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درجة ممار�صة مديرات املدار�س الثانوية احلكومية للقيادة الت�صاركية يف منطقة ع�صري

حليمة يحيى لحقاس������م ال���ب���اح���ث���ة: 

 د. من�صور عو�س القحطايناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  الرتبية–التخ�ص�س الدقيق: اإدارة واإ�صراف تربويالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
ا�ستهدف البحث التعرف على درجة ممار�سة مديرات املدار�ض الثانوية احلكومية 

للقيادة الت�ساركية يف منطقة ع�سري.

منهج الدرا�صة
املنهج الو�سفي، وكانت ال�ستبانة اأداة جلمع البيانات واملعلومات.

نتائج الدرا�صة
اأ�سفر البحث عن جمموعة من النتائج اأهمها: اأن درجة ممار�سة مديرات املدار�ض 
الثانوية احلكومية للقيادة الت�ساركية كانت بدرجة قليلة، وجود فروق ذات دللة اح�سائية 
والتفوي�ض،  والت�سال  القرار  الدرا�سة ملحاور �سنع  تقدير عينة  م�ستوى 0.05 يف  عند 
الدرجة الكلية على القيادة الت�ساركية ترجع لتاأثري املوؤهل العلمي، وجود فروق ذات دللة 
اح�سائية  عند م�ستوى 0.05 ترجع لتاأثري متغري الوظيفة احلالية على تقدير عينة البحث 
للمحاور: التحفيز، التفوي�ض، تقومي الأداء، كما وجدت فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
التفوي�ض،  القرار،  �سنوات اخلربة على حماور �سنع  لتاأثري متغري  م�ستوى 0.05 ترجع 
تقومي الأداء، ووجود فروق عند م�ستوى 0.01 ترجع لتاأثري متغري عدد الدورات التدريبية.

تو�صيات الدرا�صة
لدى  الوعي  ن�سر  اأهمها:  التو�سيات،  من  عدد  الباحثة  قدمت  النتائج  �سوء  يف 
ملديرات  توعوية  ولقاءات  تدريبية  دورات  عقد  ومن�سوبيها،  الثانوية  املدار�ض  مديرات 
اختيار  �سروط  حت�سني  الت�ساركية،  الدارة  اهمية  حول  ومن�سوبيها  الثانوية  املدار�ض 

مديرات املدار�ض الثانوية احلكومية.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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ملخ�صات الر�صائل العلمية

ت�صور مقرتح لدارة �صغوط العمل لدى مديرات مدار�س التعليم العام يف املدينة املنورة

هدى علي التمنياس������م ال���ب���اح���ث���ة: 

اأ.د. احل�صن حممد املغيدياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  الرتبية–التخ�ص�س الدقيق: اإدارة واإ�صراف تربويالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
لدى مديرات مدار�ض  العمل  لإدارة �سغوط  ت�سور مقرتح  بناء  اإىل  البحث  هدف 

التعليم العام يف املدينة املنورة.

منهج الدرا�صة
املنهج الو�سفي، وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداة جلمع البيانات.

نتائج الدرا�صة
والتنظيمية  الفردية  امل�ستويات  على  العمل  �سغوط  اأ�سباب  وجود  النتائج  اأظهرت 
لدارة  امل�ستخدمة  ال�ساليب  وجدت  ومتو�سطة.كما  عالية  ا�ستجابة  بدرجة  واخلارجية 
عالية  ا�ستجابة  بدرجة  واخلارجية  والتنظيمية  الفردية  امل�ستويات  على  العمل  �سغوط 

ومتو�سطة و�سعيفة.

تو�صيات الدرا�صة
قدمت الباحثة التو�سيات التالية: تدري�ض اأ�ساليب ادارة �سغوط العمل يف املقررات 
اأثناء  دورية  ب�سفة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  العامالت يف  تدريب  املعلمني،  لإعداد  الرتبوية 
البيئة  وتوفري  العمل،  �سغوط  باإدارة  يتعلق  فيما  ومهاراتهن  قدرتهن  لزيادة  اخلدمة 

املنا�سبة باملوؤ�س�سة التعليمية التي ت�سمح بقيام املديرات باأعمالهن بطريقة �سحيحة.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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ملخ�صات الر�صائل العلمية

فعالية تدري�س العلوم با�صتخدام منوذج التعلم البنائي يف تنمية عمليات العلم 
ال�صا�صية وتعديل الت�صورات البديلة لدى طالب ال�صف ال�صاد�س البتدائي

علي مرعي اآل زقافاس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د. متام اإ�صماعيل متاماس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
مناهج  الدقيق:  التدري�س–التخ�ص�س  مناهج وطرق 

وطرق التدري�س العلوم

اأهداف الدرا�صة
هدف البحث اىل تعرف فعالية تدري�ض العلوم با�ستخدام منوذج التعلم البنائي يف تنمية 

عمليات العلم الأ�سا�سية وتعديل الت�سورات البديلة لدى طالب ال�سف ال�ساد�ض البتدائي.

منهج الدرا�صة
املنهج �سبه التجريبي، وقد تكونت العينة من 50 طالبا من طالب ال�سف ال�ساد�ض 
التجريبية  العينة  متكافئتني،  جمموعتني  اإىل  ع�سوائيا  ق�سمت  التعليمية  ع�سري  باإدارة 
ال�سابطة  والعينة  البنائي  التعلم  با�ستخدام  الف�ساء  وحدة  در�ست  طالبا   25 وعددها 

وعددها25 طالبا در�ست الوحدة نف�سها بالطريقة املعتادة.

نتائج الدرا�صة
وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى 0.05 بني متو�سطات درجات طالب 
العلم  عمليات  اختبار  من:  لكل  البعدي  التطبيق  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني 

ال�سا�سية والختبار الت�سخي�سي، وذلك ل�سالح طالب املجموعة التجريبية.

تو�صيات الدرا�صة
ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي يف تدري�ض مقررات العلوم يف املرحلة البتدائية . 1

وتعديل  العلم  عمليات  تنمية  يف  اإيجابي  اأثر  من  ملاله  والثانوية  واملتو�سطة  
الت�سورات البديلة حول بع�ض املفاهيم العلمية. 

التعلم . 2 ا�ستخدام منوذج  وللم�سرفني على  العلوم  اإعداد دورات تدريبية ملعلمي 
البنائي وتطبيقه يف تخطيط وتنفيذ الدرو�ض. 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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والختبار . 3 العلم،  عمليات  يف   اختبارات  اإعداد  على  لعلوم  معلميا  تدريب 
الت�سخي�سي  للك�سف عن الت�سورات البديلة حول بع�ض املفاهيم العلمية. 

تدريب معلمي العلوم على ا�ستخدام مناذج تدري�سية متنوعة يف تدري�ض العلوم . 4
بنيتهم  يف  املوجودة  البديلة  الت�سورات  ت�سحيح  من  الطالب  يتمكن  حتى 

املعرفية اإىلالتعلم ذي املعنى القائم على الفهم. 
الهتمام بتنمية عمليات العلم وت�سجيع الطالب على ممار�ستها يف اأثناء اأداء . 5

املهام املختلفة من خالل مناذج وا�سرتاتيجيات متعددة، والتي تعدتنميتهامن 
اأهم اأهداف تدري�ض العلوم. 

تطوير برامج اإعدا د معلم العلوم بكليات الرتبية لتت�سمن مناذج وا�سرتاتيجيات . 6
تدري�ض قائمة على البنائية، مما يجعل الطالب حمور العملية التعليمية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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فعالية تدري�س الريا�صيات با�صتخدام ا�صرتاتيجية مقرتحة قائمة على ما وراء 
املعرفة يف تنمية مهارات التفكري الريا�صي لدى طالبات ال�صف الول الثانوي

ن�صرين خالد الزهرايناس������م ال���ب���اح���ث���ة: 

اأ.د. حمزة عبد احلكم الريا�صياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  املناهج وطرق التدري�س–التخ�ص�س الدقيق: املناهج وطرق التدري�س العامةالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
هدفت اىل تعرف فعالية تدري�ض الريا�سيات با�ستخدام ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على 

ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات التفكري الريا�سي لدى طالبات ال�سف الول الثانوي.

منهج الدرا�صة
در�ست  طالبة   35 عددها  جتريبية  عينة  الباحثة  اختارت  حيث  التجريبي  املنهج 
املقرتحة،  لال�سرتاتيجية  وفقا  املتطابقة  واملثلثات  والتعامد  التوازي  وحدتي:  حمتوى 

واملجموعة الخرى �سابطة تكونت من 32طالبة در�ست الوحدتني بالطريقة العادية.

نتائج الدرا�صة
وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى0.01 بني متو�سطات درجات طالبات 
املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي لختبار مهارات التفكري الريا�سي 
الختبار ككل.كما بينت نتائج البحث ان ا�ستخدام ال�سرتاتيجية املقرتحة القائمة على 
ما وراء املعرفة يف تدري�ض الريا�سيات حقق م�ستوى مقبول من الفعالية العلمية يف تنمية 

مهارات التفكري الريا�سي لدى طالبات ال�سف الول الثانوي.

تو�صيات الدرا�صة
الهتم���ام با�س���تخدام اإ�س���رتاتيجيات ماوراءاملعرفة يف تدري�ض مادة الريا�س���يات. 
الهتم���ام بتنمي���ة مه���ارات التفكري الريا�س���ي م���ن خالل حمت���وى مادة الريا�س���يات، 

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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وكذلك ا�س���تخدام الإ�س���رتاتيجيات والطرق املنا�س���بة. تدريب املتعلمني على ا�س���تخدام 
اإ�س���رتاتيجيات م���اوراء املعرف���ة وتو�س���يح دورها يف تنمي���ة مهارات التفكري الريا�س���ي. 
عق���د دورات تدريبي���ة ملعلمي الريا�س���يات وور�ض عمل ح���ول اإعداد درو�ض الريا�س���يات 
 تق���وم على اإ�س���رتاتيجيات م���اوراء املعرفة التي تنم ميه���ارات التفكري الريا�س���ي. تبني 
اإ�سرتاتيجيات ماوراء املعرفة من قبل معلم يالريا�سيات كاأحدالطرق الفعالة يف تدري�ض 

الريا�سيات.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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اأ�صاليب املعاملة الوالدية وعالقتها باإدمان النرتنت لدى طالبات املرحلة الثانوية 
يف حمافظة خمي�س م�صيط

 رمي مبارك ال�صهرايناس������م ال���ب���اح���ث���ة: 

د. علي حممد الوليدياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
التوجيه  الدقيق:  الرتبوي–التخ�ص�س  النف�س  علم 

والإر�صاد النف�صي

اأهداف الدرا�صة

�سحب  )اأ�سلوب  الوالدية  املعاملة  اأ�ساليب  بني  العالقة  حتديد  اىل  البحث  هدف 
لالنرتنت،  الطالبات  واأمان  التوجيهي(  الإر�ساد  اأ�سلوب  العقابي،  الأ�سلوب  احلب، 
يف  النرتنت  اإدمان  مقيا�ض  على  الطالبات  درجات  متو�سط  يف  الفروق  على  والتعرف 
�سوء املتغريات الدميوغرافية املتمثلة يف )امل�ستوى التعليمي لكل من الأب والأم، عمر 

الأب والأم، الو�سع القت�سادي لالأ�سرة(.

منهج الدرا�صة
املنهج الو�سفي، ومت ا�ستخدام مقيا�ض اأ�ساليب املعاملة الوالدية ب�سورتيه )اأ-ب( 

للنفيعي )1988(، ومقيا�ض اإدمان النرتنت للعمري )2008(.

نتائج الدرا�صة
وجود عالقة موجبة ذات دللة اح�سائية بني )اأ�سلوب �سحب احلب( لالب وادمان 
الطالبات لالأنرتنت وعلى اجلانب الخر وجود عالقة موجبة ذات دللة اح�سائية بني 

)اأ�سلوب �سحب احلب( لالم وادمان الطالبات لالأنرتنت.

تو�صيات الدرا�صة
توعية الوالدين وعقد دورات تدريبية حول تعديل اجتاهات الباء والمهات يف تربية 
ابنائهم، وكيفية التعامل مع البناء عرب مراحل العمر املختلفة يف ظل عوملة النرتنت، 

وال�سعي لتوفري متطلبات واحتياجات كل مرحلة ومراعاة الفروق بني البناء.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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العوامل اخلم�صة الكربى لل�صخ�صية وعالقتها بدافعية الإجناز لدى املر�صدين الطالبيني

علي نا�صر ع�صريياس�������م ال����ب����اح����ث: 
اأ.د. حممد ال�صيد عبد الرحمناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 
العام:  علم النف�س الرتبوي–التخ�ص�س الدقيق: التوجيه والإر�صاد النف�صيالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
التعرف على العوامل اخلم�سة الكربى لل�سخ�سية النب�ساطية،  الع�سابية، التفتح، 
الطالبيني  املر�سديني  لدى  الإجناز  دافعية  باأبعاد  وعالقتها  ال�سمري،  يقظة  الطيبة، 

مبنطقة ع�سري.

منهج الدرا�صة
ا�ستخدم  كما  الن�ساري،  بدر  تعريب  وماكري  كو�ستا  مقيا�ض  الباحث  ا�ستخدم 

مقيا�ض دافعية الإجناز من اإعداد حممد جميل من�سور )1986(.

نتائج الدرا�صة
 ، والنفتاح  النب�ساطية،  �سمات  بني  اح�سائية  دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود 
الطالبيني،  املر�سدين  لدى  الجناز  لدافعية  الكلية  والدرجة  الطيبة،  ال�سمري،  يقظة 
من  وكل  الع�سابية  �سمة   بني  اح�سائية  دللة  ذات  �سالبة  ارتباطية  عالقة  ووجود 
من  واملناف�سة  وال�ستقالل،  بالنف�ض،  والثقة  الهتمامات،  وتنوع  واملثابرة،  املغامرة، 
ابعاد دافعية الجناز لدى املر�سديني. واظهرت النتائج اي�سا بانه ل توجد فروق ذات 
دللة اح�سائية بني املر�سديني املتخ�س�سني وغري املتخ�س�سني يف �سمات النب�ساطية، 

والتفتح، والطيبة، ويقظة ال�سمري، واي ابعاد دافعية الجناز.

تو�صيات الدرا�صة
الكربى  اخلم�سة  العوامل  تعزز  تدريبية  برامج  يف  الطالبيني  املر�سديني  اإ�سراك 
يقظة  الطيبة،  التفتح،  النب�ساطية،  اليجابية:  ال�سمات  وبالأخ�ض  لديهم  لل�سخ�سية 

ال�سمري.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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متطلبات تطبيق الإبداع الإداري يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر مديرات املدار�س

فاطمة �صالح اآل م�صارياس������م ال���ب���اح���ث���ة: 
د. من�صور بن عو�س القحطايناس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 
العام:   الرتبية – التخ�ص�س الدقيق: اإدارة واإ�صراف تربويالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
نظر  وجهة  من  احلكومية  املدار�ض  يف  الإداري  الإبداع  تطبيق  متطلبات  على  التعرف 
التعرف  الآتية:  الفرعية  الأهداف  خالل  من  الريا�ض  مدينة  يف  الثانوية  املدار�ض  مديرات 
الإبداع  لتطبيق  الالزمة  املادية،  واملتطلبات  التنظيمية،  واملتطلبات  الب�سرية،  املتطلبات  على 
الإداري يف املدار�ض احلكومية، بالإ�سافة اإىل الوقوف على الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات 
اأفراد جمتمع الدرا�سة وفقا ملتغريات (املوؤهل العلمي، �سنوات اخلربة يف الإدارة الرتبوية، عدد 

الدورات التدريبية يف جمال الإبداع الإداري( حول كل من هذه املتطلبات.

منهج الدرا�صة
البيانات  جلمع  كاأداة  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  كما  الو�سفي،  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت 

واملعلومات الالزمة. 

نتائج الدرا�صة
الالزمة  الب�سرية  املتطلبات  عن  الدرا�سة  جمتمع  لآراء  الكلي  احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
لتطبيق الإبداع الإداري يف املدار�ض احلكومية 75.4 بتقدير موافقة كبرية جدا، وبلغ املتو�سط 
احل�سابي الكلي لآراء جمتمع الدرا�سة عن املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق الإبداع الإداري 
يف املدار�ض احلكومية 75.1 بتقدير موافقة كبرية جدا، كما بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي لآراء 
جمتمع الدرا�سة عن املتطلبات املادية الالزمة لتطبيق الإبداع الإداري يف املدار�ض احلكومية 
75 بتقدير موافقة كبرية جدا مع عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد 

املجتمع يف جميع املحاور باختالف �سنوات اخلربة، اأو باختالف عدد الدورات التدريبية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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تو�صيات الدرا�صة
منح مديري املدار�ض ال�سالحيات يف اتخاذ القرارات وتفوي�ض ال�سلطات. و�سع الربامج التدريبية 
اإقامة  الإبداعية.  املواهب  واكت�ساف  بتن�سيط  اخلا�سة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املخت�سني  قبل  من 
الندوات واملحا�سرات وور�ض العمل من قبل امل�سوؤولني حول اأ�ساليب حتقيق الإبداع الإداري. اإجراء املزيد 

من الدرا�سات حول الإبداع الإداري على اأن ت�سمل جمالت جديدة وجمتمعات خمتلفة.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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تطوير التقومي امل�صتمر يف املرحلة البتدائية بادارة التعليم مبحافظة النما�س

فايز علي ظافر ال�صهرياس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د. علي عبد اهلل مو�صىاس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد,1434(ال��درج��ة 

العام:  الرتبية–التخ�ص�س الدقيق: اإدارة واإ�صراف تربويالتخصص 

اأهداف الدرا�صة
و�سع ت�سور مقرتح لتطوير التقومي امل�ستمر يف املرحلة البتدائية باإدارة التعليم بالنما�ض.

منهج الدرا�صة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وقام بت�سميم اأداة البحث )ال�ستبانة(.

نتائج الدرا�صة
وهناك  التطبيق،  من  كبرية  بدرجة  كان  امل�ستمر  للتقومي  املعلمني  تطبيق  واقع  اأن 
14 بندا من 20 بندا وبن�سبة 70% كانت درجة التطبيق كبرية، وقد تراوحت املتو�سطات 
اآلية من  الدرا�سة متفقون على م�سمون 22  افراد جمتمع  اأن  بني 2.79- 2.36. كما 
اأ�سل 25 اآلية من اآليات تطوير التقومي امل�ستمر يف املرحلة البتدائية وبن�سبة 88% وبلغ 
املتو�سط العام 2.48 لهذه الليات. وعدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى 
دللة 0.05 بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث على نطاق حماور البحث يف 
ا�ستجابات عينة البحث تعزى اىل متغري املوؤهل وم�ستويات اخلربة والتدريب يف جمال 
التقومي امل�ستمر، بينما توجد فروق ذات دللة اح�سائية على نطاق حمور واقع  تطبيق 

التقومي امل�ستمر اأو الدرجة الكلية.

تو�صيات الدرا�صة
وت�سكيل  اليومي،  التعلم  اثناء  م�ستمر  ب�سكل  التقومي  عملية  ممار�سة  على  العمل 
جلان ت�سم متخ�س�سني يف ال�سيا�سات الرتبوية واملناهج والتقومي ومن بع�ض القطاعات 
ا�س�ض  وعلى  بفاعلية  امل�ستمر  التقومي  ا�ساليب  بتطبيق  تهتم  المور  واولياء  املجتمعية 
اللية  ت�سور  يو�سع  وان  منتظمة،  دورية  ملراجعة  التقومي  نتائج  تخ�سع  وان  �سليمة، 

املقرتحة لتطوير التقومي امل�ستمر مو�سوع التجريب يف بع�ض ادارات التعليم باململكة.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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تقومي ا�صتخدام احلا�صوب يف تدري�س الريا�صيات لدى معلمات املرحلة الثانوية

فوزية حممد فايعاس������م ال���ب���اح���ث���ة: 

د. ظافر فراج ال�صهرياس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري )جامعة امللك خالد,1434(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
املناهج وطرق التدري�س–التخ�ص�س الدقيق: املناهج 

وطرق التدري�س العامة

اأهداف الدرا�صة
تقومي ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�ض الريا�سيات لدى معلمات املرحلة الثانوية

منهج الدرا�صة
اعتمدت الباحثة املنهج الو�سفي، واعدت ا�ستبانة وزعتها على عينة ع�سوائية من 

معلمات الريا�سيات مبدار�ض اأبها وخمي�ض م�سيط.
نتائج الدرا�صة

املرحلة  معلمات  لدى  الريا�سيات  تدري�ض  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  م�ستوى  تدين 
تدري�ض  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  معوقات  ارتفاع  تقدير  يف  العينة   واتفاق  الثانوية، 
الريا�سيات، وابرزها الن�ساب التدري�سي املرتفع ملعلمة الريا�سيات، وعدم توفر اجهزة 
احلا�سوب للطالبات، وقلة الربامج التدريبية والتاأهيلية املقدمة يف الحتياجات املهنية 
العمليات  ا�ستخدام  يف  زمنيا  الريا�سي  املعريف  الكم  ي�ساعد  ول  احلا�سوب،  ل�ستخدام 
التدري�سية بوا�سطة احلا�سوب. كما ل يوجد فروق دالة اح�سائيا حول ا�ستخدام احلا�سوب 
يف تدري�ض الريا�سيات لدى معلمات املرحلة الثانوية تعزى ملتغريي اخلربة التدري�سية يف 
الريا�سيات والدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب، كما ل يوجد فروق دالة اح�سائيا 
حول معوقات ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�ض الريا�سيات لدى معلمات املرحلة الثانوية 
تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية، يف حني يوجد فروق دالة اح�سائيا تعزى ملتغري الدورات 

التدريبية يف جمال احلا�سوب ل�سالح الفئة التي ح�سلت على 3 دورات تدريبية.
تو�صيات الدرا�صة

قدمت الدرا�سة ت�سورا مقرتحا لتطوير ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�ض الريا�سيات 
لدى معلمات املرحلة الثانوية، بالإ�سافة اىل التو�سيات واملقرتحات البحثية.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م
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برنامج تدريبي مقرتح لتنمية مهارات بناء وتقييم الجناز لدى معلمي العلوم باملرحلة البتدائية

عبد الرحمن �صعد القحطايناس�������م ال����ب����اح����ث: 

اأ.د. حمرز عبده الغناماس�����م ال���م���ش���رف:

العلمية:  ماج�صتري)جامعة امللك خالد, 1434(ال��درج��ة 

العام:  التخصص 
املناهج  الدقيق:  تدري�س–التخ�ص�س  وطرق  املناهج 

وطرق تدري�س العلوم

اأهداف الدرا�صة
لدى  الجناز  ملفات  وتقييم  بناء  مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  فعالية  تق�سي 

معلمي العلوم باملرحلة البتدائية.

منهج الدرا�صة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي لتحديد مهارات بناء وتقييم ملفات الجناز وتعرف 
الحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم باملرحلة البتدائية، واملنهج التجريبي لتعرف مدى 
لدى  الإجناز  ملفات  وتقييم  بناء  مهارات  تنمية  يف  املقرتح  التدريبي  الربنامج  فعالية 
معلمي العلوم باملرحلة البتدائية. وطبق الباحث ا�ستبانة حتديد الحتياجات التدريبية 
ملعلمي العلوم باملرحلة البتدائية من عينة البحث يف بناء وتقييم ملفات الجناز املطلوب 
تنميتها قبل تنفيذ الربنامج ، وبعد النتهاء من تنفيذ الربنامج مت تطبيق بطاقة املالحظة 

بعديا بهدف تعرف الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة.

نتائج الدرا�صة
وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى 0.01 بني متو�سطات درجات معلمي العلوم 
باملرحلة البتدائية )عينة البحث( يف مهارات بناء وتقييم ملفات الجناز يف كل من التطبيقني 
فعالية  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  البعدي.  التطبيق  ل�سالح  املالحظة  لبطاقة  والبعدي  القبلي 

الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية مهارات بناء وتقييم ملفات الجناز لدى عينة البحث.

تو�صيات الدرا�صة
معلمي  تدريبي  باأهمية  تتعلق  التي  واملقرتحات  التو�سيات  بع�ض  الدرا�سة  قدمت 

العلوم باملرحلة البتدائية على مهارات بناء وتقييم ملفات الإجناز.

ملخ�صات الر�صائل العلمية

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م


