفوات ( :)1994القياس النفسي الشتهرة االبجلو المصريي ال يعي الثتلثي .
 .92ه تم
 .93ه ي

يلوسل و آخرون ( : )2112تصميم التدريس دار الفكر الشتهرة ال يعي الثتبيي.

ستن ( : )2119حوسبة التقويم الصفي دار الثشتفي عمتن األردن ال يعي األول .

 .94هبديه أحمد إيراهيم ( :)2111تاثير التكامدل بدين العلدم و التكنولوجيدا و المجتمدع و الثقافدة العلميدة و التحصديل
الدراسي في العلوم لتالميذ الصف الخامس اإلبتددائى مجلاي المريياي العلمياي كلياي المريياي جتمعاي عاين امس

روكس

المجلد ( )4العدد (.)1
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 .95مص ا ف

بجااوي ( : )2115أثدددر برندددامج مقتدددرح لتحسدددين أداء الطالدددس المعلدددم بالفرقدددة الرابعدددة شدددعبة التعلددديم

األساسددي الحلقددة االبتدائيددة (علددوم ) فددي ضددوء االتجاهددات الحديثددة و المسددتقبلية مجل اي المرييااي العلميااي كليااي

المرييي جتمعي عين مس المجلد ( )1العدد (.)1

 .96مكرم جمته الدين محمد ( :)1994لسان العرس م/ب دار صتدر ييروت

 .94ملحاام سااتم محمااد ( : )2115القيددداس و التقدددويم فدددي التربيدددة وعلدددم الدددنفس دار المساايرة عمااتن األردن
ال يعي الثتلثي .

 .91بصر محمد علاى ( : )2115رؤي مستقبلية لتطوير أداء المعلم في ضوء المستويات المعيارية لتحقيدق الجدودة
الشاملة

المؤممر العلما الساتيع ع ار مباتهح المعلايم و المسامويتت المعيترياي المجلاد ( 24 -26 )1يولياو

جتمعي عين مس الشتهرة .

 .99بصااير محمااد (:)2001مددداخل التدددريس و التعلدديم لتفعيددل دور التربيددة العلميددة فددي تحقيددق المواطنددة فددي عصددر
العولمددددة الم ااؤممر العلم ا ا الخا ااتمس الجمعيا ااي المص ا اريي للمريي ااي العلميا ااي المرييا ااي العلميا ااي للموا با ااي المجلا ااد 3

ا سكبدريي .
.111
.111

و ازرة المرييي و المعليم ( : )2111اإلدارة العامة للتخطيط التربوي

يوسل متهر إسمتعيه ( : )2116من الوسائل التعليمية إلي تكنولوجيا التعليم مكميي الملا فهاد الو بياي

الريتف ال يعي الثتبيي .

ثانياً  :المراجع األجنبية -:
1. Bitterk , GARY & Pierson , Melissa (2007) : using Technology in the classroom
استخدام التكنولوجيا في الصف  ،ترجمة أمية محمد عمور  ،حسين أبو رياا

 ،البعةاة ا لاي  ،اار الككار ،
عمان  ،ا ران

2. Brualdi , Amy (1998): Implementing , performance Assessment in the
classroom
3. particle A ssessment Research & Evaluation , Eric Document Reproduction
service .
& 4. Gardner , p. (1994): Representations of the Relationship Between science
technology in curriculum, studies in science Education ,Vol. 24, PP. 1-28.
5. Hansen , R. & Froelich , M. (1993): Technological literacy forging a new Role
for Technological Education Teachers , CVA/ ACFP , PP. 13-19 .
6. James R. Johnson, Technology , Report of the project 2061 phase 1 technology
7. Pane 1 , American a ssociation for the a dvancement of science , IENC , USA ,
1989, PP,3-28 .
8. Jermy , B(2009) : A ssessing pre- service Teacher A ttitudes & skills with
Integeration confidence scale , computers in the schools, 14- 20.
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9. Miller , Jon , D. (1986) : Technological Literary , some concepts & Measures,
Bulletin of science, Technology & society , Vol.6 , No.2-3 ,PP. 195-201.
10. Niederhouser D. salam & Fields matt, (1999):Exploring Teaching , Learning &
Instructional Reform in an introductory technology course , Journal ,
technology & teacher Education , Vol. 7, No.2 , PP. 123-153.
11. Nitko , AJ (1996): Educational Assessment , Englewood cliffs : prentice Hill.
12. Wozny , Paual David (1998): A view into performance a ssessment in science ,
Dissertation Abstract international , Vol. 59, No.7, January ,PP224.
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ملحق رقم ()1

االستبانة تقيس مستوى التنور التكنولوجي في صورتها األولية

جتمعي األزهر – زة
عمتدة الدراستت العليت
هسم المبتهح و ر المدريس
السيد المحكم  /ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا حفظه اهلل
السالم عليكم و رحمي اهلل و يركتمه
مشوم اليتحثي يإجراو دراسي لبيه درجي المتجسمير ف

المبتهح و

ر المدريس يعبوان " مستوى التنور

التكنولوجي و عالقته باألداء الصفي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظات غزة "

وهد أعدت اليتحثي لهلا الغرف اسميتبي لشيتس مسموى المبور المكبولوج لدى المعلمين للا برجو مبكم محكيم

هلر االسميتبي سواو أكتن يمعديه الصيت ي أو ا ضتفي أو الحلل حم يمحش الهدل مبهت
تكرين لكم حسن معتوبكم

العاحثة
شيماء محموا زقوت
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البعد المعرفي

مبتسب

1

هه يممل معلم العلوم فهمت لخصتئص المكبولوجيت ومجتالمهت ؟

2

هه يممل معلم العلوم فهمت للمفتهيم األستسيي لمكبولوجيت؟

3

هه يممل معلم العلوم فهمت لمرثيرات المكبولوج عل الييئي ؟

4

هه يممل معلم العلوم فهمت لدور المجممع ف م وير المكبولوجيت؟

5

هاااه يمملا ا معلا اام العل ااوم فهما اات لم اارثير مكبولوجيا اات المعلوم ااتت ف ا ا
المسيرة المعليميي ؟

6

هه يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت االمصتالت؟

4

هه يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت المواصالت؟

1

هااه يمملا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت المكبولوجياات الحيويااي
ف مجته الصحي و الييئي ؟

9

هااه يمملا معلاام العلاوم فهماات لاايعف م ييشااتت المكبولوجياات الحيويااي
ف محسين المحتصيه الزراعيي ؟

11

هااه يممل ا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت مكبولوجياات ا بمااتج
الحيواب ؟

11

هه يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت مكبولوجيت الحيويي ف
مجتالت ال ب و صبتعي األدويي؟

12

ها اه يمملا ا معل اام العل ااوم فهم اات ل اايعف م ييش ااتت المكبولوجي اات فا ا

13

ه ااه يمملا ا معل اام العل ااوم فهم اات ل اايعف م ييش ااتت الهبدس ااي الوراثي ااي

الصبتعتت الغلائيي ؟

الحديثي ؟
14

هااه يمملاا معلاام العلااوم فهم اات لاادور كااه ماان المركيااتت الفض ااتئيي
المخملفي ف الك ل عن الفضتو الخترج ؟

15

هه يممل معلم العلوم فهمت ل ر المحتفظي عل الغلاو؟

16

هه يممل معلم العلوم فهمت لمكبولوجيت المعتمالت المجتريي ؟

14

هااه يمملا معلاام العلااوم فهماات لماارثير مكبولوجياات المعلاايم فا المساايرة

11

هه يممل معلم العلوم فهمت لمصتدر الميتر ف ال ييعيي

19

ها ا ااه يممل ا ا ا معلا ا اام العلا ا ااوم فهما ا اات لسا ا اايه مر ا ا اايد الميا ا ااتر يواس ا ا ا ي

المريويي ؟

المكبولوج ؟
21
21

هه يممل معلم العلوم فهمت لمشبيتت مكبولوجيت ال تهي الممجددة؟
هه يممل معلم العلوم فهمات ل

اراف األستسايي السامخدام ال تهاي

البوويي؟
001

ير

مبمم

ير مبمم

مبتسب

للمجته

للمجته

22

هه يممل معلم العلوم فهمت لمزايت و أضرار ال تهي البوويي؟
البعد المهاري

23

ه ااه يمملا ا معل اام العل ااوم مه ااترة اس اامخدام أدوات المم اار و الميا ازان
العتدي ؟

24

هه يممل معلم العلوم مهاترة اسامخدام المرماوممر يربواعاه ال يا و
العتدي؟

25

هااه يممل ا معلاام العلااوم مهااترة اساامخدام المجااتهر الالزمااي ل ييعااي
عمله؟

26

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام أجهزة المكيير الملسكوب؟

24

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المختيير المدرجي؟

21

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام أجهزة هيتس الزمن؟

29

هااه يمملا ا معل اام العلااوم مه ااترة اساامخدام آل ااي المصااوير و اآللي ااتت
الحتسيي؟

31

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الفيديو والمسجه؟

31

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الكمييومر؟

32

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام أجهازة هياتس الجهاد الكهريا
و دة الميتر ؟

33

هه يممل معلم العلوم يعف مهترة اسمخدام الرسم الهبدس ؟

34

هه يممل معلم العلوم مهترة إصال يعف األع ته الكهريياي فا

35

هااه يممل ا معلاام العلااوم مهااترة اساامخدام مشيااتس الح ا اررة الجااتل و

األجهزة المبزليي ؟
الميله؟

36

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المرايت و العدستت ؟

34

ها ا ااه يممل ا ا ا معلا ا اام العلا ا ااوم مها ا ااترة اسا ا اامخدام االبمربيا ا اات و اليريا ا ااد

31

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الفتكس ؟

39

هه يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المحمولي؟

االلكمروب ؟

البعد الوجداني
41

ي عر معلم العلوم يسهولي ف المعتمه مع المكبولوجيتت الحديثي

41

ي عر معلم العلوم يرن الحتسوب يمثه م كلي لديه

42

يا ااري معلا اام العلا ااوم يا اارن المكبولوجيا اات مكسا اايه الشا اادرة عل ا ا مواكيا ااي

43

يري معلم العلوم أبه يمكن المعلم يدون المكبولوجيت

ممغيرات العصر

001

44

يري معلم العلوم أن معرفي المكبولوجيت ال مستعد عل المفكير

45

ي ا ا ااعر معلا ا اام العلا ا ااوم أن فها ا اام المكبولوجيا ا ااتت ال يضا ا اايل جديا ا ااد
لمعلومتمه

46

ي عر معلم العلوم أن هريه من المكبولوجيت يجعله يمفو ف أدائه

44

ي ا ااعر معل ا اام العل ا ااوم يتلض ا ااي عب ا اادمت يس ا ااممع لمبته ا ااتت ممعلا ا ا

41

يحااب معلاام العلااوم ه اراوة ماات يمعل ا يتلمكبولوجياات كلماات ساامحت لااه

يتلمكبولوجيت
الفرصي

49

يساامممع معلاام العلااوم عب اادمت يمحاادا عاان أهميااي المكبولوجياات أمااتم
اآلخرين ف المعلم

51

ي ا ااعر معلا اام العلا ااوم يت حيا اات عبا ااد الما اادريس يتسا اامخدام الوسا ااتئه

51

ي عر معلم العلوم يرن المكبولوجيت مممعي

52

يحاارص معلاام العلااوم عل ا المشاادم المكبولااوج ألبااه يسااتعدر عل ا

المكبولوجيي

المشدم العلم
53

يااري معلاام العلااوم ياارن المكبولوجياات ضااروريي للمعلاام ماان أجااه معلاايم
أفضه

54

يري معلم العلوم يرن اسمخدام المكبولوجيت يبم ا يداع ف المعلم

55

يري معلم العلوم يرن المكبولوجيت موفر الوهت و الجهد

56

يمتيع معلم العلوم اليرامح الملفزيوبيي الم مهمم يتلمكبولوجيت

54

يزيد اسمخدام المكبولوجيت معلم العلوم الثشي يتلبفس

51

يحفز معلم العلوم زمالئه لمثشيل المكبولوج
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ملحق رقم ()2

بطاقة مالحظة تقيس األداء الصفي لمعلمي العلوم
في صورتها األولية

جتمعي األزهر – زة

عمتدة الدراستت العليت

هسم المبتهح و ر المدريس

السيد المحكم  /ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا حفظه اهلل
السالم عليكم و رحمي اهلل و يركتمه
مشوم اليتحثي يإجراو دراسي لبيه درجي المتجسمير ف

المبتهح و

ر المدريس يعبوان " مستوى التنور

التكنولوجي و عالقته باألداء الصفي لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظات غزة "

وهد أعدت اليتحثي لهلا الغرف ي تهي مالحظي لشيتس األداو الصف لدى المعلمين للا برجو مبكم محكيم هلر

الي تهي سواو أكتن يمعديه الصيت ي أو ا ضتفي أو الحلل حمى يمحش الهدل مبهت
تكرين لكم حسن معتوبكم

العاحثة
شيماء محموا زقوت
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.1

يضع أهدال محددة و واضحي .

.3

يري األهدال يحتجتت المالميل .

.2
.4
.5
.6

يبوع ف األهدال حسب هدرات المالميل البمتئيي.

يري األهدال يمحموى الدرس .

يب ا ااوع فا ا ا األه ا اادال لمخمل ا اال المج ا ااتالت (معرفي ا ااي – وجدابي ا ااي –

بفسحركيي ).

الخيرات

.1

يري الخيرات الستيشي يتلخيرات الجديدة .

.3

يخمتر خيرات مبتسب مسموى المالميل .

.2
.4
.5
.6
.4

األب

ي

يري الخيرات يحتجتت و اهممتمتت المالميل .

يبوع الخيرات يمت يبتسب مع أستليب المعلم المخملفي .

يراع المكتمه و المسلسه والمدرج ف عرف الخيرات .

يري المحموى يتلخيرات الحيتميي للمالميل.

.1

يسمخدم أب

.3

يبوع ف األب

.2
.4
.5
.6
.4
.1
.9

المشويم

يخمتر خيرات مبمميي ل هدال .

يسمخدم أب
يخمتر أب

يخمتر أب

ي ي ريشي السليمي .

ي ممبوعي .

ي يمت يبتسب خصتئص المالميل البمتئيي .

ي يسي ي ف حدود إمكتبيتت الييئي.

ي مبمميي ل هدال .

ي جع المالميل على الم تركي ف األب

ي الصفيي .

يوظل ر وأستليب مبتسيي لمحشي األهدال.

يسمخدم أب

ي مبم المفكير و االكم تل .

يمتيع مت يشوم يه المالميل من أب

ي.

.1

يسمخدم أستليب حديثي و ممبوعي ف المشويم .

.3

يشوم بمتجتت معلم المالميل أثبتو مبفيل الدرس يصورة مسممرة .

.2
.4
.5
.6
.4
.1
.9

يخمتر أستليب مشويم ممبتسب مع أهدال الدرس.

يثير أسئلي مراع الفرو الفرديي يين المالميل .

يسمخدم المالحظي الميت رة ف مشويم أداو المالميل .
يوظل بمتئح المشويم ف معديه أدائه ومحسيبه .

يسممع إل إجتيتت ال الب يكه اهممتم .

يبتهش المالميل ف إجتيتمهم .

يعزز إجتيتت المالميل .

 .11يسمخدم المغليي الراجعي ف الوهت المبتسب لمحسين العمليي المعليميي .

022

ير مبتسب

مب يمم للمجته

مبتسب

يصي أهدال هتيلي للشيتس .

ير مبمم

المهترة الصفيي
األهدال

اليبود األدائيا ااي

ملحق ()3

بسم اهلل الرحمن الرحيم

بطاقة مالحظة تقيس مستوى األداء الصفي التكنولوجي
لمعلمي العلوم في صورتها األولية

جتمعي األزهار -ا ا ا ازة
عمتدة الدراستت العلي ا ا اات

كليا ا ا ا ا ااي الم ا ا ا اريي ااي

هسم المبتهح و ر المدريس

بطاقة مالحظة تقيس مستوى األداء الصفي التكنولوجي
للمعلم في صورتها األولية

أخ  /أخم الكريم /ة

حفظكم اهلل

السالم عليكم ورحمي اهلل ويركتمه
مشوم اليتحثي يدراسي مهدل إل محديد مسموى المبور المكبولوج وعالهمه يتألداو الصف لدى معلم العلوم ف

المرحلااي األستساايي العلياات فا محتفظااتت ازة و يوصاافكم مساائولين مساائوليي ميت ارة عاان بجاات العمليااي المعليميااي رأت
اليتحثي االسمعتبي يرأيكم الر يد من خاله م تركمكم ف معيئي ي تهي المالحظي الممعلشي يرداو معلم العلوم .
يرج مبكم هراوة ي تهاي المالحظاي ثام ا جتياي يدهاي و موضاوعيي عان يبودهات فا ضاوو محصالي آرائكام حاوه
مسموى األداو الصف لدى المعلمين و لل يوضع إ ترة (×) أمتم الخيتر المبتسب.

علمت يرن مدلوالت األرهتم ه ( =5مممتز  =4جيد جدا  =3جيد  =2مشيوه  =1ضعيل )
للعلم هلر المعلومتت أل راف اليحا العلم وال ي لع عليهت إال اليتحثي
وفي الختام أشكر لكم حسن تعاونكم

اليتحثي
يمتو محمود زهوت

023

مبتسب

العيترة
1

يحدد مفهوم المكبولوجيت و دورهت ف العمليي المعليميي.

2

يوظل المكبولوجيت ف عمليي االمصته و المواصه .

3

ي ي المكبولوجيت ف عمليي المعليم و المعلم .

4

يري يين م ييشتت المكبولوجيت ف العمليي المعليميي و ف الحيتة

5

يشوم يمر يد موظيل المكبولوجيت ف ممترستمه .

6

يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف ممترستمه المعليميي .

4

يوجه ليمه إل كيفيي االسمفتدة من الحتسوب و يكي االبمربيت.

1

ييين ل ليمه مخرجتت المكبولوجيت الحديثي و أهميمهت .

9

يعرل ليمه يمواكيه المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .

11

ي تلب ليمه يمواكيي المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .

11

يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف مبميي مهترات المفكير .

12

يوظل المكبولوجيت الحديثي ف عمليي المخ ي للعمليي المعليميي .

13

يسمخدم المكبولوجيت ف مشويم عمله و عمه اليه .

14

يرصد ويحله بمتئح ليمه مسمخدمت المكبولوجيت وأدوامهت الممتحي .

15

يحرص على المحتفظي على األدوات و األجهزة المكبولوجيي الممتحي

16

ي جع ليمه على اسمخدام المكبولوجيت موفير للوهت و الجهد.

14

يوجه ليمه إل اسمثمتر الوهت ف موظيل المكبولوجيت .

11

يحا ا اارص علا ا ااى اكمسا ا ااتب ليما ا ااه امجتها ا ااتت إيجتييا ا ااي بحا ا ااو موظيا ا اال
المكبولوجيت.

19

يحرص على م وير بفسه ف مجتالت المكبولوجيت المعليميي المخملفي

024

ير

ي
مبمم

مبتسب

للمجته

ير
ي
مبمم

ملحق رقم ()4
أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
م

أسماء المحكمين

الدرجة العلمية

1

أ.د يوسف أبو دية

دكتوراة في الكيمياء

2

أ.د عبد الجليل حسن صرصور

أستاذ دكتور

3

د .سعد سعيد نبهان

دكتور مناهج و طرق تدريس رياضيات

4

د .رفيق محمود محسن

دكتور مناهج و طرق تدريس لغة إنجليزية

5

د .على عبد ربه خليفة

دكتور مناهج و طرق تدريس رياضيات

6

د .نورتان الخطيس

دكتور مناهج و طرق تدريس لغة إنجليزية

7

د .موسي حلس

دكتور مناهج و طرق تدريس علوم

8

أ .خالد عبد اهلل الحولي

ماجستير تكنولوجي

9

أ .زينات الفقعاوي

ماجستير تكنولوجي

10

أ .كمال عبد الفتاح أبو شملة

ماجستير مناهج و طرق تدريس لغة إنجليزية

11

أ .عائد الربعي

ماجستير مناهج و طرق تدريس

12

أ .محسن صيدم

ماجستير تكنولوجي

13

أ .نبيل العرابيد

ماجستير أصول تربية

14

أ .أحمد العبادلة

ماجستير لغة عربية

15

أ .نهلة عبد اهلل أبو رمية

ماجستير لغة عربية

16

أ .مريم السميري

ماجستير مناهج وطرق تدريس
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ملحق رقم()5

االستبانة تقيس التنور التكنولوجي في صورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامةة ا زهـر -غـــــــزة
عمااة الدراسات الةليـــــــا
كليــــــــــــة التــــــــربيـــة
قسم المناهج طرق التدريس
اسميتبي مشيس مسموى المبور المكبولوج للمعلم
حفظكم اهلل

أخ  /أخم الكريم /ة
السالم عليكم ورحمي اهلل ويركتمه

المعلم هو حجر األستس وهو المسئوه عن سداد العمليي المعليميي ويشدر جهود زمالئه المعلمين وهو األكثر خل ي و
معرفي يزميله المعلم للا ي رفب االسمعتبي يرأيكم الر يد من خاله م تركمكم ف معيئي االسميتبي الممعلشي يتلدراسي الم
مشوم يهت اليتحثي يهدل محديد مسموى المبور المكبولوج وعالهمه يتألداو الصف لدى معلم العلوم ف المرحلي
األستسيي العليت ف محتفظتت زة يرج مبكم هراوة االسميتبي لشيتس مسموى المبور المكبولوج

ثم ا جتيي يدهي

و موضوعيي عن يبودهت ف ضوو محصلي آرائكم حوه مسموى المبور المكبولوج لدى المعلمين و لل يوضع إ ترة
(×) أمتم الخيتر المبتسب .
علمت يرن مدلوالت األرهتم ه ( =5مممتز  =4جيد جدا  =3جيد  =2مشيوه  =1ضعيل )
للعلم هلر المعلومتت أل راف اليحا العلم وال ي لع عليهت إال اليتحثي

ييتبتت المعلم معي االسميتبي
المديريي المتيع لهت
الجبس

الوس

ختن يوبس
أبث

لكر

المؤهه العلم

ي – مع مرييي

عدد سبوات الخدمي

 5-1سبوات

المخصص األكتديم

كيميتو

متجسمير فرعلى

ي – يدون مرييي
 11 -6سبوات
فيزيتو

أكثر من ع ر سبوات
أحيتو

علوم عتمي

وف الخمتم أ كر لكم حسن معتوبكم

العاحثة  /شيماء محموا زقوت
026

1

البعد المعرفي
1

يممل معلم العلوم فهمت لخصتئص المكبولوجيت و مجتالمهت .

2

يممل معلم العلوم فهمت للمفتهيم األستسيي للمكبولوجيت .

3

يممل معلم العلوم فهمت لمرثيرات المكبولوج على الييئي.

4

يممل معلم العلوم فهمت لدور المجممع ف م وير المكبولوجيت .

5

يممل ا معلاام العلااوم فهماات لماارثير مكبولوجياات المعلومااتت علااى العمليااي
المعليميي .

6

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت االمصتالت.

4

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت مكبولوجيت المواصالت .

1

يممل ا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت المكبولوجياات الحيويااي ف ا
مجتل الصحي و الييئي .

9

يمملا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت المكبولوجياات الحيويااي فا

11

يمملا ا ا معل ا اام العل ا ااوم فهم ا اات ل ا اايعف م ييش ا ااتت مكبولوجي ا اات ا بم ا ااتج

محسين المحتصيه الزراعيي .
الحيواب .

11

يممل معلم العلوم فهمت ليعف م ييشتت الهبدسي الوراثيي الحديثي .

12

يمملا ا ا معلاا اام العل ا ااوم فهما ا اات ل ا اايعف م ييش ا ااتت المكبولوجي ا اات ف ا ا ا
الصبتعتت الغلائيي .

13

يممل ا معلاام العلااوم فهماات لاايعف م ييشااتت مكبولوجياات الحيويااي ف ا
مجتالت ال ب و صبتعي األدويي.

14

يممل معلم العلوم فهمت لدور كه من المركياتت الفضاتئيي المخملفاي
ف الك ل عن الفضتو الخترج .

15

يممل معلم العلوم فهمت ل ر المحتفظي عل الغلاو.

16

يممل معلم العلوم فهمت لمكبولوجيت المعتمالت المجتريي .

14

يممل ا ا معلا اام العلا ااوم فهما اات لما اارثير مكبولوجيا اات المعلا اايم علا ااى العمليا ااي
المعليميي .

11

يممل معلم العلوم فهمت لمصتدر الميتر ف ال ييعيي.

19

يممل معلم العلوم فهمت لسيه مر يد الميتر يواس ي المكبولوج .

21

يممل معلم العلوم فهمت لمكبولوجيت ال تهي الممجددة .

21

يمملا ا معل اام العل ااوم فهم اات ل

البوويي .

ا اراف األستس اايي الس اامخدام ال ته ااي

22

يممل معلم العلوم فهمت لمزايت و أضرار ال تهي البوويي.

1

يممل معلام العلاوم مهاترة اسامخدام األدوات المتلياي (الممار و الميازان
العتدي ).
027

2

3

4

5

2

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المرموممر ال ي و العتدي.

3

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المجتهر يربواعهت المخملفي .

4

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام اآلالت الحتسيي .

5

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المختيير المدرجي.

6

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الستعي العتديي و الرهميي .

4

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام آالت المصوير الممبوعي .

1

يمملا ا معل اام العل ااوم مه ااترة اس اامخدام الفي ااديو و المس ااجه و أجها ازة

9

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الكمييومر .

11

يمملا معلاام العلااوم مهااترة اساامخدام أجه ازة هيااتس الجهااد الكهري ا و

الصوت .

دة الميتر والمشتومي.
11
12

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الرسم الهبدس .
يممل ا معلاام العلااوم مهااترة إصااال يعااف األع ااته الكهرييااي ف ا
األجهزة المبزليي .

13

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الهيجروميمر العتدي والرهم .

14

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام المرايت و العدستت .

15
16

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام االبمربيت و اليريد االلكمروب .
يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الفتكس .

14

يممل معلم العلوم مهترة اسمخدام الهتمل المحموه .

1

ي عر معلم العلوم يسهولي المعتمه مع مخرجتت المكبولوجيت الحديثي

2

ي عر معلم العلوم يرن الحتسوب يمثه م كلي لديه .

3

مكسب المكبولوجيت معلم العلوم الشدرة عل مواكيي ممغيرات العصر.

4

ي ااعر معل اام العل ااوم أب ااه ال يمك اان االس اامغبتو ع اان المكبولوجي اات فا ا
عمليي المعلم .

5

المعرفي المكبولوجيي مستعد معلم العلوم عل المفكير.

6

ي عر معلم العلوم أن فهم المكبولوجيتت ال يضيل جديد لمعلومتمه

4

ي عر معلم العلوم أن موظيفه المكبولوجيت يجعله يمفو ف أدائه .

1

يحب معلم العلوم االسممتع لمبته تت ممعل يتلمكبولوجيت.

9

يحب معلم العلوم هراوة مت يمعل يتلمكبولوجيت كلمت سمحت له الفرصي.

11

يسمممع معلم العلوم عبد المحدا عن المكبولوجيت .

11

ي عر معلم العلوم يت حيت عبد المدريس يتسمخدام الوستئه المكبولوجيي .

12

يحاارص معلاام العلااوم علااى مواكيااي المشاادم المكبولااوج ألبااه يسااتعدر
على رفع المسموى العلم .

021

13

ي ااعر معلاام العلااوم ياارن المكبولوجياات ضااروريي للمعلاام ماان أجااه معلاايم
أفضه.

14

اسمخدام المكبولوجيت يبم المفكير ا يداع لدى الممعلمين.

15

ي عر معلم العلوم يرن اسمخدام المكبولوجيت موفر الوهت و الجهد .

16

يمااتيع معلاام العلااوم الي ارامح الملفزيوبيااي وي ارامح االبمربياات الم ا مهاامم
يتلمكبولوجيت .

14

ي عر معلم العلوم يتلثشي عبد موظيل المكبولوج .

11

يحفز معلم العلوم زمالور لموظيل المكبولوجيت .

021

ملحق رقم ()2

بطاقة مالحظة تقيس األداء الصفي في صورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامةة ا زهـر -غـــــــزة
عمااة الدراسات الةليـــــــا
كليــــــــــــة التــــــــربيـــة
قسم المناهج طرق التدريس

بباقة مالحظة تقيس مستوى ا ااء الصكي للمةلم
أخ  /أخم الكريم /ة

السالم عليكم ورحمي اهلل ويركتمه

حفظكم اهلل

مشوم اليتحثي يدراسي مهدل إل محديد مسموى المبور المكبولوج وعالهمه يتألداو الصف لدى معلم العلوم ف المرحلي
األستسيي العليت ف محتفظتت زة و يوصفكم مسئولين مسئوليي ميت رة عن بجت العمليي المعليميي رأت اليتحثي
االسمعتبي يرأيكم الر يد من خاله م تركمكم ف معيئي ي تهي المالحظي الممعلشي يرداو معلم العلوم .

يرج مبكم هراوة ي تهي المالحظي ثم ا جتيي يدهي و موضوعيي عن يبودهت ف ضوو محصلي آرائكم حوه مسموى

األداو الصف لدى المعلمين و لل يوضع إ ترة (×) أمتم الخيتر المبتسب.
علمت يرن مدلوالت األرهتم ه ( =5مممتز  =4جيد جدا  =3جيد  =2مشيوه  =1ضعيل )
للعلم هلر المعلومتت أل راف اليحا العلم وال ي لع عليهت إال اليتحثي
معي االسميتبي
أوال:ييتبتت ّ

مشرف
خان يونس

المديرية التابع لها

مدير
الوسبي

ثانيا ً  :المةلم ال ُمراا تقييمه
الجنس

ذكر

المؤهل الةلمي
عدا سنوات الخدمة
التخصص ا كاايمي

أنثي
بك – مع تربية
 5-0سنوات
كيمياء

بك – بد ن تربية
 01 -6سنوات
فيزياء

أحياء

ماجستير فأعلى
أكثر من عشر سنوات
علوم عامة

في الختام أشكر لكم حسن تةا نكم
العاحثة  /شيماء محموا زقوت

031

المهارة

1

البنود
.1يصوغ أهدافت محددة و واضحي .
 .2يصوغ أهدال هتيلي للشيتس والمحشي .
.3

يري األهدال يحتجتت ال ليي .

.4

يب ااوع فا ا مس اامويتت األه اادال لك ااه مج ااته حس ااب

األهداف

هدرات ال ليي البمتئيي .

 .5يبا ا ااوع ف ا ا ا األها ا اادال لمخملا ا اال المجا ا ااتالت (معرفيا ا ااي –
وجدابيي – بفسحركيي ).
 .6يري األهدال يمحموي الدرس.
.4

يراع مب شيي األهدال وهتيلمهت للمحشي .

.1

يصوغ األهدال على كه بمتجتت معليميي .
 .9يراع

موليي األهدال و مبوعهت .

.1يري الخيرات الجديدة يتلخيرات

الستيشي .

 .2يخمتر خيرات مبمميي ل هدال .
 .3يخمتر خيرات مبتسب مسموى محصيه ال ليي .
 .4يري الخيرات يحتجتت
و اهممتمتت ال ليي .

الخبرات

.5

يب ا اوع الخي ا ارات يما اات يمبتسا ااب ما ااع أسا ااتليب الا اامعلم

المخملفي .
.6

ي ارعا ا المكتم ااه و المسلس ااه والم اادرج فا ا ع اارف

الخيرات
 .4يري المحموى يتلخيرات الحيتميي .لل ليي.
.1ييسر عرف الخيرات و مسلسلهت .
.9

يوفر خيرات مبتسب جميع الفئتت العمريي.

 .1يسمخدم أب

ي ي ريشي سليمي .

 .2يبوع ف األب
 .3ي ي األب

ي يمت يبتسب خصتئص ال ليي البمتئيي
ي ف حدود إمكتبيتت الييئي.
ي المبمميي ل هدال .

األنشطة

.1

ي ي األب

.2

ي ا ا ااجع المالميا ا اال علا ا ااى الم ا ا ااتركي ف ا ا ا األب ا ا ا ي

الصفيي و الالصفيي .
.3

يوظل ر وأستليب مبتسيي لمحشي األهدال.

.4

يسمخدم أب

.5

يمتيع مت بفل من األب

.6

يري يين األب

ي مبم المفكير واالكم تل وا يداع
ي.

ي الجزئيي لمكوين مفتهيم ممكتملي
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 .4يراع ضي سرعي وهت األب

ي.

 .11يوظل الوستئ المعليميي والمشبيتت المريويي .
 .1يسمخدم أستليب حديثي و ممبوعي ف المشويم.
.2

يخمتر أستليب المشويم ممبتسب مع أهدال الدرس.

.3

يشوم بمتجتت معلم ال ليي أثبتو مبفيل الدرس يصورة

مسممرة .

المشويم

.4

يثير أسئلي مراع الفرو الفرديي يين ال ليي .

.5

يسمخدم المالحظي الميت رة ف مشويم أداو ال ليي
 .6يوظل بمتئح المشويم ف معديه أدائه ومحسيبه .

.4

يسممع إل إجتيتت ال ليي يكه اهممتم .

.1

يبتهش ال ليي ف إجتيتمهم .

.9

يعزز إجتيتت ال ليي .

.11

يثير أسئلي مبم المفكير لدى ال ليي .

.1

يشوم بمتجتت المعلم ف بهتيي الدرس .

.9

يخ

للمعليم العالج .
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ملحق رقم ()2
بطاقة مالحظة تقيس مستوى األداء الصفي التكنولوجي
للمعلم في صورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامةة ا زهـر -غـــــــزة
عمااة الدراسات الةليـــــــا
كليــــــــــــة التــــــــربيـــة
قسم المناهج طرق التدريس

بباقة مالحظة تقيس مستوى ا ااء الصكي التكنولوجي للمةلم
حكظكم هللا ،،،
أخي  /أختي الكريم /ة
السالم عليكم رحمة هللا بركاته ،،،
تقوم العاحثة بدراسة تهدف إلي تحديد مستوى التنور التكنولوجي عالقته با ااء الصكي لدى مةلمي
الةلوم في المرحلة ا ساسية الةليا في محافظات غزة  ،بوصككم مسئولين مسئولية معاشرة عن نجاح
الةملية التةليمية  ،رأت العاحثة االستةانة برأيكم الرشيد من خالل مشاركتكم في تةعئة بباقة المالحظة
المتةلقة بأااء مةلم الةلوم .
يرجي منكم قراءة بباقة المالحظة ،ثم اإلجابة بدقة موضوعية عن بنواها في ضوء محصلة آرائكم
حول مستوى ا ااء الصكي لدى المةلمين  ،ذلك بوضع إشارة (×) أمام الخيار المناسب.
علما ً بأن مدلوالت ا رقام هي ( =5ممتاز  =4 ،جيد جداً  =3،جيد  =2،مقعول  =0 ،ضةيف )
للةلم هذه المةلومات غراض العحث الةلمي ال يبلع عليها إال العاحثة

في الختام أشكر لكم حسن تةا نكم
العاحثة  /شيماء محموا زقوت
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1

العيترة
1

يحدد مفهوم المكبولوجيت و دورهت ف العمليي المعليميي.

2

يوظل المكبولوجيت ف عمليي االمصته و المواصه .

3

ي ي المكبولوجيت ف عمليي المعليم و المعلم .

4

يري يين م ييشتت المكبولوجيت ف العمليي المعليميي وف الحيتة

5

يشوم يمر يد موظيل المكبولوجيت ف ممترستمه .

6

يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف ممترستمه المعليميي .

4

يوجه ليمه إل كيفيي االسمفتدة من الحتسوب و يكي االبمربيت .

1

ييين ل ليمه مخرجتت المكبولوجيت الحديثي و أهميمهت .

9

يعرل ليمه يمواكيه المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .

 11ي تلب ليمه يمواكيي المسمجدات المكبولوجيي ف العمليي المعليميي .
 11يوظل أدوات المكبولوجيت الممتحي ف مبميي مهترات المفكير
 12يوظل المكبولوجيت الحديثي ف عمليي المخ ي للعمليي المعليميي .
 13يسمخدم المكبولوجيت ف مشويم عمله و عمه اليه
 14يرصد ويحله بمتئح ليمه مسمخدمت المكبولوجيت وأدوامهت الممتحي .
 15يحرص على المحتفظي على األدوات و األجهزة المكبولوجيي الممتحي .
 16ي جع ليمه على اسمخدام المكبولوجيت موفير للوهت و الجهد.
 14يوجه ليمه إل اسمثمتر الوهت ف موظيل المكبولوجيت .
 11يعكس مت يميز يه المعلم من مبور مكبولوج بحو موظيل المكبولوجيت .
 19يحرص على اكمستب ليمه امجتهتت إيجتييي بحو موظيل المكبولوجيت.
 21يحرص على م وير بفسه ف مجتالت المكبولوجيت المعليميي المخملفي
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ملحق رقم ()2
كتاس تسهيل مهمة البحث الصادر من جامعة األزهر بغزة

035

ملحق رقم ()2
كتاس تسهيل مهمة البحث الصادر من وزارة التربية و التعليم العالي
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ملحق رقم ()10
كتاس تسهيل مهمة البحث الصادر من مديريتي خان يونس و الوسطي

037

ملحق رقم ()11
أوالً :مدارس مديرية خان يونس .

المدارس عينة الدراسة

.1

جرار الشدوة الثتبويي لليبين .

.2

جرار الشدوة الثتبويي لليبتت .

.3

كمته بتصر األستسيي(ب) لليبين .

.4

عيد األ ت األستسيي لليبين .

.5

عيد األ ت األستسيي لليبتت .

.4

أحمد ين عيد العزيز األستسيي (ب) لليبين .

.6
.1
.9

.11

عيد اهلل أيو سمي األستسيي (أ) لليبين .
تر ين زيتد األستسيي لليبين .
ال هيد محمد الدرة األستسيي لليبين .

هداو ختن يوبس األستسيي لليبتت .

.11

حيفت األستسيي (أ) لليبتت .

.12

أحالم الح ارزين األستسيي لليبتت .

.13

ال هيد أيو أحميد األستسيي المخمل ي.

.15

تر ين زيتد األستسيي المخمل ي .

.14

حتمم ال تئ األستسيي المخمل ي .

ثانياً  :مدارس مديرية الوسطي :
.1

اين زيدون األستسيي الم مركي .

.2

عيد اهلل ين رواحي األستسيي الم مركي .

.3

رودولل فلمر األستسيي الم مركي .

.4

ياله ين ريت الثتبويي الم مركي .

.6

عيد الكريم العكلو األستسيي لليبين .

.4

رودولل فلمر األستسيي (أ) لليبين .

.1

اين زيدون األستسيي لليبين .

.11

عيد اهلل ين رواحي األستسيي لليبين .

.11

العتئ يي األستسيي لليبتت .

.12

عموريي الثتبويي لليبين .

.13

إيراهيم المشتدمي الثتبويي لليبين .

.15

اين ر د الثتبويي لليبتت .

.5

.9

.14

هيستريت الثتبويي الم مركي .

ياله ين ريت األستسيي لليبين .

صي ار و تميال الثتبويي لليبتت .
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