تقويم األداء التدريسي لمعلمات األحياء للمرحلة
الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات
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• إن مجتمعات الغد ستكون قائمة على المعرفة وھيمنتھا ويعتبر التعليم أھم مصادر تعزيز
التنافس الدولي خاصة في مجتمع المعلومات وذلك على اعتبار أن التعليم ھو مفتاح
المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات من خالل تنمية حقيقية لرأس المال
البشري الذي يعتبر محور العملية التعليمية ويعني ذلك أن اقتصاد المعرفة مرتبط بالتعليم
الذي يتيح للفرد الفرص ليتعلم كيف يعرف ,ويتعلم بھدف أن يعمل ,ويتعلم كي يعيش مع
اآلخرين ,ويتعلم كي يحقق ذاته )جمعة 2009,م ,ص.( 3
والمملكة العربية السعودية تعي جيدا أھمية العناية برأس المال البشري منذ القدم ,حيث
نصت المادة رقم ) (229من مواد وثيقة سياسة التعليم الصادرة في عام 1389ھـ على أن
"تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية ھي المنطلق في استثمار سائر طاقاتھا وأن العناية بھذه
الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف ھي أساس التنمية العامة")وزارة المعارف
1416,ھـ,ص (44وھي تتجه-حاليا-إلى مرحلة التركيز على الجودة وتحقيق التعليم ألھدافه
في إكساب الطالب والطالبات المعارف والمھارات التي تمكنھم من اإلسھام الفعال في تنمية
وطنھم وتحقيق اقتصاد معرفي مستدام)االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم
العام1434,ه.ص.(26

أن منظومة التعليم العربية تواجه تحديات كبيرة في ظل ثورة المعلومات
واالتصاالت والطفرة التكنولوجية المعاصرة  .ولما كانت النظرة السائدة
للمعلم باعتباره أبرز عناصر المنظومة التعليمية في الوطن العربي ,كان
من الضروري أن يتركز االھتمام برفع مستوى أدائه الحالي إلى المستوى
المأمول.
كما أشارت مؤتمرات ولقاءات تربوية عديدة ان من جوانب ازمة التعليم
في الدول العربية ازمة احوال المعلمين والمتمثلة في انخفاض مستوى
اعدادھم في ظل متطلبات العصر ,واوصت باالھتمام بالمعلم وإعداده,
وإدخال تعديالت جوھرية في تقويمه وتطوير أداءه بما يتالءم مع
المتغيرات المتالحقة في مجتمع المعرفة ,ومن ابرز تلك المؤتمرات
واللقاءات :

-1اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
)جستن(تحت عنوان "المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرھا في تكوين المعلم
"المنعقد بالرياض عام) 2006م (,
-2المؤتمر الدولي األول للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد ,تحت عنوان
"تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة "والمنعقد في الرياض عام
)2009م(.
-3المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش "تربية المعلم
العربي وتأھيله  :رؤى معاصرة " )2010م( .

دراسة )نصر 2010,م( والتي أشارت الى الوضع الراھن في إعداد معلم العلوم
؛والقصور في البعد التخصصي ,والبعد التربوي ,والبعد الميداني ,والبعد الثقافي.
-2دراسة )عبده 2010,م( ضعف برامج تربية معلم العلوم وأشار الى أنه للتغلب
على ھذا الضعف ؛يجب إعادة الثقة في نوعية المعلمين من خالل إعادة بناء معايير
تربية المعلم وإجازته.
-3دراسة )عبده 2013,م( التي توصلت إلى أن برامج اعداد معلم العلوم بجامعة
نجران ال تفي بمعايير الجودة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
ومما سبق يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في السؤال التالي :
؟

ما مھارات األداء التدريسي الالزمة لمعلمات األحياء بمحافظة المجمعةفي ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ؟
ما واقع األداء التدريسي لمعلمات األحياء بمحافظة المجمعة في ضوءمتطلبات االقتصاد المعرفي ؟
 ما مدى اختالف مستوى األداء التدريسي لمعلمات األحياء بمحافظةالمجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي طب ًقا لمتغيرات " سنوات
الخبرة  ,الدورات التدريبية ,نوع النظام التي تقوم بتدريسه )مقررات ,عام
( "؟

‐ اعداد قائمة بمھارات األداء التدريسي لمعلمات األحياء في ضوء متطلبات
االقتصاد المعرفي ,وھي تشكل معيارً ا للمعلمة تسعى للوصول إليه.
‐ تعرف واقع االداء التدريسي لمعلمات االحياء في محافظة المجمعة وفقا ً
لمتطلبات االقتصاد المعرفي .
 تعرف مدى اختالف مستوى األداء التدريسي لمعلمات األحياء بمحافظةالمجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي طب ًقا لمتغيرات " سنوات الخبرة
 ,الدورات التدريبية ,نوع النظام التي تقوم بتدريسه ".

األھمية النظرية للدراسة:
 -1تكشف الدراسة الحالية عن واقع األداء التدريسي لمعلمات األحياء بما تقتضيه
متطلبات االقتصاد المعرفي .
 -2حداثة موضوع الدراسة ,حيث تعد من الدراسات القليلة المرتبطة ارتباطا مباشرا بتقويم
األداء التدريسي لمعلمات األحياء في المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات االقتصاد
المعرفي على مستوى المملكة العربية السعودية –حسب علم الباحثة.-
األھمية التطبيقية للدراسة :
-1تقدم الدراسة الحالية قائمة بمھارات األداء التدريسي الالزمة لمعلمات األحياء للمرحلة
الثانوية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي يمكن للباحثين والباحثات االستفادة منھا في
دراساتھم مستقبال .
-2قد تفيد نتائج ھذه الدراسة مراكز التدريب التربوي المختلفة في مناطق المملكة العربية
السعودية ,لتصميم برامج تدريبية للمعلمات لتفعيل المھارات الالزمة لمعلمات األحياء في
ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي .

الحدود الزمانية :
الفصل األول من العام الدراسي -1434
1435ھـ
الحدود الموضوعية :
معرفة مستوى االمھارات
األدائية التدريسية لمعلمات
األحياء في المجاالت التالية
)التخطيط للتدريس ,تنفيذ
التدريس  ,إدارة الصف ,
استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت,
المھارات العملية  ,تقويم
التدريس ,التنمية المھنية
والتطوير الذاتي للمعلمة ,
العالقات اإلنسانية(

الحدود المكانية :
اقتصرت الدراسة
على جميع المدارس
الثانوية الحكومية
للبنات التابعة
لمكتب اإلشراف
التربوي الرئيسي
للمحافظة )مكتب
اإلشراف التربوي
بمدينة المجمعة (

الحدود البشرية :
تمثلت عينة الدراسة من
معلمات األحياء الالتي
يتبعن مركز اإلشراف
التربوي بمدينة المجمعة
بينما تمثلت العينة
االستطالعية من معلمات
أحياء يتبعن لبقية مكاتب
اإلشراف التربوي
بمحافظة المجمعة .

تقويم األداء التدريسي :
يعرف اللقاني ,والجمل )2013م,ص (137تقويم االداء التدريسي بأنه ":تقويم يھدف إلى مراجعة األداءات
الوظيفة التي يقوم بھا المعلم ,بھدف التعرف على مدى نجاحه في تحقيق األھداف التعليمية التي يجب أن
يحققھا في فترة زمنية معينة ,وتقويم الكفاية التدريسية للمعلم ,ويھتم بكشف نواحي القوة والضعف في أداء
المعلمين ,ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجھھم في أداء مھامھم ,بھدف تطوير أدائھم ,للوصول بھم
إلى المستوى الذي يساعدھم على تحقيق أھدافھم .
المتطلبات :
ھي المھارات أو المؤھالت أو المستويات الواجب توافرھا لاللتحاق ببرنامج معين أو وظيفة أو عمل ما
)اللقاني ,والجمل 2013,م,ص.(240
االقتصاد المعرفي :
جاء في برنامج األمم المتحدة االنمائي )2003م( المشار الية في )الھاشمي ,والعزاوي 2010,م,ص (26
أن االقتصاد المعرفي ھو :نشر المعرفة وانتاجھا وتوظيفھا بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي
:االقتصاد ,المجتمع المدني ,والسياسة والحياة الخاصة ,وصوالً إلى ترقية الحالة االنسانية باطراد  ,أي إلقامة
التنمية االنسانية باطراد ,ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة ,والتوزيع الناجح للقدرات البشرية ".

ھو استثمار قدرات وامكانات المعلمات استثمارا تاما وتوظيف
معارفھن ومھاراتھن وتطويرھا المستمر  ,والتمكن من التعامل مع
التقنيات الحديثة والمتطورة للوصول بھن الى مرحلة التمكن
المعرفي والوظيفي والتعلم الذاتي المستمر ,تطويرا للحياة الوطنية
واالنسانية باكتساب المعرفة واستخدامھا وانتاجھا .

ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ :

التخطيط
للتدريس

تنفيذ
التدريس

ادارة
الصف

تقويم
التدريس

المھارات
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استخدام
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المعلومات
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بما أن الدراسة الحالية تستھدف التعرف على مستوى األداء التدريسي لمعلمات األحياء في
المرحلة الثانوية
في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ,كان من المناسب استخدام المنھج الوصفي المسحي,
كما تم استخدام المنھج الوصفي الوثائقي ,وھذا النوع يستخدم عندما يريد الباحث أن يدرس
وقائع وحاالت ماضية ,أو عندما يريد تفسير وثائق تربوية ذات ارتباط بالحاضر

تمثلت إجراءات الدراسة الحالية في قائمة المھارات التدريسية الالزمة لمعلمات األحياء
بالمرحلة الثانوية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  ,والتي انبثق منھا أداتين ھما بطاقة
المالحظة ,وبطاقة المقابلة .وبعد إعداد أداتي الدراسة والتحقق من صدقھا وثباتھا  ,تم
استكمال الخطوات اإلجرائية النظامية لتطبيقھما على
عينة الدراسة في العام الدراسي 1435-1434ه .

التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة.المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية للمھارات المختلفة في بطاقتي المالحظة والمقابلة.معامل ارتباط "بيرسون" لقياس صدق بطاقتي ) المالحظة_ المقابلة(.
معامل ثبات "ألفا كرونباخ"  Cronbach's Alphaلقياس ثبات بطاقتي ) المالحظة_ المقابلة(.
اختبار تحليل التباين األحادي ) ( one way anovaلحساب الفروق بين متوسطات أفراد العينة من حيثمتغير )الخبرة( و من حيث متغير )الدورات التدريبية( في بطاقتي المالحظة والمقابلة .
اختبار أقل فرق معنوي ) (L.S.Dلتوضيح اتجاه الفروق بين مجموعات متغير الدورات التدريبية في بطاقةالمقابلة والمالحظة .
اختبار )ت( )  (Independent Sample T‐TESTلمعرفة الفرق بين متوسطات المعلمات حسب النظام الذيتقوم بتدريسه  ,في بطاقة المقابلة والمالحظة .

وكان من أبرز النتائج ما يلي :
إعداد قائمة بمھارات األداء التدريسي الالزم توافرھا في أداء معلمات األحياء في المرحلة الثانوية في ضوءمتطلبات االقتصاد المعرفي ,وتناولت ھذه القائمة ) (72مھارة فرعية مدرجة تحت ثمان مجاالت .
أن المجال األعلى تحق ًقا في األداء التدريسي لمعلمات األحياء بالمرحلة الثانوية في محافظة المجمعة كانالمجال الخامس:المھارات العملية ,بمتوسط ) (3.61وانحراف معياري ) (0.74بينما المجال الرابع :استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم كان المجال األقل تحققا ً بمتوسط ) (2.71وانحراف معياري
)(0.69
عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ) (0,05بين أداء معلمات األحياء للمرحلة الثانوية بمحافظةالمجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ,في بطاقتي المالحظة والمقابلة تعزى الختالف )الخبرة( .
عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ) (0,05بين أداء معلمات األحياء للمرحلة الثانوية بمحافظةالمجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  ,في المجاالت  :األول والثاني والثالث والخامس والسادس
والسابع والثامن ,في بطاقتي المالحظة ,والمقابلة ,تعزى الختالف )الدورات التدريبية ( لدى معلمات العينة .
.

وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ) (0,05بين أداء معلمات األحياء للمرحلة الثانويةبمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  ,في المجال الرابع  :استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بطاقة المالحظة تعزى الختالف )الدورات التدريبية ,
 ,النظام الذي تقوم بتدريسه (  ,وذلك لصالح المعلمات الالتي حصلن على دورات تدريبية
أكثر ,ولصالح معلمات نظام المقررات.
عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ) (0,05بين أداء معلمات األحياء للمرحلةالثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  ,في المجاالت  :األول
والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن ,في بطاقتي المالحظة ,والمقابلة ,تعزى الختالف
)النظام الذي تقوم بتدريسه( لدى معلمات العينة .
وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ) (0,05بين أداء معلمات األحياء للمرحلة الثانويةبمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  ,في المجال الخامس  :المھارات
العملية تعزى الختالف )النظام الذي تقوم بتدريسه (  ,وذلك لصالح معلمات نظام المقررات

استنادًا إلى نتائج الدراسة الحالية ,فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات ,وذلك على النحو
التالي:

عقد دورات تدريبية لمعلمات األحياء بالمرحلة الثانوية ,تركز على النوعيةوالمضمون ,بعد تحديد االحتياجات التربوية والتعليمية للمعلمات في ضوء
متطلبات االقتصاد المعرفي .
اعتماد نظام الحوافز والمكافآت التي ترتكز على توليد المعرفة ,وتحديثھاباستمرار .
العمل على سن نظام لترخيص مزاولة مھنة التدريس كما ھو معمول به فيبعض الدول العالمية .لالرتقاء بمھارات المعلم في ضوء عصر االقتصاد
المعرفي .

.
في ضوء ما تم تنفيذه من إجراءات وما تم التوصل إلية من نتائج ,تقترح الباحثة إجراء
بعض الدراسات التي يمكن أن تتناول ما يلي :
دراسة تحليلية لبرامج مؤسسات إعداد معلمات األحياء في المرحلة الثانوية ,ومدى وفائھابمتطلبات التدريس في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي .
دراسة مقارنة بين أداء معلمات األحياء في المملكة العربية السعودية ,وبين أداء معلماتاألحياء في أحد الدول الرائدة في مجال تدريس األحياء في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي .
االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمة األحياء في المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات االقتصادالمعرفي .

