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 :مستخلص

هدف البحث الحالي إلى دراسة فاعلية برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام 

لمعلم البيولوجي    competency- based framework programmeللكفاءات 

مستنًدا إلى الكفاءات الالزمة للقرن الحادي والعشرين وقياس فاعليته في تنمية مهارات 

لدى  Emotional Intelligent ء العاطفي، والذكاSelf- Efficacyالكفاءة الذاتية 

جامعة عين شمس، ومدى قدرتهم على تطبيق هذه  -طالب معلمي البيولوجي بكلية التربية

الكفايات وممارستها التدريسية بالتربية الميدانية. إن عدم وجود معلمين معدين وفق 

ين، وما يعرف الكفايات والكفاءات المهنية المستقبلية لمهارات القرن الحادي والعشر

" وفق تعلم مهني وأكاديمي مقدم من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة 2030"بمهارات 

ومنها كليات التربية سيكون له أثر سلبي كبير على كل من المعلمين المستقبليين وطالبهم، 

، incompetent teacherوظهور عديد من التحديات مثل المعلم غير الكفء 

لمواكبة تحديات العصر العلمية والتكنولوجية، مما استدعى إيجاد  وخريجين غير مؤهلين

نموذج للكفاءات المهنية واألكاديمية يتم تضمينه ضمن إعداد المعلمين ألنهم العنصر 

األساسي المشكل لفكر طالبهم. واعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي 

ية والكيفية التي تم جمعها أثناء تطبيق البرنامج، والمنهج التجريبي مدعًما بالبيانات الكم

وبعد تطبيق أداتي التقييم بعديًا والمتمثلتين في "مقياس الكفاءة الذاتية، ومقياس الذكاء 

العاطفي"، وأشارت النتائج إلى أن كفايات وكفاءات معلم البيولوجي ومهاراته المتعلقة 

بي على توجهاته المهنية، وباإلضافة إلى ذلك بالكفاءة الذاتية تؤثرا معًا بشكل كبير وإيجا
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أن أفكاره المتعلقة بالكفاءة الذاتية توجه سلوكه التدريسي وتنعكس على الكفايات المهنية 

. كما أكدت النتائج على وجود عالقة Pedagogical competenciesوالتدريسية 

موقف التدريسي قوية بين مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب المعلم وتواكبه مع ال

 Functional“ومتطلباته، هذا باإلضافة إلى فاعلية برنامج التعلم النشط 

Competencies in Biology for Future Mindset”  في تنمية مهارات

الكفاءات الذاتية والذكاء العاطفي لدى الطالب المعلم، وكفاياتهم/ مهاراتهم التدريسية 

pedagogical competencies   في أدوات البحث "نموذج الكفاءات  متمثاًل

التدريسية واإلطار العام للكفاءات وأداتي التقييم". وأوصى البحث الحالي بضرورة إعادة 

النظر في برامج إعداد المعلم وفق الكفايات والكفاءات المهنية والمستقبلية ليتواكب مع 

ات العصر الحالي التسارع التقني والتغير الجذري في العلوم والتكنولوجيا، ومتطلب

 والمستقبلي باعتبار أن المعلم يعد ألجيال عدة الحقة.

اإلطار العام لكفاءات معلم  -نموذج التعلم القائم على الكفاءات الكلمات المفتاحية:

مهارات الذكاء  -مهارات الكفاءة الذاتية -الكفاءات األكاديمية والتدريسية -البيولوجي

 العاطفي
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Active Learning Programme based on the Biology Teacher 

Competency Framework to develop the skills of Self-Efficacy& 

Emotional Intelligence Skills for Preservice Biology-Teachers 

Abstract 

  This study aims to investigate how the use of a competency 

framework programme guided by the 21st-century competencies 

mentoring model can improve the Self-Efficacy and Emotional 

Intelligent competencies of preservice- Biology teachers at the 

faculty of education in Egypt, and how well they applied these 

competencies to their students in the In-field practical sessions. The 

lack of competent Biology teachers prepared who have the future-

ready skills for the twenty-first century in higher education 

institutions has led to several problems such as low-quality graduates 

and incompetent teachers. Quantitative research methods were 

applied in this study, with data being collected through 

questionnaires, field observations, and a literature study. The results 

indicate that the biology teacher’s competency beliefs and his self-

efficacy beliefs together significantly and positively affect and 

account for his attitude towards his teaching profession. The finding 

of this study is additionally found that a biology teacher’s 

competency beliefs and his self-efficacy beliefs are crucial predictors 

of his attitude towards the teaching profession. Moreover, it was 

found that there is a correlation between the level of emotional 

intelligence and the ability to cope together in educational situations. 

Understanding one's own and other people's emotions favor 

achieving high educational competencies. The novelty of this 

research lies in the use of the feasibility and efficacy of the 

competency-based programme “Functional Competencies in Biology 

for Future Mindset” with a competency-based framework that 

includes mapping out the competencies of the biology teacher to 

develop their core and pedagogical competencies which are expected 

to develop their self-efficacy and emotional intelligence skills using 

the research tools (e.g., Competency-based learning/CBL framework 

programme- comprehensive pre-and post-assessment Tools). The 

expected implication is that the government and educational 
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institutions will work together to encourage the development of 

Biology/ Science Teachers’ programs to cope with 21st-century skills 

and future competencies. 

Keywords: Competency Based Model/ CBM- Competency based 

education/ CBE Competency based Learning/ CBL- Competencies- 

Biology Teacher competency framework- Pedagogical & 

Methodological competencies- Self-Efficacy competency- Emotional 

Intelligent competency 
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وما بعد انتشاره، وصواًل  19تعددت التحديات التي ترتبت على جائحة كوفيد  

إلى ما يعرف بعصر التحول الرقمي وأدواته واستراتيجياته والذي ألقى بظالله على جميع 

الصناعات وعلى رأسها التعليم. وقد ظهرت مؤخًرا مجموعة من الوظائف المستحدثة، 

عاملة ذات مهارات مختلفة لم تتواجد من قبل، فضالا عن استشراف وظائف  وتطلبت قوة

ومهن لم تظهر بعد، مما أظهر اضطراب كبير في مجال الصناعات ونظم التعليم الحالية، 

وأدى إلى وجوب تحول جذري في نظم التعليم بكافة عناصرها كمنظومة متعددة األبعاد، 

علمين لما لهم من دور محوري في إعادة تشكيل وقد فرض ذلك ظالله على نظم إعداد الم

فكر طالبهم كأفراد ومواطنين مستقبليين ولصناعات ومهن لم تستحدث بعد، مما يتطلب 

مجموعة من الكفايات والكفاءات المهنية واالجتماعية التي البد أن يتم مراعاتها ضمن 

 برامج إعداد المعلمين وبرامج إعداد وتقييم المتعلمين.

 Industryغير السريع في بيئة العمل الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة إن الت 

أدلى بظالله على الوظائف الحالية بما تتطلبه من إعادة هيكلة للكفايات والكفاءات  4.0

الحالية إلى مجموعة من الكفاءات المؤهلة إلى استمرار هذه الوظائف وفق متطلبات 

ت عديد من الدراسات على اختفاء عديد من المهن العصر الحالي والمستقبلي، حيث أكد

 -م، واستحداث مهن لم تكن موجودة من قبل مثل "مبرمج الطيار اآللي2025بحلول عام 

مدير  -صانع المحتوى الرقمي -مدير المواهب -أخصائي الوراثيات والجينوم الرقمي

ميات واألدوار"، األمن السيبراني.... وغيرها من المهن التي قد تكون غريبة في المس

ومن ثم فإن العمالة ذات المهارات والكفاءات المنخفضة سوف يتم استبدالها بقوى عاملة 
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. ومن (BRICS Business Council, 2017)متعددة الكفايات والكفاءات المهنية 

ثم البد أن يتم توجيه برامج إعداد المتعلمين ومعلميهم وفق هذه المستحدثات والكفاءات 

التقنية وتشكيل فكر مستقبلي أساسه المعلم لما له من دور كبير في إعداد المهنية و

المواطنة وتشكيل الفكر المجتمعي وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل وهو أمر لم يعد 

مقتصر على فئة وجهة محددة وإنما أصبح قوامه الشراكات والدعم المجتمعي والمؤسسي 

(Cicek et al., 2019). 

ليم والتدريس أساس وجوهر جميع المجاالت والصناعات المختلفة، ويعتبر التع 

بل وازدهر دوره مؤخًرا نتيجة لتزايد متطلبات التدريب والتنمية المهنية المستمرة في 

جميع الصناعات ومجاالت العمل المختلفة، ومزيد من الحاجة إلى الكفايات البيداجوغية 

لتقنية، وهو العامل والمحدد األكبر لدور التعليم والتدريسية مدمجة مع الكفايات المهنية وا

وأهمية إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين وفق الفكر الرقمي والمستجدات العالمية. 

هذا وتتجه التربية العلمية وفق هذا التوجه إلى إعداد الطالب وفق إطار من الكفايات 

ذا كانت العملية التعليمية توفر لهم والكفاءات، حيث يمكن لجميع الطالب تطوير كفاءاتهم إ

فرًصا لمزيد من االستقصاء واالرتقاء بالمهارات المتعددة في سياق التعلم والتقييم 

والتقويم، مثل بعض الكفايات المتمثلة في "التقصي واالستكشاف، والتفكير النقدي، 

األدلة، والتفكير  واإلبداع ، والكفاءة الذاتية، والذكاء العاطفي ، وجمع البيانات وتحليل

 .Niu, et al. (2021)السببي/ المنطقي ، والتواصل الذكي، وتطبيق البيانات" 

 ,Modi, Guptaعرفها كل من  Competenciesالكفاءات/ الجدارات  

and Singh (2015)  القدرة على القيام بشيء في شكل مهام محددة تتعلق بطبيعة"

ة للقياس باستخدام أدوات مختلفة، وبالتالي تتسم المجال/ الصناعة، ويمكن مالحظتها وقابل

بالموضوعية". وتعرف الكفاءة المهنية بأنها "االستخدام المعتاد والحكيم لمهارات االتصال 

والمعارف والمهارات التقنية والتفكير والذكاء العاطفي والقيم والتأمل في الممارسة 
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 Epstein and Hundertوالمجتمع" )اليومية لنتائج مهنية تعود بالفائدة لصالح الفرد 

2002  .) 

، Competency-based education (CBE)التعلم القائم على الكفاءات  

تم تطويعه في عديد من البلدان في أنظمة التعلم الجامعي وما قبل الجامعي ألهميته الكبيرة 

ب وطبيعة في إعداد أفراد ذوي كفايات وكفاءات علمية ومهنية وتقنية واجتماعية تتناس

عصر التحول الرقمي ومتطلباته، واستشراف لمهن متوقع ظهورها في السنوات القادمة 

في خطوة لسد الفجوة بين أنظمة التعليم التقليدية ومتطلبات سوق العمل ونظام التعيين 

وفق ما أكدته عديد من  الذي اعتمد مؤخًرا على الكفاءات/ الجدارات بداًل من المؤهالت

 Niu, et al. (2021), Fischer, Bauer and Mohn هاالدراسات ومن

. إن تطوير عمليتي التعليم والتعلم وفق إطار الكفاءات يعتمد على مدخل "التعلم (2015)

للتكيف مع مكان العمل  Student- Centered Approachالقائم على الطالب" 

ءات داخل مؤسسات لتلبية االحتياجات المجتمعية. ويمكن أن يؤدي االفتقار إلى الكفا

التعليم العالي إلى مزيد من التحديات التي تتطلب منحى جديد إلعادة هيكلة عمليات 

التدريس والتعليم والتعلم، ولتقليص حجم هذه التحديات البد من تصميم إطار عام للكفاءات 

Educational Competency Framework  والكفايات يتدرج في مستوياته

التعليمية في مرحلة قبل التعليم الجامعي، وتتكيف وفق طبيعة بحسب طبيعة المرحلة 

التخصص ومتطلبات سوق العمل في مرحلة التعليم الجامعي، وتكون أكثر شمواًل وعمقًا 

في برامج إعداد المعلمين باعتبارهم حجر زاوية إعداد األفراد والمواطنين لمواجهة هذه 

 (Sern, et al., 2018).التحديات 

لى التغيرات الجديدة في مجال العلوم البيولوجية يوجد تغيير ثوري وبالنظر إ 

بسبب دمج التكنولوجيات المتطورة مع أساسيات العلم النظرية واألكاديمية، باإلضافة إلى 

ظهور العلوم البينية بدمج علوم الفيزياء والرياضيات والعلوم الحاسوبية والهندسة، وعلوم 

وصواًل إلى ثورة البيومعلوماتية الحديثة. والعلم وتطبيقاته  البيانات، والبرمجة، والجينوم
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ماهو إال ترجمة لمتطلبات العصور المختلفة وتحدياتها، ومن ثم فإن تدريس علوم 

البيولوجي أخذت منحى علمي وتدريسي يختلف عما قبل ببزوغ العلوم الحديثة واحتياجات 

ن البيوني، والشرائح الحيوية وغيرها من المجتمع التقنية مثل البرمجة البيولوجية، واالنسا

التقنيات ذات البعد العلمي والتقني واألخالقي والتي تتطلب كفايات وكفاءات أكاديمية 

ومهنية البد أن تترجم في إطار عام للكفاءات إلعداد معلمي البيولوجي لتتوافق مع 

دم بنسختها المستجدة احتياجات سوق العمل ومستجدات التربية العلمية ومعايير الجيل القا

ومن ثم سعى البحث الحالي إلى إيجاد العناصر األساسية لتصميم إطار عام  .2030

للكفاءات البيولوجية ضمن برنامج تعلم نشط قائم على نموذج الكفاءات التدريسية يمكن 

االستعانة به في مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، وبرامج إعداد معلمي البيولوجي 

ص، وقد يعالج نقص الكفاءة في تطبيق المعايير الحديثة إلعداد معلم العلوم وفقًا بشكل خا

 National Science Teachers Association (NSTA), Nextلكل من 

Generation Science Standards (NGSS). 

وفقًا لما سبق ينطلق البحث الحالي من محاولة معالجة الفجوة بين نظام إعداد  

وجي بكليات التربية بشكله الحالي والذي ال يتواكب مع متطلبات عصر معلمي البيول

التحول الرقمي، وافتقاره إلى تضمين الكفاءات المهنية واالجتماعية لمواكبة متطلبات 

سوق العمل الحالية والمستقبلية القائمة على الكفاءات/ الجدارات وفق نموذج للتعلم قائم 

في برامج اإلعداد الحالية، ولندرة معالجة هذه المشكلة على الكفاءات، وهو ما ال يتوافر 

في أبحاث التربية العلمية المعنية بإعداد معلم البيولوجي في مصر بحد علم الباحثة، اتجه 

البحث الحالي إلى محاولة معالجة مشكلة البحث من خالل إعداد إطار عام للكفاءات 

نموذج الكفاءات/ الجدارات، ومحور  لمعلمي البيولوجي وفق برنامج تعلم نشط قائم على

تعلمه الطالب، والوقوف على مدى فعالية البرنامج المقترح في تنمية الكفايات األكاديمية 

والتدريسية لدى الطالب المعلم بشكل عملى وفاعلية البرنامج الحالي لتنمية مهارات 
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ل اإلجابة على السؤال الكفاءاة الذاتية ومهارات الذكاء العاطفي لدى الطالب المعلم من خال

 الرئيس لمشكلة البحث الحالي والمتمثل في:

"ما فاعلية برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام للكفاءات لمعلم البيولوجي في تنمية 

مهارات الكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية؟"

 ة من التساؤالت الفرعية التالية تتمثل في:ويتفرع من السؤال الرئيس مجموع 

ما أسس برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام للكفاءات معد للطالب معلمي  .1

 البيولوجي بكلية التربية؟

ما فاعلية البرنامج لتنمية مهارات الكفاءة الذاتية للطالب معلمي البيولوجي بكلية  .2

 التربية؟

الذكاء العاطفي للطالب معلمي البيولوجي  ما فاعلية البرنامج لتنمية مهارات .3

 بكلية التربية؟

 حدود البحث:

: حدود موضوعية  أوًلا

  مهارات الكفاءة الذاتية للمعلمينSelf- Efficacy  المتفق عليها في الدراسات

 efficacy in السابقة، وهم ثالث مهارات تتمثل في )كفاءة تحفيز الطالب 

Student Engagement (SE)-  توظيف استراتيجيات التعلم كفاءة

Efficacy into Instructional Strategies (IS)-  كفاءة إدارة الصف

Efficacy in Classroom Management (CM).) 

  كفاءة الذكاء العاطفيEmotional Intelligence  المتفق عليها في الدراسات

-Selfالسابقة، وهم أربع مهارات تتمثل في )مهارة إدارة الذات 

Management (SeM)-  مهارة الوعي الذاتيSelf-Awareness 

(SeA)-  مهارة الوعي االجتماعيSocial Awareness (SoA)-  مهارة

 (.Relationship Management (RM)إدارة العالقات 
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 الفرقة الرابعة علمي "شعبة  -مجموعة من طالب كلية التربية جامعة عين شمس

 بيولوجي انجليزي". 

 يم محتوى البرنامج على المنصة تعليمية تم اقتصار تقدLMS Microsoft 

Teams وفق نظام تعلم نشط ،Active Learning موجه مدخل "التعلم ،

قائم على اإلطار   Student- centered approachالقائم على الطالب" 

 العام لكفاءات معلم البيولوجي.

بكلية التربية جامعة عين  -يبيالتجريب الميداني للبرنامج التجرثانياا: حدود مكانية: 

 مصر. -شمس

-2021فترة التطبيق في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  حدود زمانية: ثالثاا:

 م.2022

 مصطلحات البحث:

 :Active Learningالتعلم النشط  -1

والتوازن بين  هو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي

، وتشمل جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية فة والبحث عنهااكتساب المعر

التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه، حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث 

والتجريب واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات 

لى الحفظ والتلقين وإنما على تنمية التفكير وتكوين القيم واالتجاهات فهو ال يركز ع

والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني ومن هنا فالتركيز في 

التعلم النشط ال يكون على اكتساب المعلومات وإنما على الطريقة واألسلوب الذي يكتسب 

اء حصوله على المعلومات به التلميذ المعلومات والمهارات والقيم التي يكتسبها أثن

 .(Auerbach & Andrews, 2018)  والمعارف العلمية والتقنية
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هو مجموعة من الخبرات المتكاملة أو  ويعرف البرنامج إجرائياا وفق التعلم النشط:

الموضوعات الدراسية تشتمل على األهداف والمحتوى وطرق التدريس وأنشطة التدريس 

لتقويم، مصمم وفق أطر كفاءات معلم البيولوجي لتنمية والوسائل التعليمية وأساليب ا

 مهارات الكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي لدى طالب البيولوجي المعلمين.

 :Competency based Learning (CBL)التعلم القائم على الكفاءات  -2

أنه أحد أشكال التعلم : Gross, Tuchman & Patrick (2018)عرفه 

، والتعلم القائم على الطالب Personalized Learningرد التعليم الذي يدمج بين تف

المرن والموجه، من خالل توفير أنماط التعلم التي تنمي مهارات كل طالب على حدى 

بحسب طبيعته وامكاناته، كما تسمح للطالب باتخاذ القرارات الالزمة بخصوص عملية 

جدارات التعليمية واالجتماعية في سياق تعلمه وآليتها، وتنمي أنواع عدة من الكفاءات وال

النموذج التعليمي، مما يتخطى شكل التعليم التقليدي القائم على المعرفة إلى التعليم القائم 

على الكفاءات والجدارات، ويتمثل مخرجات التعلم في تحديد مدى امتالك الطالب 

 الحياتية كميًا وكيفيًا.الكفاءات والمهارات التي يطبقها صفيًا واجتماعيًا وفي المواقف 

 :Competency- based Modelنموذج التعلم القائم على الكفاءات  -3

اتفقت عديد من الدراسات على تحديد مفهوم نماذج التعلم القائم على الكفاءات: 

بأنها مجموعة من المعلومات والمهارات واألداءات الالزمة ألداء فعال في وظيفة معينة 

 ;Burnette, 2016; Kelly & Columbus, 2016)ليمي. أو مجال أو مسار تع

Mason & Parsons, 2019; Nodine, 2015) 

 Biology Teacher Competencyإطار كفاءات/ جدارات معلم البيولوجي  -4

Framework 

يعرف االطار بأنه: مجموعة المهارات المتمثلة في ثالث محاور أساسية وهي:  

 Subject Matter Knowledgeلقة بالمادة العلمية مهارات امتالك المعرفة المتع

(SMK) ومهارات المعرفة البيداجوغية/ المهارات التدريسية ومداخلها ،
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Pedagogical Knowledge (PK) ،ومهارات تدريس المعارف البيولوجية 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) .Mason & Parsons 

(2019), (Ibrahim, 2013) and (Schnittka & Bell, 2009) 

مجموعة المهارات الواجب توافرها لدى معلم البيولوجي وفق الثالث محاور  إجرائياا:

الرئيسة والتي تم ترجمتها في برنامج التعلم النشط المقترح، ومنها المعرفة العلمية  

Scientific knowledge الفلسفة المستمدة من التربية العلمية ،Personal 

philosophy of Science Education استخدام استراتيجيات عدة ومتقنة لتقييم ،

 Use of strategies for assessing biologyمدى تعلم المعارف البيولوجية

learning استخدام استراتيجيات ومهارات التدريس للربط بين البيولوجي والعلوم ،

 Use of strategies for integrating biology with otherاألخرى 

subjects الريادة ومهارات القيادة االجتماعية بالمدرسة ،leadership and 

sociological knowledge of schooling المعرفة السيكولوجية بخصائص  ،

، مهارات Psychological” knowledge of studentsالمرحلة العمرية للطالب 

، امتالك مهارات تقييم تعلم Facilitation of learningتيسير عمليتي التعليم والتعلم 

 .Biology learning assessmentالبيولوجي 

 :  Self-Efficacyالكفاءة الذاتية  -5

عتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم، وتنفيذ : أنها اBandura (1977)  يعرفها

مجموعة من األنشطة واإلجراءات المهمة الالزمة لتحقيق نتائج محددة في المجال محل 

 راسة.الد

بأنها اعتقادات الطالب معلم البيولوجي حول قدرته على  وتعرف إجرائياا بالبحث الحالي:

تنظيم وتنفيذ مجموعة من األنشطة واإلجراءات التدريسية في موقف تعليمي محدد، 
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وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لذلك وهو "مقياس الكفاءة 

 الذاتية".

 :Emotional Intelligentء العاطفي الذكا -6

: أنه مجموعة من اإلجراءات التي تسمح للفرد Mayer & Salovey (1999)عرفه 

بإدارة مشاعره وانفعاالته مستخدًما معلوماته السابقة والمعرفة المتاحة حاليًا للتعامل مع 

 المواقف على المستوى الفردي والجماعي.

ستند إليها الطالب معلم البيولوجي في اتخاذ اإلجراءات : مجموعة المعارف التي اإجرائياا

يقاس المناسبة إلدارة الموقف التدريسي على مستوى االنفعاالت الشخصية واالجتماعية، 

إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المقياس المعد بالبحث الحالي وهو "مقياس 

 الذكاء العاطفي".

 بي:منهج البحث والتصميم التجري

 استخدمت الباحثة المنهجين البحثيين التاليين:

: عند  Analytical Descriptive Curriculumالمنهج الوصفي التحليلي -1

وضع اإلطار العام للبرنامج المقترح والوقوف على األداءات التدريسية للطالب المعلمين 

لتحليلي في معالجة ميدانيًا، وعند إعداد أداتي التقييم واستخدام األسلوب االحصائي ا

 البيانات وتحليلها، وإعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة لها.

: في اإلجراء الخاص The Experimental Curriculumالمنهج التجريبي  -2

 بالجانب التطبيقي للبحث للتأكد من فاعلية البرنامج المقترح.

 غيرات التالية:تم استُخدم التصميم البحثي ذي المجموعة الواحدة ويشمل المت

 برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي المتغير المستقل: -

 مهارات الذكاء العاطفي -: مهارات الكفاءة الذاتيةالمتغيرات التابعة -
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 فروض البحث:

( بين متوسطي درجات  α≤0.05يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة ) .1

ق القبلي والبعدي لمقياس الكفاءة الذاتية وكل بعد من أبعاده الطالب في التطبي

 لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطي درجات  α≤0.05يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة ) .2

الطالب في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الذكاء العاطفي، وكل بعد من أبعاده 

 لصالح التطبيق البعدي.

 

 أهداف البحث:

هدف البحث الحالي إلى دراسة فعالية برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام  

لمعلم البيولوجي موجه    competency framework programmeللكفاءات 

 -Selfبنموذج الكفايات الالزمة للقرن الحادي والعشرين لتنمية مهارات الكفاءة الذاتية 

Efficacy والذكاء العاطفي ، Emotional Intelligent  للطالب معلمي البيولوجي

جامعة عين شمس، ومدى قدرتهم على تطبيق هذه الكفايات وممارستها  -بكلية التربية

 التدريسية بالتربية الميدانية. وتتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 إعداد إطار عام للكفاءات المطلوبة لمعلم البيولوجي. -1

يداجوغية الخاصة بتعليم وتعلم تنمية األداءات والمهارات التدريسية والب -2

 البيولوجي لدى الطالب معلم البيولوجي بشكل تطبيقي.

 تنمية مهارات الكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي لدى الطالب معلم البيولوجي. -3
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 تتضح أهمية البحث الحالي فيما يمكن أن يسهم به بالنسبة لكل من:أهمية البحث: 

 إعداد المعلم وبرامج تعليم العلوم: القائمين على إعداد وتطوير برامج -1

  برنامج تعلم نشط معد وفقًا لنموذج التعلم القائم على الكفاءاتCBM  المتمركز

والذي يتماشى مع معايير  Student- centered Learningحول الطالب 

 Next Generation Science Standardsالعلوم للجيل القادم 

(NGSS)ومعايير إعداد معلم العلوم ، National Science Teacher 

Standards (NSTA)  يعتمد بشكل أساسي على بحث الطالب واستقصاءه بداًل

 من تلقي المعرفة النظرية.

  دليل للقائم بالتدريس يوضح له كيفية تطبيق البرنامج بأدواته ونبذة عن التعلم القائم

 على الكفاءات، واإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي.

يد الباحثين في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم من أداتي التقييم قد يستف -2

 المتمثلتين في:

 .مقياس الكفاءة الذاتية حيث يمكن تطويعه في أبحاث أخرى 

 .مقياس الذكاء العاطفي يمكن تطبيقه في مجاالت بحثية أخرى 

 

 اإلطار النظري للبحث:

لعالقة بين المتغير الرئيس يتناول اإلطار النظري للبحث الحالي متغيرات البحث وا

التعلم النشط القائم على والمتغيرات التابعة مقسمة في ثالث محاور رئيسة هي؛ "

 " موضًحا فيما يلي:الكفاءات، الكفاءة الذاتية، الذكاء العاطفي

: التعلم القائم على الكفاءات   Competency based Learningأوًلا

: "نموذج محاور الفرعية والمتمثلة فيما يلييشتمل المحور الحالي على مجموعة من ال

، NGSSمعايير الجيل القادم  -التطبيق( -تطوير كفاءات المعلم )النظرية -الكفاءات

وما نتج عنهم من معايير مستحدثة وعالقتها  NSTAومعايير إعداد معلم العلوم 
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التعلم  -لوجياإلطار العام لكفاءات معلم البيو -بالكفاءات التدريسية لمعلم البيولوجي

، وفيما يلي عرًضا توضيحيًا لكل محور النشط كبرنامج قائم على نموذج الكفاءات"

 فرعي من هذه المحاور:

تغير التوجه الحالي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي من إعداد الطالب القائم  

في على الجانب المعرفي والتقني، إلى إعدادهم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة 

. industry 4.0مجاالت العلم المختلفة والجاهزية المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة 

هذه الثورة واالضطراب الرقمي الذي ألقى بظالله على جميع المجاالت التي التفت 

جميعها إلى االستعانة بآليات تعليم وتعلم مختلفة لخلق جيل بفكر جديد قادر على التغلب 

ير كفاءاته. حيث اتجهت جميع الوظائف وفق التوجه الحديث وهذا على العقبات وتطو

التحول الجذري إلى التأكيد على اتقان الكفايات وصواًل إلى الكفاءات والجدارات، بداًل من 

الشهادات أو المؤهالت، بل وجذب العناصر ذات الكفاءات بداًل من ذات المؤهالت، لما 

نوع العمل الوظيفي. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى  للكفاءات المتعددة دور مثمر في اثقال

، التي تحتاجها الوظائف باالضافة Soft Sillsمجموعة من الكفاءات والمهارات المرنة 

 -إلى اإلعداد األكاديمي والمهني المتطلب في كل وظيفية ومنها "مهارات التواصل الذكي

...  -مهارات عمل الفريق -اطفيالذكاء الع -الريادة واإلدارة -إدارة الذات -تنظيم الذات

وهذا التغيير انعكس بشكل كبير وغيرها من الكفايات المكملة لكفايات الدور الوظيفي( 

على سوق العمل، ومعايير االختيار الوظيفي، وألقى بظالله على الدور المحوري الذي 

 .(Kergroach, 2017)يلعبه النظام التعليمي لمواجهة هذا التغيير الجذري وتحدياته 

 

 

 

 Competency Modelنظام الكفاءات ضمن التعلم القائم على الكفاءات  1.1
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تعرف أنظمة الكفاءات/ الجدارات باألنظمة القائمة على "مجموعة من  

المعلومات والمعارف، والمهارات، واألداءات التي يتطلبها األداء الفعال/ الكفء بوظيفة 

و مظلة أكبر تسمى التعلم القائم على الكفاءات معينة." وتأتي هذه النماذج ضمن سياق أ

Competency-based education (CBE)  والذي يرتكز على مدخليين أساسيين

 student-centered learningهما "تفريد التعلم و مدخل التعلم القائم على الطالب 

approach  "فيما يعرف بـ "التعلم الرائدMastery- based Learning والتعلم ،

 ,performance-based education (Patrick, Kennedyالقائم على األداء 

& Powell, 2013; Wolfe & Steinberg, 2013).  هذا التعلم القائم على

الكفاءات/ الجدارات أفرز مجموعة من التوجهات واألبحاث القوية في مجال التعليم العالي 

في  Self- paced Learning والتي أكدت على ضرورة التوجه إلى التعلم الذاتي

جميع المراحل باختالف طبيعة المرحلة وطبيعة اإلطار العام للكفاءات المتطلبة في هذا 

 & Burnette, 2016; Kelly & Columbus, 2016; Mason)النظام التعليمي 

Parsons, 2019; Nodine, 2015). 

 

 ئمة على الكفاءاتتطوير كفايات/ كفاءات المعلمين ضمن أنظمة التعلم القا 2.1

 Teachers’ competency development: integrating 

theory and practice 

بتقييم الوضع الحالي للقرن الحادي والعشرين ومهاراته على المستويين العالمي  

أن أكبر تحدي يواجه األنظمة التعليمية هو  Kim et al. (2019a)والمحلي، أوضح 

القرن الحادي والعشرين واضطرابات التحول الرقمي ضمن كيفية تنفيذ أجندة تحديات 

هذه األنظمة لتتواكب مع أهدافها وتنعكس على آليات التعليم/ التعلم والتقييم. كما أضاف 

Kim et al. (2019b)  بمناقشته آلليات التدريس والتقييم وفقًا لمتطلبات القرن الحادي

سة لعبور الفجوة بين سياسات التعليم والعشرين في أفريقيا، توصله إلى وجود حاجة ما
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الحالي ومنظوماتها ومقاصدها ومناهجها، وما يتم تنفيذه بشكل فعلي في الممارسات 

التدريسية لمواكبة هذه المتطلبات وتطور نوعية هذه المهارات والكفاءات. كما أكد على 

لتعليم والتقييم، ضرورة مواكبة ذلك مع أنظمة إعداد المعلم وبيداغوغيا التدريس وآليات ا

فعلى سبيل المثال إذا افتقد أي منهج تعليمي ألحد المهارات أو الكفايات التدريسية الواجب 

توافرها لدى الطالب أو استحدث إيجادها نتيجة متطلبات أو مستجدات علمية أو تقنية ال 

سياق  ينتظر تغيير المنهج، وإنما يكون للمعلم آليات لدمج هذه المهارات والكفايات في

تعليمي/ تعلمي وهذا يتطلب إعداد مختلف للمعلم وخاصة معلم العلوم والبيولوجي لما 

يواكبه العالم من تغيرات وتحديات جذرية في مجاالت العلوم والمختلفة وانتعاش ثورة 

 ,Joynes)والبرمجيات Roboticsالبيومعلوماتية وارتباطها بعلوم الروبوتات 

Rossignoli & Fenyiwa, 2019) Programming . 

أن كفاءات المعلم البد أن تشمل بعدين أساسيين  Westra (2001)كما أوضح  

 a، والمكون المهاري األدائي a Knowledge componentهما: المكون المعرفي  

skilled behavior component ؛ وهذا يشتمل على مدى قدرة تطبيق هذه المعرفة

. والهدف من برامج إعداد (Toom 2017)س فعلية ومهاراتها المختلفة في مواقف تدري

المعلم هو إعداد معلم قادر على تطبيق مهاراته التدريسية في مواقف تعليمية حقيقية 

يمكنها إعادة تشكيل فكر طالبه بمكونه المعرفي واألدائي وتطبيقهم لهذه المعرفة بشكل 

ال تقف في اتجاه واحد حيث فعلي قابل للمالحظة والقياس، واعتبر ذلك عملية ديناميكية 

أن مستوى الطالب و تقييم المهارات الواجب اكتسابها يستدعي توجيه المعلم له لمسارات 

تدريسية وتعليمية تتواكب مع طبيعة تعلمه ومستواه ونمط تعلمه وهو ما يتواكب مع مبدأ 

 ,Personalised Learning"(Caena 2014; Blömeke"تفرد التعليم 

Gustafsson, and Shavelson 2015) . 
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وفق التوجه العالمي لمواكبة تحديات  Care et al. (2017b)هذا وقد أكد  

( تحديد أي من 1القرن الحادي والعشرين أن المكونيين األساسيين إلعداد المعلم هما )

مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين البد أن يمتلكها المعلم وتضمين ذلك وفق إطار 

( تحديد أي من هذه الكفاءات 2في سياق نموذج التعلم القائم على الكفاءات، )الكفاءات 

يمكن لهذا المعلم تعلمها ومدى جاهزيته لها أو آلية تدعيمه بها سواء في سياق اإلعداد أو 

 التدريب المهني.

معايير الجيل القادم، ومعايير الرابطة القومية إلعداد العلوم ضمن برنامج إعداد  3.1

 البيولوجيمعلم 

NGSS and NSTA standards for biology teachers’ preparation 

 Framework for k-12 Educationبظهور اإلطار العام لتعليم العلوم  

أن طرق تدريس مناهج  National Research Council [NRC], 2012اقترح 

يد على االستقصاء العلوم وفق هذا اإلطار حدث بها تغير جذري، فقد حدث تحول من التأك

العلمي فقط إلى ما يعرف بالتفكير ثالثي األبعاد معتمد على النمذجة البصرية والفراغية 

الستكشاف أكثر عمقًا لمجاالت العلوم المختلفة. كما يشتمل التفكير ثالثي األبعاد على 

 science and engineeringثالث محاور أساسية "الممارسات العلمية والهندسية 

practices -  المفاهيم القاطعةcrosscutting concepts -  األفكار المحورية

"، ومن ثم فإن برامج إعداد معلم disciplinary core ideasللمجاالت المختلفة 

العلوم البد أن تتغير جذريًا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتمثيل هذه المعايير 

تطبيقها في ممارسات تدريسية فعلية لمواجهة هذا  المستحدثة وتدريب الطالب المعلم على

التغير األيدولوجي. وقد اتحدت كل من معايير الرابطة القومية إلعداد معلم العلوم بأمريكا 

The National Science Teaching Association (NSTA)   مع رابطة

 Association of Science Teacher Education (ASTE)تعليم معلم العلوم 

 Science Teacher لعمل مجموعة من المعايير المستحدثة إلعداد معلم العلوم 
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Preparation (SSTP)  وقد تم االستناد إلى بعض هذه المعايير في إطار البرنامج

المقترح بالبحث الحالي. هذه المعايير تم استحداثها بناء على مجموعة من الدراسات 

معلم العلوم، وقد اشتملت في نسختها  المكثفة في مجال تعليم العلوم و إعداد

SSTP/2020 على ست محاور رئيسة تتمثل فيما يلي: "المعرفة بالمحتوى Content 

knowledge - طرق تدريس المحتوى Content Pedagogy-  بيئات التعلم

أثر التدريس  - Safety األمان - Active Learning Environments النشطة

 واالحترافية -Impact on student learning على تعليم الطالب

professionalism . 

 

 Biology Teachers اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي 4.1

competency framework 

أصبحت المهارات باختالف تنوعها جزًءا ال يتجزأ من تعليم البيولوجي، كونه  

من المهارات سواء  علم غني بالمعارف والخبرات المتنوعة التي تستوجب كم هائل

األكاديمية أو العملية التي يكتسبها الدارس لهذا العلم، والذي يدعم فهم عمليات العلم 

وممارستها والحث على االبتكار واإلبداع، وهو ما ينبغي أن يتمتع به معلم البيولوجي 

في ويكتسبه أثناء مراحل إعداداه باإلضافة إلى مهارات التدريس السابق اإلشارة إليها 

. and (Schnittka & Bell, 2009) (Ibrahim, 2013)المحاور الفرعية السابقة 

وقد اتفقت الدراسات السابقة في مجال إعداد معلم البيولوجي على ضرورة وجود "إطار 

يدعم نظام تعلمه ليكون بمثابة هيكل   ”competency framework“عام للكفاءات" 

غي تعلمها أثناء مراحل إعداده وآلية اكتسابه لهذه لمجموعة المعارف والمهارات التي ينب

المهارات، باإلضافة إلى آلية تقييمها ويتمثل هذا اإلطار في ثالث محاور رئيسة يمكن 

تطويع الكفايات والمهارات ضمنها وهم: محور المعارف المتعلقة بتعلم البيولوجي 
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Subject Matter Knowledge (SMK)آلية تدريس ، محور المعارف المتعلقة ب

، محور المعرفة بآلية تدريس Pedagogical Knowledge (PK) البيولوجي

 .Pedagogical Content Knowledge (PCK)وبيداجوغيا المحتوى التعليمي 

محور المعارف المتعلقة بتعلم ويتمثل هذا اإلطار ثالثي المحاور فيما يلي:  

يشتمل على  والذي Subject Matter Knowledge (SMK) البيولوجي

األهداف والغايات التي ينبغي أن يكتسبها الطالب المعلم ذات الصلة بفهم الطالب لمحتوى 

البيولوجي، عمليات العلم المختلفة، واالتجاه نحو تعلم البيولوجي وكيفية ترسيخ ذلك لدى 

طالبه. بينما يتمثل المحوريين اآلخريين "محور المعارف المتعلقة بطرق تدريس 

 the Pedagogical Contextي، وطرق تدريس المحتوى العلمي البيولوج

Knowledge (PK) and Pedagogical Content Knowledge 

(PCK)  في مهارات البحث العلمي واكتساب المعارف األكاديمية ذات الصلة بعلم

مهارات طرق تدريس البيولوجي واستراتيجيات  -بمهارات إدارة الصف -البيولوجي

ما يلي توضيح للكفاءات التي استند لها البحث الحالي وفق هذه المحاور في التدريس. وفي

برنامج التعلم النشط المقترح القام على الكفاءات وتتمثل فيما يلي: "مهارات تعليم وتعلم 

مهارات تقييم  -مهارات تدريس البيولوجي -امتالك فلسفة لتعليم العلم والعلوم -البيولوجي

ات دمج تعليم البيولوجي مع العلوم األخرى، القيادة المدرسية والذكاء كفاي -تعلم البيولوجي

مهارات تيسير عملية التعلم كميسر  -العاطفي واالجتماعي، المعرفة السيكولوجية للطالب

 تقييم تعلم البيولوجي". -وكموجه للعملية التعليمية

 

 برنامج تعلم نشط قائم على الكفاءات لمعلم البيولوجي 5.1

Active Learning/ Learner-centered programme for Biology teacher 

إن تحديات القرن الحادي والعشرين لم تقتصر فقط على التقدم العلمي والتقني،  

االجتماعية، والتي جعلت من التواصل بشقيه المباشر  -بل امتدت إلى التغيرات الثقافية
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م ليواجه هذه التحديات، كما وغير الحضوري أمر ضروري يلقي بظالله على التعلي

أوضحت عديد من الدراسات الترابط بين الحاجات االجتماعية، واالبتكار العلمي، والتعلم 

. وهذا يتطلب تغير Self- paced Learning (Mejlgaard et al. 2018)الذاتي 

علم جذري في نظم التعليم المختلفة، وبرامج إعداد المعلم لتتضمن أنشطة تشتمل إدارة المت

لمواقف معقدة، وتدريبهم على تجاوز هذه المشكالت وتحديات المستقبل من خالل 

 ;Bosch and Casadevall 2017الممارسة التعليمية للتعلم الذاتي والتعلم النشط )

Wechsler et al. 2018 فعندما يشارك الطالب في تعلمهم وتوجيههم وفق برامج .)

طالب، ودمج ذلك بمبدأ تفريد التعلم يمكننا الوصول إلى التعلم النشط والتعلم القائم على ال

أقصى مخرجات التعلم المرغوب تحقيقها واكساب الطالب المهارات والكفاءات الالزمة 

سواء لتعلمهم األكاديمي أو التقني أو االجتماعي، خاصة إذا تم تصميم برامج تعليمية تدعم 

ثل "توفير بيئة تعلم الكترونية تدعم التعلم هذه الكفاءات والتغلب على المعوقات الحالية، م

القائم على المجموعات أو تعلم الفريق عن بعد" وهذا ما تم استحداثه من خالل ما يعرف 

 Microsoftعلى منصات التعلم مثل  Breakout roomsبالغرف التعليمية 

Teams  ومن ثم19للتغلب على تحديات العصر الحالي مثل تحديات ما بعد كوفيد ، 

 Transversalيكتسب الطالب كفايات وكفاءات تسمى "كفاءات تحولية" 

competencies حل المشكالت  -التفكير الناقد -التواصل التقني -مثل "التعاون الرقمي

 Rodriguez, Zhou, andالذكاء العاطفي" ) -الكفاءة الذاتية -اإلبداع -المعقدة

Carrió, 2017 واستحداث وظائف ومهن لم  2030(. ووفق التوجه العالمي ألجندة

، فإن هناك حاجة ملحة لبرامج تعلم نشط تدعم 2025تكن موجودة ومازالت غائبة بحلول 

تدريب الطالب ومعلميهم على هذه المهارات وإعادة تششكيل فكرهم بما يدعم التحديات 

التحديات،  المستقبلية ويكون لهم قدرة على التفكير الناقد واالبتكار واإلبداع لمواجهة هذه

خاصة في مجال تعليم وتعلم العلوم والبيولوجي لما يتمتع به من تسارع علمي وتقني 
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وثورة بيومعلوماتية التحمت مع علوم مستحدثة مثل البرمجة والتشفير والروبوتكس 

 وطباعة األعضاء البشرية وغيرها من التطورات والمستحدثات العلمية.

ءات وإنما يمتد إلى إعداد المعلم على طرق وال يقتصر اإلعداد على هذه الكفا 

التدريس القائمة على التعلم النشط، لتكون أكثر فاعلية في مداخل التدريس القائمة على 

الطالب بداًل من مداخل التدريس القائم على المعلم والذي يدرب الطالب على استرجاع 

نبغي أن يتم تدريب الطالب المعلومات وتطبيقها في مواقف تعليمية وحياتية مختلفة، كما ي

المعلم على المهارات التقنية التي تدعم التدريس وفق التوجهات العالمية المستحدثة 

واستخدام منصات التعلم والفصول االفتراضية وماهو أبعد من ذلك في عملية التعليم 

ات والتعلم، واكتساب مهارات إدارة الذات والذكاء العاطفي التي تمكنهم من توظيف مهار

 ;Duch, Groh and Allen 2001)التدريس في المؤسسات التعليمية المختلفة  

Rodriguez, Zhou, and Carrió, 2017) 

 

 Self-efficacy . مهارات الكفاءة الذاتية للطالب معلمي البيولوجي2

competency for Biology Teachers 

الجمعي/االجتماعي يعتمد األساس النظري للكفاءة الذاتية على نظرية التعلم  

Social Learning (Socio- Cognitive) والتي طورت على يد ألبرت باندورا ،

Albert Bandura الذي يعتبر أول من قام بإرساء مصطلح "الكفاءة الذاتية بمهاراتها ،

 Self- Efficacy- Toward a Unifying theory of“المختلفة" في كتابه 

behavioral change” أن الكفاءة الذاتية مصطلح يدمج ضمن "نظرية . حيث أوضح

، ”Personal and Collective Center Theory“التمركز الجمعي والشخصي" 

وارتباطه الوثيق بالعوامل االجتماعية التي يتعرض لها الفرد والتي تنعكس على تنظيمه 

تشكيل لكفاءاته الشخصية وتنظيم ذاته وإرادته، في سيمفونية قد تشكل بعد خطير في 

 ,Teacher/ Learner in harmony (Pajaresشخصية المعلم والمتعلم 
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. هذا وقد أوضح في كتابه عن مفهوم الكفاءة الذاتية كاعتقاد ذهني لدى الفرد عن (1997

معتقداته وقدرته على التعامل وفقًا لها، وكيفية تنظيم وتطبيق األنشطة المهمة والفاعلة 

 &Bandura, 1977; Zusho, Pintrich)و صلة لنجاحه في أي مادة أو موقف ذ

Coppala, 2003). 

وباألخذ باالعتبار طبيعة عملية التعليم والتعلم، فالكفاءة الذاتية تتمثل في  

معتقدات/ توجهاته المهنية المعلم عن قدرته في تنظيم وتنفيذ أنشطة تدريسية وتعليمية 

تضمن تحقيق أهداف التعلم  تنتمي لطبيعة الموقف التدريسي بكفاءة وجودة عالية

(Dellinger et al., 2008) وتؤثر الكفاءة الذاتية على الذكاء العاطفي للفرد، حيث .

تمكنه من إدارة انفعاالته، وإدارة األحداث التي تؤثر على حياته، وتخطي العقبات، وبذل 

 & Tschannen- Moran)جهد موجه لتحقيق أهدافه في سياق تفاعل اجتماعي ناجح 

Hoy, 1998) وفي هذا السياق تتمثل الكفاءة الذاتية للمعلم في توجهاته عن مدى قدرته .

في توجيه طالبه لتحقيق المخرجات التعليمية المتوقعة بكفاءة وجودة وفي سياق تشاركي 

. واذا لم يمتلك المعلم (Tschannen- Moran, & Hoy, 2001)واجتماعي 

لكفاءة دون الكفاية، فقد يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على مهارات الكفاءة الذاتية وصواًل لحد ا

أدائه التدريسي وتوجيه لطالبه لتحقيق مخرجات التعلم المرغوبة، والذي ينعكس على 

إنجاز الطالب وتحفيزهم نحو عملية التعلم وإنجازهم التعليمي داخل الفصول الدراسية. 

بطبيعة مهنته  أن المعلم الغير ملم Amengual- Pizzaro (2019)وقد أوضح 

التعليمية وملم بدوره كمعلم وموجه لطالبه لن يكون أدائه التدريسي على المستوى 

المطلوب إلدارة أنشطته التدريسية وتوجيه طالبه تعليميًا ومن ثم فشل تحقيق مخرجات 

التعلم أو عدم تحقيقها كاملة على أقل تقدير، وقد يتسبب في تدهور ثقة الطالب بأنفسهم 

 التعليمي. وإنجازهم
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دراسة  Alibakhshi, Nikdel and Labbafi (2020)وقد أجرى كال من  

عن العالقة المتبادلة بين الكفاءة الذاتية المرتفعة للمعلمين، وإنجاز وتحفيز طالبهم 

المتعلمين، وتوصلوا إلى أن المعلمين الممتلكين لحد الكفاءة والتمكن من مهارات الكفاءة 

م بمستوى أكاديمي مرتفع وتحفيز مرتفع لتحقيق مخرجات التعلم الذاتية، يتمتع طالبه

مقارنة بالمعلمين ذوي الحد األدنى من كفايات مهارات الكفاءة الذاتية. كما أوضحا أن 

من المشاركين في هذه الدراسة أوضحوا مدى وعيهم بامتالك مهارات الكفاءة  70%

واختيارهم لالستراتيجيات والطرق  الذاتية وارتباطها الوثيق بجودة أدائهم التدريسي،

التدريسية المناسبة لطبيعة المحتوى التعليمي وطبيعة الطالب. والكفاءة الذاتية كمعتقد 

، من حيث المعرفة والمهارة Competencyتختلف عن الكفاءة الذاتية ككفاءة أو جدارة 

رق إلى المفاهيم والموهبة، حيث أن األولى هي امتالك الحد األدنى من المعرفة دون التط

العلمية والتربوية التي تثقل الموهبة وتدفع إلى امتالك المهارات المختلفة للكفاءة الذاتية 

وصواًل من الحد األدنى من الكفاية إلى مستوى الكفاءة. وقد اكتفت الدراسة الحالية بثالث 

المعلم مهارات أساسية اتفقت عليها الدراسات السابقة لتعزيز تنميتهم لدى الطالب 

( 1"كمعرفة ومهارات وأداءات" تطبيقية في سياق البرنامج التدريبي، وتتثمل فيما يلي: )

، كفاءة استخدام efficacy in Student Engagement (SE)كفاءة إدارة الطالب 

، Efficacy in Instructional Strategies (IS)استراتيجيات وطرق التدريس 

 .Efficacy in the Classroom Management (CM)كفاءة إدارة الصف 

 Emotional Intelligenceكفاءة الذكاء العاطفي لمعلمي البيولوجي  .3

competency for Biology Teachers 

إن اإلطار العام للكفاءات للمعلمين أمر معقد وليس بالسهولة المتوقعة، ويتطرق  

حترافي وصواًل إلى الكفاءة/ بشكل كبير إلى المهارات التي تدعم شخصية المعلم وأداءه اال

الجدارة في جميع األبعاد، كما يجب أن يتم تحديثه بشكل مستمر وفقًا للتطورات العلمية 

والتقنية والتحوالت الناجمة عن االضطراب الرقمي والتغيرات الجذرية في العلم والمجتمع 
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(Strykowski, et al., 2003ولألسف تعاني الجامعات ومؤسسات التعليم .)  العالي

والمختصة بإعداد المعلمين من مشاكل عدة لعدم قدرتها على سد الفجوة بين متطلبات 

العصر الحالي ومتطلبات السوق وبرامج اإلعداد الحالية مما جعل المعلمين يعانون من 

مشكالت مهنية عدة والتي بدورها انعكست على نواتج التعلم والمنظومة التعليمية. فالتوجه 

د المعلم بكليات التربية يتمحور حول الكم المعرفي سواء بالجانب األكاديمي أو العام إلعدا

التربوي، وبالرغم من بعض المقررات والبرامج المستحدثة التي تدعم جوانب التعلم 

األخرى مثل الجوانب الوجدانية والمهارية إال أنها مازالت تقدم بشكل تقليدي دون دعمها في 

اءات وأنشطة ومهارات يتم قياسها من الحد األدنى للكفاية وصواًل إطار محدد يترجم إلى أد

للحد األعلى وهو الكفاءة/ الجدارة، هذا باإلضافة إلى عدم التركيز على المهارات 

 intrapersonal, and interpersonal االجتماعية/ التواصلية الذكية والتي تعرف بـ

skills - مل والتعاون المثمر بين المعلمين وطالبهم  والتي تعتير األساس الفاعل في التعا

(Romanowska-Tołłoczko & Miedzińska, 2012.) 

وعن أهمية تعليم وتعلم الكفاءات التعليمية واالجتماعية بمهاراتها المختلفة، فالبد  

أن يتم تقديمها في سياق برامج أكاديمية بشكل أكثر وظيفية وفي إطار قابل للقياس 

عاة تنمية الجوانب الشخصية واالجتماعية لدى الطالب المعلم. القدرة والتقويم، مع مرا

على توظيف المشاعر واالنفعاالت من أهم المهارات واالعتبارات التي أصبحت لها حاجة 

ماسة ليس فقط في مهنة التدريس وإنما في جميع الصناعات والمجاالت األخرى، والتي 

األخرى ذات الصلة بطبيعة المجال العلمي  بدورها تدعم عديد من المهارات والكفاءات

. ويطلق على هذه القدرة (Zabłocka, 1998) & (Przybylska, 2006)والعملي 

في التحكم "الذكاء العاطفي"؛ والذي يعرف بـ "مجموعة من المهارات التي تسمح بإدارة 

إلضافة إلى المشاعر واالنفعاالت للفرد معتمًدا على المعلومات والقناعات الخاصة به با

فهم أبعاد الشخصية ومهارات التحكم بها وصواًل إلى توجيه السلوك االنفعالي والتحكم به 
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(. وبحسب ما أوضحه Mayer & Salovey, 1999وفقًا لصالح الفرد والجماعة" )

واستناًدا إلى معظم الدراسات السابقة في هذا المجال،  Mayer& Saloveyكل من 

ن أربع مكونات أساسية تتمثل في: المكون األول: الوعي الذاتي فالذكاء العاطفي يتكون م

Self- awarenessالقدرة على تقبل مشاعر الفرد  -التعبير عن المشاعر -؛ "اإلدراك

؛ "القدرة على Self-managementالمكون الثاني: إدارة الذات  -ومشاعر الغير"

ون الثالث: الوعي المك -تحديد وفهم المشاعر وتحسين مستوى الوعي المعرفي"

؛ "فهم المشاعر الخارجية في الوسط االجتماعي Social-awarenessاالجتماعي 

 Relationshipالمكون الرابع: إدارة العالقات  -المحيط وإدراكها والتعامل معها"

management ؛ "التحكم في المشاعر الذاتية أثناء التعامل مع الغير، وتفهم مشاعر

 ,.Mayer, et alع الشخص األخر إلدارة العالقات المشتركة)الغير ووضع النفس موض

 ( ، وتمثل هذه المكونات المحاور األساسية لهذا المحور بالبحث الحالي.2000

 

 خطوات البحث وإجراءاته:

: لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه اتبعت الباحثة اإلجراءات  أوًلا

 التالية:

ما أسس برنامج تعلم نشط قائم فرعي األول والذي ينص على: لإلجابة عن السؤال ال -1

التزم البحث على اإلطار العام للكفاءات معد للطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية؟ 

 بالخطوات التالية:

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة الخاصة بالتعلم النشط وأسسه، والتعلم القائم  .أ

 ات وإطارها لمعلمي العلوم.على الكفاءات، ونماذج الكفاء

تحديد أسس التعلم النشط، ومعايير إعداد معلم العلوم، واإلطار العام للكفاءات  .ب

 فلسفة البرنامج الحالي وأسسه.للمعلم البيولوجي والنظريات المستند إليها كأساس 
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تحديد مراحل/ أطوار التعلم النشط وفق نموذج الكفاءات التي يبنى في ضوئها  .ج

لمقترح والتي تم تحديدها وفقًا لما أجمعت عليه عدة دراسات مستحدثة البرنامج ا

 Planning- Narrowing the سد الفجوة -أوًل: التخطيطوتتمثل في )

Focus ،التغيير التبديل التكيف -ثانياا: التوجيه Monitoring: Tweaking 

and Adapting ،الممارسة -ثالثاا: التنفيذconnecting to practice 

(Implementation) ،رابعاا: التقييم Assessment- Skimming 

Through ،خامسا: التقويم Evaluation (Reading for Depth).) 

تحديد خصائص كل طور من األطوار واإلجراءات المطلوبة من الطالب المعلم  .د

وانعكاسها على سلوكه التدريسي، ومدى مالئمة خصائص كل طور لإلمكانات 

مج المقدم، وطبيعة المتعلمين ومتطلبات إعدادهم المهني، ومعايير المتاحة للبرنا

إعداد معلم البيولوجي، وقد تم االعتماد على منصة إدارة التعلم المستخدمة من 

 Microsoftقبل إدارة الكلية إلدارة الموقف التعليمي وفقًا لنظام إدارة التعلم 

Teamsل مما سبق و آليات ، وتم عمل دليل استرشادي آللية االستخدام لك

دليل القائم بالتدريس"  -تطبيقه في أدوات البحث المتمثلة في "دليل الطالب المعلم

 وفق نموذج صممته الباحثة متمثل بالشكل التالي:
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 ( أطوار العمليات المعرفية وفوق المعرفية ضمن برنامج التعلم النشط المقترح1شكل )

منطلقة من أهدافه والخطة الزمنية، والتي تتمثل في . اختيار موضوعات البرنامج، ـه

برنامج يسمى "الكفاءات الوظيفية في تدريس البيولوجي لعقول مسقبلية مستنيرة" 

Functional Competencies in Biology for Future Mindset ،

التعلم  -يشتمل على مجموعة من الموضوعات تتمحور حول "مفهوم التعلم النشط

األسس  -المقصود باإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي -الكفاءاتالقائم على 

المفاهيم  -المعرفية لعلم البيولوجي وتقاطعه مع العلوم األخرى والعلوم المتداخلة

كيفية تصميم دروس في البيولوجي وفقًا لستة  -معايير إعداد معلم البيولوجي -القاطعة

ريب الطالب المعلمين على إعداد الدروس كفاءات تم تحديدهم بدقة في البرنامج وتد

في ضوءهم وتقييمها"، هذا ويستند هذا البرنامج إلى مدخل التعلم القائم على الطالب 

Student- centered approach والذي يوجه الطالب المعلم وفق آليات ،

Active 

Learni

ng 

Tweaking & Adapting Narrowing the 

Focus 

Reading for Depth Connecting for practice 

Skimming Through 
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صل إلى المعلومة مع تقديم الدعم والتوجيه له من قبل وأطوار التعلم النشط إلى التو

 القائم بتطبيق البرنامج الحالي.

تصميم البرنامج بموضوعاته وأنشطته وفق التعلم النشط ونموذج التعلم القائم على و.    

 الكفاءات وفلسفته، وأسسه السابق ذكرها في اإلطار النظري.

ه على المتخصصين في المجال للتأكد من ز. تصميم البرنامج بشكله النهائي، وعرض  

 صحته العلمية، ومناسبته  للتطبيق.

بعد إجراء التعديالت من قبل المتخصصين في  1ح.  وضع البرنامج في صورته النهائية  

المجال والتي اشتملت على دليل القائم بالتدريس و كتاب الطالب المعلم وملحقاته 

Hands on ،فلسفة  -أهدافه -"خطة تدريس البرنامج ستضمن دليل القائم بالتدري

مفهوم  -نبذة عن مفهوم التعلم النشط وأطواره وفقًا للبرنامج المقترح-البرنامج الحالي

معايير إعداد  -اإلطار العام للكفاءات لمعلم البيولوجي -التعلم القائم على الكفاءات

ولوجي"، آلية تضمين بعض الكفاءات ضمن دروس مادة البي -معلم البيولوجي

االستراتيجيات المقترحة وتمثلت في: )المحاضرة التفاعلية وفقا للتعلم المتزامن 

المناقشات،  -وغير المتزامن، الخرائط الذهنية، التعاون الرقمي، التنبؤ، التوضيح

تعلم األقران، االستقصاء التعاوني، التعلم الذاتي، فكرة التجارب، استراتيجية عظام 

كنت أعتقد..  KWLابهات، بطاقة خرائط المفاهيم، استراتيجية السمك، طريقة المتش

ولكن اآلن أعرف، فحص المحادثات الودية، األنشطة االستقصائية، أسلوب النقطة 

، أساليب QRاألكثر غموًضا(، األنشطة التعليمية، مصادر التعلم مدعمة بنظام 

ها لمزيد من إثراء عملية التقويم، المراجع العلمية، والمواقع التي يمكن االستفادة من

التعليم، هذا باإلضافة إلى مصادر التعلم، أدوات األنشطة، ومدى تماشي كل هدف 

بينما ، وآلية تطبيقها. NSTAمع معايير الرابطة القومية إلعداد معلمي العلوم 

                                                 
 ( برنامج قائم على التعلم النشط واإلطار العام للكفاءات لمعلم البيولوجي3،2ملحق )1 
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نبذة عن التعلم  -على "أهداف البرنامج المقترحدليل الطالب المعلم وملحقاته تضمن 

طوار التي يمر بها الطالب للتمكن من عملية التعليم والتعلم، معايير إعداد النشط واأل

اإلطار العام للكفاءات المناسبة لطبيعة تعليم وتعلم البيولوجي،  -معلم البيولوجي

مصادر  -أوراق عمله -أنشطته -محتواه -موضوعات البرنامج )أهداف كل موضوع

 طرق التقييم(. -آلية التعامل معها -QRالتعلم مدعمة بكود 

 

)نظام إدارة  ثانياا: تحديد اًلمكانات والتقنيات الالزمة لتنفيذ البرنامج اًلثرائي تتمثل في:

كتاب الطالب  -دليل القائم بالتدريس -أجهزة حاسب آلي -Microsoft Teamsالتعلم 

كترونية الشبكة الدولية للمعلومات لإلبحار التكنولوجي في الروابط االل -المعلم وملحقاته

مجموعة من األدوات واألجهزة الخاصة بكل  -المدعمة ومصادر التعلم االلكترونية

مجموعة من  -لتسهيل التوصل إلى المصادر االلكترونية QRموضوع مدعم بكود

 مصادر التعلم الالزمة(.

 

قدم البرنامج لمساعدة الطالب علىى الىتعلم وفىق نظىام تعلمىي نشىط ثالثاا محتوى البرنامج: 

سىاعة  28اكب مع أطوار التعلم النشط ومفهوم التعلم القائم علىى الكفىاءات، تمثلىت فىي يتو

 -Selfأسىىابيع؛ منقسىىمة بىىين محاضىىرات تدريسىىية، ونظىىام تعلىىم ذاتىىي  6تعلميىىة خىىالل 

paced Learning( دقيقىة  120محاضىرات تدريسىية كىل محاضىرة  6، تنقسم كالتىالي

التقيىىىيم القبليىىىة والبعديىىىة(. ويقابىىىل كىىىل سىىىاعات ألدوات  4بحسىىىب طبيعىىىة الموضىىىوعات، 

محاضرة تفاعلية مباشرة ساعتين تعلم ذاتي يتم تقيىيمهم فىي التفىاعالت الصىفية علىى نظىام 

مايكروسوفت تيمز واستجابات الطالب واألنشطة المصممة بحسىب طبيعىة كىل موضىوع، 

 -ين شىىمسوقىىد تىىم تطبيقهىىا علىىى عينىىة مىىن طىىالب الفرقىىة الرابعىىة بكليىىة التربيىىة جامعىىة عىى

 .2021/2022للعام الدراسي  )شعبة بيولوجي الدارسين باللغة اإلنجليزية( التيرم األول
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 وأثناء التطبيق اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

  عرض أهداف البرنامج وأهميته للطالب المعلمين، وكيفية السير في خطة سير

 اللقاءات التدريسية. 

 دريس وفلسفتها للبحث الحالي، مما أثرى التعريف بشخص الباحثة كقائمة بالت

التدريس وأضاف للطالب المعلمين فكرة تكامل الفكر التعليمي والفهم المسبق 

للبحث وأغراضه، والمشاركة فيه بوعي وفهم، وأثر ذلك في اثراء الفكر 

 التعليمي للطالب ونتائج البحث وأدواته.

 سئلة، والتفكير الناقد التأكيد على أهمية االستقصاء، والتساؤل، وطرح األ

والتحليلي، والتحليل المستمر للمعلومات لتيسير تنفيذ المهام لدى الطالب 

 المعلمين.

  التأكد من اشتراك الطالب المعلمين في نظام إدارة التعلم واالشتراك على قناة

Microsoft Teams  الخاصة بتدريس البرنامج االثرائي، وتحديد مواعيد

لتفاعل، وآلية استخدام مصادر التعلم االلكترونية المدعمة المحاضرات، وآليات ا

 .QRبكود 

  توجيه الطالب المعلم للقيام باألنشطة والتدريبات المرتبطة باألهداف اإلجرائية

لكل موضوع، ومتابعة تحليل تفاعل الطالب واستجاباتهم وفق الخصائص التي 

 تم تدعيم مايكروسوفت تيمز بها.

  والتفاعل وحرية الرأي وإجراء المناقشات، وإرساء إشاعة جو من التواصل

قواعد العمل في نظام المجموعات التشاركية وتقسيم الطالب وفقًا لتفضيالتهم 

التعليمية السابق تحديدها باستخدام مقياس التفضيالت التعليمية، وهو مسبق 

في اإلعداد من مواقع داعمة ألدوات التقييم االلكتروني، وتوجيه الطالب إليه 

 بداية تعلمهم. 
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  فتح مجال تواصل دائم بين الباحثة والطالب لتوضيح أي غموض، والمساعدة

 في تذليل العقبات أثناء تنفيذ أنشطة البرنامج.

: تنوعت أساليب التقييم في كل محاضرة/لقاء بحسب السابق عرضىه، رابعاا أساليب التقييم

يفيىىة تطبيقهىىا تفصىىيليًا فىىي دليىىل وبحسىىب توزيعهىىا فىىي كتىىاب الطالىىب المعلىىم، والمشىىروح ك

الطالىىب المعلىىم، والقىىائم بالتىىدريس، ومنهىىا األنشىىطة االستقصىىائية، واألنشىىطة االثرائيىىة، 

المالحظة، تقييم األقران، مؤشرات األداء الموضحة بدليل المعلم للحكم على اتقان الطالىب 

دى تمكنىىه مىىن للكفايىىات الواجىىب توافرهىىا وفقًىىا لمراحىىل الىىتعلم النشىىط بشىىكل عملىىي، ومىى

المهىىارات التعليميىىة بشىىكل واقعىىي أثنىىاء تطبىىيقهم للىىدروس بالتربيىىة العمليىىة، باإلضىىافة إلىىى 

 أداتي تقييم البحث، وتأملهم ألدائهم والتقييم الذاتي وتقييم األقران.

ولتحديد مراحل/ أطوار التعلم النشط وانعكاسها على أداءات الطالب المعلمين وتطبيقهم 

وفق أطوار التعلم النشط بالبرنامج الحالي، مر الطالب والبرنامج  لمفهوم الكفاءات

 الحالي بما يلي:

   Theme 1: Planning (Narrowing the Focus)  مرحلة التخطيط -أ

بممارسة مهارات مرحلة التخطيط، قام الطالب المعلمين بترجمة ما تعلموه وفق هذه 

لومات والموقف التدريس الحالي، حيث المرحلة وكيفية التخطيط وفق ما يمتلكوا من مع

أشار أحد الطالب المعلمين إلى خبرته العملية موضًحا "وجدت صعوبات عدة أثناء 

تدريس مقرر البيولوجي بالمرحلة الثانوية، حينها عرفت أنه توجد لدى بعض المهارات 

الكها."، التدريسية والكفاءات التي تنقصني ويمكن أن يدعمني بها البرنامج الحالي المت

بينما لجأ أحد الطالب المعلمين إلى تقليص الفجوة بين ما يجب تعلمه والتخطيط لذلك من 

خالل التساؤال التالي: "ما هي أنماط المعلمين وفقًا لنموذج الكفاءات؟"، فلجأت الباحثة 

إلى محاولة مساعدة الطالب المعلمين في التخطيط وتقليص الفجوة من خالل طرح 

 سئلة تتمثل فيما يلي:مجموعة من األ

 ما التحديات التي تواجهها أثناء تعلمك الحالي؟ -
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ما المفاهيم والمواضيع التي تسبب لكل مشكالت تعلم أثناء دراستك لمقررات  -

 "طرق التدريس والمناهج"؟

اعطى أمثلة لمجموعة من األهداف التعليمية لدرس "االنقسام الخلوي" محدًدا  -

 سمين في مجموعات.مخرجات التعلم بشكل واضح مق

هل ستأخذ في اعتبارك حماس طالبك داخل الصف وخارجه أثناء شرحك لدرس  -

 معين أم ال؟

 ما أسلوبك التدريسي وآلية تعاملك مع الطالب في المواقف التدريسية المختلفة؟ -

 Theme 2: Monitoring (Tweaking and Adapting)مرحلة التوجيه  -ب

لتعليميىة ومصىادر الىتعلم المختلفىة، أوضىح الطىالب أثناء إبحىار الطىالب بالمىادة ا 

كيفيىىة وآليىىة تىىوظيفهم للمعلومىىات بآليىىات تعلىىم مختلفىىة، كمىىا أعربىىوا عىىن اسىىتيعابهم لىىبعض 

التقنيات التعليمية التي من شأنها تعزيز عمليتي التعليم والتعلم، حيىث أوضىح أحىد الطىالب 

بجوانبها المختلفىة، وأوضىحت طالبىة فهممه ألهمية منصات التعلم في إدارة عمليات التعلم 

وسىهولتها فىي الوصىول إلىى مصىادر المعرفىة المختلفىة  QRأخرى استفادتها من تقنية الـ 

واعتزامها استخدامها مع طالبها فىي التربيىة العملىي خاصىة مىع اسىتخدام الطىالب للتابلىت 

يس وأجهىىزة الموبىىايالت بالصىىف الدراسىىي، كمىىا أوضىىح طالىىب أخىىر تفهممىىه ألهميىىة تىىدر

البيولىىوجي وفىىق معىىايير الجيىىل القىىادم واالسترشىىاد بالنمىىاذج الجىىاهزة المصىىممة لىىدروس 

البيولىىىوجي، والتىىىي تعتبىىىر مصىىىدر تعليمىىىي وتدريسىىىي ثىىىري، وغنيىىىة بعديىىىد مىىىن األفكىىىار 

 والمعلومات التي يمكنها تسهيل توصيل المعلومات للطالب.

 Theme 3: connecting to practice (Implementation)مرحلة التنفيذ   -ج

خالل هذه المرحلة قرر الطالب البحىث عىن مىدى االسىتفادة الفعليىة مىن البرنىامج  

الحىىالي لىىدعم كفىىاءاتهم الذاتيىىة واألكاديميىىة لتحقيىىق أهىىدافهم التعليميىىة. علىىى سىىبيل المثىىال 

أوضحت أحد الطالب المعلمين العالقة المباشرة بين المادة العلمية ومستوى تعلمهىا: حيىث 



 أ.م.د/ أمانى محمد عبد الحميد أبو زيد  

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (363                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

اتضح لي أن مسىتوى تعلمىي يىزداد بتعلمىي الىذاتي والبحىث عىن المعلومىات بنفسىي قالت "

بداًل من تلقيها بشكل مباشر"، وأوضح أخر "أن برنىامج الىتعلم النشىط الحىالي جعلىه يتأمىل 

طريقة تعلمه ويتساءل عن مدى عالقة ما يتعلمه مىن معلومىات وأداءاتىه التدريسىية الفعليىة 

طالب أخىر أن "تفهممىه لىبعض مهىارات الىذكاء العىاطفي جعلىه بالتربية العملية". وأوضح 

يضع نفسه مكىان الطىالب ويفكىر بطىريقتهم ليىتمكن مىن اتخىاذ إجىراءات تدريسىية وصىفية 

 تتالئم مع طبيعة المتعلمين وحاجاتهم النفسية واالجتماعية".

قىىه وتوضىىح األمثلىىة السىىابقة للىىثالث مراحىىل السىىابقة االتصىىال بىىين تخطىىيط المعلىىم وتحقي

لألهداف التدريسية وتنميته المهنيىة وامتالكىه للكفايىات التدريسىية، وهىذا اتفىق مىع مىا أكىده 

Beach et al., (2020)  عن العالقة المتبادلة بين فهم المعلم لمراحل التخطيط والتنفيذ

 وانعكاس ذلك على ممارسته التدريسية.

 Theme 4: Assessment (Skimming Through)مرحلة التقييم  -د

قىىيم الطىىالب مراحىىل تعلمهىىم وفىىق الىىتعلم النشىىط، حيىىث أوضىىح بعىىض الطىىالب  

استيعابهم لمدى أهمية البحىث والىتعلم الىذاتي واالستقصىاء واالستكشىاف حيىث أثقىل عمليىة 

تعلمهىىم، وأوضىىحت طالبىىة "أنهىىا بىىرغم مىىن تىىذمرها فىىي بدايىىة البرنىىامج مىىن حجىىم المىىادة 

ولىد عنىدها رغبىة أكبىر وفضىول علمىي للبحىث عىن التعليمية، إال أن ابحارها في دراسىتها 

هىىذه المعلومىىات بمسىىتوى أكثىىر عمقًىىا"، كمىىا أوضىىح طالىىب آخىىر "اكتشىىافه لىىبعض نقىىاط 

الضىىىعف فىىىي شخصىىىيته علىىىى المسىىىتوى الشخصىىىي واألكىىىاديمي ودور الىىىذكاء العىىىاطفي 

 ومهارات الكفاءة الذاتية في معالجة بعض التصورات الخطأ لديه".

 Theme 5: Evaluation (Reading for Depth)مرحلة التقويم  -ه

أظهر المشاركون في معظم األحيان فعاليتهم الذاتيىة لفهمهىم ودورهىم فىي القىراءة 

العميقىىة بعىىد إجىىراء الحىىذف لألجىىزاء غيىىر ذات الصىىلة أثنىىاء البحىىث والتقصىىي مىىن خىىالل 

لمعلومات مرحلة القراءة المتعمقة. وشاركت إحدى الطالب المعلمين كيف كان اهتمامها با

المقدمىىة مرتبًطىىا ارتباًطىىا مباشىىًرا بقىىدرتها علىىى التفسىىير واختيىىار كيفيىىة تنظىىيم معرفتهىىا 
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بالدروس بنجاح، حيث أوضىحت: "كنىت أحضىر أحىد دروس البيولىوجي بالتربيىة العمليىة، 

وأعتقىىد أننىىي يجىىب أن أكىىون متأكىىدة ممىىا إذا كىىان الطىىالب بحاجىىة إلىىى متطلبىىات مسىىبقة أو 

فيىىىة لهىىذا الجىىزء أم ال؟، حتىىىى يكىىون لىىدى البىىىديل وتجهيىىز المتطلبىىىات لىىديهم قاعىىدة  معر

المعرفية المطلوبة". وقد ترجىع هىذه االسىتجابات إلىى أن يكىون اهتمىام المشىاركين بىالمواد 

التي يقرأونهىا بدقىة قىد أثىر علىى عمىق معىالجتهم ولمسىهم لمهىارات ذكىائهم العىاطفي وهىذا 

، والتىي أكىدت علىى أن التأمىل Catrysse et al.,( 2018)يتفىق مىع مىا أكدتىه دراسىة 

المعرفي يمكنه تعزيز اإلدراك المعرفي ويدعم ذلك المعارف والمهارات المرتبطة بالذكاء 

العىىاطفي، ويىىنعكس ذلىىك علىىى ممارسىىات المعلمىىين المهنيىىة والتدريسىىية وإدارتهىىم للىىذات 

 والصف.

ية البرنامج المعد في ما فاعللإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي ينص على:  -2

 قامت الباحثة بـ: تنمية مهارات الكفاءة الذاتية لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية؟

: وهي "مقياس الكفاءة الذاتية"، وعرضه على مجموعة من إعداد أداة التقييم األولى

أهداف للتأكد من سالمته اللغوية والعلمية، ومناسبته لطبيعة و 2الخبراء والمحكمين

 الدراسة وفقًا لما يلي:

 إعداد مقياس الكفاءة الذاتية وذلك من خالل: .1

  :يهدف المقياس إلى قياس مدى امتالك الطالب تحديد الهدف من المقياس

 المعلمين لمهارات الكفاءة الذاتية.

 :تم تحديد مهارات مقياس الكفاءة الذاتية المتفق عليها في  تحديد أبعاد المقياس

وهم ثالث مهارات تتمثل في )كفاءة تحفيز الطالب دبيات السابقة، األبحاث واأل

efficacy in Student Engagement (SE)-  كفاءة توظيف

                                                 
 ( المحكمين1ملحق )2 
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 -Efficacy into Instructional Strategies (IS)استراتيجيات التعلم 

 (.Efficacy in Classroom Management (CM)كفاءة إدارة الصف 

 :ياغة مفردات المقياس في شكل عبارات متعددة تم ص صياغة مفردات المقياس

، وتختلف االستجابات وفقًا Likert scaleاالستجابات وفقًا لنظام ليكرت 

لطبيعة المفردة، ويجيب الطالب على العبارات وفقًا للمعارف والمهارات 

وفق  Formsالمكتسبة، وتم رفع المقياس على منصة مايكروسوفت تيمز بنظام 

 ‚Nothing‚ 2= Very Little‚ 3= Some Influence=1البدائل 

4=Quite a Bit‚ 5=A Great Deal 

(1) Never (2) Almost never (3) Sometimes (4) Fairly often (5) 

Very often 

 تم تقدير درجات المقياس على النحو التالي:تقدير درجات المقياس : 

 59، لعدد 5-1جة من كل عبارة تم صياغتها وفق االستجابات السابق ذكرها متدر

 درجة للمقياس ككل. 295درجة وبحد أقصى  59مفردة، بحد أدنى 

 تم التجريب اًلستطالعي والخصائص السيكومترية لمقياس الكفاءة الذاتية :

( طالب وطالبة 60تطبيق المقياس في صورته األولية على عينة مكونة من )

 ب الصدق والثبات، وتمبالشعب العلمية بكلية التربية الفرق الرابعة، لحسا

، فكان معامل االتساق واالرتباط كما Personاستخدام معادلة معامل بيرسون 

 هو موضح بالجدول التالي:

( معامل الصدق واًلتساق للداخلي لنسخنى المقياس صورته األولية 1جدول )
 وصورته النهائية

(First, items N=63; final, N=59) 

Domain 
First version Final version 

α M SD α M SD 

IS 0.83 6.15 1.01 0.86 3.64 0.52 

CM 0.76 3.56 0.52 0.81 3.21 0.63 

SE 0.86 3.64 0.49 0.92 3.39 0.62 



 
الكفاءة الذاتية والذكاء برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي لتنمية مهارات 

 العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (366                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

أبعىاد المقيىاس و لدرجىة الكليىة  معامالت االرتبىاط بىين جميعيتضح من الجدول السابق    

يتمتىىع بدرجىىة عاليىىة مىىن قيىىاس الم أن علىىىيىىدل ممىىا ( 0.01للمقيىىاس دالىىة عنىىد مسىىتوى )

 .الصدق واالتساق الداخلي

 ( جدول مواصفات عبارات مقياس الكفاءة الذاتية2جدول )

Items 

total 

Domain indication (P) items indication (N) items 

20 IS 1-3-5 -6-8-27-33-34-43-

44-45-46 

2- 4-7-28-39-41-47-51 

19 CM 10-12-14-15-26-36-42-

52-53 

9-11-13-16-25-35-37-38-

40-59 

20 SE 17-19-20-22-24-29-31-

48-50-55-57-58 

18-21-23-30-32-49-45-

56 

 

  :ألفا كرونباخ"تم حساب ثبات مقياس عادات العقل باستخدام معادلة "ثبات المقياس  

alpha cronbach’s   (0.87)ألبعاد المقياس و المقياس ككل و كانت كالتالي 

، CMلبعد كفاءة إدارة الصف  IS ،(0.91)استراتيجيات التعلم"  لبعد "توظيف

ويتضح من ذلك أن جميع معامالت الثبات  ، SEلبعد كفاءدة تحفيز الطالب  (0.89)

 مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس.

  :تم احتساب الزمن المناسب للمقياس وفقًا للتجربة االستطالعية السابقة زمن المقياس

امعة عين شمس، حيث استغرق الطالب لإلجابة عن المقياس من  ج -بكلية التربية

 دقيقة. 30( دقيقة فتم تحديد زمن المقياس 20-40)

 تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين للتأكد : 3الصورة النهائية للمقياس

من سالمة العبارات، واالستعانة بالتجربة االستطالعية لوضع المقياس في صورته 

 ( درجة.295( عبارة، والدرجة الكلية للمقياس )59يتكون من )النهائية، ل

                                                 
 ( مقياس الكفاءة الذاتية4ملحق )3 



 أ.م.د/ أمانى محمد عبد الحميد أبو زيد  

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (367                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

ما فاعلية البرنامج المعد في تنمية لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث والذي ينص على:  -3

 قامت الباحثة بـ: مهارات الذكاء العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية؟

ياس الذكاء العاطفي"، وعرضه على مجموعة من : وهي "مقإعداد أداة التقييم الثانية

الخبراء والمحكمين للتأكد من سالمته اللغوية والعلمية، ومناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة 

 وفقًا لما يلي:

  :يهدف المقياس إلى قياس مدى امتالك الطالب تحديد الهدف من المقياس

 المعلمين لمهارات الذكاء العاطفي.

 تم تحديد مهارات مقياس الذكاء العاطفي المتفق عليها في  :تحديد أبعاد المقياس

مهارات وهي: )مهارة إدارة الذات  4تتمثل في األبحاث واألدبيات السابقة، و

Self-Management (SeM)-  مهارة الوعي الذاتيSelf-Awareness 

(SeA)-  مهارة الوعي االجتماعيSocial Awareness (SoA)-  مهارة

 (.Relationship Management (RM)إدارة العالقات 

 :تم صياغة مفردات المقياس في شكل عبارات متعدد  صياغة مفردات المقياس

، وتختلف االستجابات وفقًا Likert scaleاالستجابات وفقًا لنظام ليكرت 

لطبيعة المفردة، ويجيب الطالب على العبارات وفقًا للمعارف والمهارات 

 على منصة مايكروسوفت تيمز وفق البدائل التالية المكتسبة، وتم رفع المقياس 

1 = Does not apply ~ 3 = Applies half the time ~ 5 = Always applies 

 تم تقدير درجات المقياس على النحو التالي:تقدير درجات المقياس : 

 79، لعدد 5-1كل عبارة تم صياغتها وفق االستجابات السابق ذكرها متدرجة من 

 درجة للمقياس ككل. 395درجة وبحد أقصى  79د أدنى مفردة، بح

 تم التجريب اًلستطالعي والخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء العاطفي :

( طالب وطالبة 60تطبيق المقياس في صورته األولية على عينة مكونة من )

 بالشعب العلمية بكلية التربية الفرق الرابعة، لحساب الصدق والثبات، وتم



 
الكفاءة الذاتية والذكاء برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي لتنمية مهارات 

 العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (368                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

، فكان معامل االتساق واالرتباط كما Personمعادلة معامل بيرسون استخدام 

 هو موضح بالجدول التالي:

( معامل الصدق واًلتساق للداخلي لنسخنى مقياس الذكاء العاطفي صورته 3جدول )
 األولية وصورته النهائية

(First, items N=83; final, N=79) 

Domain 
First version Final version 

α M SD α M SD 

SeM 0.81 9.15 1.04 0.88 4.65 0.54 

SeA 0.87 4.68 1.52 0.89 3.14 0.72 

SoA 0.89 5.63 0.72 0.90 3.24 0.63 

RM 0.79 7.86 0.92 0.84 5.21 0.81 

أبعىاد المقيىاس و لدرجىة الكليىة  معامالت االرتبىاط بىين جميعيتضح من الجدول السابق    

يتمتىىع بدرجىىة عاليىىة مىىن المقيىىاس  علىىى أن يىىدل ممىىا ( 0.01للمقيىىاس دالىىة عنىىد مسىىتوى )

 .الصدق واالتساق الداخلي

 ( جدول مواصفات عبارات مقياس الذكاء العاطفي4جدول )

Domain Total Items number 
P N 

Self-Management 
(SeM) 

20 3, 12, 19, 28, 32, 
33, 37, 38, 46, 49, 

53 

7, 10, 15, 23, 24, 36, 42, 
58, 61 

Self-Awareness 
(SeA) 

20 1, 14, 27, 34, 50, 
55, 59, 60, 65, 66, 

67, 69 

6, 16, 18, 22, 29, 41, 47, 
68 

Social Awareness 
(SoA) 

20 13, 17, 25, 52, 56, 
72, 74 

2, 9, 20, 39, 44, 51, 57, 
70, 71, 73, 75, 76, 77 

Relationship 
Management (RM) 

19 4, 5, 21, 26, 30, 35, 
40, 43, 45, 48, 62 

8, 11, 31, 54, 63, 64, 78, 
79 

 

  :ألفا كرونباخ"تم حساب ثبات مقياس عادات العقل باستخدام معادلة "ثبات المقياس  

alpha cronbach’s   (0.82)ألبعاد المقياس و المقياس ككل و كانت كالتالي 

لبعد  (0.79)(، SeAلبعد الوعي الذاتي ) (0.89)(، SeMلبعد "إدارة الذات" )



 أ.م.د/ أمانى محمد عبد الحميد أبو زيد  

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (369                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

مما يؤكد أن  ،(RM)لبعد إدارة العالقات  (0.91)(، بينما SoAالوعي االجتماعي )

 جميع معامالت الثبات مرتفعة ويؤكد ثبات المقياس.

  :تم احتساب الزمن المناسب للمقياس وفقًا للتجربة االستطالعية السابقة زمن المقياس

الطالب لإلجابة عن المقياس من  جامعة عين شمس، حيث استغرق  -بكلية التربية

 دقيقة. 60( دقيقة فتم تحديد زمن المقياس 50-65)

 تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين للتأكد : 4الصورة النهائية للمقياس

من سالمة العبارات، واالستعانة بالتجربة االستطالعية لوضع المقياس في صورته 

 ( درجة.395رجة الكلية للمقياس )( عبارة، والد79النهائية، ليتكون من )

 التصميم التجريبي:

جامعة عين  -مجموعة من الطالب المعلمين بكلية التربيةاختيار مجموعة البحث:  -1

شمس، الفرق الرابعة )بيولوجي( الدارسين باللغة االنجليزية، وتمثلت مجموعة البحث في 

 م2021/2022دراسي ( طالب وطالبة، وذلك بالفصل الدراسي األول للعام ال30)

 ألداتي التقييم السابق إعدادهما. التطبيق القبلي -2

تم تدريس البرنامج المقترح في مجموعة من اللقىاءات تمثلىت فىي  تنفيذ تجربة البحث: -3

ساعة مىا بىين  12 -دقيقة لكل محاضرة  120محاضرة تفاعلية بواقع  6لقاءات، منقسم  6

 Virtualافتراضىىية أوناليىىن  ، ومحاضىىراتFace-2- Faceحصىىص حضىىورية 

Lectures سىاعة للىتعلم الىذاتي  12، ، باإلضافة إلىSelf- paced Learning  لكىل

 ساعة تعليمية. 28ساعات لتطبيق األدوات قبلي وبعدي، أي بواقع  4موضوع، و

بعد االنتهاء من تدريس البرنامج المقترح، تم تطبيق  التطبيق البعدي ألداتي التقييم: -4

 التقييم بعديًا على مجموعة البحث.أداتي 

                                                 
 ( مقياس الذكاء العاطفي5ملحق )4 



 
الكفاءة الذاتية والذكاء برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي لتنمية مهارات 

 العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (370                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 التحقق من صحة الفروض ومناقشة النتائج:

" يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة  نتائج الفرض األول والذي ينص على: -1

(α≤0.05  بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الكفاءة )

لتطبيق البعدي". للتحقق من هذا الفرض استخدمت الذاتية وكل بعد من أبعاده لصالح ا

الباحثة اختبار "ت" للعينات المرتبطة ويمكن عرض ما توصل إليه البحث الحالي من 

 نتائج من خالل الجدول التالي:

( يوضح األعداد والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" و دًللتها 5جدول )

 في مقياس الكفاءة الذاتية ككل

Research 
group 

n Items 
n 

Total 
degree 

Mean SD df T * sign 

Pre- test 30 59 295 123.51 15.51 29 
5.45 

sign 

Pos -test 30 59 295 145.42 14.65 29  

t is significant at 0.05 if it’s ≥ 1.65-  t is significant at 0.01 if it’s ≥ 2.33 

واًلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" و دًللتها في مقياس ( يوضح األعداد والمتوسطات 6جدول )
 الكفاءة الذاتية 

Domain measu

rement 

N Mean Std. 

Deviation 

Df T 

value 

Sig. η2 d 

(Et) 

1- efficacy in Student 

Engagement (SE) 

pre 30 9.16 1.598 29 2.36 0.01 0.18 0.96 

post 30 24.12 1.129 

2- Efficacy in Instructional 

Strategies (IS) 

pre 30 3.60 0.866 29 6.640 0.01 0.64 2.71 

post 30 7.52 1.122 

3- Efficacy in Classroom 

Management (CM) 

pre 30 7.64 13.36 29 8.877 0.01 0.76 3.63 

post 30 1.41 0.907 

(t) Value is statistically significant at (0.05) level, if it is or passed 

(1.65) value, (t) Value is statistically significant at (0.01) level, if it 

is or passed (2.33) value, (d) Value is statistically significance as 

follow: (impact ratio is small if its=/<0.2, medium if it is =/<0.5, 

high if it is =/> 0.8 



 أ.م.د/ أمانى محمد عبد الحميد أبو زيد  

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (371                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فرق ذي داللة احصائية بين القياس القبلي 

( في االختبار 0.01والبعدي للمجموعة التجريبية في االختبار ككل عند مستوى داللة )

ككل وكل بعد من أبعاده، لصالح القياس البعدي، مما يثبت صحة الفرض األول، وترجع 

إلى إيجابية الطالب المعلمين في المراحل المختلفة لبرنامج التعلم الباحثة هذه النتيجة 

النشط بأطواره المختلفة، والتي يتم مناقشة استجابات الطالب وفق المنهج الوصفي 

والتي أكدت أن معتقدات  Yesilyurt (2014)التحليلي الحقًا، وهذا يتفق مع دراسة 

عارف ومهارات للكفاءة الذاتية يعتبرا المعلمين عن مفهوم الكفاءات وما يمتلكوه من م

العامل األهم للتنبؤ بفاعلية المعلم بالموقف التدريسي والقدرة على إدارته ويظهر مدى 

الترابط بين مفهوم الكفاءات التعليمية والكفاءة الذاتية للطالب وانعكاسه على ممارساته 

 التدريسية.

ق دال احصائيًا عند مستوى داللة "يوجد فرنتائج الفرض الثاني والذي ينص على:  -2

(α≤0.05  بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الذكاء )

العاطفي، وكل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدي". للتحقق من هذا الفرض استخدمت 

ن الباحثة اختبار "ت" للعينات المرتبطة ويمكن عرض ما توصل إليه البحث الحالي م

 نتائج من خالل الجدول التالي:

( يوضح األعداد والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" و دًللتها في 7جدول )
 مقياس الذكاء العاطفي 

Research 
group 

n Items 
n 

Total 
degree 

Mean SD df T * 
sign 

Pre- test 30 79 395 113.41 17.52 29 
4.98 

sign 

Pos -test 30 79 395 162.35 15.92 29  
t is significant at 0.05 if it’s ≥ 1.65-   t is significant at 0.01 if it’s ≥ 2.33 



 
الكفاءة الذاتية والذكاء برنامج تعلم نشط قائم على اإلطار العام لكفاءات معلم البيولوجي لتنمية مهارات 

 العاطفي لدى الطالب معلمي البيولوجي بكلية التربية

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (372                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

ا ( يوضح األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" و داللته8جدول )

 في مقياس الذكاء العاطفي 
Domain meas

urem

ent 

N Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Df T 

value 

Sig. η2 d 

(Et) 

1- Self-Management 

(SeM) 

pre 30 10.16 2.74 29 3.36 0.01 0.16 0.85 

post 30 14.74 5.66 

2- Self-Awareness (SeA) pre 30 15.36 1.23 29 4.63 0.01 0.54 1.79 

post 30 22.53 4.32 

3 Social Awareness 

(SoA) 

pre 30 15.91 2.36 29 5.87 0.01 0.65 2.85 

post 30 24.70 3.85 

4. Relationship 

Management (RM) 

pre 30 9.64 3.56 29 6.87 0.01 0.89 2.53 

post 30 16.95 5.14      

(t) Value is statistically significant at (0.05) level, if it is or passed 

(1.65) value, (t) Value is statistically significant at (0.01) level, if it 

is or passed (2.33) value, (d) Value is statistically significance as 

follow: (impact ratio is small if its=/<0.2, medium if it is =/<0.5, 

high if it is =/> 0.8 

ن القياس القبلي يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فرق ذي داللة احصائية بي

( في االختبار 0.01والبعدي للمجموعة التجريبية في االختبار ككل عند مستوى داللة )

ككل وكل بعد من أبعاده، لصالح القياس البعدي، حيث كانت أعلى نتيجة لصالح بعد 

، بينما أقل بعد كمتوسط كان "إدارة الذات" 3.8±24.70"الوعي االجتماعي" 

ضح أن مستويات الوعي تختلف بشدة فيكون الوعي وهذا يو ،.14.74±5.66

االجتماعي أعلى من الوعي الذاتي، ويرجع ذلك إلى وجود أبعاد سيكولوجية عدة البد أن 

يمتلكها الطالب المعلم لفهم ذاته نتيجة لغموض هذا الجانب الذي يحتاج مزيد من 

ا البعد كأحد كفايات الدراسات السيكولوجية وعلم النفس وعلم النفس المعرفي الثقال هذ

"الذكاء العاطفي"، ولكن إيجابية النتيجة ككل توضح فعالية البرنامج االثرائي في تنمية 

هذه الكفاءة لدى الطالب المعلم، هذا ويرجع التأثير إلى التطبيق الفعلي والتفاعل 

 االجتماعي الذي حدث بين الطالب المعلمين وطالبهم بالتربية العملية والذي أثمر عن

نتائج إيجابية احصائيًا وكذلك إيجابية التفاعالت التي تم تحليلها وصفيًا سابقًا في اإلجراء 



 أ.م.د/ أمانى محمد عبد الحميد أبو زيد  

 2022 (األول)اجلزء  السادس واالربعونالعدد            (373                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

األول كناتج ألطوار ومراحل التعلم النشط السابق ذكرها في اإلطار النظري، وهذا 

 Romanowska-Tołłoczkoيوضح صحة الفرض الثاني. ويتفق ذلك مع نتيجة 

وثيقة بين مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب والذي أوضح وجود عالقة  (2015)

المعلم، ومدى قدراته على إدارة الموقف التدريسي وتحدياته المختلفة، كما يمكنه من فهم 

طبيعة طالبه وأنماط تعلمهم واحتياجاتهم المعرفية والوجدانية، والذي ينعكس على 

اءة التدريسية والوصول لنتائج اختياراته الفاعلة الستراتيجيات التعليم والتعلم ويحقق الكف

 مرغوبة من مخرجات التعلم.

 Corrected Ezzat’sولمزيد من التحقق من فاعلية البرنامج تم استخدام معادلة 

Ratio (CEG) لتحديد مدى االرتباط بين متغيرات البحث التابعة "الكفاءة الذاتية- 

 الذكاء العاطفي" من خالل المعادلة التالية:

CEG ratio=  

In which, M1= the mean of pre-measurement, M2= Mean of 

Pre- measurement, P= total degree to test/ questionnaire. 

(The programme is not effective if CEG=/< 1.5, has a medium 

effect when it is 1.5-1.8, accepted and effective when it is 

=/>1.8) 

لصالح مقياس الذكاء  1.92لصالح مقياس الكفاءة الذاتية، و  2.56كانت النتيجة و

العاطفي، مما يعكس كفاءة وفاعلية البرنامج الحالي في تنمية المتغيرات التابعة، وكذا 

 امتالكهم لمهارات التدريس المعرفية والمهنية. 

 تعقيب عام:

البهم للتدريب على استفاد الطالب المعلمين من وضع أنفسهم في مكان ط

احتياجات القرن الحادي والعشرين وكفاءاتهم، والذي انعكس على بحثهم عن مجموعة من 

االستراتيجيات التدريسية المناسبة لطبيعة الموقف التعليمي مما ساعدهم على تخطيط 
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ومراقبة وتقييم تعلمهم وتعليمهم، وهو يوضح العالقة بين امتالك مهارات التدريس 

يات التعلم ومهارات الكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي، ويتفق ذلك مع نظرية واستراتيج

Bandura’s (1977) وأفكاره عن دور الكفاءة الذاتية ومهاراتها في إدارة الموقف ،

التعليمي والتدريسي لدى المعلم. كما اتضح من نتائج البحث الحالي فاعلية البرنامج 

واإلطار العام للكفاءات لمعلم البيولوجي في ترسيخ مفهوم المقترح القائم على التعلم النشط 

الكفايات والكفاءات لدى الطالب المعلم ومساعدته على توظيف وتضمين كل كفاءة كمهارة 

ضمن بعض دروس البيولوجي ودعم طالبه بالجانب المعرفي والمهاري واالجتماعي 

يقة بين فاعلية وكفاءات المعلم الذي يمكنه من امتالك هذه المهارة وله عالقة متبادلة وث

التدريسية وامتالكه لبيداجوغيا المادة العلمية وتمكنه من مهارات الذكاء العاطفي التي 

تمثل حلقات من العالقات المتبادلة في التأثير على بعضها البعض، وهو ما اتفق مع 

 . Khourey-Bowers and Simonis (2004) ,(Miller et al., 2017)دراسة
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 ات ومقترحات البحث:توصي

توجيه نظر القائمين على تطوير برامج إعدداد معلدم البيولدوجي، وبدرامج إعدداد 

 معلمي العلوم إلى:

إعادة النظر فىي بىرامج إعىداد معلىم البيولىوجي وفىق الىتعلم النشىط ونمىاذج الىتعلم  (1

 القائم على الكفاءات.

لىى مهىارات الكفىاءة إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين، بحيىث يىتم التركيىز ع (2

الذاتية، والذكاء العاطفي، وتدريبهم علىى مهىاراتهم لرفىع كفايىاتهم/ كفىاءاتهم فىي 

 تخطيط وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية.

عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لتدريب معلمي العلوم على االتجاهات الحديثة  (3

 قرن الحادي والعشرين.في التدريس ومنها معايير إعداد معلم العلوم ومهارات ال

إعىىادة صىىياغة منىىاهج العلىىوم فىىي المراحىىل الدراسىىية المختلفىىة وفىىق تفريىىد الىىتعلم،  (4

 والتعلم القائم على الطالب.

االهتمىىام بمهىىارات الكفىىاءاة الذاتيىىة والىىذكاء العىىاطفي لىىدى جميىىع الطىىالب بجميىىع  (5

 المراحل الدراسية.

علم النشط القائم على الكفاءات قياس فاعلية إعادة صياغة وحدة في العلوم وفق الت (6

لتنمية مهارات ومتغيرات تابعة أخرى تتسق وفلسفة التعلم القىائم علىى الكفىاءات 

 وأطوار التعلم النشط.

قياس فعالية اسىتراتيجيات وبىرامج تدريبيىة مقترحىة أخىرى لتنميىة الكفىاءة الذاتيىة  (7

 لدى الطالب.

نميىىة الىىذكاء العىىاطفي لىىدى قيىىاس فعاليىىة اسىىتراتيجيات ومىىداخل تدريسىىية أخىىرى لت (8

 الطالب.
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