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 المستخلص: 

األساسية     بالمرحلة  العلوم  معلمي  لدي  التدريسي  األداء  تنمية  إلى  البحث  ،  هدف 

أتبع البحث المنهج ا  لوصفي التحليلي للتوصل ألهم مهارات القرن ولتحقيق هذا الهدف، 

والمنهج    الحادي والعشرين لتنمية األداء التدريسي لدي معلمي العلوم بالمرحلة األساسية.

مجموعة اختيار  تم  حيث  البحث  تجربة  تطبيق  في  من  التجريبي  مرشد  30)  مكونة   )

البرنامج المعرفي   وتطبيق المعالجة التجريبية المتمثلة في  ، ( معلم ومعلمة30ومرشدة و)

  مهارات القرن الحادي والعشرين على مجموعة البحث   السلوكي لمرشد المعلم في ضوء

ومرشدة 30)في  المتمثلة   مرشد  بطاقة    ،(  التدريسي  وتطبيق  األداء  وبعد  مالحظة  قبل 

البحث مجموعة  على  التجريبية  في)  المعالجة  ومعلمة30المتمثلة  معلم  أظهرت  ،  (  وقد 

بين متوسطي درجات المعلمين المجموعة التجريبية في    ارق دال إحصائيً النتائج وجود ف

البعدي. التطبيق  لصالح  التدريسي  اإلداء  مالحظة  لبطاقة  والبعدي  القبلي  مما   التطبيقين 

دي معلمي العلوم  ل  الداء التدريسي  في تنمية  المعرفي السلوكييدل على فاعلية البرنامج  

البحث، وفي ضوء هذبالمرحلة األساسية النتائج أوصى  معلم  ب  ه  المدارس بمرشد  تغذية 

باستمرار  مهنيًا  المعلمين  تنمية  في  ليساهم  والعلوم  اإلداء ،  مالحظة  بطاقة  تطوير 

األساسية  التدريسي   بالمرحلة  العلوم  بحيث  لمعلمي  التربويين  المشرفون  يستخدمها  التي 

 . تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين

المفتا سلوكي  الكلمات  معرفي  برنامج  المعلم    -حية:  الحادي    -مرشد  القرن  مهارات 

 المرحلة األساسية.  –معلمي العلوم   -األداء التدريسي -والعشرين 
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    Abstract: 

      The aim of the research is to develop the Instructional 

performance of science teachers in the basic stage, and to 

achieve this goal, the research followed the descriptive and 

analytical approach to reach the most important skills of the 

twenty-first century for the development of the Instructional 

performance of science teachers in the basic stage and the 

experimental approach in applying the research experiment 

where a group of 30 male and female mentors and 30 male 

and female teachers was selected for the application of the 

experimental  treatment represented in the cognitive-

behavioral program for Mentor for teacher in the light of the 

skills of the twenty-first century. on the research group of 30 

male and female mentors and the application of the teacher 

performance note card before treatment. The experimental 
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results showed that there is a statistically significant 

difference between the scores of the experimental teachers in 

the pre and post applications of the Instructional performance 

observation card in favor of the post application, which 

indicates the effectiveness of the cognitive behavioral 

program in the development of the Instructional performance 

of science teachers in the in the basic stage. In light of these 

results, the research recommended feeding schools with a 

science teacher mentor to contribute to the continuous 

professional development of teachers and developing the 

Instructional performance note card for science teachers at 

the basic stage that educational supervisors use to match the 

skills of the twenty-first century. 

Key words: Mentor for teacher, 21st Century skills, 

Instructional performance.  
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  عبء  عاتقه  على  يقع  الذى  المعلم  بكفاءة   وثيقًا  ارتباًطا  مجتمع  أي  تطور  يرتبط       

العلمية    إعداد والمستحدثات  المعلومات  من  الهائل  الكم  مع  التعامل  على  قادر  جيل 

والعشرين؛ الحادي  بالقرن  تطوير    والتكنولوجية  إلى  يحتاج  المعلم  فأن  ه أداءولذلك 

التدريسي والتربوي ومواكبة كل جديد ومتطور، وذلك ألنه أداة التغيير والتطوير، ومهما  

المقررات الخطط    تطورت  وطبقت  ومعاصرة  متطورة  وسائل  واستحدثت  الدراسية 

البرامج   والبرامج التعليمية الفاعلة دون الهتمام والتركيز على معلمي العلوم فلن تحقق 

للدول   ومواكبته  المجتمع  تقدم  على  سلبًا  وسينعكس  المنشودة  التربوية  أهدافها  التعليمية 

 عميقة فجوة وجود  علي تفاقأ وهناكقتصادي،  المتقدمة في المجال المعرفي والعلمي وال

 والعمل  الحياة  في يحتاجونها التي وتلك المدرسة في الطالب  يتعلمها  المهارات التي بين

الذي عصر مجتمع في ونتيجة التطور  يقوده  المعرفة،   علي يجبلذلك    التكنولوجي، 

 الحادي  لقرن با ملهم وع مجتمعاتهم   في للنجاح بالمهارات الالزمة علمينمال تزويد التربية

 . والعشرين
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( أن وظيفة مرشد المعلم هي وظيفة استحدثت في 2012 ,65)Bullough وأشار     

النظام التعليمي في بعض الوليات من التحاد األمريكي، وظهر دوره نتيجة للتطورات  

المهنية ورؤية أن يكون هناك دعم مستمر وتغذية راجعة لمساعدة المعلمين من معلمين  

المعلمين، آ ألولئك  المهني  والنمو  التطور  زيادة  بهدف  وذلك  منهم  خبرة  أكثر  خرين 

باإلمكانيات   تعريفهم  في  المعلمين  يشارك  التالي:  في  المعلم  مرشد  مسئوليات  وتكون 

استخدام   علي  المعلمين  ويساعد  المناهج،  وتطوير  التخطيط  ووحدات    أدواتالجديدة 

ويقدم للمعلمين فرصة مالحظة غيرهم ،  يجيات حديثةالتكنولوجيا الحديثة وتطبيق استرات

بأن وجود مرشد المعلم    Ulvik (( 2013,765 من المعلمين أثناء تدريسهم. وقد أوضح

أساليب   وإدخال  المشروعات،  تنفيذ  وفكرة  الفصل  داخل  باألنشطة  الهتمام  في  ساعد 

التغيير وصاحب ذلك    جديدة في التعليم، وقد وجد أن مرشد المعلم هو األداة التي احدثت

   Kemmisاهتمام الدول وكثير من المنظمات بفكرة الرشاد التربوي للمعلم، وقد أشار

بأن تكمن أهمية مرشد المعلم في أهمية العملية التعليمية التعلمية من أجل    (2014,160)

بالقيم واألخال الثقافية والعلمية مزود  التغيرات  الطلبة يستطيع مواجهة  ق  إيجاد جيل من 

 من خالل معلم يتميز بأداء تدريسي يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق الفعلي. 

 البحث: مشكلة 

البرامج التدريبية لمرشد المعلم ل تمكنهم من المعارف واألداءات التدريسية التي تنمي    

العلوم   لمعلمي  إكسابها  مهمة  في  يساعدهم  مما  لديهم  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات 

ن يتولون إرشادهم وبالتالي يرفع من مستوى أداءاتهم التدريسية، وقد أستدعي هذا من  الذي

والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  ضوء  في  سلوكي  معرفي  برنامج  إعداد  الباحثة 

 لمرشدي المعلمين.  

 التالي:   ىوللتصدي لهذه المشكلة يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس

المعرفاعلية    ما القرن البرنامج  مهارات  ضوء  في  المعد  المعلم  لمرشد  السلوكي  في 

 األساسية؟المرحلة  فيالعلوم  يمعلمفي تنمية األداء التدريسي ل الحادي والعشرين



 اآلتية: السابق األسئلة الفرعية  الرئيسيويتفرع من السؤال 

معلم   ما -1 مرشد  منها  يتمكن  أن  ينبغي  التي  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات 

 العلوم؟

البرنامج -2 المعد  لمرشد  السلوكي  المعرفي  ما    القرن   مهارات  ضوء  في  المعلم 

 والعشرين؟ الحادي

بالمرحلة    فاعليةما   -3 العلوم  لمعلمي  التدريسي  األداء  تنمية  على  البرنامج 

 األساسية؟

 أهداف البحث: 

 األساسية.  بالمرحلة العلوم  لمعلمي التدريسي األداء هدف البحث إلى تنمية: 

 بحث: حدود ال

 اقتصر البحث على: 

وعددهم    (2019/2020عينة عشوائية من مرشدين معلم العلوم للعام الدراسي ) 

ومرشدة  مرشًدا  )  ثالثون  عددهم  %40بنسبة  البالغ  البحث  مجتمع  من   )75  

 .مرشًدا ومرشدة عاملون بوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة 

التي  الحادي  القرن  مهارات  الت  والعشرين  اإلطار تم  خالل  من  إليها  وصل 

للبحث رئيسية:الممثلة    النظري  أبعاد  أربعة  الذاتية،    في  المهارات  األول  البعد 

التعايش   مهارات  الثالث  والبعد  والمعلوماتية،  العلمية  المهارات  الثاني  والبعد 

 والبعد الرابع: مهارات العمل.

التدريسي  اإلطار    التي  األداءات  خالل  من  إليها  التوصل  للبحث  تم  النظري 

استخدام استراتيجيات التدريس واألنشطة  والتخطيط الجيد للدرس،    وتتمثل في: 

استخدام تقنيات التعليم الحديثة،  وتنمية مهارات التفكير لدي التالميذ،  والحديثة،  
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العلمي والمهني وإدارة الفصل،  واختيار ادوات تقويم مختلفة ومناسبة،  و النمو 

  .   إعداد بيئة تعليمية جيدة ول الجيد، التواصو للمعلم المتأمل، 

 : والتصميم التجريبي منهج البحث

 استخدمت الباحثة المنهجين البحثين التاليين: 

التحليلي/   -1 الوصفي   The Descriptive analyticalالمنهج 

approach المعلم   لمرشد سلوكي  معرفي عند اعداد األدوات البحثية )برنامج  

لتنمية  يالحاد  القرن   مهارات  ضوء  في  لمعلمي  التدريسي  األداء  والعشرين 

التدريسي   بالمرحلة  العلوم األداء  مالحظة  )بطاقة  القياس  وادوات  األساسية( 

 لمعلم العلوم(. 

  للتأكد Empirical research    /المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة  -2

 الية: من فاعلية البرنامج وبذلك يشمل التصميم التجريبي للبحث المتغيرات الت

 البرنامج المقترح.  المتغير المستقل: •

 األداء التدريسي لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسية.   المتغير التابع: •

 البحث: فروض 

عند          احصائيًا  دال  فرق  يوجد  الفرض  التحقق من صدق  إلى  الحالي  البحث  سعي 

القبلα  ≤   0.05مستوى ) التطبيق  العلوم في  ي والبعدي  ( بين متوسطي درجات معلمي 

 لبطاقة مالحظة األداء التدريسي لصالح التطبيق البعدي. 

 البحث:   مصطلحات

المعلم  تستهدف    مرشد  مستمرة،  تشاركية  بنائية  تنموية  بعملية  يقوم  الذي  هو 

واألخالقية، والتقنية  والتربوية  المعرفية  كفاياتهم  وتطوير  لتغيير  تمكين  و  المعلمين 

الم  ينالمعلم العلمية  المعرفة  الحادي  من  للقرن  الالزمة  األدائية  والمهارات  طلوبة 

رفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة  و  هم وممارستهم،والعشرين والرتقاء بمستوى أداء

وتعميق   المعلمين،  واتجاهات  سلوك  في  إيجابية  تغييرات  وإحداث  التربوية، 



المهني بالنتماء  ثقللمعلمين    الحساس  تكسب  إنسانية  بطريقة  تقدم  أن  ة  على 

المعلم وتساعد  اتجاهاتهم،  وتحسن    م وإمكانياته  مقدراته  كتشافال  ينالمعلمين 

تمكنهالتدريسية كفاءة  الي  الوصول  بهدف  أهدافه  م ،  تحقيق  في  النجاح  داخل    م من 

 .تلبية التنمية الشاملة  علىالتعليمية، وبناء القدرات الوطنية القادرة  اتالمؤسس

يقوم بها    التي  المهنية  السلوكيات   من  جموعة م  بأنهالعلوم    لمعلم  التدريسي  األداء 

  وتظهر  في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين،  أثناء تنفيذ الدرس   العلوم  معلم 

  تتميز  ةلفظي أو  ةحركي أو   انفعالية  استجابات  صورة   في  للمعلم   السلوكيات  هذه 

  ومهارات  التعليمي،  الموقف  ظروف  مع  والتكيف  األداء  في  وسرعة  الدقة  بعناصر 

  طريق  عن  السلوكيات   هذه  وتنمو  وتيسيره،   التعلم   أحداث  على  قدرة  تعد   لتدريس ا

 ومالحظتها.  قياسها يمكن السلوكيات وهذه  والدعم، اإلرشاد

بأنه برنامج يعمل علي دمج فنيات معرفية وسلوكية  البرنامج المعرفي السلوكي   

ب والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  في ضوء  الجلسات  من  عدد  خالل  هدف  من 

تنمية  في  فعاليته  من  وللتحقق  المعلم،  مرشد  سلوك  في  المطلوبة  التغيرات  إحداث 

يقاس   بالمرحلة األساسية(، حيث  العلوم  العينة )معلمي  أفراد  لدي  التدريسي  األداء 

إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها معلم العلوم في بطاقة مالحظة أداءه المعدة في 

   هذا البحث.

هي المهارات التي تمكن الفرد من العمل بنجاح  لحادي والعشرين:  مهارات القرن ا 

و والعشرين،  الحادي  القرن  األول  في  البعد  رئيسية:  أبعاد  أربعة  في  الممثلة 

، والبعد  (المحاسبية، وإدارة الذات، والتواصل ، والصمود)  وتشمل:  المهارات الذاتية

العلمية والمعلوماتية الناقدالتفك)   وتشمل:  الثاني المهارات  ،  والبتكار،  البداع، و ير 

المشكالتو وحل  الرقمية،  التعايش(الثقافة  مهارات  الثالث  والبعد  وتشمل:    ، 

ومشاركة) وتعاطف،  والتصالت ،  اإلعالمية  و الثقافة  التنوع،  والبعد  (،  احترام 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

العم مهارات  )الرابع:  وتشمل:  واإلنتاجية ل  والتفاوض،  القرارات ،  ،  صنع 

 (. التعاونو

 البحث: أهمية 

 تبرز أهمية البحث فيما يقدمه من:  

التي ينبغي أن يتمكن منها مرشد معلم   قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين 

العلوم وأن يستفيد منها القائمون على تخطيط وإعداد وتقييم برامج تدريب وتأهيل  

 ويون. المرشدين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والباحثون والمشرفون الترب

يمكن أن يستفيد    برنامج معرفي سلوكي لمرشد معلم العلوم بالمرحلة األساسية 

منه القائمون على تخطيط وإعداد وتقييم برامج تدريب وتأهيل المرشدين والمعلمين  

 في وزارة التربية والتعليم والباحثون والمشرفون التربويون. 

التدريس  األداء  مالحظة  بالمر  يبطاقة  العلوم  األساسيةلمعلمي  أن   حلة  يمكن 

القائمون   منه  والباحثون   علىيستفيد  تدريب  برامج  وتقييم  وإعداد  تخطيط 

 والمشرفون التربويون. 

 اإلطار المعرفي للبحث  

 البعد األول: مرشد المعلم      

:     المعلم.مفهوم مرشد  أوالا

بجهود   Hardma (2008,56 ) يعرفو       يقوم  الذي  هو  المعلم  مرشد  أن 

تنمية  مبذول علي  المعلمين  مساعدة  خالل  من  وتطويرها  التعلمية  العملية  لتحسين  ة 

مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم، وتحسين قدراتهم، وحل مشكالتهم، وتذليل  

خالل   من  عقبات،  من  يعترضهم  بجميع    الهتمامما  التعلمي  التعليمي  بالموقف 

وإ وبيئة ومعلم وطالب  إلي مستوى  عناصره من ووسائل وأساليب  يؤدي  بما  دارة، 

قدرات المعلمين بشكل يحقق األهداف التعليمية والتربوية، ويتميز اإلرشاد التربوي  

والتقييم   والتحليل  التخطيط  علي  تقوم  منظمة،  تعاونية  ديمقراطية  عملية  بأنه 



التجريبي   بالطابع  وتتسم  العلمي،  واألسلوب  التجريبي  بالطابع  وتتسم  التشاركي، 

ا سائر  واألسلوب  بين  العالقة  تكون  أن  التربوي  اإلرشاد  مفهوم  يتطلب  كما  لعلمي، 

راف عالقة زمالة ومشاركة وأن تكون الصلة بينهم أساسها العالقات اإلنسانية  طاأل

 السليمة .   

مرشد المعلم هو قائد تربوي يسعي إلي    أن  Eliahoo (65 ,2009 ) ويوضح      

التعليمية   العملية  أن    تطويرها،  علىعمل  وي  التعلمية،تحسين  المعلم  مرشد  علي  لذا 

  علىوتساعده    مهمته،إدراك    علىوالتي تعينه    تحقيقها،   إلىيعي األهداف التي يسعي  

الذي يقوم بمجموعة من األنشطة المدروسة لمساعدة    وجه، وهوالقيام بها علي خير  

تنمية   على  دا   ذواتهم،المعلمين  والتقويمية  التعليمية  ممارستهم  غرف  وتحسين  خل 

الصف وخارجها، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، ليتمكنوا من تنفيذ المناهج  

الحادي   القرن  مهارات  تالئم  التي  المرسومة  التربوية  األهداف  وتحقيق  المقررة، 

تفكيرهم   وطرائق  الطالب  سلوك  في  مرغوبة  تغيرات  إحداث  بهدف  والعشرين، 

 مجتمعهم. على بناءفيصبحوا قادرين 

المعلم  بأن    Hobson (2009,210 ) ويذكر      يهتم  هو  مرشد  دراسة ب الذي 

في   المؤثرة  وتقيمهالعوامل  التعليمي  من  الموقف  وتنظيمه،  تحسينه  على  والعمل   ،

المهني،   النمو  على  المعلمين  مساعدة  تقديم  وأجل  الي  باإلضافة  مشكالتهم،  حل 

الع وتوجيه  التدريس،  أساليب  لتحسين  الفنية،  الوجهة الخدمات  التربوية  ملية 

 ، وتزويد التالميذ في جميع المراحل بمهارات القرن الحادي والعشرين. الصحيحة

أن مرشد المعلم هو الذي يقوم بتنمية الكفايات  (  20،2011وعرفه أبو اسعد )       

في   فعاًل  الموجودين  للمعلمين  التربوية  طاقاتهم    المهنة،التعليمية    اإلنتاجيةورفع 

تربوية   وتأهيلهم  األقصى،حدها    ىإلالحالية   تطورات  من  يستحدث  ما  لمواجهة 

مجالت   في  الكيفي    تخصصاتهم،وعلمية  والتنفيذ  العلمي  التخطيط  من خالل  وذلك 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

ويحسنوالتقويم   باإلضافة    المستمر،  والتعلم  التعليم  الشخصي    إلىعملية  النمو 

ال   للمعلم،والمهني   واألحداث  التفاعالت  من  سلسلة  خالل  المعلم  من  بين  تتم  تي 

 ومخرجات. والمرشد أي عملية مدخالت 

الذي يقوم بالتوجيه واإلرشاد والنصح في مختلف  ( بأنه  35،  2011ويعرفه جاسم )  

وتسهيالت   وبيئة  وإدارة  ومتعلم  معلم  من  التعليمية  العملية  سعيًا  مدرسية  عناصر 

الت األهداف  يحقق  بشكل  مهاراتهم  وتنمية  المعلمين  أداء  والتعليمية  لتحسين  ربوية 

   والعشرين.بالقرن الحادي 

التعريفات        تعدد  من  الرغم  على  أن  يالحظ  سبق  واختالفومما  المعلم    لمرشد 

وآرائهم   منافكارهم  فلسفاتهم    نحوه  وتفاوت  الصياغة  أنها   واتجاهاتهم،حيث  إل 

جميعً  التعليمي  تركز  الموقف  عناصر  على  بصورة    عامة،ا  المعلم  عنصر  وعلى 

، ومن مراجعة الرؤى والتعريفات السابقة  في مساعدته  المرشد  وأهمية دور  صة،خا

هو الذي    بأن مرشد المعلم:  الحالي لمفهوم مرشد المعلم التزمت الباحثة في بحثها  

وتطوير   لتغيير  المعلمين  تستهدف  مستمرة،  تشاركية  بنائية  تنموية  بعملية  يقوم 

وا والتقنية  والتربوية  المعرفية  المعرفة كفاياتهم  من  المعلمين  وتمكين  ألخالقية، 

والرتقاء  والعشرين  الحادي  للقرن  الالزمة  األدائية  والمهارات  المطلوبة  العلمية 

وإحداث   التربوية،  للمؤسسة  اإلنتاجية  الكفاءة  ورفع  وممارستهم،  أداءهم  بمستوى 

ال المعلمين، وتعميق الحساس بالنتماء  مهني  تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات 

اتجاهاتهم،   وتحسن  المعلمين  ثقة  تكسب  إنسانية  بطريقة  تقدم  أن  على  للمعلمين 

وتساعد المعلمين لكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم التدريسية، بهدف الوصول الي كفاءة  

القدرات   وبناء  التعليمية،  المؤسسات  داخل  أهدافهم  تحقيق  في  النجاح  من  تمكنهم 

 مية الشاملة.الوطنية القادرة على تلبية التن



 .المعلممرشد  أهمية  ثانياا:

اهتمام جميع العاملين في ميدان التربية   جالم  المعلم اآلن أصبحوأهمية المرشد      

وهناك كم   والمعلومات،ألن العصر الحديث عصر العلم  العالم؛مستوي  علىوالتعليم 

وجه، على أكمل    هائل من الوقائع والمعارف التربوية يحتاجها المعلم في أداء رسالته

ه  ما يشير إلي  والعلوم، وهذاالمعارف    ويرشده لتطبيق هذه فهو بحاجه لمن يساعده    لذا 

Hobson  ( 2009 , 90)  تكمن وراء الحاجة إلي    مبررات أن هناك    شارعندما أ

والتطوير في أساليب التدريس    التربية،التقدم الواضح في علوم    المعلم وهي:المرشد  

نتاج  وتأكيد  المواقف    الحديثة  في  البنائي  التغير  ضرورة  على  التربوية  البحوث 

مما يتطلب وجود مرشد    الحديثة، الفنية    باألسالي قلة تدريب المعلم على  التعليمية، و

الناجحة إلكمال هذا   التدريس  الحديث  وحاجة    النقص،للمعلم خبير في طرق  المعلم 

  واإلرشاد، التوجيه    إلىخري  المعلم المنقول من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أو

التعرف على األهداف واألساليب الجديدة  و الخدمةوالمستمر في التربية والتعليم أثناء 

وحاجاتهم    قبل،إسناد تدريس مناهج جديدة للمعلمين لم يعدوا فيها من  ، وفي التدريس

   عليها.اإلعداد األكاديمي والتدريب   الضرورية إلى

الحاجة       بالمؤسسات  ويتضح مما سبق  المعلم  المرشد  الي وجود  الملحة  التربوية 

ويرشده،   يوجهه  من  إلى  يحتاج  التدريس،  لمهنة  نعده  الذي  المعلم  ألن  التعليمية، 

ويرعاه ويدربه حتى يتقن أساليب التعامل مع التالميذ، ويزداد خبرة بمهنة التدريس،  

 . عشرينحتى يستطيع أن يحقق أهداف القرن الحادي وال ابجميع جوانبه

 المعلم.مرشد مبادئ عمل  ثالثاا:

من   كل  مبادئ عمل    (; Oti  2011,395) Lawy  (2012,55 )ويتفق  علي 

في   المعلم  والتعليم  مرشد  التعلم  عملية  شخصية    التالية:تطوير  المتعلم،  احترام 

الذاتي، والمناقشة ، و التعاون واإلسهام في العمل الجماعيو استشراق  ، و النقد والنقد 
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و قبل المست والشمولية،  بخطواته،  المعلمين  وتزويد  العلمي  األسلوب  ،  استخدام 

 والمرونة، وتشجيع األبداع. 

   .بالقرن الحادي والعشرين مرشد المعلم التحديات التي تواجه رابعاا:    

يعتمد بشكل كبير      القرن الحادي والعشرين  تقدم المجتمعات في  مدي قدرتها    على إن 

التحديات    على التي    الكثيرة،مواجهة  الثورة    تواجهاوالمتسارعة  ظل    المعرفية، في 

نظًرا لسرعة   حصرها؛والتي يصعب    يوم،والتكنولوجية المتجددة التي يشهدها العالم كل  

المؤسسات التربوية مضاعفة    علىمما يوجب    متغيراتها،وتعدد    حجمها،  واتساعتأثيرها  

 لمرشد المعلم واإلعداد الجيد    بالتخطيط.وزيادة الهتمام    التحديات،جهودها لمواجهة هذه  

والذي من خالل عطاءه ينتج جيل مبدًعا متجدًدا قادًرا    التعليمي،كأحد أهم عناصر النظام  

التحديات من خالل الجوانب    والتطوير،البتكار    على التحدي  التالية:  ويمكن تحديد هذه 

ا إدارة  التعليم،  تمهين  ات،  المعلومثورة  التغيير،  قيادة  المستدامة،  لتربية  الثقافي، 

 .(  2012 ملكاوي،التكنولوجيا )

 والعشرين. مهارات القرن الحادي  الثاني:  البعد        

امتالكه      المعلم  مرشد  من  تتطلب  خاصة  بسمات  والعشرين  الحادي  القرن  يتميز 

والتفكير   الرقمي،  العصر  تقنيات  مع  التعامل  كمهارات  المهني،  بأدائه  ترتبط  لمهارات 

البتكاري، والمهارات التواصلية التي تمكنه من بناء العالقات الجتماعية المثمرة؛ حيث  

المؤسسة  مواكبة  في  تسهم  بطرق  المستهدفة  التعلم  نواتج  لتحقيق  المهارات  تلك  تجتمع 

 التعليمية للتزايد المعرفي وثورة المعلومات.

:  .مهارات القرن الحادي والعشرينمفهوم  أوالا

العالمية  وتو        الصحة  منظمة  على    WHOضح  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات 

تساعد  التي  الشخصية  والمهارات  الجتماعية  النفسية  الكفايات  من  مجموعة  أنها: 

األشخاص في اتخاذ قرارات مبنية على قاعدة صحيحة من المعلومات وحل المشكالت،  



وبناء   بفعالية  والتصال  واإلبداعي  الناقد  مع والتفكير  والتعاطف  صحية،  عالقات 

 (.WHO،2003صحي )اآلخرين وتدبر أمور الحياة بأسلوب  

من(  21،  2012)الناجم    هاويعرف       صاحبها  تمكن  التي  المهارات  التعامل  بأنها 

مثل القرن الحادي والعشرين   مهارة تحمل المسؤولية  والتفاعل مع تطورات الحياة في 

 لتغيرات والمرونة واإلبداع. الجماعية، والتكيف مع او الفردية

ويشتق المكتب الدولي للتربية )اليونسكو( مفهوًما للمهارات بالقرن الحادي والعشرين      

لتكون،   وتعلم  لتعمل،  وتعلم  لتعرف،  تعلم  العصري:  للتعليم  التالية  األربعة  المحاور  من 

   UNESCO,2012).اآلخرين)وتعلم للعيش مع 

تسهم    (9،  2013)  الكلثمة  ويذكر    والتي  الحياة  باستمرار  المستمرة  المهارات  أنها 

بشكل فاعل في اكتساب المتعلم مجموعة من المهارات األساسية التي تمكنه من التفاعل  

على  القدرة  له  يكفل  بما  اإليجابيات  وتعزيز  به،  المحيطة  البيئة  مع صعوبات  والتعامل 

مهارات التعلم الذاتي التي تمكن المتعلم    التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، وامتالك وإتقان

 من التعلم في كل األوقات داخل وخارج المدرسة. 

التي تمكن الفرد من العمل بنجاح في  209،  2013)ويري الغامدي     ( بأنها المهارات 

والعمل  التعاون  ومهارات  البتكارية،  المهارات  تشمل  والتي  والعشرين،  الحادي  القرن 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت. الجماعي، ومهارات 

بأنها مجموعة من المهارات الضرورية لضمان استعداد    (6،  2014)ويعرفها شلبي     

للمعلومات   األمثل  والستخدام  والعمل  والحياة  والبتكار  للتعلم  والمعلمين  المتعلمين 

 والوسائط والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين. 

في  بأنها)  25،  2016)  لحربياويعرفها       تتمثل  والتي  للمتعلمين    أربع   مهارات 

اآلـتي النحو  على  والتفكير :  مجالت  البداعي،  التفكير  مهارات  وتشمل  التفكير:  طرق 

طرق للعمل: وتشمل مهارات التواصل  المعرفي، ووالتفكير فوق    الناقد، وحل المشكالت،
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الثقاف  والمشاركة مهارة  وتضمن  العمل:  المعلومات أدوات  تنقية  وثقافة  المعلوماتية،  ة 

وطرق  والتصالت  والمسئولية ،  والمهنة،  الحياة  مهارات  وتضمن  العالم:  مع  التعايش 

 .والمواظبة المحلية والعالمية الفردية والجتماعية،

بأنها:     للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  عرفتها  كما  والعشرين  الحادي  القرن  ومهارات 

التي والعشرين،    المهارات  الحادي  بالقرن  إيجابي  نحو  على  التكيف  من  الفرد  تمكن 

   (.UNICEF,2017)وتجعله قادًرا على متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها 

مهارات القرن الحادي والعشرين: هي المهارات    وتري الباحثة من خالل ما سبق أن    

شرين، والممثلة في أربعة أبعاد التي تمكن الفرد من العمل بنجاح في القرن الحادي والع

الذات،  وإدارة  والتواصل،  )الصمود،  وتشمل:  الذاتية  المهارات  األول  البعد  رئيسية: 

الناقد،   )التفكير  وتشمل:  والمعلوماتية  العلمية  المهارات  الثاني  والبعد  والمحاسبية(، 

الثالث   المشكالت، والثقافة الرقمية(، والبعد  التعايش  والبداع، والبتكار، وحل  مهارات 

والبعد   التنوع(،  واحترام  والتصالت،  اإلعالمية  والثقافة  وتعاطف،  )مشاركة،  وتشمل: 

 الرابع: مهارات العمل وتشمل: )اإلنتاجية، والتفاوض، وصنع القرارات، والتعاون(. 

   .ثانياا: تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين

والع     الحادي  القرن  مهارات  وتنوعت  من تعددت  للعديد  استعراض  يلي  وفيما    شرين 

 :المنظمات والمشاريع

هي شراكة واسعة وكبيرة غير منظمات شراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين:        

منظمة   أربعين  يقارب  ما  تضم  شركة  –ربحية  ضمنها  من كجما  من  وعدد  روهيل، 

الم التطوير  منظمات  من  األعضاء  ومئات  والتعليم،  التربية  التي    هنيوزارات  والبحث 

يكون   أن  ينبغي  ما  بدراسة  بما   عليهتقوم  للتعلم  اطار  طرح  تم  التعليم،  يناسب    مستقبل 

والعشرين،   الحادي  القرن  المهارات، وخريطة لطريق  مهارات  دلياًل لحركة هذه  ويمثل 

وأكثر  وفاعلية،  دقة  أكثر  اإلطار  هذا  تطبيق  من  المتوقعة  المخرجات  يجعل  مما  التعلم، 



)الصالح،  عالقة   الماضي  مخرجات  من  يعمق   173،  2013بالواقع  اإلطار  وهذا   ،)

 :   شمل ثالث مهارات كاآلتييو التعليم ويجعله أكثر مالءمة للقرن الحادي والعشرين 

معً 1. اإلبداع  لنتعلم  واإلبداع:  التعلم  اآلتية:) ا  مهارات  الفرعية  المهارات  لتعلم  اوتتضمن 

 الناقد وحل المشكلة( ، التفكيركرواإلبداع، مهارة التصال والتشا

والتقني 2.  واإلعالمي  المعلوماتي  التمكن  العالم:  ووسائل  المعلومات  تكنولوجيا  مهارة 

والتعددية اآلتية:  والقتصادي  الفرعية  المهارات  الرقمية  وتتضمن  الثقافة ،  الثقافة 

 .  ثقافة وسائل العالم ،  المعلوماتية

المبادرة  و المرونة والتكيف،    :المهارات الفرعية اآلتية   وتتضمن  . مهارة المهنة والحياة: 3

 . القيادة والمسئوليةو اإلنتاجية والمحاسبة، والمهارات الحياتية والثقافية، و وتوجيه الذات، 

،  ALECSO  (2014  : تقسم ALECSOالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم        

 كما يلي:   رئيسة مجالتثالث مهارات القرن الحادي والعشرين إلى ( 67

المتقدمة.1 التفكير  مهارات  األول:  النقدي  المجال  التفكير  وحل    وهي:  والتحليلي، 

 .  المشكالت، والتفكير اإلبداعي المبتكر

الشخصية.2 المهارات  الثاني:  والعمل  :وهي  المجال  التواصل،  القيادة    مهارة  الجماعي، 

الذاتية، الثقة بالنفس، إدارة الوقت، المظهر    والتكيف مع التغيير، اإلدارة واتخاذ القرار،  

والروح اإليجابية، تقدير التنوع    الخارجي والمهني، أخالقيات العمل، الدافعية نحو العمل

 . في بيئة العمل

 المجال الثالث: مهارات تكنولوجيا المعلومات، ويضم ست مهارات وهي محو األمية .3

  مهارة استخدام مايكروسفت أوفيس، محو األميةالحاسوبية، الطباعة، استخدام النترنت،  

 . المعلوماتية، محو األمية، وسائل العالم 

لإلقليم         التربوي  أوضح شلبي  المركزي  الشماليالمختبر  ب68،  2014):  تصنيف  ( 

 فئات رئيسة:   أربعإلى  مهارات القرن الحادي والعشرين 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

الرقمي:  1 العصر  است .مهارات  على  المقدرة  بها  وأدوات  ويقصد  الرقمية  التقنية  خدام 

مجتمع   التصال  في  للعمل  وانتاجها  وتقويمها  وادارتها  للمعلومات  للوصول  والشبكات 

مهارات الثقافة األساسية والعلمية والقتصادية والبصرية والمعلوماتية    المعرفة، وتشمل

 المتعددة.   وفهم الثقافات

اإلبداعي2. التفكير  الق :مهارات  مهارة  بها  حبويقصد  التكيف،  على  الستطالع    درة 

البتكاري،   التفكير  ومهارة  الذاتي،  والتوجيه  ومهاراتوواإلبداع،  المخاطر،   تحمل 

 .التفكير العليا

تشمل مهارة العمل في فريق، والمهارة الشخصية،   :الفعال لالتصامهارات 3.

 .لتفاعلياوالتصال  والجتماعية،

 ارة التخطيط والتنظيم، واإلدارة والستخدام الفعالتشمل مه :العالية اإلنتاجيةمهارة 4.

 .العالم الواقعي لألدوات التقنية في

األربعأبعاد       إلى  :اليونيسف لمنظمة    ةالتعلم  اليونيسف  القرن   يشير  في  التعليم  أن 

 :رئيسة وهي أبعاد ةالحادي والعشرين يرتكز على أربع

  المعرفية الالزمة لفهم العالم، والجمع بيناألدوات    به  توفيرالتعلم للمعرفة: ويقصد  1. 

  الثقافة العامة، وبين إمكانية البحث المتعمق في عدد من المواد، واإلفادة من الفرص التي 

الحي مدى  التربية  والتفكير  تتيحها  المشكالت  وحل  التركيز  قدرات  تطوير  ويشمل  اة، 

ع الحصول  في  والرغبة  واإلبداع  الفضول  علي  والتركيز  للعالم  النقدي،  أفضل  فهم  لي 

وللبشر. ويلقي مفهوم التعلم للمعرفة اهتماًما متزايًدا ألن تعلم المهارات ذات الصلة يعزز 

األساسي المهارات  اكتساب  وتكنولوجيا    ةمن  والحساب  والكتابة  القراءة  كمهارات 

جديدة   مهارات  لتطوير  ضروري  المعرفي  البعد  فإن  ولذلك  والتصالت.  المعلومات 

 معارف جديدة.   واكتساب

المشاركة على2.  إلى تمكين األفراد من  للعمل: ويشير  القتصاد،    التعلم  فعال في  نحو 

 .وللعمل الجماعي لمواجهة مواقف عديدة  هوالمجتمع، لكتساب كفاءة تؤهل



  حقوق  عليهابتوجيه األفراد نحو القيم التي تنطوي    يهتم التعلم للعيش مع اآلخرين: و3. 

والمبا جميع اإلنسان،  بين  والسالم  الثقافات،  بين  والحترام  والتفاهم،  الديمقراطية،    دئ 

وذل اإلنسانية،  والعالقات  المجتمع،  العيش    ك مستويات  من  والمجتمعات  األفراد،  لتمكين 

 سالم.   في

لتكون:  4 التعلم  الجتماعية .  المهارات  وتوفير  الذاتي  التحليل  على  القدرة  إتاحة   وتعني 

من   األفراد  والعاطفية،لتمكين  والجتماعية،  النفسية،  النواحي  من  إمكاناتهم  أقصى    تنمية 

 (.UNICEF, 2017)النواحي ا من جميع  ، ومتوازنً والمادية، بحيث يصبح الفرد متكاماًل 

ين واختالف في تحديد المشاريع والمنظمات للمجالت الرئيسة  تبا   ويتضح مما سبق      

القرن   حيث  لحاديالمهارات  الحادي    والعشرين،  القرن  مهارات  قسم  بعضها  أن  نجد 

أربع إلى  منظمة    ةوالعشرين  مثل  رئيسة    والمختبر   UNICEF  (2017،)مجالت 

( والشراكة 2014)    ALECSOوالبعض قسمها إلى ثالث مهارات كمنظمة  اإلقليمي،  

والعشرين،   الحادي  القرن  تناولتها ولمهارات  التي  الرئيسة  المهارات  في  تشابه  يوجد 

كبيرالمشا اتفاق  يوجد  حيث  والمنظمات،  الحادي ب  ريع  القرن  لمهارات  الشراكة  ين 

الثقافة الرقمية، ومهارة   مهارة   مثل:  في المهارات الرئيسة  والعشرين، ومنظمة اليونسكو 

المختبر    العالية كدراسةاإلنتاجية  اإلبداع والبتكار، ومهارة التصال والتواصل، ومهارة  

 يف.   س ياكة لمهارات القرن الحادي والعشرين، واليون والشر  اإلقليمي،التربوي 

 األداء التدريسي    الثالث:  بعدال      

:    . مفهوم األداء التدريسي أوالا

نظرهم          ووجهات  آرائهم،  بتعدد  التدريسي  األداء  حول  التربويين  مفاهيم  تعددت 

حيث   النجاربشأنه،  شحاته،  من  كالا  األداء2003  (يوضح  التدريسي    ( 

Instructional performance  :مجموعة   المعلم  يظهرها  السلوكيات  من  بأنه 

الدرس  تنفيذ    أو  مهام   بإحدى  يتعلق  محدد  بأداء  القيام  على  القدرة  بها  ويقصد   ،أثناء 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

  أهداف  تحقيق   يستهدف   بكونه  األداء  هذا  التدريسي ويتصف  الموقف  في  المعلم  وظائف

  الطالب،  لدى  فيها  مرغوب  تعليمية   نتائج  ثإحدا  على  يعمل  أنه  بمعنى  معينة؛  تدريسية

  وصولً   والممارسة  التدريس   عملية  خالل   من  للتحسين   وقابلة  والقياس،  للمالحظة  قابلة

 اإلتقان.  من محددة  لدرجة

هي تلك السلوكيات والخطوات التي يقوم بها المعلم من   (2011,215)ويشير محمد     

 حقيق أهداف معينة. اإلعداد، والتنفيذ، والتخطيط، والتقويم لت 

التي تصدر عن   (2012,190)الحازمي    يعرفهو      التدريسية  أن هو كل السلوكيات 

المعلم في المواقف التعليمية، وأن هذه السلوكيات يمكن مالحظتها وقياسها، ألنها المكون 

السلوكية   األداءات  تلك  من خالل  إل  المهارة  قياس  يمكن  ل  ثم  ومن  للمهارة،  الرئيسي 

ممارسات التي يقوم بها المعلم قبل الحصة الصفية وأثنائها، وتشمل التخطيط، والتنفيذ،  وال

والتقويم، وإدارة الصف وضبطه، والسلوك الشخصي للمعلم والعالقة المتبادلة بينه وبين  

 طالبه داخل الحجرة الصفية. 

مت الباحثة في  التز  لمفهوم األداء التدريسيومن مراجعة الرؤى والتعريفات السابقة        

معلم   التي  المهنية  السلوكيات  من  مجموعةه  بأن  الحاليبحثها   بها  تنفيذ    العلوم   يقوم  أثناء 

والعشرين،  الدرس الحادي  القرن  مهارات    في  للمعلم   السلوكيات  هذه   وتظهر  في ضوء 

 األداء  في  وسرعة  الدقة  بعناصر  تتميز  لفظية  أو  حركية  أو  انفعالية  استجابات  صورة 

  والدعم، اإلرشاد طريق  عن السلوكيات  هذه وتنمو التعليمي،  الموقف  ظروف  عم والتكيف

 ومالحظتها. قياسها ويمكن

    .األداء التدريسي خصائص  ثانياا:

محمد       من 220-219،  2011)أشار  بعدد  تمتاز  التدريسية  األداءات  ان  الي   )

وخ  بطبيعتها  الوعي  من  درجة  علي  المعلم  يكون  أن  يجب  التي  صائصها، الخصائص 

 وتتحدد هذه الخصائص فيما يلي: العمومية، عدم الثبات، التداخل، أنماط الستجابة، التعلم.  



ومن خصائص األداء التدريسي التي ينبغي أن تتوافر لدي معلم العلوم والتي تصل       

به إلى تحقيق الحد األدنى من األهداف المنشودة هي: أخالقيات يلتزمها المعلم، والتعليم  

والتوجيه،  ا البناءة،  والمحادثة  الموجهة،  والممارسة  التعليمية،  المواد  وإدارة  لمباشر، 

 .  (2014،19واإلعداد، والتقويم )مراد،وإدارة التنظيم الصفي، والتخطيط 

ومن خصائص نجاح المعلم في أدائه التدريسي داخل الصف في قدرته علي التفاعل مع 

وتوج تواجهه،  التي  التربوية  الصف وهي: المواقف  داخل  الطلبة، وتصرفاتهم  يه سلوك 

في   التنويع  ويعد  معها،  والتفاعل  عليها  إقبالهم  ومدي  األنشطة  اختيار  في  النجاح  مدي 

طرائق التدريس من العوامل التي تمكن المعلم من تحقيق أهدافه وتهيء له أسباب النجاح 

متبا  طرائق  يتطلب  المختلفة  األهداف  تحقق  ألن  وذلك  عمله؛  متنوعة،  في  وأساليب  ينة 

وكل فئة من الطالب تتطلب طرقًا تالئم مستواهم وقدراتهم، ومعرفة حاجاتهم وخبراتهم  

تعليميًا   الصف  في  المعلم  سلوك  وأيضا  تشويقًا  أكثر  المعلم  حصة  يجعل  مما  السابقة، 

 (.145، 2012وإداريًا )كوسه،

لمعلم العلوم    الالزمة  يسياألداء التدر  خصائصباحثة  حددت الوبعد العرض السابق        

والعشرين  الحادي  القرن  واستخدام   في  للدرس،  الجيد  التخطيط  استراتيجيات    وهي: 

استخدام تقنيات التعليم  لدي التالميذ، و مهارات التفكيرالحديثة، وتنمية  واألنشطة التدريس 

و وتقويم    ادواتاختيار  الحديثة،  ومناسبة،  العلمي  إدارة  مختلفة  والنمو  والمهني الفصل، 

 .  إعداد بيئة تعليمية جيدة للمعلم المتأمل، والتواصل الجيد، و

 ثالثاا: أساليب تقويم األداء التدريسي للمعلم. 

في         للمعلم  التدريسي  األداء  تقويم  أهمية  على  الحديثة  التربوية  التجاهات  أشارت 

أسالي عن  البحث  يتطلب  بدوره  وهذا  ومقننة؛  ومحددة  واضحة  معايير  جديدة ضوء  ب 

لتقويم األداء التدريسي للمعلم، مما يسهم في تحديد مستوى األداء لديه بدقة داخل الفصل  

هذا   تحقق  التي  التوجهات  أهم  ومن  العالمية،  والمؤشرات  المعايير  ظل  في  الدراسي 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

: يتم تحليل عمل المعلم عموًما خالل عملية التدريس  العمل  لتحلي  الهدف العتماد على:

ا يقوم به فعال من مهام، وأدوار، ومهمات مرتبطة بعمله، وما يهمله منها. للحكم على م

التفاعل للمعلم  تحليل  اللفظي  وغير  اللفظي،  التفاعل  تحليل  على  األسلوب  هذا  يركز   :

أثناء التدريس  :  . مالحظة المعلمداخل حجرة الدراسة، وتحديد نمط الكالم الغالب للمعلم 

ا أداء  تقويم  أساليب  أهم  التدريسي، يعتبر  أدائه  أو  بسلوكه،  يتعلق  فيما  خصوصا  لمعلم 

وغالبا ما تتم المالحظة المنتظمة للمعلم أثناء تدريسه من خالل بطاقات أو قوائم مالحظة 

بطاقة  على  العتماد  ودون  منتظم  غير  بشكل  المعلم  مهارات  تقدير  خاللها  من  يمكن 

م دقيق  غير  الحكم  يكون  وقد  الموجه،  يفعل  كما  القائم  مالحظة  الشخص  يكن  لم  ا 

،  2010،  رنص  (بالمالحظة على قدر كبير من الخبرة والدراية بمهارات األداء التدريسي

45)  . 

( الي أهم األدوات واألساليب التي يمكن استخدامها لتقويم  35،  2011)وأشار محمد       

والس المالحظة،  بطاقة  يلي:  ما  الدراس  الصف  داخل  للمعلم  التدريسي  تبانة،  األداء 

وتقديرات الطالب للمعلم، وتقويم الموجه الفني، والتسجيالت الصوتية والمرئية، وملفات 

 اإلنجاز، والتقويم الذاتي للمعلم.

التدريسي       األداء  تقويم  وأدوات  السابق ألساليب  العرض  من  الستفادة  أوجه  وتتمثل 

لدراسة الحالية لقياس وتحديد  للمعلم في تحديد واختيار بطاقة المالحظة كأداة رئيسية في ا 

الدراسية؛   فصولهم  داخل  األساسية  بالمرحلة  العلوم  لمعلمي  التدريسي  األداء  مستوى 

 كونها تعطى صورة أكثر شمولية عن األداء الواقعي للمعلم. 

 خطوات إجراءات البحث: 

 يسير البحث مطبقًا للخطوات واإلجراءات التالية:

ما مهارات القرن الحادي والعشرين التي يحتاجها  :  سؤال البحث األولعن    لإلجابة    

بالمرحلة   العلوم  معلمي  قائمة    األساسية؟ مرشد  إعداد  الحادي بتم  القرن  مهارات 

 باإلجراءات اآلتية: ا ولتحقيق ذلك قامت الباحثةهوالعشرين ومؤشرات



ها مرشد  إعداد قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين التي ينبغي أن يتمكن منأوًل:    

ما مهارات القرن الحادي والعشرين   ، وذلك لإلجابة عن سؤال البحث األول:معلم العلوم

 العلوم؟التي ينبغي أن يتمكن منها مرشد معلم 

 الخطوات اآلتية:   وفق

 تحديد الهدف من القائمة (1

الرئيس  ه ال      ه دف  المرتبطة  للقائمة  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  تحديد  و 

ب  وذات  بالبرنامج في  العالقة  المقترح  التدريبي  البرنامج  القرن ضوء  بناء  مهارات 

األداء ، لتنمية  لمرشد معلمي العلوم في ضوء الحاجات التدريبية  ، والحادي والعشرين

 التدريسي لدي معلمي العلوم بالمرحلة األساسية. 

 مصادر بناء القائمة  (2

أربعة أبعاد لمهارات القرن  من القائمة، قامت الباحثة باشتقاق    فبعد تحديد الهد

تم   وأبحاث  دراسات  من  عرضه  تم  ما  على  بالعتماد  والعشرين،  الحادي 

 عرضها في اإلطار المعرفي لهذا البحث والتي تمثلت فيما يلي:

تناولت   • التي  التربية  مجال  في  واألبحاث  والدراسات  واألجنبية  العربية  الكتب 

 مهارات القرن الحادي والعشرين. 

طبيعة وخصائص مرشد المعلم في ضوء مهارات القرن  لتي تناولت  األدبيات ا  •

، واحتياجاتهم المهنية وجوانب تنميتهم مهنيًا في ظل الثورات  الحادي والعشرين 

 التكنولوجية المتالحقة. 

ضوء  • في  األساسية  للمرحلة  العلوم  وأهداف  طبيعة  تناولت  التي  األدبيات 

 . مهارات القرن الحادي والعشرين

اديميين وتربويين في المجالين التربوي والتخصصي، حيث نفذت الباحثة  آراء أك •

مقابالت معهم واعتمدت على مجموعة من األسئلة بهدف تعميق معرفتها حول 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

وتوصلت   القائمة  في  تم طرحها  التي  والعشرين  الحادي  القرن  ومهارات  أبعاد 

 .من خاللهم لمجموعة من األفكار التي أفادتها عند بناء القائمة 

 إعداد القائمة في صورتها األولية  (3

مهارة مقسمة في    16اشتملت الصورة األولية للقائمة التي أعدتها الباحثة على       

و رئيسية،  أبعاد  اإلشارة    96أربعة  ويجدر  الباحثة  –مؤشًرا.  علم  لم    -وبحدود  أنه 

في  تجد دراسات تبنت أدوات بمؤشرات سلوكية إجرائية محددة لهذه المهارات، كما  

المعمق،   والبحث  التربوي،  األدب  تحليل  على  الباحثة  اعتمدت  لذلك  البحث،  هذا 

 لشتقاق هذه المؤشرات وبنائها.

   رض القائمة على الخبراء المتخصصينع (4

تم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال التربوي،          

من صالح  التحقق  بهدف  التدريس،  وطرق  مالحظاتهم؛  والمناهج  وإبداء  وصدقها،  يتها 

اللغوية   وصياغتها  للمهارة،  ومالءمتها  المقترحة  المؤشرات  مناسبة  مدي  لتحديد 

المتضمنة في   العلمية  المعلومات  العلوم، ومدي حداثة  معلم  ووضوحها وأهميتها لمرشد 

 هذه القائمة، إلضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبًا. 

التع     بعض  أجريت  مع وقد  يتناسب  وبما  المحكمين،  آراء  ضوء  في  المناسبة  ديالت 

طبيعة البحث، في حين تم اإلبقاء على بعض المالحظات وذلك ألهميتها، ولقناعة الباحثة 

وفيما   المقترح،  البرنامج  وفلسفة  أهداف  مع  وانسجامها  القائمة  مع عناصر  تتكامل  بأنها 

 اإلبقاء عليها: يلي بعض اآلراء والتعديالت، والمؤشرات التي تم 

في   • برأيهم  الباحثة  وأخذت  المؤشرات،  وتبسيط بعض  المؤشرات  تخفيض عدد 

 تبسيط بعض المؤشرات. 

 مؤشًرا بعدد مؤشر واحد يعبر لكل مهارة. 16حذف عدد  •
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لقائمة في  بعد إجراء التعديالت المناسبة في ضوء آراء األساتذة الخبراء تم صياغة ا       

النهائية حيث تضمنت   ابعاد    16صورتها  أربعة  في  مقسمة  األول رئيسيةمهارة  البعد   :

والبعد   والمحاسبية(،  الذات،  وإدارة  والتواصل،  )الصمود،  وتشمل:  الذاتية  المهارات 

الناقد، والبداع، والبتكار، وحل   الثاني المهارات العلمية والمعلوماتية وتشمل: )التفكير 

)مشاركة،  المشكال وتشمل:  التعايش  مهارات  الثالث  والبعد  الرقمية(،  والثقافة  ت، 

مهارات   الرابع:  والبعد  التنوع(،  واحترام  والتصالت،  اإلعالمية  والثقافة  وتعاطف، 

والتعاون(. القرارات،  وصنع  والتفاوض،  )اإلنتاجية،  وتشمل:  ،  مؤشًرا  80و  ، العمل 

 مؤشراتها جاهزة لبناء البرنامج  وبذلك أصبحت الصورة النهائية للقائمة و

 وبهذا اإلجراء تكون الباحثة توصلت إلجابة السؤال األول من أسئلة البحث والذي ينص علي:

 ما مهارات القرن الحادي والعشرين التي ينبغي أن يتمكن منها مرشد معلم العلوم؟

 وذلك من خالل: والعشرين،: إعداد البرنامج المقترح في ضوء مهارات القرن الحادي ثانياا

السؤال    لإلجابة      البحث  الثانيعن  أسئلة  السلوكي  وهو:    من  المعرفي  البرنامج  ما 

من خالل ما تم عرضه   لمرشد المعلم المعد في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين؟ 

التالية اإلجراءات  الباحثة  اتبعت  سابقة،  وأبحاث  دراسات  من  البحثي  اإلطار  لبناء    في 

األداء  البرنامج   لتنمية  والعشرين؛  الحادي  القرن  مهارات  ضوء  في  السلوكي  المعرفي 

التدريسي لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسية، وتحقيقًا لهذا الهدف؛ حددت الباحثة اإلطار 

 العام للبرنامج فيما يلي: 
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الم        البرنامج  فلسفة  فهم  تقوم  في ضوء  المعرفي  السلوك  تعديل  منحي  علي  قترح 

والعشرين الحادي  القرن  تعلمها  ،مهارات  أراد    ،وكيفية  إذا  العلو وأنه  معلم  أن    م مرشد 

مرشد  يؤسس بيئة تعليمية، وتعلمية فاعله لتدريس هذه المهارات؛ فينبغي أن يرتكز أداء  



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

الحادي وا القرن  التدريسي علي نمو مهارات  العلوم  المهني  معلم  النمو  لعشرين، وكذلك 

المستمرة   وا  والتنمية  الناقد والبداع  للمرشدين  التفكير  نمو  التحقق من  لمعلمين، وكذلك 

إنتاجية التفكير وبناء المعرفة مرشد  وحل المشكالت لدي   المعلم مما يساعد علي تحقيق 

المشكال  للمعلمين حل  علي  مخ  ت،قائمة  لتحقيق  وصوًل  متنوعة  حلول  رجات  وإيجاد 

 . تعليمية تناسب القرن الحادي والعشرين

   في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين:موجهات ومنطلقات تصميم البرنامج 

وكذلك          المعلم،  لمرشد  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  على  البرنامج  يعتمد 

مه المعلم  مرشد  تنمية  هو  والهدف  المهارات،  لهذه  التدريس  وطرق  نيًا  استراتيجيات 

وجعل  والعشرين،  الحادي  بالقرن  التدريسية  قدرتهم  تناسب  للمعلمين  خبرات  لتوفير 

 التالميذ محور العملية التعليمية، والمعلمين هم المرشدين والموجهين لهؤلء التالميذ. 

لهذا          األساسية  المنطلقات  فأن  البرنامج،  هذا  لمثل  المعلم  مرشد  لحتياج  ونظًرا 

 كالتي: البرنامج كانت 

الحادي   . أ القرن  مهارات  إلى  األساسية  بالمرحلة  العلوم  معلم  مرشد  افتقار 

 والعشرين. 

عدم تعرض مرشد معلم العلوم بالمرحلة األساسية لبرامج تدريبية تنمي مهارات  .ب

 القرن الحادي والعشرين أثناء الخدمة.
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إعدا        األولية  تم  في صورتها  القائمة  وشملت  للبرنامج  العامة  باألسس  قائمة  د 

النهائية على المحكمين  12على ) القائمة  البرنامج، ثم تم عرض  ( أساس من أسس 

وي للبرنامج،  مناسبتها  من  للتأكد  التدريس  مناهج وطرق  في  ايجازها والخبراء  مكن 

 فيما يلي:  

والعش . أ الحادي  القرن  مهارات  على  مؤشراتالتركيز  من  تتضمنه  وما    رين 

 . الواجب توافرها لدي مرشد المعلم 



المرشد   .ب بين  التفاعل  تحقيق  خالل:  من  ونشاطهم  المرشدين  ايجابية  ضمان 

 تحقيق التشارك والتعاون بين المعلمين. ، و والمعلمين

الحادي   .ج القرن  مهارات  تنمية  في  تسهم  حديثة  تدريس  وأساليب  طرائق  تطبيق 

 والعشرين. 

تعلم ومشكالت تدريسية يمارس من خاللها المرشدين مهارات  تصميم أنش  . د طة 

 ة. التفكير المتنوع

لكتشاف   . ه  والستقصاء  البحث  بعمليات  القيام  على  المعلمين  المرشدين  تشجيع 

 المعارف بأنفسهم. 

العلمية   .و وميولهم  وهواياتهم  توجهاتهم  تحديد  على  المعلمين  المرشدين  تشجيع 

 بالطريقة المناسبة.والعمل على تنميتها وتعديلها 

معنوياتهم   .ز من  والرفع  بأنفسهم  الثقة  وإكسابهم  المعلمين  المرشدين  تشجيع 

 وقدراتهم على اتخاذ القرار والدفاع عنه. 

سريعة .ح راجعة  تغذية  المرشدين    تقديم  على  من  المعلمين  تساعد  ل  ارشاد  بما 

 يعرفونه.

 مع المعلمين.  هاممراعاة التعدد والختالف بين أفراد المرشدين في أداء الم .ط

متنوعة  .ي طرق  وإيجاد  والمعوقات  القيود  من  التحرر  على  المعلم  مرشد  تشجيع 

 لإلبداع والبتكار.  

على التفكير النقدي وحل والمشكالت وإيجاد حلول وبدائل    مرشد المعلم تشجيع   .ك

 واختيار الفكرة األفضل وتنفيذها.

لمرشد المعلم من خالل   طرح أسئلة مفتوحة النهاية تساعد في التنمية المستمرة  .ل

 البحث والتقصي والقراءة. 

 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 
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برنامج  حددت الباحثة األهداف العامة لل  األهداف العامة للبرنامج المقترح: •

سلوكي لمرشد المعلم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  المعرفي  ال

 بما يلي: 

ا . أ مهارات  العلومتنمية  معلم  مرشد  لدي  والعشرين  الحادي  بالمرحلة    لقرن 

 .األساسية

وحداثة   .ب عمقًا  األكثر  األساسية  التكنولوجية  المعارف  العلوم  معلم  مرشد  إكساب 

 في المحتوي العلمي. 

 . األداء التدريسي لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسيةتنمية  .ج

   اإلجرائية للبرنامج:األهداف 

األهدا         الخاصة،  في ضوء  األهداف  باشتقاق  الباحثة  قامت  للبرنامج  العامة  ف 

وهي موضحة في جلسات التدريب بالبرنامج، والتي تسعي إلى تنمية مهارات القرن  

األساسية،   بالمرحلة  العلوم  معلمي  لدي  التدريسي  األداء  وتنمية  والعشرين،  الحادي 

ي لكي  بالبرنامج،  التدريب  بجلسات  األهداف  هذه  تحديد  تنفيذ  وتم  أثناء  بها  سترشد 

 األنشطة. 
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موضوعات        الباحثة  حددت  للبرنامج،  واإلجرائية  العامة  األهداف  اشتقاق  بعد 

م وضع محتوى نظري في البرنامج ومحتوي البرنامج لمرشد معلم العلوم، حيث ت 

 :يلي تم مراعاة ماوالبحث رات توضيًحا لمتغيالمحتوى   ويتضمن هذا

تضمين المحتوى بمهارات القرن الحادي والعشرين األكثر عمقًا وحداثة خاصة   . أ

 كالتي

 



 1جدول 

 موضوعات ومحتوي البرنامج لمرشد معلم العلوم

 عنوان الجلسة  الجلسة   م

 الجلسة التمهيدية الجلسة األولي  1
 مرشد المعلم   الثانية الجلسة  2
 مهارات القرن الحادي والعشرين  ثالثة ال الجلسة  3
 البداع والبتكار  الرابعة  الجلسة  4
 التفكير الناقد الخامسة  الجلسة  5
 حل المشكالت السادسة  الجلسة  6
 الثقافة الرقمية  السابعة  الجلسة  7
 التواصل  الجلسة الثامنة 8
 إدارة الذات  الجلسة التاسعة   9
 الصمود  الجلسة العاشرة  10
 المحاسبية الجلسة الحادية عشرة  11
 الثقافة اإلعالمية والتصالت الجلسة الثانية عشرة  12
 تعاطف  الجلسة الثالثة عشرة  13
 مشاركة الجلسة الرابعة عشرة  14
 احترام التنوع الجلسة الخامسة عشرة  15
 التفاوض الجلسة السادسة عشرة  16
 اإلنتاجية  الجلسة السابعة عشرة  17
 التعاون سة الثامنة عشرة الجل 18
 صنع القرارات  الجلسة التاسعة عشرة  19
 الدافعية لإلنجاز الجلسة العشرون  20

تضمين محتوي البرنامج ببعض المواقف والمشكالت التدريسية التي لها عالقة   .ب

العلوم بتقديم حلول ومقترحات   البرنامج والتي تسمح لمرشد معلم  بموضوعات 

 جهتها. عملية للحد منها وموا

تسهل   .ج التي  الحياتية  التطبيقات  من  بعدد  المحتوى  العلومتضمين  معلم    لمرشد 

 .كيفية ربط التعلم بالحياة

تمكن   . د التي  العملية  األنشطة  من  كبير  بعدد  البرنامج  المعلم  تضمين  من  مرشد 

 التطبيق العملي 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

ي  الذاتية ف  الستقالليةإلى    للمرشدين للوصولتنظيم المحتوى بحيث يتيح فرصة   . ه 

 العرض

 .القرارات التعليمية  لتخاذ وفي اختيار الوسائل التعليمية وفرصة .و

للم  .ز يسمح  بما  المحتوى  ويقوم    رشدين تنظيم  المصغر  للتدريس  نماذج  بممارسة 

يسمح    زمالؤهم  وذلك  بالستفادة  بتقييمهم،  بعضهم  للمرشدين  خبرات  من 

 التدريب. البعض، مما يساعد في تحسين كفاءاتهم داخل غرف

 .  الخطة الزمنيةنات البرنامج ومكو -5

البرنامج    الباحثة أن ُيبنى  راعتتم تحديد مكونات البرنامج بحيث تحقق أهدافه، وقد        

لدى   المعرفة  إليهاالمرشدين  على  يضيف  وأن  البرنامج  ،المشاركين  اشتمل  علي    وقد 

جلستي بواقع  وزعت  وقد  تدريبية،  أيام  عشرة  علي  موزعة  تدريبية  جلسة  ن  عشرين 

اليوم، مدة كل جلسة ساعة ونصف، ويتخللها استراحة ربع ساعة، بحيث   تدريبيتين في 

األنشطة  بعض  جانب  إلي  تضمينها،  تم  التي  للموضوعات  عرًضا  الجلسات  تتضمن 

للمرشدين  تقديمها  يتم  الموضوعات  هذه  أن  كما  الموضوعات،  بهذه  المرتبطة  التدريبية 

لتي تتناسب معهم كمرشدين وايًضا لما تعلموه في  من خالل الطرق والنماذج التدريسية ا

التقويم   أدوات  خالل  من  تقييمهم  يتم  ثم  التعلم،  حلقات  وفي  بعد،  عن  التدريس  جلسات 

 المستخدمة. 
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التواصل     لضمان  وذلك  البرنامج  في  التدريب  وطرق  استراتيجيات  تعددت 

لمرشدين خالل فترة التدريب، واستمراره خارج قاعات التدريب، واعتمدت  المستمر مع ا

البرنامج: التالية خالل تنفيذ موضوعات  وجاهية مباشرة،    تلقاءا  الباحثة على األساليب 

بالتأمل،   التعلم  بالممارسة،  العمل،التعلم  أماكن  في  الميدانية  التعلم،    الممارسة  حلقات 

المهنية   لقاءات عن بعد،  التأمل في الممارسات  استراتيجيات ونماذج وطرائق  الميدانية، 

 المرشدين.  م النشط لتنفيذ موضوعات المحتوى من قبلل التع



 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج.  -7

الُمطبق في تحقيق  فاعليمن مدى    للتأكد      البرنامج  تم لهالتي ُبني من أج  األهدافة  ا، 

ستمرة أثناء تقديم البرنامج، وذلك باستخدام أساليب تقويم  التقويم م  عملية  مراعاة أن تكون

التقويم  للبرنامج  متعددة ومصاحبة البنائي، الذي يتم    القلبي، بحيث تشمل    خالل والتقويم 

اية البرنامج جنباً إلى جنب مع األدوات  هوالذي يتم في ن  ،النهائي تقديم البرنامج والتقويم  

لمعلمي بطاقة مالحظة لإلداء التدريسي    في  والمتمثلة  ة التي ُطبّقت في البرنامج،يالرئيس 

والمرشدين  التدريب    ى األساليب التالية لتقويم لوتم العتماد ع،  العلوم بالمرحلة األساسية

ملفات والمعلمين:   المرشدين،  تقويم  التدريبي،  والبرنامج  والجلسات  التدريب  تقويم 

ات همالم،  حظة المباشرة والسجالت السرديةلمالاإلنجاز، التقويم الذاتي، تقويم األقران، ا

 . األدائية الرقمية
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مهارات       على  المرشدين  لتدريب  البرنامج  تنفيذ  على  القائم  المدرب  دليل  إعداد  تم 

القرن الحادي والعشرين، واشتمل الدليل علي العناصر التالية: اإلطار النظري، الجلسات  

 راسة األنشطة، استمارة التقييم الذاتي لمرشد المعلم. التدريبية، ك

ة البحث والذي  لمن أسئ   الثانيت إلجابة السؤال  لذا اإلجراء تكون الباحثة توصهوب

 :ىلينص ع

القرن          مهارات  ضوء  في  المعد  المعلم  لمرشد  السلوكي  المعرفي  البرنامج  ما 

 الحادي والعشرين؟

 داء التدريسي لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسية. ل إعداد بطاقة مالحظة ل ثالثاا:   •

ببناء    قامت       لالباحثة  مالحظة  بالمرحلة  ألبطاقة  العلوم  لمعلمي  التدريسي  داء 

، ممثلة في لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسيةلقياس مستوي األداءات التدريسية    األساسية

ة تعليمية جيدة، التخطيط الجيد للدرس،  إعداد بيئوالتنمية العلمية والمهنية للمعلم المتأمل،  



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

تنمية مهارات التفكير لدي التالميذ،  واستخدام استراتيجيات التدريس واألنشطة الحديثة،  و

استخدام أدوات تقويم  والتواصل الجيد،  وإدارة الفصل،  واستخدام تقنيات التعليم الحديثة،  و

المفترض امتالكها من قبل أي  مختلفة ومناسبة معلم علوم، وبالطالع على  ، والتي من 

التربوي والدراسات السابقة، حيث بلغ عدد فقرات بطاقة المالحظة في صورتها  األدب 

بدرجة   ممتازة، يتحقق  درجةمستويات هي: يتحقق ب   3  فقرة وأمام كل  فقرة    45األولية  

 يتحقق بدرجة ضعيفة جًدا. متوسطة، 

 اآلتية:  فقد مرت بالمراحل مالحظةالبطاقة أما خطوات إعداد  

وهو التعرف على مدي امتالك معلم العلوم    :مالحظةالبطاقة  تحديد الهدف من   -1

 . األداءات التدريسيةعلي 

فقرات   -2 مفردات    : مالحظةالبطاقة  بناء  بناء  صورتها   مالحظةالبطاقة  تم  في 

مستويات هي: يتحقق بدرجة ممتازة،    3وأمام كل فقرة  ( فقرة،  45األولية من )

 ة، يتحقق بدرجة ضعيفة جًدا. يتحقق بدرجة متوسط

تعليمات   -3 المالحظةوضع  بالمعلمين،    :بطاقة  الخاصة  البيانات  تضمنت  والتي 

 والزمن الالزم. 

المالحظةتحديد صدق   -1 من ص   :بطاقة  المالحظةدق  للتحقق  تم عرضها    بطاقة 

ومشرفين   أساتذة  من  والختصاص،  الخبرة  ذوي  المحكمين  من  مجموعة  على 

لمراجع وذلك  فقرات  تربويين،  المالحظةة  مالءمة   بطاقة  مدي  على  والحكم 

الباحثة  وقامت  مالحظاتهم،  وتضمنت  اللغوية،  وصياغتها  الفقرات،  مستوي 

البحث،   يتناسب مع طبيعة  بما  اتفق عليها،  التي  التعديالت واإلضافات  بإجراء 

 وفيما يلي بعض هذه اآلراء:

رقم   . أ الفقرة  صياغة  مركبه:    2إعادة  فعاليةألنها  على    ينقد  وأثره  التدريس 

 تحصيل وإنجاز المتعلمين. 



لديه القدرة على حفظ  ألنها ل تبدأ بفعل مضارع:    32 إعادة صياغة الفقرة رقم .ب

 النظام داخل الفصل. 

المالحظةتجربة   -4 ضبط    :بطاقة  المالحظةتم  على   بطاقة  بتطبيقها  استطالعيًا 

قها بعد أسبوعين  مجموعة من خمسة عشر معلًما من مجتمع البحث، ثم أعيد تطبي 

التطبيق األول ) ( ومن خالل ذلك تم إيجاد ما يلي:  Test – Retestمن زمن 

المالحظةثبات   لكل  بطاقة  والتمييز  السهولة  ومعامل  الداخلي،  التساق  صدق   ،

 كما يلي: بطاقة المالحظةمفردة، وحساب الزمن المناسب لإلجابة عن 

ثبات   . أ المالحظة تحديد  ثبات  :  بطاقة  حساب  المالحظةبتم  طريق    طاقة  عن 

الستطالعية،   للعينة  والبعدي  القبلي  للتطبيقيين  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب 

( هذه القيمة تشير إلى أن بطاقة المالحظة على درجة عالية 0.81والذي بلغ )

    من الثبات.

زمن   .ب المالحظةتحديد  عبارات  :  بطاقة  على  لإلجابة  المناسب  الزمن  تقدير  تم 

المالح جميع  بطاقة  استغرقه  الذي  الزمن  جمع  حاصل  حساب  طريق  عن  ظة 

، وكان في اإلجابة عن عبارات بطاقة المالحظة مقسوًما علي عددهم المرشدين  

 دقيقة.   45الزمن المناسب 

الداخلي:   .ج االتساق  طريق  حساب صدق  عن  الداخلي  التساق  حساب صدق  تم 

والدرجة    المالحظةبطاقة  حساب معامل الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات  

فقرات   جميع  مستوي  قيم  أن  وتبين  له،  تنمي  التي  المالحظةالكلية  دالة   بطاقة 

 .بطاقة المالحظةوهي قيم تدل على صدق  (α  ≤ 0.05)عند 

البنائي: . د الصدق  أبعاد    حساب  من  بعد  من  كل  ارتباط  مدي  حساب  بطاقة  تم 

 بالدرجة الكلية كما هو موضح بالجدول التالي  المالحظة



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

 2ول جد

مالحظة األداء التدريسي  أبعاد بطاقة  منالت االرتباط بين كل بعد معام 

 ية لوالدرجة الك 

معامل   األداءات التدريسية م
 االرتباط 

مستوي 
 الداللة

   0.05 0.766 التنمية العلمية والمهنية للمعلم المتأمل  1

   0.05 0.732 عداد بيئة تعليمية جيدةإ 2

   0.05 0.781 التخطيط الجيد للدرس  3

   0.05 0.744 استخدام استراتيجيات التدريس واألنشطة الحديثة  4

   0.05 0.732 تنمية مهارات التفكير لدي التالميذ 5

   0.05 0.721 استخدام تقنيات التعليم الحديثة 6

   0.05 0.756 إدارة الفصل  7

   0.05 0.732 التواصل الجيد  8

   0.05 0.883 سبةاستخدام أدوات تقويم مختلفة ومنا 9

 لها دللة عند مستويبطاقة المالحظة يتضح من الجدول السابق، أن قيم مستوي الدللة ل     

 (0.05 ≥  α)   .وهي قيم تدل على صدق الختبار بدرجة كبيرة 

ل -5 في صورته النهائية   بطاقة المالحظة: تكون  بطاقة المالحظةالصورة النهائية 

مواصفات    45من   جدول  حسب  المالحظة فقرة،  عند  بطاقة  الباحثة  وراعت   ،

فقرات   المالحظةصياغة  ومناسبة   بطاقة  علميًا  ودقيقة  لغويًا،  سليمة  تكون  أن 

 لمستوي المعلمين. 

 3جدول 
 مالحظة األداء التدريسي بطاقة جدول مواصفات 

النسبة  المجموع أرقام الفقرات  األداءات التدريسية  م
 المئوية 

ة للمعلم التنمية العلمية والمهني 1
 المتأمل  

1 ،2 ،3 ،4 ،5   5 11.12 % 

 % 11.12 5 10، 9، 8، 7 ،6 عداد بيئة تعليمية جيدة إ 2

 % 11.12 5 15، 14، 13، 12، 11 التخطيط الجيد للدرس  3

استخدام استراتيجيات التدريس   4
 واألنشطة الحديثة

16 ،17 ،18 ،19 ،20 5 11.12 % 

 % 11.12 5 25، 24، 23، 22، 21 تنمية مهارات التفكير لدي التالميذ 5



 % 11.12 5 30، 29، 28، 27، 26 استخدام تقنيات التعليم الحديثة 6

 % 11.12 5 35، 34، 33، 32، 31 إدارة الفصل  7

 % 11.12 5 40، 39، 38، 37، 36 التواصل الجيد 8

استخدام أدوات تقويم مختلفة   9
 ومناسبة 

41 ،42 ،43 ،44 ،45 5 11.12 % 

مجموع  
 رات الفق

9 45 45 100 % 

استخدمت الباحثة العبارات في البطاقة )يتحقق بدرجة  تصحيح بطاقة المالحظة: -6

القياس   أخذ  يتحقق بدرجة ضعيفة جداً( حيث  يتحقق بدرجة متوسطة،  ممتازة، 

  )يتحقق( درجة  2( درجات )يتحقق بدرجة ممتازة(، والقياس الثاني )3األول )

( الثالث  والقياس  متوسطة(،  جدً 1بدرجة  ضعيفة  بدرجة  )يتحقق  درجة  (،  ا( 

 (.135( والعظمي )45وبالتالي الدرجة الصغرى لبطاقة المالحظة )

وبهذا اإلجراء تكون الباحثة قد توصلت إلجابات عن السؤال الثالث من أسئلة البحث  

ما فاعلية البرنامج على تنمية األداء التدريسي لمعلمي العلوم   والذي ينص علي:

 اسية؟بالمرحلة األس

 . يدانيم التطبيق ال   

البحث: • ألدوات  القبلي  قبليًا    التطبيق  البحث  أدوات  بتطبيق  الباحثة  قامت 

في:   والمتمثلة  البحث،  مجموعة  التدريسية على  لألداءات  مالحظة  بطاقة 

( وذلك من أجل تحديد المستوي القبلي  2019/ 19/9-3في الفترة )  للمعلمين

 لهم قبل البدء بتطبيق البرنامج.

لمجموعة   • والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  ضوء  في  البرنامج  تقديم 

بعد النتهاء من عملية التطبيق القبلي ألدوات البحث، بدأت عملية   البحث: 

( 22/9/2019التدريب لمجموعة البحث من المرشدين، وذلك يوم األحد )

كافة  لتوفر  وذلك  والتعليم،  التربية  لوزارة  التابع  التدريب  مركز  في 

مجهز،  ا حاسوب  مركز  لتوفر  باإلضافة  بالتدريب،  الخاصة  لمستلزمات 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

بأحدث األجهزة والتقنيات، حيث تم اطالع المرشدين علي طبيعة البرنامج  

وما سيتم تناوله من موضوعات، وأهميته لكونه ليس الهدف منه فقط تنمية  

التربوي  المجال  في  مهنية  تنمية  وإنما  العلمي؛  المحتوي  مجال  في    مهنية 

)مهارات القرن الحادي والعشرين( والممارسات اإلرشادية، وتم خالل ذلك  

التعريف بالبرنامج التدريبي، وأهميته ووضع الجدولة آللية التدريب والتي 

 كانت كما يلي:   

ا لوجه ) .1 ويتم يوم األحد من الساعة الثامنة    (:F2Fيوم تدريبي مباشر وجها

 صباًحا، ولغاية الساعة الواحدة ظهًرا.

(: تتم كل يوم أربعاء من أول أسبوع في الشهر وهو يوم L.C)حلقة تعلم   .2

تفريغ المرشدين، وتبدأ الساعة التاسعة صباًحا وتستمر لغاية الساعة الثانية  

 عشر. 

(: يتم فيها توجيه مهمات أدائية للمرشدين،  V.L.C)حلقات تعلم افتراضية   .3

 موعة التدريب. لمناقشتها، ورفعها، على المواقع اللكترونية لمج

     ( الوجاهية  اللقاءات  من  F2Fانتهت  البحث  لمجموعة  التدريبي  للبرنامج   )

الموافق   التدريبي  24/11/2019المرشدين في يوم الحد  البرنامج  ، واستغرق 

عشرين جلسة تدريبية، مدة كل يوم تدريبي ثالث ساعات دراسية، خطط لها مدة  

لت  بالنسبة  أسابيع،  عشرة  قدرها  تدريب  زمنية  وأصبح  المرشدين،  دريب 

للتطبيق   للمرشدين  األحد من كل أسبوع، وبذلك إلعطاء فرصة  أيام  المرشدين 

شهر   من  انطالقًا  للمرشدين،  التدريب  فترة  قدرت  وبذلك  المعلمين،  ( 9)مع 

 (. 11وانتهاء بشهر )

البحث: • ألدوات  البعدي  المتمثل  التطبيق  البحث  أدوات  تطبيق  في   ةاعيد 

مالحظ )بطاقة  الفترة  في  للمعلمين  التدريسية  لألداءات  -27/11/2019ة 

عن طريق المرشدين بالتبادل فيما بينهم بحيث أن يقوم كل  (  10/12/2019



معلمين زميله المرشد الذي  مالحظة لألداءات التدريسية لمرشد بتطبيق بطاقة  

ق  تطبيبعد  لهم    البعديوذلك من أجل تحديد المستوي    قام بعملية الرشاد لهم،

العمليات  البرنامج في  تساعد  التي  البعدية  المعلومات  على  للحصول  وذلك   ،

ثم   التطبيق  نتائج  برصد  الباحثة  وقامت  البحث،  بنتائج  الخاصة  اإلحصائية 

 معالجتها إحصائيًا تمهيًدا لتفسيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها.

 علوم بالمرحلة األساسية  نتائج تطبيق بطاقة مالحظة لإلداء التدريسي لمعلمي ال -1

أنه: "    الذي ينص على  الفرض  يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى   لختبار صحة 

(0.05   ≥  α  درجات متوسطي  بين  لبطاقة    معلمي(  والبعدي  القبلي  التطبيق  في  العلوم 

البعديامالحظة   التطبيق  لصالح  األساسية  بالمرحلة  العلوم  لمعلمي  التدريسي    . "إلداء 

ل متوسطات درجات مجموعة البحث في ك من صحة هذا الفرض، تمت مقارنة    وللتحقق

القبلي  نم التدريسي  التطبيقين  اإلداء  مالحظة  لبطاقة  اختبار والبعدي،  باستخدام   ،

(Paired Sample T-test   للمجموعات المترابطة، للكشف عن دللة الفروق قبل )  

( 0.05قيمة مستوي الدللة يساوي )وبعد تطبيق البرنامج،  ويوضح الجدول التالي أن  

التدريسي اإلداء  مالحظة  في لبطاقة  إحصائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  وهذا   ،

وبذلك   األكبر،  الحسابي  المتوسط  ذي  البعدي  التطبيق  لصالح  والبعدي  القبلي  التطبيقين 

  0.05)نقبل الفرض، والذي ينص علي أنه يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي الدللة  

≥  α)    ،والبعدي القبلي  التطبيقين  في  المعلمين  درجات  متوسطي  مالحظة  بين  لبطاقة 

 لصالح التطبيق البعدي.  اإلداء التدريسي 

 



 ا/ هبة محمود عزت أبوليلة 

 4جدول 
 وأبعادها الرئيسية  لبطاقة مالحظة اإلداء التدريسي نتائج التطبيق القبلي والبعدي 

 29، درجة الحرية = 30، ن= 45، الدرجة الصغرى= 135الدرجة العظمي لبطاقة المالحظة= 
  لمعلمي العلوم بالمرحلة األساسية

تنمية   في  وفاعليته  المقترح  البرنامج  تأثير  من  التدريسي  وللتحقق  وأبعاده  اإلداء  ككل 

  Ratio Modifiedحث، تم حساب نسبة الكسب المعدلة لبالك )  للمعلمين مجموعة الب 

Blake’s Gain   :كما في الجدول التالي ) 

 

 

 

 اإلداء التدريسي 

در 
ال

 جة 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي 
 قيمة 
 )ت(

مستوي  
 الداللة 

الداللة  
االحصا 

 ئية
 ع %  م ع %  م

التنمية العلمية  
والمهنية للمعلم  

 المتأمل 
 دالة  0.05 33.37 0.83 93.33 14 1.23 40 6 15

إعداد بيئة تعليمية  
 جيدة 

 دالة  0.05 12.73 2.84 87.33 13.1 1.23 40 6 15

لجيد  التخطيط ا
 للدرس 

 دالة  0.05 9.14 0.79 94.47 14.17 4.07 53.3 8 15

استخدام  
استراتيجيات  

التدريس واألنشطة  
 الحديثة 

 دالة  0.05 18.01 0.82 96.47 14.47 2.02 46.67 7 15

تنمية مهارات  
 التفكير لدي التالميذ 

 دالة  0.05 26.57 0.81 95.8 14.37 1.3 41.33 6.2 15

استخدام تقنيات  
 عليم الحديثة الت

 دالة  0.05 38.46 0.73 90 13.5 1.04 37.33 5.6 15

 دالة  0.05 9.14 0.79 94.47 14.17 4.07 53.33 8 15 إدارة الفصل 

 دالة  0.05 37.06 1.02 93.33 14 1.20 40.47 6.07 15 التواصل الجيد 

استخدام أدوات  
 تقويم مختلفة 

 لة دا 0.05 33.58 0.81 93.13 13.97 1.23 40 6 15

بطاقة المالحظة  
 ككل 

 دالة  0.05 218.1 9.44 93.15 125.75 17.39 43.61 58.87 135



  5جدول

 ككل وابعاده الرئيسيةاإلداء التدريسي  حجم التأثير ونسبة الكسب المعدلة لبالك لبطاقة مالحظة

 اإلداء التدريسي 
الدرجة  
 العظمي 

الفرق بين 
 المتوسطين

 % 
حجم  
التأثير 

 ( 2)ايتا

نسبة  
الكسب  
المعدل  
 لبالك

 مستوي
 الداللة 

الداللة  
 االحصائية 

 الفاعلية 

التنمية العلمية  
والمهنية للمعلم  

 المتأمل 
 كبيرة  دالة  0.05 1.42 0.97 53.33 8 15

إعداد بيئة تعليمية  
 جيدة 

 كبيرة  دالة  0.05 1.31 0.85 47.33 7.1 15

التخطيط الجيد  
 للدرس 

 كبيرة  دالة  0.05 1.29 0.74 41.13 6.17 15

استخدام  
استراتيجيات  

التدريس واألنشطة  
 الحديثة 

 كبيرة  دالة  0.05 1.43 0.91 49.8 7.47 15

تنمية مهارات  
التفكير لدي  

 التالميذ 
 كبيرة  دالة  0.05 1.47 0.96 54.47 8.17 15

استخدام تقنيات  
 التعليم الحديثة 

 كبيرة  دالة  0.05 1.37 0.98 52.67 7.9 15

 كبيرة  دالة  0.05 1.29 0.74 41.133 6.17 15 ة الفصل إدار

 كبيرة  دالة  0.05 1.42 0.98 52.87 7.93 15 التواصل الجيد 

استخدام أدوات  
 تقويم مختلفة 

 كبيرة  دالة  0.05 1.42 0.98 53.13 7.97 15

بطاقة المالحظة  
 ككل 

 كبيرة  دالة  0.05 1.37 0.999 49.54 66.88 135

( وهى تدل علي أن 0.14أكبر من  2 سابق أن قيمة مربع إيتا )  تبين من الجدول ال    

ككل ولكل بعد من أبعاده كبير، حيث أشار لبطاقة مالحظة اإلداء التدريسي  حجم التأثير  

( )  2016عفانه  إيتا  مربع  قيمة  كانت  إذا  كبيًرا  يعتبر  التأثير  حجم  أن   ) 2≥0.14(  

القرن الحادي والعشرين له تأثير كبير في    وهذا يدل علي أن البرنامج القائم علي مهارات

التدريسي  تنمية   لدياإلداء  أبعاده  بعد من  بالمرحلة األساسية  ككل ولكل  العلوم  ،  معلمي 

وتبين أن نسبة الكسب المعدلة لبالك كانت لبطاقة المالحظة ككل وجميع أبعاده أكبر من 
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ككل، ولكل بعد من  التدريسي  اإلداء    البرنامج في تنمية    ( وهي تدل علي أن فاعلية1.2)

يدور حول   والذي  البحث  أسئلة  من  الثالث  السؤال  اإلجابة علي  تم  وبذلك  كبيرة،  أبعاده 

 . اإلداء التدريسي لدي معلمي العلوم بالمرحلة األساسيةتأثير البرنامج في تنمية  

مرحلة  لدي معلمي العلوم بال  مناقشة تأثير البرنامج المقترح في تنمية اإلداء التدريسي

 ككل وأبعاده  األساسية

في      البحث،  العلوم مجموعة  معلمي  درجات  متوسطات  انخفاض  إلى  النتائج  أشارت 

الباحثة ذلك   أبعاده، وتعزو  التدريسي ككل، وجميع  لبطاقة مالحظة اإلداء  القبلي  القياس 

 إلى األسباب التالية: 

مية اإلداء التدريسي بشكل ربما غياب الرؤية الواضحة وعدم وجود فلسفة محددة لتن    

رؤية  هناك  فليس  التدريسي،  لإلداء  محدد  إطار  وعدم طرح  التدريسي،  النظام  في  عام 

لتنمية  التربوية  التطويرية  المشروعات  توجه  للتعليم  المخططون  عليها  يتفق  واضحة 

نتيجة   أو  فعل  كردة  إما  تنتج  فهي  المشروعات  بعض  كانت  وإن  التدريسي،  اإلداء 

ش تطوير  اجتهادات  كأخصائي  والتعليم  التربية  مجال  في  الباحثة  عمل  وبحكم  خصية، 

)مدرب   مستمر  العلوم  -مهني  معلمي  تدريب  تم  أنه  فترة عملها  تعهد طيلة  فلم  مرشد(، 

بتخصصاتهم المختلفة علي مهارات القرن الحادي والعشرين ولم يأخذ منهًجا مستقًرا في  

 عملية التعليم والتعلم في مصر.

األساسية ويم      بالمرحلة  العلوم  معلمي  لدي  التدريسي  اإلداء  مستويات  تفسير  كن 

بالمرحلة  العلوم  معلمي  مرشد  علي  التدريبي  البرنامج  تطبيق  قبل  البحث  مجموعة 

يتدرب   ما  بين  فجوة  هناك  وأن  بحثية،  مراكز  من  المادية  اإلمكانيات  لغياب  األساسية، 

، فتدريبهم لم يكن كفياًل بحل مشكالتهم، وتطبيق عليه المعلمين والواقع الذين يعيشون فيه

وتتف نمطية.  تدريسية  استراتيجيات  على  ويعتمدون  الدراسية،  الفصول  في  تعلموه   ق ما 

( والتي بينت أن  2010( ووافي)2010هذه النتائج مع العديد من الدراسات أهمها زيتون)

وال الحادي  القرن  مهارات  إلي  يفتقر  وهو  تعليمه  ينهي  من الطالب  تمكنه  التي  عشرين 



علي   واعتماده  عدة  مواقف  في  مشكالت  من  يواجه  ما  حل  في  علمية  أساليب  استخدام 

الخرين في ذلك. ولحظت الباحثة أن هذه النتائج انسجمت مع النتائج التي توصلت لها 

والذين   المعلمين  مع  أجريت  التي  األولية  المقابالت  خالل  التدريسي  باإلداء  يتعلق  فيما 

ا ذلك خالل مقابالتهم: بسبب أعداد الطلبة الكبيرة في الصف، أو تخوف المعلم من  بررو

فصله. إدارة  في  يفشل  )دندري،  أن  طرحه  ما  مع  النتائج  هذه  ما 2010وتتفق  ومع   ،)

 (.2017طرحه األحمد والبقمي )

التدريسي   اإلداء  تنمية  في  البرنامج  فاعلية  وتفسير  الفروق  تلك  داللة  تفسير  ويمكن 

 لمي العلوم بالمرحلة األساسية ككل وأبعادها كما يلي: لمع

الحادي       القرن  اعتمد علي مهارات  والذي  المقترح  السلوكي  المعرفي  البرنامج  ساهم 

قدراتهم  ذاتهم وإظهار  البحث، إلثبات  للمرشدين مجموعة  المجال  إتاحة  والعشرين، في 

معلمي العلوم المرحلة األساسية  ومهاراتهم اإلرشادية، وفرض أدوارهم خالل عملية تعلم  

األسئلة،   وإثارة  المناقشات  من  بالعديد  القيام  خالل  من  وذلك  البحث،  مجموعة 

بإداء  للخروج  لهم،  الموكلة  المهمات  حول  لتساؤلتهم  إلجابات  للتوصل  والمشاركات 

تدريسي ينم عن مستويات معرفتهم، وتطور أدائهم ومهاراتهم، وصقل شخصياتهم، وذلك 

مع فلسفة البرنامج إذ يحقق هدفًا رئيسيًا من أهداف التربية، وهو مساعدة المرشدين  يتفق  

للمعلمين علي النمو الشامل والمتكامل، من خالل اكسابهم للمعارف والمهارات والميول  

اإلداء  والعشرين، وتساهم في تطوير  الحادي  القرن  تدريبهم عليها من مهارات  تم  التي 

 علوم بالمرحلة األساسية. التدريسي لدي معلمي ال

المختلفة،     األنشطة  في  التدريبي  البرنامج  تنفيذ  خالل  المرشدين  مشاركة  أن  كما 

تطوير،   تصميم،  )تحليل،  المختلفة  بمراحله  المختلفة  التقويم  وأدوات  والستراتيجيات 

تنفيذ، تقويم( بحيث كانت متمركزة حول أفكار كبري رئيسية، وتأتي علي شكل قضايا أو  

مشكالت وتحديات، وهذا ما دعا المرشدين لطرح ما تم التدريب عليه بأقصى اإلمكانيات  
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هذه   ممارسة  للمعلمين  المرشدين  وأتاح  األساسية،  بالمرحلة  العلوم  لمعلمي  لديهم 

مهارات  لتنمية  وذلك  معهم،  المرشدين  يمارسها  كما  المختلفة  واألدوات  الستراتيجيات 

 داء التدريسي لدي معلمي العلوم بالمرحلة األساسية.القرن الحادي والعشرين باأل

األهداف        المرشدين علي تحديد  البرنامج في مساعدة  التدريب علي  ساهمت مراحل 

وتحقيقها، وتدريبهم علي كيفية تحديد أولويات العمل والتعلم وتخطيطه وإدارته وتصنيف  

نموذج)   مثل  عملية  نماذج  باستخدام  وجدولتها،  ،  SWOT)و  SMART  األهداف 

للمخرج   التخطيط  مهمة  إلي  وصوًل  القرار  واتخاذ  الكبيرة،  لألهداف  أولويات  لتحديد 

النهائي، وتنفيذه وتطويره وعرضه ونشره، وتوليد محكات يمكن استخدامها لتقييم الحلول  

الممكنة، وعملية انتقاء الحل األفضل من بين الحلول الموجودة، وقد أولت الباحثة اهتماًما 

مهارات   امتالك  بأن  منها  إيمانًا  البرنامج  مهمات  تنفيذ  خالل  التخطيط  لعنصر  كبيًرا 

لعملية  ثم  للمرشدين، ومن  لعملية اإلرشاد  المدخل األول واألساسي  الجيد، هو  التخطيط 

التدريس للمعلمين، فإن صلح بنيت عليه كافة األسس األخرى بنجاح، وتتفق هذه النتائج  

 (. 2017؛ القعيد،2014مع ما طرحه)الكرخي، 

ومن خالل النتائج التي تم الحصول إليها فإن تقدم ممارسة مهارات القرن الحادي         

النتائج   وهذه  للمعلمين،  التدريسي  األداء  علي  أثرها  انعكس  المرشدين  عند  والعشرين 

العملية   في  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  يمارسون  الذين  المرشدين  أن  أكدت 

ة، والتي تحققت من خاللها الباحثة أن الصفات الشخصية والمهنية لدي المرشد اإلرشادي

لما   العلوم  اتقان معلمي  ينعكس علي مستويات  الجيد،  التواصل  قدرتهم علي  إلي  إضافة 

ناجحين   معلمين  عنها  ينتج  بمهارة  ومهارات،  واستراتيجيات  أدوات  من  لهم  تقديمه  يتم 

دل هذه النتائج بوضوح علي أن العنصر األكثر أهمية ومتميزين في أدائهم التدريسي، وت

 في التأثير علي تعلم كل ما هو جديد وينفذه اآلن هو المرشد. 

تنفيذ      في  والحديثة  المختلفة  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  لستخدام  كان  كما 

النمو بطريق الم  ةالبرنامج التدريبي ساعد المرشدين على  عارف  متكاملة من خالل تقديم 



والمهارات في صورة أنشطة متعددة ومتنوعة، وتكامل الخبرة والشخصية بصورة مكنت  

المرشدين من تغيير أدوراهم تجاه المعلمين وطرائق التصرف فيما سواء مع المعلمين أو  

 مع زمالئهم ومحيطهم. 

 توصيات البحث 

ب • مهنيًا  المعلمين  تنمية  في  ليساهم  العلوم  معلم  بمرشد  المدارس  استمرار،  تغذية 

 وزيادة دافعيتهم لإلنجاز. 

تطوير مهارات الموجهين واإلدارات المدرسية والمعلمين والطالب في مهارات   •

مهارات   إلى  تستند  تدريبية  برامج  إعداد  خالل  من  والعشرين،  الحادي  القرن 

 القرن الحادي والعشرين تحت إشراف مرشد المعلم. 

التي   • التدريسي  اإلداء  مالحظة  بطاقة  الربويين  تطوير  المشرفون  يستخدمها 

بحيث تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين، ومبادئ التنمية المستدامة،  

 وتطبيقها عليهم بصورة دورية لتطوير كفاياتهم باستمرار. 

إعادة تطوير جودة التعليم في اإلدارات المدرسية عن طريق تعزيز دور مرشد   •

التعليمي األداء  جودة  في  العلوم،  من    معلم  استراتيجية  خطة  وتبني  بالمدارس، 

قبل وزارة التربية والتعليم لتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين في مدارس  

 التعليم العام. 
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