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 ٍدف البحث إىل التعسف على مشتوى توافس املعايري املَيية التخصصية لدى معلني ومعلنات األحياء يف املنللة العسبية:ملخص
 وتضنً جمتنع البحث وعييتُ مجيع املظسفني واملظسفات يف مجيع إدازات، مً وجَة ىظس املظسفني واملظسفات التسبويني،الشعودية
) مظسفا ومظسفة؛32( ) مظسفا ومظسفة واستبعد ميَه208(  استجاب ميَه ألداة البحث،) مظسفا ومظسفة262(  وبلغ عددٍه،التعليه
 ومت مجع.) مظسفا ومظسفة176( ُ وبلغ العدد اليَائي الري متت دزاسة استجابت،لعدو ختصصَه يف أحد ختصصات عله األحياء
 حشب الوثيكة الصادزة مً املسكز الوطين،البياىات مً خالل استباىة بييت على املعايري التخصصية املَيية ملعلني األحياء ومؤطساتَا
ٌ وأ، وتوصلت الدزاسة إىل توافس املعايري مبشتوى عال لدى املعلنني واملعلنات.)ٍـ1434 ،للكياض والتكويه يف التعليه اجلامعي (قياض
 وأزبعة معايري مبشتوى متوسط لدى معلني ومعلنات، وأزبع ة معايري مبشتوى عال،عيية البحث تسى توافس ثالثة معايري مبشتوى عال جدا
 وتوصل البحث، كنا توصلت إىل أٌ املعايري املستبطة بعله األحياء تتوافس بدزجة أعلى مً املعايري املستبطة بتدزيص األحياء.األحياء
، وذلم يف ستة معايري، يف املتوسط العاو لتوافس املعايري، تبعا جليشَه،كرلم إىل وجود فسق دال إحصائيا بني آزاء املظسفني واملظسفات
.وكلَا لصاحل املظسفات
. املظسف التسبوي، معله، األحياء، املعايري املَيية:كلنات مفتاحية
_____________________________________________

The Possession level of the Specialized Professional Standards in Saudi Biology
Teachers from their Supervisors' Point of views
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Abstract: Abstract. This paper aimed to identify how biology male and female teachers possess
professional biology standards from their supervisors' point of view. The population and sample
included all male and female supervisors in all educational districts in Saudi Arabia (N=262). Only 208
of them responded; and 32 of this number were excluded since they did not provide their
specialization or they were not specialized in biology. The data was collected through a questionnaire
constructing based on the standards and indicators included in the Professional Biology Standards for
Biology teachers developed by the National Center for Assessment in Higher Education (Qias, 1434).
The result indicated a high possession for the standards for male and female biology teachers;
however, as individual standard, the result indicated that three of them had very high possession, four
of them had high possession, and four of them had moderated possession. It also indicated higher
possession for standards related to biology comparing with standards related to teaching. It was found
also that there were significant differences between the responses of males and females supervisors in
the total mean and on the means of six out of the eleven standards.
Keywords: Professional standards, biology, teacher, educational supervisor.
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يُعددُُّلاعلعِّددرلالددولاعفا يددنلا د ل ل د ل
تعِّيل د ول ي د ل ددولاعلتددتدلاع د لت د ل
ع طددتيولاع لعِّدديرولا ت د ل ليلتدديل لت د ت ل
ثل ره لم لعرليتيلاعلعِّرلر يفتت لاألس سيلن؛ل
اتتلمحترلاع لطتيول عل دُهول ع عكلت دُّل
اعخف ج ل()4102ل لاعلعِّدرلهدتلمديلتي تد ل
إعيهلاعلتتدلاع لطتيويلدنول هدتلمديليخ دف ل
تِّكلاعلتتد؛لع يعتسلعِّىلمل رس تلاعد لعُِّرل
داخللاعصفلاعُّراسد ول لد لي دُّلاععد ي ل
(0241هد)ل ل لتطتيولا لاع لعِّيرل ليوااقهل
تطتيولعِّلعِّرليع ولتطتيوالق صوال ليلتيل
ليحققلاعغ ينلميدهول ل رغدرلتحدتُ لاعفتدول
اعلل رسنلاع لوبتيلنلعِّ و يفلعِّىلاعلد عِّرل
لحترلعِّعلِّيلدنلاع لعِّيليلدنول مديلاعي دوةل
اعسددِّت يلنلإعددىلاع ي ةيلددنلادد لاعلل رسدد تل
اعصفيلنولإ ل لد رلاعلعِّرلي دلُل س سد لاد ل
تفعيددللد رلاعل د عِّرول مس د عُّتهلا د لبي د ل
مع راهل مت راتهول عِّىلا سدلبلا تل هد تل
اإليل بيلنلاع لتس عُّهلعِّىلمفيُّلميلاع لعُِّر .ل
تعيولدا يِّست ل)(Danielson, 1996لإعىلتعقُّل
األد ارلاع ليقدت لبتد لاعلعِّدرول ت دُّل ل
اعُّراسل د تلاع لوبتيلددنلتتصلددِّولإعددىل لعلددلل
اعلعِّرلي طِّبلاتخ ذل ثولمديلثثثدنلف ل
قوارلغيولموتلبلعهليتمي ولإ ل له الاع لعقدُّل
عرليتيلا ةِّ لبييلاع لوبتيييل تطتيولاآلعي تل
اع د لتس د عُّلعِّددىلمل رسددنلاعلعِّددرلألد ارل
م ليفةولتسترلبعتللا عللا لتعُِّدرلالثبده.ل
بلليوىلعتجوا ل)(Loughran, 2013ل لتعقيُّل
د ارلاعلعِّددرلق د دلاع لوبددتيييلإعددىلتطددتيول
لتذجلإعُّادلاعلعِّرل ا ق لبهلميلاعيلتذجل
اع لطتيو ولاع ليع لُّلعِّدىلرصدُّلمعوادنل
اعلعِّرلمديلخدث لمثا دنلمل رسد هولد ل ل
ا خواطلاعلعِّرلذاتهلا لاترلهد هلاعلعوادنول
اس ُّا له الاعيلتذجلب عيلتذجلاعلتي لاع ل
يي دولعِّلعِّدرل لد عِّرول مديلثدرلل تدوتل
مصطِّح تلجُّيُّةلتعتسلهد الاع لتجدهلمثدلل
"تعِّرلاعلعِّر"ل""Teacher Learningل "اعلعِّرل
ل عِّر"ل" ."Teacher as Learnerل
ل ل تولاععُّيُّلمديللا تل هد تلاع لوبتيلدنل
اع لا عولاترلاعلع ر ل اعلت راتلاعثزمنل

عِّلعِّرول ميل بدوزلهد هلا تل هد تلمفتدت ل
اعلعواددنلاععِّليلددنلاع لوبتيلددنل (Pedagogical
)Content Knowledge PCKلاع لاق واهلع ل
شتعل ل)(Shulman, 1986ول اع د لتيد علعديل
تُّاخلل تعييلميلاعلعوانلاعثزمدنلعِّللعِّدرول
هل لاعلعوادنلبد علح تىلاععِّلد ل (Subject
)Matter Knowledgeل اعلعواددنلاع لوبتيلددنل
)(Pedagogical Knowledgeول يدوىلشدتعل ل
له الاع لل زجلبييل تع لاعلعوادنل ليِّغد ل
هلي تل لا لإال رهل لاعليفصلول عتد الا دهل
ي ُّل هليلنلاعلع ر لاعثثثلعِّلعِّر.ل تعيول
ِّييتييددفل اييلف رسددت ل & (Kleinhenz
)Ingvarson, 2007لإعددىل لشددتعل ل اددُّثل
تأثيوال ا لا لاع حثلاع لوبت ولايولتحدتل ل
اع حددثلاع لوبددت لمدديلملددودلاع حددثلادد ل
اعلل رس تلاعسِّت يلنلاعفع عنلعِّلعِّلييولإعدىل
اع حثلعيلاع عثلعت هلاعسِّت ي تول لد ل ل
شددتعل لعفددولا دد هلاع لوبددتيييللعسددي ل
اعلح تى لاع لخصصد لاعلدوت ب لب ع لدُّريس؛ل
عي ليددفلاعلعِّددرلبقُّرتددهلعِّددىلاعلددفجلبددييل
اعلح دددتيلييلاععِّلد د ل اع لوبدددت ولخثاد د ل
عِّل خصصلاد لاع لخصصد تلاع ح دنولمثدل ل
اععِّددددت ول لاعوي ،ددددي تول لاعُّراسلدد د تل
ا ج ل عيلنول لغيوه ول اعد لي ع مدللمعتد ل
اعل خصصلايت ل لع ر لملودة .ل
ا لمللتعنلميلاعل خصصييلاع لوبتيييل
تطتيولاإلال رلاع لقُّمدهلشدتعل لعحصدول
تاعلاعلع ر لاع لي طِّ ت لاع لُّريسول ميت ل
اع لصدترلاعلقددُّ لمديل تشددوا ل ديو ي ددول
ييعل)(Cochran, DeRuiter, & King, 1993ول
ايثليو ل رب لمع ر ل زمنلعِّلعِّرول ه ل
اعلعواددنلبدد علح تىللاععِّلدد ول اعلعواددنل
اع لوبتيلدددنلاعع مدددنول اعلعوادددنلب عسدددي ول
اعلعواددنلب عطِّ ددن.ل لد ل  ،د ل ددتهِّول
ميعددوال)(Kohler & Mishra, 2008لمفتددت ل
اع لُّاخللبييلاع لقييلنل بقيلدنل دتاعلاعلعد ر ل
األخوىلاع لتِّف لاعلعِّرول الِّق لعِّدىلهد ال
اعلفتت لاعلعوانلاع لقييلنلاع لوبتيلنلاعلوت طدنل
بد د علح تىل (Technological Pedagogical
)Content Knowledge TPACKول ليفا له ال
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اإلال رلا لتطترلمس لو؛لعلع علنلاع لحدُّي تل
اع لتتاجهلاع لوبتييي؛ل عفترل تاعلاعلع ر ل
اع لي طِّ ت لاع لُّريسول اع لت ثولبعلقلا ل
اعلل رس تلاع لُّريسيلنلعِّلعِّليي.
ل ل توتلاتل ه تلجُّيدُّةلعِّدىلمسد تىل
اعسي س ت ل اع لعويع تلاع لوبتيلنو لاعِّىلاعوغرل
ميلاعلي قع تلاعلس لوةلبييلاع لوبتيييلات ل
ددت لاع لددُّريسلايدد ل لاواددنل لمتيددنل
)(Bullough, 2016ولإ ل لتقويددول" مددنلا د ل
خطو"ل)(A Nation at Riskولاعد لصدُّرلاد ل
اعت ي تلاعل حُّةلاألمويتيلنلعد ل 0764ول مد ل
اُّثهلميلاواكلعِّدىلاعلسد تىلاعسي سد ول
عِّىلمس تىلاعل سسد تلاعلت لدنلبد ع لعِّيرل
ا لاعت ي تلاعل حُّةلاألمويتيلنولثرلم لت عدهل
مدديلتق د ريوولمدديل هلتدد لتقويددولم سسددنل
د رييل ل)(Carnegie Task Forceول تقويدول
م سسنلمللتعنلهتعليسل)(Holmes Groupول
هل لمي لاع ق ريولاع ل اُّثولتحتعد ل حدتل
تلتددييلاع لددُّريس.لايددثليعدديول بدد ر ل
)(Labaree, 1992لإعدددىل لهددد ييل
اع لقويوييل ُّال هليلنل جتدلمع عرل ا،حنل
علتينلاع لُّريسول ذعكلميلخث ل صدفلمد ل
يلبلعِّىلاعلعِّرلمعوا دهل مل رسد هول مديل
خث لاع لفويقلبييلاعلعِّدرلاعلد لتيل غيدوهل
لاع لت يفل اع لوقين.ل يعيولاعللِّسل
ا ل
اعددتالي لعِّلع د ييولاعلتييلددنلعِّ ددُّريسلادد ل
اعت ي تلاعل حُّةلاألمويتيلنل (National Board
Teaching Standards
)NBPTS, n.d.لإعىل له

Professional

for

ييلاع لقويوييل ستل ل
ا ل عت لاعللِّسلاعتالي لاعلعي لب علعد ييول
اعلتييلنلعِّلعِّلييلا لعد ل 0765ول مديلثدرلل
خو جل ثيقن ل"م لاع ليف دوضل ليعوادهل
اعلعِّلت ل ي لتيت لمديلمل رسد ه"ل (What
)teachers should know and be able to doول

اع ل ول س س لبي لعِّيهلمد لبعدُّه لمديل
مع ييولمتييلن .ل
قُّ لاعللِّدسلاعدتالي لعِّلعد ييولاعلتييلدنل
عِّ ُّريسلا لاعت يد تلاعل حدُّةلاألمويتيلدنل
)(NBPTS, n.d.لمعددد ييولعِّلعِّلدددييلاددد ل
اع لخصص تلاعلخ ِّفنلم ييلنلعِّىلخلسنل سسل

عت اددنلاع لخصصد تول هد هلاألسددسلهد ل ل
اعلعِّلييلمس عت لعيلاعل عِّلييل تعِّلتدرول
عُّيترلمعوانلب خصصترل يفيلنلتُّريسهول
مس عت لعيلإدارةل مواق نلتعُِّدرلاعطِّ دنول
يفتو لبصدترةلمي لدنلاد لمل رسد تترول
ي عِّلددت لمدديلاعخ ددوةول هددرل ع د لا د ل
مل لع تلاع عُِّر.ل عِّىلاعلسد تىلاع لط يقد ل
عت هلاعلع ييولعلعِّرلاععِّدت ولقدُّ لاعللِّدسل
تسعنلمعد ييولعلعِّدرلاععِّدت ولشدلِّو لاتدرل
اعل عِّلددييول اعلعواددنلاععِّليلددنول اعلدديتعل
اع لُّريسول اع لقتيرولبيئنلاع لعُِّرول اععوا نل
مدد لاعع ةِّددنل اعلل لدد ول اع لقددُّ لاعلتيدد ول
اع ليتعل اععُّاعنل اعلستاةل اعقيرول اع لأمل .ل
تأثولاع لوبتيت لعِّىلمسد تىلاععد عرلبتد ال
اع لحت ول اتلتتال حدتلبيد لمعد ييولمتييلدنل
عِّلعِّلييول ع عكليعيولزي ت ل()4112لإعدىل
لاععقُّلاألخيولميلاعقدو لاعععدوييلشدتُّل
ا عد رالعِّلع د ييولعِّددىلاعلس د تىلاعع د عل ول
عدديسلعِّددىلمسدد تىلاعت يدد تلاعل حددُّةل
األمويتيلنلاحسب.لاعِّىلس يللاعلثد لادُّدل
اعلعتُّلاألس واع لعِّ ُّريسل قي دةلاعلُّرسدنل
(Australian Institute for Teaching and

)School Leadership AITSL, n.d.لسددد عنل
مع ييولمتييلنلرةيسنلعِّلعِّلييولييُّرجلتح ت ل
()34لمعي رالاوعي ول ت لثللاعلع ييولاعوةيسنل
اد لمعواددنلاعل عِّلددييل يفيلددنلتعِّلتددرول
معوانلمح تىلاع لخصصل يفيلنلتُّريسهول
اع لخطيبل اع ليفي لع ُّريسل تعُِّدرلا عدلول
بي لبيئنلتعِّدرلفميدنل داعلدنل اعلح ا دنل
عِّيتدد ول اع لقددتيرول تقددُّيرلتغ يددنلراجعددنل
تق ريولعيلتعِّرلاع لثمي ول اعلع ر نلاد ل
اع د لعُِّرلاعلتي د ول اعلع د ر نلاعلتييلددنلمدد ل
اعفمث ل عي لاألمترل اعع مِّييل اعلل ل  .ل
عرلتتيلاعللِّتنلاععوبيلدنلاعسدعتديلنل–ل لد ل
هتلاعح لا لمللتعنلميلاعدُّ لاععوبيلدنل-ل
بليأىلعيله الاع لأثيولا لاعليدُّا لاع لوبدت ول
اقُّلق لمعدو علاعلِّدكلع دُّللاهلللع طدتيول
اع لعِّيرلاعع ل(تطتيو)لب يد لمعد ييولمتييلدنل
عِّلعِّلددييلعدديلالويددقلاعلو ددفلاعددتالي ل
عِّقي سل اع لقتيرلا لاع لعِّيرلاعع ع ل(قي س)ول

ت ليوله هلاعلع ييولبييدنلمتادُّلةلتعدللل
جددف ييل س سدديييولهلدد لاعلعدد ييولاعع مددنل
اعلعدد و نلبددييلاع لخصصدد تلاعلخ ِّفددنول
اعلعدد ييولاع لخصصدديلن.ل شددلِّولاعلعدد ييول
اعلع و نل 04لمعيد رالتيدُّرجلتحدول ربعدنل
ملدد تلرةيسددنولهدد لاعلعواددنلاعلتييلددنول
تعفيفلاع لعُِّرول دعدرلاعد لعُِّرول اعلسد عيلنل
اعلتييلددنولا د لاددييلي د ييلعددُّدلاعلع د ييول
اع لخصصيلنلميلتخصصلإعدىلفخدوولإ ل تد ل
تو فلعِّدىلتغطيدنلاعلح دتىلاع لخصصد ول
يفيلنلتُّريسهل(قي سول0244هد).ل ل
قُّمول ثيقنلمع ييولمعِّل لاألاي ل(قي سول
0242هددد)ل00لمعيد رالتخصصددي ولميتد لتسددعنل
معد ييولذاتلصدِّنلبعِّدرلاألايد ول معيد را ل
م صث لب ُّريسلاألاي ول ت ليولاعلعد ييول
اعل صِّنلبعِّرلاألاي لمعي رالي يد لتد ري ل
ال يعنلعِّرلاألاي ول معي رالي ي لاعلديتعل
اععِّل لا لعِّرلاألاي ل م دةدهل خص ةصدهل
الوقددهل تط يق تددهل خثقي تددهول معيدد رال
ي ي لاع للويبل قتاعُّلاعسثمنل األم لا ل
اعلخ وول معي رالي ي لعثقنلعِّرلاألايد ل
ب ع لخصص تلاألخوىول معوانلتط يق تلعِّدرل
األاي ل اعق د ي لاعلُّعيلدنلايده.ل مد لبقيلدنل
اعلع ييولاع لخصصيلنلاعل صِّن لبعِّدرلاألايد ل
ا ي عولجتا دبلاعلح دتىلاععِّلد لعاايد ل
اعل صللب ع لي يرلاع لو ي ل اعت يف لاد ل
اعخِّيلنلاعحيلنول سسل م دئلاع ليتعلاعحيت ل
تصييفلاعت ةي تلاعحيلنول اععلِّي تلاعحيتيلدنل
اع لتحُّثلداخدللاعت ةيد تلاعحيلدنول سدسل
م دئلعِّدرلاعتراثدنلاد لاعت ةيد تلاعحيلدنول
سسل م دئلعِّرلاع يئنل األ لدنلاع يئيلدنل
سِّتكلاعت ةي تلاعحيلدنولاد لادييلت دلليول
اعلع ييولاعل عِّقنلب دُّريسلاألايد لمعيد رالل
ي ي لاعلتد راتلاألس سديلنلعلعِّدرلاألايد ل
اع لتجت تلاعحُّيثدنلاد لاع لوبيدنلاععِّليلدنول
فخولي ي لالواةقلاع لُّريسلاعخ صدنلاد ل
اع لوبينلاععِّليلن .ل
ا لسي لتأثيولاعلع ييولاعلتييلنلعِّلعِّلدييول
ايعيولبتيدُّل ريدسل)(Boyd & Reese, 2006ل
إعىل لاعلع ييولاع لقُّمت لاعللِّسلاعتالي ل

عِّلع د ييولاعلتييلددنلعِّ ددُّريسلا د لاعت ي د تل
اعل حددُّةلاألمويتيلددنل)(NBPTSل لحددولادد ل
إاُّاثلتحتُ لاد ل قد شلاعلخ صدييلادت ل
تلتددييلاع لددُّريسلادد لاعت يدد تلاعل حددُّةل
األمويتيلنولملد ل سدترلاد لادواكل دىلإعدىل
تطددتيولبددوامعلإعددُّادلاعلعِّلددييل س د يع بل
اعلع ييوول ل ليعيوا لإعىل لاعُّراسل تلاع ل
تي عولتأثيوله هلاعلع ييولا لتعِّرلاعطِّ دنل
توتل ةعلإيل بيلدنلعِّدىلاعلعِّلدييلاد ل
اعلددُّارسلذاتلاعطِّ ددنلمحددُّ د لاعددُّخلول ل
اع ييليلثِّدت ل قِّيد تولاد لادييلعدرلتتديل
اعي د ةعلبدديفسلاعُّرجددنلا د لاعلددُّارسلذاتل
اعلس تىلاعل ليفولإ ل تلد لاسد ُّر لبدأ ل
هددُّ لاعلع د ييولاعلتييلددنلهددتلرا د ل ف د ةل
اعلعِّلييلا لاعلُّارسلذاتلاألدا لاعلديخف،ول
مدديلثددرللا د لعددُّ لتحسدديلاعلددُّارسلذاتل
اعلس تىلاعل ليفل ليع ولعيلمدُّىلاع لدأثيول
اإليل ب لعِّلع ييولاعلتييلدنلعِّلعِّلديي؛لأل تد ل
غيولمقصتدةلتل م لبت هلاعلع ييو .ل
ل ل ش رلاععُّيُّلميلاعُّراسل تلإعىل ل عد ل
اعلعِّرلب علع ييولاعلتييلنلاع لتحُّدلم لي تق ل
ميهلمعوا هل لاع للتُيلميهلس عُّلا لتحسديل
مل رس هلاعلتييلدن.ل جدوىلمد يول مي عدلل
م ُّ عدُّل ر سدِّييل (Mayer, Mitchell,
)Macdonald, & Roslyn, 2005لدراسنلاد عتال
ايتدد لاع لعددوُ لعِّددىلفرا لاعلعِّلددييلاددت ل
مع ر ترلا لاسد خُّا لاعلعد ييولاعلتييلدنل
ال رلع عِّلترلاعلتي ول تتصلدِّولاعُّراسلدنل
إعىل لاعلعِّلييليو لتدأثيوالإيل بيد لعتد ال
اإلال د رلعِّددىل ددتاحلم عددُّدةلعددُّيترولمثددل ل
ا س بلمعوانل علقلبت هلاعلع ييوول تحسيل
ا لاألدا لاع لُّريس لداخدلل لاعصدف لاعُّراسد ول
زي دةلاعلعوانلاعلتييلنلاععخصيلن.ل تتصلِّول
دراسنلخ ول()4104لإعىل جدتدلعثقدنلبدييل
اعتع لب علعد ييولاعلتييلدنل اعُّرجدنلاعتِّيلدنل
عِّلل رس تلاعلتييلنلعِّلعِّر.ل ل
تعيول ِّييتييفل إييلف رست ل
)& Ingvarson, 2007لإعىل لاعلع ييولاعلتييلنل
تُس خُّ لبتُّ ل،د بلجدتدةلاعلعِّلدييلمديل
ثثثلز اي لتحُّيُّلمديلي دُّ لاد لمل رسدنل
(Kleinhenz
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متيددنلاع لددُّريسول تطددتيولبددوامعلإعددُّادل
اعلعِّلييول تقُّيولاع لعُِّرلاعلتي لاعلس لولميل
خددث لاعددوخصلاعلتييلددن.ل يحددُّدلمو ددفل
دراسدد تلاعسي سدد تل اعلل رسدد تلاع لوبتيلددنل

ميلمس تىلتتااوه لعُّيترول لعِّ عو لعِّدىل
اا ي جدد تترلاع لطتيويلددن.ل تددوتلدراسددنل
اععلوا ل(0244هد)ل عتيلنلع عينلعِّ حثلاد ل
تقتيرل دا لمعِّل لاععِّت لعلتم ولمديلخدث ل
ةعلمحتر لإعُّادلمعِّدرلاععِّدت ل تأهيِّدهول
اع لقتيرلا لتعِّيرلاععِّت ولاعِّ ييلا زالعِّدىل
عتيلنلبحثيلنلموتفعدنول موتفعدنلجدُّلالاد ل
اعللِّتددنلاععوبيلددنلاعسددعتديلن.ل ايددثلإ ل
لاعل شولعديل
اعلعو لاع لوبت لهتلاعلس
األدا لاعلتي د لعلعِّددرلاألايد ول مدديليلتيددهل
تحُّيُّلمس تىلتلتُيهلاع لخصص ؛لا لاع حثل
اعح ع لر ىلاعح جنلعِّ عو لعِّدىلر يدهلاد ل
مس تىلتتااولاعلع ييولاعلتييلدنلاع لخصصديلنل
عُّىلمعِّلد لاألايد لاعد ييلهدرلعِّدىلر سل
اععلللعُّيه.ل ل

معتِّنلاعُّراسن ل

سئِّنلاعُّراسن ل

(Centre of Study for Policies and Practices
)in Education CEPPEل هليلدددنلاعلعد د ييول

اعلتييلنلبصترةل س ولايثليوىل تد لتفيدُّل
ا لدعرل تطتيولميلفاتلاعلعِّلييول تقُّيرل
اعوخصلاعلتييلنلعِّلعِّلييلاعلُُّدل لميلهدرل
عِّددىلر سلاععلددلول تقددتيرل دا لاعلعِّلددييول
تفيُّلا لتقتيرل ميحلا ع لد دلاأل د ديل لل
عل سس تلتطتيولاعلعِّلديي.ل تدوىلاألم دنل
اعع مددنلعل معددنلاعددُّ لاععوبيلددنل(ل)4117ل ل
اعلع د ييولاعلتييلددنلتُعددُُّل داةلعددُّعرلاعدد لعُِّرول
اعيلتلاعلتي لعِّلعِّرول تلتييلاع لُّريس.ل ل

ي ددُّلإ ل ايوسددت ل)(Ingvarson, 1998ل ل
اعلع ييولاعلتييلنلعِّلعِّلييلس عُّتلا لاع لغِّبل
عِّددىلاع دد بيلنلاع دد لت صددفلبتدد ل لددنل
اعلعِّلييلا ل ثي لاعخُّمنولميلايثل صدفت ل
علتا بلاعقتةلاعلف و،نلعُّىلاعلعِّلييول ميل
ايثل صفلاعلعِّرلاعل ليفل غيدولاعل ليدفل
بي لعِّيت ول م لي وتلبلعِّىلذعكلميل لن.ل
يوىلشُّيف تل سل رةل()4104ل لاع لو يدفل
عِّددىلاعلع د ييولاعلتييلددنلسد عُّلاد لتحُّيددُّل
محت تلعِّحتدرلعِّدىلاألدا لاعلتيد لعِّلعِّدرول
ا لرا لمس تىلاعلح س يلنل اعلس عيلن.ل ل
اد لاعللِّتدنلاععوبيلدنلاعسدعتديلنلتدرللبيد ل
مع ييولمتييلدنلعِّلعِّلدييل(قيد سول0244هدد)ول
ل لخوجول ث ةقلمعدلييولتغطد لاعل دبل
اع لخصصددد ول تحدددت لمعددد ييولتدددوت بل
ب ع لخصصلاععِّل ل يفيلنلتُّريسهلا ل لل
تخصصول ميل،ليله هلاعتثد ةقل(اعلعد ييول
اعلتييلددنلاع لخصصدديلنلعلعِّلدد لاألايدد )ول
تس خُّ لهد هلاعلعد ييول-لا عيدل-لاد لبيد ل
اخ راتلاعلعِّلدييلاعل قدُّمييلعِّعلدللاد ل
تُّريسلمقوراتلاألاي ولإ ل له هلاعلع ييول
–لرغرل هلي ت ل–لعدرلتُسد خُّل لع قدتيرل دا ل
اعلعِّلييلاعح عيييلعِّىلر سلاععللولعِّ أ دُّل

.0

م لمسد تىلتدتااولاعلعد ييولاعلتييلدنل
اع لخصصدديلنلعددُّىلمعِّلدد ل معِّلددلتل
األاي لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسدعتديلنل
ميل جتنل ولمعوايترلاع لوبتييي؟ ل

.4

هللتتجُّلاو لذاتلد عدنلإاصد ةيلنل
عيُّلمس تىل(ل≤ل)1.13لبييلفرا لعيينل
اع حث لات لتتااو لاعلعد ييو لاعلتييلدنل
اع لخصصدديلنلعددُّىلمعِّلدد ل معِّلدد تل
األاي لا لاعللِّتن لاععوبيلن لاعسعتديلنول
تُعفىلعل غيولاعليس؟ ل

هُّ لاعُّراسنل ل
هُّ لاع حدثلاعحد ع لإعدىلمعوادنلمسد تىل
تدتااولاعلعد ييولاعلتييلددنلاع لخصصديلنلعددُّىل
معِّل ل معِّل تلاألاي لا لاعللِّتنلاععوبيلنل
اعسددعتديلنولمدديل جتددنل ددولمعددوايترل
اع لوبتييي .ل
هليلنلاعُّراسن ل
ت لِّىل هليلنلاع حثلا لعُّةلجتا بول ه
.0

ل

هليلنلاعلع ييولاعلتييلنلعلعِّل لاألاي ل
ذاتتدد ول اع دد لقدد لمعددو علاعلِّددكل
ع ُّلاهلللع طتيولاع لعِّيرلاعع ل(تطتيو)ل

ب ي ةت ولمديلخدث لاعلو دفلاعدتالي ل
عِّقي س ل اع لقتير لاد لاع لعِّديرلاععد ع ل
(قي س)ول اع ليُع لُّلعِّيت لا عيد لاد ل
تحُّيددُّلاعلس د تىلاع لخصص د لاعلتي د ل
عِّواغ ييلا لاع لقُُّ لع دُّريسلمقدوراتل
األاي لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسدعتديلنول
ميلخث لا خ رلاع ليلويهلمو فل
قي د سول لدد ل لهدد هلاعلعدد ييولتعددُّل
األ عددىلمدديل تعتدد لعِّددىلاعلسدد تىل
اعتالي ؛ل بي لعِّيدهليلتديل ليِّ فدول
اعليُّا لاع لوبت لإعدىل هليلدنلاسد خُّا ل
هدد هلاعلعدد ييولادد لتقددتيلرل تطددتيول
معِّل لاألاي لاعح عيييول تتسي لمل ل
اس خُّامت .ل ل
.4

هليلنلر لاعلعدو لاع لوبدت لاعلعيد ل
ب علعِّرل مل رسد تهلاع لُّريسديلنولايدثل
يعددُُّلاعلعددو لاع لوبددت لمسد ع لعدديل
اعلعِّددرول يقددت لبدد جوا لزي د راتلعددهول
ا ترلع ع،لدر سهول مي قعد هلاد ل
بع،لاعق ي لاع لُّريسدليلنلاعخ صدنلبدهول
عت الا لاعلعو لاع لوبت لهتلاألجُّرل
ب قُّيرلر لعيلمس تىل دا لاعلعِّرلميل
مي ترلتخصص  .ل

.4

قُّلتقيُّل د ةعلهد الاع حدثلاعلعييدييل
ب طتيولمعِّلد لاألايد لاد لاعللِّتدنل
اععوبيلنلاعسعتديلنلا لتقُّيرلتصتُرلعديل
مسدد تىلتددتااولاعلعدد ييولاعلتييلددنل
اع لخصصدديلنلعلعِّلدد لاألايدد لعددُّىل
اعلعِّلددييول مدديلثددرللتقددُّيرلاع ددوامعل
اع لطتيويلنلاعلي س نلعتر.ل ل

مصطِّح تلاعُّراسن ل
.0

اعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصديللنلعلعِّلد ل
األاي له لاعلع ييولاعخ صن لبلعِّلد ل
األاي لاع لالتره لاعلو دفلاعدتالي ل
عِّقي سل اع لقتيرلا لاع لعِّيرلاعلد مع ل
(قيدد س)ولعصدد عحلمعددو علاعلِّددكل
ع ُّلاهلللع طتيولاع لعِّيرلاعع ل(تطتيو)ول
صددُّرتلع د ل0242هدددول ت ددليلم د ل
يي غ د لعِّددىلمعِّددرلاألاي د لمعوا ددهول
اعقُّرةلعِّىل داةهلا لتخصصلاألاي ول
الو لتُّريسهولبل لا لذعكلاعلعد ر ل
اعلت راتلاع لخصصيلنول الو لتُّريست ول
ت تددت لمدديل00لمعيدد راولت ددليل46ل
م شوالتيُّرجلتح ت ل(قي سول0242هدد)ول
ت دد بلهدد هلاعل شددواتلاعحددُّ دل
اعلعوايلنلعتللمعي ر.ل ل

.4

اعلعوات لاع لوبتيُت لعلد دةلاألايد لل
هرلاعلُعيُيت لعِّدىل د ةف لتعِّيليلدنول
ميلاعليسييول ي ل عت لقسدرلاإلشدوا ل
اع لوبت لاد لإداراتلاع لعِّديرول ُت لت دلل
عترلمتلنلم بعدنل دا لمعِّلد لاألايد ل
ادد لمُّارسددترول يف ددوضل ليتددت ل
اعلعو لاع لوبت لعااي لا لتخصدصل
األاي ل ل اُّلاع لخصص تلاألخوىلذاتل
اعصددِّنولمثددل لعِّددرلاعي دد تول لعِّددرل
اعحيددتا ول لاألايدد لاعُّقيقددنولإ ل ل
بع،لمت تبلاإلشوا لاع لوبدت ل ُت لت دلل
متلنلاإلشوا لعِّىلمعِّل لاألاي لإعدىل
معددواييلفخددويي؛لعتجددتدل قددصلاد ل
اعلعواييلاع لوبتيييلعااي ول لع و ل
فخو.ل ل

.4

مس تىلاع لتااو ل يُقصُّلبت لإجواةي لا ل
ه د الاعُّراسددنلمس د تىلام د ثكلمعِّددرل
األاي لعل لي ليهلاعلعي رلميلمت راتل
لمع ر ول ي رُلتحُّيُّلهد الاعلسد تىل
ميلخث لر لاعلعدو لاع لوبدت لعديل
مس تىلتتااولم شدواتلاعلعيد رلاع د ل
ردتلادد ل ثيقددنلاعلعدد ييولاعلتييلددنل

اُّ دلاعُّراسن ل
اق صولاع حدثلعِّدىلاع لعدوُ لعِّدىلمسد تىل
تددتااولاعلعد ييولاعلتييلددنلاع لخصصدديلنلعددُّىل
معِّل لاألاي لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلنول
ميل جتنل ولاعلعواييلاع لوبتيييلعترولا ل
اعفصللاعُّراس لاأل لميلاعع ل0245-0244هد.ل ل
ل
ل
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اع لخصصيلنلعلعِّل لاألاي ول اع د لتدرل
ت لييت لا ل داةلاع حثلاعح ع  .ل

اعطويقنل اإلجوا ت ل
اس خُّ لاع حثلاعليتعلاعتصف لاع ليع لدُّل
عِّىلرصُّل صفل اترلاع هوةول ذعكلميل
خث لاس خُّا لاس نلعللد لاع ي د تولثدرل
تحِّيِّت لعإلج بنلعيل سئِّنلاع حث .ل
مل ل لاع حثل عيي ه ل
شلللمل ل لاع حثل عيي هلجليد لمعدوا ل
معوا تلم دةلاألاي لاعل خصصييلا لعِّرل
األاي ولاع ل بعييلعقسرلاإلشوا لاع لوبت لا ل
إداراتلاع لعِّيرلا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلنول
اع عغلعُّده ل23لإدارةلتعِّيليلنول ي ِّدغلعدُّدل
اددوادلمل لد لاع حددثل عيي ددهل444لمعددوا ل
معوانل(030لمعوا ل 000لمعوان)ولاس ل بل
ألداةلاع حثل 416لمعوا ل معوانولبل ل سد هل
%57.2لميلاععُّدلاعتِّ لعلل لد للاع حدثولإ ل
لاع اثلييل ا د ل جدتدل41لمعدوا لغيدول
م خصصدييلاد لتخصصد تلاألايد ولايددثل
ولتخصص تترلإم لاد لملد تلاععِّدت ل
األخوىولمثل لاعتيلي ول لاعفيفي ول لعِّدرل
األرضول لاععِّت ول لا لتخصُصد تل خدوىول
مثددل لاععِّددت لاععددوعيلنول لاععوبيلددنول ل
اع ل ري .ل ل ل اظلاع اثلد لعدُّ لتحُّيدُّل
معوالييلتوبتيييلع خصصدتل ؛ل دوالأل ل
اع حثلاعحد ع لي يد لج د لتخصصدي ل ل
يلتيلاإلا النلبهلميلق للغيولاعل خصصدييل
ادد لتخصصدد تلعِّددرلاألايدد ولاقددُّلر ىل
اع اثليددد لاسددد ع دلاسددد ل ب تلغيدددول
اعل خصصدددييل لاعددد ييلعدددرليحدددُّد ال
تخصص تترول بِّغلعُّدهرل 44لمعوا لتوبتيد ول
بت البِّغلعُّدل اوادلاععيينلاع ييلترلتحِّيدلل
بي تترل 054لمعوا ولبل ل سد ه ل%45.4لمديل
اعلل ل لاعتِّد لعِّ حدثول يت،دحلجدُّ ل0ل
اعسل تلاعُّيلتغواايلنلعتر .ل
ل ي تددولاعلددُّ ل0ل لعددُّدلاعلعددواييل
اع لوبتيييلعل دةلاألاي ل اعلسد لي ييلألداةل
اع حثليفت لعُّدلاعلعوا تلاع لوبتي تولايثل

بِّغلعُّدلاعلعواييل75لمعوا ولا لادييلبِّدغل
عُّدلاعلعوا تل 57لمعدوان.ل تت ادألتقسديرل
اععييددنلاسددبلخ ددوتترولإ ل لاعلعددواييل
اع لوبتيييلاألقللخ وةلهرلاأل ثدلوولمق ر دنل
بليسترولا لاييل لاعلعوا تلاألعِّىلخ وةل
هيلاأل ثولمق ر نلبليستر.ل ل ل لاللِّدنل
شت داتلعِّي لهرلاألقللاد لاعلللدتعلاعتِّد ل
عِّعيينول ا ل ثلاعليسيي.ل ل ل لاعفد ر ل
بددييلالِّددنلدرجددنلاعُّراسلدد تلاععِّيدد لمدديل
اعلعدددواييل اعلعدددوا تل ددد لعصددد عحل
اعلعواييول غِّبلعيينلاع حث لا صِّت لعِّىل
ثددولمدديلخلددسلد راتلتُّري يلددنلادد ل
اعلللتعلاعع ول ،ليل للجيس.لل ل
جدول 1
السمات الديموغرافية لعينة البحث حسب الجنس
المتغير
الخبرة

المؤىل

الدورات

التدريبية

ذكر

أنثى

المجموع

أكثر من  01سنوات

10
64

73

88

المجموع

73

37

034

دراسات عميا

78

8

66

المجموع

 01سنوات وأقل

بكالوريوس

17

64
31

88
047

73

38

031

أكثر من خمس دورات

37

34

010

المجموع

73

37

034

خمس دورات وأقل

08

3

41

داةلاعُّراسن ل
ميل جللتحقيقلهُّ لاع حثول اإلج بدنلعديل
تس ؤ ته؛لق لاع اث لب طتيولاس نلم ييلنل
عِّىلاعلع ييولاعلتييلدنلاع لخصصديلنلعلعِّلد ل
األاي ل م شدواتت لاعصد درةلعديلاعلو دفل
اعددتالي لعِّقيدد سل اع لقددتيرلادد لاع لعِّدديرل
اعل د مع لا د لاعللِّتددنلاععوبيلددنلاعسددعتديلنل
(قيدد سول0242هددد).ل تتت ددولاألداةلمدديل00ل
محتراوليعتسل لل اادُّلميتد لمعيد رالمديل
اعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصيلنلعلعِّل لاألاي ول
ا لادييلبِّدغلعدُّدلاقدواتلاألداةل46لاقدوةول
تعتسلم شواتلاعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصيلنول
تتزعوله هلاعل شواتلعِّىلاعلح رلاسدبل
ر دهدد لادد ل ثيقددنلاعلعدد ييولاعلتلييلددنل
اع لخصصددديلنلعلعِّلد د لاألايد د ول يت،دددحل

اعلُّ  4لمح رلاألداةول عُّدلاعفقواتل،دليل
للمحتر .ل
جدول 2
محاور أداة البحث ،وعدد الفقرات تحت كل محور منها
م

المحور (المعيار الميني

1

يعرف معمم األحياء طبيعة عمم

3

2

يمم معمم األحياء بمفيوم المنيج

3

التخصصي)

األحياء وتاريخ تطوره.

العممي ،ومبادئو ،وخصائصو،

عدد

الفقرات

(المؤشرات)

وطرقو ،وتطبيقاتو ،وأخالقياتو في

عمم األحياء.
3

يجري معمم األحياء التجارب العممية
مراعيا قواعد السالمة واألمان في

4

المختبر.

4

يبين معمم األحياء التنظيم التركيبي

4

5

يبين معمم األحياء أسس ومبادئ

1

والوظيفي في الخمية الحية.

التنوع الحيوي ،وتصنيف الكائنات

6

الحية.

يصف معمم األحياء العمميات

6

الحيوية التي تحدث داخل الكائنات

7
8

9

الحية.

يحدد معمم األحياء أسس ومبادئ
عمم الوراثة في الكائنات الحية.

يوضح معمم األحياء أسس ومبادئ

عمم البيئة ،واألنظمة البيئية ،وسموك
الكائنات الحية.

يمم معمم األحياء بعالقة عمم األحياء
بالتخصصات األخرى ،ويعرف

8
4

1

تطبيقات عمم األحياء والقضايا

11

الجدلية فيو.

يمم معمم األحياء بالميارات األساسية

8

لمعمم األحياء ،والتوجيات الحديثة

11

في التربية العممية.

يمم معمم األحياء بطرائق التدريس

4

الخاصة في التربية العممية.

اس خُّ لاع اث لمقي سلعيتدوتللاعخل سد ل
ع لتييلعيينلاع حثلميلتقييدُّلفراةتدرلعديل
مس تىلتتااول للاقدوةلمديلاقدواتلاألداةل
عددُّىلمعِّلدد لاألايدد ول شددلِّولاعخيدد راتل
اعخل سيلنل(ع لجُّاولع ولم تسبولميخف،ول
ميخف،لجُّا).ل ل

 ،لاع اثلد لجدف الاد لمقُّمدنلاألداةول
يع لللعِّىلسل تلعيينلاع حدثول ت دليو ل
اعليسول اع لخصُصول اعخ وةول تعلاعل هلول
عُّدلاعُّ راتلاع لُّري يلنلاع لاصدللعِّيتد ول
اُّدتلمللتعنلمديلاعخيد راتلعتدللسدلنل
اسبلال يع ت ول اس ف دلميت لاع اث ل اقد ل
ا ل ،بل صدفلعييدنلاع حدثولايدثلتدرل
اس ع دلبع،لاعلس ل ييلبي لعِّىلم لاُّد هل
ميلتخصُص تول ل لتلولدراسنلاعفو لبييل
اددوادلعييددنلاع حددثلت ع د ل خ د ثاترلا د ل
اعليس.ل ل
صُّ ل داةلاعُّراسنلل ل
عِّ أ ُّلمديلاعصدُّ لاع د هو لعداداةولتدرل
عددوضلصددترتت لاأل عيلددنلعِّددىلس د عنلمدديل
اعلحتللييلاعلخ صيي لمي لاللِّنلاعدُّ تراهل
ا لاع لوبينلاععِّليلنول يعلِّدت ل ع د لهيئدنل
تُّريسو ل اثييي لمديلاعلعدوايي لاع لوبدتيييل
عِّعِّت لا ل زارةلاع لعِّيرول ثثثدنلمعدواييل
توبتيييلعل دةلاألايد لاد لإداراتلاع لعِّديرول
الُِّبلميلاعلحتللييلإبُّا لاعو لات لمدُّىل
،تحلاألداةل تلول مُّىلمي س نلاعلقيد سل
اعلس خُّ ول إبُّا ل لمثا د تلع مدنلعِّدىل
األداةولا لادييلعدرلتعدلللاعلواجعدنلاع د ل
جواه لاعلحتللدت لمحد رلاألداةل اقواتتد ؛ل
أل له هلاعلحد رل اعفقدواتلتعتدسلبعدتلل
دقيقلاعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصديلنلعلعِّلد ل
األاي ل م شواتت ول لد ل ردتلاد ل ثيقدنل
اعلع ييولاعلتييلنلاعتالييلدنلعلعِّلد لاألايد ل
(قي سول0242هد).ل ترلاعحصت لعِّىلعُّدلميل
اعلثا دد تلذاتلاععثقددنلبصددي غنلمقُّمددنل
األداةول سددل تلعييددنلاع حددثول اع دد لقدد ل
اع ا لث لب س ل بنلعت ولا لاييلعرلي رل ل
تعُّيللعِّىلاعلح رل اعل شواتلبي لعِّىلم ل
هلبع،لاعلحتللييلميلمثا ت؛لع ي ايهل
م لهدُّ لاع حدثول لد ل لا سد ل بنلعتد ل
ي د د لإعددىلتغييددولا د لاعلع د ييولاعلتييلددنل
اع لخصصيلنل م شواتت  .ل
ل لتر-لبي لعِّىل د ةعلاع لط يدقلاعفعِّد ل-ل
اس بلمع مللا تس لاعدُّاخِّ لبدييلاعفقدوةل

مجلد  00عدد 4لإبريل4105 ،ل

مستوى توافر املعايري املهنية التخصصية لدى معلمي األحياء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشرفيهم
سعيد بن حممد الشمراني وفهد بن عوض احلربي

بييل للاقوةلميلاعفقواتلم لاعلحترلاع ل
تي ل لإعيهولعدُّالاقدوةل اادُّةلبِّدغلمع مدلل
ارت الت لم لمحترهد ل1.44ول تلثدللمسد تىل
ارت طلم تسدط لاسدبلتصدييفلمسد تي تل
ارت طلبيوست لعُّىلاعيل رل ايفد ل(ل)4104ول
ايثليوي ل لمس تىلا رت د طلاعلديخف،ل
يطِّقلعِّىلا رت طلاألد ىلميل1.4ولا لادييل
تتصدفلقيلدنلا رت د طللبأ تد لم تسدطنلإذال
قعولبييل1.4ل قللمديل1.5ول تتصدفل تد ل
ع عينلإذالبِّغول عِّىلميل.1.5ل قيرلمعد مثتل

اعلحترلاع لتي ل لإعيهولميلخث لاسد بل
مع مدددللارت ددد طلبيوسدددت ل (Pearson
)Correlationلبييل يلدنلاعفقدوةل اعلحدترل
اع لتي ل لإعيهل(جُّ ل .)4ل
ت تول ةعلا تس لاعُّاخِّ لاد لاعلدُّ ل4ل
ارت ال لداع لإاص ةي لعيدُّلمسد تى ل(≤)1.10ل
بييل للاقوةل اعلحترلاعد لتي لد لإعيدهول
ذعكلا لجليد لاعفقدواتول لد لتوا ادول
قيلنلمع مللا رت طلعِّفقواتلم لمح رهد ل
بييل 1.54ل 1.71ولمل ليعيولإعىلارت د طلعد ل
جدول 3

معامالت ارتباط بيرسون ومستوى داللته بين كل فقرة والمحور الذي تنتمي إليه.
المحور األول
رقم

الفقرة
0
4
7
6
1
4
3

معامل

االرتباط

المحور الثاني
رقم الفقرة

**

8

**

1.31

03

**

01
00

**

07

1.37
1.81

**

04

**

06

1.38
1.44
1.34

معامل

74

1.86

77

1.83

**

04

**

08

**

41

1.38

**

07

**

--

1.87
1.36
1.34

المحور السابع
رقم الفقرة

**

معامل

االرتباط

**

74
73

**

77

78

1.83
1.87

--

--

--

--

64

60

--

--

--

67

رقم

معامل

رقم الفقرة

الفقرة

االرتباط

47

1.88

رقم الفقرة

**

1.81

**

المحور الرابع

معامل

االرتباط

**

**

47

1.38

**

44

**

46

**

44

1.81
1.80
1.84

**

1.86
1.80
--

--

معامل

االرتباط

**

**

66
61

1.88

**

63

64

**

68

**

--

1.83
1.87
1.71

**

16

1.88
1.83
1.84

رقم الفقرة

معامل

**

1.80
--

46

**

**
**

1.71

دال إحصائيا عند ≤1.10

41
44

1.83

**

1.88

االرتباط
43
48

----

المحور الحادي عشر
االرتباط

**

**

--

--

--

--

1.81
1.81

**

1.81
1.83
--

معامل

االرتباط

**

**

1.83

**

1.84

1.83

**

1.81

رقم الفقرة

معامل

االرتباط

**

**

11
14

**

18

**

13

**

17

1.81

--

1.87

**

1.84

1.88

--

1.83

**

1.87

1.88

--

70

**

المحور العاشر

17

14

1.87

71

1.88

**

**

**

48

**

--

**

47

معامل

االرتباط

**

10

--

معامل

**

1.84

11

**

1.81

**

1.81

**

1.88

رقم الفقرة

رقم الفقرة
43

1.80

67

1.83

41

معامل

االرتباط

المحور التاسع

1.84

**

رقم الفقرة
40

المحور الثامن

1.80

61

--

**

1.34

1.87

الفقرة

71

**

1.86

1.37

رقم الفقرة
01

7

االرتباط

76

معامل

االرتباط

**

المحور السادس
رقم

المحور الثالث

المحور الخامس

41
40
44

**
**

1.87

**

1.80

**

1.84

**

1.81

**

1.83

**

1.80

ا رت طل د ع تد لاإلاصد ةيلنلبدييلاعفقدوةل
محتره لاع لتي ل لإعيهلتعط لم شوالعِّىل
صُّ لا تس لاعُّاخِّ لعاداةول قُّليعتدلذعكل
إعددىلاإلجددوا اتلاعص د رمنلع ي د ل مواجعددنل
اعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصيلنلعلعِّل لاألايد ل
م شواتت ولاع لق لبتد لالعلو دفلاعدتالي ل
عِّقيدد سل اع لقددتيرلادد لاع لعِّدديرلاعلدد مع ل
(قي سول0242هد) .ل
ث تل داةلاعُّراسنل ل
ترلقي سلمع ملل عف ل و خل
) Alphaلعتللمحدترل عداداةلبعدتلل مدل؛ل
عِّ عو لعِّىلمس تىلث تلاألداةل مح رهد ول
يت،حلاعلُّ  2لقيلنلمع مدللاعث د تلعتدلل
محترلميلاعلح رول عاداةلبعتلل مل .ل
(Cronbach's

الجدول 4
معامل ألفا كرونباخ لثبات محاور األداة

المحاور

األول

عدد الفقرات
3

الثالث

4

1.70

الخامس

1

1.70

1.77

السادس

6

1.87

الثامن

4

1.77

السابع
التاسع

8

1.71

1

1.70

الحادي عشر

4

1.76

األداة كاممة

48

العاشر

8

اس ُخُّمولا له الاع حثل سد عيبلاعلع علدنل
اإلاص ةيلنلاع ل عين ل


اع لتوارات ل اعيسب لاعلئتيلن لععدوضل
اعسل تلاعُّيلتغواايلنلألاوادلاععيين.



اعل تسب لاعحس ب ُ لع حُّيُّ لمس تىل
تتااو لاعلع ييو لاعلتييلن لاع لخصصديلنل
علعِّل لاألايد ولمديل جتدنل دول
اعلعواييلاع لوبتيييلعتر .ل



ا حوا لاعلعي ر لعِّ عدو لعِّدىل
مس تىلتع ولاس ل ب تل اوادلاع حثل
عتللمحترلعيلم تسطت لاعحس ب .



مع مدللارت د طلبيوسدت ل عِّ
عِّىلمس تىلا تسد لاعدُّاخِّ
خددث لقيلددنلا رت دد طل د
اإلاص ةيلنولبييل للاقوةلاد
محتره لاع لتي ل لإعيه .ل

عدو ل
لمديل
ع ددهل
لاألداةل



مع ملل عف ل و خ لعِّ حقُدقلمديل
مس تىلث تلاألداةول مح ره .ل ل



اخ دد رل(ت)لععيي ددييلمسدد قِّ يي ل
عِّ عو لعِّىلد عنلاعفو لبييلفرا ل
اددوادلاععييددنولعيددُّلمسدد تىل(ل≤ل
)1.13ولت ع لعل غيولاعليس .ل

1.83
( الثبات)
1.71

الثاني
الرابع

اعلع علنلاإلاص ةيلنل تفسيولاع ي ت ل

معامل ألفا كرونباخ

3
4

اع لعِّير؛لعِّحصت لعِّىلدعلدهلع ط يدقلاألداةول
رُببل اُّلاع اثييلبوؤس ل قس لاإلشدوا ل
اع لوبت لعِّعِّت لا لإداراتلاع لعِّيرول ميلثدرل
تتاصللاع اثلم لرؤسد ل قسد لاإلشدوا ل
اع لوبت لعِّعِّت لا لإداراتلاع لعِّيرول ُرسدِّول
األد اتلعترول ميلثرلاعل بعنلاعُّ ريلنلمعترل
إعددىلاددييلاسدد قوارلعددُّدل اددوادلاععييددنل
اعلعددد ر نلعِّدددىلاععدددُّدل416لمعدددواييل
معوا ت .ل

1.76
1.78

توا اددولقدديرلمع مددلل عفدد ل و دد خل
عِّلحدد رلبددييل1.65ل ل1.73ول لدد ل لهدد ال
اعلع مللبِّغل 1.76لعاداةلبعدتلل مدلولملد ل
يعط د لم شددوالموتفع د لعث د تل داةلاع حددثل
مح ره ول ميلثرللاعثقنلا لاعي د ةعلاع د ل
ي رلجلعت لميلخثعت  .ل
إجوا اتلتط يقلاعُّراسنل ل
ترلتط يقل داةلاع حثلبعدُّلاسد تل لبي ةتد ول
خ لاعلتااق تلاعوسليلنلعِّ ط يقلميلخث ل
تتاصلل اُّلاع اثييلم لمعو لاألاي لاد ل
اإلدارةلاعع مددنلعإلشددوا لاع لوبددت لبددتزاةل

اس د خُّ لاع حددثلاعح د ع لمقي د سلعيتددوتل
اعخل س لع قييُّلاس ل ب تل اوادلاععيينلعتدلل
اقوةلميلاقواتل داةلاع حثل(ع لجُّاولعد ول
م تسبولميخف،ولميخف،لجُّا)ول ع سدتيلل
عددوضلاع ي د تل تفسدديوه لق د لاع اثدد ل

مجلد  00عدد 4لإبريل4105 ،ل

مستوى توافر املعايري املهنية التخصصية لدى معلمي األحياء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشرفيهم
سعيد بن حممد الشمراني وفهد بن عوض احلربي

ب حُّيُّلخلسنلمسد تي تلعِّحُتدرلعِّدىلفرا ل
عييددنلاع حددثول ع حُّيددُّله د هلاعلسدد تي تل
التعت ل قيرلاعقط لايت ولتدرلاع لع يدولعديل
اعلس تىلاألعِّىلا ل داةلاع حثل(عد لجدُّا)ل
ب عوقرل3ولا لاييلترلاع لع يولعيلاعلسد تىل
األد ىل(ميخف،لجُّا)لب عوقرل0ول بِّغلمدُّىل
اس ل ب تلعيينلاع حثل(=0-3ل)2ول ميلثرلترلل
تقسديرلهد الاعلددُّىلعِّددىلعددُّدلاعلسد تي تل
اعلق وانل(خلسنلمس تي ت)ولعيتت لمقدُّارل
الت لاعفئنل1.6ولمل ل علعيهلاع لقسيرلاع لد ع ل
عِّلس تي ت ل






ةعلاعُّراسنل مي قع ت ل
اعس ا لاأل لم لمسد تىلتدتااولاعلعد ييول
اعلتييلنلاع لخصصيلنلعدُّىلمعِّلد ل معِّلد تل
األاي لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسدعتديلن؛لمديل
جتنل ولمعوايترلاع لوبتييي؟ ل

(ميخف،لجُّا) لميل0لإعىل,61ل 0ل
ل(ميخف )،ل عِّىلميل,61ل0لإعىل4.41ل ل
ل(م تسب) ل عِّىلميل4.41لإعىل 4.21ل
ل(ع ) ل عِّىلميل4.21لإعىل2.41ل ل
ل(ع لجُّا) ل عِّىلميل2.41ل ل

ل

تلولاإلج بنلعيله الاعس ا لميلخث لعوضل
اعل تسب لاعحسد ب و ل ا حدوا لاعلعيد ر ول
اعلس تىول اعوُت نلعتللمعي رلاسبلاس ل بنل
عيينلاع حثلعل شواتلذعكلاعلعي رول ل لترلل
عددوضلاعل تسددبلاعحسدد ب ول ا حددوا ل
اعلعي ر لعاداةل تلول يت،حلاعلُّ  3لفرا ل
عيينلاع حدثلعديلمسد تىلتدتااولاعلعد ييول
اعلتييلنلاع لخصصيلنلعلعِّل ل معِّل تلاألاي ل
ا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسدعتديلنول تدرلتوتيدبل
تسِّسللاعلع ييولا لاعلُّ لاسدبل ر دهد ل
ا د ل ثيقددنلاعلع د ييولاع لخصصدديلنلعلعِّل د ل
األاي  .ل

جدول 5

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والرتبة ،ومستوى توافر المعايير المهنية التخصصية لدى معممي األحياء.
م
0
4
7
6
1
4
3
8
7
01
00

المحور
يعرف معمم األحياء طبيعة عمم األحياء وتاريخ تطوره.

يمم معمم األحياء بمفيوم المنيج العممي ومبادئو وخصائصو
وطرقو وتطبيقاتو وأخالقياتو في عمم األحياء.

يجري معمم األحياء التجارب العممية ،مراعيا قواعد السالمة
واألمان في المختبر.

يبين معمم األحياء التنظيم التركيبي والوظيفي في الخمية
الحية.

يبين معمم األحياء أسس ومبادئ التنوع الحيوي ،وتصنيف
الكائنات الحية.

يصف معمم األحياء العمميات الحيوية التي تحدث داخل
الكائنات الحية.

يحدد معمم األحياء أسس ومبادئ عمم الوراثة في الكائنات
الحية.

يوضح معمم األحياء أسس ومبادئ عمم البيئة واألنظمة البيئية
وسموك الكائنات الحية.

يمم معمم األحياء بعالقة عمم األحياء بالتخصصات األخرى
ويعرف تطبيقات عمم األحياء والقضايا الجدلية فيو.

يمم معمم األحياء بالميارات األساسية لمعمم األحياء،
والتوجيات الحديثة في التربية العممية.

يمم معمم األحياء بطرائق التدريس الخاصة في التربية العممية.

المتوسط العام لمحاور البحث ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

االستجابة

الترتيب

7.10

1.47

عال

3

7.18

1.31

متوسط

00

7.13

1.81

عال

4

6.66

1.40

عال جدا

0

6.74

1.47

عال جدا

7

6.77

1.44

عال جدا

4

7.73

1.33

عال

1

6.04

1.48

عال

6

7.71

1.84

متوسط

8

7.04

1.37

متوسط

7

7.01

1.70

متوسط

01

7.34

1.13

عال

-

ربعنلمع ييولبلس تىلع ول ربعنلمعد ييول
بلس تىلم تسب لعُّىلمعِّل لاألايد ول لد ل
لمعيدد ر ل"ي ددييلمعِّددرلاألاي د لاع لي دديرل
ل
اع لو ي ل اعت يف لا لاعخِّيلنلاعحيلن"ل
عثه لتتااواولا لاييل لمعي ر ل"يِّرلمعِّرل
األاي د لبلفتددت لاعلدديتعلاععِّل د ل م دةددهل
خص ةصهل الوقهل تط يق تهل خثقي تهلا ل
ل قِّت لتتااوالعُّىلمعِّلد ل
عِّرلاألاي "ل
األاي  .ل

ي ددييلاعلددُّ ل3لاعل تسددبلاعحس د ب لآلرا ل
اععييددنول ا حددوا لاعلعي د ر ول اعلس د تىول
اعوُت نلعتدللمعيد رلمديلاعلعد ييولاعلتييلدنل
اع لخصصيلنلعلعِّلد لاألايد ول لد ليت،دحل
اعلُّ لاعل تسبلاعع لآلرا لاععيينول ل
ا حددوا لاعلعيدد ر ول مسدد تىلتتااوهدد ل
بعتللع .لايثلبِّغلاعل تسبلاعع لعلس تىل
تددتااولاعلعد ييولاعلتييلددنلاع لخصصدديلنلعددُّىل
معِّل لاألاي لمديل جتدنل دولمعدوايترل
اع لوبددتيييل4.54ول يقد لهد الاعل تسددبلاد ل
مس تىلاع لتااولاعع ع ول ل لبِّدغلا حدوا ل
اعلعي ر ل1.35ول ه لقيلنلتعيولإعدىلتقد ربل
فرا لاععيينلات له الاعل تسب .ل

تو ااددولقدديرلا حددوا لاعلعيدد ر لآلرا ل
اععيينلات لمس تىلتتااولاعلع ييولاعلتييلدنل
اع لخصصيلنلعُّىلمعِّل لاألايد لبدييل1.40ل ل
1.70ول ه لقيرلتعيولإعىلتقد رُبل سد لاد ل
فرا لاععيينلات لتحُّيُّلمس تىلتدتااولهد هل
اعلع ييولعُّىلمعِّل لاألاي  .ل

ل لي ييلاعلُّ ل 3ل لعييدنلاع حدثلتدوىل
تددتااولثثثددنلمع د ييولبلس د تىلع د لجددُّاول
جدول6

نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة بين آراء عينة البحث حول مستوى توافر المعايير المهنية التخصصية لدى معممي األحياء
تبعا لمتغير الجنس
المحور

االنحراف
المعياري
35.3
35.9
3590

م

العدد

المتوسط

ذكر
أنثى
ذكر

79
97
79

05.3
05.3
7579

وتطبيقاتو وأخالقياتو في عمم األحياء

أنثى

97

0570

3590

يجري معمم األحياء التجارب العممية مراعيا قواعد السالمة واألمان

ذكر

79

05..

3507

يبين معمم األحياء التنظيم التركيبي والوظيفي في الخمية الحية.

أنثى
ذكر
أنثى

97
79
97

0590
.50.
.5.9

359.
35.0
35.0

يبين معمم األحياء أسس ومبادئ التنوع الحيوي وتصنيف الكائنات

ذكر

79

.57.

35..

أنثى
ذكر

97
79

.5.0
.570

35.0
35..

الحية.

أنثى

97

.5..

35..

يحدد معمم األحياء أسس ومبادئ عمم الوراثة في الكائنات الحية.

ذكر
أنثى
ذكر

79
97
79

0507
.539
.53.

359.
3597
35.9

وسموك الكائنات

أنثى

97

.570

35.9

يمم معمم األحياء بعالقة عمم األحياء بالتخصصات األخرى ،ويعرف

ذكر

79

0579

3590

تطبيقات عمم األحياء والقضايا الجدلية فيو.

أنثى

97

0500

3500

يمم معمم األحياء بالميارات األساسية لمعمم األحياء والتوجيات

ذكر

79

0530

3597

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

97
79
97
79
97

057.
7500
050.
05.7
050.

359.
3577
3507
35.9
35..

يعرف معمم األحياء طبيعة عمم األحياء وتاريخ تطوره
يمم معمم األحياء بمفيوم المنيج العممي ومبادئو وخصائصو وطرقو

في المختبر

الحية

يصف معمم األحياء العمميات الحيوية التي تحدث داخل الكائنات

يوضح معمم األحياء أسس ومبادئ عمم البيئة واألنظمة البيئية

الحديثة في التربية العممية

يمم معمم األحياء بطرائق التدريس الخاصة في التربية العممية
المتوسط العام
*دالة عند مستوى (≤)1.11

قيمة ت
359.
750

*

7577
75.3

*

*

05.
75.0

*

05.
757

*

35.7
0500
05.0

*

75.7

*
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مستوى توافر املعايري املهنية التخصصية لدى معلمي األحياء يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشرفيهم
سعيد بن حممد الشمراني وفهد بن عوض احلربي

لهللتتجُّلاو لذاتلد عدنل
اعس ا لاعث
إاص ةيلنلعيُّلمس تىل(≤ل)1.13لبدييل لفرا ل
عيينلاع حثلات لتتااولاعلعد ييولاعلتييلدنل
اع لخصصيلنلعُّىلمعِّل ل معِّل تلاألاي لا ل
اعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلنولتعدفىلعل غيدول
اعليس؟ ل
يت،حلاعلُّ ل 4ل ةعلاخ رل(ت)لعِّعيي تل
اعلس قِّنلعيُّلمسد تى ل(≤ل)1.13لبدييلفرا ل
عيينلاع حث-لت ع لعليسدترل-لادت لمسد تىل
تتااولاعلعد ييولاعلتييلدنلاع لخصصديلنلعدُّىل
معِّل لاألاي  .ل
ت تولاعي ةعلا لاعلُّ ل4ل جدتدلادو ل
داعنلإاص ةي لعيُّلمسد تىل( ل≤ل)1.13لبدييلل
فرا لاععييددنلاددت لمددُّىلتددتااولاعلعدد ييول
اعلتييلنلاع لخصصيلنلعُّىلمعِّل لاألاي لاد ل
مللللاعلع ييوولت ع لعل غيولاعليسولعص عحل
اإل ث.ل ل ل لدراسدنلهد هلاعفدو لعتدلل
معي رلعِّدىلادُّةل تدوتل جدتدلاعفدو ل
اعُّاعنلإاص ةي لعيُّلمس تىل(ل≤ل)1.13لاد ل
س نلمع ييوول ِّتد لعصد عحلاإلل د ثولخلسدنل
ميت لت ي لمح تىلعِّرلاألايد ول اعلديتعل
اععِّل ول اع للويدبل األمد لاد لاعلخ دوول
معي د رل ااددُّلمددوت بلب ددُّريسلاألاي د ول
تددُّ لهدد هلاعفددو لعِّددىل لاعلعددوا تل
اع لوبتيدد تليددوييل لاعلعدد ييولاعلتييلددنل
اع لخصصيلنلعلعِّل لاألاي – لإجل ع  -لت تااول
ا لمعِّل تلاألاي لبف ر لاقيق لعيلرؤينل
اعلعددواييلاع لوبددتيييلاددت لتتااوهد لاد ل
معِّلددد لاألايددد ول لددد ل لاعلعدددوا تل
اع لوبتي تليوييلتتااولس نلمع ييو– لاسدبل
م لتلولاإلش رةلإعيهل عدثهل– لعدُّىلمعِّلد تل
األاي لبف ر لاقيق لعيلرؤيدنلاعلعدواييل
اع لوبتيييلات لتتااوه لا لمعِّل لاألاي .ل ل

مي قعنلاعي ةع ل
توتل ةعلمق ر نلم تسدط تلفرا لعييدنل
اع حثلات لمس تىلتتااولاعلع ييولاعلتييلنل
اع لخصصيلنلعلع ييولاألاي ل لعيينلاع حدثل
توىل لاعلعد ييولاعل عِّقدنلبلفد هيرلعِّدرل

األاي ل ثولتتااوالعُّىلمعِّلد ل معِّلد تل
األاي ولمق ر دنلب علعد ييولاألخدوىولايدثل
اِّلولاعلع ييولاعلوت طنلبلف هيرلاألاي لا ل
اعلواتبلميلاأل عىلإعىلاعخ مسنول ج لاد ل
اعلوت نلاعس دسنلإعىلاعث مينلمع ييولموت طنل
بعِّرلاألاي ول ه لاعلع ييولاعل عِّقنلب ألميل
اعسثمنلا لاعلخ وول ال يعنلعِّرلاألايد ل
تدد ري لتطددترهول عثقددنلعِّددرلاألايدد ل
ب ع لخصص تلاألخوىول تط يق تلعِّرلاألاي ل
اعق د ي لاعلُّعيلددنلايددهولا د لاددييلاِّلددول
اعلعد ييولاعلوت طددنلب ددُّريسلاألايد لاد ل
اعلوت ييلاع ل سعنل اعع شوةول ادلللاعلديتعل
اععِّل ل خثقيد تلاععِّدرلاعلوت طدن لبعِّدرل
األاي لا لاعلوت نلاعح دينلععوة.ل ل
ا د لاعُّراسلددنلاعتايددُّةلاع د لتتصلددللعت د ل
اع ا لث لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلنلات ل
بو معلإعُّادلمعِّرلاألاي ول تي عولبدوامعل
إعُّادلمعِّدرلاألايد لاد لاعللِّتدنلاععوبيلدنل
اعسددعتديلنلبددييلاعتاق د ل اعلددأمت ولتتصلددلل
اعتثيددو ل() 0774لإعددىل لبددوامعلإعددُّادل
اعلعِّلييلت سرلب ععلقلا لاعل دبلاععِّلد ل
اعلوت بلبعِّرلاألاي ولا لاييل لم لتقُّمهل
ايل لي لصللب علتا بلاع لوبتيلدنل د ل قدلول
عتيددهلي سددرلب د عق ت لاسددبلر لمعِّل د ل
األاي .ل رغرلاعف ر لاعفميد لبدييلاع حدثل
اعح ع ل دراسنلاعتثيدو ولإ ل لمدل لتتصلدلل
إعيهلاعتثيو لي تااقلم لم لتتصلللعهلاع حثل
اعح ع ولايثليوىلاعلعوات لاع لوبتيدت ل ل
اعلع د ييولاعلوت طددنلبعِّددرلاألاي د ل ثددول
تتااوالعُّىلمعِّل لاألاي ولمق ر نلب علع ييول
ذاتلاع عُّلاع لوبت ول بتد القدُّلتتدت لهد هل
اعي يلنلا عت س لع وامعلإعُّادلمعِّل لاألاي ول
له هلاع وامعلعرليحُّثلايتد ل لتغييدوول
رغرلمو رلم ليفيُّلعيلععدوييلسدينلمديل
إجوا لدراسنلاعتثيو .ل ت ُّل ةعلدراسنل
اعددُّغيرل()4104لعددُّ لقددُّرةلبددوامعلإعددُّادل
معِّل لاععِّدت لعِّدىلاع لتيُدفلمد لماعطيد تل
اعتاق لاعفعِّ لعِّ ُّريسل م طِّ تهلاعليُّا يلنول
مل ليعفزلاو،يلنل،عفلتطتيولبوامعلإعُّادل

اعلعِّلييلبعتل لع لم لمو رلاعتقوولايدثل
تتصلِّولاعُّراسلنلإعىل،عفلمواعد ةلبو د معل
إعددُّادلمعِّلد لاععِّددت لعِّلواِّددنلا ب ُّاةيلددنل
عل طِّ دد تلمعددو علتطددتيولاعوي ،ددي تل
اععِّت لاعط يعيلنولايثل ش رتلاعي د ةعلإعدىل
ل 06لاقبلميل صدلل35لمت،دتع لموت طد ل
بفِّسفنلمي هعلاععِّدت ل متاصدف تت لاعفييلدنل
اع لوبتيلددنول ردتلادد لمقددوراتلاإلعددُّادل
اع لوبت لعلعِّرلاععِّت ول ه هلاعي يلنلتعديول
إعددىل،ددعفلتطددتيولتِّددكلاع ددوامعولمدد ل
اس حُّاثلمعو علتطتيولاعوي ،ي تل اععِّت ل
اعط يعيلن .ل
ب دد لاعُّراسلدد تلاع دد لتي عددولا جدد تل
اع لطتُرلاعلتي لعلعِّل لاععِّت لخث لاعسيتاتل
اعقِّيلددنلاعل ،ددينول لددُّل لدراسددنلميصددترل
اععلوا ل اعُّهلشل اعق د ةل (Mansour,
Alshamrani, Aldahmash, & Alqudah,
)2013لاع د ل جويددولم د لاع ُّايددنلاعل تددوةل

ع ط يقلمخوج تلمعو علتطتيولاعوي ،يل تل
اععِّت لاعط يعيلنل(ال قدول داةلاع حدثلعد ل
)024ول عرليتديلقدُّلعُلدرلاد لذعدكل
02400-0241
اعتقولتط يقلتِّدكلاعلخوجد تلبعدُّلعِّدىل
جلي لاعصفت لاعُّراسيلنول تتصلِّولاعُّراسلدنل
إعىل جتدلت د ييلبدييلفرا لمعِّلد لاععِّدت ل
معوايترلاع لوبتيييلات لتقدُّيولا جد تل
اع لطتُرلاعلتي لعلعِّل لاععِّدت ولإ ل ل ِّد ل
ميلمعِّلد لاععِّدت ل معدوايلترلاع لوبدتيييل
يو ل لاعح جنلاألعِّدىل األ ثدولإعح اد ل
ت لثللا لتطدتيولاعلعِّلدييلاد لاعلتا دبل
اع لوبتيلنلمق ر نلب علتا بلاععِّليلن.لا لاييل
لدراسددنلاعُّغيددُّ ل ميصددترل اععددلوا ل
(EL-Deghaidy, Mansour, & Alshamrani,

)2014ل-لاع د لال قددولبعددُّلتعلدديرلتط يددقل
مخوجدد تلمعددو عللتطددتيولاعوي ،ددي تل
اععِّددت لاعط يعيلددنلعِّددىلجلي د لاعصددفت ل
(-)0244-0244لتتصلددِّولإعددىل جددتدلا ج د تل
عِّىلعلعِّل لاععِّت لاد لجتا دبلاعلح دتىل
اععِّلدد لاع لخصصدد لمدديل جتددنل ددوهرول
بلق ر نل يلدنلهد تييلاعُّراسد ييليلتديل
اس ي جل جتدلتحتُ لاد ل دوةلاعلعِّلدييل
حتلا ج تلاع لطتُرلاعلتي لعترولايثليو ل

بعددُّلتط يددقلمخوج د تلاعلعددو علاعح جددنل
األعِّىلعِّ طترلاعلتي لا لاعلتا بلاععِّليلدنول
مق ر نلب علتا بلاع لوبتيلن.ل ل ل لدراسدنل
اعع ي ل()4104لتي عدولر لمقدُّم لبدوامعل
اع لطتيولاعلتي لادت لاع دوامعلاعلصد ا نل
علعددو علتطددتيولاعوي ،ددي تل اععِّددت ل
اعط يعيلنول تتااقولم لا تل هلاعع لعُّراسدنل
اعُّغيدددُّ ل ميصدددترل اععدددلوا ل(EL-
)Deghaidy, Mansour, & Alshamrani, 2014ول

ايثلتتصلِّولإعىل لمقُّم لاع وامعليدو ل
لاعح جنلاألعِّىلعِّلعِّلييله لاع طترلاد ل
جتا بلاعلح تىلاععِّل ولمق ر دنلب علتا دبل
اع لوبتيلن.لل ل
إ ل ل يلنلاع حدثلاعحدلع ل لتعديولإعدىل
فسلاع لحدتُ لعدُّىلاعلعدواييلاع لوبدتيييول
ايث ليوىلاعلعدوات لاع لوبتيُدت لعلعِّلد ل
األاي لتتااولاعلع ييولاعل صِّنلبعِّرلاألاي ل
بُّرجنل عِّىلعُّىلمعِّل لاألاي ول مديلثدرلل
يُف وضل لتتت لا ج تترلعِّ طتيولاعلتيد ل
عت ل قل.ل يلتيلعف له الاع ل د ييلاعللح لدلل
بييلرؤينلمعِّل لاععِّت ل مقدُّم لاع دوامعل
اع لطتيويلددنلمدديل ايددنل رؤيددنلاعلعددواييل
اع لوبتيييلميل اينل خوىلإعىل لاعلعو ل
اع لوبت ليتد رلب علتا دبلاع لوبتيلدنلبعدتلل
ددوولمق ر ددنلب علتا ددبلاععِّليلددن؛ل ددوال
عاد ارل اعلت لاع ليقت لبت ول اع ليعتست ل
لتذجلتقتيرلاعلعِّرلاع ليس تلِّهلاعلعو ل
اع لوبت ول اع ليو فلعِّىلجتا دبلإداريلدنل
شخصدديلنل توبتيلددنول لي يدد لجتا ددبل
عِّليلددنلتخصصدديلنول عد عكلي د رلاس د خُّا ل
اعيلتذجل فسهلع قييرلجليد لاعلعِّلدييلد ل
مواع ةلت ييلتخصص تترل(اعقويع ول.)4111ل ل
يفسددولميصددترل اععددلوا ل اعددُّهللشل
اعق ددددد ةل (Mansour, Alshamrani,
)Aldahmash, & Alqudah, 2013لإمت يلددنل
اُّ ثلت ييلبدييل جتد تل دولاألالدوا ل
اعلخ ِّفددنلاددت لاعق د ي لاعل صددِّنلبلعِّددرل
اععِّت ولميلخث لتأ يُّل ل للالو لمديل
ه هلاألالوا ليي ولإعدىلمعِّدرلاععِّدت لمديل
ز اينلمخ ِّفنلعيلاعطو لاآلخدو؛ل عد عكل
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ي ُّلميصترل زمثؤهل هليلنلاع لعوُ لعِّدىل
فرا ل الددوا لم عددُّدةولمثددل لاعلعِّلددييول
اعلعواييلاع لوبتيييول مدُّيو لاعلدُّارسول
غيوهرلعيُّلدراسنل لق يلنلت صللبلعِّدرل
اععِّت .
ايل لي عِّقلبحصت لمعي رييلفخوييلغيدول
توبتيييلعِّىلمس تىلتتااولم تسدب لعدُّىل
معِّل لاألاي ول اُّهل لمعي ر ل"يِّرلمعِّدرل
األاي لبعثقدنلعِّدرلاألايد لب ع لخصصد تل
األخددوىول يعددو لتط يق د تلعِّددرلاألاي د ل
اعق ي لاعلُّعيلنلايه"ولاليلتفحصل دبل
األاي لا لاعلواِّنلاعث تيلنليلتيلاسد ي جل
ت ددلييت لجتا ددبلتط يقيلددنلععِّددرلاألاي د ول
عثق تدد لب ع لخصصدد تلاألخددوىلتحددول
مللتعنلميلاععي ييولمثل ل"متيلموت طدنل
بعِّرلاألاي "ول"اععِّرلا لاي تيد لاعيتميلدن"ول
"إثددوا لعِّل د "ول"اعددوببلبتاق د لاعحي د ة"ول
"اعددوببلمدد لاعفيفيدد "ول"اعددوببلمدد ل
اعتيلي "ول"اعوببلم لاع ل ري "ول"اعوي ،يل تل
ا لعِّرلاألاي "ول ه هلاععي ييل مح تاهد ل
اد ل ددبلاألايد ليددُّ لعِّددىل تد لثويلدنل
ب إلش راتلاع لتوببلعِّرلاألاي لبغيوهلميل
عكلب ط يق تلعِّرلاألاي ل
اع لخصص تول
ادد لاعحيدد ةلاعيتميلددنول قددُّليتددت لداادد ل
اعلعواييلاع لوبتيييلع حُّيُّلمس تىلتدتااول
م تسبلعتد الاعلعيد رل،دعفلتيفيد لهد هل
اإلش راتلداخللاعصدفلاعُّراسد ول خصتصد ل
ت لتلثلل صتص لج يلنول لإثواةيلنل عيسول
،ليلاعلح تىلاععِّل لاألس س لاع ليو فل
عِّيددهلاعلعِّلددت لعدد دة.ل مدد لايلدد لي عِّددقل
ب عق ي لاعلُّعيلنولاأش رتلدراسدنلاع دِّع ل
اعع ي ل اعفغي ل()4103لإعىل جتدلإش راتل
غيولم شوةلعِّق د ي لاعلُّعيلدنلاد ل دبل
اعفيفي ولإ ل لاعلعِّلييل لي عو،ت لعتدل؛ل
ألس بلعدُّةولميتد ل،ديقلاعتقدوول الدت ل
اعليتعول عدُّ لتدُّري ترول عدُّ لتقدُّيوهرل
ألهلي ت ول ه هلاعي يلنلقُّلتيط قل ي لعِّىل
معِّرلاألاي ول ميلهي لقُّليتت لس بل،عفل
مل رسددنلمعِّلدد لاألايدد لعِّلتا ددبلاع دد ل
يحتيت لهد الاعلعيد رلهدتلدااد لاعلعدواييل

اع لوبتيييلع حُّيُّلمس تىلتتااولم تسبلعهل
عُّىلمعِّل لاألاي  .ل
ميلاعثاولا ل ةعلاع حثلاعح ع لاصت ل
معي ر ل"يِّرلمعِّرلاألايد لبلفتدت لاعلديتعل
اععِّلدد ول م دةددهول خص ةصددهول الوقددهول
تط يق تهول خثقي تهلا لعِّرلاألاي "لعِّىل
مس تى لتتااو لم تسبو ل اصدتعهل د عكل
عِّدىلاعوت ددنلاألخيددوةلاد لمسد تىلتددتااول
اعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصديلنلعدُّىلمعِّلد ل
األاي ول ذعكلخثاد لعِّلعد ييولاعلوتط دنل
بعِّددرلاألاي د ولإ ل له د هلاعي يلددنليلتدديل
تفسيوه لبل لتتصلدِّولعدهلدراسدنلاعحصد ول
اعل وول اعلف ل(4103هدد)ولايدثلتتصلدِّول
إعددىل جددتدلعددُّدلجيددُّلمدديلاأل عددطنل
ا س قص ةيلنلاد ل دبلاألايد لعِّلولاِّدنل
اعث تيلنولإذلبِّدغلعدُّدلاأل عدطنلاد ل دبل
األاي ل 054ل عد ال ولبلعدُّ ل 47ل عد ال لاد ل
اعفصددللاعُّراسدد لاعتااددُّولإ ل لف لمحدد ل
(0242هد)لتتصلللإعدىل ل%31لمديلمعِّلد ل
اعتيلي لعييدنلبحثدهلعدرلييفد الاأل عدطنل
ا س قص ةيلنلرغدرلتيسديقهلاعلسد قلمعتدرول
تأ يُّهرلإجوا لاعيع طلا لمتعدُّلم فدقل
عِّيهلمعهول ل ل اظلف لمح لقصدترالاد ل
معدد ر نلاعطِّ ددنلادد لتيفيدد لاأل عددطنل
ا س قص ةيلنلعِّلعِّلييلاعد ييل فد التِّدكل
األ عطنول عُّ لتغطي ت لعسدل تلا س قصد ل
األس سيلن.ل رغرل ل يلنلدراسدنلف لمحد ل
تعتدددسل دا لمعِّلدد لاعتيليدد لعا عدددطنل
ا س قصدد ةيلنولإ ل لمعِّلدد لاألايدد لقددُّل
يل رست لاأل عطنلبيفسلاعلسد تىلع طد بقل
اعلواِّدددنول اعسدددي لاإلدار ول اعي ددد م ول
اع يئنلاعصفيلنو ل بوامعلاإلعُّادول اع لطدتيول
بددييلمعِّلدد لاعتيليدد ل معِّلدد لاألايدد .ل
ي ُّله هلاعي يلنلم لتتصلللعهلاعدُّهلشل
اععددلوا ل()4104ولايددثلتتصلددثلإعددىل ل
معِّل لاععِّت لا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلنل
يل رست لاأل عطنلا س قص ةيلنلبلعُّ لمدوةل
للشتوول معِّل تلاععِّت ليل رسيهلبلعدُّ ل
مددوةل ددلل سدد تعلاسددبل جتددنل ددول
اعلعواييلاع لوبتيييلعترول ب ع ل ع لقُّليتت ل

داا لاعلعواييلاع لوبدتييي ل– لاد لاعُّراسلدنل
اعح عيلنل -لع حُّيُّلمس تى لتتااولمعي رل"يِّرل
معِّددرلاألايدد لبلفتددت لاعلدديتعلاععِّلدد ول
م دةهو ل خص ةصدهو ل الوقدهو ل تط يق تدهول
خثقي تهلا لعِّرلاألايد "لعدُّىلمعِّلد ل
األايدد لهددتل،ددعفلاعلل رسددنلاعصددفيلنل
عثس قص لاععِّلد لاعد ليلثدللاعلل رسدنل
اععلِّيلنلعت الاعلعي رلداخللاعصفلاعُّراس  .ل
ايلدد لي عِّددقلبُّراسددنلاعفددو لبددييلفرا ل
اعلعواييل اعلعوا تلات لمسد تىلتدتااول
اعلع ييولاعلتييلنلاع لخصصيلنلعلعِّل لاألاي ل
عُّىلاعلعِّلييل اعلعِّلد تلاعد ييليعدوات ل
عِّيترولاقُّلتتصلللاع حثلاعح ع لإعىل جدتدل
او لداعنلإاص ةي لعيدُّلمسد تىل(ل≤)1.13ل
ا لاعل تسبلاعع لعلس تىلتتااولاعلع ييوول
ا د لس د نلمدديلاعلع د ييوول ِّت د لعص د عحل
اعلعددوا تلاع لوبتي د تول مدديلخددث لت ُدد ل
اع اثلييلعُِّّراس تلاع د لتي عدولمل رسد تل
اعلعِّلييل لام ث ترلعد ع،لاعلعد ر ل ل
اعلتدد راتلمدديل جتددنل ددولاعلعددواييل
اع لوبتيييول اظلاع ا لث ل دُّرةلاعُّراسلد تل
اع لتق ر لبييلفرا لاعلعواييل اعلعدوا تول
إ ل لاعُّراسل تلاع لتتصلللعت لاع اث لا ل
اعتاليلاععوب -لميلخث لاع حثلاد لق عدُّةل
بي تلدارلاعلي تمن–لخُِّدصلمع لتد لإعدىل
جددتدلاددو لداعددنلإاصدد ةي لبددييلفرا ل
اعلعوايي ل اعلعدوا ت لعصد عح لاعلعدوا تول
ل لا لدراسنلاعُّهلشل اععدلوا ل(ل)4104ل
اع لتتصلِّولإعىل جدتدلادو لدا لإاصد ةي ل
ات لمس تىلمل رسنلاعلعِّلييلعثس قصد ل
ادد لدر سلاععِّددت لبددييلفرا لاعلعددواييل
اع لوبتيييلا لاعللِّتدنلاععوبيلدنلاعسدعتديلنول
ت ع لعليستر.ل دراسنلاعخطيبل()4104لاع د ل
تتصلِّولإعىل جتدلادو لدا لإاصد ةي لبدييل
فرا لاعلعواييلا لاِّسدطييلتلعد لعليسدترل
ات لمس تىل دا لمعِّل لاععِّت لا لمواِّ ل
اع للتييل ا طث لا ل،ت لمع ييولاعللعيلنل
األمويتيلنلعلعِّل لاععِّت ل (National Science
).Teacher Association NSTAل دراسدددنل
اععلواتل()4100لاع لتتصلِّولإعىل جتدلاو ل

دا لإاصدد ةي لبددييلفرا لاعلعددواييل-لت عدد ل
عليستر -لات لمل رسنلاعلعِّلييلعِّ دُّريسل
اعفعل لا لاألرد .ل دراسدنلاعدُّ ر ل(ل)4100ل
اع لتتصلِّولإعىل جدتدلادو لدا لإاصد ةي ل
بييلفرا لاعلعواييلادت لمل رسدنلمعِّلد ل
اعلواِّنلاألس سيلنلاععِّي لا لاألرد لعلتد راتل
اع لُّريسولت ع لعليستر.ل م لدراسنلاعت شدل ل
)411لات لاعُّراسلنلاعتايُّةلاع د ل
صتم ل(41177
عرلت تصلللإعىل جتدلاو لدا لإاص ةي لبييل
فرا لاعلعواييوليُعفىلعليسترلات لتدتااول
مع ييولاعلتدةلاعع مِّنلعُّىلمعِّل لاعلواِّنل
اعث تيلنلا لاألرد .ل ل
بي لعِّيه؛لا لاعفو لاع د لتتصلدللإعيتد ل
اع حدددثلاعحددد ع لبدددييلفرا لاعلعدددواييل
اعلعددوا تل لتق د لب ع ددو رةل جددتدل
او لاقيقيلنلبييلمعِّل ل معِّل تلاألايد ل
ادد لمسدد تىلتددتااولاعلعدد ييولاعلتييلددنل
اع لخصصيلنلعُّيترول إ ل لقُّلتعدتدلاعفدو ل
بييلفرا لاعلعواييل اعلعوا تلإعىلعتامدلل
تقُّيويلدددنل خدددوىلذاتلعثقدددنلبد د عليسول
خصتص لا لمثللمل ل لاعللِّتنلاععوبيلدنل
اعسعتديلنولاع لي ليفلبخصتصيلنلاعليسدييول
عُّ ل جتدلتتاصللم شولبييلاعليسييلا ل
اع لعِّيرولعُّالم ليعقُّلميلاج ل ع تل ل رشل
علددلل ل حتهل د ول مدديلثددرللا د لتقددُّيول
اعلعواييلاع لوبتيييلعلس تىلتتااولمع ييول
معِّل لاألاي لعُّىلاعلعِّلييلاع ييليعوات ل
عِّيترلتلولد لقُّرتترلعِّىلاعلق ر دنلمد ل
مس د تىلتتااوه د لعددُّىلاعلعِّل د تول هت د ال
ب عيس نلعِّلعوا تلاع لوبتي تول ل ل لتتااقل
ةعلاع حثلاعحد ع لمد ل غِّدبلاعُّراسلد تل
اعس بقنلاع د لتتصلدللإعيتد لاع اثد لعِّدىل
مس تىلبع،لاعُّ لاععوبيلنول اع د لق ر دول
بييلفرا لاعلعواييل اعلعوا تلات لام ثكل
اعلعِّلددييول لمل رسدد تترلعدد ع،لجتا ددبل
اع لُّريسليلتيل ليعيولإعدىل جدتدلاتلد هل
ا ر لبييلفراةترلموت ب لبليسترلا لاعُّ ل
اععوبيلنولا ل للاعسي لاعثق ا ل ا ج ل ع ل
اعي م لاعخ ص .ل
ل
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تتصي تل مق وا تلاعُّراسن ل
ا ل لل ةعلاع حثلاعح ع وليتص لاع اث ل
ب عل ع ل
.0

اس خُّا ل ةعلاع حثلاعح ع ل ل شول
،ددليلاعل شددواتلاع د لت حددُّدلميت د ل
ا ج تلاع لطتُرلاعلتي لعلعِّل لاألاي ل
ا لاعللِّتنلاععوبيلنلاعسعتديلن.

.4

تقددُّيرلبددوامعلتطددتُرلمتيدد لتعدد ععل
اعقصدددترلاعد د ليدددواهلاعلعدددوات ل
اع لوبتيت لا لاعلتا بلاع لاصللايت ل
اعلعِّلت لعِّىلمس تىلتتااولم تسدبول
هددد لاعلددديتعلاععِّلددد ل م دةدددهل
خص ةصدددهل الوقدددهل تط يق تدددهل
خثقي تلعِّدرلاألايد لولعثقدنلعِّدرل
األاي لب ع لخصص تلاألخدوىل يعدو ل
تط يق تلعِّرلاألاي ل اعق ي لاعلُّعيلنل
ايهول اعلت راتلاألس سيلنلعلعِّرلاألاي ول
اع لتجتدد تلاعحُّيثددنلادد لاع لوبيددنل
اععِّليلنول الواةقلاع لُّريسلاعخ صنلا ل
اع لوبينلاععِّليلن .ل

.4

دراسنلجُّ ىلت يد لاعلعد ييولاعلتييلدنل
اع لخصصدديلنلادد لبيدد ل د اتلجُّيددُّةل
ع قييرلاعلعِّليي؛ل والع غطي ت لاع عُّل
اع لخصص لاععِّل ل اع لوبدت لعلعِّلد ل
األاي ول اع ل لتغطيت لبيفسلاععلدقل
بط قنلاع لقييرلاعح عيلنلعِّلعِّرولم لعُّ ل
إغف ل هليلنلاعلع ييولاعلتييلدنلاعع مدنل
اع لعرليو فلعِّيت لاع حثلاعح ع .

.2

إع دةلاعي ولا لمي سد نلتقيديرلمعِّدرل
األاي لا لاعلتا دبلاع لخصصديلنلمديل
ق للمعواييلتوبتيييلغيولم خصصييل
ا لعِّرلا ايد ولايدثل جدُّلاع حدثل
اعحدد ع ل ل%02.2لمددديلاعلعدددواييل
اع لوبتيييلاس ل بتالألداةلاع حدثلبيد ل
عِّىلتتِّيفترلب إلشدوا لعِّدىلمعِّلد ل
األاي ولم ل ترلغيولم خصصدييلاد ل
عِّرلاألاي ول رغرل ،تحلتغطيلنلاألداةل

علتا بلتخصصيلنلدقيقدنل ليلتديل ل
يِّرلبت لإ لم خصصلا لعِّرلاألاي  .ل
ل ليق وحلاع اث لإجوا لاع حتثلاع ل عيلن ل
.0

فرا لمعِّل لاألاي ل فسترلا لمدُّىل
تتااولاعلع ييولاعلتييلدنلاع لخصصديلنل
عُّيتر؛لعغوضلاعحصت لعِّدىلرؤيلدنل
مدديلز ايدد ل خددوىلإ،دد انلعددو ل
اعلعواييلاع لوبتييي.

.4

س بلاصت لبعد،لاعلعد ييولعِّدىل
تتااولم تسبلعُّىلمعِّلد لاألايد ؛ل
علع علنله هلاألس بلإ ل متي.ل

.4

تحِّيللبوامعلإعدُّلادلمعِّلد لاألايد ل
ق للاعخُّمنول تطتيوهرلا ل ثي ةتد ول
اددد ل،دددت لاعلعددد ييولاعلتييلدددنل
اع لخصصيلن؛لعِّ أ ُّلميلا عِّيلنلهد هل
اع وامعلا لتعفيفلام ثكلاعلعِّلدييل
عت هلاعلع ييو .ل

.2

د رلجيسلاعلعواييلا لاعحترلعِّدىل
مس تىلتلتيلاعلعِّلييل لام ث ترل
ع ع،لاعلت راتل لاعلع ر ولا ل دلل
اعسي لاعثق ا ل ا ج ل ع ل اعي م ل
ادد لاعللِّتددنلاععوبيلددنلاعسددعتديلنول
خصتص ل هلتُس خُّ ل ل ذجلتقدتيرل
مع و نلعِّلعِّلييل اعلعِّل ت.
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