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س  ��� قائم ع�� بحث الد رفاعلية برنامج تد ع�� أداء " Lesson study"ر

  معلمات العلوم بمنطقة نجران 45 ضوء املعاي0/ امل-نية الوطنية
  .م"! ب�ت ع�� بن سيف القحطا�ي ،1ربدو ب�ت مفرح بن أحمد الغامدي

,س، قسم املنا%$  روطر التد   السعودية العر>ية اململكة، نجران ، ـــرانجامــــعة نجـ، 4لية ال12بيةق

  a.moon.r.a@hotmail.com: باحث الرئBس ل لال1Aيد @لك12و�ي1

  :امل?<ص

اســــة تنميــــة أداء معلمــــات الع لــــوم بمنطقــــة نجــــران Oــــ� ضــــوء املعــــاي1M املLنيــــة رKــــدفت الد

س  STU قــائم ع�ــR بحــث الـــد رالوطنيــة، وذلــك بWنــاء برنــامج تــد و>يــان فاعليتــھ Oـــ� " Lesson study"ر

ــــة بلغـــــت  اســـــة املـــــن[$ شـــــبھ التجرTUـــــS، وطبقـــــت ع�ـــــR عينـ ــــتخدمت الد ـــن ) 30(رذلـــــك، واسـ معلمـــــة مــ

ــــات العلــــــوم بــــــاملرحلتMن الثانوUــــــة واملتوســــــطة بمدينــــــة نجــــــ ـــاة معلمــ اســــــة بطقـــ رران، واســــــتخدمت الد

�اســــة إeــــR مــــا ي�ــــ ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــMن : رمالحظــــة و>طاقــــة مقابلــــة، وتوصــــلت الد وتوجــــد فــــر

جــات التطبيقــMن ْالقب�ـــ�، والبعــدي، للمجموعــة التجرWUيــة Oـــ� أداء معلمــات العلــوم Oـــ� : رمتوســطي د َ ْ َ

ق ذات داللــة إحــصائية ، وتو"tuيئــة فـرص لــتعلم الطـالب وpعزUــزه"منطقـة نجــران Oـ� معيــار  وجــد فـر

جات التطبيقMن � : ربMن متوسطي دO أداء معلمات العلوم �O يةWUوالبعدي، للمجموعة التجر ،�ْالقب� َ ْ َ

اجعـة بنـاءة"منطقـة نجـران Oـ� معيـار  UـدKم بتغذيـة  رتقـوUم pعلـم الطـالب وتز ، ودلـت Kـذه النتــائج "و

س  STU قـــائم ع�ـــR بحـــث الـــد رع�ـــR فاعليـــة برنـــامج تـــد ع�ـــR أداء معلمـــات العلـــوم " Lesson study"ر

� ضوء املعاي1M املLنية الوطنيةO بمنطقة نجران.  

س:الwلمات املفتاحية   .ر xداء، املعاي1M املLنية، بحث الد
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The effectiveness of a training program based on the lesson 
research "Lesson study" on the performance of science 

teachers in Najran region in the light 
 of national professional standards 

Bdoor Mufreh bin Ahmed Al-Ghamdi1, Mona bint Ali bin Saif 
Al-Qahtani. 
Department of Curriculum and Instruction, College of Education, 
Najran University, Najran, Kingdom of Saudi Arabia 
1Corresponding author E-mail: a.moon.r.a@hotmail.com 
 
Abstract: 
The study aimed to develop the performance of science teachers in 
Najran region in light of the national professional standards, by 
bulding a training program based on the “Lesson study” lesson and 
demonstrating its effectiveness in that. The study used a note card and 
an interview card, and the study found the following: There are 
statistically significant differences between the mean scores of the two 
applications: pre and post, for the experimental group in the 
performance of science teachers in the Najran region in the criterion 
"creating opportunities for students' learning and enhancing it", and 
there are statistically significant differences between the mean scores 
of the two applications: pre and post, for the experimental group in 
The performance of science teachers in the Najran region in the 
standard “Assessing students’ learning and providing them with 
constructive feedback.” These results indicated the effectiveness of a 
training program based on the “Lesson study” lesson on the 
performance of science teachers in the Najran region in the light of 
national professional standards. 
Keywords: performance, professional standards, lesson research. 
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  :املقدمة

ــاء بـــالتعليم، وتحـــسMن عملياتــــھ،  تقــ رتبـــذل xنظمـــة التعليميـــة جLــــودا مـــستمرة مـــن أجـــل @
ً ُ ُ

� جميع منا�� ا��ياة، لذلك ف~p Sس{R لتطوUر O 1ات السر,عة واملتالحقةMومخرجاتھ، وملواكبة التغ
 .ًاملعلمMن مLنيا؛ لتحقيق تطلعات املؤسسات التعليمية وغاياtuا

� تحقيق قضية جودة التعليم، فإن العمـل الـدائم لذلك نجد أن املعO مKx 1Mلم �عد املتغ
ًع�ــR تحــسMن مـــستوUاتھ، وتنميــة كفاءتـــھ العلميــة واملLنيــة والثقافيـــة، يــصبح مطلبـــا م��ــا ألي نظـــام  ً

ىpعلي�ـــS �ـــس{R ل��ـــودة، وإذا لـــم يتمتـــع املعلـــم بمـــستوUات الكفـــاءة املLنيـــة املطلو>ـــة فـــال جـــدو مـــن 
Uمانة العامة ��امعة الدو العر>ية، (ر جودة التعليم ا��ديث عن تطوxضوء تحقيق ). 2009ل �Oو

ع تطـــوUر املعــاي1M املLنيـــة الوطنيــة للمعلمـــMن  وجــودة التعلــيم املـــرتبط بجــودة أداء املعلـــم؛ �عــد مــشر ُ

ع امللـــك عبــدهللا لتطــوUر التعلــيم؛ أحـــد  والــذي أعــده املركــز الــوط"S للقيـــاس والتقــوUم لــصا�� مــشر
كـــزات ال�ـــS تقـــوم عل�tـــا جLـــود التغيMـــ1 والتطـــوUر Oـــ� مجـــال ال12بيـــة والتعلـــيم Oـــ� اململكـــة العر>يـــة املرت

ات ال�S يجيـدKا املعلمـو : السعودية؛ إذ يخدم عدة أغراض، من أKمLا ف واملLا نالتحقق من املعا ر ر
ة عن مدى فاعلية املعلم ا��ديد � تwوUن صوO امLنة التعليم، و�سLرا��دد املتقدمو مل ؛ لتحديد ن

اجعـة  Uـد مؤسـسات إعـداد املعلمـMن بتغذيـة  را��اجات املLنية والتعليمية وتطوUرKـا، فـضال عـن تز و
Uن ع�ـــــR تحقيـــــق تلـــــك  ـــMن، وقـــــاد ــــستو مخرجاtuـــــا، ومـــــساعدtuا ع�ـــــR إعـــــداد معلمـــــMن متمكنــ رعـــــن مـ ى

دم ، كمــا أ�tــا pــساعد ع�ـــR تطــوUر أداء املعلــم، حيــث تقـــ)2019املركــز الــوط"S للقيـــاس، (املتطلبــات 
شادية، ومبادئ مرجعيـة؛ لوضـع الـسياسات، و>نـاء التقـوUم، وأدوات القيـاس  الغامـدي، (رخطوط إ

ة قيــاس أداء املعلــم Oــ� ضــوء معــاي1M ومؤشــرات وا¢ــ�ة، ومحــددة ). 2010 وروKــذا مــا يــدعو إeــR ضــر
فـع كما أن ال12كM¥ عل�tـا سـاعد Oـ� تحديـد محwـات ل��كـم ع�ـx Rداء امل¤ـS للمعلـم، ). 2011دمحم، ( رو

لية  ومــــستو ا¦�اســــWية واملــــسؤ ة، (ى وا��ــــدير بالــــذكر أن و§ــــ� ). 2012رشــــديفات، محاســــنة، وســــما
ســتھ  راملعلــم بتلــك املعــاي1M ال�ــS تحــدد مــا يتوقــع منــھ معرفتــھ أو الــتمكن منــھ �ــساعد Oــ� تحــسMن مما

دي)2012خــضر، (املLنيــة  ا�س وفــو اســة 4ــل مــن تــو روقــد أكــدت د ر ، )Torrance &Forde ,2017(ر
و وكيندي وسان ، أن املعاي1M املLنية )Cynthia ,2017(، وسي�ثيا )Santoro &Kenneedy ,2016(رتو

 . pًساعد املعلمMن ع�R تحسMن أدا¼tم، وتطوUرKم مLنيا، وجعلھ مستدام

� ضوء املعاي1M املLنيـة Oـ� اململكـة O نMاسات مستو أداء املعلم ىوقد تناولت العديد من الد ر
ا ، وصــــــمي�� )2017(، والـــــشمرا�ي وا��ر½ــــــي )2017(الــــــدغيم : ســــــة 4ـــــل مــــــنرالعر>يـــــة الــــــسعودية، كد

ا Oــ� ). 2016(ي، والــسالمات والــشLر )2017( اســات إeــR أن Kنــاك قــصو ت Àعــض الد Oــ� حــMن أشــا
ً
ر ر ر

� ضوء املعاي1M املLنية، مثلO العلوم Sاسة الغامدي : أداء معل� اسة طالـب)2010(رد ، )2010(ر، ود
اســة العليمــات  مي، صــا��، وخليفــة )2011(اســة دمحم ر، ود)2010(رود اســة ا��ــا ز، ود ، ممــا )2012(ر

اســـة  ة د رأدى إeــR ا�عwـــاس Kـــذا القـــصو ع�ـــR أداء الطـــالب، حيـــث حملـــت دو ر  2015عـــام ) TIMSS(ر
ا أليمة، و½عيـدة للغايـة عـن التوقعـات املأمولـة، بـالرغم مـن أن اململكـة pعتAـ1 مـن أوائـل الـدو  لأخبا ً ً

ًر
ـــ� د اســــة العر>يــــة ال�ــــS شـــــاركت Oـ ات د رو منـــــذ ا�عقادKــــا، ومــــع Kـــــذه ا�AÇــــ1ة ال12اكميــــة Oـــــ� ) TIMSS(ر

ة عـام  � الرUاضيات والعلوم لدوO راملشاركة إال أن أداء الطالبTIMSS 2015 ة ر انخفـض عـن الـدو
ة TIMSS 2011الـــسابقة  ا قـــة @سÈـــشرافية املـــستقبلية؛ حـــMن اتخـــذت و ر، و4انـــت Àعيـــدة عـــن املفا زر ً

تفـــــاع متوســـــط نتـــــا ـــيم ا ـــة الدوليـــــة رالتعلــ اســ ـــام ) TIMSS(رئج الطلبـــــة Oـــــ� الد  4أحـــــد 2020لبحلـــــو عــ
مؤشــــرات أداء كفــــاءة النظــــام التعلي�ــــS الــــسعودي، إال أن النتــــائج كــــشفت واقعــــا مغــــايرا عــــن Kــــذا 

ً ً

، (املؤشر xداÉي الطموح   ).2016يالدوسر
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ÊËBو ا¦�رك الرئLف ،S¤ة نموه املU S ألي �شاط ر ومن ثم تأpي أKمية حاجة املعلم إRe استمرا
ســة، وKـو بـذلك الــذي �عـد طالبـھ للمLــن املتغMـ1ة Oـ� ا¦�تمــع، و,عمـل ع�ـR تحقيــق  رتر>ـو داخـل املد ي
نموKم، ح�! يwـو مـسار نمـوه امل¤ـS غنيـا بـا�1AÇات النمائيـة الـسليمة؛ لBـستطيع توجيـھ مـسار نمـو 

ً ن
ة املرجوة   ).2008حسي"S، (رطالبھ بالصو

Uة نموKم امل¤S، بما يتماÊÏ! وقد تنوعت مداخل ونماذج التطوUر ا رمل¤S للمعلمMن؛ الستمرا
س  ,س والتعلم، و>ر من تلك النماذج بحث الد رمع طبيعة وفلسفة التد ، والذي "Lesson Study"زر

ـــtÓم،  ســــة، إذ يتعــــاو فيــــھ املعلمــــو فيمــــا بيــ ـــل التطــــوUر امل¤ــــS داخــــل املد ن�عــــد لــــھ فاعليــــة Oــــ� تفعيـ ن ر
رو>التعاو مع القيادات داخل املد و مLنيـا، مـن خـالل مـا ن جLا، ح�! يتعلمو معـا وUتطـو ًسة وخا نً رن ر

س "�عـــرف  ة بحـــث الـــد ربـــدو ,س وحـــل ”Lesson Study Cycle“ر ر، وال�ـــS تركـــز ع�ـــR تحـــسMن التـــد
ا×ـــSÊ، ومعا��ـــة املـــشكالت  رمــشكالتھ، وتحـــسMن pعلـــم الطـــالب والتغلـــب ع�ــR ضـــعف التحـــصيل الد

سة، وتwوUن شـبكة م12اب س xخـر رال12بوUة ضمن سياق املد ىطـة مـع املـدا املركـز الـوط"S للتطـوUر (ر
Sالتعلي� S¤2017امل, NCEPD.( 

� الغـرب، Oـ� xخـذ tÜـذا O ة، والعديد من الدو املتقدمةUسيوÝ عض الدوÀ لوقد انطلقت ل
فـع نتــائج الـتعلم  س؛ مـن أجــل تطــوUر املعلمـMن مLنيــا، و راملنÞـR واعتمــاده داخـل املــدا ً  & Cerbin(ر

kopp ,2006 .(اسة 4ل منح  ,Zhou( ، وpـشو وشـو )Gutierez,2016(غوUت1Mز:ريث أظLرت نتائج د
Xu,2017(فــز س )Doig &Groves ,2011( و، ودو,ــغ وجر �عتAــLesson Study ( 1(ر، بــأن بحــث الــد

اtuم،  رنموذج تطوUر م¤S مستدام للمعلمMن أثنـاء ا�Çدمـة، ممـا يÈـيح لLـم فرصـا للتعـاو Oـ� بنـاء قـد ن ً

ـــــS، وتحــــــسMن اســـــــ12اتيجياtuم ًوأدا¼tــــــم تر>وUــــــا،  ــــا¦�تو العل�ــ ـــــرفtêم بــ ـــــة مــــــن حيــــــث pعزUـــــــز معـ ىخاصــ ً

اســة مــي . التعليميـة املناســبة لالستقــصاء Oــ� العلــوم، و>نــاء بBئــة عمـل pعاونيــة ومLنيــة ركمــا ذكــرت د
)Mee ,2013 ( ن عالقـــات اجتماعيـــة فيمـــاUـــوwالعلـــوم وت Sن معل�ـــMـــز التعـــاو بـــUعزp Rـــ�نأنـــھ �عمـــل ع

 .بيtÓم

ا لة التعلــيم باململكـــة العر>يــة الـــسعودية بمعــز عـــن Kــذا التوجـــھ العــال�S، لـــذا زولــم تكـــن و ر
ســة  ع التطــوUر امل¤ــS القــائم ع�ــR املد رفقــد قــام املركــز الــوط"S للتطــوUر امل¤ــS التعلي�ــS بÈب"ــS مــشر و

س( Uب املـــــشرفMن ال12بــــــوMUن، "Lesson Study) "ربحـــــث الـــــد STU لتــــــد ر، و>نــــــاء وإعـــــداد برنــــــامج تـــــد ر
سة من تنفيذه والقيادات امل سية واملعلمMن؛ لتمكMن املد رد  ).NCEPD ,2017(ر

ه pعلـــم  ,س ي�بëـــ� أن يwـــو مـــصد روKنـــا البـــد مـــن بيـــان أن العمـــل ا��قيقـــي لتحـــسMن التـــد نر
املعلمMن الذاpي؛ لتمكيtÓم من توجيـھ أنفـسLم ذاتيـا 
ً

)Stigler & Hiebert ,2009,p.33 .( ى ؤومـن الـر
ة ال ا رالداعمـة لـذلك مـا قامـت بـھ و ة، ز ا رتعلـيم، ممثلـة بـاملركز الـوط"S للتطـوUر امل¤ـS التعلي�ـS بـالو ز

ســة  س"ربÈنفيــذ برنــامج التطــوUر امل¤ــS القــائم ع�ــR املد ، Oــ� الرUـــاض، "Lesson Study" "ربحـــث الــد
 SÊا×ـــ روجـــدة، والـــشرقية، وعـــس1M، وحائـــل، كمرحلـــة تجرWUيـــة، ثـــم عممـــت التجر>ـــة مطلـــع العـــام الد

ــــة الــــــ1440/ه1439 Uــ ــــــ وفــــــق الر ة نحـــــــو 2030سعودية اليابانيـــــــة ؤKـ ا ـــو ـــــن توجLــــــات الـــ ــــا مـ ر، انطالقــ ز
ً

 .استدامة التطوUر امل¤S للمعلمMن

س  اســـات أن بحـــث الـــد Uـــة؛ أظLـــرت العديـــد مـــن الد روOـــ� ظـــل تلـــك الر ر " Lesson Study"ؤ
اســـة عبـــد ا��ــواد  ، و,عمـــل )2011(وعبـــد الباســـط ) 2008(ر�ــساعد Oـــ� تحقيـــق معــاي1M التعلـــيم، كد
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اد ع�ـــR تنميـــة كفايـــا اســـة مـــر ,س وكفاءتـــھ، كد وت التـــد ر ، كمـــا كـــشفت )2016(وآل الـــشيخ ) 2014(ر
اسة يحó!، ا��مل، وعبد الفتاح  ، أKميـة Kـذا املـدخل Oـ� تحـسMن أداء )2017(،  وعبيدة )2014(رد

اتـھ ,س ومLا راملعلمMن Oـ� التـد اسـة 4ونـدر وفK1Mـوف . ر زكمـا أكـدت د ، )Coenders, Verhoef,2018(ر
ا  ي، أ�tــا pــساعد املعلمــMن ذو ا�AÇــ1ة ع�ــR النمـــو )Kanellopoulou, Darra ,2018(رو4ــانيلو>ولو ودا

Sونيغــــسفيلد . امل¤ــــKـــان و اســــة 4وKـ أن Kــــذا املــــدخل ) Cohan, Honigsfeld,2006(ركمــــا ذكــــرت د
اسة 4ل من � إعداد املعلمMن، كما اكدت دO ٍ�ساعد �، وسام : رeدا ، ، )Mon, Dali, Sam,2016(نمو

ـــR تنميـــــtêم مLنيـــــا) Pierce,2011(و>Mـــــ1س) Mostafa,2007(مــــصطفى . ًع�ـــــR أنـــــھ �ـــــساعد املعلمـــــMن ع�ــ
اســة كر,ــسÈيل  ود و4ــاجwلر ) Krystel,2017(روذكــرت د أنــھ �عمــل ع�ــWood, Cajkler,2017 ( R(وو

ا  اســة لي�ـــسwي، 4اســـwي، وأنفــا رتحقيــق التعـــاو بـــMن املعلمــMن، كمـــا أكـــدت د ر  ,Lenski, Caskey(ن
&Anfara,2009 (R�ل أفضلأنھ �ساعد عwشÀ علم الطالبp . 

س  STU قــــائم ع�ــــR بحــــث الــــد اســــة للكــــشف عــــن فاعليـــة برنــــامج تــــد رولLـــذا جــــاءت Kــــذه الد ر ر
"Lesson Study "نية الوطنيةL1 املMضوء املعاي �O منطقة نجران �O أداء معلمات العلوم R�ع. 

اسة  :رمشBلة الد

 Sملعل�ـ SÊËـ, � وجـود قـصو Oـ� xداء التدO اسة رتمثلت مشwلة الد العلـوم Oـ� ضـوء املعـاي1M رر
اســــات، مثــــل اســــة العليمــــات : راملLنيــــة الوطنيــــة، حيــــث أشــــار إeــــR ذلــــك العديــــد مــــن الد ، )2010(رد

S~اسة فقي مي وآخرUن ) 2011(رود اسة ا��ا زود اسة السالمات والشLر )2012(ر ي، ود لذا ). 2016(ر
اســة 4ــل مــنىفــإن املــسار بحاجــة إeــR تــ�üيح؛ لتحــسMن مــستو xداء للمعلمــMن، حيــث أوصــت ٍ د : ر

ـــــ� ضـــــــوء املعـــــــاي1M )2011(، دمحم )2010(، طالـــــــب )2010(الغامـــــــدي  ــــــوUر أداء املعلـــــــم Oــ ة تطـ ور، بـــــــضر
Uة السعودية اليابانية  س 2030ؤاملLنية، وجاءت الر � "Lesson Study"ر بنموذج بحث الدO والبدء ،

� تفعيل التطوUر امل¤S داخل املO امليدان ال12بو 4أداة فاعلة �O سات يتنفيذه سة، وتحسMن املما رد ر
فع إنجاز الطالب ,سية وxداء للمعلمMن، و رالتد اسة ¦�اولة الكشف عن فاعلية . ر رو4انت Kذه الد

س  ع�ــR أداء معلمــات العلــوم بمنطقــة نجــران Oــ� ضــوء املعــاي1M املLنيــة " Lesson Study"ربحــث الــد
 :الوطنية، ومحاولة �جابة عن السؤال الرئBس pÝي

س ما فاعلية STU قائم ع�R بحث الد ر برنامج تد ع�R أداء معلمات العلـوم ” Lesson Study“ر
جة الwلية ¦�ال  � الدO منطقة نجران �Oز التعلم(رUعزp (نية الوطنية؟L1 املMمن املعاي 

 :وUتفرع من السؤال الرئBس السؤ@ن الفرعيان Ýتيان

س .1 STU القــائم ع�ــR بحــث الــد رمــا فاعليــة ال1Aنــامج التــد ع�ــR أداء معلمــات ” Lesson Study“ر
� معيار O منطقة نجران �O زه"العلومUعزpيئة فرص لتعلم الطالب وtu"؟ 

س  .2 STU القــائم ع�ــR بحــث الــد رمــا فاعليــة ال1Aنــامج التــد ع�ــR أداء معلمــات ” Lesson Study“ر
� معيار O منطقة نجران �O اجعة بناءة"العلوم UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز  ؟"و
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اسةف ض الد رر    :و

اسة ا��الية الختبار �þة الفرض الرئBس pÝي  :رسعت الد

جــات التطبيقــMن ق ذات داللــة إحــصائية بــMن متوســطي د رال توجــد فــر ْالقب�ــ�، والبعـــدي، : و َ ْ َ

جـــة الwليـــة ¦�ـــال  pعزUـــز (رللمجموعـــة التجرWUيـــة Oـــ� أداء معلمـــات العلـــوم Oـــ� منطقـــة نجـــران Oـــ� الد
 .نية الوطنيةمن املعاي1M املL) التعلم

 :وUتفرع من الفرض الرئSÊËB الفرضان Ýتيان

جات التطبيقMن -1 ق ذات داللة إحصائية بMن متوسطي د رال توجد فر ْالقب��، والبعدي،: و َ ْ َ 

� معيار O منطقة نجران �O أداء معلمات العلوم �O يةWUيئة فرص لتعلم " للمجموعة التجرtu
 ".الطالب وpعزUزه

ق ذات داللــة -2 جـــات التطبيقــMنوال توجــد فـــر ْالقب�ـــ�، والبعـــدي، : ر إحـــصائية بـــMن متوســطي د َ ْ َ

ـــ� أداء معلمــــات العلــــوم Oــــ� منطقــــة نجــــران Oــــ� معيــــار  تقــــوUم pعلــــم "للمجموعــــة التجرWUيــــة Oـ
اجعة بناءة UدKم بتغذية  رالطالب وتز  ".و

اسة    :رأGداف الد

اسة إpÝ Reي  :رKدفت Kذه الد

STU القــا -1 س رالتعــرف ع�ــR فاعليــة ال1Aنــامج التــد ع�ـــLesson Study ” R“رئم ع�ــR بحــث الــد
جة الwلية ¦�ال  � الدO منطقة نجران �O ز التعلم(رأداء معلمات العلومUعزp ( 1Mمن املعاي

 .املLنية الوطنية

س  -2 STU القــائم ع�ــR بحــث الــد رالتعــرف ع�ــR فاعليــة ال1Aنــامج التــد ع�ـــLesson Study ” R“ر
� معيار O منطقة نجران �O زه"أداء معلمات العلومUعزpيئة فرص لتعلم الطالب وtu." 

س  -3 STU القــائم ع�ــR بحــث الــد رالتعــرف ع�ــR فاعليــة ال1Aنــامج التــد ع�ـــLesson Study ” R“ر
UـدKم بتغذيـة "أداء معلمات العلوم Oـ� منطقـة نجـران Oـ� معيـار  وتقـوUم pعلـم الطـالب وتز

 ".راجعة بناءة

اسة   :رأGمية الد

Ý ات اسة من @عتبا ر تأpي أKمية Kذه الد  :تيةر

 :من الناحية النظر�ة

ة التعلـــيم نحـــو اســـتدامة التطـــوUر  .1 ا اســـة انطالقـــا مـــن توج�tـــات و رتـــأpي أKميـــة Kـــذه الد زر ً

Uة السعودية اليابانية  ؤامل¤S للمعلمMن وفقا للر ً2030. 

,س، و>ناء مجتمـع pعلـم  .2 س لتحسMن وتجوUد التد � تطبيق نموذج بحث الدO ساعدp رقد ر
S¤م. 
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اســـية، واكÈـــساب عـــادات عقليـــة قـــد تفيـــد Oـــ� جلـــب امل .3 رعـــاي1M املLنيـــة داخـــل الفـــصو الد ل
 .منتجة

س  .4 � وضع خلفية نظرUة عن بحث الدO اسة رقد pسLم Kذه الد ، xمـر ” Lesson Study“ر
ا نظرUـا  ًالذي يقـدم للمLتمـMن والقـائمMن ع�ـR بـرامج تحقيـق التنميـة املLنيـة للمعلمـMن إطـا ًر

� @طالع والتطوUرO. 

د  .5 س ويمكن أن تـز ة التعلـيم ب�تـائج تطبيـق برنـامج بحـث الـد ا اسـة و رKـذه الد ر  Lesson“زر
Study ”نية الوطنيةL1 املMضوء املعاي �O نMأداء املعلم R�ع. 

؛ وتـم @سـتفادة  .6 س Oـ� امليـدان ال12بـو اسة مع تطبيق برنامج بحث الـد يتتماK !ÊÏذه الد ر ر
Oـــ� ضــوء املعــاي1M املLنيـــة مــن Kــذا التطبيــق Oـــ� معرفــة فاعليتــھ ع�ـــR أداء معلمــات العلــوم 

 .الوطنية

 :من الناحية التطبيقية

ًقـــد تفيـــد املعلمـــMن Oـــ� تطـــوUرKم مLنيـــا، وتحـــسMن أدا¼tـــم Oـــ� ضـــوء املعـــاي1M املLنيـــة الوطنيـــة،  .1

 .نوتwوUن عالقات اجتماعية قائمة ع�R التعاو

س من تwوUن مجتمعات pعلم مLنية .2 � تمكMن املداO اسة رإمwانية مساKمة Kذه الد  .ر

فعLــــم قــــد  .3 اســــة Oــــ� وقــــوف املعلمــــMن ع�ــــR ا�Çــــصائص ا��اليــــة لطالtÜــــم، و رpــــسLم Kــــذه الد ر
لللمستو املأمو  .ى

فــــع نتــــائج اململكــــة  .4 اســــة Oــــ� تحــــسMن املــــستو التحــــصي�� للطــــالب، و رقــــد pــــساعد Kــــذه الد ى ر
ات الدولية  � @ختباO رالعر>ية السعودية)TIMSS.( 

اســة Oــ� مــساعدة املعلمــMن Oـ� كيفيــة .5 س Àــشwل واق{ــ� Oــ� رقـد pــسLم Kــذه الد و تخطــيط الــدر
� تحوUـــل املعرفـــة الـــسطحية إeـــR عميقـــة eفـــق اســـتعدادات الطـــالب و>التـــا وســـياق الفـــصل و

,س  .روسد فجوات التد

اسات xخر .6 � فتح ا¦�ال أمام الباحثMن؛ للقيام Àعدد من الدO اسة ىقد pسLم Kذه الد ر  .ر

اسة  :رحدود الد

4Mد املوضوNOالت:ا R�اسة ع STU القائم ع�R بحث ر تقتصر Kذه الد رعرف ع�R فاعلية ال1Aنامج التد
س  ًع�ـــR أداء معلمـــات العلـــوم Oـــ� ضـــوء املعـــاي1M املLنيـــة الوطنيـــة، وتحديـــدا ” Lesson Study“رالـــد

سة التعليمية–ا¦�ال الثا�ي مtÓا  Uن) pعزUز التعلم(وKو -رل12كM¥ه ع�R املما رحيث يÈناو معيا  :ل

ه ع�ـــR خمـــسة معـــاي1M فرعيـــة، tuيئـــة فـــرص لـــتعلم الطـــالب وp: لxو .1 رعزUـــزKم، و,ـــشتمل بـــدو
 .وثالثMن مؤشرا

اجعــة بنــاءة، حيــث �ــشتمل Kــو Ýخــر ع�ــR : الثــا�ي .2 UــدKم بتغذيــة  رتقــوUم pعلــم الطــالب، وتز و
 ).2017املركز الوط"S للقياس، (خمسة معاي1M فرعية، وستة وعشرUن مؤشرا 

ا×x SÊ :اNOد الزماQي � الفصل الدO اسة رتم تطبيق الد ا×SÊ ر رو من العام الد  .KـK-1440ـ1439ل
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اسة ع�R عينة من معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة ومعلمات :ي اNOد الSشر ّ تم تطبيق Kذه الد
ِ
َ ر

 .الكيمياء والفM¥ياء وxحياء للمرحلة الثانوUة

� مدينة نجران :اNOد املBاQيO وميwس التعليم العام ا��  .رمدا

اسة  :رمصط?Nات الد

 :Effectivenessالفاعلية 

بأ�tــا مـدى أثــر عامــل أو Àعــض العوامــل املــستقلة ) "2003(عرفLــا �ــ�اتھ ونجــار : اصـطالحا
 ).230ص" (ع�R عامل أو Àعض العوامل التاÀعة

س : pعـرف الباحثـة الفاعليـة إجرائيـا STU القـائم ع�ـR بحـث الــد ربأ�tــا مـدى أثـر ال1Aنـامج التــد ر
� ضO أداء معلمات العلوم بمنطقة نجران R�نية الوطنيةعL1 املMوء املعاي. 

س ��� القائم ع�� بحث الد ر الW/نامج التد  :ر

 Rـ�القـائم ع Sر امل¤ـUع التطو ة التعليم تطبيق مشر ا ت من خاللھ و STU قر وKو برنامج تد رر زر
س  سـة، مــن خــالل املنÞــR اليابــا�ي بحــث الــد راملد ��ميــع املعلمــات واملــشرفات Oــ� " Lesson Study"ر

ات التعل قـم ر4افة إدا � التعميم Oـ� امل��ـق O وفـق ا��قيبـة )1(ريم، و��ميع التخصصات، كما جاء ،
Sالتعلي� S¤ر املUللتطو S"ة من املركز الوط WUية الصاد رالتد  ). NCEPD(ر

س   :Lesson Studyر بحث الد

ســــة؛ لتحقيــــق مجتمعــــات pعلــــم مLنيــــة  ة عــــن ن[ــــ$ Oــــ� التطــــوUر امل¤ــــS املرتكــــز ع�ــــR املد رعبــــا ر
س مستدامة، داخل  ة بحث الد سة، من خالل دو روخارج املد ، (رر  ).2015يالشمر

س إجرائيـــا ًوpعـــرف الباحثـــة بحـــث الـــد بأنـــھ منÞـــO Rـــ� التطـــوUر امل¤ـــS املـــستدام، واملتــــدرج، : ر
 �ك Oـ سـة، والـذي يـتم مـن خاللـھ اجتمـاع مجموعـة مـن املعلمـMن؛ للÈـشا رللمعلمMن، القائم ع�ـR املد ر

ة pـــس�! بـــدو ة ع�ـــR تحقيـــق رتنفيـــذ عـــدة مراحـــل وفـــق دو س، حيـــث pعمـــل Kـــذه الـــدو رة بحـــث الـــد رر
سة  .رمجتمعات pعلم مLنية داخل وخارج املد

 :X Performanceداء 

مــــا يــــصدر عــــن الفــــرد مــــن ســــلوك لفظــــي، أو : بأنــــھ) 21، ص2013(�عرفــــھ اللقــــا�ي وا��مــــل 
جدانيـــة، وKـــذا xداء يwـــو عـــادة ع�ـــR مـــستو معـــ ، وKـــو �ـــسÈند إeـــR خلفيـــة معرفيـــة، و ىمLـــار ن Mن، وي

تھ ع�R أداء عمل ما تھ، أو عدم قد ريظLر منھ قد ر
َ. 

� ضوء املعاي1M املLنية الوطنية بأنھO SÊË, ة املعلمة : روpعرفھ الباحثة xداء التد رمستو قد ى
الـذي �عـد أحـد مجـاالت املعـاي1M املLنيـة الوطنيـة ) pعزUـز الـتعلم(ع�R تحقيق مؤشرات معيار مجـال 

الل بطاقــــة املالحظــــة، و>طاقـــة املقابلــــة املعــــدة وفــــق ا¦�ــــال للمعلمـــMن Àــــشwل يمكــــن قياســــھ مـــن خــــ
  .ا¦�دد

  



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
 ...علوم بمنطقة نجران في ضوء المعايير المهنية على أداء معلمات ال
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 ):National professional standards( املعاي0/ امل-نية الوطنية 

ات وصــفية تحــدد مــا الــذي يجــب أن �عرفــھ املعلــم، ومــا �ــستطيع القيــام بــھ  املركــز (ر�ــ� عبــا
 ).4، ص2017الوط"S للقياس، 

,ـــSÊË املطلـــوب : ًيـــة الوطنيـــة إجرائيـــاوpعـــرف الباحثـــة املعـــاي1M املLن ربأ�tـــا مـــستو xداء التد ى
 �ــــن أدا¼tـــــنإتقانـــــھ مـــــن معلمـــــات العلـــــوم، حيـــــث ي�بëـــــ� أن تتـــــوافر Oـــــ ، وpـــــشمل املعـــــاي1M مجموعـــــة مـ

وتـــم اختيــار ا¦�ـــال ) 2017املركــز الـــوط"S للقيــاس، (املؤشــرات ال�ــS أعـــدKا املركــز الـــوط"S للقيــاس 
,س، Uن، Kمـــا) pعزUـــز الـــتعلم( وKـــو رالثـــا�ي مـــن مجـــاالت مLنـــة التـــد ه ع�ـــR معيـــا رالـــذي يحتـــو بـــدو ر : ي

ـــار الـــــساÀع: املعيــــار الـــــسادس تقـــــوUم pعلـــــم الطـــــالب : tuيئـــــة فـــــرص لـــــتعلم الطـــــالب وpعزUـــــزKم، واملعيــ
اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  .و

  :ي]طار النظر

أوال
ً

س:    :ربحث الد

س  :رماGية بحث الد

ن للتنميـــة املLنيــة ال�ـــS �ــستخدمLا املعلمـــو Oـــ� بأنــھ نمـــوذج) Yoshida ,2008(عرفــھ يوشـــيدا 
س ســوUا، وتتمثــل  ,س، ومالحظــة، ونقــد الــدر ًتفحــص �ــشاطاtuم، وذلــك عــن طرUــق تخطــيط، وتــد و ر
ســـات القائمـــة ع�ـــR خAـــ1ات وتــــأمالت  رالفكـــرة الرئBـــسية Oـــ� pـــ	�يع املعلمـــMن ع�ـــR @نخــــراط Oـــ� املما

 .عميقة

ة عـــــن ن[ـــــ$ Oـــــ�"بأنـــــھ ) 2015(يو,عرفـــــھ الـــــشمر  ـــا ســـــة، رعبــ ـــز ع�ـــــR املد ر التطـــــوUر امل¤ـــــS املرتكــ
ــــــــث  ة بحــ ـــــــالل دو ــــــــن خــ ــــــة مـ ــ ســ ـــــارج املد ـــــــل وخــــ ـــــــستدامة داخــ ـــة مــ ــــم مLنيـــــــ ـــات pعلـــــ ــــــــق مجتمعــــــ رلتحقيـ ر

س  ).33ص"(رالد

س بأنــــھ منÞــــO Rــــ� التطــــوUر امل¤ــــS املــــستدام  رو>نــــاء ع�ــــR مــــا ســــبق؛ يمكــــن pعرUــــف بحــــث الــــد
ســــة، والــــذي يــــتم مــــن خاللــــھ اجت مــــاع مجموعــــة مــــن املعلمــــMن؛ رواملتـــدرج للمعلمــــMن القــــائم ع�ــــR املد

 Rـ�ة ع س، حيث pعمل Kذه الدو ة بحث الد ة pس�! بدو � تنفيذ عدة مراحل، وفق دوO ك رللÈشا ر رر ر
سة  .رتحقيق مجتمعات pعلم مLنية داخل وخارج املد

س  :رأGمية بحث الد

,س Oــ� اليابــان، ممــا أحــدث نقلــة نوعيــة Oــ� جـــودة  س Oــ� ســد فجــوة التــد رســاKم بحــث الــد ر
,س بفعــــل  ، (التحــــسBنات العمليــــة البطيئــــة، واملـــستمرة رالتـــد وقــــد ظLــــر مــــصط�� ). 2015يالــــشمر

س الواليــات املتحــدة xمرUكيــة، ومــن أKمLــا اســات وxبحــاث Oــ� مـدا ,س Àعــد الد رفجـوة التــد ر تلــك : ر
اسة ال�S تناولLا سÈيجلر وKي1Aت  ا إRe أنھ يقصد بفجوة )Stigler &Hiebert,1999(رالد ر، حيث أشا

,س أ�tا  سـات رالتد مـة لتحقيـق Kxـداف التعليميـة، واملما ,س الال سـات التـد ر@ختالفات بMن مما ز ر ر
ات . غMـ1 الفاعلـة نـة بــMن نتـائج الطــالب Oـ� اختبــا اســة ع�ـR تحليــل مقا روقــد اسـÈندت نتــائج تلـك الد ر ر

� اليابان وأملانيا وأمرwUا، كما ركزت ع�R إTIMSSالرUاضيات والعلوم الدولية، الف12ة الثالثة O ، جراء
,س املعلمــMن Oـــ� تلـــك البلــدان الـــثالث، واســـت�تجت  نــات ملـــشاKدات تـــصوUر الفيــديو لطـــر تـــد رمقا قر
,س ال يمكـن  ,س ولـBس املعلمـMن، حيـث أن طرائـق التـد اسة أن العامل ا��اسم Kو التـد رKذه الد ر ر

ث من جيل  � يتwو وUتواOس �شاط ثقا, رأن تwو فعالة مالم pعز pعلم الطالب، كما أن التد نر إeـR زن
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تMن يومي  وجيل آخر، وأن �xشطة الثقافية استمرت ع1A الزمن؛ نÈيجة ��Lود ��سان؛ لتحقيق ر
اســة أن  رثابــت، وع�ــR ذلــك فــالتغO 1Mــ� �xــشطة الثقافيــة يحــدث بــبطء وتــدرج، كمــا اســت�تجت الد

,س، بالرغم من تنفيذ املعلمMن للتوصيات، وتداب1M �صالح � طر تحسMن التدO ناك فجوةKر ، إال ق
أن التغيMــ1ات 4انــت ســطحية، ولــم تحــدث التــأث1M العميــق لطرUقــة pعلــم الطــالب، و>ــذلك ي�بëــ� أن 
,س،  ســات التــد ا×ــSÊ، ومtÓــا مما ســة داخــل الفــصل الد ريwــو Kنــاك نظــام قــائم ع�ــR تحــسMن املما ر ر ر ن

 Stigler (ًوUتم تمكMن املعلمMن ع�R التعلم معا، ومساعدtuم ع�R تبادل املعرفة مع غK1Mم من املر>Mن
&Hiebert,2009 .( 

,س، كما ذكرKا الشمر  يومن xمثلة ع�R فجوات التد  :ما يأpي) 2015(ر

اجعة بناءة، وKادفة، pعز نوعية pعلمLم -  ,س الذي ال يمنح الطالب pغذية  زالتد ر  .ر

>ط التعلم ا��ديد بما �عرفونھ بالفعل -   R�س الذي ال �ساعد الطالب ع, رالتد  .ر

,س الذي ال يولد -   . الفرص للطالب بأن �شار4وا، وUنغمسوا Àشwل �شط خالل pعلمLمرالتد

,س الذي ال يطو الفرص للطالب؛ ملعرفة أKمية ما يتعلمونھ -  رالتد  .ر

س املعلمـMن ع�ـR تطـوUرKم امل¤ـS، وUقـصد بـالتطوUر امل¤ـS، كمـا ذكــره  ركمـا �ـساعد بحـث الـد
ـــلو) 2004(الـــــسالوس  ات املعلـــــم وســ ــــال إعـــــداد املـــــواد ربأنـــــھ عمليـــــة tuـــــدف لتحـــــسMن مLـــــا ــــ� مجـ كھ Oـ

 Rـــــ�ب عU ــــيم والتقـــــوUم، والتـــــد ,ـــــسLا، واســـــتخدام تقنيـــــات التعلـ اســـــية، وتنظيمLـــــا، وطرائـــــق تد رالد ر ر
Sات البحــــــث العل�ــــــ ـــھ حــــــداد . رمLــــــا ـــــھ ) 2004(و,عرفـــ ات، "بأنـ ــــ1 مLــــــا رعمليــــــة مؤســــــسية tuــــــدف لتغيMــ

ـــة Oــــ� مقابلــــة حاجــــات املنظومــــ ـــلوك املعلــــم؛ لتwــــو أك�ــــ1 كفــــاءة وفاعليـ ة التعليميــــة، نومواقــــف، وسـ
ة عن عمليات مقصودة، ومنظمة، ) 2017(كما عرفھ ال�ا�� ). 23ص"(وحاجات أنفسLم رأنھ عبا

ـــددة، 4ـــــالبحوث  ــــS، مـــــن خـــــالل أســـــاليب متنوعـــــة، ومتعــ فـــــع أداء املعلـــــم امل¤ـ  Rـــــeـــــدف إtu ،رومـــــستمرة
 .العلمية، وغK1Mا

س، وتأث1Mه ع�R م اسات Kذا الدو لبحث الد روقد ذكرت العديد من الد سات املعلمMن، رر رما
اسـة جـوت1Mز  اسـة pـشو وشـو ) Gutierez,2016(رومtÓـا مـا ذكرتـھ د أنـھ �عـد ) Zhou &Xu ,2017(رود

ىأحـد مـداخل التطـوUر امل¤ـS املـستدام ملعل�ـS العلـوم، خاصـة فيمـا يتعلـق بتعزUـز معـرفtêم بـا¦�تو 
,س ا�Çاصــة tÜــم، كمــا �ــساعد ع�ــR بنــاء  بBئــة عمــل pعاونيــة، رالعل�ــS،  وتحــسMن اســ12اتيجيات التــد

 . ومLنية

س،  �، و�يجــا½ي، مــن مــدير املــداOـاwس الــدعم ال ركمـا أنــھ Oــ� حــال وجـدت فــر بحــث الــد ير ق
س يـــصبح طرUقـــة فاعلـــة ومبتكـــرة، للتطـــوUر امل¤ـــS للمعلمـــMن  روالقيـــادات التعليميـــة؛ فـــإن بحـــث الـــد

)Mon, et al.,2016(جميـــع امل �س �ــساعد معل�ـــS العلـــوم Oــ راحـــل التعليميـــة ر، كمــا أن بحـــث الـــد
). Mchazlett ,2015(لتحقيق التطوUر امل¤S، بحيث يمكtÓم تكييفھ، ليفيد جميع محتوUات العلوم 

سLا كنموذج للتطوUر امل¤S للمعلم،  � مداO س Uدا بدعم بحث الد � فلوO ة التعليم ا روقد قامت و ر رر ز
معــاي1M الدولـــة xساســـية نمليــو دوالر، باعتبـــار أن معـــاي1M تطبيقــھ تنطبـــق مـــع 700حيــث مولـــت لـــھ 

)Akiba &Wilkinson,2016.( 



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
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س لLــا دو فعـــال Oــ� تطـــوUرKم  ة بحــث الـــد ســـLا املعلمــو Oـــ� دو ركمــا أن التـــأمالت ال�ــS يما رر نر
اسـ�S جـوت1Mز  تا د رامل¤S، حيث أشـا س يمكـن ) 2017(وعبـد العـال ) Gutierez,2015(ر رأن بحـث الـد

Uن ع�ـــR ا ســـMن، قـــاد راملعلمـــMن مـــن أن يـــصبحوا مما ســــاtuم ر رســـتخدام تـــأمالtuم Oـــ� فLـــم وتطـــوUر مما
,سية س، متضمنھ أ�ـشطة وطـر . رالتد قكما أن التأمالت pساعدKم ع�R تصميم خطة pعاونية للد ر

ســـاtuم التعليميــة  ,س تتمحـــو حـــو الطالــب، ممـــا ســـاعدKم ع�ــR تحـــسMن مما رتــد لر  & Bozkurt(ر
Yetkin-Özdemir,2018( نMـــ ســـــــات التأمليـــــــة للمعلمــــ ـــيا Oـــــــ� ر، حيــــــث إن املما ـــــشwل مفـــــــصال أساســــ pًـ ً

 S"ح، أو الـــضمUالـــصر Sر امل¤ـــUن، (التطـــوMKا��وانـــب )2012شـــا Sســـات التأمليـــة تن�ـــ ر، كمـــا أن املما
ا×ــSÊ للطـالب  ســات ). 2012الــ	�ات، (راملLنيـة للمعلــم وتــأثر Oـ� تحــسMن التحــصيل الد روpعتAــ1 املما

,س  س خطوة أساسية لتحسMن عملية التد � بحث الدO رالتأملية  ).Myers,2012(ر

 Sنيـــة ال�ـــLـــشكيل مجتمعـــات الـــتعلم املp Rـــ�أنـــھ �ـــساعد ع �س Oـــ ركمـــا تAـــ1ز أKميـــة بحـــث الـــد
رtuدف إp ReعزUز التعاو بMن املعلمMن، وUر ديفو  ى أن مـصط�� مجتمعـات الـتعلم ) Dufour,2004(ن

ســــة إeــــR مجتمــــع يقــــدم مــــن خاللــــھ الــــدعم  راملLنيــــة يــــدمج بــــMن املLنيــــة وا¦�تمــــع، بحيــــث تتحــــو املد ل
,س، وكـذلك و رالرعاية، واملسئولية املتبادلة بMن الزمالء، من خالل التخطيط ا��ما§� لتنفيذ التـد

 . التأمل ا��ما§� لنتائج الطالب

ُوقـد عرفــت مجتمعــات الــتعلم املLنيـة بأ�tــا مجموعــة مــن املعلمـMن الــذين يجمعLــم @Kتمــام 

p ة راملـش12ك؛ ��عـل أدا¼tـم أك�ـ1 كفـاءة وفاعليـة، و,عملـو بـصو عاونيـة؛ لتبـادل ا�AÇـ1ات واكÈـساب ن
ة  سات، ومعا��ة الـصعو>ات والتحـديات ال�ـS تواجـھ عملLـم، وwUـو pعلـم الطالـب بـؤ رأفضل املما ن ر
 �س ال�ــــS ينخرطــــو ف�tــــا، Oـــ� عمليــــة من[�يــــة مــــستمرة Oــــ نال12كMـــ¥ لعمــــل مجتمعــــات الــــتعلم Oـــ� املــــدا ر

uــــي؛ لتحديــــد توقعــــاÉي و�جراÉة مــــن البحــــث @ستقــــصا ات متكـــر ردو tم مــــن pعلــــم جميــــع الطــــالب، ر
مة ملساعدة الطالب الذين يواجLو صعو>ات  نوكيفية تقييم مدى pعلمLم، وتطوUر املداخالت الال ز
ســة لغايtêــا xساســية، و�ــ� تحــسMن pعلــم  رOــ� الــتعلم؛ xمــر الــذي �ــساعد ع�ــR توجيــھ إمwانيــات املد

ع امللك عبد هللا لتطوUر التعليم العام، (الطالب   ).2015ومشر

سـة، حيـث  روpعد مجتمعات التعلم املLنية أك�1 من مجرد لقـاءات بـMن فـر املعلمـMن Oـ� املد ق
؛ إلجــــراء بحــــوث استقــــصائية مــــن أجــــل تحــــسMن  نإ�tــــا عمليــــة مــــستمرة يتعــــاو مــــن خاللLــــا املعلمــــو ن
,سية، ومـن ثـم تحقيـق pعلـم أفـضل لطالtÜـم، ولLـذا فـإن مجتمعـات الـتعلم املLنيـة  ساtuم التد رمما ر

O مدخل �ات املعلمMن � � قدO ،ر دائم، وثابتUتطو Reإ R}نية �سLالتنمية امل � ). Provini,2012(ر

ـــن ) 2013(وUــــذكر Kلــــل  أن تطبيـــــق مجتمعــــات الـــــتعلم املLنيــــة pـــــساعد املعلــــم ع�ـــــR ا��ــــد مــ
 �O R�م، وتحقيق مستو أعLلية مش12كة عن التنمية الشاملة للطالب ونجاح ىعزلتھ، وتwوUن مسؤ و

Kم ا � ضمان جـودة . مل¤Sرxداء وتطوO ثرx نية لھ أبلغLلو>ذلك يصبح التحو ¦�تمعات التعلم امل
Kا ع�R تحسMن أداء الطالب، وKو الLدف xس�! من العمليـة  سات املLنية، ال�S تنعكس بدو راملما ر
ال12بوUــــة بأســـــرKا، حيـــــث pـــــسÈند مجتمعـــــات الـــــتعلم املLنيـــــة إeـــــR معـــــاي1M ا��ـــــودة، واملLنيـــــة العاليـــــة، 

اسWية، والتفك1M، فضال عن جعل التعلم قلب العملية ال12بوUة النـابض، و@Kتمـام بـالطالب، وا¦�
Kم xســــاس الــــذي وجـــدت مــــن أجلــــھ مجتمعــــات  رو>مـــداخل pعلمLــــم، والتنــــوع القــــائم بيـــtÓم؛ باعتبــــا

 ).2009الصغ1M، (التعلم املLنية 

س مجتمعـــات الــتعلم املLنيـــة عملLــا مـــن خـــالل عــدة أوعيـــة، مtÓــا  البحـــوث �جرائيـــة، :روتمــا
سـية خAـ1ات عمليـة ومعرفيـة،  رحيث إن الغاية من Kذا الوعاء Kو اكÈساب املعلمMن والقيادات املد
تحسن أداءKم، وذلك ع1A طرح أسئلة عن الوضـع الـراKن، والبحـث عـن أسـاليب جديـدة، واختبـار 
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ذاtuـا �ــ� Kـدف مLــم؛ تلـك xسـاليب، ثــم التأمـل Oــ� النتـائج، و�Uبëـ� مالحظــة أن عمليـة البحــث بحـد 
صــيدا كبMــ1ا مــن ا�AÇـــ1ة بأســاليب وطــر البحـــث،  قألن مــا يتعلمــھ البــاحثو خاللـــھ عــن ا��ــل يمثـــل  ًن ً ر
قفــضال عــن معــرفtêم بأســرع الطــر ال�ــS يمكــن أن توصــلLم إeــR النتــائج، وطبيعــة املــشكالت ال�ــS قــد 

ً

لـــتعلم العميــــق ي�ــــتج عنــــھ تـــواجLLم، وأÀعادKــــا، وتأثK1Mــــا، وعالقtêـــا مــــع غK1Mــــا، إضـــافة إeــــR أن Kــــذا ا
�؛ إحداث تحوالت أساسية Oـ� @تجاKـات، واملـسلمات املLنيـة، eجديد، و>التا �§ وخ1Aات جديدة، و
×SÊ، والنظر إRe مجال ال12بية من  � ثقافة العمل املدO 1ةM1ات كبMغيp إحداث Reاية إtÓال �O تؤدي Sرال�

ايا مختلفة، مما ي�تج عنھ مwاسـب مـن ا�AÇـ1ة ا¦�12فـة سـات وز ات واملما ر، والثقـة امل2¥ايـدة Oـ� القـد ر
س تطـــوUر Oـــ� اململكـــة العر>يـــة الـــسعودية، بمــــس�! . املLنيـــة روUطبـــق Kـــذا النـــوع مـــن البحـــث Oــــ� مـــدا

س  ع امللك عبد هللا لتطوUر التعليم العام، ) (lesson study(رأسلوب تطوUر الد  ).2014ومشر

س ة بحث الد رمراحل دو  :ر

س فLــم طبيعtêــا خـــالل  بدايــة؛ Kنــاك عناصــر Oــ� غايــ رة Kxميــة ي�بëـــ� ع�ــR فرUــق بحــث الــد
ـــن دو�tـــــا، وKـــــذه  س مــ ة بحـــــث الــــد ـــة مراحـــــل دو ســ ـــي مما س، حيـــــث ال تكفـ ة بحـــــث الـــــد رتنفيــــذ دو ر رر ر

� :العناصر xساسية �

•  1Aار الكwفxالطالب(ى ، ,س، Kxداف، ا¦�تو ىالتد  ). ر

 .العادات العقلية لفرUق البحث •

ك املعلمــو ن و�Uبëــ� أن يــد _ عــادات العقــل املنتجــة_ى أن xفwــار الكAــ1 والعــادات العقليــة ر
 ، س تلـــك xفwـــار الكAـــ1 س، حيـــث يتأمـــل فرUـــق بحـــث الـــد ىجـــزء ال يتجـــزأ ضـــمن عمليـــة بحـــث الـــد ر ر

س  ة بحث الد روالعادات العقلية، أثناء و�tاية 4ل مرحلة من دو ، (ر  ).2015يالشمر

1Aار الكwقصد باألفUىو : Sسية ال�Bق بحث القضايا الرئUسات فر رتwو محو اKتمام، ومما ر ن
�ــــــ س، و�ــ ـــــد ــــــث الــ ة بحــ س، طيلــــــــة دو رالـــــــد ــــــو املعرOــــــــ� : رر ,س، والطـــــــالب، وKxــــــــداف، وا¦�تــ ىالتــــــــد ر

)NCEPD,2017.( 

ـــو ) 2015(يوUــــذكر الــــشمر  نأن xفwــــار الكAــــ1 �ــــ� تلــــك املواضــــيع ال�ــــS �ستكــــشفLا املعلمـ ى
ـــR القـــــــضايا الر ن ع�ــــ س، وUركـــــــز ــــد ـــــث الـــ ــــدما ينغمـــــــسو Oـــــــ� بحــ وعنـــ ر ,س والـــــــتعلم، ن رئBـــــــسية Oـــــــ� التـــــــد

,س، ولLــــا تـــأث1M شــــامل ع�ــــR عمليـــة التطــــوUر، كمــــا أن xفwــــار  روpـــساعدKم ع�ــــR ضــــمان نجـــاح التــــد
س، وت12كـز xفwـار الكAـ1 فيمــا  ىالكAـ1 ترشـد املعلمـMن نحــو بنـاء معرOـ� يـدوم إeــR مـا Àعـد بحـث الــد رى

 :يأpي

,س • ,س ال�ــS مــ: رالتــد س أعــضاء الفرUــق عمليــات التــد رحيــث يــد ن شــأ�tا مــساعدة الطــالب ر
سات الفاعلة س، وجمع أفضل املما � الدرO داف، وكيفية البدءKx تحقيق R�رع  .و

ن حـو كيفيــة pعلمLــم، : الطـالب • س املعلمــو ا�AÇـ1ات الــسابقة للطـالب، وUفكــر لحيــث يـد ون ر
نوUحـــددو @ســـتجابات املتوقعــــة، واملفـــاKيم ا�Çاطئــــة، وUخطـــط املعلمــــو كيـــف �عــــا��و  ن ن

Kم وتفاعالtuمتفاعالت الط رالب، وWUنو ع�R أفwا � أن يحرص املعلمو ع�R اختيار . نëب�Uنو
 .وتصميم �xشطة ال�S تث1M اKتمام الطالب، وتزUد من دافعيtêم نحو التعلم
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اســة مــا الــذي : Kxــداف • رحيــث ي�ــ��Ê املعلمــو أKــدافا طوUلــة املــدى لطالtÜــم، مــن خــالل د
ً ن

Ý ــمK تحقيقــھ، وأيــن ���Ê املعلمــو أKــدافا . ننيرغبــو مــن طالtÜــم Oــ باإلضــافة إeــR ذلــك ي�ــ
ً ن

 .ىقص1Mة املدى لطالtÜم تركز ع�R ا¦�تو و�جراءات

ــــــاKيم : ىا¦�تـــــــو • ـــــو املفــ ســـ س، وUد ــــــث الـــــــد ــــــو موضــــــــوع الوحـــــــدة، و>حــ ن�ستكــــــــشف املعلمـ رن ر
ـــو  ، وUحــــدد املعلمــ تباطLــــا مــــع مفــــاKيم أخــــر ـــR ا نxساســــية املتعلقــــة باملوضــــوع، إضــــافة إeـ ى ر

� ب�يtêم املعرفيةالفجوات املوجودة O مtلد� . 

ـــا نوفـــــل  ــــد عرفLــ ــــادات العقليـــــة فقـ ـــا يخـــــص العـ ات ) 2009(وفيمــ ـــا مجموعـــــة مـــــن املLــــــا ربأ�tــ
و@تجاKات والقيم، ال�S تمكن الفرد من بناء تفضيالت، من xداءات أو السلوكيات الذكيـة، بنـاء 

 ذKنيــة، أو أداء ســلوك مــن ع�ـR املثMــ1ات واملن�tــات ال�ــS يتعــرض لLــا، بحيــث تقــوده إeــR انتقــاء عمليــة
ات متاحة أمامھ؛ ملواجLة مشwلة ما أو قضية، أو تطبيق سلوك بفاعلية، واملداومـة  رمجموعة خيا

نبأ�tا تلك الصفات ال�S يWن�tا املعلمو و,ـستخدمو�tا مـن ) 2015(يو,عرفLا الشمر . ع�K Rذا املن[$
wقد ت Sذه الصفات ال�Kس، و نو غ1M مألوفة للعديد من املعلمMن رأجل النمو امل¤S خالل بحث الد

� التفك1M حو عملLمO مtêقUطر �O 1M1 كبMغيp إحداث R�م عKلتحفز . Reولقد دعت ال12بية ا��ديثة إ
@Kتمـام Àعــادات العقــل، وpعوUــد الفـرد ع�ــR اســتخدامLا قبــل القيــام بـأي عمــل مــن xعمــال، حيــث 

� مستو xداء O تحسن Reا إtب عل�U ىيؤدي التد  ). 2005و وقطامي، عمر(ر

 ,Stepanek, Appel, Leong, Mangan(وذكـر سـتBبانك وأبيـل وليــونج ومانجـان وميÈـشيل
&Mitchell,2006(يpس ما يأ � أن �tتم tÜا فرUق بحث الدëي�ب Sم العادات العقلية ال�Kر، أن من أ: 

س طـرح xســئلة واملـشكالت، والبحــث عـن ا��لــو : موقـف البحــث • لحيـث يتطلــب بحـث الــد ر
ك ا¦ ـــــشا ـــــل @ســـــــت�تاجات، وÈUــ ــــع البيانـــــــات وتحليـ ـــــرة، وجمـــ ج بفكـ ر�تملــــــة، ومحاولـــــــة ا�Çـــــــر و

ساtuم اسات نقدية ملما راملعلمو Àعمل تحقيقات وتأمالت ود ر  .ن

نمن املLم ��ميع أعضاء الفرUق إ�شاء واستدامة بBئة آمنة لتعاو�tم، وأن يwو : ًالتعلم معا •
ـــ1م، وأن ي ـــــا لألفwـــــــار التواصــــــل ضـــــــمن الفرUــــــق وا¢ـــــــ�ا و½ـــــــشwل مح2ـــ wًونـــــــوا منفتحــــــMن ذKنيــ

 .ا��ديدة

têم، : الفعاليــــــة الذاتيــــــة • ــــ� التحـــــــسMن املــــــستمر ملLنـــــــ ــــث يمتلــــــك الفرUــــــق دافعيـــــــة عاليــــــة Oــ حيـــ
ن ع�R العمل لتعلم الطالب  لية، وUؤمنو أ�tم قادر ووUتحملو املسؤ نو  ن

س مــا  ركمـا أن مــن أبــر العــادات العقليــة ال�ــS ي�بëــ� أن تwــو حاضــرة لــدى فرUــق بحــث الــد ن ز
اء : يــــأpي نـــــة التفكMـــــ1، والتفكMـــــ1 مـــــا و ـــغاء بــــتفLم وpعـــــاطف، ومر ، و�صــ راملثـــــابرة، والـــــتحكم بـــــالtêو و ر

املعرOـ�، والتحقـق مـن الدقـة، وطـرح xسـئلة، و@عتمــاد ع�ـR املعرفـة وا�AÇـ1ة الـسابقة، ودقـة اللغــة 
والقيـــادة، والتفكMـــ1، واســـتخدام 4افـــة ا��ـــواس Oـــ� جمـــع البيانـــات، و�بـــداع، و@ســـتجابة بدKـــشة، 

 ).42000وستا و4اليك، (و�صغاء الفعال، و@Kتمام بالذات، واستخدام الدعابة، وا��يوUة 
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سة س 45 املد رأسس تطبيق بحث الد  :ر

ات ومwاتـب التعلـيم،  � أن تدركLا القيـادات التعليميـة Oـ� إداëي�ب Sسس ال�x عضÀ ناكKر
س، و � تطبيق بحث الدO ع س، قبل الشر روقادة املدا ، (من أKمLا ما يأpي ور  ):2015يالشمر

غبة  -1 س من  س، حيث ينطلق بحث الد � تطبيق بحث الدO نMرمدى استعداد ومشاركة املعلم ر ر
 .ذاتية من قبل املعلمMن أنفسLم

ة  -2 ســـة دو Uـــة للمعلمـــMن؛ مـــن أجـــل مما رأن يwــو Kنـــاك وقـــت للتعـــاو لعقـــد @جتماعــات الدو رر ن ن
ســة ضــمن ســاعات العمــل،  س Oــ� املد ربحــث الــد س، مـــن ر رواجتماعــات أخــر لفــر بحــث الــد ق ى

 .خالل التقنية، وشبwات التواصل @جتما§�، أو املنصات �لك12ونية

س : دعـــم املـــسئولMن -3 ات التعلـــيم لقـــادة املـــدا ر�ـــشwل دعـــم القيـــادات التعليميـــة Oـــ� مwاتـــب وإدا ر
ش واجتماعا س، وUتطلب عقد و رواملعلمMن أمرا حاسما وجوKرUا عند تطبيق بحث الد ر ً ً ت من ً

سة � املدO S¤ن، واستدامة التعلم املMرقبل القيادات التعليمية؛ لبحث فرص دعم املعلم. 

ســـة، : Action Planا�Çطـــة �جرائيـــة  -4 س، وقائـــد املد رو�ـــ� ا�Çطـــة الزمنيـــة لفرUـــق بحـــث الـــد ر
ع، و�Uبëـ� أن تwـو وا¢ــ�ة -ياملـشرف ال12بـو-ومBـسر عمـل الفرUــق  ن عنــد بدايـة تطبيـق املــشر و

سة الفرUق، ومصادر التعلم، وغK1Mاوشاملة ومك  .رتملة العناصر، من حيث مما

ثانيا
ً

  املعاي0/ امل-نية: 

 :dعر�ف املعاي0/ امل-نية

ة وصـفية، تحـدد مـا الـذي يجـب أن : املعاي1M بأ�tـا) 2017( عرف املركز الوط"S للقياس  رعبـا
ما يجب ع�R : نية للمعلمMن بأ�tاَكما عرف املعاي1M املLنية الوط. �عرفھ املعلم، وما �ستطيع القيام بھ

ات، والقـيم، ال�ــS ي�بëـ� ع�ـR املعلــم  ف، واملLـا راملعلـم معرفتـھ، والقيـام بــھ، و�ـ� بـذلك تتــضمن املعـا ر
 . إتقا�tا، وpعد أساسية للقيام بمLامھ املLنية بكفاية واقتدار

ـــ � بدولـــــة قطـــــر املعـــــاي1M املLنيـــــة بأ�tــeـــا ة التعلـــــيم والتعلـــــيم العــ ا َوقـــــد عرفـــــت و ُ
ر ز ـــات : اّ �مwانــ

� 4ل مرحلة O ،ل فعالwشÀ سةBام الرئLامل �O مK Uة؛ لقيام املوظفMن بدو ات الضر ف واملLا رواملعا ر ر ور
ســة مLنــة . مـن مراحــل التقـدم الــوظيفي ؛ ملما ف ال�ــS يجـب أن يكÈــس�tا املعلمـو ات واملعــا رأي املLـا ر نر

,س، وتـــوف1M خAـــ1ات تر>وUـــة، pعـــز 4ـــل مـــا مـــن شـــأنھ أن يحـــسن عمليـــة زالتـــد ة التعلـــيم ( الـــتعلم ر ا رو ز
 ،�e2015والتعليم العا.( 

وصـــف : "بأ�tـــا) 2014(وpع"ــS املعـــايO 1Mــ� إعـــداد املعلــم كمـــا ذكرKـــا ســلوم واملطلـــق وUوســف 
,س داخــــل  رتفــــصي�� ملــــا ي�بëــــ� أن �عرفــــھ املعلــــم، وUــــؤمن بــــھ، و,ــــستطيع أن يقــــوم بــــھ Oــــ� أثنــــاء التــــد

ف، ات أداء املعلـــم، وكـــذلك رالـــصف، كمـــا �ـــشتمل Kـــذا املع"ـــ! ع�ـــR توقعـــات ملعـــا ر واتجاKـــات، ومLـــا
لتوجLـات إليجـاد بـرامج إعــداد املعلمـMن وتـأKيلLم، باإلضـافة إeــR مـستو أداء يؤKـل املعلـم ل��ــصو  ى

خصة مزاولة املLنة  R�81ص" (رع.( 
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أع�ــR مــستوUات ا��ــودة Oــ� xداء، واملواصــفات، ال�ــS يمكــن : "بأ�tــا) 2016 (ع�ــRكمــا عرفLــا 
� لالوصــــو إل�tــــا، وUــــتeء، و>التــــاSÊــــÏ تلفــــة أليÇ¦داء واملواصــــفات اx اتUم مــــستوUا تقــــوt¼ضــــو �م Oــــ
 ).54ص" (إصدار ا��كم عل�tا

 :أGمية املعاي0/

تنادي حركة املعاي1M ال12بوUة با��ودة Oـ� التعلـيم، وتقـدم xدوات ال�ـS تـضمن تحقيـق Kـذه 
مــن العوملــة، والــضمان يا��ــودة، وpعتAــ1 أن وجــود منــتج تر>ــو وpعلي�ــS متمMــ¥ Kــو مطلــب حيــاpي  �ز Oــ

� إطار العاملية، ال�S تفرض نفسLا ع�R سائر ا¦�تمعاتO انية املنافسةwإلم . R�اء عديدة ع روتؤكد آ
Uب  ة خـضوع منظومـة التعلـيم ملعـاي1M تقـوUم دقيقـة، ع�ـR أسـس علميـة، و@Kتمـام بAـ1امج تـد رضـر ور

، 4اإلعداد واملعا��ـة للمـادة املعلم وإعداده، لBس فقط من الناحية العلمية، ولكن من ن ىواح أخر ٍ
,سLا، باستخدام تقنيات عصرUة  ، (رالعلمية، وكيفية تد ز يالعطر  ).2001و

ـــن  وOــــ� إطــــار تحقيــــق ا��ــــودة والتطــــوUر امل¤ــــS للمعلــــم، تقــــوم منظمــــات مختــــصة بالتأكــــد مـ
 ):2016ع��، (تحقيق ا��ودة ع�R ثالثة مستوUات 

ــــستو ): راســـــةخـــــالل ف2ـــــ1ة الد(ىمـــــستو �عـــــداد للمLنـــــة  .1 ىوpـــــس�! املعـــــاي1M ا�Çاصـــــة tÜـــــذا املـ
 S4ــادي�x 1 @عتمــادMبمعــاي)Accreditation .( �ومــن بــMن املنظمــات ال�ــp Sعــد Kــذه املعــايO 1Mــ

 National(ا¦�لــــس الــــوط"S العتمــــاد بــــرامج إعــــداد املعلــــم : الواليــــات املتحــــدة xمرUكيــــة
Council for Accreditation of Teacher Education) (NCATE .(( ـذا ا¦�لـس مـنK تأكدUو

Uب امليــدا�ي املوجـــھ، الـــذي  ف والتـــد ا معقـــوال مــن املعـــا رأن جميــع بـــرامج �عـــداد تقــدم قـــد ر ر
ً ً

� أن يتصف بالشمو وا��داثةëلي�ب. 

ىوpــــس�! املعــــاي1M ا�Çاصــــة tÜــــذا املــــستو ): Àعــــد التخــــرج مباشــــرة(ىمــــستو @لتحــــاق باملLنــــة  .2
,س  ة التد ربمعاي1M إجا ومن بMن املنظمـات ال�ـp Sعـد Kـذه املعـايO 1Mـ� الواليـات ). Licensing(ز

 Interstate New(جمعيـة تقيـيم املعلمـMن ا��ـدد ودعمLـم عAـ1 الواليـات : املتحدة xمرUكية
Teacher Assessment and Support Consortium) (INTASC( ذه ا��معية منK وتتأكد ،

ف ال�S يحتاجو�tا؛ ل ة مناسبةرأن ا�ÇرUجMن اكÈسبوا املعا ,س بصو رلقيام بالتد  .ر

,س : ىوpــس�! املعــاي1M ا�Çاصــة tÜــذا املــستو): للمح2ــ1فMن(ىمــستو التمــرس  .3 رال2ــ1خيص للتــد
)Certification(كيـةUمرx الواليـات املتحـدة �O ذا املستوK 1Mى، و,عد معاي : S"ا¦�لـس الـوط

 National Board for Professional Teaching Standards(ملعــاي1M التعلــيم املLنيــة 
(NBPTS .( ـا، للقيــامtيحتاجو� Sف ال�ـ روUتأكـد Kـذا ا¦�لـس مـن أن ا�ÇـرUجMن اكÈـسبوا املعـا

ات متقدمـة، و,ـستطيع  ف ومLـا س للمLنة يمتلك معا ة مناسبة، وأن املما ,س بصو ربالتد ر ر رر
 ��SÊ املعلــم ف2ــ1ة طوUلــة Oــ أن يقــوم بمLــام ال �ــستطيع أن يقــوم tÜــا أقرانــھ، وتــتم Àعــد أن يقــ

Uب ميدا�ي موجھامل ة تد � صوO وwس موضوعات جديدة غالبا ما ت رLنة، وUد رر ن ً. 

ًكما أن املعـاي1M مLمـة جـدا لتوجيـھ العمـل ال12بـو Oـ� 4افـة مجاالتـھ؛ 4ـي يwـو عمـال مؤسـسيا،  ً
ن ي ً

ليات للمحاســبة، وذلــك مــن خــالل التحــاكم  ع xعمــال، وتÈبلــو املـسؤ وتتحـدد فيــھ Kxــداف، وتتــو ر ز
ات، وتقـوUم إRe مرجعية املعـا زي1M؛ أل�tـا xداة ال�ـS تحقـق املوضـوعية والـشفافية ل��كـم ع�ـR �نجـا

 ).2007السيد، (xداء 
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ايــا تحديــد مــن يبــدأ Oــ� : ووpــستخدم املعــاي1M املLنيــة tÜــدف ضــبط جــودة املعلمــMن مــن ثــالث ز
,س، وتطـــوUر بــرامج إعـــداد املعلمـــMن، وتقـــدير الــتعلم امل¤ـــS املـــستمر ســة مLنـــة التـــد رمما  مـــن خـــالل ر

 ).Kleinhenz & Ingvarson,2007(الرخص املLنية 

ســـــات ال12بوUـــــة  اســـــات الـــــسياسات واملما روUحـــــدد مركـــــز د أKميـــــة املعـــــاي1M املLنيـــــة ) CEPPE(ر
ة أوســـع، حيـــث يـــر أ�tـــا تفيـــد Oـــ� دعـــم وتطـــوUر منجـــزات املعلمـــMن، وتقـــديم الـــرخص املLنيـــة  ىبـــصو ر

أس العمل، وتق  R�م عK ن ا��دد، أو منMم ومـنح @عتمـاد رللمعلمUتقـو �O ن، وتفيدMم أداء املعلمUو
 . 4xادي�S ملؤسسات تطوUر املعلمMن

Uة اململكة  بالغايات @س12اتيجية، وKxداف ) 2030(ؤوترتبط املعاي1M املLنية للمعلمMن مع ر
� pعزUـز قـيم �يجابيـة،O دافا تنفيذية مباشرة تتمثلKتضم أ Sا، وال�tÓثقة مWالفرعية املن

ً
نـة،  و واملر
Uــادة  روثقافــة العمــل ا��ــاد، وتحــسMن مخرجــات التعلــيم xساســية، وpعزUــز ودعــم ثقافــة @بتwــار، و

Uة اململكة العر>ية السعودية، (xعمال   ).2030ؤر

� اململكة العر>ية السعودية، من قبل املركز O ،نMنية الوطنية للمعلمL1 املMوتم إعداد املعاي
ي، وال�ــS تحتــو ع�ــR معــاي1M مــش12كة ملعل�ــS جميــع )2017لــوط"S للقيــاس، املركــز ا(الــوط"S للقيــاس 

½عنالتخصصات، حيث تتwو املعاي1M ف�tا من  ئBسية، �عتمد 4ل مtÓا ع�Ý Rخررأ  .ر مجاالت 

ف ال�ــS يحتــاج إل�tــا ): التخطــيط للــتعلم(املعرفــة املLنيــة  -1 رحيــث يركــز Kــذا ا¦�ــال ع�ــR املعــا
لطــــالب ذات جـــودة عاليــــة، مـــن خــــالل �ملـــام بالتخــــصص املعلـــم؛ إلتاحـــة فــــرص pعليميـــة ل

سھ، واملعرفة بالطالب وكيفية pعلمLم، واملعرفة باملن[$، واملصادر ال�S تدعم   رالذي يد

ات اللغوUة والكمية xساسية  .رpعلم الطالب، و�ملام باملLا

سة املLنية  -2 سات املعلم الفعال ): pعزUز التعلم(راملما ات ال�S ريصف Kذا ا¦�ال مما روا�Çيا
ي�بëــ� لــھ توفK1Mــا لتBــسp 1Mعلــم الطــالب، فLـــو يركــز ع�ــR املــشاركة الــصفية، والــتعلم الـــذي 
ســات التقـوUم ال�ــS �ـستخدمLا ملراقبــة  ر�ـس{R املعلــم لتعزUـزه لــدى طالبـھ، باإلضــافة إeـR مما

 .pعلم الطالب، وتقديم التغذية الراجعة البناءة املفيدة

يصف Kذا ا¦�ال البBئة الصفية ال�S ي�ش�tا املعلم الفعال، : )دعم التعلم(البBئة الصفية  -3
وpشمل tuيئة بBئة صفية اجتماعية مفعمـة بالثقـة، و@ح2ـ1ام ومحفـزة . لدعم pعلم الطالب

� ضوء توقعات عالية من الطالب للتعلم والتحصيلO ،S"K1 والتحدي الذMالتفك R�ع. 

لية املLنية -4 جھ، وUتضمن يركز Kذا ا¦�ال ع�R املس: واملسؤ لية املLنية داخل الصف وخا رؤ و
ســة برســالtêا ال12بوUــة، : ذلــك ، و�ســLام Oــ� قيــام املد رتwــوUن عالقــات طيبــة مــع أوليــاء xمــو ر

Uر عـن أداء الطــالب،  Uب امل¤ـS، وإعـداد التقـا سـات املعلـم، و@نخـراط Oـ� التـد روتقـوUم مما ر ر
سة � املدO خرx امLروإنجاز امل  .ى

وUنـــدرج . الت مـــا ي�بëــ� ع�ـــR املعلــم معرفتـــھ وأداؤه، كمــا تبـــMن نطــاق عملـــھوتحــدد Kـــذه ا¦�ــا
ة ع�ـR أدائـھ ضـمن  � ع�ـR املعلـم معرفتـھ، والقـدëتحدد ما ي�ب S1 ال�Mرتحت 4ل مجال عدد من املعاي
ىنطاقـھ، حيـث تفـصل Kــذه املعـايÀ 1Mعـد ذلــك إeـR عـدد مــن املؤشـرات ال�ـp Sغطــي محتـو 4ـل معيــار، 

½عــة ع�ــR وتمثـل نطاقــھ، و>ــذلك  x رتحتــو ا¦�ــاالت ا فرعيــا، مــش412ا بــMن التخصــصات، ) 42(ي معيــا
ً ً ًر
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 ،1Mـــل تخـــصص مجموعـــة مـــن املعـــايwس الثالـــث فتفـــرد لB1 التخصـــصية مـــن املعيـــار الـــرئMأمـــا املعـــاي
تÈباين وفقا لطبيعة 4ل تخصص، ع�R أن املعاي1M املش12كة، والتخصصية، تتwامل؛ لتwو معـاي1Mا 
ً

ن ً

خاصــة بـــاملعلم، 
ً

ا �ـــ� مو¢ــ�ة Oـــ� ا��ــدو  ا×ــSÊ، كمـــ لوفقــا لتخصـــصھ الد ر
كمـــا جــاء Oـــ� املركـــز ) 2-1(ً

 ).2017(الوط"S للقياس 

  ) 1(لجدو 

,س  راملعاي1M العامة ¦�االت مLنة التد

 عدد املعاي1M الفرعية املعيار العام ا¦�ال

 4 .املعرفة بالطالب وكيفية pعلمھ -1

ات اللغوUة -2  6 . والكميةر�ملام باملLا

,سھ -3 راملعرفة بالتخصص وطر تد  حسب التخصص .ق

,س العامة -4 راملعرفة بطر وأساليب التد  5 .ق

املعرفة 
 املLنية

 4 .معرفة كيفية إعداد برامج pعلم متwاملة -5

 tu. 5يئة فرص لتعلم الطالب وpعزUزKم -6
pعزUز 
ـــة  -7 التعلم ـــــدKم بتغذيـــــــ Uـــــ ــــــــالب، وتز ـــــم الطــ ــــــــوUم pعلـــــ وتقــ

 .راجعة بناءة
5 

 B. 4ئة صفية آمنة وداعمة للتعلمبناء ب -8

ـــة  -9 دعم التعلم ــــــــة داعمــــــــ ــــــــات عاليـــــــــــة، وثقافـــ ــــBس توقعـــ تأســـــــ
 .للتعلم

2 

العمــل بفاعليــة مــع ÝخــرUن، وتطــوUر عالقــات  -10
 .رمثمرة مع أولياء xمو وا¦�تمع

3 

ـــــــات  -11 ســـــ ف، واملما ــــــــــا ـــــستمر للمعــ ــــ رالتطــــــــــــوUر املـــ ر
 .املLنية

3 
لية  واملسؤ

 املLنية

 2 .لسعودي�ملام باملتطلبات املLنية للمعلم ا -12

اسـة؛ ملعرفـة أداء معلمـات العلـوم ) pعزUـز الـتعلم(وقد تم اختيار ا¦�ال الثـا�ي  رOـ� Kـذه الد
ســة التعليميــة، ومــا يتعلمنــھ الطالبــات، ومــا يتعلمونــھ  ربمنطقــة نجــران Oــ� ضــوئھ؛ ل12كMــ¥ه ع�ــR املما

ـــذا ا¦�ــــال أن �عــــز املعلــــم الــــتعلم الرا�ــــ� . نÈيجــــة لــــذلك َوتقتــــ�SÊ معــــايK 1Mـ َ ُ ) Deep Learning(ز
ات عقلية عليا، مثل التحليل وال12كيب، وحل : رللطالب، وKو التعلم الذي �ستخدم فيھ املتعلم مLا

ات فـو املعرفيـة؛ tÜــدف بنـاء فLـم طوUـل xمــد يتـضمن التحليـل النقـدي لألفwــار  ٍاملـشكالت، واملLـا ق ر
ـــــم، ي ف الــــــسابقة؛ لتوليـــــــد معرفــــــة وفLـ ــــا ا باملفــــــاKيم واملعــ >طLــــــ ـــدة، و را��ديـــ ــــل ر ــــن توظيفLمــــــا ��ـــ مكــ

يمـــشكالت جديـــدة، وUنطـــو الـــتعلم الرا�ـــ� ع�ـــR أثـــر إيجـــا½ي كبMـــ1 ع�ـــR الطرUقـــة ال�ـــS �عمـــل وUفكـــر 
 ).2017املركز الوط"S للقياس، (و,شعر tÜا الطالب 
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ًكما يقدم Kذا ا¦�ـال فرصـا نوعيـة تمكـن الطـالب مـن الـتعلم، وتحقيـق Kxـداف والغايـات 

سو�tااملنتظرة من املنا%$، واملرتبطة  .ر باملوضوعات ال�S يد

Uن ÝتيMن روÈUناو Kذا ا¦�ال املعيا  :ل

 .tuٍيئة فرص لتعلم الطالب وpعزUزه: املعيار السادس ●

لوUضم Kذا املعيار خمـسة معـاي1M فرعيـة، وثالثـMن مؤشـرا كمـا Kـو مو¢ـ� Oـ� ا��ـدو  ً
)2-2 (

� املركز الوط"S للقياسكما جاO 2017(ء(  

  ) 2(لجدو 

  . tuيئة فرص لتعلم الطالب وpعزUزه:املعيار السادس

� املؤشرات املعيار الفر§

ى�عـد أKــداف pعلــم وا¢ــ�ة، وقابلــة للقيــاس، Oــ� ضــوء محتــو املــن[$، ) 1
 .وغاياتھ، وحاجات الطالب

ــــة، يرا§ـــــ� Oـــــ� بنـــــاء Kxـــــداف ) 2 اKتمامـــــات الطـــــالب، وحاجـــــاtuم التعليميـ
ـــــــات  ــــــة، و�مwانـ ـــة والزمانيــ ف املwانيـــــ ـــــــمن الظــــــــر ــــا، ضـ ـــــة تحقيقLــــ ووإمwانيـــ

 .املتاحة

تباط بMن ما ) 3 ر�شرح أKداف التعلم للطالب، و,ساعدKم ع�R معرفة @
 .�عرفونھ مسبقا، واملوضوعات ا��الية

ُير>ط املعلم : 6، 1

ــــــــــتعلم  ــــداف الـــ أKــــــــ
َ

ــــــات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ باKتمامـــ
فLم  رالطالب ومعا
ــــــسابقة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ الـــــ
ـــــــ1ات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــ وا�AÇــــــ

 .ا��ياتية

يميــــة مفيــــدة، يـــصوغ أKــــدافا تتطلــــب انخــــراط الطـــالب Oــــ� خAــــ1ات pعل) 4
ىpعمل ع�R مزUد من الر>ط بMن أKـداف الـتعلم ومحتـو املـادة، وا�AÇـ1ات 

 .ا��ياتية للطالب، والقضايا املعاصرة املرتبطة tÜا

ع Oـ� عمليـات pعلمLـم، واملثـابرة ع�ـR تحقيـق ) 1 ويحفز الطالب ع�R الـشر
 .Kداف التعلمأ

وه من تقدم، أو ) 2 ز�	�ع الطالب ع�R وصف عمليات pعلمLم، وما أحر
 .ما واجLوه من صعو>ات

ـــــل Oــــــ� أعمـــــــالLم، ) 3 ـــــف pعليميــــــة؛ للتأمـ �ــــــشرك جميــــــع الطــــــالب Oــــــ� مواقـ
مال¼tم  .زوتقوUمLا، والتعلم من أعمال 

ـــة ) 4 �ــــساعد الطــــالب ع�ــــR تطــــوUر اســــ12اتيجيات التأمــــل الــــذاpي، ومراقبـ
 .عمالLم باستمرارأ

ـــوUر اســــــ12اتيجيات البحــــــث عــــــن املعلومــــــات، ) 5 ب الطــــــالب ع�ــــــR تطـــ ريــــــد
 .لوا��صو عل�tا

ُ�عـــز املعلـــم : 6، 2 ز
ـــذاpي  ــــــــھ الـــــــ َالتوجيــ

للطـــالب، والتأمـــل 
اtuم � إنجاOز. 

ــــاش ) 6 ة Oـــــ� النقــ لMن عـــــن املبــــــاد ريـــــوفر فرصـــــا للطــــــالب ليـــــصبحوا مــــــسؤ و
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مال¼tم، بطرUقة مفيدة وKادفة  .زوالتحدث مع 

,سية تلST حاجات الطالب، وخصائصLم، ) 1 ر�ستخدم اس12اتيجيات تد
 .وترا§� طبيعة أKداف التعلم

ق الفرديـــة ) 2 ,س؛ لتلبيـــة الفـــر ويكيـــف خططـــھ التعليميـــة، وطـــر التـــد ر ق
 .بMن الطالب

 .يطرح أسئلة تحفز ع�R النقاش والتفك1M، وحب @ستطالع) 3

ـــن أســـــــاليب الــــــشر) 4 ــا مــــ ح والعـــــــرض، تو¢ـــــــ� املفـــــــاKيم �ــــــستخدم أنواعـــــ
ف السابقة للطالب  .رxساسية للمادة، وتر>طLا باملعا

يتواصل مع الطالب باستمرار؛ للتحقق من أن التعليمات و�جراءات ) 5
والتفــس1Mات وا¢ـــ�ة لwــل الطـــالب، وUتعامــل بأســـلوب فاعــل مـــع حـــاالت 

 .سوء الفLم ا¦�تملة

wــار، وترســـيخ فLمLــم لLـــا، �ــستحدث فرصـــا للطــالب؛ الستكـــشاف xف) 6
 .وتحفM¥ اسÈيعاtÜم ملفاKيم املادة

يوظف اس12اتيجيات التقوUم من أجل التعلم؛ للتحقق من مدى فLم ) 7
 .الطالب، قبل @نتقال ملوضوع آخر

,س، بناء ع�R أحwام ) 8 Uة ع�R طر التد ريجر pعديالت طفيفة أو جذ قر ي
Uات فLمLــــم وpعلمLــــم، واقعيــــة مــــستقاة مــــن اKتمامــــات الطــــالب، ومــــستو

ضة رومستو مشاركtêم، وUنtêز الفرص للتعلم من xحداث العا  .ى

ـــــــــــستخدم : 6، 3 ـــــــــ �ـ
ـــــــــم  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ املعلـــ
ــــ12اتيجيات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ اســــ
,ــــسية متنوعــــة  رتد
ـــــــــستجيب  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ pـــ

 .طالب��اجات ال

ـــالي�tا، ) 9 �ــــستخدم مــــصادر متنوعــــة، و,ــــستفيد مــــن مــــواد التقنيــــة، وأسـ
 .و,عمل ع�p RعديلLا وتقوUمLا؛ لدعم pعلم الطالب

1 ( ��ــــستخدم اســــ12اتيجيات مختلفــــة؛ إلشــــراك الطــــالب Àــــشwل فاعــــل Oــــ
 .عمليات التعلم

ة xســئلة، واســتخدام ) 2 ريقــدم نمــاذج Oــ� املثــابرة وحــب @ســتطالع، وإثــا
� تخصصھO تحا4ي طلب العلم Sالعادات العقلية ال�. 

لياtuم، يÈـيح خAـ1ات pعلـم للطـالب pـشركLم Oـ� تحليـل أدو) 3 Kـم ومــسؤ وا ر
سة والبBت وا¦�تمع، وتنفيذKا � إطار املدOر. 

ـــام الــــــتعلم ع�ــــــR اســــــتخدام ) 4 �ــــــساعد الطــــــالب مــــــن خــــــالل أ�ــــــشطة ومLـــ
ة الوقـــــت،  tuم ع�ـــــR @عتمـــــاد ع�ـــــR الـــــذات، وإدا راســــ12اتيجيات تن�ـــــS قـــــد ر

لية، والتعامل باح12ام مع ÝخرUن ووpعزUز الشعو باملسؤ  .ر

يقــود املعلــم : 6، 4
ـــ1ات pعليميــــــــــة  خAـــــــ
ــــز  ــــــــ ـــــــالب، pعــ زللطـــــــ
ــــــــتقاللية  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ @ســـ
ــــــــــع  ـــــل مـــــــــ ــــــــ والتفاعــــــ

Ý ـــــاذ خــــــرUن، واتخــ
 .القرار

5 ( Rـــــ�ع الطـــــالب ع�	م التفاؤليـــــة وامل2¥نـــــة للمـــــستقبل، �ـــــtuــــر تطـــــوUر نظـ
ضع أKداف �Çصية وخطط لتحقيق ذلك  .ووتنفيذKا، و
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6 ( �ــــ ـــة Oــ ات املتاحـــ ات تقــــــوUم ا�Çيــــــا ـــا ري�ــــــ� فرصــــــا للطــــــالب؛ لتطــــــوUر مLـــ ر ً

ات ال	Çصية ات اتخاذ القرا را��ياة، ومLا  .ر

ـــاش، والتفاعــــــل، ) 1 ــــم للطــــــالب pـــــستد§� التفكMـــــ1، والنقــ ــــ� فـــــرص pعلـ ي�ـ
,س  .روالتأمل، ونقد الظواKر ذات الصلة بموضوع التد

ســــة ) 2 ريقـــدم مواقــــف pعليميـــة للطــــالب، pــــساعدKم ع�ـــR الــــتعلم، واملما
 حقيقيــــة، و@ســـÈيعاب، وع�ــــR تطبيـــق مــــا pعلمــــوه Oـــ� املــــادة، Oـــ� ســــياقات

 .قيمة ومفيدة

� أ�شطة حل املشكالت، و,	�عLم ع�R إيجاد ) 3O شرك جميع الطالب�
 .لحلو متنوعة، ومبتكرة

�ساعد الطالب ع�R تنفيذ مLام pعلم، تطرح مسائل وقضايا، تتطلب ) 4
ـــا، واســـــتخالص النتـــــائج،  تقـــــ�SÊ واستكـــــشاف وجمـــــع البيانـــــات، وتحليلLــ

 .لواق12اح ا��لو

ي�ــــــ� املعلـــــــم : 6، 5
للطـــــــالب مواقـــــــف 
ـــــة، pــــــــــسLم  pعليميــــ
ـــــتخدام  ــــــــ ــــــــ� اســـــــ ـــــــــ Oـــ

ات ال تفكMـــــــــ1 رمLـــــــــا
ــــا، والـــــــــــتعلم  العليـــــــ

 .مدى ا��ياة

ـــــS مLــــــــا) 5 ــــا�! $ ين�ــ ــــار بــــ ــــــار، ودعــــــــم xفwـــ ــــــرح xفwـ رات التواصـــــــل، وشــ
� ذلكO ن، مع توظيف أساليب التقنيةMK1اAوال. 

فاملعيـــار الــــسادس بمعـــاي1Mه الفرعيــــة يبـــMن ا��اجــــة إeـــR تواصــــل املعلـــم بوضــــوح مـــع طالبــــھ، 
ـــة واســــــعة مــــــن أســــــاليب  ـــMن مجموعـــ ة النقــــــاش، وعليــــــھ أن يختــــــار مــــــن بـــ ــــئلة؛ إلثــــــا رواســــــتخدام xســ

ات التفك1M واس12اتيج ريات التعلم ما يناس�tم لتحسMن معرفtêم وفLمLم ¦�تو املن[$، وتطوUر مLا ى
ات املعلــــم بكيفيــــة تقـــوUم مــــدى تحــــسن الطــــالب pعــــد  رالعليـــا وفــــو املعرفيــــة، كمــــا أن معرفـــة ومLــــا ق

� تحسMن pعلمLمO عناصرا أساسية
ً  ).2017املركز الوط"S للقياس، (ً

اجعة بناءةتقوUم pعلم الطال: املعيار الساÀع ● UدKم بتغذية  رب، وتز  :و

 �ًوUــــضم Kـــــذا املعيــــار خمـــــسة معــــاي1M فرعيـــــة، وســــتة وعـــــشرUن مؤشــــرا، كمـــــا Kــــو مو¢ـــــ� Oـــــ

� املركز الوط"S للقياس ) 3(لا��دو O 2017(كما جاء:( 

اجعة بناءة: املعيار الساÀع) 3(لجدو UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب، وتز  .و

� املؤشرات املعيار الفر§

، ومــــــن ذلـــــــك) 1 : ييبــــــMن املفــــــاKيم xساســـــــية Oــــــ� التقـــــــوUم والقيــــــاس ال12بـــــــو
ـــواع  ــــة تحليــــــل أنـــ ــــات، والــــــصدق، وأســــــاليب �حــــــصاء الوصــــــفي، وكيفيــ الثبــ

Kيم Oـ� لمختلفة من البيانات حو تحصيل الطالب، وكيفية دمـج Kـذه املفـا
,سية  .رخططھ التد

ــــــشرح : 7، 1 ــــــــ �ـــــــــ
املعلـــم مفـــاKيم 
ــــــــوUم،  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التقـــ
ـــــــھ،  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ وأنواعــــ
ـــــــھ  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ وأغراضــ
ـــــــة،  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ا¦Çتلفـــــــ

ات املوضــوعية، والتقــوUم ) 2 ريفـر بــMن xنـواع ا¦Çتلفــة للتقــوUم، 4االختبـا ق
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� املؤشرات املعيار الفر§

 .قاملعتمد ع�x Rداء، وUحدد مM¥ات وعيوب 4ل نوع، وطر إعداد أدواtuا

 .يمM¥ بMن أغراض التقوUم الtÓاÉي والبناÉي، وUو¢� اس12اتيجيات 4ل مtÓا) 3

4 (x 1Mن املعــــايMم، يبــــUســــة التقـــــو رخالقيــــة املطلــــوب @ل2ـــــ¥ام tÜــــا، عنــــد مما
 .واستخدام نتائجھ

ـــــــــــات  ــــــــ وأخالقيــــــــ
 .استخدامھ

�عــرف نظــم التقــوUم املطبقــة Oــ� التعلــيم العــام، كالئحــة تقــوUم الطالــب ) 5
ات  .رونظم @ختبا

غراض بنائية و�tائية، مستخدما أساليب نيواز بMن استخدام التقوUم أل) 1
� استخداماtuا مزايا وعيوب 4ل أسلوبO � .تقوUم متنوعة، يرا§

ـــة ألغراضـــــــھ، ) 2 ط املالئمــــ ـــــشر ــــــستمرة، وفقـــــــا للــ ــــصفة مـ ــــق التقـــــــوUم بـــ ويطبـــ
 .وصيغھ، بناء ع�R ا�Çطة املعدة

ــــــراض) 3 ــــ�S، و@عتيــــــــادي؛ ألغــ ـــــوUم الرســــ تقــــــــوUم : �ــــــــستخدم أســــــــاليب التقـــ
 .قوUم من أجل التعلم، والتقوUم بوصفھ عملية pعلمالتعلم، الت

�عـد أو يكيـف أدوات تقــوUم تناسـب طبيعـة أKــداف الـتعلم، 4ا��قائــب، ) 4
ض أعمـال  روp"�يالت الفيـديو، وملفـات التقـوUم، ونمـاذج املالحظـة، ومعـا

 .الطالب، وUتحقق من جودtuا

ومLــام pعلــم قواعــد التــ�üيح أل�ــشطة : يجيـد بنــاء محwــات تقــوUم، مثــل) 5
ات  ات عقليــــــة عليــــــا ومLـــــــا رحقيقيــــــة تتطلــــــب مــــــن الطــــــالب اســـــــتخدام مLــــــا ر

 . نالتواصل والتعاو

6 ( ��ـستخدم أدوات تقـوUم متنوعـة ��مـع شـواKد ع�ـp Rعلـم الطـالب، ترا§ـ
ات ال�S تضمنtêا أKداف التعلم ف واملLا � أنواع املعاO رالتنوع  .ر

ـــق : 7، 2 ــــــــ ــــــــ يطبــــ
َاملعلــم التقـــوUم  ُ

ـــــــة،  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ بفاعليـــ
ــــــة تقــــــــدم  ملراقبــ
ـــــالب،  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الطـــــــ
ـــــــز  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ وpعزUـــ

 .pعلمLم

لقياس مـدى فLـم الطـالب يطرح أسئلة فاحصة أثناء عمل ا¦�موعات؛ ) 7
ـــات أو  ــــ� مجموعـــ ـــ� أثنــــــاء عملLـــــم Oــ ـــظ الطــــــالب Oــ للمفـــــاKيم الرئBــــــسة، وUالحــ
مــــستقلMن، و,عــــد نتــــائج مالحظاتــــھ جــــزءا مــــن تقــــوUم أدا¼tــــم، وقيــــاس مــــدى 

 .تقدمLم

 لLـــم، و,ـــ	�عLم ع�ـــR �ــشرك طالبـــھ Oـــ� بنـــاء أKـــداف الــتعلم، أو �ـــشرحLا) 1
 .تWن�tا

� اشـتقاق محwـات التقـوUم، أو �ـشرحLا لLـم قبـل البـدء ) 2O شرك الطالب�
� أ�شطة ومLام التعلمO. 

�ستخدم اس12اتيجيات مختلفة للتقوUم الذاpي للطالب، مع pعزUـز ذلـك ) 3
سة ذلك  .ربأدوات تقوUم ذاpي pسLل ع�R الطلبة مما

ــــــــــشرك : 7، 3 �ـــــــــ
املعلـــم الطـــالب 
ـــات  ــــــــ ــــــ� عمليـــــ ــــــــ Oــ
ــــــــوUم،  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التقـــ

 .وتقوUم أدا¼tم

ـــــق أ) 4 ـــR �ــــــ	�ع الطــــــالب ع�ـــــــR تطبيـ tÜم ع�ــــ ـــاليب تقــــــوUم xقـــــــران، وUــــــد رســــ
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� املؤشرات املعيار الفر§

 .استخدامLا و@ستفادة من نتائجLا

يرا§ــ� تــ�üيح أعمــال الطــالب بدقــة وموضــوعية، معتمــدا ع�ــR محwــات ) 1
 .ق التحقق من خصائصLاتقوUم وا¢�ة، سب

��الت pسLل عملية تحليل نتائج ) 2 �O ي ريدو بيانات التقوUم Àشwل دو ن
 .الطالب كيفيا وكميا، باستخدام xساليب �حصائية املناسبة

ــــالب، وتحليلLــــــا ) 3 ـــات الطـ �ـــــستخدم Àعـــــض الAـــــ1امج التقنيــــــة؛ لتـــــدوUن بيانــ
tuاUم التحصيليةواستخالص املؤشرات والرسوم البيانية عن مستو. 

4 ( R�م عKساعدp ،مUة للطالب، وفقا لنتائج التقوU اجعة فو ريقدم pغذية  ر
� أدا¼tمO القوة والضعف � .التعرف ع�R نوا�

يوجــــھ الطــــالب لالســــتفادة مــــن التغذيــــة الراجعــــة ومتاÀعــــة تفعيلLــــا، مــــع ) 5
اتھ وإمwاناتھ  .رتكييفLا؛ لBستفيد مtÓا 4ل طالب، بما يتالءم مع قد

4 ،7 : �!üيـــــــــــــ
ـــــــة  ــــــــــم بدقـــــ املعلــ

أدوات 
ــــــــوUم،  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التقـــ
وUحلــــل بياناتـــــھ 
ــــــة تقــــــــدم  ملراقبــ
ـــــالب،  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الطـــــــ
ـــا؛  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ وتوظيفLـــــ
ــــــــسMن  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ لتحــــــ
ـــــــــــات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ عمليـــ
ــــــيم  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ التعلــــــ

 .والتعلم
ـــــــا، )6 ـــــــسية، وتطوUرKــ ,ـ ـــائج التقـــــــــوUم؛ لتوجيــــــــھ خططـــــــــھ التد ر �ــــــــستخدم نتـــــ

ه  WUيـــــة، وا��كـــــم عAــــ1 الـــــزمن ع�ـــــR مـــــستو تطـــــو روتحديــــد احتياجاتـــــھ التد ى ر
S¤امل. 

ق مــن صــدق يوثــق نتــائج تقــوUم الطــالب وفــق آليــة وا¢ــ�ة، تÈــيح التحقــ) 1
 .إجراءات التقوUم وعدالتھ

ات الطـــــالب، ونتـــــائجLم ) 2 ـــا زيـــــصمم نمـــــاذج متنوعـــــة ترصـــــد باســـــتمرار إنجــ
SÊ×ا وه خالل الفصل أو العام الد رال12اكمية، ومدى التقدم الذي أحر  .ز

ـــن نتــــائج الطــــالب وفقــــا ملتطلبــــات الئحـــــة ) 3 Uــــة وفــــصلية عـ Uر دو ر�عــــد تقــــا ر
KمتقوUم الطالب، وUتواصل tÜا مع ال  .رطالب وأولياء أمو

ـــق : 7، 5 ــــــــ ــــــــ ـــــــــ يوثـ
ــــــــــائج  ــــــــــم نتــ املعلــ
التقــــــوUم و,عــــــد 
ا  Uره وفقــــــــــ رتقــــــــــا
ـــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ لألنظمــــــــ
ـــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ التعليميــــــ

 .املتبعة

ــا و,ــــسLل الوصــــو إل�tــــا، تظLــــر ) 4 ــ"�الت þــــ�يحة وموثــــو tÜــ ليحــــتفظ Àــ ق
ـــــــــة  ــــة الرقميــ ــــــتخدام التقنيـــــــ ـ ـــــــــضمن اســــ ـــــصيل الطـــــــــــالب، وتتــ مـــــــــــراقبtêم لتحــــــ

 .والتقنيات �لك12ونية املساعدة

قوUصف املعيار الساÀع بمعـاي1Mه الفرعيـة كيفيـة اسـتخدام املعلـم للعديـد مـن طـر التقـوUم 
� املـــستو التعلي�ـــS، وتطبيقـــھ الســـ12اتيجيات املتوائeعلمـــا عـــاp عـــزp Sس، ال�ـــ, ىمـــة مـــع املـــن[$ والتـــد ً ز ر

وأســـاليب تقـــوUم متنوعـــة؛ ��مـــع شـــواKد وأدلـــة ع�ـــR تحـــسMن الطـــالب، وإصـــدار أحwـــام م�ـــ"�مة، 
ت اســـÈنادا إeـــR غايـــات املـــن[$ وأKدافـــھ، كمـــا يراقـــب املعلـــم مـــدى تحـــسن  ــاي1M، طـــو ًومب�يـــة ع�ـــR معـ ر

دKم بالتغذيـــة الراجعـــة الفعالــــة Oـــ� الوقـــت املناســـب، وUحـــتفظ Àــــ"�الت الطـــالب با وســـتمرار، وUـــز
لþــ�يحة ودقيقـــة وموثوقـــة يمكـــن الوصــو إل�tـــا بBـــسر، وكـــذلك �ــستخدم نتـــائج التقـــوUم؛ ملراجعـــة 
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ًبــرامج الــتعلم، وتقــوUم نجاحLــا، ثــم تقــوUم أدائــھ، واعتمــاد ذلــك أساســا إلجــراء التعــديالت، وتوجيــھ 

 ).2017املركز الوط"S للقياس، (قب��التخطيط املست

اسات السابقة   :رالد

اســــة  س، وقيـــــاس ):2017عبـــــد العــــال، (رد اســــة الـــــد ر Kـــــدفت إeــــR بنـــــاء برنـــــامج قــــائم ع�ـــــR د ر
ات التفك1M التأم�� وفاعلية الذات، لدى الطالب املعلمMن شعبة الرUاضيات،  � تنمية مLاO رفاعليتھ

رقة الثالثة شعبة الرUاضيات، بجامعـة عـMن شـمس، لبدايـة بwلية ال12بية، وقد تم اختيار طالب الف
الـــضابطة، : ال12بيـــة العمليـــة لLـــذه الفرقـــة، واتبـــع Kـــذا البحـــث املـــن[$ شـــبھ التجرTUـــS ذا ا¦�مـــوعتMن

�جــــات / والتجرWUيــــة، و>ــــإجراء تطبيــــق قب�ــــ نــــة بــــMن متوســــط د رÀعــــدي لwــــل مــــن ا¦�مــــوعتMن، واملقا ر
ْالتطبيقـــMن القب�ـــ� والبعـــدي، وتـــم  َ ْ ات التفكMـــ1 التـــأم��، ومقيـــاس فاعليـــة الـــذات، َ ربنـــاء مقيـــاس مLـــا

ات  س Oــــ� تنميــــة مLــــا اســــة الــــد ـــR د ـــة ال1Aنــــامج القــــائم ع�ـ ـــR فاعليـ اســــة إeـ روضــــبطLم، وتوصــــلت الد ر ر ر
 .التفك1M التأم�� وفاعلية الذات، لدى الطالب املعلمMن شعبة الرUاضيات

اســـة  اســـة إeـــR بنـــاء برنـــامج تـــ):2017عبيـــدة، (رد س ر Kـــدفت الد STU مق2ـــ1ح قـــائم ع�ـــR الـــد رد ر
 S$البح)lesson study( ـات نحـوKوتنميـة @تجا ،�,س �بـدا§ ات التـد ر، وتق�SÊ أثره Oـ� تنميـة مLـا ر

,س الرUاضـــيات، لــدى معل�ـــS الرUاضـــيات باملرحلـــة @بتدائيــة، وتwونـــت العينـــة مـــن  ا Oـــ� تـــد ّتوظيفLــ َ
ِ ر

ة املنوفيـــــة، واعتمـــــد ع�ـــــR املـــــن[$ شـــــبھ مـــــن معل�ـــــS الرUاضـــــيات باملرحلـــــة @بتدائيـــــة، بمحافظـــــ) 33(
ـــادي  ــــدي-قب�ـــــــ�(التجرTUــــــS تـــــــصميم أحـــ ــــن معل�ـــــــÀ( Sعــ ، حيـــــــث تـــــــم pعــــــرUض ا¦�موعـــــــة التجرWUيــــــة مـــ

س البح$ـــS، وتـــم تطبيـــق أدوات البحـــث قبليـــا و½عـــديا، وتـــضمنت  ًالرUاضــيات ل1Aنـــامج قـــائم ع�ـــR الـــد ً ر
Sـــدى معل�ـــــ ,س �بـــــدا§�، لــ ات التـــــد ـــا اســـــة بطاقـــــة مالحظـــــة مLــ رأدوات الد ر  الرUاضـــــيات، ومقيـــــاس ر

� حساب %�م xثر، O 1ةMجة كب ,س �بدا§�، وأتت قيمة بد ات التد ر@تجاKات نحو توظيف مLا ر ر
ات  س البح$ــO ،Sــ� تنميــة مLــا STU املق2ــ1ح، القــائم ع�ــR الــد رممــا �ــش1M إeــx Rثــر الكبMــ1 لل1Aنــامج التــد ر ر

 Sا لدى معل�Lات نحو توظيفKوتنمية @تجا ،�,س �بدا§  .الرUاضيات باملرحلة @بتدائيةرالتد

اسة pشو وشو  جLـات النظـر، ):Zhou & Xu,2017(رد اسة إeـR بحـث الـتعلم و و Kدفت الد ر
,س املــــــصغر،  ـــ� التــــــد س Oـــ ,س العلــــــوم، حــــــو أســــــلوب بحــــــث الــــــد رلــــــدى املعلمــــــMن ا¦�تملــــــMن لتــــــد ر لر

 R�اسة ع رواشتملت عينة الد ّ
ِ
� برامج pعليم معل�S من املعلمMن ا¦�تملMن للفM¥ياء والكيمياء،) 73(َO 

 �� التحلي�ـــÞاملـــس �O4ليـــة ال12بيـــة بكنـــدا، واســـتخدم الباحـــث املـــن[$ @ستكـــشا �Oـــ مـــا قبـــل ا�Çدمـــة، 
س، واملالحظـــات املتعلقـــة بـــاألداء  Uر @�عwاســـية، وخطـــط الـــدر والنـــو§�، واســـتخدم الباحـــث التقـــا ر

اســـــة ـــMن ا¦�تملـــــMن 4ـــــأدوات د ـــSÊ للمعلمــ ا×ــ رالد ا. ر ـــا تـــــضمنت أدوات الد لســـــة أســـــئلة حـــــو pعلـــــم ركمــ
اtuم، واKتمامـــــاtuم،  ,س املـــــصغر، وتـــــصو ـــ� التــــد س Oــ ـــث الـــــد ـــMن مـــــن أســــلوب بحــ راملعلمــــMن ا¦�تملــ ر ر
,س  س Oـــ� التـــد اســـة إeـــR أن بحـــث الـــد ,س املـــصغر، وتوصـــلت الد س Oـــ� التـــد ربأســـلوب بحـــث الـــد ر ر ر ر

,س العلـــوم، بنـــاء ع�ـــR البحـــث الـــذي  ة ع�ـــR تـــد اك، والقـــد راملـــصغر �ـــساعد ع�ـــR تنميـــة �د ر قـــام بـــھ ر
ـــتعلم امل¤ــــــS، وpعزUــــــز  ــــز الـــ ــــ� pعزUــ ـــة Oــ ات إيجابيـــ ــــو لــــــد�tم تــــــصو ــــا أنــــــھ 4ــ ، كمــ راملعلمــــــو ا¦�تملــــــو ن ن ن
ســـة مـــا pعلمـــھ  ,س العلــوم، مـــن خـــالل البحـــث، كمــا أنـــھ يـــوفر فــرص مما ر@Kتمامــات املتعلقـــة بتـــد ر

,س، والتغذيـــة الرا راملعلـــم، والـــتعلم مـــن ÝخـــرUن، و,ـــساعد ع�ـــR التفكMـــ1 التعـــاو�ي حـــو التـــد جعـــة ل
 .املستمرة

اســة  ات القــر ا��ــادي والعــشرUن، ):2018عمــر، (رد ن Kــدفت تنميــة الثقافــة البي&يــة، ومLــا ر
اسـة  رلدى طالب 4لية ال12بية، باسـتخدام برنـامج مق2ـ1ح Oـ� ال12بيـة البي&يـة، قـائم ع�ـR اسـ12اتيجية د

 �اســة Oـ س، وتمثلــت مجموعـة الد رالـد Uوس العلـوم، املــ) 14(ر رطالبــا مــن طـالب بwــالو ر"�لMن بمقــر ً
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بwليــة ال12بيــة، بجامعــة امللــك خالــد، وتــم اســتخدام املــن[$ شــبھ التجرTUــS، " 2-تر>يــة ميدانيــة علــوم"
SـــTّالبعـــدي، ¦�موعـــة واحـــدة، وأعـــد الباحـــث ثـــالث أدوات؛ لقيـــاس الثقافـــة / تـــصميم القيـــاس القل ْ َ

�م إعـداد بطاقـة مالحظـة؛ اختبار املعرفـة البي&يـة، ومقيـاس @تجاKـات البي&يـة، كمـا تـ: البي&ية، و�
ات القر ا��ادي والعشرUن، وكشفت نتائج البحث عن وجود %�م تأث1M كب1M لل1Aنامج  نلقياس مLا ر
ات  � تنمية الثقافة البي&ية، ومLاO س اسة الد � ال12بية البي&ية، والقائم ع�R اس12اتيجية دO راملق12ح ر ر

  .نالقر ا��ادي والعشرUن لدى طالب 4لية ال12بية

اســـة  اســـة تحليـــل املعـــاي1M املLنيـــة للمعلمـــMن باململكـــة ):2018ابـــو ث�تـــMن، (رد ر اســـtêدفت الد
� أداء معلم العلوم بمحافظة ضرUة، من وجLة O 1Mذه املعايK عرف مدى توفرpالعر>ية السعودية، و

،  واســـتخدم )أن$ـــ!/ ذكـــر(ســـنوات ا�AÇـــ1ة، والنـــوع : نظـــرKم، ومـــا العالقـــة بـــMن xداء، و>ـــMن متغMـــ1ات
اســة امليدانيــة مــن البا رحــث املــن[$ الوصــفي؛ لوصــف وتحليــل تلــك املعــاي1M، وتwونــت عينــة الد ّ

ِ
َ)32 (

اســـة Oـــ�) 14(معلمـــا، و  اســـÈبانة : رمعلمـــة، مـــن معل�ـــS العلـــوم بمحافظـــة ضـــرUة، وتمثلـــت أدوات الد
� أد) 89(تwونت من O 1Mجمع البيانات الكمية عن مدى توافر تلك املعاي �O اLسة؛ الستخدام اء رمما

اسة إRe أن �سبة تحقق @سÈبانة كwل  ، %461.65انـت ) 4ل املعـاي1M(رمعل�S العلوم، وتوصلت الد
قـــا pعـــود إeـــR ا�AÇـــ1ة، حيـــث إن ذو ا�AÇـــ1ة xقـــل مـــن  يو�ـــ� �ـــسبة متوســـطة، كمـــا أن Kنـــاك فر ) 8(و

، و�ـ� �ـسبة %54سـنوات 4انـت ) 8(ي، و�� �ـسبة جيـدة، وذو ا�AÇـ1ة xك�ـ1 مـن %76سنوات 4انت 
قـــا طفيفـــة pعـــود إeـــR النـــوع، حيـــث 4انـــت لإلنـــاث م وتوســـطة، أيـــضا؛ 4انـــت Kنـــاك فر ر، وللـــذ4و 63%ً

67.% 

اســة  STU، ملعل�ـــK  Sــدفت ال):2018خمـــBس، (رد اســـة إeــR التعـــرف ع�ــR فاعليـــة برنــامج تـــد رد ر
رمقـــر ال12بيـــة املLنيـــة، Oـــ� مرحلـــة التعلـــيم xسا×ـــO ،SÊـــ� ضـــوء املعـــاي1M املLنيـــة الوطنيـــة، Oـــ� تحـــسMن 
 �اســـة وعي�تـــھ مـــن جميـــع معل�ـــS ومعلمـــات مقـــر ال12بيـــة املLنيـــة Oـــ رأدا¼tـــم امل¤ـــS، تwـــو مجتمـــع الد ر ن

Kقــة قــصدية، خـــالل ) 15(م محافظــة الالذقيــة، والبــالغ عــددUم بطرK رمعلمــا ومعلمـــة، جــر اختيــا ى
 SÊ×ا َ، واعتمدت الباحثة املن[$ شبھ التجرSTU ذا ا¦�موعة )2015-2014(رالفصل الثا�ي للعام الد ُ

Uب معل�S مقر ال12بية  STU؛ لتد اسة؛ قامت الباحثة بWناء برنامج تد رالواحدة، ولتحقيق Kدف الد ر ر ٍر ٍ
,س أ�ـــش ٍطة املــــادة، Oـــ� ضـــوء املعـــاي1M املLنيـــة الوطنيــــة، واختبـــار تحـــصي�� مـــن نــــوع راملLنيـــة ع�ـــR تـــد ٍ

تھ الtÓائيــــة مــــن  Oــــ� صــــو ر@ختيــــار مــــن متعــــدد، تwــــو  ن ) 14(ِفقــــرة، و>طاقــــة مالحظــــة، تــــضمنت ) 38(ّ
ئBــسيا و ا  ًمعيـا ر رمؤشــرا، يمكــن مالحظtêـا Oــ� أداء معل�ــS مقــر ال12بيـة املLنيــة، وأظLــرت النتــائج ) 82(ًر ً

� تحسMن xداء امل¤S للمعلمMنفعالية الO 1نامج املق12حA. 

اســـة املومـــا�ي  اســـة فعاليـــة ال1Aنـــامج ):Al-Momani,2018(رد اســـة إeـــR د ر Kـــدفت Kـــذه الد ر
دن،  x �O الثانو S¤التعليم امل Sنية الوطنية، لدى معل�L1 املMر املعرفة حو املعايUلتطو STU رالتد ير ل

اسـة ع�ـR واسـتخدم الباحـث املــن[$ التجرTUـS، وا رشـتملت عينــة الد ّ
ِ
معلمــا ومعلمـة، Oـ� التعلــيم ) 67(َ

>ـــد، مـــtÓم ، Oـــ� مديرUـــة ال12بيـــة والتعلـــيم Oـــ� محافظـــة إ رامل¤ـــS الثـــانو إنـــاث، وتـــم ) 29(رذ4ـــو و ) 38: (ي
عة ع�R سـبعة ) 42(ن@عتماد ع�R اختبار املعرفة، أو املعرفة امل12اكمة، والذي يتwو من  زفقرة، مو

�,س، تقيــــيم pعلــــم الطــــالب، النمــــو فلــــس: (مجــــاالت، �ــــ س، تنفيــــذ التــــد رفة التعلــــيم، تخطــــيط الــــد ر
اســـة، )الـــذاpي للمعلـــم، القـــيم وxخالقيـــات املLنيـــة، واملعرفـــة 4xاديميـــة والتكنولوجيـــة ر، 4ـــأداة للد

ـــا ــR العديــــد مــــن النتـــــائج، مــــن أKمLـ اســــة إeــ ق ذات داللــــة إحـــــصائية : روتوصــــلت Kــــذه الد وتوجــــد فــــر



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
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� اختبـار ب) α = 0.05(ىبمستو O ،اسة رMن املتوسط ا��سا½ي ال12اج{� والتقدمي، ألداء أعضاء الد
STU املق2ـ1ح، وKـو  رتحسMن املعرفة بمعاي1M التنمية الوطنية كwل، ولwـل مجـال، ÀـسWب ال1Aنـامج التـد
 ،S"الوط S¤ر املU1 التطوMر املعرفة حو معايUتطو �O املق12ح STU لما �ع"S وجود فعالية لل1Aنامج التد ر

قو جدا(و) متوسط(لدى معل�S التعليم امل¤S، حيث تراوحت الفعالية بMن 
ً  ).   ي

اســـة 4ونـــدر وفK1Mـــوف  زد اســـة إeــــCoenders & Verhoef,2018:( R(ر ر Kـــدفت Kـــذه الد
س  س Oـ� املـدا رالكشف عن التنمية املLنيـة للمعلمـMن املبتـدئMن، وذو ا�AÇـ1ة، مـن خـالل بحـث الـد ر ي

اســـة ع�ـــR فـــرUقMنقالعليـــا، شـــمال شـــر Kولنـــدا، و راشـــتملت عينـــة الد ّ
ِ
ل�ـــشمل الفرUـــق xو معلمـــMن : َ

معلــــم كيميــــاء مبتــــدئ، ومعلــــم كيميــــاء ذو خAــــ1ة، ومــــشرف، ومعلــــم (يمبتــــدئMن، ومعلمــــMن ذو خAــــ1ة 
معلـم أحيـاء (، وUتـضمن الفرUـق الثـا�ي معلمـMن متعـددي التخصـصات )معل�S الكيميـاء Oـ� ا��امعـة

، ومعلـم لغـة إسـبانية مبتـدئ، ومعلـم اقتـصاد خAـ1ة، ومـشرف، ذو خ1Aة، معلم لغة Kولنديـة مبتـدئ
ســة العليــا Àــشمال شــر Kولنــدا التعــاو مــع قــسم )ومعلــم املعلمــMن Oــ� ا��امعــة ت املد ن، حيــث قــر ق ر ر

س، Oـــــ� بــــرامج التنميـــــة املLنيـــــة  ـــ� ا��امعــــة، باســـــتخدام أســــلوب بحـــــث الــــد رpعلــــيم معل�ـــــS العلــــوم Oــ
 SÊا×ــــ اســــة ا��الــــة النـــــو§�، م2015-2014رللمعلمــــMن، Oــــ� العــــام الد ـــتخدم الباحــــث مــــن[$ د ر، و اســ

ـــاو التنميـــــة املLنيــــــة  ــــل الـــــ�üف ال�ـــــS تÈنــ ـــام بتحليــ لواســـــتخدم الباحـــــث املقـــــابالت ال	Çـــــصية، وقــ
س، وp"�يالت الفيديو ال�S تم p"�يلLا أثناء الشرح داخل  رللمعلمMن باستخدام أسلوب بحث الد

ا×ــSÊ، واملناقـــشات Àعــد الــصفية مـــع املعلمــ ّالفــصل الد
س ر اســـة إeــR أن بحــث الـــد رMن، وتوصــلت الد ر

ي�ـــساعد Oـــ� التنميـــة املLنيـــة للمعلمـــMن املبتـــدئMن، وذو ا�AÇـــ1ة، ومتعـــددي التخصـــصات، مـــن خـــالل 
س  ـــا ســــاعد بحــــث الـــــد رتبــــادل ا�AÇــــ1ات، وxفwــــار، واملعتقـــــدات، املتعلقــــة بالعمليــــة التعليميــــة، كمــ

� �xشطة التعليمية الLادفة، وال12كM¥ التنمية املLنية للمعلمMن، من خالل pعزUز مشاركة الطالO ب
ا×ـSÊ، وUــصبح دو املعلــم  رع�ـR الطــالب، وpعزUــز التعـاو الــصفي بــMن الطـالب؛ ملناقــشة ا¦�تــو الد ر ى ن
اسية، كما  � حل املشكالت الدO مtuللطالب، ومساعد SÊ×ا رقائما ع�R مالحظة مستو التقدم الد ر ى

س : س مـــرحلتMن، وKمـــارتتـــضمن التنميـــة املLنيـــة القائمـــة ع�ـــR بحـــث الـــد رمرحلـــة تـــصميم خطـــة الـــد
يوإعدادKا لالستخدام الصفي، من خالل مواجLة ومناقشة املعلمMن املبتدئMن وذو ا�1AÇة للمنا%$ 

س ا¦Çطــط . رال12بوUـة، مــن منظــو pعلــم الطــالب رومرحلــة التطبيــق الـصفي ال�ــS يــتم ف�tــا تنفيــذ الــد
صد تقدم الطالب، ومناقشة النتائج، ومرا سرلھ، و   .رجعة خطة الد

اســــــة حــــــسن ولوكيتاســــــار وأوتـــــــامي وأنMــــــ¥ار  يد  Hasan, Lukitasari, Utami(ر
&Anizar,2019( ،�ات التفكMـ1 النقـدي و�بـدا§ نـة مLـا اسة إRe استكشاف ومقا ر Kدفت Kذه الد ر ر

والتفكMـــ1 بإيجابيــــة، لــــدى الطـــالب باإلضــــافة إeــــR �ـــشاط الطالــــب Oــــ� نمـــاذج @ستقــــصاء، والنمــــاذج 
س Oــ� بنجwولــو بإندونBــسيا، التعاونيـة ســة الــتعلم املـسÈند ع�ــR بحــث الــد ر، جنبــا إeــR جنــب، مــع مما ر ً

 Rـــ�اســة ع رواشــتملت عينـــة الد ّ
ِ
س والـــتعلم ) 65(َ اســيMن، تـــم تطبيـــق بحــث الـــد رطالبـــا مــن فـــصلMن د ر

�، و>طاقـة eالوصـفي، وتـم اسـتخدام @ختبـار املقـا Sما، واستخدم الباحث املن[$ الك�ـtالتعاو�ي عل�
اســــةمال اســــة، ومــــن نتــــائج الد رحظــــة، 4ــــأدوات للد س أســــLم Oــــ� : ر رأن الــــتعلم القــــائم ع�ــــR بحــــث الــــد

ــــاو�ي،  ــــ1 الناقـــــد و�بـــــدا§�، باإلضـــــافة إeـــــR فاعليـــــة الطالـــــب Oـــــ� الـــــتعلم التعـ ات التفكMـ رتحـــــسMن مLـــــا
س، أثنــاء عمليــات الـتعلم، ســواء عــن طرUــق  ات بحــث الـد Uجيا مــع دو روتحـسMن �ــشاط الطــالب تـد رر ً

 .  أو التعلم التعاو�ي@ستقصاء
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اسات السابقة   :رالتعليق ع�� الد

� موضوعLا الرئBس، والLدف العام، إال أ�tا O اسات السابقة اسة ا��الية مع الد رتتفق الد ر
�اسة، و� � عدة جوانب تمثل الفجوة العلمية ال�p Sعا��Lا Kذه الدO اtÓرتختلف ع: 

>طــا للمــشwلة البحثيــة بــاملت .1 اســة  رتــضمنت Kــذه الد بحــث (غ1Mات املعاصــرة، فكــال املتغMــ1ين ر
س، واملعـــاي1M املLنيـــة الوطنيـــة ، كمـــا أنـــھ ال توجـــد ) رالـــد Oـــ� امليـــدان ال12بـــو يمتغMـــ1ات حديثـــة 

اسة  � _ حسب علم الباحثة_ردO ،س؛ للكشف عن فاعلية أداء املعلم راستخدمت بحث الد
 .ضوء املعاي1M املLنية الوطنية

د املر .2 اسة قد تز وكما أن Kذه الد اجعـة، فيمـا ر ركز الوط"S للتطـوUر امل¤ـS التعلي�ـS، بتغذيـة 
س STU القائم ع�R بحث الد ريخص ال1Aنامج التد  .ر

ار  .3 اســة لتقــديم ال1Aنـامج الــو يجـاءت Kــذه الد ز ســة (ر بحــث –رالتطــوUر امل¤ــS القـائم ع�ــR املد
س  املعلـم ، كما أعده املركـز الـوط"S للتطـوUر امل¤ـS التعلي�ـS، والـذي �tـدف إeـR تطـوUر)-رالد

Uــة  ا Àــشwل متــدرج ومــستمر، يبقــى معــھ مــدى مــس1Mتھ املLنيــة، وKــذا مــا tuــدف إليــھ الر ؤمLنيــ ً

ـــ� ضـــــوء املعـــــاي1M املLنيـــــة . 2030الـــــسعودية  ىوجـــــاء مـــــن خاللLـــــا قيـــــاس مـــــستو أداء املعلـــــم Oــ
 .الوطنية

ـــاءت Kـــــذه  .4 ـــة الوطنيـــــة، ومـــــن Kنـــــا جــ ـــيم نحـــــو املعـــــاي1M املLنيــ ة التعلــ ا رأصـــــبح توجـــــھ أنظـــــار و ز
ا � ضو¼tارالدO نMمستو أداء املعلم R�س ع STU بحث الد ىسة لتقديم جدو ال1Aنامج التد رى  . ر

اســــة ع�ــــR أداpــــي بطاقــــة .5 ـــات، : راشــــتملت Kــــذه الد املالحظــــة، واملقابلــــة؛ لــــضمان جمــــع البيانـ
 .وp	Çيص الواقع بدقة

اســــات، حيــــث  ــا ســــبقLا مــــن د ـــ1ا ممــ ـــة ا��اليــــة اســــتفادت كثMـ اسـ روممــــا ال شــــك فيــــھ أن الد ر
ل توظـــف كثMـــ1ا مـــن ا��Lـــود الـــسابقة؛ للوصـــو إeـــp Rـــ	Çيص دقيـــق للمـــشwلة ومعا��têـــا حاولـــت أن ً

اسات السابقة ما يأpي �، ومن جوانب @ستفادة العلمية من الدeل شموwشÀر: 

اســـات الــسابقة Oــ� الوصــو إeــR صــياغة دقيقـــة  .1 اســة ا��اليــة مــن جميــع الد لاســتفادت الد ر ر
س فاعليـــة برنـــام: (للعنـــوان البح$ـــS، املوســـوم ب STU قـــائم ع�ـــR بحـــث الـــد رج تـــد  Lesson"ر

Study "نية الوطنيةL1 املMضوء املعاي �O أداء معلمات العلوم بمنطقة نجران R�ع.( 

اســات الـسابقة Oــ� الوصـو للمــن[$ املالئـم لLــذه  .2 اســة ا��اليـة مــن جميـع الد لاسـتفادت الد ر ر
اسة  .رالد

اســـات الـــ .3 اســـة ا��اليـــة نتـــائج وتوصـــيات ومق12حـــات الد روظفـــت الد سابقة Oـــ� دعـــم مـــشwلة ر
اسة  . رالد

اسة .4 � صياغة أدوات الدO اسة ا��الية راستفادت الد  .ر

� إثراء �طار النظر .5O اسة ا��الية ياستفادت الد  .ر



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
 ...علوم بمنطقة نجران في ضوء المعايير المهنية على أداء معلمات ال
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ـــار  .6 اســـــات الـــــسابقة 4لLـــــا Oــــ� تحديـــــد محـــــاو �طــ ـــة مــــن الد اســـــة ا��اليــ ركمــــا اســـــتفادت الد ر ر
، والتعرف ع�R كيفية تفس1M النتائج  .يالنظر

اسة   : وإجراءا{|ارمن}zية الد

اسـة س :رمـن}� الد STU قـائم ع�ــR بحـث الــد ر للكــشف عـن فاعليــة برنـامج تــد ع�ــLesson Study " R"ر
أداء معلمــات العلــوم بمنطقـــة نجــران، Oـــ� ضــوء املعـــاي1M املLنيــة الوطنيـــة تــم اســـتخدام املــن[$ شـــبھ 

STUالتجر.  

اسة  : رمتغ0/ات الد

STU القائم ع�R : املتغ1M املستقل -1 سرال1Aنامج التد  .ربحث الد

� ضوء املعاي1M املLنية الوطنية: املتغ1M التاÀع -2O أداء معلمات العلوم. 

اســــة Oــــ� الفــــصل :رمجتمـــع الد ن يتwــــو مــــن جميـــع معلمــــات العلــــوم، للمرحلــــة املتوســـطة، والثانوUــــة، 
SÊا×ـــــ ، مـــــن العـــــام الد ـــx SÊو ا×ــ رالد ــــيم منطقـــــة K /1440ــــــ1439: لر ة pعلـ س التاÀعـــــة إلدا ـــدا رKــــــ، باملــ ر

ن املعلمات)268(بالغ عددKم نجران، وال  .و، بحسب إحصاءات شؤ

اسة رعينة الد ّ
ِ

َ:  

اسة من  ر تwونت عينة الد ّ
ِ
معلمة، من معلمات العلوم للمرحلة املتوسـطة، والثانوUـة، ) 30(َ

Kن بطرUقة قصدية، لألسباب Ýتية س مدينة نجران، وتم اختيا ربمدا  :ر

t�Uا يقيام قسم العلوم الطبيعية باإلشـراف ال12بـو بتحد .1 س؛ لتـد ة مـن املـدا ريـد عينـة مختـا ر ر ّ
ِ
َ

 STU س(رع�R ال1Aنامج التد س؛ )ربحث الد � 4ل عام عينة من املـداO دف القسمtêر، حيث �س ّ
ِ
َ

س t�Uا ع�ــK Rــذا ال1Aنـامج ح�ــ! يــتم @نtêــاء مـن جميــع املــدا رلتـد و>نــاء ع�ـR مــا حــدده القــسم . ر
س من تلك الع س؛ قامت الباحثة باختيار عدة مدا َمن مدا ر  .ِّينةر

س ال�ـS تـر*� تنفيـذKا  .2 راختيار قسم العلوم الطبيعية باإلشراف ال12بو ¦�موعـة مـن املـدا ي
 STU س(رلل1Aنـامج التـد Àعـد عقـده ملعلمـات العلـوم، وع�ـK Rـذا xسـاس تـم اختيـار ) ربحـث الـد

س العينة ّمدا َ
ِ  .ر

STU املعـــد لــــھ .3 س Àعــــد حـــضو معلمــــات العلـــوم لل1Aنــــامج التــــد ريـــتم تنفيــــذ بحـــث الــــد ، وذلــــك رر
غبــــtêن، ومـــدى اســــتعدادKن ومـــشاركtêن س؛ . ربحـــسب  Oــــ� أســـس بحــــث الــــد روKــــذا مــــا ذكـــر  َ ِ

ُ

Uــا  س عنــدما تفــرض إجبا ه، حيــث ال يتوقــع نجــاح فــر بحــث الــد رًلــضمان نجاحــھ واســتمرا ر قر
) ، وع�ـــK Rـــذا xســـاس تـــم اختيـــار معلمـــات العلـــوم الراغبـــات باملـــشاركة Oـــ� ). 2014يالـــشمر

س  .ربحث الد

اسة ع .4 س، البالغ عددKن رتمت الد  .معلمة) 30(ر�R مجموعة معلمات العلوم من عدة مدا
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اسة   :رأداتا الد

 :بطاقة املالحظة: أوال

 :الLدف من بطاقة املالحظة -1

 1Mضـوء املعـاي �tuدف بطاقة املالحظة، إRe قياس أداء معلمات العلـوم بمنطقـة نجـران، Oـ
� مجال O نية الوطنيةLز التعلم(املUعزp .( 

ـــــــــد ا -2 ـــــــــــةتحديــــ ـــــة املالحظــ ـــــــــ� بطاقــــــــ ــ ــــــضمنة Oــ ــــرات، املتـــــــ ــــــة، واملؤشـــــــــ ـــــــــاي1M املLنيـــــــ ـــن املعــــ ــــــــ ـــــــال مــ :                                  ¦�ــــــ
ة مــــن املركــــز  رتــــم @طــــالع ع�ــــR املعــــاي1M املLنيــــة للمعلمــــMن باململكــــة العر>يــــة الــــسعودية، الــــصاد

ســــة ، و>نــــاء عليــــھ؛ تــــم اختيــــار ا¦�ــــال الثــــا�ي مtÓــــا؛ ل12كMــــ¥ه)2017(الــــوط"S للقيــــاس  ر ع�ــــR املما
Uن، وKما)pعزUز التعلم: (التعليمية، وKو ر، حيث يÈناو معيا  :ل

ه ع�ــR خمــسة معـــاي1M : املعيــار الــسادس • رtuيئــة فـــرص لــتعلم الطــالب وpعزUــزه، و,ـــشتمل بــدو
 .فرعية، وثالثMن مؤشرا

اجعة بناءة، حيث �شتمل Kو Ýخر : املعيار الساÀع • UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز و
R�ن مؤشراعU1 فرعية، وستة وعشرMخمسة معاي . 

ة إجرائيـــة قــــص1Mة تـــصف مظــــاKر xداء، حيـــث يمكــــن  رحيـــث إن 4ـــل مؤشــــر مـــصاغ Oــــ� عبـــا
ٌ

� أدا¼tنO اLس، لقياس تحقق, � أداء معلمات العلوم أثناء التدO اLا، وقياسLعضÀ رمالحظة. 

جات :التقــدير الك�ـــS ألداء املعلمــات -3 ؛ ح�ــ! يمكـــن التعـــرف رتـــم اســتخدام التقـــدير الك�ــS بالـــد
� 4ل معيار من معاي1M ا¦�ال الثا�ي، من املعاي1M املLنيةO ات معلمات العلومUمستو R�ذا . عKو

>ــا§�، وKــو 4ــاآلpي جــة تحقــق xداء للمؤشــر، مــن خــالل مقيــاس  رالتقــدير قــائم ع�ــR أســاس د : ر
جـة تحقـق xداء للمؤ) منعدمة– ضعيفة – متوسطة–عالية ( شـر عاليـة ر، بحيث إذا 4انـت د

جـــات(فإ�tـــا pعطـــى  جتـــMن(، وإذا 4انـــت متوســـطة فإ�tـــا pعطـــى )رثـــالث د ، وإذا 4انـــت ضـــعيفة )رد
جـــة واحـــدة(فإ�tـــا pعطـــى  روwUـــو دو القائمـــة ). صـــفرا(، أمـــا إذا 4انـــت منعدمـــة فإ�tـــا pعطـــى )رد ن

 .املؤشر ألداء املناسب ىاملستو أمام) √(باملالحظة Kو وضع عالمة 

ة xولية لبطاقة امل -4 tuيئة فرص لتعلم "تم تصميم بطاقة pشمل مؤشرات معيار  :الحظةرالصو
ـــزه ـــــددKا " الطـــــــالب وpعزUــــ ــــار ) 30(، البـــــــالغ عــ ـــرا، ومؤشـــــــرات معيـــ ـــــالب "ًمؤشــــ ـــــم الطــ ـــوUم pعلــ تقــــ

اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  .مؤشرا) 56(ًمؤشرا، بمجموع ) 26(، والبالغ عددKا "و

أي مجموعة من وح�! يتم تحديد أي املؤشرات املناسبة لبطاقة امل رالحظة؛ تم استطالع 
� تحديدKاO ،س, � املنا%$ وطر التدO نM1اء واملتخصصAÇن، من ا�Mرالسادة ا¦�كم  . ق

ًو>ناء ع�R ما تم تحديده من قبل ا¦�كمMن؛ وصـل عـدد املؤشـرات ال�ـS مـن خاللLـا يمكـن 

 Rـــeظ مـــن خـــالل بطاقـــة املالحظـــة إ يئـــة فـــرص لـــتعلم tu(ًمؤشـــرا، حيـــث اشـــتمل معيـــار ) 42(أن تالحـــ
� حMن بلغ عدد مؤشرات ) 30(ع�R جميع مؤشرات Kذا املعيار، والبالغة ) الطالب وpعزUزهO ،ًمؤشرا

اجعة بناءة(معيار  UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز   .ًمؤشرا) 26(ًمؤشرا من أصل ) 12(ع�R ) و
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ق ا¦�كمـــMن، للتأكـــد مــن صـــدق بطاقـــة املالحظــة؛ تـــم اســتخدام صـــد: صــدق بطاقـــة املالحظــة -5
ّ

، ولتحقيق ذلك؛ تم عرض البطاقة 4املة ع�R مجموعـة  يوذلك باتباع طرUقة الصدق الظاKر
 �أ�tـــم Oـــ ,س؛ إلبـــداء  رمـــن الـــسادة ا¦�كمـــMن، مـــن ا�AÇـــ1اء وا¦ÇتـــصMن Oـــ� املنـــا%$ وطـــر التـــد ر ق

 تحديد مناسبة املؤشـرات للموضـوع، دقـة توصـيف املؤشـرات،  التناسـب بـMن :ا��وانب Ýتية
عاي1M الرئBسية، والفرعية، مالءمة أسلوب التقدير املتبع الذي أعتمد ع�ـR املقيـاس الر>ـا§� امل

ومن خالل ما تم تحديده من قبل ا¦�كمMن ملؤشرات بطاقة املالحظة، تم حساب للمؤشرات، 
 .�سب اتفاق ا¦�كمMن لبطاقة املالحظة

يو¢� �سب اتفاق ا¦�كمMن ع�R ا��وانب ) 4(لوا��دو pÝي 
ّ

� بطاقة املالحظةO السابقة: 

  )4(لجدو 

 1Mضـوء املعــاي � �ـسب @تفـاق بــMن ا¦�كمـMن ع�ــR مؤشـرات بطاقــة مالحظـة أداء معلمــات العلـوم، Oــ
ّ

 .املLنية الوطنية

 �سب @تفاق عناصر التحكيم م

 % 100 . مناسبة البطاقة للغرض املوضوعة لھ 1

 %71.85 . دقة توصيف املؤشرات 2

� البطاقةمالءمة أسل 3O 100 .وب التقدير املتبع% 

 %71.85 . التناسب بMن املعاي1M الرئBسية، واملعاي1M الفرعية املتضمنة ف�tا 4

 %85.92 .متوسط �سب @تفاق 6

ليت-� من ا��دو السابق أن �سب اتفاق ا¦�كمMن ع�R جوانب التحكيم تراوحـت مـا بـMن 
فـــتح هللا، (، و�ـــR �ـــسب اتفـــاق عاليـــة %)85.92(، و4ـــان متوســـط �ـــسب @تفـــاق %)100-% 71.85(

2006( 1Mضـــوء املعـــاي �، ممـــا يـــدعو إeـــR الثقـــة Oـــ� صـــالحية بطاقـــة مالحظـــة أداء معلمـــات العلـــوم، Oـــ
، واعتAـ1ت �ـسبة . املLنية الوطنية؛ لقياس ما tuدف إليھ نKذا وقد تم pعديل ما أشـار إليـھ ا¦�كمـو

ّ

ًاتفاق ا¦�كمMن مؤشرا لصدقLا، مما يدعو  ّ
� النتائج ال�S يمكن التوصل إل�tا Àعد تطبيق O الثقة Reإ

� ضوء املعاي1M املLنية الوطنيةO بطاقة املالحظة لقياس أداء معلمات العلوم. 

 :ثبات بطاقة املالحظة -6

 Rــــــ�ب عU اســــــة؛ للتــــــد ـــة الد ــــات العلــــــوم خــــــارج عينـــ ة ثــــــالث معلمــــــات مــــــن معلمــ Uــــــا رتـــــم أوال  ر ر ّز
ِ
َ ً

وKـو . استخدام أسلوب اتفاق املالحظـات ��ـساب ثبـات البطاقـةثم تم . استخدام بطاقة املالحظة
ِمـا �ع"ــS قيــام أك�ــ1 مــن مالحظـة Àعمليــة املالحظــة، ثــم حــساب �ـسبة @تفــاق و@خــتالف بيــtÓم، فــإن 

 .4انت عالية ف~S دليل ع�R ثبات بطاقة املالحظة، والعكس �þيح

ـــة، ومـــــشرفتان مـــــن مـــــشرفات العلـــــوم، بمالحظـــــة أدا ـــن ) 6(ء وقـــــد قامـــــت الباحثــ ـــات مــ معلمــ
ط املالحظــــة ا��يــــدة،  ومعلمـــات العلــــوم، خــــارج العينـــة كعينــــة اســــتطالعية، مـــع مراعــــاة جميــــع شـــر ّ َ

ِ
مــن بــدء وانtêــاء املالحظــة، وتــم حــساب معامــل @تفــاق بــMن املالحظــات باســتخدام معادلــة  ِوتوحيــد  ز

 :حسب املعادلة Ýتية) Cooper(4و>ر 

 100× ) عدد مرات @ختالف+دد مرات @تفاق ع/ (عدد مرات @تفاق= �سبة @تفاق
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  ) 5(لجدو 

 ِيو¢� معامل @تفاق بMن املالحظات لwل معلمة ع�R حدة

 معامل @تفاق )املعلمة(رقم املالحظة 

1 0.91 

2 0.94 

3 0.95 

4 0.90 

5 0.96 

6 0.93 

 0.93 .ال�سبة العامة للثبات الك�� لبطاقة املالحظة

 :ات @تفاق و@ختالف بMن املالحظات، تبMن ما يأpيو½عد حساب عدد مر

 %).96(أك1A �سبة أتفاق بMن املالحظات 4انت  -

 %).90(أقل �سبة اتفاق بMن املالحظات 4انت  -

 �eبنــود بطاقــة املالحظــة حــوا Rــ�ــو %)93(وقــد 4ــان متوســط �ــسبة اتفــاق املالحظــات عKو ،
 ).2006فتح هللا، (ستخدام مؤشر 4اف ع�R ثبات بطاقة املالحظة، وصالحيtêا لال

 :بطاقة املقابلة: ًثانيا

tuـــدف بطاقـــة املقابلـــة، إeـــR قيـــاس أداء معلمـــات العلـــوم بمنطقـــة : الLـــدف مـــن بطاقـــة املقابلـــة -1
� مجال O نية الوطنيةL1 املMضوء املعاي �O ،ز التعلم(نجرانUعزp.( 

ــــــة  -2 ـــــــــ� بطاقــــــــ ـــــضمنة Oـــــ ــــ ـــــــــــرات، املتـــــ ـــة، واملؤشـــ ـــــــــ ـــــاي1M املLنيــ ــــــن املعـــــــــ ــــــال مــــــــ ـــ ــــــــــد ا¦�ـــــ ــــــــــةتحديــــ :                                  املقابلــــ
ة مــــن املركــــز  رتــــم @طــــالع ع�ــــR املعــــاي1M املLنيــــة للمعلمــــMن باململكــــة العر>يــــة الــــسعودية، الــــصاد

ســــة )2017(الــــوط"S للقيــــاس  ر، و>نــــاء عليــــھ؛ تــــم اختيــــار ا¦�ــــال الثــــا�ي مtÓــــا؛ ل12كMــــ¥ه ع�ــــR املما ً

Uن، وKما، حيث يÈناو)pعزUز التعلم: (التعليمية، وKو ر معيا  :ل

ه ع�ــR خمــسة معـــاي1M : املعيــار الــسادس • رtuيئــة فـــرص لــتعلم الطــالب وpعزUــزه، و,ـــشتمل بــدو
 .فرعية، وثالثMن مؤشرا

اجعة بناءة، حيث �شتمل Kو Ýخر : املعيار الساÀع • UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز و
 .ع�R خمسة معاي1M فرعية، وستة وعشرUن مؤشرا
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ة إجرائية قص1Mة تصف مظاKر xداء، حيث يمكن طرح حيث إن 4ل مؤشر م � عباO رصاغ
ٌ

 �ة أسـئلة ومواقـف؛ لقيـاس تحققLـا Oـ� أداء معلمـات العلـوم، Oـ � صوO وwا كمقابلة، تtÓرالبعض م ن
 .حال عدم التمكن من مالحظtêا

جات؛ ح�ــ! يمكـــن التعـــرف : التقــدير الك�ـــS ألداء املعلمــات -3 رتـــم اســتخدام التقـــدير الك�ــS بالـــد
� 4ل معيار من معاي1M ا¦�ال الثا�ي، من املعاي1M املLنيةع�O ات معلمات العلومUمستو R . ذاKو

>ــا§�، وKــو 4ــاآلpي جــة تحقــق xداء للمؤشــر، مــن خــالل مقيــاس  رالتقــدير قــائم ع�ــR أســاس د : ر
جـة تحقـق xداء للمؤشـر عاليـة ) منعدمة– ضعيفة – متوسطة–عالية ( ر، بحيث إذا 4انـت د

جـــات(فإ�tـــا pعطـــى  جتـــMن(، وإذا 4انـــت متوســـطة فإ�tـــا pعطـــى )رثـــالث د ، وإذا 4انـــت ضـــعيفة )رد
جة واحدة(فإ�tا pعطى  روwUو دو القائمة ع�R ). صفرا(، أما إذا 4انت منعدمة فإ�tا pعطى )رد ن

 .ىأمام املستو املناسب ألداء املؤشر) √(تحليل إجابات أسئلة املقابلة Kو وضع عالمة 

ة xولية لبطاقة  -4 tuيئـة فـرص لـتعلم "تم تصميم بطاقـة pـشمل مؤشـرات معيـار : املقابلةرالصو
ـــزه ــــــالغ عـــــــددKا "الطـــــــالب وpعزUــــ ـــــالب "ًمؤشـــــــرا، ومؤشـــــــرات معيـــــــار ) 30(، البـ ــــم الطــ تقـــــــوUم pعلـــ

اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  .ًمؤشرا) 56(ًمؤشرا، بمجموع ) 26(، والبالغ عددKا "و

أي مجموعـــة مـــن وح�ــ! يـــتم تحديــد أي املؤشـــرات املناســبة لبطاقـــة  راملقابلــة؛ تـــم اســتطالع 
� تحديدKاO ،س, � املنا%$ وطر التدO نM1اء واملتخصصAÇن، من ا�Mرالسادة ا¦�كم  . ق

 �O اtêال يمكن مالحظ Sن؛ وصل عدد املؤشرات ال�Mما تم تحديده من قبل ا¦�كم R�ًو>ناء ع

ــ� بطاقـــة املقابلـــة؛ لتــــصبح مwونـــھ ممـــا ت تقـــوUم pعلــــم (بقـــى مــــن معيـــار نأداء معلمـــة العلـــوم؛ لتwـــو Oــ
اجعة بناءة UدKم بتغذية  رالطالب وتز  .ًمؤشرا) 14(، حيث اشتمل ع�R )و

للتأكد من صدق بطاقة املقابلة؛ تم استخدام صدق ا¦�كمـMن، وذلـك : صدق بطاقة املقابلة -5
ّ

، ولتحقيــق ذلــك؛ تـم عــرض البطاقــة 4املــة ع�ــR مجموعــة مــن  يباتبـاع طرUقــة الــصدق الظــاKر
� ا��وانب السادة ا¦O مtأ� ,س؛ إلبداء  � املنا%$ وطر التدO نMتصÇ¦1اء واAÇن، من ا�Mر�كم ر ق

 تحديــد مناســبة املؤشــرات للموضــوع، دقــة توصــيف املؤشــرات،  التناســب بــMن املعــايÝ: 1Mتيــة
 �ــــاس الر>ــــــا§ ـــR املقيــ الرئBـــــسية، والفرعيــــــة، مالءمــــــة أســــــلوب التقــــــدير املتبــــــع الــــــذي أعتمــــــد ع�ـــ

 .للمؤشرات

ـــة املقابلــــة تــــصميم بطا -6 ـــاح �جابــــة(قـ ـــة ال�ــــx:( Sســــئلة ومفتـ  تــــم وضــــع مؤشــــرات بطاقــــة املقابلـ
ـــق  ـــة تحقــ جــ ــــاس د ــــة؛ لقيـ ــــئلة، أو مواقـــــف مفتوحـ ــــة أسـ رحـــــددت مـــــن قبـــــل ا¦�كمـــــMن ع�ـــــK Rيئـ ُ

املؤشرات لدى معلمات العلوم، كما تم إعداد مفتـاح لإلجابـة ع�ـR أسـئلة بطاقـة املقابلـة، مـن 
نـة إجابـات معلمــات خـالل الرجـوع للكتـب وxدبيـات و اسـات املتعلقــة باملوضـوع؛ ليـتم مقا رالد ر

ىالعلــوم بمفتــاح �جابــة، وتحديــد مــستو تحقــيقLن ألداء املعــاي1M املLنيــة الوطنيــة، مــن خــالل 
ة تحليل بطاقة املقابلة  . راستما

 تـم التأكـد مـن صـدق بطاقـة املقابلـة ومفتـاح إجابtêـا باسـتخدام صـدق : صدق بطاقة املقابلـة -7
، حيـــث تـــم عرضـــLا ع�ـــR مجموعـــة مـــن ا¦ÇتـــصMن Oـــ� ا¦�كمـــ يMن، عـــن طرUـــق الـــصدق الظـــاKر

ضــــوحھ، : العلـــوم واملنــــا%$؛ وذلــــك ل��كــــم ع�ـــR بنــــود البطاقــــة، مــــن حيـــث ومناســــبة الــــسؤال و
، و�ــــ� �ــــسبة اتفــــاق %)89.28(و4ــــان متوســــط �ــــسب @تفــــاق . ومناســــبة �جابــــة ع�ــــR الــــسؤال

ـــد تــــم التعــــ)2006فــــتح هللا، (عاليــــة ديل بخــــصوص صــــياغة Àعــــض xســــئلة، كمــــا تــــم ، Kــــذا وقـ
اء ا¦�كمMن، ثم تم القيام بمقابلة ثالث معلمـات مـن معلمـات العلـوم  رpعديل �جابات وفقا آل ً
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ّخـارج العينـة؛ للتأكـد مــن سـالمة صـياغة xســئلة، ومـدى فLمLـن لLـا، ثــم وضـع بطاقـة املقابلــة  َ
ِ

tuا الtÓائية � صوO اtêروإجابة أسئل. 

tuا الtÓائيةمحتوUات مwونا -8 � صوO ائية لبطاقة املقابلة :رت بطاقة املقابلةtÓة ال ر تم وضع الصو
 Rـــ�ا، حيـــث احتـــوت عtêأســـئل Rـــ�عـــد 4ـــل ) 14(و�جابــة عÀ ـــان خـــالwًســـؤ@ مفتوحــا، مـــع تـــرك م ً

 .سؤال؛ لتدوUن إجابة املعلمة من خاللھ

ج تقرUبا إذا أعيد تطبيقھ أن �عطي املقياس نفس النتائ:  وUقصد بالثبات: ثبات بطاقة املقابلة -9
ُ ً

ف ، حيـــث تـــم )2006فـــتح هللا، (وع�ـــR نفـــس �xـــÇاص Oـــ� ف2ـــ1تMن مختلفتـــMن، وOـــ� نفـــس الظـــر
التأكد من ثبـات بطاقـة املقابلـة عـن طرUـق اسـتخدام أسـلوب اتفـاق ا¦�لـالت، وقـد اسـتعانت 

جابـــة ُالباحثـــة بمـــشرفتMن للعلـــوم، حيـــث قامـــت 4ـــل مـــtÓن، منفـــردة، Àعمليـــة تحليـــل مـــستقلة إل
ّســتة معلمــات خــارج العينــة  َ
، Àعــد اطالعLمــا ع�ــR مــا دونتــھ الباحثــة أثنــاء )كعينــة اســتطالعية(ِ

� السلم الر>ا§� لبطاقة املقابلةO يل التقدير�"pوتم حساب �سبة اتفاق . مقابلة املعلمات، و
، كمـــا يو¢ــــ�Lا )Cooper(نتـــائج التحليــــل بـــMن املــــشرفتMن والباحثـــة، باســــتخدام معادلـــة 4ــــو>ر 

 :، و4انت النتائج ع�R النحو pÝي)5(لا��دو 

  ) 5(لجدو 

� نتائج التحليل بMن ا¦�لالتO يو¢� معامل @تفاق. 

 معامل @تفاق )املعلمة(رقم املقابلة 

1 0.94 

2 0.88 

3 0.92 

4 0.91 

5 0.94 

6 0.93 

 0.92 .ال�سبة العامة للثبات الك�� لبطاقة املقابلة

 :سابق أنليت-� من ا��دو ال

 %).94(أع�R �سبة اتفاق 4انت  -

 %).88(وأقل �سبة اتفاق 4انت  -

فـتح هللا، (، و�� قيمة مرتفعـة%)92(ومعامل @تفاق بMن الباحثة وا¦�للتMن xخ1MتMن 4ان 
جـة عاليـة مـن الثبـات، )2006 ر، ممـا يمكننـا مـن قبـو ثبـات xداة، وKـو مـا يؤكـد أن xداة تتمتـع بد ل

 .قطبيق، وإلعطاء نتائج يمكن الوثو tÜا، و@عتماد عل�tاتجعلLا صا��ة للت
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اسة ومناقش�|ا وتفسG/0ا   :رنتائج الد

��� قـــائم ع�ـــ� :  يــنص الـــسؤال الـــرئ�س ع�ـــ� �dــي:ن�يجــة الـــسؤال الـــرئ�س رمـــا فاعليـــة برنــامج تـــد
س  جــة الBليــة ” Lesson Study“ربحــث الــد رع�ــ� أداء معلمــات العلــوم 5ــ4 منطقــة نجــران 5ــ4 الد

z� عز�ز التعلم(الd (من املعاي0/ امل-نية الوطنية؟ 

 :ولإلجابة عن Kذا السؤال تم التحقق من �þة الفرض الرئBس الذي ينص ع�R أنھ

جـــات التطبيقـــMن ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــMن متوســـطي د رال توجـــد فـــر ْالقب�ـــ� والبعـــدي، : و َ ْ َ

جــة الwليــة ¦�ــال للمجموعــة التجرWUيــة، Oــ� أداء معلمــات العلــوم Oــ� منطقــة نجــران، Oــ pعزUــز (ر� الد
 .، من املعاي1M املLنية الوطنية)التعلم

Uــــــة، وقيمــــــة ) 6(لوا��ــــــدو pÝــــــي  ــــ� املتوســــــطات، و@نحرافــــــات املعيا ــــستو "ت"ريو¢ــ ى، ومــ
ـــة للتطبيقــــــMن جــــــة الwليــــــة ¦�ــــــال : الداللـــ رالقب�ــــــ� والبعــــــدي، للمجموعــــــة التجرWUيــــــة، Oــــــ� الد ْ َ ْ pعزUــــــز (َ

 .Lنية الوطنية، من املعاي1M امل)التعلم

  ) 6(لجدو 

ــــة  Uــــــة، وقيمـ ــــ� املتوســــــطات، و@نحرافــــــات املعيا ْالقب�ــــــ� : ى، ومــــــستو الداللــــــة للتطبيقــــــMن"ت"ريو¢ـ َ

جـــــة الwليـــــة ¦�ـــــال  ـــ� الد روالبعـــــدي، للمجموعـــــة التجرWUيـــــة، Oــ ْ مـــــن املعـــــاي1M املLنيـــــة ) pعزUـــــز الـــــتعلم(َ
 .الوطنية

@نحراف  املتوسط ن التطبيق
 ياملعيار

متوسط 
ق  والفر

@نحراف 
ياملعيار 
ق  وللفر

ىمستو  ت
 الداللة

�ْالقب� َ 30 86.266 23.208 

جـــة الwليـــة  رالد
pعزUـــــــز (¦�ـــــــال 

ــــــــــتعلم ــــــن ) الــ مــــــ
Lنيــة املعــاي1M امل

 الوطنية
ْالبعدي َ 30 144.600 24.045 

58.333 19.771 16.160 0.01 

-� مــن ا��ــدو الــسابق مـا يــأpي ًدالــة إحــصائيا ، و�ـ� قيمــة )16.160" (ت"بلغــت قيمــة : ليتـ

ق دالــة إحــصائيا بــMن التطبيقــMن)0.01(ىعنـد مــستو  ً، وKــذا �ــش1M إeــR وجــود فـر ْالقب�ــ� والبعــدي، : و َ ْ َ

جة الwلية ¦�ال  � الدO يةWUز التعلم(رللمجموعة التجرUعزp( ،نية الوطنيةL1 املMمن املعاي ،  

ق لصا�� التطبيق البعدي   .وو>الرجوع للمتوسطMن يت-� أن الفر

��� القــــائم ع�ــــ� بحــــث : ّالــــذي يــــنص ع�ــــ� �dــــي: للــــسؤال Xون�يجــــة ا رمــــا فاعليــــة الW/نــــامج التــــد
س  {|يئـــة فـــرص "ع�ــ� أداء معلمـــات العلــوم 5ـــ4 منطقـــة نجــران، 5ـــ4 معيــار ” Lesson Study“رالــد

 ؟"لتعلم الطالب وdعز�زه

 :ولإلجابة عن Kذا السؤال تم التحقق من �þة الفرض الذي ينص ع�R أنھ

ق جـــات التطبيقـــMنوال توجـــد فـــر ْالقب�ـــ� والبعـــدي، : ر ذات داللـــة إحـــصائية بـــMن متوســـطي د َ ْ َ

tuيئـــة فـــرص لــــتعلم "للمجموعـــة التجرWUيـــة، Oـــ� أداء معلمــــات العلـــوم Oـــ� منطقــــة نجـــران، Oـــ� معيــــار 
 ".الطالب وpعزUزه

معـاي1M فرعيـة متـضمنة )5(حيث تم استخدام بطاقة مالحظة لwامـل Kـذا املعيـار، وتـضمن 
Uـة، وقيمـة ) 7(ل وا��دو pÝي ًمؤشرا،) 30( ى، ومـستو "ت"ريو¢� املتوسطات، و@نحرافـات املعيا
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ـــMن ـــات العلــــوم Oــــ� منطقـــــة : الداللــــة للتطبيقـ ْالقب�ــــ� والبعـــــدي للمجموعــــة التجرWUيــــة، Oــــ� أداء معلمــ َ ْ َ

� معيار O ،م"نجرانKزUعزpيئة فرص لتعلم الطالب وtu "بطاقة املالحظة �O. 

  ) 7(لجدو 

Uـة وقيمـة يو¢� املتوسط ْومـستو الداللـة للتطبيقـMن القب�ـ� والبعـدي " ت"رات و@نحرافـات املعيا َ ْ َ ى
� معيار O منطقة نجران �O أداء معلمات العلوم �O يةWUيئة فرص لتعلم الطالب "للمجموعة التجرtu

� بطاقة املالحظة" وpعزUزKمO. 

 املعيار

 1Mاملعاي  

  الفرعية

   للمعيار 

 السادس

 املتوسط ن التطبيق
  نحراف@

 ي املعيار

  متوسط 

ق  والفر

  @نحراف 

  ياملعيار

ق  و للفر

 "ت"
  ىمستو 

 الداللة

�ْالقب� َ 30 6.633 1.938 �  املعيار الفر§

ْالبعدي 6-1 َ 30 10.633 2.173 
4.000- 1.838 11.918 

0.01  

 

�ْالقب� َ 30 8.800 3.188 �  املعيار الفر§

ْالبعدي 6-2 َ 30 15.633 3.316 
6.383- 3.163 11.832 

0.01  

 

�ْالقب� َ 30 13.066 5.078 �  املعيار الفر§

ْالبعدي 6-3 َ 30 23.033 5.499 
9.966- 4.922 10.933 

0.01  

 

�ْالقب� َ 30 8.066 3.609 �  املعيار الفر§

ْالبعدي 6-4 َ 30 15.333 3.407 
7.266- 3.331 11.947 

0.01  

 

�ْالقب� َ 30 6.433 3.125 �  املعيار الفر§

ْالبعدي 6-5 َ 30 13.133 2.713 
6.700- 2.575 14.251 

0.01  

 

�ْالقب� َ 30 43.000 16.211 

  أداء 

  معلمات 

 �O العلوم
  منطقة

   نجران

� معيارO   

   tuيئة 

  فرص 

  لتعلم 

الطالب 
جة الwلية  وpعزUزKم رالد

ْالبعدللمعيار السادس  16.658 77.766 30 يَ
34.76- 14.759 12.902 0.01 

 :ما يأpي) 7(ليت-� من ا��دو 

� املعاي1M الفرعية ا�Çمسة املنWثقة من معيار " ت"بلغت قيمة O" يئة فرص لتعلم الطالبtu
ــــزKم ـــــــب" وpعزUـــــــ ــــR ال12تBـــــ ـــــــــھ ع�ـــــــ ـــــــــة لـــ ـــــــة الwليــ جـــــ ، )11.947(، )10.933(، )11.832(، )11.918: (روالد

ق )0.01(ىا عنــد مــستو ً، و�ــ� قــيم دالــة إحــصائي)12.902(، )14.251( و، وKــذا �ــش1M إeــR وجــود فــر
� املعاي1M الفرعية ا�Çمسة، : ًدالة إحصائيا بMن التطبيقMنO ،يةWUوالبعدي، للمجموعة التجر �ْالقب� َ ْ َ
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جة الwليـة لـھ، و>ـالرجوع للمتوسـطMن Oـ� " tuيئة فرص لتعلم الطالب وpعزUزKم"املنWثقة ملعيار  روالد
ق لـصا�� التطبيـق املعاي1M الفرعية ا�Çمسة  جة الwلية لھ تبMن أن الفـر والسابقة لLذا املعيار والد ر

ْالبعدي َ.  

س ســـاعد عـــضوات الفرUـــق ع�ـــR @جتمـــاع  روترجـــع الباحثـــة Kـــذه النÈيجـــة إeـــR أن بحـــث الـــد
� للتأمــل والتفكMــO 1ــ� مناقــشة املوضـــوع Oــاwن الوقـــت الLن أســبوعيا، ومــنحtÓــة فيمــا بيــU ة دو ًبــصو ر ر

� يـــصبحن أمــــام تحــــديات الـــذي يــــصعب ع�ــــR الeــــسھ، و>التــــا, رطالبـــات pعلمــــھ، أو يــــصعب علـــ�tن تد
� يقمــن بطـــرح eن مـــن مــشكالت،  و>التـــاLايــا مختلفـــة تمامــا؛ إليجـــاد ا��لــو ملـــا يــواج لللتفكMــ1 مـــن ز ً و
ف املLنيــة لــد�tن،  ,ـسية الــشاÉعة، Oــ� ضـوء أفــضل املعـا ســات التد رالÈـساؤالت، وإعــادة تقيـيم املما ر ر

,س ال�ـS لـد�tن، وآليـات التحـسMن والتطـوUر، ممـا يجعلLـن وذلك مـن خـالل التأ ات التـد رمـل Oـ� مLـا ر
ـــات، والبحــــث Oــــ� أســــاليب بنــــاء معــــرفtêن، وتنميــــة  نيبــــدعن وWUتكــــر طرقــــا لتوصــــيل املعلومــــة للطالبـ
ضـع خطـط جديـدة ومـا �ــشملLا مـن التحديـد الـ�üيح لألKـداف التعليميـة، والتحليــل  اtuن، و ومLـا ر

ـــائل التعليميـــــــة، الـــــــدقيق ��وانـــــــب الـــــــتعلم ا ـــــار الـــــــ�üيح لطبيعـــــــة الوســــ ـــــوب pعليمLـــــــا، و@ختيــ ملطلــ
جيـــة متنوعـــة  ,س املناســـبة، و@ســـتعانة بمـــصادر خا رو�xـــشطة التعليميـــة املـــصاحبة، وطـــر التـــد ر ق

)�� ؛ 4ــل ذلـك ســاعد Àــشwل وا¢ـ� ع�ــR الــتخلص مـن تلــك العقبــات )ر4وجـود خبMــ1 أو مسÈـشار خــا
اtuن، ممــ ,س مقــر رال�ــS تــواجLLن عنــد تــد ,ــسية، والوصــو إeــK Rــذا ر لا �ــسLم Oــ� إثــراء خAــ1اtuن التد ر

املستو من التمكن
ّ  .ى

��� القائم : ّ ينص السؤال الثاQي ع�� �dي:ن�يجة السؤال الثاQي رما فاعلية الW/نامج التد
س  ع�� أداء معلمات العلـوم 5ـ4 منطقـة نجـران،  5ـ4 معيـار ” Lesson Study“رع�� بحث الد

اجعة بناءةتقو�م dعلم الطالب وت" �دGم بتغذية  رز  ؟"و

 :ولإلجابة عن Kذا السؤال تم التحقق من �þة الفرض الذي ينص ع�R أنھ

جـــات التطبيقـــMن ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــMن متوســـطي د رال توجـــد فـــر ْالقب�ـــ� والبعـــدي، : و َ ْ َ

 تقــوUم pعلــم الطـــالب"للمجموعــة التجرWUيــة، Oــ� أداء معلمــات العلــوم Oــ� منطقـــة نجــران، Oــ� معيــار 
اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  ".و

ًمؤشــــرا، ) 12(معـــاي1M فرعيــــة، متــــضمنة ) 3(حيـــث تــــم اســــتخدام بطاقـــة املالحظــــة تتــــضمن 

معــاي1M فرعيــة، ) 4(و>طاقــة املقابلــة للمؤشــرات ال�ــS ال يمكــن قياســLا Oــ� بطاقــة املالحظــة، تتــضمن 
� ) 14(متـــضمنة eلمؤشـــرا، وا��ـــدو التـــا Uـــة وقيمـــة يو¢ـــ� املتوســـطات و@نحرافـــ) 8(ً " ت"رات املعيا

 �ـــة التجرWUيــــة Oـــــ� أداء معلمــــات العلــــوم Oـــــ ىومــــستو الداللــــة للتطبيقــــMن القب�ـــــ� والبعــــدي للمجموعـ
� معيار O اجعة بناءة"منطقة نجران UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز � بطاقة املالحظة" وO . 
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   )8(لجدو 

ـــــة  Uـــــــة وقيمــ ـــــستو" ت"راملتوســـــــطات و@نحرافـــــــات املعيا ـــــة للتطبيقـــــــMن القب�ـــــــ� والبعـــــــدي ىومــ  الداللــ
�ـــة نجــــران Oــــ� معيــــار تقــــوUم pعلــــم الطــــالب للمجموعــــة التجرWUيــــة Oــــ  أداء معلمــــات العلــــوم Oــــ� منطقـ

� بطاقة املالحظةO اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  .و

 املعيار
 1Mاملعاي
الفرعية 
 للمعيار

 املتوسط ن التطبيق
@نحراف 

 ياملعيار
متوسط 
ق  والفر

@نحراف 
يملعيار ا

ق  وللفر
 "ت"

ىمستو 
 الداللة

�املعيار  3.345 7.666 30 القب�
 �الفر§

 3.372 15.06 30 البعدي 7-2
7.40- 2.931 13.82- 01,0 

�املعيار  2.524 4.200 30 القب�
 �الفر§

 2.627 9.833 30 البعدي 7-3
5.633- 2.042 15.10- 01,0 

�املعيار  1.008 3.466 30 القب�
 �الفر§

 1.112 5.266 30 البعدي 7-4
1.800- 1.126 8.752- 01,0 

� 6.221 15.333 30 القب�

تقوUم 
pعلم 

الطالب 
UدKم  ووتز

بتغذية 
راجعة 

 بناءة

جة  رالد
الwلية 
 6.933 30.166 30 البعدي للمعيار

14.83- 5.113 15.8- 01,0 

 -:ما يأpي) 8(ليت-� من ا��دو 

� املعاي1M الفرعية الثالثة املنWثقة من املعيار "ت"بلغت قيمة O وفقا لنتائج بطاقة املالحظة 
جــة الwليــة لــھ  ع�ــR ال12تBــب، و�ــR قــيم دالـــة ) 8,15(، )752,8-(، )10,15-(، )13.004-(رالــساÀع والد

ىإحـــصائيا عنـــد مـــستو  ً
)01,0( �ق دالـــة إحـــصائيا بـــMن القياســـMن القب�ـــ ، وKـــذا �ـــش1M إeـــR وجـــود فـــر

ً
و

تقــــوUم الطــــالب "Oــــ� املعــــاي1M الفرعيــــة الثالثــــة املنWثقــــة مــــن معيــــار " ي للمجموعــــة التجرWUيــــةوالبعــــد
اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز جة الwلية لھ و�R" و يطبق املعلم التقوUم بفاعلية ملراقبـة تقـدم (روالد

علــم الطــالب وpعزUــز pعلمLــم، �ــشرك املعلــم الطــالب Oــ� عمليــات التقــوUم وتقــوUم أدا¼tــم، يــü!� امل
ـــة تقــــدم الطــــالب وتوظيفLــــا لتحــــسMن عمليــــات التعلــــيم  بدقــــة أدوات التقــــوUم وUحلــــل بياناتــــھ ملراقبـ

جـة الwليـة ) والتعلم � املعاي1M الفرعية الثالثـة املنWثقـة مـن Kـذا املعيـار والدO نMرو>الرجوع للمتوسط
ق لصا�� القياس البعدي  . ووفقا لنتائج بطاقة املالحظة لھ تبMن أن الفر

� وا��دوeـة وقيمـة ) 9(ل التاU ىومـستو الداللـة " ت"ريو¢� املتوسـطات و@نحرافـات املعيا
� معيار O منطقة نجران �O أداء معلمات العلوم �O يةWUوالبعدي للمجموعة التجر �للتطبيقMن القب�

� بطاقة املقابلةO اجعة بناء UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز  .   و



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
 ...علوم بمنطقة نجران في ضوء المعايير المهنية على أداء معلمات ال

 بدور بنت مفرح بن أحمد الغامدي/ أ
 منى بنت علي بن سيف القحطاني/ د

 

 
 

 

 

242 

  )9(لجدو 

ـــــة املتوســـــــطات و@ Uـــــــة وقيمــ ـــــة للتطبيقـــــــMن القب�ـــــــ� والبعـــــــدي " ت"رنحرافـــــــات املعيا ـــــستو الداللــ ىومــ
�ـــة نجــــران Oــــ� معيــــار تقــــوUم pعلــــم الطــــالب للمجموعــــة التجرWUيــــة Oــــ  أداء معلمــــات العلــــوم Oــــ� منطقـ

� بطاقة املقابلة O اجعة بناءة UدKم بتغذية  روتز  .و

 املعيار
 1Mاملعاي
الفرعية 
 للمعيار

 املتوسط ن التطبيق
راف @نح

 ياملعيار
متوسط 
ق  والفر

@نحراف 
ياملعيار 
ق  وللفر

 "ت"
ىمستو 
 الداللة

�املعيار  1.465 7.70 30 القب�
 �الفر§

 1.696 10.86 30 البعدي 7-1
-3.166 2.166 -8.004 0.01 

�املعيار  0.773 1.766 30 القب�
 �الفر§

 0.406 2.800 30 البعدي 7-2
1.033- 0.889 6.360- 01,0 

�املعيار  2.110 7.600 30 القب�
 �الفر§

 0.909 11.00 30 البعدي 7-4
3.400- 2.190 8.500- 01,0 

�املعيار  1.279 10.86 30 القب�
 �الفر§

 0.000 12.00 30 البعدي 7-5
-133,1 1.279 4.85- 01,0 

� 3.929 27.93 30 القب�

ـــــوUم pعلــــــــم  تقـــ
ــــــــالب  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الطــ
ـــــــــــدKم  ـــــــــ Uــــــ ووتز
ــــــــــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ بتغذيـــ

 .راجعة بناءة

جة  رالد
wلية ال

 2.122 36.66 30 البعدي للمعيار
8.73- 4.338 11.02- 01,0 

 -:ما يأpي) 9(ليت-� من ا��دو 

½عـة املنWثقـة مـن املعيـار الـساÀع " ت"بلغت قيمة  x 1 الفرعيةMاملعاي �O روفقا لنتائج املقابلة ً

جــة الwليــة لـــھ  ع�ــR ال12تBــب، و�ـــR قــيم دالـــة ) 02,11(، )85,4(، )500,8-(، )360,6-(، )8.004(روالد
ىإحـــصائيا عنـــد مـــستو  ً)01,0( �ق دالـــة إحـــصائيا بـــMن القياســـMن القب�ـــ ً، وKـــذا �ـــش1M إeـــR وجـــود فـــر و

½عــة املنWثقـة مــن املعيــار  روالبعـدي للمجموعــة التجرWUيـة وفقــا لنتــائج املقابلـة Oــ� املعـاي1M الفرعيــة @ ً

Rـــــ ــــة لـــــــھ و�ــ جـــــــة الwليـــ ـــــوUم وأنواعـــــــھ وأغراضـــــــھ ا¦Çتلفـــــــة �ـــــــشر(رالـــــــساÀع والد ــــاKيم التقــ ـــم مفـــ ح املعلــــ
ـــتخدامھ، يطبـــــق املعلـــــم التقـــــوUم بفاعليـــــة ملراقبـــــة تقـــــدم الطـــــالب وpعزUـــــز pعلمLـــــم،  وأخالقيــــات اســ
ــــة تقـــــدم الطـــــالب وتوظيفLـــــا لتحـــــسMن  ــــھ ملراقبـ ـــل بياناتـ يـــــü!� املعلـــــم بدقـــــة أدوات التقـــــوUم وتحليــ

Uره وفقـا لألنظمـة التعليميـة املتبعـةعمليات التعليم والتعلم، يوثق املعلم نتائج  ًالتقوUم و,عـد تقـا ) ر
جة الwلية لھ وفقا  ½عة املنWثقة من املعيار الساÀع والد x 1 الفرعيةMاملعاي �O نMًو>الرجوع للمتوسط

ر ر
ق لصا�� القياس البعدي  . ولنتائج املقابلة تبMن أن الفر

Oــ� أداء معلمــات العلــوم Oــ� ) رسبحــث الــد(%�ــم التــأث1M الــذي أحدثتــھ املعا��ــة التجرWUيــة 
جة الwلية للمجال الثا�ي  � الدO ،ز التعلم(رمنطقة نجرانUعزp (نية الوطنيةL1 املMمن املعاي: 
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س(لقياس %�م التأث1M الذي أحدثتھ املعا��ة التجرWUية  � املتغ1M التاÀع ) ربحث الدO) أداء
� ضوء املعاي1M املLنية الO ،ا الثا�ي معلمات العلوم بمنطقة نجرانLمجال �O ،ز التعلم(وطنيةUعزp( ؛

� )ت(لقيمــة ) 2η(تــم حـــساب مر½ـــع إيتـــا e1 الــذي يفـــسر حـــواMمـــن التبـــاين ) 0.02(، حيـــث يـــدل التـــأث
من التباين الك�� ع�ـR تـأث1M متوسـط، ) 0.06(الك�� ع�R تأث1M ض&يل، بBنما يدل التأث1M الذي يفسر 

 �e1 الذي يفسر حواMن يدل التأثMح �O)0.15( 1M1 كبMتأث R�1 ع�فأك ) ،246، ص2000مراد.( 

  ) 10(لجدو

، ومقــدار %�ــم التــأثO 1Mــ� أداء معلمــات العلــوم بمنطقــة نجــران، Oــ� ضــوء املعــاي1M املLنيــة 2ηقيمــة 
 .الوطنية

� ضوء املعاي1M املLنية الوطنيةO 2 أداء معلمات العلوم بمنطقة نجرانη 
مقدار %�م 

1Mالتأث 

 كب1M 0.85 " فرص لتعلم الطالب وpعزUزهtuيئة"املعيار السادس 

اجعة بناءة"املعيار الساÀع  UدKم بتغذية  رتقوUم pعلم الطالب وتز  كب1M 0.92 ".و

ـــة الwليـــــــة للمجـــــــال الثـــــــا�ي  جـــ ــــتعلم(رالد ــــز الـــ مـــــــن املعـــــــاي1M املLنيـــــــة ) pعزUـــ
 .الوطنية

0.88 1Mكب 

-� مـن ا��ـدو  tuيئـة فــرص  "الـسادس للمعيـار بال�ـسبة بلغـت) 2η(أن قيمـة ) 10(ليتـ
UـــدKم بتغذيـــة "، و>لغـــت للمعيـــار الـــساÀع )0.85" (لـــتعلم الطـــالب وpعزUـــزه وتقـــوUم pعلـــم الطـــالب وتز

جــة الwليــة للمجــال الثــا�ي )0.92" (راجعــة بنــاءة مــن املعــاي1M املLنيـــة ) pعزUــز الــتعلم(ر، و>ال�ــسبة للد
ا يـدل ع�ـR فاعليـة ال1Aنـامج ، وpشK 1Mذه القيم إRe أن مقدار %�م التـأث1M كبMـ1، ممـ)0.88(الوطنية 

جـة الwليـة  � منطقة نجران Oـ� الدO تنمية أداء معلمات العلوم �O س STU القائم ع�R بحث الد رالتد ر ر
  .من املعاي1M املLنية الوطنية) pعزUز التعلم(للمجال الثا�ي 

س �عتمــد عنــد تحديــد موضــوعھ ع�ــR عـــدة  روترجــع الباحثــة Kــذه النÈيجــة إeــR أن بحــث الــد
ات : tÓامصادر، م ف واملLا ات الطالبات حو املعا � التقوUم، و>يانات إنجاO ة ا اسات الو رنتائج د ر ز ر لر ز

ـــات 4xاديميـــــة،  اســ ات، والد ــــشwل تحـــــديا للكثMـــــ1 مـــــtÓن، وكـــــذلك مـــــن خـــــالل نتـــــائج @ختبـــــا رال�ـــــp Sـ ر
، (والبحوث، ال�S تكشف عن املفاKيم ا�Çاطئة عند الطالبـات Oـ� العلـوم  ، وكـذلك )2014يالـشمر

ات نتائ س . TIMSSرج اختبا �؛ pعد نتائج التقوUم أحد املصادر املLمة لرجـوع فرUـق بحـث الـدeرو>التا
 Rــeالتوصــل إ �� التقــوUم أKميــة كAــO 1ــeــق يــوUتحديــد املوضــوع املــراد بحثــھ، ممــا يجعــل الفر �ىإليــھ Oــ

,س، وال ينفـــصل عtÓــا بـــأي حــال  مـــن رنتــائج دقيقــة، باإلضـــافة إeــR أن التقـــوUم يــصاحب عمليـــة التــد
xحوال، و,عد مـن أحـد عناصـر العمليـة التعليميـة الرئBـسية، لـذلك؛ عنـدما �عقـد الفرUـق جلـسات 
س، وما �شملھ من خطوات يتضمtÓا تحديد أساليب التقوUم  رللتأمل والتفك1M املنظم لتخطيط الد

� أو ا�Çب1M، 4ان لھ أثـر � س، و>مساعدة املBسرات أو املسÈشار ا�Çا راملستخدمة أثناء الد جيـد Oـ� ر
إتقــــان الفرUــــق لتطبيــــق التقــــوUم، وتقــــديم التغذيــــة الراجعــــة املــــستمرة Àــــشwل جيــــد، كمــــا ســــاعدت 

 .جلسات التأمل الفرUق ع�R @ستفادة من نتائج التقوUم ال�S تم التوصل لLا



" Lesson study"فاعلية برنامج تدريبي قائم على بحث الدرس 
 ...علوم بمنطقة نجران في ضوء المعايير المهنية على أداء معلمات ال
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 STU تفاع %�م xثر لل1Aنامج التد رترجع الباحثة ا س(ر ع�ـR أداء معلمـات العلـوم ) ربحث الد
� ا¦�ال الثاOتيةÝ سبابx Reنية الوطنية إL1 املMي من املعاي�: 

ســة يقودKــا أعــضاء  س Oــ� تwــوUن مجتمعــات pعلــم مLنيــة مــن داخــل املد رفاعليــة بحــث الــد ر
سـLن جميعـا، وUبـذلن  س Kو د ح الفرUق الواحد، حيث �شعر بأن الد ًالفرUق بنفسھ، �عملن بر ر ر ن و

قفيھ قصار جLدKن الختيار أفضل الطر املمكنة لتقد يمھ للطالبات، مما �سمح بÈبادل ا�1AÇات ى
س س املبحوث ع�R الLيمنة الفردية للمعلمة ع�R الد � ق�Ê! الدeعضاء، و>التاx نMرب  .ر

دود أفعــال الطالبـات، واســتجابات املعلمـة داخــل الـصف، وطــر   Rـ�س ع قتركMـ¥ بحـث الــد ر ر
س، وأســاليب التقـوUم ,س املـستخدمة واملتنوعـة، وطرUقــة تخطـيط الـد رالتـد  املـستخدمة، والعمــل ر

 .ع�R نقدKا ومناقشtêا؛ ��علLا تناسب الطالبات Àشwل أفضل

ا¼tــن بحرUــة، وتقبــل الــرأي Ýخــر،  س �ــ	�ع املعلمــات ع�ــR التعبMــ1 عــن آ ركمــا أن بحــث الــد ر
ة بحــث  رواتخـاذ عـادات عقليـة منتجـة يحتاجLـا الفرUـق وUوثقLـا Oـ� ميثاقـھ، قبـل البـدء Oـ� مراحـل دو

س، حيـــث بإمwـــا� Uب أنفـــسLن ع�ـــR رالـــد رtن إضـــافة املعـــاي1M املLنيـــة 4أحـــد بنـــود امليثـــاق وUبـــدأن بتـــد
Uجيا ًتحقيقLا تد  .ر

س وال�ـS يـتم ÀعـدKا  س مرحلة املراجعة Àعد تنفيذ الد ة بحث الد ركما تتضمن مراحل دو ر ر
Uـــة ودعـــم وpعـــاو ا��ميـــع مـــن أجـــل إنجـــاح  اجعـــة فو ,س، وtÜـــذا يÈـــيح تقـــديم pغذيـــة  نإعـــادة التـــد ر ر ر

س، مم ,سيةرالد � إثراء خ1Aاtuن التدO مLرا �س. 

س  � تحقيق املعاي1M املLنية للمعلم، حيث �عمـل بحـث الـدO اUا حيو س دو ريلعب بحث الد ًر ر
,ــــــSÊË، وإدخـــــــال  ـــة املوقــــــف التد ــــ� بدايــــ ـــــات إeـــــــR ال12كMــــــ¥ ع�ــــــR أKـــــــداف الــــــتعلم Oــ ـــــR توجيــــــھ املعلمـ رع�ـ

س وفقــا الحتياجــات تحقيــق Kـذه Kxــداف  ًالتحـسBنات ع�ــR الــد ، )الل التأمــل Oــ� Kxــدافمــن خــ( ر
 Sـار ال�ـwفx يعاب جميـعÈن، والتأكـد مـن اسـtuم املعلمات لطبيعـة مـادLعميق فp R�كما أنھ �عمل ع

,ــسية  tuن التد س، وتحـــسMن مLــا ريتــضمtÓا ا¦�تــو ا�Çـــاص بالــد ر ر ، )ىمـــن خــالل التأمـــل Oــ� ا¦�تـــو(ى
س ، وإحــداث تطـــوUر دائـــم وكمــا أنـــھ يــوفر فـــرص متنوعـــة للمعلمــات؛ إلتقـــان تخطــيط وتنفيـــذ الـــدر

ة  رعل�tــا، وتقــديمLا بأ�ــسب الطــر للطالبــات، والتخطــيط ا��يــد واملــسبق للــسبو مــن خــالل تأمــل ( ق
 ).pعلم الطالب وإجراءات املعلم

س pـساعد Oـ� عمليـة التحــسMن  ة بحـث الـد ركمـا أن القيـام Àعمليـة التأمـل خـالل مراحــل دو ر
قwـار، وإيجـاد طـر لتوصـيل املعلومـة، والتوصـل إeـR والتطوUر، كما pـ	�ع املعلمـة ع�ـR �بـداع و@بت

 .لحلو ممكنة ملواجLة التحديات، واكÈشاف اتجاKات جديدة من xفwار الLادفة

سة املعاي1M املLنية، حيث تتواصل املعلمة مع طالباtuا،                   س للمعلمات مما رأتاح بحث الد ر
ة النقــــاش، واختيــــار مــــا  ـــن أســـــاليب روpــــستخدم xســــئلة إلثــــا يناســــ�tن مــــن بــــMن مجموعــــة واســــعة مـ

ســـــة  ات التفكMـــــ1 العليــــا، ومما ـــا رواســــ12اتيجيات التعلــــيم؛ لتحـــــسMن معــــرفtêن وفLمLـــــن، وتطــــوUر مLـ ر
� تحسMن pعلمLنO م مدى تحسن الطالباتUات كيفية تقو   .راملعلمة ملLا
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اسة    :رتوصيات الد

ا                   � ضوء النتائج ال�S توصلت إل�tا الدOيرpالباحثة باآل SÊ0سة تو: 

س أثنـاء ال12بيـة امليدانيـة، بحيــث pـش12ك ف�tـا املعلمــات  .1 ات لبحـث الــد رتـنظم ا��امعـات دو ر
ســة، وتقـــوم املــشرفة ال12بوUـــة واملــشرفة امليدانيـــة با��امعـــة  رالطالبــات مـــع املعلمــات Oـــ� املد

جيات ات ا�Çا ربدو املBسرات واملسÈشا ر  .ر

س املبحوثـة؛ تصميم موقع ع�R �ن12نت، أو إع .2 Uر الـدر وداد مجالت ت�ـشر tÜـا املعلمـات تقـا ر
� امليدان من Kذا ا¦�LودO نtuميال  .زلÈستفيد 

ة pـشاركية بـMن املعلمـات؛ ألKميتـھ  .3 � التنمية املLنيـة بـصوO س كمدخل راستخدام بحث الد ر
� ضوء املعاي1M املLنية الوطنيةO SÊË, � تنمية أدا¼tن التدOر. 

� بـرام .4O س ىج إعـداد املعلمـات ملـا سـيحققھ مـن نتـائج إيجابيـة ع�ـR مـستو رتضمMن بحث الد
SÊË,  .رأدا¼tن التد

ـــق  .5 ــــشر ثقافtêـــــا، وكيفيـــــة تحقيــ ـــة، و�ـ لعقـــــد لقـــــاءات للمعلمـــــات حـــــو املعـــــاي1M املLنيـــــة الوطنيــ
 . معايK1Mا

ة  .6 ا س، و�ــــ� مــــا تركــــز عليــــھ و ات نــــواتج الــــتعلم كLــــدف Àعيــــد لبحــــث الــــد ريمكــــن وضــــع مLــــا ر زر
 . لن حلو لتحسيtÓا، بحيث يتم ال12كM¥ عل�tا Àشwل متدرج ومستمرالتعليم حاليا، وتبحث ع

اسة   :رمق¥/حات الد

,ع البحثية Ýتية                  اسة وتوصياtuا تق12ح الباحثة إجراء املشا � ضوء نتائج الدO ر  :ر

,س لـدى الطالبــات  .1 ات التـد س ع�ـR تنميـة مLـا رأثـر اسـتخدام املـشرفة امليدانيـة لبحـث الــد ر ر
 .اتاملعلم

س  .2 ,س مقــر 4امــل لبحــث الــد رأثــر تــد ، لطالبــات العلــوم بwليــة )يالعم�ــ� والنظــر: بجانWيــھ(رر
 .ال12بية

س ع�R تنمية التفك1M التأم�� للمعلمة .3  .رأثر استخدام بحث الد

س ع�R مستو تحصيل الطالبات .4 ىأثر استخدام بحث الد  .ر

ا .5 � اختباO نتائج الطالبات R�س ع رأثر تطبيق املعلمات لبحث الد  .TIMSSت ر

س مع تخصصات مختلفة، ع�R تنمية Àعض املتغ1Mات التاÀعة  .6 لـم (رأثر استخدام بحث الد
اسة ا��الية  ).رتÈناولLا الد

اسية .7 ات الد � مختلف املقرO عالج صعو>ات التعلم �O س رفاعلية بحث الد  .رر
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