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 خراً. وآأن أاتح يل إجناز هذه الدراسة فله احلمد أوالً فضله وتيسريه مجيل  شكر هللا تعاىل على أ
العاملية متمثلة  مث أ املدينة  وأخص ابلشكر    اجلامعة ووكالئها وعمدائها  يف مديرشكر جامعة 

خيار الذين مدوا يل يد األأولئك  مجيع القائمني عليها من  ناهج وطرق التدريس و قسم املالرتبية    كلية
ستاذي املشرف  أ/إميان قطب حفظها هللا و   املشارك  األستاذاملساعدة خالل هذه الفرتة، ويف مقدمتهم  

   .، جزاها هللا عين خري اجلزاء وجعل جهودها مباركة أمل حممود علي /املشارك األستاذ على الرسالة
موصول   األساتذة  والشكر  العليجلميع  الدراسات  قسم  والعمادات يف  الطالب  وشئون  ا 

أو من خارجها سواء من األساتذة الكرام أو    من قدم يل املساعدة من داخل اجلامعة  للكو املساندة  
،  وفنيات القسمهيئة التدريس بقسم الكيمياء    أعضاءمن  يف جامعة امللك خالد    من الزمالء األفاضل

تيسري  على  عسري  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  إدارة  اشكر  الشكر  كما  وعظيم  الدراسة،  إجراءات  يل  ها 
   .على مجيل التعاون واملساندة أحبايب وأخويت ،لوالديت حفظها هللا ومتعها ابلصحة والعافية
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ضوء فنيات   إىل الوصول إىل تصور مقرتح لتطوير األداء املهين لدى معلمي الكيمياء يف بحثال هدف
  ، الواجب إكساهبا ملعلمي الكيمياء  التعرف على فنيات التعامل مع املختربات و   ،التعامل مع املختربات 

مع املختربات    تشخيص درجة ومستوى األداء املهين لدى معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعاملو 
هلا مراعاهتم  لدى معلمي  و   ، ومدى  املهين  األداء  لتطوير  لتصور مقرتح  وإجراءات  أسس  إىل  الوصول 

التعامل مع املختربات   الكيمياء يف التدريبية على تقديرات معلمي  ة أمعرفو   ،ضوء فنيات  ثر الدورات 
يف املهين  األداء  مستوى  أو  لدرجة  املختربات   الكيمياء  مع  التعامل  فنيات  أهداف   ،ضوء  ولتحقيق 

التحليلي.وبناءً   بحثال الوصفي  املنهج  استخدام  ال  مت  مشكلة  اجملتمع    بحثعلى  فإن  وأهدافها 
)بنني  املسته احلكومية  الثانوية  املدارس  يف  الكيمياء  معلمي  هو  عسري   -دف  منطقة  يف  بنات( 

السعودية والبالغ   العربية  التوايل  (152)(  164)عددهم  ابململكة    واقتصر .معلم ومعلمة كيمياء على 
ا الكيمياء،    لبحثإجراء  إدارات   حيث مت احلايل على عينة عشوائية من معلمي  اختيارها من ثالث 

معلم ومعلمة   (25)ليمية اتبعة إلدارة التعليم مبنطقة عسري )أهبا، مخيس مشيط، رجال املع( بواقع  تع
تعليمية إدارة  على  بحث  الوتطلب    ،من كل  واإلجابة  األهداف  لتحقيق  االستبانة كأداة  استخدام 

تفعيل   ع درجة ومستوى األداء املهين لدى معلمي الكيمياء ومدىال، من خالل استطئلة الدراسةأس
الكيمياء تدريس  توصل   .املخترب يف  الدراسة   ةالباحث  توقد  هناية  األداء   يف  لتطوير  مقرتح  تصور  إىل 

احتياج   إطار  العملية ويف  التدريبية  الدورات  املختربات من خالل  مع  التعامل  فنيات  املهين يف ضوء 
فنيات التعامل مع املختربات، تطوير أداء مهين،    :الكلمات املفتاحية  املعلمني ملواكبة التطور العلمي.

 معلمي الكيمياء. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to arrive at a proposed vision for the development of the professional 

performance of chemistry teachers in light of the techniques of dealing with laboratories. 

Identify the techniques of dealing with laboratories to be provided to chemistry teachers. 

Diagnosis of the degree and level of professional performance of chemistry teachers in light 

of the techniques of dealing with the laboratories and their observance. Access to the 

foundations and procedures for a proposed scenario for the development of the professional 

performance of chemistry teachers in the light of the techniques of dealing with laboratories. 

And to know the impact of the training courses on the estimates of the chemistry teachers to 

the degree or level of professional performance in light of the techniques of dealing with the 

laboratories. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was 

used.Based on the problem of the study and its objectives, the target community for this study 

was the chemistry teachers in public secondary schools (boys - girls) in Asir region in the 

Kingdom of Saudi Arabia and the total (164) (152) male and female teachers, 

respectively.The current study was applied to a random sample of chemistry teachers. It was 

selected from three educational departments of the Education Department of Asir Region 

(Abha, Khamis Mushayt, and Rejal Al Ma'a) with 25 teachers from each educational 

department. The current study requires the use of the questionnaire as a tool to achieve the 

objectives and answer the study questions.The questionnaire explores the degree and level of 

professional performance of chemistry teachers and the extent to which the laboratory is 

active in the teaching of chemistry. At the end of the study, the researcher reached a proposed 

vision for the development of professional performance in the light of the techniques of 

dealing with laboratories through practical training courses and in the context of the need of 

teachers to keep pace with scientific development.Keywords: development of professional 

performance, laboratory techniques, and chemistry teachers. 
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 الفصل األول: املقدمة 
األول من   الفصل  الباحثة يف  الرئيس   ضحتو   املقدمة  لبحثا  هذتناولت  الفكرة  الباحثة  اليت  فيها  ة 

حوهلا   ابتتبلور  واإلحساس  نظر ملشكلة  الرسالة  وجهة  عن  تعرب  اليت  والفرضيات  األسئلة  وجمموعة 
العلمية،   اإلشكالية  حلول  يف  الالباحثة  خلفية  على  تشتمل  البحثواليت  مشكلة  أسئلة بحث،   ،

 .بحثوهيكل البحث ، مصطلحات البحث، فروض البحث، أمهية البحث، أهداف البحثال
 :بحثخلفية ال

العلو  تدريس  يف  احلديث  االجتاه  خاصاً  إن  اهتماماً  يعطي  الكيمياء  وخصوصاً  الطبيعية  م 
 للجانب العملي، لكونه يرتبط مببدأ التعلم من خالل املمارسة. 

ويف هذا اإلطار أعطى علماء الرتبية اهتماماً خاصاً بتطوير مناهج العلوم يف املرحلة الثانوية ومن بينها  
العملية التعليمية، فهي متثل مكانة وسطى بني   الكيمياء، وذلك ملا تؤديه هذه املرحلة من دور مميز يف

الطالب، كتنمية   شخصية  يف  عديدة  جوانب  بتنمية  هتتم  العايل، كوهنا  والتعليم  األساسي  التعليم 
 .معارفهم، واجتاهاهتم وميوهلم العلمية وقدراهتم على التفكري العلمي

والصناعات، العلوم  من  الكثري  يف  مركزايً  موقعاً  الكيمياء  يف    وحتتل  أساسية  مادة  فهي 
مما ترتب عليه ظهور اجتاهات تنادي بضرورة التوجه  ملهمة  التطبيقات العلمية والتطورات التكنولوجية ا

حنو بناء اجملتمع املتعلم مبا يكفل االستفادة من تطبيقات العلم بعامة والكيمياء خباصة، وتُعد املدرسة  
تسهم يف حتقيق   اليت  الرتبوية  املؤسسات  أهم  ليكونوا من  وإعدادهم  األفراد  بني  العلمية  الثقافة  نشر 

الرتبوية   العملية  وتؤكد  الكيمياء،  علم  وخباصة  العلم  تطبيقات  مع  التعامل  على  وقادرين  متعلمني، 
، حيث إن املهارات الوجدانية  وو املهارية    داف التعليمية أببعادها املعرفيةاحلديثة على االهتمام ابأله 
م أساسي  هدف  الكيمياء  العملية  مقررات  جاءت  املنطلق  هذا  ومن  الكيمياء،  تدريس  أهداف  ن 

ابملرحلة الثانوية لتؤكد على هذه األمهية ألن طبيعة الكيمياء تعتمد على النشاط والتجريب العملي،  
أكثر   يتطلبوما   من  الكيمياء  ودروس  الكيميائية،  واملواد  واألجهزة  لألدوات  استخدام  من  ذلك 

تنمية   معير  وتطو الدروس  التعامل  مهارات  الطالب  تكسب  حيث  العملية  و    للمهارات  األجهزة 
هنا   ومن  النتائج،  إىل  والتوصل  املشاهدات،  وتسجيل  التجارب،  وإجراء  الكيميائية،  واملواد  األدوات 
العملية،   املهارات  املتعلم  تكسب  متكاملة  خمتربات  توفر  دون  حتقيقها  ميكن  ال  األهداف  هذه  فإن 

 معىن ووظيفة يف حياة املتعلم.ويصبح للتعلم 
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أن استخدام أنشطة املخترب يف تدريس الكيمياء ميكن أن  "Hofstein(249،2004  )ويرى   
يكون فعاالً يف مساعدة الطالب على بناء معرفتهم، وتطوير املهارات املنطقية واالستقصائية، والقدرة  

احل املهارات  تطوير  يف  يساعد  أن  املشكالت، كما ميكن  تسهم على حل  ذلك  إىل  ركية، ابإلضافة 
لتطوير مهارات   الفرص للطالب  الكيمياء، وتوفر  تعزيز االجتاهات اإلجيابية حنو  العملية يف  األنشطة 

الفصل الزمالء يف  مع  واالتصال  تساعد    ،التعاون  نوعها  فريدة من  تعليمية  بيئة  املخترب  يُعد  وابلتايل 
الت أساليبهم  يف  التنويع  على  الكيمياء  املدرسية، معلمي  البيئة  يف  الراتبة  وجتنب  نفس   "عليمية،  ويف 

خليف) يشري  إىل  2،2010السياق  جعل "(  إىل  تؤدي  الكيمياء  تدريس  يف  العملية  األنشطة  أن 
الظواهر الكيميائية أكثر واقعية من خالل اخلربات احلّية اليت مير هبا الطالب، كما أن األنشطة العملية  

لعلم وطبيعته، فتصورات الطالب للعلم تتأثر بكيفية تنفيذهم وممارستهم  هي الطريقة املالئمة لتحري ا
القيام بتلك  لألنشطة العملية، وتصوراهتم عن األنشطة العملية، وبكيفية تفاعلهم مع بعضهم خالل 

 . "األنشطة
أن املخترب يزيل بنشاطاته العملية احلاجز بني عمل الدماغ  "(  162، 2008وقد أشار زيتون )

ال فيه  وعمل  يتفاعل  واألداء  للتفكري  منط  وهو  والتجارب،  األفكار  بني  نشط  تفاعل  فهو  يدين 
اليدوية  ،والتفسري  ،والتعليل  ،واألداء  ،التخطيط وبعض   ،واملشاهدات   ، وحل املشكالت مع األعمال 

   . "والنفس حركية ،النشاطات العملية
حممود بصورهتا    (5،2012)  ، صالح ويرى  الكيمياء  وضع  ضوء  يف  أن  "احلديثة،  أنه  البد 

أن هنتم حبفظ الطالب   يتغري تدريس الكيمياء سواء يف براجمها أو أسلوب تدريسها، فلم يعد مقبوالً 
للحقائق الكيميائية املختلفة، بل األجدر بنا أن هنتم بفهمه لتلك املبادئ والقوانني ذات العالقة بعلم  

تفس  عل  قدرته  إمناء  حنو  الطريق  هو  هذا  ألن  من الكيمياء،  الكثري  وهناك  الكيميائية  الظواهر  ري 
منهج   لتصميم  الرئيسي  اهليكل  يدور  أن  أبمهية  اندت  اليت  والعربية  العاملية  واملشروعات  االجتاهات 
الكيمياء يف املرحلة الثانوية حول اجلانب العملي التطبيقي للكيمياء، وهنا يربز دور املخترب املدرسي  

اجلا حنو  التوجيه  يف  أساسي  الكيميائيةكعنصر  التجارب  خالل  من  للكيمياء  العملي  حيث  "نب   ،
البشايرة )  يوضح  من "(  411،2009والفتينات  الكيميائية  التجارب  إجراء  املخترب يف  استخدام  أن 

قبل املعلمني أو الطالب يُعد أهم ما مييز مادة  الكيمياء عن املواد األخرى، فالتدريس يف املخترب من  
 . "دريس الكيمياء يف املدارسأهم اخلصائص املميزة لت
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أن  وتشري مهماً    الباحثة  دوراً  العلمية  للمخترب  املواد  تدريس  التعليمية،  يفيف  املراحل   خمتلف 
فرصاً    يتيح   العمل يف املختربات   أن على تنمية التفكري العلمي لدى الطالب. كما    يساعدحيث أنه  

حنو    تنمية ميول الطالب ل فيه يساعد على  والعمجيدة لإلبداع واالبتكار، كما أن استخدام املخترب  
   . املادة العلمية

( إىل أن التجارب يف املخترب املدرسي ميكن أن تكون توضيحية  126،2001ويشري نشوان )
على   تعتمد  عملية  جتارب  أو  املشاهدة،  على  الطالب  دور  ويقتصر  عملي  املعلم كعرض  هبا  يقوم 

 مشاركة الطالب يف تنفيذها.  
فة احلديثة للمخترب أصبح اهلدف من وجود املخترب هو استثارة للتفكري وحتفيز ظل الفلس "ويف  

هذا   املعلم  يستغل  حيث  تعليمي،  موقف  ظهور  إىل  أحياانً  تؤدي  قد  التجربة  ففشل  التعلم،  عملية 
وابلتايل إىل إعادة التجربة   ،ويشجعهم على االفرتاض والتحليل  ،الفشل ليوجه أنظار الطلبة إىل أسبابه

 . "ية للتوصل إىل نتائج أفضل وأدقاثن
علىو  الباحثة  من    تشري  ابلرغم  و أنه  لتش السعي  املبذولة  تعلم  اجلهود  على  الطالب  جيع 
ال   الكيمياء،  من  يزال    فإنه  يرغبون  الذين  الطالب  هناك  وال  املهمة،  التعليمية  املادة  هذه  يتجنبون 
متعددة،    وتعزوبدراستها   ألسباب  إىلذلك  أحدها  يعود  يف  نق  قد  الكيمياء  معلمي  مهارات  ص 

 (2001)نشوان، استخدام املخترب على الوجه األمثل.
وإن جناح التدريس يف املخترب يتوقف على ما ميتلكه املعلم من مهارات يف توظيف املخترب يف 
تدريس الكيمياء، حيث يتطلب استخدام معلم الكيمياء للمخترب يف تدريس مهارات متنوعة تتعلق 

 .تنفيذ والتقومي لألنشطة الستخدام املخترب ابلتخطيط وال
ما  و  سناء  ه وضحتهو  التدريس  "ـ(  2011)  كحيلي،  أساليب  أكثر  ابعتباره  التجريب  أن 

يكون   حىت  للمعلم  خاص  وتدريب  معرفة كافية  إىل  حيتاج  الكيمياء،  ومنها  العلمية  ابملواد  التصاقاً 
وذو معىن للطالب التجرييب فعاالً  حتتوي  كمادة علمية  إىل أن الكيمياء  لباحثة  تشري ا، كما  "النشاط 

جلعل املفاهيم   نياألمر يتطلب وقتاً وجهداً كبريين من املعلم  ذامن املفاهيم اجملردة، وهكم هائل    على
الالزمة املهارات  الكيمياء  معلم  امتالك  خالل  من  إال  يكون  لن  وهذا  واقعية،  أكثر  يف    الكيميائية 

 يف التدريس.  رباملختالعروض العملية واستخدام 
( نشوان  ضرورة "  (126،2001وأكد  على  يعتمد  التدريس  يف  املخترب  استخدام  جناح  أن 
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التعليمية   األهداف  حتقيق  على  تساعد  اليت  ابملواصفات  يتمتع  مدرسة  يف كل  خمترب  وإجراء  وجود 
ستلزمات على النحو املطلوب، وذلك ال يكون إال من خالل توفر املالعروض العملية من قبل املعلم  

، وكما أن توفر  "واألدوات واألجهزة اليت تكفل إجراء التجارب واألنشطة ابلشكل املطلوب   ،الضرورية
العربية واألجنبية وجود   الدراسات  فقد أكدت عدد من  وضرورايً،  يعترب مهماً  واملستلزمات  األدوات 

م( ودراسة طه  2006)  د، أمحمعوقات يف استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء منها دراسة الرفاعي
حممود2008) ودراسة  ماجد (  ودراسة2010)  ،   )،(Ayoubi&BouJaoude,2006) ودراسة

((Feyzioglu, Demirdag,Ates, Cobanoglu& Altun,2011)) 
يف   املعوقات  تلك  يف  متثلت  املعامل  إمكانيات  واألجهزة ضعف  واملواد  األدوات  توفر 

إجراء األجهزة احلديثة وعلى  ملستخدمة، وقلة تدريب املعلمني على  وانتهاء صالحية املواد ا  ،الكيميائية
وا العملية  إىل كلتجارب  العروض  مقارنة  ابإلضافة  النظري  اجلانب  يف  املقررة  املوضوعات  حجم  رب 

 . ابجلانب العملي، وأن زمن احلصة ال يتناسب مع الزمن الالزم إلجراء التجارب املعملية
 املدرسي من قبل  ينعكس بدوره سلباً على استخدام املخترب  وهذا من وجهة نظر الباحثة قد 

 وعلى إجراء العروض العملية املطلوبة منهم. معلمي الكيمياء
 

ة للرتبية العلمية، ابعتبار العلم أحد األهداف الرئيس   تربتعوالعملية  إن تنمية املهارات العلمية  
التجريب دمادة وطريقة ال ميكن تعلمه ابلقراءة واملناقشات وحدها،   يلعب  وأساسياً  وهنا  رئيسياً  وراً 

ذلك  حيث  جتاه  العلمية. ،  للرتبية  احلديثة  االجتاهات  أحد  من  ابلتجريب  االهتمام    حممود،)  أصبح 
 (.2012صالح،
احلياة  إوحيث   جماالت  العلم يف  تدخل  ولقد  والتكنولوجيا،  العلم  أبنه عصر  يتميز  الراهن  العصر  ن 

ال   وأصبح  م  يرىكافة،  أن  جماالً  دون  احلياة  جماالت  أولت   يكونن  فقد  واضحة.  بصمات  للعلم 
الدول تدريس العلوم وخصوصاً الكيمياء يف مرحلة التعليم الثانوي اهتماماً خاصاً، حىت يصبح املتعلم 
مدركاً للتقدم العلمي والتكنولوجي، قادراً على حتمل املسئولية يف تطوير نفسه وجمتمعه. ومتثل الدراسة  

الصحيح واهلادف  العملية ع الفهم  يتحقق  الكيمياء، حىت  العلوم وابألخص  أساسياً يف تدريس  نصراً 
 من تدريس العلوم. 

وأييت هذا متفقاً مع عزم الدولة وحرصها على االستمرار يف تطوير التعليم وصوال إىل خمرجات 
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رار مشروع امللك عبد هللا بن عبد  قدر  ــــــودة تتماشى مع عصر األلفية الثالثة. لذلك صــــــــــــــــــــعالية اجل
برانمج إعادة أتهيل  وأمهها  من ضمنها  كان  العزيز لتطوير التعليم العام الذي يضم أربع برامج رئيسية  

 .(2007، بشرى،العنزي) .واملعلمات املعلمني 
يف تشهد اليوم حتدايت غري مسبوقة، فمع االنفجار املعر   املعلم  تكوينعملية  وترى الباحثة أن  

املعلومات واالتصاالت وما ويتعامل معها، دعت    تتطلب  وثورة  املعلم  أن جييدها  من مهارات جيب 
الدول التعليمية يف  األنظمة  التعليمية    كافة  أنظمتها  لالرتقاء  إلصالح  سعيا  التحدايت  هذه  ملواكبة 

 مبخرجات التعليم العام كأهم روافد التنمية البشرية. 
بويون على أمهية امتالك املعلم للمهارات الالزمة يف استخدام املخترب وأن  ومن خالل ما سبق يؤكد الرت 

 هذه املهارات ال أتيت إال ابلتطوير املستمر ألداء املعلم.
ونظراً ألمهية املخترب يف تدريس الكيمياء وحموريته يف الرتبية العلمية ويف ضوء متطلبات التطوير 

إىل احلاجة  نشأت  املنهج  أُدخلت على  الذي  اليت  البحث  لدى    استهدف  هذا  املهين  األداء  تطوير 
 ر. معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات وذلك إبجادة تصور مقرتح هلذا التطوي

 :اإلحساس ابملشكلة
الباحثةلذا   استخدام   الحظت  يف  عديدة  يواجهون صعوابت  اجلامعي  ابلتعليم  امللتحقني  الطلبة  أن 

اجلامعي وهو ما الحظته الباحثة عن    ج العملية املقررة عليهم يف املنهإجراء التجارب  األدوات املخربية و 
العلوم  الكيمياء بكليات  الكيميائية كفنية خمترب بقسم  املختربات  العملية يف جمال  قرب حبكم جتربتها 

 جبامعة امللك خالد ما يقارب العشر سنوات. 
  املدرسي وأداء معلم الكيمياء وكفايته قد أجريت وكون الكثري من الدراسات اليت تناولت املخترب

وقبل  قبل تطوير مناهج املرحلة الثانوية مبا فيها منهج العلوم الطبيعية وخصوصاً الكيمياء،  معظمها 
فإن األمر يتطلب تقومي لواقع األداء املهين ملعلمي الكيمياء يف  تفعيل املعامل االفرتاضية بشكل كبري، 

ع املختربات، وكذلك تقومي لواقع املختربات كماً وكيفاً يف ضوء متطلبات ضوء فنيات التعامل م
التطوير اليت أدخلت على املنهج، ومن هنا تربز مشكلة الدراسة يف وجود قصور يف األداء املهين لدى  

  الدراسات السابقة كدراسة هوهو ما أظهرت معلمي الكيمياء يف فنيات التعامل مع املختربات 
 (2007واحلامد، معجب وآخرون) (2018(ودراسة أبو اثنني)2011وثقة) (2016الثبييت)

 (1435واحلرتومي)
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  :البحثمشكلة 
اليت ُأجريت    السابقة  إن املتتبع لواقع املختربات العلمية يف املدارس الثانوية من خالل بعض الدراسات 

وغريها السعودية  العربية  اململكة  خمتلفة،    ،يف  زوااي  من  املخترب  بعض  يالحظ  وتناولت  ضعف كفاية 
وضعف كفاءة   العلمية  للتجارب  العملي  التطبيق  يف  وقصور  الكيمياء  وخصوصاً  العلوم  مدرسي 

املدرسية، الكيمياء  املختربات  العربية واألجنبية    ،لتطبيق مناهج  الدراسات  العديد من  وهو ما أكدته 
دراسة   منها  الكيمياء  تدريس  يف  املخترب  استخدام  يف  معوقات  معجب و بوجود  احلامد، 

أمحد  الرفاعيو   (2007وآخرون)  ،(2006)  ( صواين  آل  )  (1427ودراسة  طه  ( 2008ودراسة 
( إىل  Ayoubi&Boujaoude,2006( ودراسة )2001( ودراسة نشوان )2010  ، ماجد)ودراسة حممود

مشكالت   ووجود  املختربات،  تفعيل  وعدم  املادة  تقدمي  يف  النظري  األسلوب  على  االعتماد  جانب 
وهو ما اوضحته دراسة الشهري،  دة تواجه الدراسة العملية يف تدريس الكيمياء للمرحلة الثانوية،  عدي

( آل شويل، هدى )2015عبدهللا  و  يعزو  (  2016(  ذلك ألسباب  ((Stepankovea,2008حيث 
 متعددة يعود جزء منها إىل نقص مهارات معلمي الكيمياء يف استخدام املخترب على الوجه األمثل.

 العلوم معلمي لتدريب احلديثة االجتاهات  من أن  (2004) يوسف منال  مع  الباحثة تفقوت
 للمعلم التدريبية االحتياجات  حتديد ضرورة واألجنبية العربية الدول معظم هبا  هتتم واليت اخلدمة أثناء
 من والبد لفة،املخت االحتياجات  تلك  ملواجهة تتنوع  الربامج تلك  فإن وابلتايل ضوئها،  يف الربامج لبناء

  .للمعلمني التدريبية االحتياجات  حتديد  مهمتها مراكز إنشاء

 عليها تبىن  اليت الطرق  ألحدث  مسايرته من البد كان  أهدافه التدرييب الربانمج حيقق ولكي
 وتطوير إعداد لربامج املستمر التقييم أبمهية واالهتمام الشاملة، اجلودة معايري وهي التدريبية الربامج

 م( 2008،زيتون (العاملية املعايري ملتطلبات  متهاءمال مدى ومعرفة التدريبية، والدورات  لمنياملع
 والتقين املهين والتدريب الفين للتعليم الرابع  السعودي املؤمتر توصيات  ضمن من كان كما

 ياألكادمي واالعتماد  الشاملة اجلودة لتطبيق السعي ضرورة ( 2006) ديسمرب يف ابلرايض  عقد والذي
 (اجلودة من عايل مستوى إىل والتعليم التدريب خمرجات  ترتقي حىت والتعليم التدريب يف

  ه(1427،دالسي
 على مبين دقيق وتقومي ملعايري التعليم منظومة خضوع ضرورة على م(2004)البهواشي  وأكد

 من ولكن العلمية الناحية  من فقط ليس  وإعداده املعلم تدريب بربامج واالهتمام علمية، أسس
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 .عصرية تقنيات  ابستخدام تدريسها  وتنفيذ العلمية، للمادة  واملعاجلة اإلعداد مثل أخرى جوانب

 التدريبية الربامج بناء  يتم ضوئها ويف التدريبية االحتياجات  وحتديد قياس  ضرورة  الباحثة وترى
 م. العلو  شىت يف والتكنولوجي العلمي والتقدم التطور ملواكبة ،  املناسبة

تربز مشكلة الدراسة  الدراسات السابقة اليت تقدم ذكرها وخربة الباحثة الشخصية  ويف ضوء   
املختربات واليت ميكن   التعامل مع  فنيات  الكيمياء يف  املهين لدى معلمي  يف وجود قصور يف األداء 

اء يف  التعبري عنها ابلسؤال الرئيسي التايل، ما التصور املقرتح لتطوير األداء املهين لدى معلمي الكيمي
 ت؟ املخترباضوء فنيات التعامل مع 

   :البحثأسئلة 
 التايل:  اإلجابة عن السؤال الرئيس البحث  حاول

ما التصور املقرتح لتطوير األداء املهن ملعلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات يف 
 ؟  وية يف اململكة العربية السعوديةاملدارس الثان 

 يس التساؤالت الفرعية التالية: ويتفرع عن السؤال الرئ
ما فنيات التعامل مع املختربات الواجب إكساهبا ملعلمي الكيمياء يف املدارس الثانوية يف اململكة   .1

 العربية السعودية؟
 ما درجة أو مستوى األداء املهين لدى معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات؟  .2
ئية بني تقديرات معلمي الكيمياء لدرجة أو مستوى األداء فروق ذات داللة إحصاما مدى وجود   .3

 ؟وسنوات اخلربة ة املهين يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات تعزى إىل الدورات التدريبي
لتطوير األداء املهين ملعلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع   ما أسس وإجراءات التصور املقرتح .4

 املختربات؟ 
   :البحثأهداف 

 عرف على فنيات التعامل مع املختربات الواجب إكساهبا ملعلمي الكيمياء. الت .1
تشخيص درجة ومستوى األداء املهين لدى معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات  .2

 ومدى مراعاهتم هلا. 
 ضوء  معرفة أثر الدورات التدريبية على تقديرات معلمي الكيمياء لدرجة أو مستوى األداء املهين يف .3

 فنيات التعامل مع املختربات.
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إىل الوصول إىل تصور مقرتح لتطوير األداء املهين لدى معلمي الكيمياء يف ضوء    البحثدف  ه .4
 فنيات التعامل مع املختربات.

الكيمياء يف ضوء   .5 لدى معلمي  املهين  األداء  لتطوير  لتصور مقرتح  وإجراءات  أسس  إىل  الوصول 
 فنيات التعامل مع املختربات؟ 

 :البحثأمهية 
الكيمياء يف ضوء    أمهيته البحث    ستمدا معلمي  لدى  املهين  األداء  تطوير  تناوهلا ملوضوع  من خالل 

أمهية   حتديد  وميكن  الثانوية.  ابملدارس  املختربات  مع  التعامل  وأمهية    البحثفنيات  نظرية  أمهية  يف 
 تطبيقه. 

 : األمهية النظرية
ال  تهأمهيالبحث    ستمدا .1 املرحلة  أمهية  اليت من  العام ابجلامعي  للتعليم  تعترب حلقة وصل  اليت  ثانوية 

 تقوم على البحث والتجريب واالستقصاء وحل املشكالت.
هذه الدراسة استجابة لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تنادي بضرورة الرتكيز على املختربات   أتت .2

اليت متكن  ةالتعليمي واملعنوية  املادية  اإلمكاانت  وتوفري كافة  والتنقيب وسرب ،  البحث  من  الطالب 
 أغوار العلوم بنفسه للوصول إىل احلقيقة.   

البحث  هذتناول   .3 املختربات  ا  مع  التعامل  فنيات  ضوء  يف  الكيمياء  ملعلمي  املهين  األداء  تطوير 
 بشكل خاص. 

 يف إيضاح فنيات التعامل مع املختربات الواجب إكساهبا ملعلمي الكيمياء.  بحثال اهذ ىسع .4
من خالل الكشف عن واقع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء وحتديد   أمهيتهلبحث  ا  كتسبا  .5

ابملرحلة   الكيمياء  ملقرر  املخصصة  العملية  التجارب  إجراء  من  تقلل  اليت  إن وجدت،  الصعوابت 
 الثانوية. 

 (املوجهني-الباحثني –مطوري املناهج  –املعلمني  –ابلنسبة للطالب ):األمهية التطبيقية
 :مهية التطبيقية ابلنسبة للطالباأل •

يف قيام برامج تطبيقية وأحباث أخرى يف جمال تطوير األداء املهين  ا البحث  قد تسهم نتائج هذ
تساعد يف تاليف أوجه القصور والنقص   ضوء فنيات التعامل مع املختربات  ملعلمي الكيمياء يف

  أثر اكتساب اخلربات املباشرة وبقاء    جيعل املتعلمني قادرين على  وتغيري االجتاهات السلبية، مما
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 التعلم. 
 األمهية التطبيقية ابلنسبة للمعلمني:  •

إن تطوير األداء املهين ملعلمي الكيمياء قضية أساسية يف تطوير العملية التعليمية، ويؤمل أن 
 تساعد نتائج هذه الدراسة إىل الوصول بتدريس الكيمياء إىل موقع متميز بني العلوم األخرى.

أن تقدم للقائمني على تدريس الكيمياء تصوراً واضحاً عن واقع   ا البحثيؤمل من هذحيث  
 األداء املهين ملعلمي الكيمياء، وعن واقع تفعيل املخترب يف تدريس الكيمياء. 

 األمهية التطبيقية ابلنسبة ملطوري املناهج: •
ال نتائج  تزود  أن  الباحثة  اب  بحثأتمل  املعنية  واجلهات  التعليم،  والتطوير  لتخطيط  وزارة 

مبعلومات ميدانية عن واقع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء، مما قد يفيد يف إعداد برامج 
يف  املخترب  استخدام  يف  املهين  األداء  مستوى  حتسني  هبدف  اخلدمة  أثناء  للمعلمني  تدريبية 

 تدريس الكيمياء. 
 األمهية التطبيقية ابلنسبة للباحثني:  •

ود اجلامعات وكليات الرتبية  تز   وبرامج تطبيقية أحباث أخرى  إجياد  حث يف  بقد تسهم نتائج ال
املعنية إبعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية مبعلومات ميدانية حول تطوير األداء املهين 
ملعلمي الكيمياء، مما قد يلفت انتباه اجلامعات وكليات الرتبية إىل إعادة النظر يف برامج إعداد  

 . مني مبا يكفل حتسني واقع االستخدام للمختربات املدرسية مستقبالً املعل 
 الرتبويني:  لموجهني واملرشدينلاألمهية التطبيقية  •

  بتطوير برامج حيقق فائدة كبرية للمهتمني    أن-تعاىلإبذن هللا    –يتوقع من نتائج هذا البحث  
الرت  يف كليات  الرتبويني  واملرشدين  املوجهني  من  املعلمني  السعودية إعداد  اجلامعات  يف  بية 

فائدة كبرية   ذا  يكون  أن  يتوقع  أثناء   للمسؤولنيوالعربية، كما  للمعلمني  املهنية  التنمية  عن 
 اخلدمة يف وزارة التعليم.

 :فروض الدراسة
 داللة إحصائية بني تقديرات معلمي الكيمياء لدرجة أو مستوى األداء املهين  وجد فرق ذاي -

 ات التعامل مع املختربات؟ يف ضوء فني ومدى التفعيل
ومدى  لدرجة أو مستوى األداء املهين  لبحث  داللة إحصائية بني تقديرات عينة ا  وجد فرق ذا ي -
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 ؟املختربات تعزى إىل سنوات اخلربةيف ضوء فنيات التعامل مع التفعيل 
ومدى  لدرجة أو مستوى األداء املهين  بحث  داللة إحصائية بني تقديرات عينة ال  ق ذا وجد فر ي -

 ؟ ت التدريبيةيف ضوء فنيات التعامل مع املختربات تعزى إىل الدوراالتفعيل 
  :لبحثمصطلحات ا

 ر لغًة:التصو 
أبنه ميثل الصورة. يف املنطق هو إدراك ماهية الشيء من غري احلكم " التصور:    (2016الثبييت)يعرفه  

ة شيء حمسوس يف  يف علم النفس هو استحضار صور   –عليها ابلنفي أو اإلثبات عكسه التصديق  
فيه   التصرف  غري  من  الكون    يف-العقل  حول  اإلنسان  يتصورها  اليت  األفكار  هو جمموعة  الفلسفة 

 . "واحلياة
 التصور اصطالحاً:

( أبنه "الصورة العقلية عن األشياء الغائبة واألحداث املاضية إىل جانب األشياء  2016الثبييت)يعرفه  
 اليت مل تبلغ بعد حيز الوجود فعاًل".

 وتعّرفه الباحثة إجرائياً:   
واهلادفة   - املقصودة  املمارسات  من  جمموعة  تقدم  وممكنة  مالئمة  عملية  مستقبلية  رؤية  أبنه 

بناءً  املختربات،  مع  التعامل  فنيات  ضوء  يف  الكيمياء  ملعلمي  املهين  األداء  على    لتطوير 
دليل تقدمه الباحثة  و ،  تربواقع األداء يف استخدام املخ  تقديرات عينة من معلمي الكيمياء جتاه

 للمساعدة يف تنمية وتطوير مهارات املعلم األدائية يف املختربات املدرسية. 
   التطوير لغة:

ا التحول من طور إىل طوريعين  أو  "التطور" ،  لتغيري  وتعين كلمة تطور "حتول من طوره" تعين كلمة 
ويطلق أيضاً على التغري التدرجيي الذي    ،يف بنية الكائنات احلية وسلوكها  التغري التدرجيي الذي حيدث 

 حيدث يف تركيب اجملتمع أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيه". 
 :التطوير اصطالحاً هو

ا"  حتقيق  إىل  وصوالً  أكثر كفاءةالتحسني  بصورة  املرجوة  هبدف  ،  ألهداف  تغريات  إحداث  وهو 
ا الغرض  ليؤدي  صورة  أحسن  إىل  املطور  ابلشيء  وحتقيق كل الوصول  اتمة،  بكفاءة  منه  ملطلوب 

 . "األهداف املنشودة منه على أمت وجه، وبطريقة اقتصادية ابلوقت واجلهد
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 ( 2017عبد الرؤوف، مصطفى، ) 
 واملقصود ابلتطوير املهن: 

( تكساس  جامعة  يف  الفّعال  والتعلم  التدريس  مركز  املعلم "(  Cetal,2007,1يعرفه  التزام  أبنه 
 . "ملعارفه ومهاراته، وتبادل اخلربات مع زمالئه، ومشاركته يف املناقشات التدريسيةابلتطوير املستمر  

( أبنه " األنشطة املخططة اليت يتم ممارستها داخل املدرسة  2017عبد الرؤوف، مصطفى،)كما عرفه  
املعلمني  أدوار  يف  تطور  لتحقيق  واالجتاهات؛  واملهارات  املهنية  املعارف  تنمية  هبدف  خارجها  أو 

واملدرسة  و  الدراسة  حجرة  داخل  التعليمية  العملية  يف  الشاملة  اجلودة  حتقيق  مث  ومن  اجتاهاهتم، 
 وخارجها." 

أبنه: - إجرائياً  التطوير  الباحثة  التغيريات    وتعرف  بعض  إحداث  يف   ةاإلجيابيعملية  واإلجراءات 
وت العملية  التطبيقات  األداء يف  لتحقيق جودة  الكيمياء  ملعلم  املهين  املخترب  فاألداء  التدريس يف  عيل 

 أي نشاط يزيد من مهارات أو معارف أو مفاهيم املعلمني ومدى فعاليتهم يف املدرسة. ، وهو املدرسي
 األداء: 

لغة أدى  :األداء  )معجم   .مصدر  ما.  بعمل  القيام  طريقة  وهو  إبكماله،  إبجنازه،  واجبه:  أبداء  قام 
 واملعجم الوسيط(  ،املعاين اجلامع

جمموعة املمارسات السلوكية اليت أييت هبا املعلم يف "    ( أبنه 2010ف، إخالص،ابن عو )ويعرفه   -
 . "وتكون قابلة للمالحظة والقياس ،موقف معني

أبنه جمموعة من االستجاابت السلوكية اليت يقدمها املعلمون حسب املعايري  وتعرفه الباحثة إجرائياً:  
 اليت يتم وضعها واليت تعتمد على املالحظة والقياس. 

أبنه قدرة املعلمني على حتسني ممارساهتم املتعلقة بدورهم التعليمي  :  األداء املهن: تعرفه إجرائياً أما  
 والرتبوي. 

 
 املختربات:

 )معجم املعاين( الذي جترى فيه التجارب العلمية. وهو املكان ،اسم مكان من اخترباملخترب لغة: 
خاص    (96،2004، سلمي  ،)الناشف   عّرفهي - "مكان  وتكون  أبنه  واألدوات،  األجهزة  فيه  تتوافر 

عملية حمدودة أهداف  بغية حتقيق  التجربة  مهيأة إلجراء  فيه  إبجراء    ، الفرصة  أبنفسهم  الطلبة  ويقوم 
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 التجارب".
النجار وجود   - من  التجارب "ويعرفه كل  الضرورية إلجراء  ابملستلزمات  أكثر جمهزة  أو  غرفة  أبنه 

العلمية. ابمل  والبحوث  خاصة  غرفة  لغرض  وهو  تستخدم  خاصة  ومعدات  أجهزة  على  حتتوي  درسة 
 م(.2000)اجلندي،  ".حل املشكالت  واملمارسات أو ،إجراء التجارب 

إجرائياً:   املخترب  الباحثة  الكيميائية،  وتعرف  التجارب  إلجراء  املخصص  املدرسة  مرافق  أحد  أبنه 
يف تدريس مقرر الكيمياء ألغراض واجملهز بكافة املستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه األنشطة، ويستخدم  

 التحضري للدرس وتنفيذه وتقومي تعّلم الطالب.
 

 فنيات التعامل مع املختربات:
أبهنا:   إجرائياً  الباحثة  الواجب  تعرفها  العامة  التجارب    إتباعها القواعد  إجراء  أعند    و الكيميائية. 

 ة. ات الكيميائيوالتعامل اآلمن داخل املخترب  ، مهارات إجراء التجارب الكيميائية
      

فجوة كبرية بني ما   وجود الحظت الباحثةومن خالل استعراض مقدمة الرسالة وحتديد املشكلة،       
املرحلة  الكيمياء وبني متطلبات  تعليمية يف خمتربات  تربوية ومهارات  يقدم من حمتوى معريف وخربات 

وار املعلم إىل مهارات التطوير واالبتكار يف هذا القرن، األمر الذي يستدعي حتول نوعي يف أداحلالية  
الباحثني النظريالسابقني يف فصل    والتميز والتفرد واالختالف، وهو ما وضحته وجهة نظر   األدب 

 والدراسات السابقة.
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 الثان  الفصل
 األدب النظري والدراسات السابقة 
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 سات السابقةاألدب النظري والدرا :الثان الفصل
  :مها جزأين الثاين الفصل يف الباحثة تناولت مقدمة:
 :يلي كما مباحث مخسة :ويشمل النظري، األدب :األولاجلزء 

 تطوير األداء املهين للمعلمني يف اململكة العربية السعودية.  :األول املبحث
 االجتاهات احلديثة يف تدريب معلمي الكيمياء املبحث الثاين: 

 االحتياجات التدريبية ملعلمي الكيمياء.: لثالثااملبحث 
 املدرسي. املخترب رابع:ال املبحث

 مسات طالب الثانوية وعالقتها ابلكيمياء واملختربات. املبحث اخلامس: 
 ت:  تناول اليت السابقة الدراسات وميثل  :الثان اجلزء  

 . الكيمياء خمتربات  يف الكيمياء معلمي أداء •

 . الكيمياء تدريس يف  هوتفعيل  املخترب استخدام •
 . االحتياجات التدريبية ملعلمي الكيمياء  •
 ابلدراسة  ربطها  خالل  منومناقشتها   السابقة الدراسات  على الباحثة  تعقيب الفصل تناول  كما  

 وما تتميز به عن غريها. نهام واإلفادة واالختالف  االتفاق أوجه  حيث من احلالية،
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 :السعودية العربية اململكة يف  لمعلمنيل املهن األداء تطوير  املبحث األول:
 تقدم ومستوى نوع حتديد يف الفعال العنصر هو التعليمية املنظومة من املتخرج النشء يعترب     

 وخصوصاً  العلوم ومعلم .املعلم هو النشء هذا جودة  يف أتثريا العوامل أكثر أن  املفرتض ومن .اجملتمع
 ،الشباب  وتوجيه إعداد يف ضورواحل األمهية من كبري جانب وعلى مميزة مكانة  حيتل الكيمياء، معلم

 ويتطلب .الدوام على هبما ويتأثر فيهما يؤثر والتكنولوجيا ابلعلم ينطلق ومستقبل حاضر مع والتكيف
 .املهين أداءه وتطوير إعداده عملية على الضوء من املزيد تركيز التعليمية املنظومة يف املعلم بدور اإلميان

، كفاءة أكثر بصورة املرجوة األهداف حتقيق إىل وصوالً  التحسني، :أبنه اصطالحاً  لتطويرا ويُعرف

 منه املطلوب  الغرض ليؤدي  صورة؛  أحسن إىل املطور  ابلشيء الوصول هبدف تغريات  إحداث  هوو
د".  واجله ابلوقت اقتصادية وبطريقة وجه،  أمت على منه  املنشودة األهداف كل وحتقيق اتمة،  بكفاءة

 (2017)د الرؤوف، مصطفى عب
  :املهن مفهوم التطوير 

 ابلتطوير املعلم التزام أبنه  (Cetal, 2007, 1) "تكساس جامعة يف الفّعال والتعلم التدريس مركز يعرفه 
 " .التدريسية املناقشات  يف ومشاركته زمالئه، مع اخلربات  وتبادل ومهاراته،  ملعارفه املستمر

 أو  املدرسة داخل ممارستها  يتم اليت املخططة األنشطة " أبنه  (2017)  عبد الرؤوف، مصطفى عرفه كما
 املعلمني أدوار يف تطور  لتحقيق واالجتاهات؛ واملهارات  املهنية املعارف تنمية هبدف  خارجها

 واملدرسة  الدراسة حجرة داخل التعليمية  العملية يف الشاملة اجلودة حتقيق مث ومن واجتاهاهتم،
 ".وخارجها 

 النمو لتعزيز واحد،  آن  يف وتدريب  تعليم عملية فهي  .وقدراته ومهاراته  الشخص  معرفة يرتطو  وهو
 ."اجملتمع  يف بفعالية للمسامهة  خربته  زايدة  أجل من  املستجدات  آبخر ملماً  الشخص إببقاء الشخصي

 ذات  املسامهات  هذه  تكون أن أجل ومن "وملحوظ، كبري بشكل جمتمعه يف يساهم فاملعلم
 تكون  أن املعلم على جيب اهلدف،  هذا ولتحقيق .قدراهتم وحتسني تطويرهم من البد  نشاطو  فعالية
 (2019الربانوي،)  ".مهنياً  نفسه تطوير إىل تلقائياً  سيقوده الذي للتغيري احلقيقية الرغبة لديه

 :األداء

 معجم)   .ام بعمل القيام  طريقة وهو إبكماله، إبجنازه، :واجبه أبداء قام  أدى ر مصد  ة:لغ األداء
 ( الوسيط واملعجم اجلامع، املعاين
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 للمالحظة قابلة وتكون معني، موقف يف املعلم هبا أييت اليت السلوكية املمارسات  جمموعة" وهو
 ( 2019، أمل،عليو الربانوي )  ."والقياس

 املهن  األداء طويرت
 .والرتبوي التعليمي بدورهم لقةاملتع ممارساهتم  حتسني على املعلمني قدرة أبهنا إجرائياً  الباحثة تعرفه 

 األهداف إىل تشري املعلم إعداد جمال يف الرتبوية األدبيات  معظم أن "(2007 (زايدو   حامد  ويشري
 احتياجات  وفهم التعليم، مهنة ميارس ملن املهين األداء كفاءة برفع تتعلق واليت اإلعداد هبذا  اخلاصة

 مهنة أخالقيات  وإتقان الرتبية، عملية من وتطلعاته تمعاجمل متطلبات  وفهم التعليمية، العملية ومطالب
 التخصصات  من ما ختصص تقدمي على تعني اليت والثقافة  املعرفة على القدرة  وامتالك التعليم،
 ".املعرفية

 مهنة هل بذلك  واملقصود "مصنوع" أم  "مطبوع" املعلم كان إذا ما حول جدل اثر ولقد
 أم بكفاءة؟  دورهم أداء على القادرين الفطرية واملوهبة  االستعداد ويذ من أفراد بواسطة ُتشغل التعليم
 تقريباً  حسم قد اجلدل هذا أن  على واملوهبة؟ االستعداد توفري جبانب املهين اإلعداد إىل حباجة األمر
 وأن التعليم، مهنة مطالب لتلبية علمية بطريقة مصممة برامج وفق اجلامعات  إطار يف اإلعداد يتم أبن
 توافر من للتيقن هلمم جترى ومقابالت  اختبارات، على بناءً  التعليم مهنة يشغلون من اختيار  يتم

 .ابملهنة لاللتحاق الدراسة يف املضي من متكنهم اليت الشخصية والقدرات  السمات،

 املعلمني توفري استهدفت سياسات  خالل من املعلم إعداد يف علمياً  هنجاً  اململكة اتبعت ولقد
 وتطوير حتديث وضرورة ابملعلم، املنوط للدور إدراك ومثة .الالزم والكيف ابلكم التعليمية راحلامل لكافة

 االهتمام أصبح هنا ومن التعليم، لتقنيات  املتصاعد واالستخدام الرتبوية املستجدات  ملواكبة الدور هذا
 يف التعليم سياسة  وثيقة ضمن ت ولقد" .التعليمية السياسة  لتطوير  وموازايً  مرافقاً، املعلم إعداد بسياسة
 املنظمة اللوائح يف املبادئ هذه وضحت كما املعلم، أساسها على يعد اليت واألسس املبادئ اململكة

 املبادئ جمموعة وردت  اململكة يف التعليم سياسة وثيقة ففي .السعودية ابجلامعات  الرتبية كليات  لعمل
 :املعلم إعداد عملية عليها ترتكز  اليت التالية

 ابألهداف وافية املراحل  مجيع ويف التعليمية، اجلهات  خمتلف يف املعلمني إعداد مناهج تكون •
 ويبذل وشريعة، عقيدة صحيحاً  فهماً  اإلسالم يفهم مسلم جيل  تربية  يف األمة تنشدها اليت  األساسية

  .أبمته النهوض يف جهده
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 التعليم مراحل لكافة ومسلكياً  علمياً  هلاملؤ  املعلم إبعداد عنايتها املختصة التعليمية اجلهات  تويل •
 .زمنية خطة وفق الذايت  االكتفاء يتحقق حىت

 هلم امتيازات  بتخصيص املعلم تعد اليت والكليات  املعاهد سلك  يف  ينخرطون الذين الطالب  يشجع •
  .غريهم من  أعلى واجتماعية  مادية،

 يف الرتبوية  مبهمتهم  االطالع  على ويشجعهم شأهنم، من يرفع ( كادر) خاص مالك  للمعلمني يوضع •
 .التعليم سلك  يف استمرارهم ويضمن وإخالص،  أبمانة التعليم رسالة أداء

 توضع  كما  وأتهيلهم، لتدريبهم خطة مسلكياً  املؤهلني لغري وتوضع  .مستمرة عملية  املعلمني تدريب •
 . وخرباته معلوماهتم وجتديد مستواهم لرفع للمؤهلني خطة

 أساساً  تشكل أهنا يلحظ الذكر، آنفة املعلم  إعداد عملية عليها ترتكز اليت املبادئ قراءة ومن
 إسالمية،  وجهة املعلم إعداد برانمج  بتوجيه تتعلق جوانب  مشلت قد فهي  اإلعداد، كليات  لعمل  متيناً 

 ويتضمن والثقايف، الرتبوي التأهيل جبانب التخصصي العلمي التأهيل على الربانمج ذلك  ويشمل
 ملراتب يقوده الذي والتدريب الدراسة متابعة خالل من للمعلم املستمرة املهنية  لتنميةا أمهية كذلك 

 ( 150،1  ، موسوعة اتريخ اململكة)   ."ختصصه جمال يف أرقى
 مع متوافقة أتيت واليت اإلعداد كليات  حتقيقها  إىل تسعى اليت األهداف أن  الباحثة  وترى

 جوانبها  يف املعلم لشخصية املتناسق  الشامل التكوين لىع وتركز املعلم، إعداد يف  املعاصرة التوجهات 
 مهارات  بتنمية املتعلق املهاري التكوين ألهداف إضافة االجتماعية، النفسية،  اخللقية، العقدية،
 .االجتماعي االتصال مهارات و  التعليمية التقنية مع والتعامل العملي التدريس

 

 من هو املعلم؟ 
ية توصيل املعلومات واخلربات الرتبوية وتوجيه السلوك ل مالذي يتصدر يف ع  القائد الرتبوياملعلم هو  

 لدى املتعلمني من الطالب الذين يقوم بتعليمهم. 
فيكون   فائقة  ببسالة  واجلهل  التخلف  ضد  املعركة  خيوض  الذي  الرتبوي  القائد  هو  املعلم 

قق االنتصار تلو االنتصار يف  سالحه اإلميان ابهلل عز وجل ونوره العلم الذي يتحلى به حيث أنه حيُ 
املساء ويف الصباح لذلك فهو يسعد الناس من حوله كالشمس الساطعة اليت تضيء لنفسها وتضيء  

 ( 13، م2013لآلخرين. )العامري، عبد هللا، 
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 :املعلم الناجح  مساتصفات و 
علم وكان  يتصف هبا امل  مسات حتدث )جيمس يونغ، وإيرل بولياس( يف كتاهبما عن املعلم عن صفات و 

 ( وهي كما يلي:  A Teacher is Many thingsعنوان هذا الكتاب )
املعلم مرشد ألنه مرشد يف رحلة املعرفة حيث أنه يعتم على خرباته وجتاربه فهو الذي يعرف   -1

 الطريق الصحيح للعملية التعليمية وهو الذي يهتم ابملسافرين اهتماًما ابلًغا أي الطالب.
 د جسر بني األجيال. املعلم جمدد ألنه يُع -2
املعلم مربِّّ ألنه يُعلم وفًقا للمفهوم القدمي للعملية التعليمية حيث أنه يقوم مبساعدة الطالب   -3

 على التعلم. 
 املعلم قدوة يف كل شيء كاملواقف والعادات والكالم واللبس وغري ذلك.  -4
 املعلم انصح وأمني ومبدع وصديق محيم وحافز على اإلبداع.  -5
 ه يطلب املزيد من املعرفة.املعلم ابحث ألن -6
 املعلم رجل متنقل، ممثل، قّصاص، مناظر، ابين جمتمع. -7
 املعلم خبري حيث أنه يُعد إنسااًن يعرف، ويعرف أنه يعرف أّن عليه أن يكون واسع املعرفة. -8
ومقّوم. -9 وخملص  ومعرفة  علم  طالب  يُعد  فهو  لذلك  احلقيقة  يواجه  الذي  هو   املعلم 

 م( 2009،نزال)
 :يمياءالكمعلمي 

حيواًي يف العملية التعلمية وذلك ألهنم مُيثلون الركن األساسي يف جناح العملية   يؤدون دوراً إن املعلمون  
ألفية جديدة   أن جُيددوا معارفهم ابستمرار خاصًة وحنن على مشارف  فلذلك جيب عليهم  التعليمية 

و  يقتصر دوره على االستظهار واحلفظ  يعد  فلم  املعلم  فيها دور  التلقني ولكن أصبح دوره دورًا  تغري 
 أساسًيا بل حموراًي يف البحث عن املعرفة واكتساهبا ونقلها كذلك. 

لك فإن وظيفة املعلم أصبح ال مُتثل قدرته على تعليم الطالب فقط بل تتمثل يف قدرته على  لذ
والت التطورات  مواكبة  يستطيع  حىت  نفسه  على  معتمًدا  واستخدامها  أيًضا  املعرفة  غريات  اكتساب 

املتالحقة هذا ابإلضافة إىل تدريب املعلم للتالميذ على التعلم الذايت ألن التعليم الذايت هو الذي يضع  
التغريات والظروف احلالية واملستقبلية تعددت أدوار املعلم .  لديهم األساس للتفكري املستقل ويف ظل 

 : منها ما يلي إضافية جديدة ومهمات ميارس أدوارًا فأصبح 
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 . تعديله يف ويشارك التعليمي النظام يكيف .1
 .ومنظم ومشرف وموجه مرشد مبثابة فيكون والتفكري، البحث على حيفز .2
 .التعليمي النظام  مراجعة يف التقومي من ويستفيد املتعلمني كفاايت   يقّوم .3
 . إنتاًجا  أكثر  جديدة أجيال إلعداد  املهنة يف أقرانه مع يتعاون .4
 . منها لالستفادة  خلارجية ا البيئة على واملدرسة فصله يفتح .5
 . ختصصه  يف والتجديد للتطوير به املتالحقة التغريات  مع يتفاعل .6
  احمليطة   واملواقف  الظروف   حسب  يتكيف  أن  عليه  جيب  بل  واحدة  تدريس  طريقة  على  يعتمد  ال .7

 .األكادميي حتصيلهم ورفع الطالب  فاعلية  زايدة على عمل، يبه
املتغريات   العديد من  يواجه  املعلم  اليت  إن  املتغريات هي  الوظيفي حيث أن هذه  طوال عمره 

تفرض عليه مهاًما وأدوارًا جديدة ال يستطيع مواكبتها إال من خالل اخلربات واملعرفة اليت تؤهله للقيام  
هبا بنجاح فهي تتطلب منه القدرة على استخدام اسرتاتيجيات تعلم متعددة كي حُتقق له النمو املعريف  

الرتقاء مبستواه األكادميي من جهة وملواجهة التحدايت والتغريات من جهة أخرى  الالزم لتمكنه من ا
التنمية   على  القدرة  لديه  املعلم  يكون  أن  تتطلب  ألهنا  بنجاح  له  املوكلة  املهام  حُيقق  أن  فيستطيع 

 ( 100، م2010الذاتية. )مصطفى، 
 الصعوابت اليت تواجه معلمي الكيمياء 

التعليمي  إن     املشاكل  تواجهأهم  اليت  الكيمياء   ة  والزايرات    معلمي  ابلرحالت  املعلم  قيام  قلة  هي 
امليدانية العلمية املفيدة، معاانة املعلم من نقص الوسائل التعليمية، ندرة الربامج التدريبية للمعلم، قلة  

العلمية يف جمال  متابعة املعلم للرحالت والزايرات امليدانية العلمية املفيدة وقلة متابعته للتطورات احلديثة  
ختصصه، ضعف مقدرة املعلم على استخدام نتائج التقومي الصفي يف تعديل طرائق التدريس وأنه ال  
يوجد أثر ملتغري سنوات اخلربة يف حتديد املشكالت التعليمية، وأن هنالك أثرًا كبريًا ملتغري الوظيفة يف 

وإسهام العلوم  معلمي  تواجه  اليت  التعليمية  املشاكل  لصاحل   حتديد  املشاكل  هذه  حل  يف  املشرف 
 (.79م، 2015املشرفني الرتبويني. )هللوب، 

 :العلوم ملعلم  واملهن العلمي النمو
 املعلم، أن احلقيقة ويف .املهنة يف للنمو بداية نقطة إال هو ما للمعلم واملهين العلمي اإلعداد نإ     
 هو الفعلي فالعمل لوظيفته، وممارسته عمله خالل من مهنته يف ينمو وعي، غري أو وعي عن سواء
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 إعداده، فرتة  أثناء  وأساليب،  ومبادئ معارف من تلقاه ما كل املعلم فيه  خيترب  الذي احلي اجملال
 هو  ما  يدعم أن فيحاول نفسه، يف  والضعف القوة مواطن  ويرى مهارات،  وينمي  قدراته  فيه  ويكتشف

 ئ.خاط  هو ما ويصحح قوى،

 جلميع ابلنسبة بل .فقط  للمعلمني ابلنسبة ال املهين،  النمو أمهية ازدادت  احلديث العصر يف ولكن،
 املالئمة  الظروف مجيع وتوفري له والتخطيط النمو هذا لتنظيم امللحة احلاجة وظهرت  .األخرى املهن
 لتدريب الدول مجيع يف خاصة ومعاهد ومراكز إدارات  أنشئت ولذلك  .براجمه من اإلفادة حلس

 مرحلة بعد ملا  وظيفتها متد املعلمني إعداد ومعاهد الرتبية كليات  وبدأت  اخلدمة، ءأثنا املعلمني
 (. 2006اجلهراين،) .اخلدمة أثناء للمعلمني خاصة برامج تنظيم لتشمل اخلدمة، قبل اإلعداد

  :وأهدافه واملهن العلمي النمو أمهية
 من مزيداً  يعين أنه إذ هاماً، أمراً  لتعليما نشأة ومنذ  دائماً  كان للمعلمني واملهين العلمي النمو أن مع

 يف ضرورايً  أصبح النمو هذا أن إال مشكالته، مواجهة على  أفضل وقدرة أهدافه، حتقيق يف الكفاية
 :اهأمه من( و 2015ه ذكرها عبد السالم )عد  ألسباب  احلايل، العصر

 واالتساع، التطور متابعة إىل املعلم يدعو الذي األمر واتساعها، العلمية املعرفة تطور سرعة ازدايد •
 .العصر روح مع متمشياً  لتالميذه يقدمه ما جيعل أن أراد إذا
 .مطالبها وتغري وجتددها، اجملتمع يف  احلياة تطور  سرعة ازدايد •

 دوره  يؤدي  حىت أساليبه  ومن معارفه، ومن نفسه من يطور  أن  املعلم من يقتضي هذا  أن الطبيعي ومن
  .داملتجد اإلطار هذا داخل

 وقت من تتغري جمتمع  أي  يف الدراسية  املناهج فإن  االجتماعية،  والتطورات  املعريف التطور  ونتيجة •
 يكون حىت أساليبه وتطوير معلوماته، جتديد إىل مستمرة حاجة يف املعلم جيعل الذي األمر آلخر،

 .اجلديدة الجتاهاهتا وفقاً  التدريس؛ على قادراً 
 وأساليب ومشكالهتم دوافعهم ـ التالميذ عن احلقائق من املزيد واكتشاف الرتبوي، البحث تطور •

 تعليم يف فاعلية أكثر وطرق  أساليب إىل  وتوصله تطوره،  يف  الرتبية إسهام وكيفية اجملتمع  وعن ـ تعلمهم
 منه  يستفيد وال الطب، جمال  يف مثالً  جديداً  دواءً  يكتشف أن  غريباً  أمراً  يكون قد أنه  وكما  .التالميذ

 وال الرتبوية،  األهداف حتقيق  يف فعال أسلوب  يكتشف أن أيضاً  غريب ألمر فإنه العالج، يف اءاألطب
 يتعرف أن يقتضي هذا أن الواضح، ومن .لذلك  املالئمة الظروف توافرت  إذا املعلمون يستخدمه
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 .هبا األخذ كيفية على يتدربوا وأن الرتبوية، والبحوث  الدراسات  نتائج على أبول أوالً  املعلم
 إن  حيث املعلم، أمام واملهين العلمي النمو  فرص مجيع توفري إىل احلاجة تزداد  النامية، الدول ويف •

 تلقى الذي الوقت نفس يف املرغوب، املستوى مع  يتفق مبا املعلم إعداد عن قاصرة هبا اإلعداد أجهزة
 .جسام مهام عاتقها على

 أن نستطيع للمعلم، واملهين العلمي ابلنمو  هتماماال  من مزيد إىل تدعو اليت االعتبارات  هذه ضوء ويف
 :يلي  فيما  النمو  هذا ووسائل برامج أهداف أهم نلخص

 بوجه التخصص مواد ويف عام،  بوجه التعليمية اجملاالت  يف حتدث  اليت التطورات  على التعرفـ  1
  .خاص

 ابملشكالت  واإلملام جملتمع، ا يف احلادثة  والثقافية واالقتصادية،  االجتماعية،  التغريات  على التعرفـ  2
 .والتدريس التعليم بينها  الربط كيفية على والتدرب  منها، يعاين اليت
 أفضل على تنفيذها  كيفية  على والتدرب  الدراسية،  املناهج  جمال يف حتدث  اليت التغيريات  دراسة ـ  3

 .ممكن حنو
 األخذ إمكانية مدى على لتعرفوا الرتبوية، البحوث  ونتائج التعليم، يف احلديثة  األساليب دراسةـ  4
 .مدارسنا يف هبا
 .مواجهتها وسائل على والتعرف بعمله، قيامه أثناء املعلم يواجهها  اليت املشكالت  دراسةـ 5

 :واملهن العلمي النمو وأساليب وسائل
 هذه من والعلمي املهين النمو جمال يف املعلم إليها يلجأ أن ميكن  اليت األساليب من العديد هناك

 :األساليب

 :العليا الدراساتـ 1
 تتيح ال التعليم، من مغلقة  مراحل بالدان  يف املعلمني إعداد ومعاهد كليات  كانت قريب وقت حىت

 عدد يوجد احلاضر، الوقت يف  ولكن .تعطيها اليت  الشهادات  بعد ملا الدراسة متابعة  فرص  خلرجييها
 الدراسة فهناك .العليا دراساهتم الستكمال بيةالرت  كليات  يف املتخرجني العلوم معلمي أمام الفرص من
 عليها للحاصلني ميكن الرتبية،  يف  اخلاصة الدبلوم درجة على للحصول الرتبية  كليات  تنظمها  اليت

 الرتبية كليات  يف للمتخرجني ميكن كما .الرتبية يف املاجستري درجة على للحصول رسالة حتضري
 .العلوم يف البكالوريوس جةدر  على للحصول العلوم بكليات  االلتحاق
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 يف وتقرتح اجملال هذا يف اجلهود من مزيد بذل من البد  أنه إال للمعلمني الفرص هذه  مثل وجود ومع
 :يلي ما اجملال هذا

 يف جتمع  (املاجستري أو  الدبلوم مستوى على سواء ) العلوم ملعلمي العليا الدراسات  من نوع  تنظيم •
 الفرصة تتاح حىت التدريس طرق وخاصة  الرتبوية، املواد ودراسة مية،العل  املادة دراسة بني واحد إطار
  .مدارسنا حتتاجه ما وهذا تدريسها، وطرق العلوم دراسة يف التعمق من ملزيد املعلمني أمام

 املادية احلوافز طريق عن أرقى شهادات  على للحصول املعلمني من الراغبني تشجيع ينبغي •
 التوسع ينبغي كما .هبا يلتحقون اليت الدراسات  متطلبات  مع يتفق مبا عملهم وقت وتنظيم واملعنوية،

 .املختلفة التخصصات  جماالت  يف واخلارجية الداخلية البعثات  نظام يف
 أمام الفرصة  تتاح حبيث العليا،  الدراسات  قاعدة توسيع يف ابملراسلة التعليم وسائل من اإلفادة جيب

يا.         العل  الدراسات  يف االنتظام  من الظروف من غريها  أو كاين،امل البعد ظروف متنعهم الذين املعلمني
 (. 289،2007،ة )احلامد، زايد

 :التدريبية الربامج ـ 2
 أثناء املعلمني لتدريب برامج بتنظيم يهتم ال املعاصر عاملنا يف تعليمي نظام يوجد ال احلقيقة يف     
العربية،  ةاخلدم الدول  من   والتعليم الرتبية لوزارة اتبعة املعلمني بتدريب اصةخ إدارة توجد ويف كثري 
 من العديد اإلدارات  هذه وتنظم .املختلفة ابملناطق والتعليم الرتبية مديرايت  يف للتدريب إدارات  تتبعها
 أول، مدرس :مثل أعلى لوظائف إعدادهم مثل متنوعة أهداف إىل هتدف للمعلمني التدريبية الربامج

 يف  املعلمني مستوى ورفع  .وإنتاجها التعليمية الوسائل استخدام على املعلمني وتدريب وانظر وموجه،
 ( 2006اجلهراين،)  .واملهنية العلمية اجلوانب بعض

 أن بشرط التدريب،  برامج يف التوسع وجوب على  (2011السيد، اندية،)  مع الباحثة وتتفق
 أن سبق ملا تكرار جمرد وليس ،ديداجل هلم تقدم وأن للمعلمني، احلقيقة االحتياجات  أساس على تنظم

 وفقاً  التدريبية الربامج تصنف أن وميكن "املعلمني، عمل ظروف مع أوقاهتا يف تتالءم وأن .تعلموه
 ة: التالي لألنواع

 .العلمي ختصصهم جماالت  يف احلديثة ابلتطورات  املعلمني تعريف إىل وهتدف ة: علمي برامج .1
 يراد صحتها  ثبتت التعليم يف جديدة أساليب على منياملعل  تدريب إىل وهتدف  :تربوية برامج .2

 .التعليم معاهد يف هبا األخذ
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 تعريف  إىل وهتدف .املدارس يف  جديدة مناهج إدخال عند ضرورية  برامج وهية:  أتهيلي برامج .3
 .تدريسها وأساليب املناهج هبذه املعلمني

هتقومي برامج .4  والثقافية  االقتصاديةو  االجتماعية  ابلتطورات  املعلمني تعريف  إىل دف ة: 
 .وتدريبهم التطورات  هذه بني الربط لكيفية أمامهم الطرق وتوضيح للمجتمع،

 مديرية مستوى على سواء دورايً  تنظم أن ينبغي وهذه) تعليمية ورش أو (تعليمية ندوات  .5
 خطط  ووضع الدراسية  املناهج  املعلمون يناقش وفيها  التعليمية،  األقسام  مستوى أو التعليم

 .بشأهنا  الرأي ويتبادلون تواجههم اليت املشكالت  يعرضون كما  ريس،التد
 العملية والتدريبات  األنشطة مثل أخرى أساليب على الربامج اعتماد من البد أنه الباحثة وترى

 مقرتح تصور ووضع بدراسته  الباحثة  ستقوم ما هي التدريبية  الربامج وهذه واملناقشات، واملشاهدات 
 .حوله

 :والندوات تاملؤمتراـ 3
 القائم والعلمي املهين للنمو جيداً  وأسلوابً  املعلمني بني اخلربات  لتبادل جماالً  والندوات  املؤمترات  تعد
 فمنها  عدة، مستوايت  على والندوات  املؤمترات  هذه تكون  أن وميكن .اجلماعي والتنظيم اجلهد على

 ينظم ما ومنها هبا، احمليطة وابلبيئة هبا اصةاخل والعلمية الرتبوية املوضوعات  لتناقش املدرسة تنظمه ما
 حتيط اليت العامة واملشكالت  فيه  اجلديدة واالجتاهات  التعليم سياسة  ملناقشة القومي املستوى على

 واجلمعيات  والروابط املعلمني نقابة  فيها تسهم أن  ينبغي والندوات  املؤمترات  هذه  ومثل .املعلمني بعمل
 (2010، عزة،مصطفى) .ابرز  بدور  املهنية 

 

 :الفن اإلشرافـ 4
 يعد فأصبح .فحسب املعلمني تقومي على مقصوراً  يعد مل حبيث الفين اإلشراف مفهوم تغري لقد  

 التغري هذا أن الطبيعي ومن .ومجاعات  أفراداً  املعلمني لنمو الظروف هتيئة إىل هتدف  فنية عملية
 أيضاً  يقتضي كما  .والشخصية واملهنية علميةال الكفاية  ذوي  من الفنيون املوجهون  خيتار  أن يقتضي

 الفين، التوجيه  بوظائف هؤالء قيام تكفل اليت املناسبة  واألساليب الوسائل وتتخذ اخلطط، توضع  أن
 بعض تركيب وعلى الالزمة، العلمية املهارات  بعض على وتدريبهم املعلمني، مساعدة على والعمل

 .التجارب  وإجراء األجهزة،
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 :ملعلمنيا اجتماعاتـ 5
 ومنوهم حده على منهم كل منو  يف اهلامة الوسائل أحد يعد املعلمني بني واخلربة الرأي تبادل إن

 .واملهين العلمي منوهم يف املعلمني اجتماعات  تستغل أن ينبغي ولذلك  .كجماعة

 :واملهنية العلمية الكتب يف  والقراءة  االطالع ـ 6
 احلديثة والدورايت  الكتب، وقراءة االطالع فمداومة .املعلم لنمو املستمر السبيل  هو الذايت التعلم إن
 ينبغي هذا، جانب إىل .املرغوبة الكفاية  مستوى يف دائماً  يكون أن أراد إذا للمعلم، ضروري أمر

 وهيئات  والتعليم، الرتبية بوزارة  جيدر اليت والرتبية العلمية والدورايت  اجملالت  بعض يف املعلمني اشرتاك
 الذي اجلديد تضم أن بشرط إصدارها، يف التوسع والعلمية، املهنية والروابط املعلمني قابةون البحوث،

 .وثقافته عمله يف املعلم يفيد

 : االبتكارية واألعمال والبحث، الكتابةـ 7
 العلمي العمل جماالت  يف حقيقي قيادي دور أبخذ مطالب النامية الدول يف وخاصة  املعلم، إن 

 اجملالت  يف املقاالت  أو الكتب مستوى على سواء الكتاب  يف املعلمني اشرتاك أن شك  وال .واملهين
 قدراهتم إظهار هلم تتيح اجلديدة،  التعليمية املشروعات  وتنفيذ ختطيط ويف البحث ويف والدورايت 
 النمو وسائل أفضل  من كله هذا يعد الوقت نفس ويف القيادية،  وشخصياهتم الذاتية وجهودهم

 املناهج يف آرائه عن أو التدريس،  يف اخلاصة  خرباته عن الكتابة  حياول الذي فاملعلم .واملهين العلمي
 أو مراجع إىل للرجوع الدافع لديه يكون  سوف التعليم، يف جديدة  وأساليب وسائل عن أو  الدراسية،

 العلمية البحوث  يف املعلم ومسامهة .عمله يف ينمو وابلتايل وخارجه، الفصل  داخل عمله لتحليل
 على املعلم وتشجع .العصر مستوى يف دائما وجيعله معلوماته، جيدد واجلماعية، الفردية والرتبوية
 عملية النمو عملية من جيعل هام أمر عنها،  تقارير ونشر وجتريبها التعليم يف جديدة  أساليب ابتكار

 نطالب كنا وإذا .نيللمعلم  الذاتية اجلهود طريق عن التعليم تطوير يف يفيد الوقت نفس ويف وظيفية،
 أييت أن نتمىن إننا بل املالئمة؛ الظروف مجيع توفري من البد أنه ندرك  فإننا هذا، بكل ابلقيام املعلم

ي....                                              العلم وإبنتاجهم العمل يف بكفايتهم العام التعليم معلمي ترقيات  فيه  ترتبط الذي الوقت
 ( 2006دعمس،)

 :واملهن العلمي للنمو التخطيط مبادئ
 أساساً  يعتمد وأنه للمعلم، الذاتية الرغبة من أساساً  ينبع واملهين العلمي النمو أبن نؤمن أننا من ابلرغم
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 األخذ  خالل من وذلك  النمو،  هلذا املالئمة  الظروف توفري ضرورة نرى  أننا إال الذاتية،  جهوده على
 :اجملال اهذ  يف اهلامة املبادئ ببعض

 وقيمة  واملهين،  العلمي منوه  أمهية  بوضوح املعلم  يدرك أن البد  وابلتايل وظيفية، عملية  النمو إن .1
 يزيد أبنه املعلم يشعر مل ما فعاالً  يكون لن تدرييب برانمج فأي .لعمله ابلنسبة وسيلة أو برانمج كل
 يقابلها  اليت احلقيقية واقف وامل املشكالت  مواجهة على ويساعده عمله، أداء  يف كفايته  من فعال
 النظام يكن مل ما  ومهاراته، وقدراته  معلوماته إمناء إىل املعلم يسعى لن الوقت، نفس ويف .عمله  أثناء

 .واملهين العلمي النمو هذا بضرورة املعلم يشعر حبيث متطوراً  وأساليبه  التعليمي
 من نوعا املعلم جيد مل ما مث ومن .تستمر حىت التعزيز من نوع إىل دائماً  حتتاج النمو عملية إن .2

 يبذل أال احملتمل فمن واملهين، العلمي منوه نتيجة العمل يف كفايته لزايدة املعنوي، أو املادي التقدير
 املعلم تقدير نظم وضع  عند األمر هبذا  االهتمام إىل يدعو هذا ولعل .اجملال هذا يف  كبرياً  جهداً 

 .والوظيفية املادية وترقياته
 طريق عن هذا يكون  وقد .املمكنة السبل بكل واملهين العلمي النمو على املعلم تشجيع ضرورة .3

 الربامج أوقات  مع تتناسب حبيث  عمله أوقات  وتنظيم التشجيعية، واملكافآت  الدراسية،  املنح  نظام
 .قىأر  وظيفة لتوليه  ضرورايً  شرطاً  معني تدرييب برانمج يف االنتظام يكون  أحياانً  بل .له املتاحة 

 .واملهين العلمي النمو وأساليب وسائل من املعلم الستفادة املالئمة الظروف مجيع توفري ينبغي .4
 دون أوقاته مع تتالءم حبيث تنظم أن ينبغي التدريبية والربامج العالية، الدراسة استكمال فربامج
 مثل يوجد  ما أين للمعلم الربامج هذه مثل للتوصيل وسائل استخدام ميكن أحياان بل  له،  إرهاق

 تباع أو  املدرسية،  املكتبات  يف سواء  واملراجع الكتب  له توفر أن وجيب .واملراسلة واإلذاعة التلفزيون
 .مادايً  ترهقه ال زهيدة أبمثان له
 وقد .له املتاحة واملهين العلمي النمو وأساليب وسائل إىل يوجهه من دائماً  املعلم جيد أن جيب .5

 أن ميكن اليت والكتب الربامج عن الطرق بشىت اإلعالن أو الفنيني، املوجهني طريق عن ذلك  يكون
 ( 2009،مصطفى ،)عبد السالم .املعلم منها يستفيد

 : إعداد وتدريب املعلم
إن العملية التعليمية شاقة وصعبة ألن املعلم يف عمله يواجه مواقف متعددة حتتاج إىل معرفة بكيفية 

القيام بعمله على أكمل وجه ولذلك من  التعامل مع كل موقف من هذه املواقف ح ىت يتمكن من 
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هنا كان التدريب مهًما جًدا للمعلم حىت ينجح يف عمله فقد ُأجريت العديد من الدراسات حول "
تقييم وتدريب أداء املعلمني يف الرتبية العملية ومت وضع أدوات خاصة لذلك يف عدد من اجلامعات 

منيسوان وجامعة  جامعة كاليفورنيا  وجامعة مثل  ستانفورد  وجامعة  بوردو  وجامعة  نرباسكا  وجامعة   
 ( م2010،الشرعه")يومنج.

وأدواهتا   أساليبها  يف  الدراسات كلها  هذه  اختالف  من  الرغم  قد    اومنهاجيته فعلى  أهنا  إال 
اتفقت مجيًعا وأكدت على ضرورة تدريب املعلمني وعلى أن التدريب هلم جيب أن يُرّكز على اجلوانب  

   التالية: 
 

 :أواًل: اجلانب العلمي التخصصي
واجلامعات  واملعاهد  الكليات  من  التعليمية  املؤسسات  غالًبا  به  يقوم  التخصصي  العلمي  اجلانب  إن 
والتعليم  التدريس  من  يتمكن  مستوى  على  واجلامعات  الكليات  من  يتخرج  من  ليس كل  ولكن 

م العملي يؤثر بشكٍل كبري على قدرته للطالب فقد أثبتت الوقائع والتجارب العملية أن مستوى املعل 
للمعلم  اخلاصة  الكفاءة  عناصر  أحد  هي  العلمية  املادة  غزارة  ألن  وذلك  للطالب  التدريس  على 
ويتضح ذلك عن طريق ميل الطالب وإعجاهبم وحبهم وإقباهلم على معلمهم بسبب ما جيدونه لديه 

 من حسن تصرف.
املؤسسات التعليمية يف إعداد املعلمني وتدريبهم    على الرغم من الدور الفّعال الذي تقوم به 

 لكن املعلم حيتاج إىل إعداد من نوٍع خاص كما يلي:  
إرشاد املعلم إىل أهم املرجع الضرورية الالزمة للمادة املتخصص فيها واليت سيقوم بتدريسها   .1

 للطالب. 
سها املعلم حىت يتمكن  دورات خاصة يف القضااي العلمية املتعلقة يف املناهج اليت سيقوم بتدري .2

من التعامل معها بكل سهولة ويسري حيث أنه كثريًا ما خيتلف ما درسه املعلم يف جامعته مع 
 ( 17، م2013ما يتم تدريسه. )العامري، عبد هللا، 

 :: اجلوانب الشخصية والنفسيةاً اثني
التدريس بدافع    االختيار املناسب للمعلمني الذين يكون لديهم رغبة وموهبة يف العمل يف مهنة .1

 شخصي وحب هلذه املهنة العظيمة ألن ذلك ينعكس ابإلجياب على العمل. 
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االختيار املناسب ملن يتم ترشيحهم يف التدريس حبيث يكونون ذوي شخصية قوية ويتمتعون   .2
حبسن املظهر واخللو من العيوب اخللقية والنطق السليم لعدم تشتت انتباه الطالب عند الشرح  

 إليهم.
من يتم اختيارهم للعمل مبهنة التدريس أن ما يقومون به من مهنة سامية ألن هذه املهنة  إقناع   .3

آاثر   له  هبذا  املعلمني  شعور  يكون  وابلتايل  الكرام  والرسل  السالم  عليهم  األنبياء  مهنة  هي 
 ( 17،م 2013عبد هللا، هبم وعلى عملهم كذلك. )العامري،إجيابية على عالقاهتم مع طال

 :ب املهن امليداناثلثًا: اجلان
املقصود ابجلانب املهين هو تدريب املعلم على كيفية تنفيذ دوره كمعلم ولكن احلقيقة هي أن املعلمني  
الذين درسوا يف كليات الرتبية قد تلقوا تدريًبا عملًيا على بعض القضااي الرتبوية الالزمة للمعلم ولكن 

التعليمي   املوقف  يف  الطالب  املعلم  يواجه  املرحلة  عندما  أثناء  التدريب  عن  خيتلف كثريًا  احلقيقي 
 الدراسية. 

املعلم  يكون سالح  أن  يكفي  ال  فقط  وحده  العلم  أن  أدركوا  أهنم  املسلمني  مفاخر  من  إن 
وعرفوا أبنه جيب أن ُيضاف فن الرتبية إىل العلم كي يتمكن املدرس من دراسة نفسية الطفل واالتصال 

كي يكون جسرًا يوصل خلاله العلم إىل عقل الطالب حيث قال ابن   العاطفي به والنزول إىل مستواه
الذي  الصعب  للمهر  أنه كالرايضة  ولطف، حيث  ودربة  معرفة  إىل  "والتعليم صناعة حيتاج  عبدون: 

 ( 17،  م2013عبد هللا، حيتاج إىل سياسة ولطف حىت يقبل ويراتض التعليم" )العامري،
 

 :اململكة يف  نيملاملع تدريب

 التقدم ذلك  مظاهرها أوضح  من لعل هائلة  وتقنية معرفية ثورة .املاضيني العقدين خالل ملالعا شهد
 الرتبية حقل يف حدث  الذي للتقدم نتاجا التطورات  هذه جاءت  ولقد .اآلن نشهده الذي احلضاري
 اءاالرتق ضرورة  املتقدمة اجملتمعات  أدركت هنا ومن،  خاص وجه على املعلمني جلهود ومثرة والتعليم،
اجلندي،  )  ".  اخلدمة أثناء  ابلتدريب" يعرف أصبح فيما اجلهود هذه وجتلت وكفاايهتم، ابملعلمني

 ( 2000عليا،

و  موسوعة"   األول، اجمللد)  عام مائة يف السعودية العربية اململكة يف التعليم اتريخ تشري 
 مفاهيم تطور يعةطب تتطلبها مسألة واستمرارها اخلدمة أثناء التدريب برامج تصميم أن (.502ص
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 ابالستمرارية يتسم التدريب فهذا .املساعدة الرتبوية والوسائل التدريس أساليب وتنوع وجتددها الرتبية،
 التدريس،  مهنة  يبدأ أن  بعد املعلم به  يقوم نشاط مبثابة يعد فهو هنا  ومن للمعلم، املهين النمو  ليواكب
 "املهين عمله تنمية  بغرض وذلك 

 ملواكبة بدوره االرتقاء ضرورة من انطالقاً  املعلم بتدريب اململكة اهتمام جاء أنه الباحثة  وتذكر
 برامج وركزت  والنفسية، الرتبوية اجملاالت  يف وكذا التخصصية، العلمية اجملاالت  يف املستجدات 

 املعاهد من وغريها الرتبية  كليات  خرجيي من وتعليمياً، مهنياً  املؤهلني املعلمني على التدريب
 اليت املشكالت  حل على ومساعدهتم التخصص، جمال يف ابجلديد تزويدهم  بقصد خصصةاملت

 من وافيا قسطاً  ينالوا أن دون ابملدارس التحقوا الذين املعلمني تدريب إىل إضافة ميدانيا،  تعرتضهم
 .املهين اإلعداد برامج

 من وغريها كة اململ  يف املعلمني بتدريب االهتمام مظاهر" أوضحأن   (2004األمحد )يذكر  
 ترتقي اليت ابلنوعية التدريبية الربامج توفري يف ابلتعليم املعنية الوزارات  جهد يف  متمثالً  جاء اخلليج دول
 :لتشمل الربامج هذه وتتنوع  التعليم، مبهنة

 أولئك  وخباصة املعلمني، بني املوائمة لتحقيق وذلك  وظروفها، املدارس حاجات  تليب اليت الربامج •
 جديدا ووسطا جماال يعد  الذي  املدرسي الواقع وبني األوىل، عملهم سنوات  يف  للمهنة نيفدو  الذين

 .هلم ابلنسبة
 كيفية على املعلمني تدريب  تستهدف  وهذه احلديثة،  التقنية  مستحداثت  على التدريب  برامج •

 واالتصاالت  لقة،املغ التلفزيونية والدوائر اللغة، وخمتربات املربمج، كالتعليم عملهم  يف التقنيات  توظيف
 .العلمية املختربات  وكذلك  واإلنرتنت احلاسبات  واستخدام الصناعية، األقمار عرب

 األخرى، االجتماعية والعلوم والرتبية، االجتماع علم إسهامات  إبراز على تركز عامة ثقافية برامج •
 .املتعددة  وحاجاهتم التالميذ فهم على املعلمني ملساعدة

 التعلم مصادر على التعرف  من متكنهم اليت واألساليب  ابملنهجيات  تدربنيامل تزود  تدريبية  برامج •
 .أتثريها ومدى والثقافية،  االجتماعية البيئة  يف  املتوفرة املختلفة واملؤمترات  املدرسة،  خارج

 (2004)األمحد،
 ألسلوب وا تقدميه، يف  أكثر أو أسلوب  إىل حيتاج برانمج فكل الربامج، بتنوع التدريب أساليب وتتنوع
 األسلوب  على تدرييب برانمج أي جناح ويتوقف آخر، لربانمج يصلح ال قد  لربانمج يصلح قد الذي
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  :املعلمني تدريب يف املستخدمة األساليب" هذه أهم ومن .هبا يقدم اليت والطريقة
 احملاضر  بني مناقشات  وتعقبها  جمال، كل يف املتخصصون هبا  يقوم اليت النظرية  احملاضرات  •

 احملاضر.   موضوع يف رسنيوالدا
 والتقنيات  املعملية األجهزة واستخدام والتجريب، امليدانية الزايرات  وتشمل تطبيقية، دراسات  •

 .النموذجية والدراسات  الرتبوية،
 .املصغر والتدريب العمل وجمموعات  والدراسات، البحوث  إعداد •
 قدامى قبل من أدائهم تقومي  مث  لية،فع تعليمية مواقف يف املتدربني وضع طريق عن امليداين التدريب •

 .التخصص  وخرباء املعلمني،
 .وبصرايً  مسعياً  املسجلة التعليمية النماذج خالل من التدريب •

 التدريبية الربامج تقدمي يف اململكة جبامعات  الرتبية كليات  مع والتعليم الرتبية  وزارة وتتعاون       
 تبعاً  خمتلفة أشكاالً  املعلمني تدريب ويتخذ .راحل امل خمتلف ويف مستوايهتم كافة على للمعلمني
 : يلي ما املتبعة  التدريب صور أوضح ومن املتدربني،  ونوعية حتقيقها املراد لألغراض

 اإلدارة أو  املدرسة، نطاق يف للمعلمني يتم الذي  التدريب وهو :العمل رأس على لتدريبا •
 التعليمية القيادات  من التدرييب الربانمج يُعتمد التدريب من النوع هذا ويف يتبعوهنا،  اليت التعليمية

  .التعليمية العملية أببعاد والفهم الوعي وتنمية للمعلمني، التدريسية املهارات  صقل بغرض
 ملواكبة  أتهيله وإعادة املعلم إعداد جتديد يستهدف الذي التدريب وهو  :التجديدي التدريب •

 التدريب هذا تنظيم يتم ما وغالباً  التعليم، تقنيات و  التدريس  وطرق  املناهج جمال يف املستجدات 
 .املعلمني وكليات  والتعليم الرتبية  وزارة  بني ابلتنسيق

 أتهيلهم يستكملوا حىت الرتبية كليات  خرجيي غري من للمعلمني ابلنسبة ويتم :التأهيلي التدريب •
 أشهر أو الدراسي امالع تتخلل أتهيلية دورات  شكل يف التدريب هذا وينتظم والثقايف، املهين

 ملدة مسائي تدريب من الرتبية  كليات  تقدمه ما  التدريب من النوع  هذا حتت ويندرج الصيف،
   "...الرتبية يف العام الدبلوم درجة على  املعلم بعده حيصل عام

 أو اجلامعي، املستوى يف سواء املعلم إعداد جمال يف احلاصلة التطورات  أن الباحثة ترىكما  
 مبا والتطوير اإلعداد لربامج  جتويد إىل حباجة اإلجنازات  هذه أن إال هائاًل، منواً  يشهد ي،اجلامع دون

 .الراهن املعلوماتية عصر يف العلمية للمستجدات مواكبة جيعلها
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 بدوره االرتقاء ضرورة من انطالقاً  املعلم بتدريب اململكة اهتمام جاء أنه الباحثة ت ذكر و 
 برامج وركزت  والنفسية، الرتبوية اجملاالت  يف وكذا التخصصية، العلمية االت اجمل يف املستجدات  ملواكبة

 املعاهد من وغريها الرتبية  كليات  خرجيي من وتعليمياً، مهنياً  املؤهلني املعلمني على التدريب
 اليت املشكالت  حل على ومساعدهتم التخصص، جمال يف ابجلديد تزويدهم  بقصد املتخصصة

 من وافيا قدراً   ينالوا أن دون ابملدارس التحقوا الذين املعلمني تدريب إىل افةإض  ميدانيا، تعرتضهم
 أو اجلامعي، املستوى يف سواء املعلم إعداد جمال يف احلاصلة  التطورات  أن كما،  املهين اإلعداد برامج
 مبا لتطويروا اإلعداد لربامجحتسني   إىل حباجة  اإلجنازات  هذه أن  إال هائاًل،  منواً  يشهد  اجلامعي، دون

 .الراهن املعلوماتية عصر يف العلمية للمستجدات مواكبة جيعلها

 :اململكة يف  التعليمي النظام مشكالت بعض
 :املعلم دور تقليدية مشكلة

 املشاهد أن  إال وتدريباً،  إعداداً  اململكة يف املعلمني مبستوايت  لالرتقاء  امللموسة اجلهود من الرغم على
 على املعلم واجبات  يقصر الذي  الدور  وهو املعلمني، من الكثرة لدى ليديالتق الدور  استمرار  هو

 يتخذ الذي  والتقومي املواعظ،  وإلقاء  التعليمية، للمادة الطالب حفظ ومتابعة  التلقيين، التدريس
 السياق يف املعلم دور فيه اختلف الذي الوقت يف حيصل هذا .األحيان أغلب يف قسرية أشكاالً 
 السليم، والتفكري الفهم على هلم وموجهاً  تالميذه، مع املعرفة عن ابحثاً  فأصبح راملعاص الرتبوي

 ....ونفسياً  اجتماعياً  ومرشداً  ومعاجلاً  احلديثة، التعليمية  للتقنية ومستخدماً 

 :املعلمني تدريب برامج  فاعلية نقص مشكلة

 اختالف  على الدول فإن ،تربوي  نظام  أي يف املعلم به  يضطلع الذي  احملوري  الدور  من انطالقاً "
 إاتحة من وغاايهتا، اهتماماهتا  كل ابملعلم واالرتقاء التعليم مهنة تويل االجتماعية وأهدافها فلسفتها

 فعلى األساس هذا وعلى واالجتماعية،  االقتصادية الظروف وتيسري املستمر، املهين النمو فرص
 مدى  تعكس خاصة؛  نظرة وتدريبه  املعلم إعداد برامج  بنوعية االهتمام قضية  إىل ينظر أن البعض
 .القضية بتلك  اجملتمعات  اهتمام

 يف األولوايت  سلم يف متقدماً  موقعاً  حيتل فإنه اخلدمة، أثناء املعلمني تدريب ألمهية ونظراً 
 اخلدمات  تقدمي يف اهلائل التوسع  بسبب أمهيته  تضاعفت وقد السعودية،  العربية ابململكة  الرتبوي  اجملال
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 .األخرية العقود خالل اململكة شهدهتا اليت الطالب  أعداد يف الكبرية للزايدة ونتيجة ة،الرتبوي
 نظراً  به؛  لاللتحاق التنافس على اجلميع يشجع التدريب  نظام أن إال إلزامياً  ليس اململكة  يف والتدريب

 . (289،2007،ة زايداحلامد،  )."التدريبية  للدورات  املعلمني ابجتياز ترتبط مادية حوافز لوجود
 املشاهدات  أن  إال اململكة، يف املعلمني تدريب بعملية االهتمام هذا مع أنه الباحثة وترى

 اجلوانب على االقتصار أمهها من لعل التدريب، هذا تواجه مشكالت  مثة أن عل تؤكد الواقعية
 ملتطلبات ا  توفري يستهدف وال  التدريبية، االحتياجات  حتديد على يقوم ال التدريب  وأن  النظرية،
 تدريب سجل يشهدها اليت الكبرية الطفرة من الرغم  على وذلك  املستقبل، معلم حيتاجها اليت التدريبية 
 .العامل مستوى على املعلمني
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 االجتاهات احلديثة يف تدريب معلمي الكيمياء.   الثان:املبحث 
 

 : فلسفة التنمية املهنية للمعلمني
شاملة   تُعد كلمة  التنمية  اليت  إن  األداة  تعد  أهنا  حيث  معني  مهين  جمال  يف  التنمية  وتعين  جامعة 

يستخدمها املعلمني لتدعيم مهاراهتم الشخصية يف جمال املهنة ويف جماهلم التخصصي الذي يدرسونه  
لذلك يُعترب النمو واالستمرار من أهم مميزات املهنة يف هذا العصر املتطور فيحرص اجملتمع دائًما على  

والتطوير يف تربية املعلمني تربية مستمرة ألن الرتبية املستمرة تساهم بشكٍل كبري يف االرتفاع التجديد  
مبستوى كفاءة املعلم املهنية حيث أن املعلم الذي ال ينمو يف مهنته يُعد عبًئا وعالًة ثقيلة على املدرسة  

أيًضأ م إنتاجه وفعاليته ويكون  التناقض يف  نواحي عديدة فيكون دائم  النشطني يف  ثل سيء لزمالئه 
 ( 24،م2009الطموحني. )علي،

أيًضا النمو املهين للمعلم ذو أمهية كبرية ملساعدته يف مهنته وعمله وذلك ألن مهنة   عديو ...."
التدريس هي فن وعلم يف وقٍت واحد وعندما يكون النمو الشخصي ضروراًي للمعلم على اعتبار أنه  

املعلم يف أمس احلاجة إىل النمو املهين الذي يكون على أسس  يتعلق بنمو شخصيته بصفة عامة فإن  
وعمله مهنته  جمال  يف  املستحدثة  العلمية  األساليب  لتطوير  قدراته  تطوير  أجل  من  .  "علمية 

 ( 25،م2009)علي،
 :أهداف التنمية املهنية للمعلمني

املهن  التنمية  حتقيق  إىل  تسعى  تطلعات  للمعلمني  املهنية  التنمية  أهداف  االرتفاع  تُعد  اجل  من  ية 
 مبستوى أداء املعلمني يف ظل أسس وقواعد حمددة وتشتمل هذه األهداف على ما يلي:

 تنمية معارفهم ومهاراهتم وقدراهتم املهنية تكاملية عملًيا وعلمًيا.  .1
 زايدة كفاية املعلمني اإلنتاجية وحتسني أسلوب أدائهم.  .2
جم .3 إىل  حيتاجون  الذين  املبتدئني  املعلمني  برفع  مساعدة  اخلاصة  املتطورة  األنشطة  من  موعة 

 كفاءاهتم املهنية. 
 تعويض نواحي القصور يف إعدادهم األساسي. .4
 التعرف على اسرتاتيجيات التعلم والتعليم.  .5
 زايدة الوعي املهين لدى املعلمني. .6
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 تنمية قدرات املعلم واستعداداته العقلية فضاًل عن تكامل شخيصته ابملعرفة والعلم. .7
 هين النوعي والدراسات التجديدية لالطالع على التكنولوجيا املستحدثة وإتقاهنا. التدريب امل .8
 تدريب املعلمني على حل املشكالت املهنية والرتبوية اليت تواجههم أثناء العمل.  .9
 تعريف املعلمني مبا يستجد من تغريات يف بنية التعليم وأهدافه ومناهجه. .10

تسعى إىل حتقيق التكامل يف شخصية املعلم أهنا ق ذكرها هذه األهداف اليت سبوالحظت الباحثة من 
املهنية من مجيع اجلوانب املعرفية والسلوكية والتخصصية من اجل مواكبة التطورات العاملية املستمرة يف  

يتم  الحظت  مجيع اجملاالت كما   نظرية دون معىن عندما ال  تبقى كعبارات  األهداف  أن هذه  أيًضا 
     .. علي هلا يف ضوء اإلمكانيات البشرية واملادية املناسبة هلا واليت تساهم يف إجناحها.اقرتاهنا ابلتنفيذ الف

 ( ه1435عون،)
 : الكفاءات الضرورية للمعلم

 : أواًل: الكفاءات الشخصية للمعلم
بينه وبني طالبه حيث أنه هو الرابن الذي ُيسّخر  إن املعلم يلعب دورًا مهًما يف إجياد املودة واحملبة 

اإلجيايب  مهار  التفاعل  إجياد  وبراعته يف  وبني طالبه،  ته  الشخصيكان من  لذلك  بينه  اليت املقومات  ة 
 : (م2010ما ذكره مصطفى) البد وأن تتوفر يف املعلم

ول هللا عز  اإلخالص والتقوى حيث أهنما عامالن ضروراين لنجاح أي معلم عند أداء رسالته لق .1
العزيز يف كتابه  الَّذِّيوجل  اْلَعزِّيُز  َخَلَق    :﴿  َوُهَو  َعَماًل  َأْحَسُن  أَيُُّكْم  ُلوَُكْم  لِّيَـبـْ َواحْلََياَة  اْلَمْوَت 

 [.2اْلَغُفوُر﴾]امللك:
قوة الشخصية حيث أهنا تُعد عاماًل هاًما جًدا يف جناح أي معلم عند إدارة صفه وحسن قيادته  .2

صوت أو الصراخ أو لطالبه وذلك من خالل حديثه إليهم ونظراته هلم دون اللجوء إىل رفع ال
 محل العصا والوعيد والتهديد بل مبا ميلكه املعلم من قدرات قياديه وغزارة علٍم وحمبٍة لطالبه. 

النظر   .3 وبُعد  األساليب  وتنويع  املرن  العقل  إىل  حيتاج  إليه كما  حيتاج  املعلم  أن  حيث  الذكاء 
م واجتاهاهتم ومستوايهتم  ابإلضافة على أنه حيتاج إىل تفهم نفسيات املخاطبني وواقعهم وعقوهل

اخللفية حيث أن من عالمات ذكاء املعلم حفظ أمساء طالبه ومناداهتم به إايه لرفع معنوايهتم 
 وجذهبم إليه. 

احلماس حيث أنه البد من إظهار احلماس الالزم يف عمل املعلم بدرجة إجيابية من أجل إاثرة   .4
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 اس وفعالية. الطالب ودفعهم حنو عملية التعلم واملشاركة فيها حبم
العزيز .5 لقول هللا عز وجل يف كتابه  فَبَِّمااحللم واحلزم  َفظًّا    :﴿  َوَلْو ُكْنَت  هَلُْم  لِّْنَت  اَّللَِّّ  مَِّن  َرمْحٍَة 

َعَزْمتَ  فَإَِّذا  اأَلْمرِّ  يفِّ  َوَشاوِّْرُهْم  هَلُْم  َواْستَـْغفِّْر  ُهْم  َعنـْ فَاْعُف  َحْولَِّك  مِّْن  النـَْفضُّوا  اْلَقْلبِّ    َغلِّيَظ 
اَّللََّ حيِّبُّ  فـَتَـَو  إِّنَّ  اَّللَِّّ  َعَلى  توجيه رابين من هللا جال  159﴾]آل عمران:اْلُمتَـوَكِّلِّنَي  كَّْل  فهذا   ]

 وعال موّجه إىل املعلم األول وهو رسولنا حممد صلوات هللا وسالمه عليه. 
حسن املظهر ألن املعلم هو حمط أنظار الطالب فتبقى عيوهنم شاخصة إليه طوال الوقت الذي   .6

الطالب  ألن  وذلك  نفسه  ينسى  وال  مبظهره  يهتم  أن  املعلم  على  جيب  لذلك  بينهم  يقضيه 
فيه   تتوفر  النظر عن اختالف حجمه أو طوله أو عمره عندما  حيرتمون معلمهم وحيبونه بغض 

 مميزات ومسات معينة.
َ تـَُقوُلوَن    أَيُـَّها الَّذِّينَ   :﴿ ايَ الصدق يف القول والعمل لقول هللا عز وجل يف كتابه العزيز .7 آَمُنوا ملِّ

    [3، 2الصف:]تـَْفَعُلوَن ﴾َما ال تـَْفَعُلوَن*َكرُبَ َمْقًتا عِّْنَد اَّللَِّّ َأْن تـَُقوُلوا َما ال 
لذلك كان من الواجب على املعلم أن يكون صادقًا مع طالبه ومع نفسه وأن يلتزم مبا يقوله  .8

ملعلم عندما خُيالف قوله فعله فسيخسر  ويكون صادقًا يف فعله كي حيرتمه طالبه وحيبونه ألن ا
 دينه أواًل مث بعد ذلك خيسر ثقة طالبه وحمبتهم اثنًيا.  

 (2010مصطفى،) احرتام العلم وإعزازه. .9
 :اثنًيا: الكفاءات العلمية للمعلم

خلقه   وتقّوم  املعلم  روح  هُتذب  واسعة كي  عامة  ثقافة  إىل  حتتاج  اليت  املهن  من  التدريس  مهنة  تُعد 
وتنظم عقله وتنميه وهُتذب ذوقه الفين وتكشف ما لديه من قدرات إبداعية واستعدادات فنيه وسلوكه  

 لذلك جيب على املعلم أن يكون لديه كفاءات علمية مثل: 
القدرة على تقدمي   .1 لديه  ثقافته كلما كان  ازدادت  ثقافة عامة واسعة ألنه كلما  أن يكون ذو 

للت العلمية للطالب ويكون قادرًا  إليه وحيبونه وذلك ألنه املادة  عامل معهم فيجذب الطالب 
يعتقدون أبنه ميتلك قدرات عالية ميكن أن يستفيدوا منها لذلك جيب على املعلم أال حيصر  
العلوم األخرى كذلك حىت ولو جانًبا   نفسه يف ختصصه فقط بل جيب عليه أن يطلع على 

 بسيطًا.
امهم ألن املعلم عندما يريد أن ميتلك متعمق يف مادته كي جيذب الطالب إليه ويكسب احرت  .2
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 قلوب طالبه عليه أن ميلك عقوهلم أواًل مبا يُقدمه إليهم من معرفة وعلم. 
ثورة   .3 يعيش  ألنه  التغري  شديد  اليوم  عاملنا  ألن  مادته  يف  وابحث  انٍم  يكون  أن  املعلم  على 

و جديد جيد نفسه متأخرًا تكنولوجية هائلة يتبعها ثورة معرفية موازية هلا فمن ال يُتابع كل ما ه
جًدا وقد فاته الركب لذلك فإن املعلم الذي ال يُطور من نفسه دائًما ويبحث وجيتهد سيجد  

 نفسه يركض خلف طالبه وال يستطيع أن يلحق هبم مهما أسرع اخلطى. 
َاعلى املعلم أن يكون متواضًعا وموضوعًيا لقول هللا عز وجل يف كتابه العزيز .4 اَّللََّ    خَيَْشى  :﴿ إِّمنَّ

[ لذلك فإن املعلم احلقيقي هو الذي يعرف قيمة العلم ويعرف  28مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلُعَلَماُء﴾]فاطر:
أبنه مهما ارتقى وتعلم يبقى طالب علم وال يغرت بعلمه على أحد لذلك فإن املعلم املتواضع ال  

البه ويكرب حبهم  يرتدد يف قول ال أدري عندما ال يدري شيًئا معيًنا وبذلك يكرب يف عيون ط
 له. 

املعلم انٍم مهنًيا ابإلضافة إىل أنه جيب أن يكون انٍم يف مادته العلمية وتعمقه فيها لذلك جيب   .5
على املعلم أن يكتب ويقرأ يف الكتب الرتبوية اخلاصة مبهنة التدريس كي يتعرف على أساليب  

تعامل مع الطالب وكيفية  التدريس والوسائل التعليمية الضرورية لعمله وأن يتعرف على فن ال
اخلاصة ابألمور   والدراسات  ابلبحث  إال  ذلك  يتحقق كل  وال  التعليمية  املناهج  مع  التعامل 

 الرتبوية. 
حمبواًب   .6 الطالب كلما كان  مع  تعامله  طريقة  يف  ُمبدًعا  يكون  عندما  املعلم  ألن  ُمبدع  املعلم 

نفور والسآمة وامللل. )العامري، عبد وذلك ألن الروتني الدائم والراتبة يف العمل يؤداين إىل ال
 (23م، 2013هللا، 

 : مفهوم إعداد املعلم
املطلوب  املهارات واالجتاهات واملعارف  تنمية  يُعد اإلعداد عملية دينامية مقصودة خمططة من أجل 
 توافرها يف عدد معني من األفراد ولكن بطريقة منظمة كي يتمكنوا من القيام أبداء أدوارهم املستقبلية 

وكي يتمكنوا أيًضا من االستفادة من اإلمكانيات البشرية واملادية املتوفرة يف املؤسسات إىل أقصى حد 
ممكن من أجل الوصول إىل رفع الكفاية اإلنتاجية هلؤالء املؤسسات أو األفراد لذلك فإن إعداد املعلم  

متخصصة مثل كليات الرتبية  يُعد هو التحضري األول للفرد كي يزاول املهنة وتتواله مؤسسات تربوية  
اخلدمة.  قبل  املعلمني  وإعداد  تدريب  يُطلق عليها  وأحيااًن  املعلمني  إعداد  يُطلق عليها معاهد  ما  أو 
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 (31م، 2015حممد، سارة )
 : اإلعداد والتأهيل والتدريب للمعلم

ا إىل  ابلنسبة  أما  التعليم  مهنة  يزاول  أن  أجل  من  للمعلم  األولية  الصناعة  هو  فهو  اإلعداد  لتأهيل 
الرتبوي  املؤهل  على  احلصول  أجل  من  اختصاصه  حسب  وثقافًيا  علمًيا  للمعلم  الرتبوي  اإلعداد 
واألكادميي وأخريًا التدريب هو العمليات اإلمنائية اليت يتلقاها املعلم أثناء اخلدمة بغرض مواكبة التطور  

 ( 53، م 2009علي، ء واللذلك فهو أمر مهين تربوي يستمر ابستمرار العملية الرتبوية. )
 : أمهية إعداد املعلم

الوصول إىل تلك   يتم إال من خالل حتديد أهداف معينة والسعي من أجل  إن أي عمل انجح ال 
وحتديد    املعلمالبد وأن يكون ترمجة سابقة إلعداد    املعلماألهداف وحتقيقها ولذلك فإن برانمج إعداد  
 علمية اإلعداد هذه.أهداف إعداد املعلم يف املؤسسات اليت تقوم ب

البد وأن يكون إعداد املعلم عملية متصلة بدون انقطاع حبيث تكون مستمرة مدى احلياة   .1
 املهنية. 

البد وأن تكون األهداف متكاملة فيما بينها ومتكاملة أيًضا مع األهداف العامة للرتبية   .2
 يف اجملتمع ككل.

يدوا من هذا يف حتسني أحواهلم  مداد الطالب ويستفجيب أن يكون إعداد املعلم ملهًما إل .3
 اخلاصة والعامة وتطوير العملية التعليمية. 

هذه   .4 بني  النسيب  للتوازن  وحُمققة  اجلوانب  جلميع  شاملة  اإلعداد  عملية  تكون  أن  جيب 
 اجلوانب أيًضا.

البد وأن تؤكد على در التبادل العلمي والثقايف واملعريف بني مؤسسات اإلعداد ومثيالهتا   .5
ع الواحد وكذلك مثيالهتا ابلدول اإلسالمية والعربية واألجنبية مما يساعد هذا  داخل اجملتم

 على االستفادة من االجتاهات احلديثة املناسبة. 
ينتقل  .6 الرتبية اإلسالمية يف الطالب ألن هذا  البد وأن تؤكد على ضرورة حتقيق أهداف 

 بعد ذلك إىل تالميذهم يف مستهل حياهتم العملية.  
د على أن يعرف الطالب ويدرك ويفهم قيمته كإنسان جدير ابالحرتام يؤمن البد وأن تؤك .7

 ه( 1435عون،)  التوحيد.ويدين لعقيدة مساوية أساسها هو 
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 :متطلبات إعداد معلم املستقبل
إن الواقع الذي يعيش فيه اإلنسان اليوم خيتلف بكثري عن املاضي لذلك فإنه يُفرض علينا متطلبات 

إعداد م قابلة لالستخدام،  جديدة من أجل  املعلومات وحتويلها إىل معرفة  التقاط  قادرين على  لمني 
التعلم والتكيف بسرعة وامتالك املهارات الالزمة لذلك، إتقان التعامل مع التكنولوجيا املعتمدة على  
الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات وتطبيقات ذلك يف جمال العمل، التعاون والعمل ضمن فريق وإتقان 

رات االتصال اللفظية واالفرتاضية والكتابية، التحرك بسرعة واإلحساس بضرورة االستعجال والتغري مها
 ( 34، م 2015حممد،  سارة بسرعة يف متابعة التغريات اليت حتدث يف اجملتمع. )

 : تدريب وإعداد املعلمني مفاهيم يف 
إىل حتسني هتدف  تطبيقية  عملية  منظومة  بناء  إىل  الرتبوية  النظم  ومهارات  تسعى  ممارسات  وتطوير   

معلميها، لتكون أكثر كفاءة وفعالية يف تلبية احتياجاهتم واحتياجات املدرسة واجملتمع. فمهنة التعليم 
مل تعد تقوم على الفطرة واملوهبة واملمارسة فحسب، بل ال بد من إتقاان ألصول والقواعد واألساليب 

والنظرايت الرتبوية والنفسية، إىل جانب التدريب    الفنية القائمة على أسس علمية مستمدة من الطر
 والتأهيل واإلعداد، فنوعية املعلم هي مفتاح حتسني أداء الطالب.

 أوال: مفهوم التدريب املستمر  
التنمية املهنية، والتدريب املستمر ميثالن اسرتاتيجيتني ملتحمتني، ومتثالن مدخلني هامني ملنظومة تعليم  

ان يف أثناء اخلدمة الرتبوية، تنفذ األوىل يف سياق اهليئة التدريسية، وتوجيه وتدريب  املعلم، وكالمها ينفذ
قبل  من  خارجيا  الثانية  تنفذ  بينما  املعلمني  خربة  ضوء  يف  املنظمة  الذاتية  األنشطة  أو  الزمالء، 

 املتخصصني. 
 اثنيا: مفهوم الكفاايت املهنية

املهارا على  الرتكيز  من  الكفاية  تعريفات  مشولية  تتنوع  األكثر  املفاهيم  على  الرتكيز  إىل  احملدودة  ت 
جمموعة   وتطوير  امتالك  به  يقصد  للكفاية  الشمويل  املفهوم  أبن  القول  وميكن  ومرتبطة(،  )متكاملة 
املناطة   املهمة  أداء  سياق  يف  تستخدم  اليت  املتكاملة  والقيم  والسلوك  واملهارات  املعرفة  من  معقدة 

ظام الرتبوي املدرسي ال تتم مبعزل عن حتسني الكفاايت اليت ميتلكها ابلشخص، إن عملية تطوير الن
املعلم، وأن عملية عمل قوائم ابلكفاايت اليت جيب أن ميتلكها املعلم ليست ابملستحيلة رغم كون هذه  

 الكفاايت متعددة:
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 كفاايت متعلقة مبعرفة التخصص. -
 كفاايت متعلقة مبعرفة خصائص املتعلمني.  -
 عرفة طرق التدريس. كفاايت متعلقة مب -
 كفاايت متعلقة مبعرفة املنهج.  -
 كفاايت متعلقة ابملعارف العامة. -

 اثلثا: مفهوم املساندة املهنية
إن املساندة املهنية جتسد مكوان من مكوانت التنمية أو التطوير املهين، إضافة إىل مكونني آخرين مها: 

 التدريب املهين، والرتبية املهنية. 
املسا والتوطني ويشري مفهوم  العمل  الوظيفي، وحتسني ظروف  مناخا الستقرار  توفري  إىل:  املهنية  ندة 

 داخل املدارس لفرتة طويلة. 
 رابعا: التلمذة )التمَهن( 

واالهتمام   الرتبوي  الثقل  مركز  وبدأ  ونظرايته  أصوله  له  الرتبية كعلم  تطورت  العشرين  القرن  بداية  مع 
تعليم النشء ابإلضافة إىل املعرفة التخصصية. ومتثلت أهم    ينحاز إىل امتالك أدوات جديدة تعينه يف

النمائية اليت مير هبا واحتياجاهتا   املتعلم واملراحل  املعلم خلصائص  الالزمة يف معرفة  العناصر واألدوات 
تلبية هذه املتطلبات اجلديدة تراكم الفكر   من األساليب املالئمة للتعليم والتدريب، وقد ساعد على 

ال والتقومي الرتبوي  التعليم  وتكنولوجيا  التدريس  وطرائق  النفس  علم  جمال  يف  البحوث  وتنامي  سابق 
 النفسي وغريها من اجملاالت.

يتقاطع مع مفهوم )التلمذة( أو )التمهن( وهو مفهوم)التمهني( الذي يشري إىل:   ومثة مصطلح آخر 
املرموق املهن  ملصاف  ترقى  مهنة  التعليم  جبعل  الكفيلة  السبل  العربية  اختاذ  اجملتمعات  يف  واملتميزة  ة 

كالطبيب واملهندس، ويتطلب التمهني توافر ثقافة واسعة وقدرات متميزة لدى املعلم كاالستقاللية يف 
مصمم   إىل  والتحول  للتقنية،  األمثل  واالستخدام  املتميزة،  واملعرفة  االختيار  يف  واحلرية  القرار،  اختاذ 

 حمرتف بيئة التعليم وأدواهتا. 
 : النمو املهين خامسا

املهين ذايت  فالنمو  املهنية؛  املهين، والتنمية  النمو  الباحثني أن هناك اختالفا بني مفهومي  يرى بعض 
الشخصية،   املعلم وعن اختيار شخصي ألنه يرى فيه استمرارية لكفاءته  به  الطبع واملضمون، ويقوم 
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الطابع املؤسسي الذي تعمد مبوجبه اجلهات ولوالئه املهين، بينما التنمية املهنية جهود أتخذ يف جمملها  
األداء   يف  املهارية  ابجلوانب  ترتقي  أن  شأهنا  من  أتهيلية  مهنية  برامج  تنظيم  إىل  الرتبوية  واألنظمة 
ومعاصرة. ومستقبلية  وشاملة  مستمرة  بطبيعتها  املهنية  التنمية  أن  كما  األوىل،    ابلدرجة 

 ه(1434)الناجي،
 : أنواع التدريب

 دمة.تدريب قبل اخل -
 تدريب بعد اخلدمة.  -

 : أواًل: التدريب قبل اخلدمة نوعان 
تدريب يُركز على تزويد املعلم بقدر كبري من املعرفة األكادميية ابإلضافة إىل تزويده بطرق   .1

 التدريس املتعددة كما حيدث يف كليات املعلمات ومعاهد الرتبية. 
لم بطرق التدريس اليت تُعزر ممارستها  تدريب يُركز على اجلوانب السلوكية واملهنية وتزويد املع .2

 كما حيدث يف كليات املعلمات ومعاهد الرتبية )نظام السنة الواحدة( 
 اثنًيا: تدريب أثناء اخلدمة:

وهذا النوع من التدريب تقوم به معاهد التأهيل الرتبوي اليت تتبع لوزارة الرتبية والتعليم عادًة وميكن " 
دمة من خالل كليات الرتبية ابالتفاق مع إدارات التدريب يف وزارات  أن يتم تنفيذ التدريب أثناء اخل

الرتبية والتعليم حيث أنه ُيشّكل مجيع أنواع التدريب اليت يتلقاها املعلم أثناء ممارسته ملهنة التدريس مثل  
 (ه1435عون،. )"وغريها التنظيمية والتشخيصية واإلنعاشيةالدورات التجديدية و 

بكثري من إعداده للعمل قبل اخلدمة حيث أن إعداد املعلم    أهماملعلم أثناء اخلدمة    تُعد تنمية كفاايت 
لسلسلة م مقدمة  يُعد  اخلدمة  العلم ابستمراره يف تعاقبة  قبل  تستمر مع  اليت  املهين  النمو  أنشطة  من 

التعليم ما دام هناك تطور علمي مستمر ولذلك فنجد أن املربني يهتمون بتطوير ال علم ممارسة مهنة 
 وإثرائه والرتكيز على أكثر الكفاايت الالزمة للمعلم. 

العربية قد ورد فيها أن ما  " الرتبية  هذه االسرتاتيجية من جتويد    تتطلبإن اسرتاتيجية تطوير 
املعلمني  بكفاايت  يتحقق  وحتديدها  فيها  احلديثة  االجتاهات  واستيعاب  التعليم  يف  الكيف  نواحي 

م يف هذا التطور وكذلك مسامهاهتم يف حتقيقه وابلتايل يتم حتقيق برامج  وقدراهتم على النهوض مبهامه
إعداد املعلمني وتدريبهم ألن املعلم هو الركيزة األساسية يف تطوير العلم وبناءه وهو الذي يعمل على 
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تنمية اخلربات واملهارات اخلاصة ابلطالب وهو الذي ُيرتجم أهداف املنهج إىل مواقف تعليمية ويؤثر  
جيب  أي لذا  التعليمية  العملية  يف  أساسًيا  عنصرًا  يُعد  فهو  لذلك  وسلوكهم  طالبه  تفكري  على  ًضا 

 م(2015حسنني،. )"االهتمام حبسن اختياره وتعيني مستوايته وحتديد عناصر كفاءته
إن املعلم البد وأن تكتمل أهليته كي ميارس مهنته فمهما تقدم العلم ال ميكن أن يستغىن عن  

أن التجارب والواقع أثبتوا أنه مهما استحدثت الوسائل التعليمية وطورت املناهج وزودت املعلم حيث  
املعلم هو   يبقى  الفلسفات والتصورات  املالئم ووضعت  التعليمية واألاثث  ابملدارس أبحدث األجهزة 

السلو  واخلصائص  املوضوعية  املواقف  هذه  ترمجة  أجل  من  العقد  هبا  يكتمل  اليت  املفقودة  كية احللقة 
ولذلك فإن مهنة املعلم أصبحت أكرب من ذي قبل فلم تعد وظيفته نقل املعلومات إىل الطالب فقط 
للتعليم   والطرق  الظروف  أفضل  ومهيًئ  ومشرفًا  الطالب  لنشاط  وموجًها  قائًدا  يكون  أن  عليه  بل 

 (2016ومعداًل للسلوك. )عثمان وآخرون، 
تم تزويد املعلم ابألساليب الالزمة له ملساعدة  مناهج إعداد املعلم حبيث ي  توجيه  يتوجبلذلك  

املرجوة األهداف  حتقيق  على  املدخل  ،طالبه  املعلم ا  أن  أعداد  هو  التدريس  مهنة  الحرتام  لوحيد 
الكفء وإلحداث التطوير فيها وأيًضا متهني التعليم هو املدخل األساسي إلصالح املعلم ماداًي وأدبًيا 

 وقرة كالطب واحملاماة واهلندسة وغريهم من اجملاالت. حبيث تصبح مهنة التعليم مهنة م
التعليم متوفرة ولكن األمر حيتاج إىل قرارات سياسية وتنظيمية جريئة فهو   إن معظم متطلبات متهني 
كمهنة يتطلب وضع معايري ومواصفات إلعداد املعلم وأتهيله من جهة وبناء معايري وأدوات الختيار 

يص مزاولتهم ملهنة التدريس من جهٍة أخرى أما متهني التعليم فيقتضي أن املعلمني عند توظيفهم وترخ
يكون املعلم لديه خلفية ثقافية عامة ابإلضافة إىل دراسته األكادميية واملهنية العميقة كي يكون أفضل 

  ، لتغيري االجتماعي. )عثمان وآخرون مثقفي جمتمعه ويكون أيًضا من النخبة الثقافية القائدة يف حركة ا
2016 ) 

كذلك أيًضا عند أتهيل املعلم جيب أن تكون النظرة مشولية فيه مبعىن أن تشتمل على مجيع 
العناية بقبول الطالب وحىت أتهيله وتزويده ابلكفااي ت التخصصية واملهنية  مراحل اإلعداد بدايًة من 

املهنة وما  اوالثقافية   ترتقي أبدائه املهين وتنتهي مبرحلة ممارسة  للنمو  م  تتطلبليت  ن أساليب ومعايري 
معلم املستقبل هي ضبط  ل تكون البداية الصحيحة إلعداد  والسماح مبزاولة املهنة واالستمرار فيها ب

إمكانياهتم   لتحديث  ودقيقة  مقننة  علمية  اختبارات  خالل  من  الرتبية  طالب كلية  اختيار  عملية 
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و  واحتياجاهتا  املهنة  خصائص  ضوء  يف  واستعداداهتم  معايري  كذوقدراهتم  ضوء  يف  لك 
 ه(1435)عون،اجلودة.

 

 : أهداف التدريب أثناء اخلدمة
وهي:    م(2008طه)أورد   اخلدمة  أثناء  املعلمني  تدريب  أهداف  يف "وآخرون  أوضاعهم  تصحيح 

املراحل التعليمية وذلك وفًقا ملستوى الكفاية املهنية، رفع مستوى األداء املهين مادًة وطريقة مبا يوافق  
املرحلة التعليمية، اإلملام مبشكالت النظام التعليمي وحلوهلا ومعرفة مسؤولياهتم إزاءها،    ويالءم أهداف

والوسط   املدرسة  الوسط  بني  الصلة  توثيق  التعليم،  جمال  يف  املستخدمة  والطرق  ابألساليب  اإلملام 
ربة العلمية  االجتماعي الذي توجد فيه، االهتمام ابلبحوث والدراسات العلمية والرتبوية واكتساب اخل

التغريات  استيعاب  على  القدرة  العلمي،  والبحث  الذايت  النمو  على  القدرة  اكتساب  هبا،  املرتبطة 
اإلميان   الرتبوي،  اجملال  يف  القيادة  مسؤولية  حتمل  على  القدرة  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 

 .  "احلقيقي بفلسفة الدولة وأهدافها والعمل على بلوغها
 : لعاملية إلعداد املعلماالجتاهات ا

 أن االجتاهات العاملية إلعداد املعلم هي كالتايل:  م(2016) زيد وعفيفي وأبوإمساعيل ذكر 
 جلامعات. ابيتم إعداد املعلم يف كليات الرتبية أو اجلامعات أو أقسام الرتبية  .1
أربع سنوات   .2 استبدااًل من  املعلم إىل مخس سنوات  إعداد  حىت  االجتاهات إىل رفع سنوات 

 يكون اإلعداد األكادميية أربع سنوات والسنة اخلامسة تكون تربوية مهنية. 
السنتني   .3 اإلعداد األكادميي يف  املعلم منها  إعداد  تساعد على  اليت  النظم  العديد من  توجد 

األوليتني ويف السنتني األخريتني يكون يف مادة التخصص مع التدريب العملي على التدريس  
واملهنية   إىل  والرتبية  جنًبا  الرتبية  بكليات  الدراسة  سنوات  طوال  واملهين  األكادميي  واإلعداد 

 جنب. 
التعليمية اليت  التدريب الطالب على املواقف واملهارات  هذا ابإلضافة إىل استحداث وسائل 
قد تواجههم أثناء التدريب العملي حيث حدد فريك ريك هـ أهداف إعداد املعلم مبساعدة معلمي  

على املهارات    املستقبل  واكتساب  أكفاء  معلمني  يصبحوا  لكي  احلاليني  املعلمني  ومساعدة  التعلم 
 الب على الدراسة واالستمتاع هبا. واملعارف واألنشطة اليت جتعلهم أكثر فعالية ملساعدة الط

 :االجتاهات املعاصرة لتدريب املعلمني
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تقوم عليها االجتاهات   م لدول اخلليج املبادئ األساسية اليت1986حدد مكتب الرتبية عام   .1
لتطوير التعليم منشور   وهو ايضاً ما طّور يف مشروع امللك عبد هللااملعاصرة يف تدريب املعلمني  

 كما يلي:"وهي ( 2007وزارة الرتبية والتعليم )
الكتساب   .2 التدريب  وأمهية  املستمرة  للرتبية  الالزمة  واالجتاهات  واملهارات  القدرات  تنمية 

 مهارات األداء.
صيف عمل املعلم توصيًفا دقيًقا وحتليل املهام املطلوبة منه ومتطلبات حتقيقها من مهارات تو  .3

 وكفاايت كأساس الزم لتخطيط الربامج الرتبوية. 
التفصيلية   .4 األهداف  وكذلك  تدرييب على حده  برانمج  لكل  النهائية  األهداف  ضرورة حتديد 

 حملتواه ومراحل تنفيذه حتديًدا إجرائًيا واضًحا. 
حتديد تط .5 على  يشتمل  حبيث  التدرييب  الربانمج  إعداد  عند  للمنهج  الشامل  املفهوم  بيق 

 األهداف واألنشطة واخلربات واحملتوى والوسائل والتقنيات الرتبوية والتقومي والقراءات اخلارجية. 
 أمهية ممارسة التقومي الذايت والتقومي النهائي وكذلك التغذية الراجعة يف برامج التدريب. .6
 اة مبدأ تفريد التعليم يف التخطيط للربامج التدريبية عند إعداد املواد التعليمية. مراع .7
 . " أمهية املشاركة الفّعالة للمعلمني يف املراحل املختلفة لبناء وتطوير املنهج .8

 :أمهية االجتاهات املعاصرة يف التنمية املهنية للمعلمني
ألن املعلم ال ميكن أن يعيش طوال حياته مبجموعة    إىل النمو املهين قائمة ابستمرار وذلك   احلاجة تُعد  

حمددة من املهارات واملعارف حيث أننا حتت ضغط احلاجة الداخلية التقدم املعرض اهلائل الذي ميتاز  
من  متجدد  مستوى  على  املعلم  حيافظ  أن  ضرورة  يتطلب  الذي  هو  األمر  فهذا  احلايل  عصران  به 

يثة يف تقنيات التعليم وطرائقه وبذلك يكون التعليم ابلنسبة إىل املهارات واملعلومات واالجتاهات احلد
 املعلم عملية منو متواصلة ومستمرة.

ظل  ..." ويف  والتعلم  التطور  دائم  جمتمع  يف  حياته  مدى  علم  طالب  يعترب  بدع 
ُ
امل املعلم 

الناجح الصاحل لكل مكاٍن وزمان   ويف ظل ثورة  املعلومات والتكنولوجيا ونظرًا لصعوبة إعداد ا ملعلم 
املعلومات والتكنولوجيا أصبح التخطيط الرتبوي أكثر ضرورة لتوفري اخلدمات الرتبوية الالزمة للمعلمني 
تقنيات  وابملستجدات يف  العملية  الرتبوية  اجملاالت  التجديد يف  مبواد  املعلم  تزويد  على  تشتمل  واليت 

كل جديد يف النمو املهين من تطورات علمية   وأساليب التعليم والتعلم وتدريبه عليها واستيعابه ملا هو
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تتطلب وقًتا كافًيا وجهًدا كبريًا من   املهين  النمو  أداء املعلمني حيث أن عملية  يرتفع  وتربوية وابلتايل 
 ( 771، م 2013. )رزق، "أجل استمرار تعلم أي سولك تعليمي جديد

ال أن  الباحثة  اإللكرتونيوترى  اهل  ةثورة  واملعلومات  لتفاعل ائلة  واالتصاالت  مباشرة  نتيجة 
يف   جديد  هو  ما  ملواكبة كل  املعاصرة  املستقبلية  املتغريات  مع  املعلمني  وإعداد  تدريب  مؤسسات 

   اجتاهات الرتبية احلديثة. 
 : االجتاهات العاملية احلديثة يف تدريس مادة الكيمياء

يؤثر    ملالعاإن   هائاًل وسريًعا  وعلمًيا  تكنولوجًيا  تطورًا  يعيش  اإلنساين  اآلن  النشاط  أوجه  على مجيع 
حيث أن ظهور التكنولوجيا احلديثة قد أحدث تغيريًا يف الدور اإلنتاجي للعمل اإلنساين وابلتايل قلت 
احلاجة إىل العمل اليدوي وظهرت احلاجة الشديدة إىل البحث العلمي وتوفري الطاقة اإلنسانية املدربة  

وأن البد  هذا  فإن  ولذلك  عاملًيا  هذا   تدريًبا  للطالب  تدريسه  وطرق  التعليم  نوعية  يف  تغيريًا  حيدث 
إبعفاء  تكتفي  مل  اليت  الدقيق  واالختبار  القياس  وأجهزة  اإللكرتوين  احلاسب  انتشار  إىل  ابإلضافة 
أن حنصر  وهذا جعلنا  الذهنية  األعمال  بعض  أيًضا من  أعفته  بل  فقط  اليدوي  العمل  من  اإلنسان 

 بين على البحث العلمي والتوجيه االجتماعي لآللة.  عمل اإلنسان يف االبتكار امل
 يف النقاط الثالثة اآلتية:  تلخصأما ابلنسبة إىل االجتاهات احلديثة يف تدريس مادة الكيمياء ف

 

 النقطة األوىل: إعداد مناهج مادة الكيمياء وبنائها أبسلوب علمي على األسس اآلتية:  
 قاته. أن تتضمن أحدث ما توصل إليه العلم وتطبي .1
 أن تتفق مع تعاليم ديننا احلنيف وتتماشى مع تقاليد جمتمعنا.  .2
 أن تُراعي الفروق الفردية بني الطالب. .3
 أن تُراعي تنمية أسلوب التفكري العلمي ومهارات البحث العلمي لدى الطالب. .4
  (2006دعمس،أن يتم ربطها ابلبيئة كي تساهم يف خدمة مشاريع التنمية. ) .5

 

بط تدريس مادة الكيمياء بواقع اجملتمع ومتطلباته هذا ابإلضافة إىل ربطها ابلواقع  النقطة الثانية: ر 
 التعليمي ككل ويكون ذلك عن طريق اآليت: 

والكمي   - الكيميائي  التحليل  أجهزة  على  وعملية  علمية  بطريقة  الطالب  تدريب  على  الرتكيز 
التحلي استخدام  على:  يُبىن  التحليل  أن  حيث  واآليل كذلك  واجلهدي،  البسيط  الكهريب  ل 
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 استخدام طيف االمتصاص والطيف الذري. 
الثروات  - هذه  وأمهية  واملعادن كذلك  بلده  يف  املوجودة  الثروات  الطالب  بتدريس  االهتمام 

 واملعادن يف الصناعات وتفاعالهتا الكيميائية وطرق استخراجها. 
مسها الطالب يف حياهتم اليومية  الرتكيز على التطبيقات العملية ملادة الكيمياء ألن هذه املادة يل  -

املعاصرة سواًء كان ذلك يف الشارع أو يف املنزل أو يف زايرهتم ملصنع معني كصناعة املركبات اليت  
تدخل يف األطعمة وصناعة الكيماوايت الثقيلة، وصناعة األمسدة الزراعية وغري ذلك حيث أن  

ا الطالب  إىل  العلوم  الفرع من  إىل حتبيب هذا  يؤدي  تكوين  هذا  ذلك  ينتج عن  مما  لدارسني 
 ميول لديهم لبناء جيل من املتخصصني واملتقنني.

الثانوي   - الثاين  الصف  منهج  أن  حيث  البرتوكيمياوايت  مثل  البرتولية  الصناعات  على  الرتكيز 
ينقصه الرتكيز على صناعة النسيج من األلياف الصناعية من البرتول وطرق صباغتها ومعاجلتها  

 عة املالبس. وجتهيزها لصنا
البد وأن خُيصص لطالب الثانوية مبراحلها الثالثة برامج لتعليم لغة احلاسب اآليل وكيفية عمل   -

 (241، 2006دعمس،الربامج املتعددة البسيطة وكيفية استخدامها يف التحليل. )
 

تطور  النقطة الثالثة: تطوير طرق تدريس مادة الكيمياء وطرق أداء املعلم كذلك من أجل مسايرة ال
التكنولوجي اهلائل إلعطاء الطالب اخلربات التعليمية املناسبة هلم واليت قد تقوي لديهم قوة االبتكار  

 ويكون ذلك عن طريق:  
عمل احملاضرات والدروس يف التخصص الدقيق لبعض املوضوعات ويكون ذلك من قِّبل أساتذة  •

املعلومات يف التخصص فإن اجلامعات ذوي اخلربة الواسعة من أجل الوقوف على أهم وأحدث  
نقل كل  يتم  وابلتايل  تدريس جديدة  وطرق  وأفكار  ملعلومات  الرتبويني  زايدة  على  يعمل  هذا 

 ذلك على الطالب. 
تدريب الطالب على التعلم الذايت وعدم اختصار دور املعلم على نقل املعرفة واملعلومات إليهم  •

 على املعلومات واملعرفة.  فقط بل عليه أن يعودهم ويُدرهبم على كيفية احلصول
العملية يف مدارسهم   • للطالب من خالل إشراكهم يف اجلماعات  اجلماعي  العمل  إاتحة فرص 

املسابقات  يف  الطالب  وتشجيع  اجملتمع  خدمة  يف  املسامهة  على  تشجيعهم  وأيًضا  ومناطقهم 
 العلمية املفيدة على مستوى الدول.
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املختربا • وأتمني  بتجهيز  والعناية  األجهزة  االهتمام  وكذلك  الالزمة  ابلكيماوايت  املدرسية  ت 
العلمية  التجارب  إجراء  من  الطالب  يتمكن  متخصصني كي  وتعيني حمضري خمتربات  الالزمة 

 املالئمة أبيديهم وإبشراف معلميهم.
مادة   • وليس  املواد  مجيع  يف  العلمي  مستواهم  وحتسني  الرتبية  بطالب كليات  املستمر  االهتمام 

 ( 242، 2006دعمس،الكيمياء فقط. )
 بعض املالحظات على الطبعات القدمية لكتب الكيمياء كي يتم التطوير يف مادة الكيمياء. 

ميل أسلوب العرض يف بعض الكتب إىل السرد املباشر حيث أن السرد يتخلل أسئلة يف صورة   -1
 مشكالت ترُتك للطالب للبحث عن احللول املناسبة هلا. 

التتابع يف خربات املنهج و  -2 العلوم يف املرحلة  عدم  يتعلق بكونه امتداًدا طبيعًيا ملنهج  هذا فيما 
 املتوسطة. 

 (2006دعمس،كثافة املنهج يف الصف األول الثانوي. ) -3
 :برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

إىل  ومعلومات  معرفة  فيه من  ما  نقل  يتطلب  ُمتبع  منهاج  يكمن يف وجود  التعليم  علمية  إن جوهر 
ولك الطالب  للنظام  مجيع  عالية  جبودة  تتميز  خمرجات  على  للحصول  الطالب  يكفي  ال  هذا  ن 

التعليمي حيث أن هناك أمور أخرى ال منهجية ولكنها تساهم بشكٍل كبري يف بناء شخصية الطالب 
القيم األخالقية الفاضلة اليت   املستقلة املهيأة لالخنراط يف جمتمع ما بعد الدراسة وهي تتمثل يف زرع 

فس الطالب كشخص ولذلك تربز مقدرة املعلم هنا على إنقاذ أحسن ما يف الطالب من تعتمل يف ن
 مميزات حيث أن األمر قد يصل به إىل إنقاذ طالب من نفسه.

ربامج إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة فهي تقوم على التعاون فيما بني املدارس  لأما ابلنسبة  
مبساعدة   تتم  الربامج  هذه  أن  ذلك هبدف  وبعضها حيث  وغري  اجلامعات  وأساتذة  املدارس  معلمي 

أشكااًل  يتخذ  التعاون  هذا  أن  حيث  املعلمني  إعداد  برامج  يف  والنظرية  التطبيق  بني  العالقة  تقوية 
عديدة مثل مراكز التدريب املهين أو مراكز إعداد املعلمني أو مدارس التنمية املهنية ويكون اهلدف من  

 (م2013رضوان،قية ومعملية ومنوذجية. )هؤالء هو إجياد مدارس تطبي
 لذلك البد وأن تستند الربامج التدريبية للمعلمني على أسس معينة وهي كما يلي:  

 حتديد ووضوح أهداف برامج التدريب.  .1
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 اعتماد إطار أو منوذج نظري للتدريب.  .2
 اعتماد منهج التدريب متعدد الوسائط.  .3
 مساعدة املعلمني على حتقيق ذواهتم. .4
 ة علمية التدريب. استمراري .5
 حتقيق الربانمج التدرييب للتوافق بني األفكار النظرية. .6
 توجيه الربانمج التدريب حنو الكفاايت التعليمية.  .7

املساعدة   يد  إليهم  ميد  من  إىل  حيتاجون  العاملني  من  يعتربوا كغريهم  املعلمون  ألن  وذلك 
ل على تلبيتها لذلك ال شك يف أن والعون يف الكشف عن حاجاهتم التدريبية وتشخيصها وأيًضا العم

املشرف الرتبوي له دور فّعال يف ذلك حيث أن من أبرز الصفات اليت جيب توفرها يف معلم التعليم 
املستقبلي أن يكون لديه القدرة على التكيف اإلجيايب مع املتغريات وأن يكون حريص على التواصل  

 مع مراكز املعلومات أيًضا.
اجلانب العملي واجلانب النظري يف برامج إعداد املعلمني هي ضعف   إن الفجوة الكبرية بني

التطبيق العملي للمعلمني أثناء الدراسة اجلامعية حيث أن اخلربات العملية اليت يتم تقدميها هلم تكون  
قليلة نسبًيا وال تكون على درجة عالية من اجلودة وذلك ألن التطبيق العملي يف اجلامعات ال يتعدى  

من أن   أكثر  جند  املقابل  ويف  الالزمة  واملهارات  اخلربات  الكتساب  يكفي  ال  وهذا  اثنني  أو  مادة 
على   والستقصاء  والتدريب  ابلبحث  واالهتمام  ابلتطبيق  النظرية  ربط  إىل  هتدف  امليدانية  اخلربات 

 (17،م2013مهارات التدريس والتقييم الذايت وحتليل األداء وغري ذلك. )مريزيق،
الت اإلدارة  مستوايهتا  إن  على مجيع  اخلدمة  أثناء  املعلمني  تدريب  يف  هاًما  دورًا  تلعب  عليمية 

حيث أن الربامج التدريبية على املستوايت اإلقليمية واحمللية تتم بصورة انجحة ويتم حتقيق أهدافها إذا 
 توفرت لديها اإلمكانيات البشرية واملادية املالئمة. 

و "  فعلى التدريب  برامج  تعدد  من  برانمج الرغم  أن  إال  وقصره  الربانمج  مدة  وطول  تنوعها 
جيب أن تكون مجيع  تدريب املعلمني البد وأن يكون متتابًعا ومنتظًما ويتميز ابالنتظام والتتابع لذلك  

 ( 29م، 2009. )علي، "ابلقيم واملواقف واملهارة والرباعة والثقافة واملعلومات ة الربامج عامر 
 

 :دمةأنواع برامج التدريب أثناء اخل
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اليت يكون اهلدف منها هو جتديد معلومات املشتغلني ابلتعليم بقصد اإلملام  : أواًل: الربامج التجديدية
االجتماعية   املوضوعات  من  يف كثري  التطورات  متابعة  مع  وتطبيقاهتا  الرتبية  يف  احلديثة  ابالجتاهات 

أهنا هت إىل  الدراسية ابإلضافة  املناهج  على  وانعكاساهتا  امليدانية  والعلمية  املشكالت  دراسة  إىل  دف 
 للوصول على أنسب الوسائل العلمية لعالجها. 

الرتبوية   اجملال  يف  جديد  تقدمي كل  إىل  هتدف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  التجديدية  الربامج 
 واألكادميي للمعلمني وهتتم أيًضا ابلسطالت املسؤولة عن التعليم يف الوالايت املتحدة األمريكية عن

 م(2015عبد السالم، طريق توفري الفرصة للمعلمني من أجل تنميتهم وتزويدهم ابجلديد. )
وهذه الربامج خيتلف الكثري يف مسمياهتا ولكنها هتدف إىل إرشاد وتوجيه    :اثنًيا: الربامج التوجيهية

والوظائ املهام  ولكنها ختتلف يف طبيعتها عن  أعلى  إىل وظائف  ترشيحهم  الذين مت  اليت  املعلمني  ف 
 كانوا يعملون هبا لضمان جناحه يف املنصب اجلديد. 

حيث أن املقصود هبا هي الربامج اليت تستهدف أتهيل املعلمني أتهياًل   اثلثًا: الربامج التأهيلية
أكادميًيا أو تربواًي أو االثنني مًعا حيث أهنا تعمل على التقليل من السلبيات اليت قد سبق حدوثها يف  

 (31م، 2009علي، والء حماولة القضاء عليها. )فرتة اإلعداد و 
وهذه الربامج تُعد من أهم الربامج اخلاصة ابخلرجيني اجلدد ألن التدريب    رابًعا: برامج املعلمني اجلدد

يكون أوىل يف العام التايل للتخرج حيث أن الطالب عندما يتخرج من كليته ال يستطيع أن يعمل يف 
برانمج املعلمني اجلدد لكل القادمني سواء كانوا من ذوي اخلربة  منصب مدرس لذلك جيب أن يكون  

أو من القدامى أو من اجلدد كما أنه البد وأن أيخذ الوقت الكايف للتأكد من أهن هؤالء املدرسني  
 اجلدد قد وصوال إىل مستوى معني مُيكنهم من التدريس للطالب. 

لوب ولكن بصيغة خمتلفة وفق األهداف اليت  ويف بعض الدول املتقدمة يالحظ أهنم يتبعون نفس األس
الياابن ال مينحون   تسعى الدول من أجل حتقيقها للوصول إىل مستوى معني للمعلم حيث أننا جند 

شهادة صالحية للتدريس إال بعد أن مُيارس العمل ملدة سنة أشهر بنجاح وهبذا فإن كل من    للمعلمني
القيام ابلتدريس يف  أي حمافظة لذلك فإن هذا الربانمج هام للغاية ألنه  حيمل هذه الشهادة حيق له 

جيعل املعلمني اجلدد على علم ودراية ابجملال التعليمي العملي الذي خيتلف بكثري عن الدراسة النظرية  
تشبيهها مبدرسة خاصة   فيمكن  أهنا خدمة سهلة وجيدة  تـَُعرف على  الربامج  أن هذه  إىل  ابإلضافة 

 م(2007احلامد،لكل من أييت إليها أاًي كان مستواه. ) للتدريب املهين وذات فائدة 
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حت  إن من  ينطلق  أنه  حيث  املستجدات  مواكبة  أجل  من  ضرورية  عملية  املعلمني  إعداد  يد دعملية 
املستهدفة   التدلالفئات  املخططالحتياجات  املنشودة  واألهداف  ذلك هلا   ريبية،  بعد  مث  إىل    ينتقل  ، 

تنفيذ تلك الربامج تبدأ مرحلة  اليت تقوم بتلبية تلك االحتياجات مث    ة املناسب  تصميم الربامج التدريبية 
  توصلت هلا لتحديد املخرجات اليت  وذلك  وتنتهي عملية التدريب بعد ذلك إىل تقومي الربامج التدريبية  

التدريبية   الربامج  ختطط  يف  التقومي  هذا  من  واالستفادة  التدريب  تراه  عملية  وهو كما  املستقبلية 
ولذلك فإن هذه العملية ترتبط ابملعلم أثناء اخلدمة بعد انتهائه من اإلعداد األكادميي يف "...الباحثة

 مؤسسات إعداد املعلمني وسنذكر أنواع التدريب كما يلي:
التدريب التكميلي الذي يهدف إىل استكمال بعض جوانب القصور يف مرحلة إعداد املعلم   .1

رمبا يكون النقص هذا يف اجلانب املسلكي أو  يف مؤسسات إعداد املعلمني قبل اخلدمة و 
 اجلانب األكادميي.

التدريب التجديدي من أجل مسايرة املستجدات العلمية والتطورات التكنولوجية والنظرايت  .2
 الرتبوية والتغريات يف أمناط احلياة. 

التدريب العالجي من أجل معاجلة ضعف إحدى الكفاايت اليت البد أن يتم توفريها يف  .3
 لم. املع

التدريب لألعمال واملهام اجلديدة ويتم ذلك عندما يتم ترشيح املعلم يف أثناء اخلدمة إلنعاشه   .4
،  نزالبكثري من املهارات واملعارف إىل جانب تطوير االجتاهات اإلجيابية حنو العمل الرتبوي. ) 

 ( 73، م2009
 :مربرات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

تكون   اخلدمة  أثناء  التدريب  ولضمان جناح إن  والتطوير  التجديد  يواكبون  املعلمني  غايته هي جعل 
  التدريب البد وأن ينبع التدريب من االحتياجات الفعلية للمعلمني وحتقيق أهداف تلك االحتياجات 

ومن هنا فقد ظهرت احلاجة إىل حتديد االحتياجات الرتبوية وإجراء الدراسات امليدانية للكشف    ".
واملشكال  الصعوابت  إىل  عن  حاجة  يف  أبهنم  يشعرون  اليت  اجلوانب  ومعرفة  املعلمني  تواجه  اليت  ت 

 تطويرها ولذلك سنذكر مربرا التدريب أثناء اخلدمة وهي:  
 جتديد اخلطط التنموية.  .1
 تطور املناهج الرتبوية.  .2
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 التنامي يف نظم املعرفة وتنوعها.  .3
 تطور العلوم وطرائق تدريسها.  .4
 تطور النظرايت الرتبوية.  .5
 النقص احلاصل يف فرتة اإلعداد. معاجلة .6
 تطور التكنولوجيا ووسائل االتصال. .7
 إاتحة الفرصة للنمو املهين والرتقي الوظيفي. .8
 تغيري التخصص أو العمل. .9

 حتني أداء املعلم.  .10
 ( 2010الشرعه،) "متكني املعلم من األدوار املتجددة. .11

 :املبادئ األساسية لتطوير املعلمني أثناء اخلدمة
عبدالسال إاتحة   م(2009)مصطفى  مذكر  وهي:  اخلدمة  أثناء  املعلمني  لتدريب  األساسية  املبادئ 

فرص التدريب دون متييز لكل موظف ومعلم يف القطاع الرتبوية حباجة، الشمولية حبيث يتسىن إسهام 
يدة مجيع املشاركني يف العملية الرتبوية من الفئات املختلفة، إبقاء املعلم على وعي دائم ابلتطورات اجلد

التعليم وهكذا يتم توسيع مهاراته ومعارفه يف نطاق املواد اليت يقوم بتدريسها، إاتحة فرص   يف نظام 
البحث العلمي أما املعلمني ومتكينهم من االرتقاء إىل وظائف أعلى حبيث أن املعلم ال جيد نفسه يف 

ناء اخلدمة والعمل على تطوير  فرتة من فرتات حياته املهنية أمام طريق مغلق، تنويع أساليب التدريب أث
يرتبط   التعليمية وأن  املناهج واملقررات  املعلمني طبيعية  يتم مراعاة مناهج تدريب  التعليم حبيث  نوعية 
حباجات العاملني وقدراهتم واهتماماهتم وحاجات ا ملؤسسات التعليمية أيًضا، االرتقاء ابلتدريب من  

تطورات الرتبوية والعلمية، توظيف أساليب تدريب حديث  جمرد الرتميم إىل الصقل مع مواكبة أحدث ال
فيها   يتم  األساليب حبيث  متعدد  التكاملي  املدخل  ملهارات  النظم  وأسلوب  التحليلي  األسلوب  مثل 
تنمية املواقف والعادات املتصلة ابلتعلم والتجريب والتقومي الذايت كذلك، وأنه البد من املشاركة الفعالة  

بداًل من احملاضرات العابرة احلضور األمسى، تبين فلسفة وأهداف مدروسة وحمددة    النشطة من املتدربني 
 للتدريب والبدء بتدريب املعلمني من حيث هم واقفون مث البناء على خرباهتم تدرجيًيا.  

التقومي املستمر لعلميات التدريب ونتائجها مع مراعاة عدم االنتقال من مهارة  ..."هذا ابإلضافة إىل
لة إىل أخرى إال بعد أن يتم التأكد من حتقيق املتدربني لألهداف التدريبية بشكٍل كامل أو مرح
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 (82م، 2009، نزال. )" حسب املعايري املعتمدة هلا
 : مسلمات مرتبطة ابلتعليم أثناء اخلدمة التعليمية

 ي كما يلي:  هناك العديد من املسلمات اليت توضح أمهية التدريب أثناء اخلدمة يف اجملال الرتبوي وه
تنعدم  .1 املتطلبات  تتغري  وعندما  املهن  متطلبات  بثبات  حتديدها  يتم  املهن  أصحاب  فاعلية 

 الفاعلية.
إن اإلعداد للخدمة التعليمية والتدريب أثناء اخلدمة ُتشكل عناصر متداخلة ومرتبطة ونتيجة   .2

 لذلك فإن استمرارية اإلعداد ضرورة حتمية. 
يتطلب .3 الدراسي  املنهج  تطوير  وذلك    إن  املعلمني  الرتبويني ابملدرسة وكذلك  العاملني  تطوير 

ألن تطوير املنهج يعين اختالف كفاايت األداء وظروفه وشروطه وهذا مما يوجد لدى العاملني 
 واملعلمني حاجات تدريبية تستدعي اإلشباع من خالل الربامج التدريبية. 

بُعد واحد من أبعاد النمو للمتدرب أما إن املفهوم التقليدي للتدريب أثناء اخلدمة يُركز على   .4
ابلنسبة على مفهوم احلديث فهو يؤكد على الشمول يف التدريب والرتكيز على مجيع جوانب  

 النمو اليت ترتبط مبجاالت املهنة املمارسة من قِّبل املتدرب.
مسؤوليات  .5 تفرض  والعلمية  والتكنولوجية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  إن 

ابلصورة   ألدائها  إعدادهم  جيب  لذلك  هبا  العاملني  وعلى  املدرسة  على  جديدة  وظروف 
 املطلوبة حيث أن هذا اإلعداد يكون من خالل طريق برامج التدريب أثناء اخلدمة. 

العنصر  .6 وهو  بشكل حتمي  عناصرها  أهم  تطري  تتطلب  أنواعها  املؤسسات جبميع  تطوير  إن 
هبا وذلك ألن تدريبهم سيؤدي على تطري إنتاجية املؤسسة    البشري أو القوى البشرية العاملة

 بشكٍل ملموس.
ألن   .7 وذلك  الواقعية  الناحية  من  نظراًي  إعداًدا  يُعد  اخلدمة  قبل  مثالًيا  مهما كان  اإلعداد  إن 

صاحب العمل حيتاج إىل تدريبية على رأس العمل وهذا مبا مُيكنه من إدراك حقيقي ملتطلبات 
العمل  العمل وكفاايته وظرو  القيام أبعباء  تنفيذه حيث أن أدائه جيعله قادرًا على  ف وشروط 

 .(2016سبحي،من الناحية الواقعية. )
 : واقع مؤسسات إعداد وتدريب املعلمني

دول  بني  واالقتصادية  والرتبوية  واالجتماعية  التارخيية  الظروف  يف  النسيب  االختالف  من  الرغم  على 
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نق عندما  أننا  إال  العريب  بدراسالعامل  املعلمني  وم  وإعداد  تدريب  مؤسسات  من ي  ة  عدًدا  الحظ 
 يف النقاط التالية:"  (773م، 2013)رزق، وهو ما ذكره اخلصائص املشرتكة 

 :غياب السياسة املتعلقة إبعداد وتدريب املعلمني .1
إن كل دولة تتبىن سياسة وطنية معينة من أجل تدريب وإعداد املعلمني حيث أنه يتحدد من خالهلا  
مواصفات ومعايري املعلم الناجح حيث يوجد لكل مرحلة تعليمية معايري معينة الختيار املعلم للتدريس  
املعلمني  من  الوطنية  الكوادر  توفري  عن  تعجز  املعلمني  وإعداد  تدريب  مؤسسات  بعض  أن  كما 

 املؤسسني.
 :تعدد اجلهات القائمة على تدريب وإعداد املعلمني .2

املؤسسات   من  العديد  يف يوجد  الرتبية  املعلمني ككليات  وإعداد  تدريب  على  تعمل  اليت  الرتبوية 
اجلامعات واليت كان يُطلق عليها املعاهد العليا إلعداد املعلمني، وجهات وهيئات رمسية أو حكومية  

إن هذه اهليئات واملؤسسات تتفاوت يف   منها هو إعداد األفراد وتدريبهم.وغري ذلك ويكون اهلدف  
 من حيث براجمها ومدهتا الزمنية ونوع الشهادات اليت متنحها للدارسني هبا.  مستوى اإلعداد

 :عدم وضوح أهداف مؤسسات تدريب وإعداد املعلمني .3
تتصف  أهدافًا  اعتمدت  ولكنها  حمددة  أهداف  تفتقر  واإلعداد  التدريب  مؤسسات  أغلب  إن 

من الشك حول قدرة هذه ابلعمومية والشمولية حيث أن عدم حتديد ووضوح األهداف يلقي ظالاًل  
أجل  من  املؤسسات  هذه  أداء  تقومي  على  القدرة  تنعدم  وابلتايل  هدف  أي  حتقيق  عند  املؤسسات 

 التأكد من مدى بلوغها لألهداف اليت وجدت من أجل حتقيقها. 
 :عدم التوازن بني اجلوانب األدائية أو العلمية التطبيقية واجلوانب النظرية .4

وإعد تدريب  برامج  توفر  أو  ال  العملي  للتدريب  فرًصا  الرتبية  وكليات  املعلمني  معاهد  املعلمني يف  اد 
التدريب امليداين الذي يتالءم مع أمهية هذا التدريب وانعكاساته على املستقبل الوظيفي والدور الذي  
أن   وجد  املؤسسات  هذه  يف  التدريبية  الربامج  مكوانت  مبراجعة  أنه  حيث  به  القيا  املعلم  يستطيع 

العملي  فعاليا أو  امليداين  التدريب  وحجم  وزن  وإن  جًدا  هامشية  فيها  العملية  الرتبية  ونشاطات  ت 
ُيشّكل نسبة متذبذبة جًدا من اجملموع العام ملكوانت تلك الربامج فبالطبع يصور لنا هذا أن نظامهم 

هنة حتتاج إىل تقليدي ملهنة التعليم على أهنا خريطة ميكن إتقاهنا عن طريق اخلربة والتقليد وليست م
 تدريب وإعداد خاص وفق شروط ُمقننة وابلتأكيد فإن هذا التصور خاطئ.  
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 :افتقار مؤسسات تدريب وإعداد املعلمني يف تعزيز مهنة التعليم .5
والطب ومن أجل أن حيصل  رفيعة كاهلندسة  اجتماعية  منزلة  اليت حتتل  املهن  التعليم من  تعترب مهنة 

هن االجتماعية الرفيعة جيب أن يعتمد منهجية خاصة حبيث أنه عندما  املعلم على موقعه على سلم امل
يتفاعل مع الطالب يقوم بتشخيص االحتياجات الرتبوية اخلاصة هبم وحتديد املشكالت والصعوابت  
اليت تسبق عملية التعلم وأن يقوم بتصميم املناهج والربامج واالسرتاتيجيات اليت تتناسب مع مستوايهتم 

امل على  النهائية  جيب  ولذلك  أيًضا  قدراهتم  ويف  بينهم  فيما  الفردية  الفروق  يف  التمايز  وفق  تعددة 
خلصائص مهنة التعليم ومتطلبات  أن تقوم بعمل حتليل علمي دقيق  مؤسسات تدريب وإعداد املعلمني

املعلم حىت يستط املهارات واملعلومات واالجتاهات بدقة البد وأن ميتلكها  تتحدد  يع  املعلمني فعندما 
 من خالهلا أن يقوم ابملسؤوليات واألدوار اليت تتطلبها مهنة التعليم.  

أن  الباحثة  جملاراة    العصر  ضرورة   املعلمني  وتدريب   إعداد  برامج   يف  احلديثة   االجتاهات   وترى 
 ملماً   املعلم  يكون  أن  يتطلب  وهذا  والتكنولوجي،  املعريف  التطور  ومواكبة  التطورات،  أحداث متابعة  و 

  لتطوير   ضرورة   كان   وهذا  تشغيلها،   وإدارة   التعليمية   األجهزة  مع  التعامل  أبساليب  كبرية  ةدراي  وعلى
التعليمية واالجتماعية    املؤسسات   ومتطلبات   اجملتمع  احتياجات   لتلبية  املعلمني،  وتدريب   إعداد  برامج

   .املعاصرة احلديثة والتغريات التحوالت  ظل يف
 املعلم  وتدريب  إعداد  يف  الرتبوية   والنماذج  الجتاهات ا  من  الكثري  العلمي  املستوى  على  وبرزت 

  املعلمني  تدريب  عملية  تعرتض  اليت  للمشكالت   حلول  عن  للبحث  هبا  اإلحاطة  جيب  واليت
 هلذه  موجز  عرض  يلي  وفيما  احلديثة  املعلمني  تدريب  أنظمة  يف  التطور  ملواكبة   منها  واالستفادة
  ؛ 150  ،2010نصر،    حممد  ؛74،2009  مد، حم  وإيهاب   الناقة،   صالح)  والنماذج  االجتاهات 

 (: 31،2015 املفيت حممد  ؛761،2012رزق، مسري
 للحاجات   فنظراً   موحد،  نظام   إطار   يف  املعلم  تربية   إىل  والنظر   احلياة  مدى  التعلم  مببدأ   األخذ" •

 حيدث  الذي   لالرتباط  ونظراً   مسبوقة،  غري  بصورة   ونوعاً   كما  للمعرفة  املتزايدة  واالجتماعية   الفردية
 إعداد   برامج  فإن  العلمي،  والتقدم  التعليم  وبني  اجملتمع،  يف  اإلنتاج  وحركة  التعليم   بني  يوم  بعد  يوماً 

  جعل   لذلك   الثقة؛  من  مقبول  بقدر  والعملية  املهنية   للممارسات   إلعداده  كافية  تعد  مل  املعلم
 .منطقية خطوة املعلم تربية يف اةاحلي مدى التعلم مبدأ تطبيق

  وتنويع  وحتديث  املهارات،   أساس   على  مهنياً   املعلمني  وتنمية  الذايت،  التعلم  أمبد  على  التأكيد •
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 .املعلمني وتدريب إعداد برامج يف املستخدمة التدريس طرق
 منظومة  أنه على املعلمني إعداد لربانمج ينظر األسلوب  وهذا املعلم، تربية يف النظم أسلوب  تطبيق •

  والبيئة   التدريس  وأساليب  واحملتوى   ألهدافا  يف  تتمثل  املدخالت   من  جمموعة   من  تتألف
 ملدى   لتشري  راجعة  وتغذية  املكوانت   مجيع  فيها  تتفاعل  وعمليات   نتائج  شكل  على  وخمرجات 

 . املناسبة التعديالت  وإجراء املنظومة تقدم
 . املهنية  احلياة مدى  املستمر التعليم ونظام العملية، املمارسات  لتهيئة  ظامن •
  أن   فينبغي  خرباهتا،  وتنوع  ومستوايهتا  جوانبها  وتكامل  املعلم  وتدريب  إعداد  برامج  مستوى  رفع •

 الطالب،  تعلم  تسهيل  وأساليب  واسرتاتيجيات   واجملتمع   احمللية  البيئة   وقيم  حاجات   املعلم  يتعلم
  والثقايف   التخصصي  اإلعداد  يتكامل  أي  املعلم  وتدريب  إعداد  برامج  جوانب   وتتكامل

 .املعلم وتدريب إلعداد املهنية املتطلبات  مظلة حتت واملهين واالجتماعي
  ضرورة   عل  النموذج  هذا   حيرص:  الشراكة  منوذج   : الرتبوية  التقنية  يف  املعاصرة   ابلتطورات   األخذ •

 املتكامل  اإلعداد  بنظام  األخذ   أي.  به   املعنية   الفئات   مجيع  قبل  من  املعلم  وتدريب   إعداد  يف  املشاركة
 . "الرتبية كلية  دخل ومهنياً  أكادميياً  يعد حبيث للمعلم

 تتفق   أهنا  إال  بينها  خالفات   وجود  من  الرغم   على  أنه  السابقة  النماذج  من  الباحثة  تالحظو 
 اجلانب  التخصصي،  اجلانب،  رئيسية  جوانب  ثالثة   على  حتتوي  أن  جيب  املعلم  إعداد  عملية  أن  يف

 .العام الثقايف اجلانب املهين،
 حيث   من  التعليمية  ابلعملية  نهوضأهنا ضرورة لل   كما ترى الباحثة يف أمهية تدريب املعلمني

 من  ميكنه   مما  اآلخرين  يف  التأثري  على  القدرة  له  وكبرية  عالية  مهارات   ميلك   الذي  فاملعلم  والنوع  الكم
 وحتسني مستواهم وتقبلهم للمادة العلمية.  الطلبة أبداء االرتقاء

 من الزايرات  من الكثري إىل حيتاج وال أداءه لعمله يتقنوفاعله  جيدة بطريقة املدرب  املعلمألن 
  من متتابعة إشراقيه زايرات  إىل حباجة اجلديد املعلم  أن املعلم حني يف ارساملد دراءم أو نياملشرف قبل

 . أفضل بطريقة  األداء على مساعدته أجل
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 االحتياجات التدريبية ملعلمي الكيمياء.املبحث الثالث: 
 حتياجات: مفهوم كلمة اال

هي عبارة عن الظروف الفعلية اليت ختتلف عن الظروف املرغوب فيها هذا ابلنسبة إىل اجلوانب اليت 
البياانت واملعلومات اليت تستخدم   تتعلق بدور األفراد يف أداء املنظمة ولذلك فهي عبارة عن جتميع 

تباين أو الفرق لالحتياجات  لتحديد مقارنة يف مستوى األداء الفعلي املرغوب فيه من أجل حتديد ال
 التدريبية املستقبلية واحلالية. 

لذلك فإنه يتطلب توفري جمموعة من املتغريات النوعية والكمية واملطلوب إحداثها يف املهارات  
واملعارف واالجتاهات يف سلوك العاملني بغرض الوصول إىل مستوى أداء مطلوب وبيئة عمل معينة يف  
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 ( 112، م 2017املنظمة. )الشمري، 
 مفهوم االحتياجات التدريبية:

التدريبية حيث أن "فليه والزكي"   لتعريف االحتياجات  الباحثني واملهتمني قد تعرضوا  العديد من  إن 
عرّفها أبهنا: اجتاهات أو معلومات أو قدرات معينة سلوكية أو فنية أو مهارات يُراد تغيريها أو تنميتها  

تكنو  تغريات  بسبب  هذا  يكون  أن  أو  إما  ترقيات  أو  تنقالت  بسبب  إنسانية  أو  تنظيمية  أو  لوجية 
ملواجهة التوسعات ونواحي التطوير املعينة أو حل مشكالت متوقع حدوثها أو غري ذلك من الظروف 
أو نقص  أو ضعف  فنية  نقص  نواحي  إىل  أيًضا  ُتشري  أهنا  ملواجهتها كما  إعداد مالئم  تتطلب  اليت 

 درات العاملني أو اجتاهاهتم أو معلوماهتم أو مشكالت حمددة يُراد حلها. إنسانية واقعية أو حمتملة يف ق
حددة اليت حيتاجها الفرد يف املؤسسة أو  

ُ
كما أهنا جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات امل

 ( 41م، 2010يف وظيفة معينة للقيام أبداء مهام معينة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة. )معمار، 
ات التدريبية تُعرف أبهنا: جمموع املتغريات اليت يكون مطلوب إحداثها يف معلومات  كما أن االحتياج

ومعارف واجتاهات ومهارات الفرد وهذا هبدف هتيئته وإعداده وجعله حُمقًقا لألداء الذي حيتاجه عمله  
ساسًيا من ويتطلبه منه بدرجة حمددة من اإلتقان واجلودة لذلك فإن االحتياجات التدريبية تُعد عاماًل أ

عوامل جناح التدريب الذي يؤدي على رفع مستوى اخلدمات واإلنتاج يف مجيع املنظمات ألهنا هي  
 ( 68، م2015البشرية. )حسنني،  اليت توجه التدريب إىل االجتاه الصحيح من أجل تنمية القوى 

 يرى أن مراحل التدريب أربعة وهي كاآليت:"ولذلك فإن ديفيد أوسبورن 
 االحتياجات التدريبية. مرحلة حتديد  •
 حلة إعداد اهلدف من التدريب.ر م •
 مرحلة تنفيذ التدريب.  •
 (73م، 2009)أبو النصر،   ...مرحلة تطبيق نتائج التدريب. •

 تعريف االحتياجات التدريبية:
 هي النقص واالفتقار. لغة:

تكون متعلقة مب  اصطالًحا: واليت  الفرد  إحداثها يف  املطلوب  التغريات  عارفه وخرباته  هي جمموعة من 
ومهاراته واجتاهاته وسلوكه جلعله مناسًبا لشغل وظيفة أعلى أو من أجل أداء واجبات واختصاصات  

 الوظيف احلالية اخلاصة به ولكن بكفاءة وجودة أعلى.
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راد تغيريه أواًل أو 
ُ
من أجل الوصول إىل االحتياجات التدريبية فإنه البد من حتديد السلوك أو األداء امل

 ( 153، م 2018مث حتديد السلوك أو األداء املستهدف بعد التدريب اثنًيا. )زيدان،  تطويره
 

 لتدريبية: أمهية حتديد االحتياجات ا 
التدريبية وذلك  الربامج  لفعالية  تعترب عملية هامة جًدا وحامسة  التدريبة  االحتياجات  أمهية حتديد  إن 

 لآليت:
كل عناصر العملية التدريبية وخاصًة عملية حتديد  إن حتديد االحتياجات التدريبية يُعد األساس ل .1

االحتياجات التدريبية وتقييم الربانمج التدرييب، وتصميم حمتوى الربانمج التدرييب ونشاطاته، حيث  
العمليات   يف  الصحيح  االجتاه  يف  التدريب  لتوجيه  مؤشرًا  يعترب  التدريبية  االحتياجات  حتديد  أن 

 الفرعية.
لتدريبية ُيساعد يف الرتكيز على األداء احلسن ويساعد أيًضا على الوصول  إن حتديد االحتياجات ا .2

 إىل اهلدف األساسي من التدريب.
ونوع   .3 منهم  املتوقعة  والنتائج  تدريبهم  املطلوب  األفراد  يوضح  التدريبية  االحتياجات  حتديد  إن 

 التدريب املطلوب أيًضا.
يف حالة غياهبا حيدث إهدار للوقت واجلهد   عند عدم حتديد االحتياجات التدريبية بشكٍل دقيق أو .4

 (27م، 2013واملال. )رضوان وآخرون،  
 مصادر حتديد االحتياجات التدريبية.

هناك قائمة من اجلهات اليت تساهم يف حتديد االحتياجات التدريبية وميكن جلهة واحدة منها أو أكثر  
 اإلسهام يف حتديد االحتياجات التدريبية وهي: 

راد حتديد احتياجاته التدريبية. . الرئيس امل1
ُ
 باشر وهو الذي يقوم ابإلشراف على املتدرب امل

 . املتدرب وهو الشخص الوحيد الذي يشعر جبوانب القصور لديه أكثر من غريه. 2
يقع 3 والذي  الفنية  التدريب  لشؤون  متفرغ  يكون  الذي  الشخص  هو  وهذا  التدريب  اختصاصي   .

 ياجات التدريبية. على عاتقه مسؤوليات حتديد االحت
. اإلدارة العليا سواء كانت احمللية أو املركزية وهذا حبكم إشرافها العام على املتدرب ووجود التقارير  4

 الدورية لديها عن املتدرب خالل فرتة عمله يف موقعه التابع هلا. 
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ومتخصصة . اخلبري املتخصص واملستشار وهو الذي ينتمي إىل هيئة تدريبية أو استشارية مستقلة  5
 يف التدريب وحتديد االحتياجات التدريبة. 

ختصة وهي اليت تقوم ابلتعبري مبثابة بيوت اخلربة املتخصصة ألهنا متتلك خربات  6
ُ
. مراكز التدريب امل

م، 2014طويلة وتقنيات وطرق مسحية يؤهلها للقيام بدور ابرز ومؤثر يف شؤون التدريب. )حممد،  
110 ) 

 يد االحتياجات التدريبية بدون وجود املتدرب الذي هو الطرف املباشر. ال ميكن ألي جهة حتدحيث 
 : االحتياجات التدريبيةتصنيف 

 هناك ثالث جمموعات رئيسة لتصنيف االحتياجات التدريبية وهم كاآليت:
و  .1 الروتينية:  خالل  األهداف  من  االستمرار  يف  التنظيم  مساعدة  على  تعمل  اليت  األهداف  هي 

 
ُ
امل الكفاءة  حتقيق معدالت  بدون  املتاحة  والقدرات  املهارات  دعم  على  تعمل  أيًضا  وهي  عتادة، 

إىل   ترمي  عادية  غري  جماالت  إىل  أو  أعلى  آفاق  إىل  املهار  أو  الكفاءة  أو  القدرات  هبذه  االنطالق 
أمناط  املعتادة ويف حدود  التقليدية  نشاطها ابألساليب  االستمرار يف  املنظمة من  أو  املؤسسة  متكني 

 املقدرة وابلتايل احملافظة على استمراريتها.   األداء
حل املشكالت: حيث أن اهلدف الرئيسي منها هو الكشف عن مشكالت معينة وحمددة تُعاين   .2

يتم ختطيط وتصميم   املشكالت ودوافعها وابلتايل  أسباب هذه  يتم حتليل  بعد ذلك  منها مث  املنظمة 
الئمة من أجل التغلب على املشكالت وحماولة إجياد وتنفيذ العملية التدريبية بقصد توفري الظروف امل

 حل هلا. 
األهداف االبتكارية: حيث أن اهلدف منها هو حتقيق نتائج غري عادية وُمبتكرة كي ترفع مبستوى   .3

موقف  يف  متيزًا  حُتقق  وبذلك  قبل  من  إليها  التوصل  يسبق  مل  وجماالت  آفاق  حنو  التنظيم  يف  األداء 
 ( 9، م2010)بركات، ات األخرى املنافسة أو املماثلة. التنظيم ابلقياس للتنظيم 

 أنواع االحتياجات التدريبية:
 هناك أنواع متعددة من االحتياجات التدريبية ولكننا سنعرضها بشيء من التفصيل كاآليت: 

مت   .1 اليت  االحتياجات  هذه  فإن  املنظمة  احتياجات  بتحديد  نقوم  عندما  املنظمة:  احتياجات 
احتياجات شاملة وكلية حيث أهنا تُركز على أهداف املنظمة بشكٍل عام كتحسني حتديدها تُعرب عن  

اإلنتاجية وخلق مناخ عمل مناسب ورفع الروح املعنوية للعاملني، زايدة كفاءة األداء التنظيمي بشكٍل 
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 عام، حتسني الوضع التنافسي للمنظمة بني املنظمات األخرى.
الوظيفة: إن عملية احتياجات   .2 التدريبية املرتبطة  احتياجات  الوظيفة تتطلب حتديد االحتياجات 

عن   الكافية  املعلومات  على  واحلصول  املختلفة  الوظائف  حملتوايت  دقيقة  بدراسة  ابلوظيفة كالقيام 
اللزمة  واملهارات  املعارف  حتديد  يتم  ذلك  على  بناًء  ذلك  بعد  مث  وظيفة  وواجبات كل  مسؤوليات 

 الختاذ الواجبات واملسؤوليات.
التدريب  اح .3 نفسه ومدى حاجته هلذا  الفرد  الرتكيز على  يتم  املرحلة  املوظف: ويف هذه  تياجات 

كما أن عملية حتديد االحتياجات التدريبية هتدف على معرفة ما إذا كان الفرد يقوم أبداء ما عليه من 
اء وظيفة واجبات يف عمله ابلشكل املطلوب أم ال وإن هناك حاجة لرفع معارفه ومهاراته من أجل أد

 ( 52، م2017معينة بشكل معني. )طلحة، 
 أدوات حتديد االحتياجات التدريبية: 

عن دليل يشمل جمموعة من األدوات اليت يتم  "دليل أدوات حتديد االحتياجات التدريبية: هو عبارة  
التق والكمية،  النوعية  والسريعة،  البطيئة  منها  التدريبية  االحتياجات  إطار حتديد  ليدية  استخدامها يف 

 وغري التقليدية، مع بيان جماالت استخدامها ومسمياهتا. 
ابلتطوير   املعينة  األقسام  أو  الدوائر  يف  التدريبية  االحتياجات  حمددي  قِّيل  من  األدوات:  ُتستخدم 

 (139م،2005)عبوي، .."والتخطيط التنظيمي واإلداري.
 بية:األدوات اليت يتم استخدامها يف عملية حتديد االحتياجات التدري

 إن األدوات اليت تستخدم يف حتديد وحصر االحتياجات األساسية تتمثل فيما يلي:
املقابالت: حيث يتم عقد املقابالت للفئات املراد تدريبها حيث أن هذه املقابالت يتم من خالهلا   .1

الت  استشفاف املوضوعات اليت يراها املتدربون مالئمة هلم ومن املمكن أيًضا أن يتم عقد هذه املقاب
يرونه  ما  على  التعرف  أجل  من  التدريب  مسؤويل  وبني  واملشرفني  والرؤساء  اإلداريني  القادرة  بني 

 احتياًجا تدريبًيا للفئات اليت تعمل معهم.
االستباانت: حيث يتم توزيع االستباانت وتشمل على املوضوعات اليت يراها املسؤولون الرتبويون   .2

أن املستجيبون يقومون برتتيب هذه املوضوعات وفق أمهيتها  هامة وجيب تدريب املعلمني عليها حيث  
التعرف   املباشرين من أجل  للرؤساء  االستباانت  أيًضا توجيه هذه  إليهم كما ميكن  وأولوايهتا ابلنسبة 
التدريبية وفًقا لقدرهتم   على آرائهم يف أداء املعلمني ألن هذا مُيثل أمهية كبرية يف حتديد االحتياجات 
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وانب القوة والضعف واملشكالت اليت يواجهها العاملون واليت من املمكن عالجها من  على حتديد ج
 خالل التدريب. 

اخلاصة   .3 األمهية  ذات  املوضوعات  بدراسة  تقوم  اليت  هي  اللجان  وهذه  الرتبوية:  اللجان  طريقة 
 ة. ابلنسبة للمتدربني وبناًء على هذه الدراسة فإنه يتم توضيح وحتديد االحتياجات التدريبي

تقارير كفاءة املعلمني الدورية: وتُعد هذه التقارير من املصادر اهلامة لتقدير االحتياجات التدريبية   .4
للمعلمني حيث أنه عندما يتم إعداد هذه التقارير بطريقة صحيحة وابهتمام من قِّبل املديرين حبيث 

فإنه يتم حتديد اجلوانب  تكون عبارة عن انعكاس صورة حقيقة خلربات املعلمني واجتاهاهتم وسلوكهم  
 اليت ميكن عالجها من خالل التدريب.

أو   .5 الرؤساء  إليها  يلجأ  شفوية  أو  حتريرية  تكون  إن  املمكن  من  االختبارات  وهذه  االختبارات: 
 املسؤولني عن التدريب وهذا هبدف الوصول على االحتياجات التدريبية للعاملني. 

العمل   .6 وتُعد حتليل مشكالت  املشكالت:  التدريب  حتليل  النجاح يف  أهم وسائل  اإلنتاج من  أو 
ملعرفة السبب احلقيقي للمشكلة حيث أنه غالًبا ما يكون هناك مسامهة من التدريب يف عالج هذه 
املشكالت بكفاءة لذلك فإنه عندما يتم إجراء علمية حتليل املشكالت البد وأن يتم تتبع خطوات 

مع  املشكالت  هذه  عن  نتيجة  اليت كانت  هذه    العمل  أسباب  يف  آرائهم  ودراسة  املعنيني  األفراد 
املشكالت.   تلك  حلل  الالزمة  اإلجراءات  حتديد  إىل  ابإلضافة  هذا  عالجها  وكيفية  املشكالت 

 ( 2015حسنني،)
 أساليب حتديد االحتياجات التدريبية:

بني ووسيلة  الطرق واألساليب: هي عملية تزويد للمهارات واملعارف واخلربات اجلديدة والنافعة للمدر 
املتدربني.   خلربات  املالئمة  األفكار  ونقل  التدريب  حمتوى  طبيعة  ومعرفة  املعلومات  لغرض  أيًضا 

 ( 112، م2017)الشمري، 
ل الطرق والوسائل  العديد من  التدريبة ولكن أهم هذههناك  اليت    تحديد االحتياجات  الطرق 

االحتياجات   حتديد  يكون  اتباعها كي  التدريب  خمطط  على  علمية يلزم  قاعدة  على  مبنًيا  التدريبية 
 دقيقة وسليمة وهذه الطرق الثالث هي:
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  organization Analysisحتليل التنظيم  -1
واملقصود بتحليل التنظيم هو دراسة األوضاع واألمناط اإلدارية والتنظيمية من أجل حتديد املوقع داخل  

التدريب لذلك فإن اهلدف التنظيمي هو    التنظيم واليت يكون ضروراًي فيها  التحليل  الرئيسي من هذا 
حتديد مواطن احلاجة إىل التدريب يف منظمة معينة أو جزء من املنظمة أو أجزاء من املنظمة وحتديد 

 نوع التدريب الذي يلزمها من أجل التحقيق لألغراض التالية: 
عليها واملوارد  توصف األعمال واإلجراءات والتقسيمات التنظيمية وتوضيح اإلجنازات اليت ترتتب   .1

 واإلمكانيات اليت تستنفذها.
تشخيص األوضاع التنظيمية وحتديد مواطن الضعف والقوة يف املنظمة واليت يرتتب عليها اخنفاض   .2

 كفاءة األداء وارتفاع تكلفته. 
االقتصاد   .3 من  ملزيد  متكيًنا  القائم  التنظيم  على  إدخاهلا  الواجب  والتعديالت  التغريات  تعميم 

 ألداء.والكفاءة يف ا
حققة  

ُ
امل والنتائج  اإلجنازات  تقييم  خالل  من  فعاليته  مدى  قياس  هو  التنظيم  حتليل  من  اهلدف  إن 

العمل؛  متطلبات  مع  القائم  التنظيم  توافق  مدى  وحتديد  املستخدمة،  والنفقات  ابملوارد  ومقارنتها 
ة، وحتليل املقومات  ولتحقيق ذلك البد من حتليل أهداف املنظمة، وحتليل اخلريطة التنظيمية للمنظم

النظامية، ودراسة تركيب القوى العاملة للمنظمة، وحتليل معدالت الكفاءة، وحتليل املناخ التنظيمي، 
 . تغريات املتوقعة يف نشاط املنظمةوحتليل امل

  Operational Analysisحتليل العمليات  -2
أيًضا تساعد يف حتديد األدىن تساعد عملية حتديد العمليات على حتديد معايري العمل يف وظيفٍة ما و 

األداء  حتقيق  من  يتمكن  الوظيفة كي  شاغل  يف  والقدرات  املطلوبة  واملؤهالت  والصفات  للمهارات 
اجليد ولذلك فإن هذه اخلطوة البد فيها من مقارنة الطريقة اليت يتبعها الفرد يف أداء عمله مع وصف  

املباشر يف الطريقة اليت يعمل هبا املوظف يف    الوظيفة ومواصفاهتا والبد من الوقوف على رأي املشرف
أن  اليت جيب  الطريقة  أيًضا  أم ال وحتديد  إىل حتسني  إذا كانت حتتاج  ما  هبا وحتديد  ويؤديها  عمله 
ُتؤدى هبا العمل مث بعد ذلك تقوم اإلدارة مبقارنة هذه املعلومات كلها من أجل التوصل إىل الطريقة 

 ( 16، م 2015لوب لإلملام به. )احلسين، املالئمة وحتديد التدريب املط
ونظرًا ألمهية املعلومات والبياانت املطلوبة يف حتديد الوظيفة فإن طرق جتميع هذه املعلومات 
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 عديدة وأمهها: 
منطقًيا   .1 ترتيًبا  ومرتبة  وشاملة  مرتابطة  ابالستبانة  اخلاصة  األسئلة  تكون  أن  وجيب  االستبانة: 

بلغة واضحة ومفهومه ومتد بتعليمات واضحة كي  ومصاغة  إرفاقها  رجة من حيث الصعوبة مع 
تُبني اهلدف منها، وإرشادات توضح كيفية تعبئتها ومن األمهية أن يتم التحقق من ثباهتا وصدقها  

 من خال اتباع اإلجراءات املتعارف عليها يف هذا اجملال.
املعل  .2 جلمع  املستخدمة  الوسائل  أكثر  من  تُعد  واليت  الشخصية:  الوظائف  املقابالت  عن  ومات 

فكرة  تكوين  أجل  من  أولية  األحيان كوسيلة  بعض  يف  استخدامها  يتم  ولكن  حتليلها  بغرض 
مبدئية عن الوظائف وتطوير قائمة مهام الوظائف ويف أحيان أخرى يتم استخدامها مع االستبانة  

عدد من   كوسيلة متممة جلمع املعلومات حيث أهنا تنقسم إىل ثالثة أنواع: مقابالت فردية مع
الذين يعملون يف الوظيفة  املوظفني كل  على حده، ومقابالت مجاعية مع جمموعة من املوظفني 

 ذاهتا، ومقابالت مع الرؤساء املباشرين للوظائف املراد حتليلها. 
املالحظة الشخصية: من خالل مشاهدة املوظف أثناء أتديته لعلمه وتسجيل املالحظات املتعلقة  .3

ستخدمة فيها.ابألجزاء الفرعية 
ُ
 والرئيسية للوظيفية وكذلك األدوات امل

واخلرائط   .4 والتقارير  العامة  واألنظمة  اللوائح  تضمن  واليت  الرمسية:  والواثئق  السجالت  مراجعة 
راد حتليلها. 

ُ
 . (211، هـ1430، د )رشيالتنظيمية وخرائط سري العمل املتعلقة ابلوظيفة امل

 
 Man Analysisحتليل الفرد )شاغل الوظيفة(  -3

ميتلكها   اليت  السلوكية واألفكار  واملهارات واالجتاهات  الفرد من خالل مقارنته ابملعلومات  يتم حتليل 
إمكانيات  لديه وحتليل  تتوفر  أن  يُفرتض  اليت  السلوكية  واملهارات واالجتاهات  املعلومات  املوظف مع 

ملستوى الوظيفي ومدة اخلدمة األفراد وصواًل إىل ما قد حيتاجونه من تدريب حسب املؤهل األساسي وا
ودقيًقا   صحيًحا  وصًفا  مُتثل  اليت  وظروفه  ومسؤولياته  العلم  طبيعة  حتتمها  مطالب  من  ذلك  وغري 

 للوظيفة املوصوفة. 
 االحتياجات التدريبية للمعلمني:

إن الرتكيز هنا يكون منصب على شاغلي الوظيفة هبدف حتديد طريقة أدائه لواجبات وظائفه  
أنو  حتديد  مبهام  مث  قيامه  عند  الالزم  السلوك  تُنمي  أن  جيب  اليت  واملعارف  واالجتاهات  املهارات  اع 
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 ( 175، 2011سعد، السيدة )  وظيفية جديدة.
الواقع وبني   تدل على وجود فرق بني  اليت  املؤشرات  للمعلمني هي عبارة عن  التدريبية  االحتياجات 

غري ذلك لذلك فإنه من املمكن تعريفها أبهنا  املرغوب فيه من حيث االجتاهات واألداء واملعلومات و 
عبارة عن املهارات واملعلومات اليت مُيكن إحداثها وتنميتها لدى املعلم حبيث تساهم يف تطويره وجتعله 

 يواكب التغيريات املعاصرة. 
عملية   الربامج  حتديد  إن  ختطيط  زايدة كفاءة  يف  تساهم  للمعلمني  التدريبية  االحتياجات 

لذ األداء  التدريبية  يف  أيًضا  تساهم  أهنا  التدريبية كما  العملية  النطالق  األوىل  اخلطوة  تُعد  فهي  لك 
حتديد   جناح  على  يعتمد  التدريب  عملية  جناح  فإن  ولذلك  التدريبية  االحتياجات  وتقدير  املناسب 

 ( 24، م2013االحتياجات التدريبة. )مريزيق،
 مراحل العملية التدريبية: 

ر بثالث مراحل أساسية متتابعة تبدأ أوهلا بتحديد االحتياجات التدريبية مث بعد  إن العملية التدريبية مت
وهم   التقييم  مرحلة  هي  اليت  الثالثة  املرحلة  وأخريًا  التنفيذ  مث  والتصميم  التخطيط  عملية  أتيت  ذلك 

 كاآليت:
 حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني:املرحلة األوىل: 

التدريب هي حتديد االحتياجات التدريبية حيث أهنا تُعد أهم عنصر يف  إن اخلطوة األوىل يف مراحل  
تُعرف أبهنا   املرحلة  يعتمدون عليه ولذلك فهذه  العناصر األخرى  التدريبية ألن ابقي  العملية  عناصر 
اجتاهات ومهارات أو معلومات أو قدرات معينة فنية أو سلوكية ويراد تنميتها أو تعديلها أو تغيريها  

يريات تنظيمية أو إنسانية أو تكنولوجية أو بسبب تنقالت أو ترقيات أو مقابلة توسعات بسبب تغ
مناسًبا  إعداًدا  تقتضي  اليت  الظروف  من  ذلك  شابه  ما  أو  حدوثها  متوقع  مشاكل  حل  أو  وتطوير 

 ملواجهتها. 
الكشف عن  ذلك من خالل  ويكون  للتدريب  املنظمة  فرد يف  دراسة حاجة كل  عن طريق 

إن أمهية  مية يف املنظمة،  عف فيمن مت تعيينهم حالًيا أو من هم يف املواقع األخرى التنظي جوانب الض
 حتديد االحتياجات التدريبية تكمن يف اآليت: 

 أهنا هي األساس الذي يتم بناء الربامج التدريبية عليه ويسبق أي عمل تدرييب.  -
أن الربامج التدريبية ُتصمم وفًقا  هي املؤشر الذي يقوم بتوجيه التدريب يف االجتاه الصحيح حيث   -
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 هلا واختيار أسلوب التدريب الذي سيتم اتباعه. 
 توضح من املطلوب تدرهبم وأيًضا نوع التدريب املطلوب هلم ومداه. -
  يكون  التدريب  أن  على  يؤدي  وعلمية  سليمة  بطريقة  التدريبية  االحتياجات   حتديد  عدم  نإ -

 ( 49 ،م 2010 الشرعة،. )واملال والوقت للجهد مضيعة
املعلم ابحلاجة          اليت يشعر  التغريات  للمعلمني هي عبارة عن جمموعة  التدريبية  إن االحتياجات 

إليها كي تساعده على أداء علمه على أكمل وجه وحيث أنه ال ميكن ألي تدريب أن حُيقق أهدافه 
يد االحتياجات التدريبية  إذا مل يتم بناء حمتوى هذا التدريب وفًقا ألسس منهجية وعلمية وخاصًة حتد

املعارف   أو حتديد  الربانمج  تقومي  أو  التدرييب  الربانمج  بناء  أو  يتم حتديد األهداف  أن  ألنه ال ميكن 
الفرد  يف  إحداثها  املراد  التغريات  حتديد  أو  األداء،  يف  النوعي  النقص  حتديد  أو  للعمل  الالزمة 

هنا مرتبطة ابلوضع احلايل للفرد املستهدف أو  املستهدف إال من خالل االحتياجات التدريبية وذلك أل
 الفئة املستهدفة وما جيب أن يكون عليه يف املستقبل.

ولذلك فالبد أال تقتصر االحتياجات التدريبية على معاجلة جوانب اخللل أو القصور بل جيب 
الطرق اليت    أن تشمل تطوير كفاايت األفراد أيًضا وتنميتها أو تعديلها أو صقلها وهناك العديد من

مالحظة   األداء،  تقومي  )االستبياانت،  منها:  التدريبة  االحتياجات  حتديد  أجل  من  استخدامها  يتم 
املقابالت  إجراء  التقارير،  سجالت  دراسة  العينات،  أخذ  العلمية،    ، السلوك،  الدراسات  اللقاءات، 

 الشكاوى(.
الوزار  إطار  اقتصر تصميمها يف  قد  احلالية  التدريب  برامج  تقومي  ولكن  )االستبياانت،  ة على 

أكثر  من  تعترب  امليداين  املسح  أساليب  ولكن  الكفاايت(  العينات،  أخذ  العمل،  حتليل  األداء، 
بسهولة   تتسم  ألهنا  وذلك  املهنية  التدريبية  االحتياجات  تقومي  يف  استخدامها  يتم  اليت  األساليب 

من   عدد كبري  على  تطبيقها  يتم  أهنا  واإلدارة كما  من االستخدام  مهول  إىل كم  وتفضي  األفراد 
عن   املهمة  املعلومات  إىل  التوصل  أجل  من  اإلحصائي  االستدالل  أساليب  تستخدم  املعلومات  
مالحظات،   أحكام،  أفكار،  نظر،  )وجهات  بياانت كيفية  على  وتنطوي  املهنية  التنمية  احتياجات 

 ( 278، م 2010آراء(. )قحوان، 
 للمعلمني: التدريبية امج الرب  وتصميم ختطيط : الثانية املرحلة

 : منها أعمال بعدة ختتص املرحلة وهذه -
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 .العلمية األدوات  استخدام خالل من هال وحتلي التدريبية االحتياجات  حتديد -
 . السنوية  التدريب خلطة التقديرية  امليزانية إعداد -
 . التدريبية  الربامج تصميم -
 . علمية ألسس اوفقً  املختصة اإلدارات  مع ابلتعاون التدريبية  املواد إعداد -
قدمة التدريبية الربامج تصميم مراجعة -

ُ
 .أيًضا الشركات  ومن املختلفة اجلهات  من امل

 . للربانمج العلمي اإلطار  ضوء على للشركات  تقدميها مت  اليت التدريبية املواد مراجعة -
 . منها  االستفادة أجل  من الرمسية للمهمات  املتابعة  تقارير ودراسة حتليل -
)ختصصه  جمال  يف  والعرب   والعامليني  الوطنيني  واملتدربني  التدريب  ت شركا  دليل  إعداد -   رضوان . 

 . (31 ، م2013 وآخرون،
 مصادر حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني: 

 . منه املطلوبة األساسية واملتطلبات  وواجباته  مهامه وتوصيف املعلم مسؤوليات  حتديد .1
  توظيًفا   التعليمية  للوسائل   توظيفه  مدى: )مثل  الصفية  الزايرة   أثناء   رصدها  يتم  اليت  املالحظات  .2

 .ذلك  وغري وضبطه  الصف إدارة على قدرته املناسبة،  التدريس لطرق استخدامه سليًما،
 الصف   خارج  املعلم  على  رصدها  يتم  اليت   الضعف  نقاط  حول  املدرسة   مدير  برأي  األخذ .3

 .وداخله
  العلمية   ابملادة   املعلم  إملام  مدى  عن  امؤشرً   يُعطي  أنه   حيث  معهم  واحلوار  املعلمني  مع  االجتماع .4

  يريد   اليت  والرغبات   االحتياجات   تلمس   إىل  ابإلضافة   واالطالع،  القراءة   على  حرصه   ومدى
 . أدائه وحتسني كفاايته  تطوير أجل من حتقيقها املعلم

  الضرورية   االحتياجات   إىل  عاًما   مؤشرًا  تُعطي  الدراسة   هذه   ألن  احملددة   األهداف   دراسة .5
 . نيللمعلم

  التعليمي  العلم  جوانب   بعض  عن  الوظيفي  رضاهم  عدم  بتوضيح   تقوم  واليت  املعلمني  شكاوى .6
  املمكن   من  أنه  كما  أسباهبا  تتضح  كي  هلا دراسة  وعمل  االعتبار  بعني  أخذها   يتم  وأن  البد  واليت

 . ابلتدريب  عالجها
 القصور  جوانب  مأه  توضح  ألهنا  اهلامة  املصادر  أحد  تُعد  فهي  الوظيفي  األداء  تقومي  بطاقة .7

 ( 68  ،م2010 وآخرون،  عليان. )املعلم لدى املوجودة
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 املرحلة الثالثة: تقييم االحتياجات التدريبية. 

 يتم استخدام األساليب والطرق اآلتية لتقييم ومتابعة االحتياجات التدريبة: 
والقا .1 التدريبية  توقيتات حصر االحتياجات  للتعرف على  املنظمة وذلك  هبا  تقارير إجنازات  ئمني 

 وذلك للتأكد من أن بياانت االحتياجات تعكس الوضع احلايل. 
املقابالت الشخصية مع املسؤولني من أجل حتديد االحتياجات التدريبية ويكون ذلك من خالل  .2

 التعرف على األساليب اليت مت استخدامها ومدى جودة التنفيذ الفعلي هلا. 
حتديد نواحي القصور يف األساليب التدريبة وتصميم    الربامج التدريبية اليت يكون اهلدف منها هو  .3

وكذلك   املطلوب  التعديل  إجراء  من  ميّكن  الذي  ابلشكل  التنفيذ  بدء  قبل  التدريبية  احملتوايت 
التطوير سواء كان ذلك يف املادة العلمية أو يف أساليب التدريب واملعنيات التدريبية. )عبد هللا،  

 ( 162، م2007
 للمعلمني واملهارات املطلوبة من املعلم: االحتياجات التدريبية
 أواًل: التفكر والتأمل. 

التأمل والتفكر يف املمارسات التدريبية حبيث يتم إثبات بعض ما يوجد انجًحا منها، ويُعّدل  .1
 ما حيتاج إىل التعديل، وحُيذف ما أُثبت احلاجة إىل إلغائه. 

ني من أجل تقييم نتائج التعلم وهذا استخدام املالحظة الصفية ومجع املعلومات حول املتعلم .2
 يكون هبدف التأمل والتجريب ومراجعة املمارسات التدريسية. 

 متابعة كل ما هو جديد سواء كان يف جمال املادة التخصصية أو جمال الرتبية.  .3
 إدراك طبيعة األدوار املتجددة للمعلمني يف القرن احلادي والعشرين. .4
 املدرسة أو خارج املدرسة لدعم التأمل وحل املشكالت االستفادة من زمالء املهنة سواء يف .5

راجعة   تغذية  تقدمي  وللبحث عن  اخلربات  الفّعالة يف  وللمشاركة  أفكار جديدة  إىل  والتوصل 
 لزمالء املهنة أيًضا. 

 اثنًيا: اكتساب املعرفة.
 أو فكرة  تقييم املواد واملصادر التعليمية من حيث دقتها ومشوليتها وفائدهتا لعرض مفهوم معني .1

 معينة.
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 إتقان املادة اليت يدرسها املعلم. .2
 فهم طبيعة النمو لدى املتعلمني وعرض املادة املعرفية ابلطريقة اليت تناسب طبيعة منوهم. .3
 مساعدة املتعلمني على النمو الشامل وعدم االقتصار على النمو املعريف. .4
التعلم املتعددة لدى املتعلمني وتقدمي املادة   .5 يُناسب  فهم أساليب  املعرفية أبكثر من صورة مبا 

 أساليب التعلم لدى املتعلمني.
 اثلثًا: االستقصاء. 

 تقدمي دروس لتشجيع املتعلمني على التساؤل واملالحظة وتفسري األفكار. .1
 إشراك الطلبة يف التوصل إىل املعارف واملهارات من خالل استخدام الطريقة االستقصائية.  .2
 شكالت وصفية حمددة. تنفيذ أحباث إجرائية تتصل مب .3
 إعداد خربات تعليمية لدمج املادة التعليمية ابالستقصاء العلمي. .4
 توظيف نتائج األحباث يف الصف الدراسي.  .5
 البحث عن الطرق املناسبة لنشر نتائج األحباث. .6
 توظيف نتائج األحباث املناسبة يف الصف الدراسي.  .7
 االطالع على نتائج البحوث الرتبوية.  .8

 التفكري الناقد.  رابًعا: تنمية
لتعلم  .1 الدرس )مجاعي  أنشطة مجاعية أو فردية مع مراعاة طبيعة موضوع  املتعلمني يف  إشراك 

 مهارات التواصل والتفكري وغري ذلك، وفردي للمهارات وإتقان بعض املعارف(. 
 استخدام التعلم النشط الذي يكون فيه دورًا فّعااًل للمتعلمني فيما يتعلمونه.  .2
 كثرية مُتّكن املتعلمني من احلصول على املعرفة )حبث، إطالع، تقصي(. توليد مسارات   .3
 تشجيع املتعلمني على التفكري الناقد وتنمية االستقصاء وحل املشكالت. .4
الناقد  .5 التفكري  تطوير عدًدا متعدًدا من األنشطة املالئمة ملساعدة املتعلمني على االخنراط يف 

 والفهم.
سبة ألهداف املنهج تتناسب مع املتعلمني وتقوم على مبادئ  وفري واختيار خربات تعلم منات .6

 التعلم الفّعال.
خلق الدافعية لدى املتعلمني حبيث توضع توقعات مناسبة للمتعلمني تعمل على زايدة الدافعية   .7
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 الداخلية لديهم. 
األدائي  .8 األنشطة  كاستخدام  املعاصرة  للمفاهيم  وفًقا  فّعالة  بصورة  للتدريس  ة  التخطيط 

 (154، م2018)زيدان،  جات التعليمية وغري ذلك.واملخر 
 أسس الربامج التدريبة للمعلمني:

 ة منها: ينلمني البد وأن تشتمل على أسس معإن برامج تدريب املع
لدى " .1 املفضلة  واملركبة  البسيطة  اإلدراكية  احلسية  اإلدراكية  التعلم  أمناط  بطبيعة  املعلمني  تعريف 

 الطلبة.
 فرتاضات اليت تقوم عليها نظرية أمناط التعلم بشكٍل عام.أتهيل املعلمني على اال .2
برامج تعليمية يُطلق عليها التعلم لإلتقان حيث أهنا تعتمد على املطابقة بني أمناط التعلم املفضلة  .3

 لدى الطلبة وبني أسلوب التدريس. 
 ( 183،  2017. )عباس، "تصميم مواد تعلم مسعية وبصرية وقرائية وكتابية وعملية  .4
 وحتديد أهداف برانمج التدريب. وضوح  .5
 اعتماد منوذج أو إطار نظري للتدريب.  .6
 اعتماد منهج للتدريب متعدد الوسائط.  .7
 توجيه برانمج التدريب حنو الكفاايت التعليمية.  .8
 املرونة وتعدد االختيارات يف برانمج التدريب.  .9

 حتقيق الربانمج التدرييب للتوافق بني األفكار النظرية. .10
 التدريب.  استمرارية علمية .11
 ( 113،  م2013مساعدة املعلمني على حتقيق ذواهتم. )عبد العظيم،  .12

 الشروط اليت جيب أن تُبىن عليها برامج تدريب املعلمني:
(  224،2016عامر)  هما ذكر   إن برامج تدريب املعلمني الناجحة يتوفر فيها جمموعة من الشروط وهي 

 من: 
 وضوح وحتديد أهداف برانمج التدريب.  -1

م أنه  أن  حيث  التدريب  برانمج  من  االستفادة  من  املعلمني  من  املتدربني  متكن  اليت  العوامل  أهم  ن 
تكون األهداف واضحة وحمددة، وأن حُتدد األداء الذي سيتقنه املتدرب بعد االنتهاء من الربانمج،  
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 وأن تكون مصوغة ما أمكن بلغة السلوك املتوقع عند املتدربني. 
 لعملي. أن يكون الرتكيز على اجلانب ا -2

جيد   بشكٍل  الدارس  تكوين  على  قدرهتا  عدم  أثبتت  قد  العملية  دون  النظرية  الدراسة  ألن  وذلك 
فلذلك البد وأن يتم الرتكيز على اجلانب التطبيقي العملي كي يتمكن املعلم املتدرب االستفادة من 

 برانمج التدريب. 
 اختيار الوقت املناسب للمعلم عند تنفيذ التدريب.  -3

يُعد من أهم العوامل اليت تساعد يف جناح عملية التدريب وذلك الن اختيار املدة املناسبة  وهذا الشرط  
 ملمارسة التدريب ورغبة املعلم يف حضورها يساعد على تقبل املعلم للربانمج التدرييب واالستفادة منه. 

 توفري مزااي وحوافز للدارسني. -4
أثر كبري يف زايدة   له  واملادي  املعنوي  التشجيع  املزااي  إن  بعض  تتوفر  أن  لذلك جيب  الدارس  دافعية 

 املعنوية املادية كاملكافآت املالية والرتقيات التشجيعية ملن حيضر الدورات وجيتاز االمتحان فيها بنجاح. 
 استمرارية عملية تدريب املعلمني. -5

اد قبل اخلدمة إن برامج تدريب املعلمني احلديثة تنظر إىل عملية التدريب كعملية مستمرة تبدأ ابإلعد
واالجتماعية   العلمية  للتطورات  انعكاًسا  املبدأ  هذا  جاء  وقد  للمعلم  املهنية  احلياة  طوال  وتستمر 
والتكنولوجية مع ما تستوجبه من تغريات على دور املعلم يف املدرسة وهذا حُيتم على برامج املعلمني  

القوانني  تزويدهم ابملهارات الضرورية الالزمة ملساعدهتم يف أداء أدوار  هم اجلديدة ابإلضافة إىل تطوير 
 واألنظمة كي يصبح التدريب أثناء اخلدمة مطلًبا لالستمرار يف مهنة التقدم والتعليم فيها. 

 التنوع يف برانمج التدريب. -6
البد من التنوع يف برامج التدريب بني النظري كإلقاء بعض احملاضرات الرتبوية، والعملي كالتعلم على  

استخدا على  كيفية  املشرفني  وبني  الدارسني  بني  النقاش  وحلقات  التدريس  يف  احلديثة  التقنيات  م 
 برانمج التدريب وطرق التعلم العصرية. 

 املهارات اخلاصة ابسرتاتيجيات التدريس: 
يف التعل  - الشبكة  عرب  الطالب  من  عدد  اشرتاك  على  يقوم  التعلم  وهذا  )التعاوين(:  التشاركي  م 

 اورهم مًعا ملساعدة بعضهم بعًضا من أجل الوصول إىل املعلومة.املشروعات التعليمية وحت
الطالب  - استكشاف  على  يعتمد  التعلم  وهذا  املوجه(:  )االستكشاف  االستكشايف  التعلم 
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للمعلومات أبنفسهم وهذا يكون عن طريق مرورهم مبوقف تعليمي يبحثون بداخله عن املعارف  
 واملعلومات. 

التعلم يعين إاتحة الفرصة للطالب كي حيصلوا على املعلومات عن    التعلم البحثي: وهذا النوع من -
 طريق البحث يف موقف تعليمي معني عن العالقات والقواعد اليت تربط احلقائق املراد تعلمها. 

والتجارب - املوضوعات  بعض  عرض  خالل  من  التعلم  من  النوع  هذا  ويكون  ابحملاكاة:    التعلم 
يتم   أن  املستحيل  من  اليت  والنووية  العملية  الكيمائية  التفاعالت  الواقع كبعض  يف  تطبيقها 

 الستخالص خربات ومعارف معينة وكذلك معلومات.
حقيقية   - حياتية  مشكلة  تقدمي  خالل  من  ذلك  ويكون  املشكالت:  حل  على  القائم  التعلم 

 للطالب من أجل دراستها وحماولة حلها واحلصول على معلومات ومعارف عرب الشبكة.
وقدرات    م:التعلي  تفريد - ميول  إدارته حسب  خالل  من  فرداًي  التعليمي  املوقف  جيعل  أنه  حيث 

 واستعدادات كل طالب مبفرده وأيًضا يكون وفًقا لسرعة كل طالب يف التعلم.
توليد املعرفة: ويكون ذلك النوع من خالل إعطاء الفرصة للطالب للمشاركة يف إنتاج املعرفة يف  -

شخ خربات  من  لديهم  ما  و ضوء  عقلية.صية  وقدرات  متنوعة  ،  م 2011السيد،  اندية  )  معارف 
432 ) 

 
 

 التحدايت الداخلية اليت تواجه معلمي املرحلة الثانوية:
 تعلق بطبيعة املرحلة الثانوية العامة. ت أواًل: التحدايت اليت 

 املدرسة الثانوية هي جزء من السلم التعليمي حيث أهنا هتدف إىل إعداد الطالب للحياة جنًبا على
جنب ابإلضافة إىل إعدادهم للتعليم العايل أو التعليم اجلامعي واملشاركة أيًضا يف احلياة العامة والتأكيد  
عن  املسؤولة  هي  الثانوية  املدرسة  أن  أرى  فأان  لذلك  والدينية  والسلوكية  القومية  القيم  ترسيخ  على 

بطريقة   معها  التعامل  وكيفية  احلياة  مشكالت  ملواجهة  الطالب  اجملتمعية  إعداد  القيم  وترسيخ  فعالة 
والدينية يف الطالب وحيث أن املعلم هو أداة الرتبية لذلك فهو الذي يقع عليه العبء األكرب ملواجهة  

 هذا التحدي الذي يتطلب اآليت:
 مساعدة الطالب يف حل مشكالهتم من خالل األساليب الرتبوية املتعددة.  -1
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 درس هبا. االقتناع أبمهية املرحلة الدراسية اليت ي -2
 تشجيع الطالب على التعليم التعاوين.  -3

العامة فسبب هذه    "ويُعد الثانوية  العامة هو رهبة وخوف  الثانوية  املدرسة  يواجه  أهم حتدي 
الرهبة وهذا اخلوف هو أن اجملموع هو املعيار الوحيد لدخول املعاهد والكليات وأن اجملموع الوحيد  

العايل   اجملموع  هو  القمة  عام  لدخول كليات  الثانوي  التعليم  تطوير  مؤمتر  أوصى  وقد    2009فقط 

التقومي   أخرى كبطاقات  معايري  إشراك  من  البد  وأنه  الوحيد  املعيار  هو  اجملموع  يكون  أال  بضرورة 
 ( 2001)أمحد،. "املستمرة واختبارات القدرات 

 اثنًيا: التحدايت اليت ختص طالب املرحلة الثانوية العامة.
أُنشأت  قد  املدارس  على    إن  القادر  الطالب  إعداد  أجل  من  واملادية  البشرية  اإلمكاانت  هلا  ووفر 

 مواجهة حتدايت احلياة املستقبلية واملعاصرة ولذلك فإن التحدايت اليت تواجه املعلم هي:
حتديد قدرات املعلم لطالبه وتتمثل يف ضعف إعداد املعلم يف هذا اجلانب، زايدة كثافة الفصول،  .1

التدريب برامج  ابلتطويل    نقص  الدراسية  املناهج  ملء  والقدرات،  امليول  تباين  الشأن،  هذا  يف 
 واحلشو اململ، قلة الوقت املتوافر للمعلم من أجل القيام بتحديد قدرات الطلبة.

طموحات   .2 املتفوق،  الطالب  حتديد  صعوبة  بسبب:  وذلك  املتفوقني  الطلبة  مع  التعامل  كيفية 
جمموع لاللتحاق بكليات القمة، طبيعة الطالب املتفوق    الطالب املتفوق يف احلصول على أعلى

الطالب،  واليت ختتلف عن زمالءه من  املتفوق  الطالب  الطالب، قدرات  اليت ختتلف عن ابقي 
 العالقة املتبادلة بني الطالب املتفوق وبني زمالئه واليت من املمكن أن يصاحبها نوع من التوتر. 

لم معه صعوابت يف التعامل وهذا مُيثل حتدي لقدرات املعلم  الطالب الضعيف أو الذكي يواجه املع .3
 ( 179،  م2011وإعداده وتدريبه. )أمحد، 

 اثلثًا: التحدايت اليت تتعلق ابجملتمع. 
إن أهداف اجملتمع تتغري بتغري طبيعة العصر الذي نعيشه ويُعد جمتمعنا مستهدفًا من العديد من خمتلف 

على مقدراهتا االقتصادية والسياسية واالجتماعية ابإلضافة على   القوى اإلقليمية وذلك بقصد اهليمنة 
 أكرب حتد للرتبية بصفة عامة وللمعلم بصفة خاصة وهو االنفتاح اإلعالمي واحلضاري والثقايف العاملي. 

 ومظاهر هذه التحدايت تتمثل يف اآليت:
 وية. انتشار املخدرات والعنف واإلرهاب بني الطالب وخاصًة يف املرحلة الثان -1



 

72 

واملبارايت   -2 اإلنرتنت  حنوها كشبكات  الثانوية  املرحلة  طالب  جتذب  اليت  املشتتات  كثرة 
 الرايضية واأللعاب على الكمبيوتر والقنوات الفضائية. 

تزايد محالت الغزو الثقايف من خالل األقمار الصناعية يف اجملاالت الرايضية املختلفة وكذلك   -3
 نية. االجتماعية والثقافية والفنية والدي

 انتشار بعض األمراض والفريوسات واألوبئة كفريوس أنفلونزا الطيور وأنفلونزا اخلنازير.  -4
انتشار التلوث البيئي يف اجملاالت البيئية املتعددة وهذا يلزم توعية للطالب من أجل مواجهة   -5

 آاثر هذا التلوث.
وسرعة استيعابه اجلديد  إن هذه تُعد أعباء جديدة على املعلم الذي جيب عليه أن يغري أهدافه   

 تطوره.  اف العلم ومسلماته ومراحل وسرعة تغريه وتطوير أدواره وفهمه ألهد
 ( 142،2007،)احلامد، زايدة، العتييب، متويل

 رابًعا: التحدايت اليت تتعلق ابلتطور يف وسائل الرتبية.
 إن التحدايت اليت تتعلق بتطور وسائل الرتبية هي: 

دون على أسلوب احملاضرة والتلقني واإللقاء وثقافة احلفظ والذاكرة    االعتماد يف طرق التدريس .1
غ العملية التعليمية ابلصيغة اللفظية واحنصار جهد املعلم يف يثقافة اإلبداع حيث أن هذا يص

عق إىل  الكتاب  من  املعلومات  حتداًي  توصيل  يُعد  وهذا  الطالب  ألن   زمنياً ل  وذلك  للمعلم 
ًما يعتمد على أساليب تربوية حديثة مثل التعليم التشاركي والتعليم األلفية الثالثة تتطلب معل 

تبعة. 
ُ
 التعاوين واملشاريع بداًل من األساليب التقليدية امل

وحىت   .2 الثانوية  املدارس  يف  وخاصًة  املادية  واإلمكاانت  املدارس  يف  املعملية  التجهيزات  نقص 
 اكب مع املناهج واملقررات الدراسية. عند توافر هذه التجهيزات تكون قاصرة عشوائية وال تتو 

يلتحقون هبا " .3 الرتبية  بكليات  الطالب  أن  التحدي األكرب حيث  املعلم هو  نظام  اختيار  إن 
القناعة املهنية فرمبا يلتحقون هبا رغبة يف العمل ابلدروس اخلصوصية أو   ويُعانون من ضعف 

 ى.رغبة يف فرصة العمل اليت تُعد غري متوفرة يف الكليات األخر 
السن  .4 يكون من خالل  التعليمي أبكمله  ابلنظام  وقبوهلم  الطالب  انتقاء  تبع يف 

ُ
امل النظام  إن 

تبع وليس االستعدادات وامليول واجتاهات الطالب والقدرات من 
ُ
واجملموع وهذا هو النظام امل

 انحية واحتياجات اجملتمع من الناحية األخرى. 



 

73 

ال .5 وسائل  االمتحانية كباقي  الورقة  دون استمرار  واحلفظ  التلقني  على  تعتمد  أهنا  تقومي حيث 
 تطوير أو تغيري. 

التنسيق ا .6 مكاتب  طريق  ابلكليات عن  االلتحاق  القدم يف  منذ  تبع 
ُ
امل ابلنظام  العمل  ستمرار 

 ( 2012")حممود،واجملموع.
 خامًسا: التحدايت اليت تتعلق ابملعلم.

( أن  2010يذكر مصطفى  تتعل (  اليت  التحدايت  نوعان من  التخصصية، هناك  التحدايت  ابملعلم:  ق 
والتحدايت القانونية حيث أن التحدايت التخصصية وهي اليت تواجه املعلم أثناء عمله بشكٍل مستمر  
ابملعارف   الطالب  أذهان  ملء  هو  منه  اهلدف  روتينًيا  عماًل  يؤدي  أنه  حيث  ختصصه  جمال  يف 

 التنمية التخصصية املستدامة أو املستمرة. واملعلومات وليس املهارات ويُعد هذا حتداًي للمعلم يتطلب 
النشرات  وقراءة  متابعة  عن  املعلمني  انصراف  عن  عبارة  فهي  القانونية  التحدايت  إىل  ابلنسبة  أما 

 والقرارات الوزارية اخلاصة ابلغياابت دون عذر مقبول والتحقيقات واجلزاءات. 
 

 التحدايت اخلارجية اليت تواجه معلمي املرحلة الثانوية.
 أواًل: االنفجار املعريف أو الثورة العلمية. 

ذلك   بعد  يتبعها  مث  اقتصادية  متغريات  منه  تلوح  عاملًيا جديًدا  نظاًما  اجلديدة  الدولية  املتغريات  تُفرز 
تغريات سياسية واجتماعية مل تتحدد أبعادها ولكن أهم ما مُييزها هو االنفجار املعريف والتقدم العلمي 

رون يُعد قرن العلم لذلك فإن من ال ميتلك العلم ال يكون له مكان يف هذا العامل  فالقرن احلادي والعش 
واحلروب  واالحتالل  املعارك  أن  حيث  والعلم  املعرفة  على  تعتمد  القرن  هذا  حتدايت  فإن  ولذلك 

 ستكون ابلعلم واملعرفة ولن تكون ابلقتال.  
 اثنًيا: التحدايت التكنولوجية. 

إىل استخدام العلم وتطبيقاته يف خمتلف جماالت احلياة يف اجملتمع ولذلك فإن  ُيشري مفهوم التكنولوجيا  
التطور التكنولوجي ليس بعيًدا عن اجملال الرتبوي بل إن استخدامه وصل إىل العملية التعليمية وخاصًة  

لك من املرحلة الثانوية كربامج احلاسب اآليل واستخدام شبكة املعلومات الدولية وأقراص الليزر وغري ذ
األجهزة احلديثة ولذلك فإن هذا يقتضي أن يكون املعلم لديه القدرة على استخدام هذه املستحداثت 

 وتوظيفها يف التعليم لتحسني زايدة الفعالية.  
 اثلثًا: التحدايت الثقافية )حتدي العوملة أو حتدي الكوننة(. 
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قد   أهنا  حيث  اجملتمع  يواجه  ثقايف  حتدي  أبرز  هي  العوملة  تدعيم تُعد  وضرورة  التعليم  على  فُرضت 
الثقافات احمللية من أجل مواجهة الثقافات العاملية وضرورة حتقيق التنمية جلميع املوارد البشرية يف قطاع 
التعليم من أجل حتقيق متطلبات اجملتمع كما أهنا تطرح بعض املتناقضات يف كوهنا تُفرض من اخلارج 

-185م،  2001أمحد،  )  الثقايف.تُعد صورة جديدة للغزو    ك فهي وكوهنا أيًضا حكر لدولة بعينها ولذل

186 ) 
   :تعليق عام على التحدايت الداخلية واخلارجية

 .عداد الطالب للتعامل مع تكنولوجيا االتصال واملعلومات إ-
 إكساب الطالب القدرة على إنتاج املعرفة واالنتقاء منها واختيارها.  -
 ت احلاسبات والتقنية واملعلومات.إعداد كوادر بشرية متخصصة يف جماال -
 التعريف ابلثقافات العاملية املتعددة وتعلم احرتامها. -
 تشجيع الطالب على الشراكة واالبتكار مع اجملتمع.  -
 احلفاظ على اهلوية الثقافية والوطنية للمجتمع.  -
 ديد أهداف للتعليم واملمارسات اليت جيب اختاذها من أجل مواجهة التحدايت املختلفة.حت -
 االهتمام جبودة املدرسة واإلدارة واملعلم والطالب. -
 العلم على التدريب املستمر جلميع األفراد للمشاركة يف العملية التعليمية.  -
 تشجع تنمية الوسائط املتعددة ومناهج التعليم احلديثة. -
 حتقق الشراكة مع األسرة واجملتمع من طريقة التقنيات احلديثة.  -
 لألنشطة العملية والتكنولوجيا. تشجع تنمية مراكز متخصصة  -
 ن املعلم له دور فعال يف مواجهة الغزو الرتبوي وإعداد الطالب لذلك.إ -
 إن املعلم مل يعد املصدر الوحيد للمعلومات أكثر جاذبية مثل الفيديو والتلفاز واإلنرتنت. -
)أمحد - هلا.  مالئمة  وبدائل  وإجياد حلول  املعلم  تواجه  اليت  التحدايت  دراسة  م، 2001،  ضرورة 

187 ) 
ما ازمة   وهو  يف  األزمات كما حيدث  وختطي  البديل  وإجياد  التطوير  على  املساعدة  يف  الباحثة  تراه 

 . جائحة كوروان 
 املهارات التدريبية الالزمة لتدريس الكيمياء ابملخترب.
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 أواًل: مهارات التخطيط واإلعداد للعمل املعملي يف الكيمياء. 
 العملي. القدرة على حتديد أهداف الدرس .1
 القدرة على وضع خطة مكتوبة خلطوات العمل املعملي. .2
 القدرة على استخدام مقدمة مناسبة للدرس املعملي. .3
 القدرة على صياغة أهداف العمل املعملي بصورة قابلة للقياس. .4
 القدرة على استخدام طرق التدريس املناسبة يف الدرس املعملي. .5

الفرد الفروق  يُراعي  أن  املعلم  على  القدرة  جيب  لديه  يكون  وأن  املعملي  الدرس  يف  الطالب  بني  ية 
اجليدة على ترتيب األدوات املعملية وكذلك املواد اليت تكون الزمة حسب أولوايت االستخدام، وأن  
اختبار   على  القدرة  لديه  وتكون  املعملي،  للدرس  مناسبة  تعليمية  تقنيات  حتديد  على  قادرًا  يكون 

امل واملواد  األدوات  األدوات صالحية  توافر  من  التأكد  من  والبد  استخدامها،  قبل  الكيمائية  عملية 
حتديد   إىل  ابإلضافة  هذا  املعملي،  العمل  يف  البدء  قبل  الالزمة  الكيميائية  األدوات  وكذلك  املعملية 
التعليمات  حتديد  وكذلك  مناسبة  بصورة  الكيمياء  معمل  يف  التجارب  إلجراء  الالزم  التقرييب  الزمن 

وا املعملية الواضحة  التجارب  إجراء  وأيًضا  املعملي  العمل  أثناء  املطلوبة  املهام  عن  للطالب  ملرتبة 
 ( 42، م2005الكيميائية قبل وقت الدرس املعملي. )الفاحل، 

 اثنًيا: مهارات التعامل مع األجهزة املواد املعملية الكيميائية.
 ظها. القدرة على تصنيف األدوات واألجهزة املخربية الكيميائية وحف .1
 القدرة على استخدام املوازين احلساسة والكهرابئية بكفاءة.  .2
 القدرة على التعامل مع أجهزة التقطري بكفاءة.  .3
 القدرة على معرفة األجهزة املخربية الكيميائية وأمساء األدوات وفهم التعليمات اخلاصة هبا.  .4
 القدرة على استخدام موقد بنزين بكفاءة.  .5

ى تشغيل أجهزة عرض الشفافيات واألفالم الثابتة والصور املعتمة، والدقة  هذا ابإلضافة إىل القدرة عل 
األمحاض   ختفيف  أجل  من  الصحيحة  الطرق  إتقان  الكيميائية،  للتجارب  الالزمة  األوزان  حتديد  يف 
األانبيب   قطع  آلخر، كيفية  وعاء  من  ونقلها  السوائل  لقياس  املاصة  استخدام  وكيفية  والقلوايت، 

وثنيها السوائل الزجاجية  بعض  أنواع  معرفة  على  والقدرة  وتنظيفها،  الزجاجية  األدوات  استخدام   ،
على  والقدرة  البيانية،  والرسوم  أنواعها  مبختلف  واللوحات  استخدامها كالنماذج  وجماالت  التعليمية 
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عرض   تشغيل جهاز العرض عن طريق احلاسب اآليل )بور بوينت(، وكيفية استخدام وتشغيل أجهزة
 ( م 2012الظفريي،)  ملتحركة والفيديو. األفالم ا

 اثلثًا: مهارات أداء العمل املعملي يف الكيمياء. 
 القدرة على إكساب الطالب مهارات يدوية من أجل إجراء التجارب.  .1
 القدرة على اتباع خطوات منظمة إلجراء التجربة.  .2
ب بطريقة القدرة على وضع أدوات ومواد التجربة الكيميائية يف مكان يشاهده مجيع الطال .3

 سلسة وميسرة. 
 القدرة على حتضري مواد التجربة وأدواهتا بشكٍل واضح. .4
 القدرة على حتديد األهداف اخلاصة ابلتجربة الكيميائية بدقة.  .5

املعمل   من  االستفادة  أجل  من  الطرق  أبفضل  الطالب  تعريف  على  القدرة  إىل  ابإلضافة  هذا 
و  النتائج  على كتابة  الطالب  وتدريب  على الكيميائي،  التجارب  نتائج  وكتابة  العلمية،  املالحظات 

شكل جداول ولكن بصورة علمية، توضيح أمساء مجيع املواد الداخلة والناجتة من التفاعل قبل البدء 
يف التجربة العلمية، إشراك الطالب يف عمل التجارب، إمكانية فصل املواد الصلبة عن السائلة بصورة  

امل النتائج  على  والتأكيد  الكيميائية،  صحيحة،  التجربة  إجراء  خالل  حدوثها  املمكن  من  اليت  همة 
القدرة على فصل احملاليل والسوائل عن بعضها ابستخدام قمع الفصل، إتقان عملية املعايرة ابستعمال  
السحاحة والكاشف، ختفيف احملاليل املركزة، وحتضري حملول برتكيز معني، وتعليل أسباب األخطاء اليت  

تجربة، والقدرة على التفريق بني األمحاض اليت يتم إضافتها إىل املاء واألمحاض اليت يتم حتدث أثناء ال
 ( ه1427آل صواين، ؛ م2005إضافة املاء إليها. )الفاحل،  

 

 رات األمن والسالمة يف املختربات: مهااً رابع
من أجل تالشي    هناك العديد من مهارات األمن والسالمة يف املختربات اليت جيب على املعلم معرفتها

يف   واألمن  السالمة  إجراءات  ممارسة  إتقان  وهم:  الطالب  وعلى  عليه  يقع  حتدي  وأي  ضرر  أي 
املخترب، مراعاة احتياطات األمان يف التعامل مع األدوات واألجهزة املخربية، إبراز بعض املخاطر اليت 

ذيرية واإلرشادية، اختاذ  تنجم عن سوء استعمال بعض املواد املخربية وذلك من خالل اللوحات التح
حرقة، معرفة احتياطات األمان املكتوبة  

ُ
االحتياطات الالزمة عند التعامل مع املواد السامة واخلطرة وامل
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العبوات  على  املوجودة  األمنية  والتعليمات  الرموز  داللة  معرفة  ابملخترب،  الكهرابئية  التوصيالت  على 
ملنع الواجبة  االحتياطات  اختاذ  اإلسعافات    الكيماوية،  طرق  تنفيذ  املخترب،  يف  حريق  أي  حدوث 

من  اليت  لإلصاابت  األولية  اإلسعافات  طرق  تنفيذ  املخترب،  يف  حتدث  قد  اليت  لإلصاابت  األولية 
املخترب،   اليت قد حتدث يف  تنفيذ طرق اإلسعافات األولية لإلصاابت  املخترب،  املمكن أن حتدث يف 

الكيمائية   املواد  إتالف  املواد  القدرة على  نقل  القدرة على  بطريقة مالئمة،  ولكن  فيها  املرغوب  غري 
الكيميائية اخلطرة من مكاٍن آلخر بصورة مناسبة، القدرة على التعامل مع جهاز إنذار للكشف عن  
مضغوط  هواء  على  حيتوي  جهاز  مع  التعامل  على  القدرة  والغاز،  الدخان  تسرب 

 (2001)العيوين،للتنفس.
الباحثة   وهو تراه  استخدام  ضرورة    يف  ما  مجيع  وسائل  معرفة كيفية  وتدريب  احلريق  مقاومة 
و  خماملعلمني  استخدام  على كيفية  أيًضا  الطالب  وتدريب  معها،  التعامل  على كيفية  رج  االطالب 

آمنة،   بطريقة  و الطوارئ  األولية  اإلسعافات  ومبادئ  اإلخالء  التنفس  وعمليات  عمليات  معرفة 
 الصناعي مبهارة عالية.  

 
 مًسا: مهارات التقومي يف املختربخا

املخترب   القدرة يف  لديه  يكون  أن  املعلم معرفتها من أجل  اليت جيب على  املهارات  العديد من  هناك 
وهذه املهارات هي: أن يكون لديه القدرة على تقومي مدى معرفة الطالب من أجل تنفيذ التجارب  

األدو  اختيار  يف  الطالب  معرفة  مدى  تقومي  اجليد  املعملية،  االستماع  املعملية،  للتجربة  املناسبة  ات 
ألسئلة الطالب واإلجابة عليها مجيًعا يف الدرس املعملي، معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الطلبة عن 
املعملي،  الدرس  يف  واضحة  بصورة  األسئلة  عرض  املعملي،  الدرس  يف  املناسبة  األسئلة  طرح  طريق 

متوازن بصورة  للطالب  األسئلة  هنايته  توجيه  املعملي ويف  الدرس  أثناء  والصعوبة  السهولة  ة من حيث 
أيًضا، إعطاء الطلبة أسئلة متنوعة ومتعددة لقياس مدى حتقيق أهداف الدرس املعملي، تقومي مدى  
الطالب يف  تُثري تفكري  املعملية، توجيه أسئلة  التجارب  نتائج  الطالب على كيفية استخالص  معرفة 

االستما  املعملي،  املعملي، الدرس  الدرس  يف  مجيًعا  عليها  واإلجابة  الطالب  أسئلة  جلميع  اجليد  ع 
املعملية.   التجارب  نتائج  حول  الصحيحة  اإلجاابت  إىل  الوصول  على كيفية  الطالب  مساعدة 

 ( م2007الصايف،)
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 املدرسي. املخترب  الرابع: املبحث
 

 :املدرسي املخترب أوالً:  
 أمهية  وله الثانوية،  املرحلة يف خباصة  والكيمياء بعامة، العلوم تعلم عملية يف  مهماً  جزءاً  املخترب يعد

 ابلنواحي واالرتقاء العلمية،  املهارات  تكوين على يساعد فهو التعليمية األهداف حتقيق يف كبريه
 ووه الثانوية،  املرحلة يف وخاصة  الرتبوية، العملية أساسيات  من فاملخترب لذا  املدرسة، يف التطبيقية

 التطبيقي، ابجلانب العلمية للمادة النظري اجلانب ربط املعلمني وعلى التعلم، الطالب  على يسهل
 تدريس تفوق مزااي له ملا نظراً  ابملخترب؛ العلوم بتدريس كبرياً  اهتماماً  العلمية ابلرتبية املهتمون ويويل
 .العادية الدراسية  الفصول يف العلوم

 :املدرسي املخترب  تعريف
 فيه الفرصة وتكون واألدوات، األجهزة فيه تتوافر خاص مكان" أبنه (م2004الناشف،سلمي  ) يعرفه
  "التجارب  إبجراء أبنفسهم الطلبة ويقوم حمدودة، عملية أهداف حتقيق بغية التجربة  إلجراء مهيأة
 ارب التج إلجراء الضرورية ابملستلزمات  جمهزة أكثر أو غرفة أبنه ") م2000)اجلندي، ويعرفه     

 لغرض تستخدم خاصة ومعدات  أجهزة على حتتوي ابملدرسة خاصة غرفة وهو .العلمية والبحوث 
  ت".املشكال حل أو واملمارسات، التجارب  إجراء

 بني النشط التفاعل فيه يتم الذي املكان "أبنه املخترب( أبنه "183،2008( زيتون  عرفي 
 املشكالت  وحل والتفسري والتعليل التخطيط فيه يتفاعل واألداء التفكري منط وهو والتجارب  األفكار

 "املخترب نشاطات  وبعض واملشاهدات  اليدوية األعمال مع
 مبدئية  أعمال فيه متارس للتعليم موقع أبنه "  املدرسي  املخترب(  3،2010) خليف ويعرف
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 ".صحيحة سلوكية اجتاهات  تنمية إىل وهتدف واإلاثرة، ابلبساطة  تتسم أساسية
 التجارب  إلجراء املخصص املدرسة  مرافق أحد  أبنه :إجرائياً  املخترب الباحثة وتعرف

 مقرر تدريس يف ويستخدم األنشطة، هذه لتنفيذ الضرورية املستلزمات  بكافة واجملهز الكيميائية، 
 .الطالب  تعّلم وتقومي  وتنفيذه للدرس التحضري ألغراض الكيمياء

 :املدرسي املخترب  أمهية
 الطالب  إكساب  فيه  يتم الذي املكان يعترب إنه حيث التعليمية العملية يف ابلغة أمهية للمخترب
 وإتباع الكيميائية، املواد مع والتعامل واألجهزة، األدوات  استخدام على وتدريبهم العلمية، املهارات 

 .املخترب يف السالمة قواعد
 مهارات  ية تنم على يعمل املخترب أن على اجملال هذا يف املختصني من العديد يتفق يثح

 لدى العلمية واالجتاهات  امليول وتنمية واملواد، األدوات  ومسك  األجهزة، كربط) العملية الطالب 
 مشاركة على يعمل املخترب أن(  106م،2001)  العيوين يرى كما (2008زيتون،)  ـالطالب،  

 عضب على واقعية يضفي أنه  كما  العلمي، التفكري مهارات  وإكساب  التعلم، عملية يف الطالب 
 لتعلم الطالب  حاجات  يليب الوقت نفس ويف الطالب، يسمعها اليت النظرية  واألفكار املعلومات 

 .طبيعية بيئة يف العلوم
 العلمية الرتبية من يتجزأ ال جزء املخترب أن على(  161-160م،2008) زيتون ويؤكد

 تويل وهلذا .لفةاملخت التعليم مراحل يف العلوم تدريس يف النابض القلب وهو العلوم، وتدريس
 فاملخترب كبرية،  أمهية املرافقة العلمية واألنشطة املدرسي  املخترب العلمية  الرتبية يف احلديثة االجتاهات 

 من العلمية ابألنشطة مصحوبة تكون أن املفرتض من واليت املنهجية العلمية ابملواد  وثيقاً  ارتباطا يرتبط
 .أخرى جهة من العلوم تدريس أهداف وحتقيق جهة

 االجتاهات  أن وبني العملية، والنشاطات  املخترب أمهية إىل(  304م، 2001) هللا عطا وأشار
 إجناح يف ابرز  دور من هلا  ملا  وذلك  االهتمام؛ غاية وتوليها  ذلك  على تؤكد العلوم لتدريس  احلديثة
 وتنفيذ العلوم ملنهج  املعريف ابحملتوى  وثيقاً  ارتباطا للمخترب أن  إىل وأشار .ومناهجه العلوم برامج

 للمخترب احلديثة النظرة أن وبني العلوم، تدريس أهداف حتقيق يف  ابرز دور هلد اليت العملية األنشطة
 مينع  ال ذلك  ولكن العملية،  النشاطات  فيه  جترى الذي  الزمان  أو املكان وليس العملية أنه  على تركز
 .العملية طةلألنش  طبيعية  بيئة أو مكاان  أنه على املخترب إىل النظر من
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 يف ودوره  احلاضر العصر يف املخترب أمهية على(  64م،2005( وحطاب  شاهني، أكد وقد
 ابلعملية وارتباطه واملتعلم، املعلم من كل لدى اخلربات مبستوى واالرتقاء ثوابت،  إىل اجملردات حتويل

 ميكن اليت املتنوعة  ةاحلسي اخلربات  توفري من حيققه أن  ميكن وما احلديثة،  العلوم ومبناهج  الرتبوية
 وتكوين املهارات  اكتساب  يف دوره  إىل ابإلضافة  واملعلومات  احلقائق من الكثري فهم يف  عليها االعتماد

 النظرية املعلومات  من العديد على واقعية وإضفاء العلوم، تدريس أهداف وحتقيق  العلمية، االجتاهات 
 أبمهية والشعور أفضل، بشكل العلم طبيعة مفه إىل ويؤدي الطالب، أذهان يف املعلومات  يرسخ مما

 تدريس  يف  املخترب أمهية(  182-181م،2005(وحطاب   شاهني خلص الصدد هذا ويف .التجريب
 :أمهها مننب جوا عدة يف العلوم
 .التجريب وأمهية العلم طبيعة فهم على يساعد املخترب يف العمل إن .1
 .الطالب يتعلمها اليت ريةالنظ واألفكار املعلومات  بعض على الواقعية إضفاء .2
 .املباشرة احلسية للخربة الفرصة وإاتحة  املخترب، يف العمل أثناء احلواس استخدام .3
 والتعرف هبا، والعناية  عليها احملافظة وكيفية الرئيسة، األجهزة استخدام على الطالب  تدريب .4

 .وتركيبها تصميمها على
 .املخترب يف العمل طلبهايت اليت العلمية الصعوابت  على التغلب على التدرب  .5
 نتائج على  للحصول التجريب أثناء إتباعها  جيب اليت االحتياطات  على الطالب  تدريب .6

 .دقيقة
 استخدام أثناء  واحلذر احليطة وتوخي العملي، التجريب أثناء واألمان السالمة قواعد مراعاة .7

 .واألجهزة املواد بعض
 أماكنها إىل األشياء  وإعادة والتنظيم، بكالرتتي احلسنة العادات  بعض على الطالب  تعويد .8

 .استخدامها بعد
 .عملية بطريقة  واملالحظات  النتائج  وتسجيل املباشرة، الدقيقة املالحظة  على القدرة تنمية  .9
 واملعلومات  املشاهدات من املالئمة  النتائج إىل للتوصل الطالب؛ لدى  املنطقي التفكري تنمية  .10

 .ربةالتج أثناء عليها احلصول يتم اليت
 .التعبري على والقدرة النتائج، يف كالدقة العلمية االجتاهات  تنمية  .11
 .أبنفسهم للتجارب  الطالب  إجراء خالل من وأدواته، ووسائله العلم حب تنمية  .12



 

81 

 .املخربي العمل طريق عن أطول فرتة الطالب  أذهان يف النظرية املعلومات  ترسيخ .13
 .الطالب  لدى العلمية االهتمامات  وتنمية امليول،  إاثرة .14

 بدون للعلوم تدريس أي تصور ميكن ال "ابلقول املخترب أمهية(  37م،2002اندر) ويلخص
 من مسبقاً  الطالب  يعرفه ما إلثبات  مكاانً  املخترب  يعد مل األخرية العقود ففي املخترب، استخدام

 مكاانً  ملختربا  أصبح إمنا  النظرية،  الدروس  عن منفصلة العلمية الدروس  تعد ومل علمية،  ومبادئ  حقائق
 ."األخر أحدمها يكمل والنظري العملي التدريس وأصبح احلقائق، فيه وتكتشف التفكري، فيه  يستثار

 :املدرسي املخترب  أهداف
 واملعرفة املعلومات  صدق إثبات  املدرسي املخترب أهداف من أن(  306م، 2001) هللا عطا يشري

 أن  سبق علمية مفاهيم لتطبيق له  الفرصة  وإاتحة ، سابق وقت يف الطالب تعلمها اليت أبشكاهلا  العلمية
 األهداف حيقق املدرسي املخترب  أن(  131،2010) خليف  يذكر كما   .جديدة  مواقف  يف تعلمها
 :التالية
 خربات  الطالب اكتساب  :ذلك  على ويرتتب  العمل طريق عن للتعلم للطالب الفرصة إاتحة .1

 .طويلة مدة هبا  واالحتفاظ علمة، املت العلمية  املادة وبقاء  مباشرة، حسية علمية
 :يف كما .الطلبة لدى  املناسبة والعملية العلمية املهارات  إكساب  .2
 ومعاجلتها هبا، والتحكم واألجهزة األدوات  استخدام بكيفية وتتعلق اليدوية، املهارات  .3

 .وصيانتها  عليها واحملافظة
 وعمل واستخدامها، املراجع وحتديد ومجعها، البياانت  تسجيل وتتضمن األكادميية، املهارات  .4

 .التقارير وكتابة  البيانية،  الرسومات 
 بعضهم مع الطلبة وتفاعل املخترب يف  اجلماعي العمل يف وتتمثل االجتماعية،  املهارات  .5

 .البعض
 والقياس، املالحظة، عمليات  يف كما واملتكاملة، األساسية العلم مهارات  الطالب  إكساب  .6

 .املتغريات  وضبط ،واالستدالل والتنبؤ،  والتصنيف،
 .العلماء جهود وتقدير وتنميتها، العلمية وامليول االجتاهات  تشكيل .7
 .العلم طرق تطبيق وابلتايل الذايت، التعلم فرص للطالب املخترب يتيح .8
  :منها  "املدرسي، للمخترب أخرى أهداف هناك (114م،2001العيوين) نظر وجهة ومن .9
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 .العملية ات واألدو  األجهزة تنظيف على الطالب  تدريب .10
 .املختلفة القياسات  استخدام طرق على الطالب  تدريب .11
 .التجربة مشاهدة خالل من التقارير كتابة على الطالب  تدريب .12
 ".وتفسريها البيانية الرسوم عمل  على الطالب  تدريب .13

 املهاري ابجلانب يتعلق ما هي املدرسي املخترب حيققها اليت األهداف أهم من أن الباحثة  وترى
 ال  ما وهو املختلفة، حواسه ويستخدم اخلاصة،  قدراته وفق يتعلم الطالب إن حيث  حركي،  النفس
 .النظري اجلانب على الغالب يف تركز  اليت العادية الدراسية الفصول يف التدريس يف يتوفر

 :املدرسي  املخترب  خصائص
  :اآليت يف( 12م،2010) خليف خلصها اخلصائص من مبجموعة املدرسي املخترب يتميز
 .والعملية العلمية املهارة الكتساب  الرئيس املكان يعترب املدرسي املخترب أن .1
 .والذايت التعاوين التعلم على يقوم أنه .2
  .والتكاملية األساسية التعلم عمليات  ممارسة  فرصة للمتعلم يوفر .3
 .الزائدة اللفظية عن ابلبعد املخترب يف العمل يتميز .4
 :املدرسي املخترب  يف  العمل أمناط
 الفهم من أمناط أربعة بني التمييز استطاعوا الباحثني من عدداً  هناك أن(  7-6م،2010)  خليف أورد

 .العلوم معلمي لدى املخترب يف العملية األنشطة ملفهوم
 تعطي اليت العملية العلمية لألنشطة احلديثة النظرة مع ينسجم الذي الفهم وهو :احلديث النمط •

 أهنا على العلوم تعليم معايري عرفتها ولقد استقصائي، حبث يف كاملال لالخنراط جماالً  الطالب 
 السؤال، هذا إجابة فيها  يستقصي جتربة وتصميم املثمر، السؤال طرح فرص  للطالب تتيح عملية
 .البياانت  ومجع التجربة،  هذه بتنفيذ والقيام

 العملية األنشطة تعترب اليت النظرة يف ويتمثل شيوعاً  األكثر هو النمط وهذا :التقليدي النمط •
 أمام سلفاً  احملددة خطواهتا  تنفيذ  يف واحملوري األكرب الدور للمعلم يكون عملية عروض جتارب 

 .هلم املقدمة العلمية املعرفة من  التحقق هبدف الطالب 
 املعلم يقوم جاهزة وصفة العملية األنشطة أن السائدة الفكرة يف ويتمثل :التقليدي شبه النمط •

 بتنفيذ ليقوم لذلك، الالزمة واألدوات  وابملواد  التجربة، إجراء خبطوات  الطالب يد بتزو  فيها
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 معرفة تعلم أو مسبقاً  تعلمها علمية معرفة من التحقق هبدف وذلك  بدقة، والتعليمات  اخلطوات 
 .جديدة

 .التقليدي وشبه احلديث النمط  بني يقع الذي  النمط وهو  :احلديث شبه النمط •
 يف أساسيني غرضني لتحقيق يستخدم املدرسي املخترب أن الباحثة ترى سبق ما ضوء ويف

 تنفيذ مراحل مجيع يف الطالب مشاركة على األول يركز خباصة، والكيمياء  عامة  العلوم مقررات  تدريس
 العملية، العروض على يركز فهو  الثاين أم االستقصائي، ابلنشاط  يتعلق جانب وهو  العملي، النشاط

 تناول مت لذلك  أعمال، من عرضه  يتم ما أمام واملالحظة املشاهدة إىل أقرب  الطالب يكون  وفيها
 وتعامله للمعلم، املهين األداء تتبع خالل من احلالية ابلدراسة التدريس يف املدرسي املخترب استخدام

 .الكيمياء ملخربات  وحمددة  معينة فنيات  ضوء يف املدرسي املخترب مع
 :سياملدر  املخترب استخدام معوقات

 :املدرسي املخترب الستخدام املعوقات  من مجلة ه(1430ر الزهراين)ذك
 .الدراسي  الربانمج يف ابملخترب خاصة  حصة وجود عدم .1
 .األسبوع يف املعلم يّدرسها اليت احلصص عدد كثرة .2
 .املنهج  طول .3
 .وإعدادها التجارب  لتحضري الكايف الوقت توفر عدم .4
 .ختربامل يف والسالمة األمن وسائل توفر عدم .5
 .لألنشطة والتحضري التجارب  إبعداد للقيام خمترب حمضر وجود عدم .6
 .املخترب يف للحرارة ومصادر وكهرابء، ماء من الضرورية التمديدات  توفر عدم .7
 .املعملية التجارب  لتمويل املالية  املوارد توفر عدم .8
 .املدرسي للمخترب خاصة غرفة أو قاعة وجود عدم .9
 .العلوم تدريس يف املخترب على امةالع االختبارات  تركيز عدم .10
 .املعملية  التجارب  متويل يف املدرسية  اإلدارة تعاون عدم .11
 .الطالب  أمام املعملية التجربة فشل جتنب .12
 .املعملية املواد تلف أو  استهالك جتنب .13
 .املعملية واألجهزة األدوات  كسر جتنب .14
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 .املخترب يف العمل حنو املعلم واجتاهات  ميول ضعف .15
 السعودية، البيئة يف أجريت اليت السابقة الدراسات  لنتائج  الباحثة ومراجعة تبعت خالل ومن

 العربية  اململكة مبدارس املدرسي  املخترب استخدام دون حتول اليت واملعوقات  الصعوابت أهم حتديد ميكن
 ؛هـ1430 الزهراين؛  هـ1427املنتشري، ؛هـ1427الصواين،)  التالية  النقاط يف السعودية

  .(ه 1435ال حرتومي ؛ 1433صبان،
 .التجارب  إلجراء الالزمة واملواد  األدوات  بعض نقص .1
 .أخرى أبعمال املخترب حمضر تكليف .2
 .املعلم عند التجارب  إجراء على خباصة والكيمياء بعامة العلوم مشريف ضعف .3
 .املدرسي للمخترب الالزمة التقنيات  وصيانة توفري يف املتبعة  اإلجراءات  صعوبة .4
 .العملية والتجارب  العملية النشاطات  إلجراء الالزم الزمن مع يتناسب ال ةاحلص زمن أن .5
 .خباصة  الكيمياء  ومقررات بعامة، العلوم مقررات  يف العلمية املادة  كثافة .6
 .الكيميائية التجارب  لتمويل املالية املخصصات  قلة .7
 .الكيميائية  املواد مع التعامل يف الثانوية  املرحلة طالب  مهارات  ضعف .8
 .للمعلم التدريسي النصاب  دةزاي .9
 .املدارس لطالب  املخترب أبمهية املعلمني بعض قناعة عدم  .10
 .الواحد الدراسي الفصل يف الطالب  أعداد كثرة .11
 .التجارب  إجراء مبهارات  العلوم معلمي إملام ضعف .12
 .املخترب استخدام تتطلب ال اليت التدريس  طرق شيوع .13
 .ختربامل الستخدام والروتينية  اإلدارية القيود .14
 .املدرسية املختربات  جمال يف للمعلمني التدريبية الدورات  ندرة .15

 :ومنها  .املدرسي املخترب استخدام دون حتول اليت املعوقات  تعدد يالحظ  سبق ما ضوء ويف
 ترى لذلك  مرضية، غري املخترب تفعيل يف وكفايتهم أداءهم جيعل مما للمعلمني التدريبية الدورات  ندرة

 التعامل جمال يف  الكيمياء معلمي أبداء  االرتقاء على يساعد مقرتح إجياد على العمل  ضرورة الباحثة 
 .منه املأمولة الرتبوية األهداف لتحقيق وذلك  املدرسي، املخترب مع

 :الكيمياء خمتربات مع التعامل أساسيات
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 على ظاللحف وذلك  كبرية، أمهية ذات  املدرسية املختربات  يف والسالمة األمن تعليمات  إتباع  يعترب
 شاهني مجيل  وأورد املدرسي، املخترب مبىن سالمة على واحلفاظ ومعلميهم، الطالب  صحة

 على الكيميائية ابملواد يتعلق ما  وخباصة  املدرسي، املخترب  يف السالمة تعليمات (،  67م،2008)
 :التايل النحو
 على للتنبيه لزجاجية ا واألدوات  الكيميائية املواد عبوات  على التحذيرية امللصقات  استخدام .1

 .استخدامها عند إتباعها الالزم واالحتياطات  حمتواها، خطورة
 .املستخدمة واألدوات  املخترب، نظافة مراعاة جيب .2
 قشور أو قطع إلقاء  جيوز وال ختفيفها، بعد إال ابألحواض الكيميائية املواد إلقاء عدم جيب .3

 .األحواض يف الصوديوم
 الكيماوية واملواد للحريق، مقاومة مواد من الطاوالت  أسطح وكذلك  األرضيات  تكون  أن جيب .4

 .التنظيف وسهلة
 .هبا العمل انتهاء  بعد االشتعال سريعة مواد بقااي  هبا اليت األدوات  غسل جيب .5
 ممكن قدر أبقل إال املخترب داخل حفظها املراد املواد عينات  أو الكيماوايت  ختزين عدم جيب .6

 .فقط العمل وحلاجة
 زجاجات  تغطية عند االنتباه وجيب الثالجات، يف إال التبخر السريعة السوائل ظحف عدم جيب .7

 .الكيماوايت 
 الرمال استخدام إن  حيث الكيميائية،  املواد حفظ أوعية حتت ابلرمل مملوء إانء وضع جيب .8

 .السالمة نظر وجهة من اآلمنة الوسائل من األرض على املنسكبة األمحاض المتصاص والرتاب 
 .مائي محام استخدام جيب االشتعال سريعة مواد تسخني عند .9
 الزيت أو  ابملاء الزجاج يبلل أن جيب بل أنبوبة،  يف بقوة  مطاط أو فلني سدادة إدخال عدم .10

 .العملية هذه كبري حد إىل يسهل ذلك  ألن أوالً 
 األمحاض ختفيف عند كمثال العلمية، األسس  إتباع اخلطرة املواد واستعمال تداول عند جيب .11

 .إليه  املاء يضاف وال للماء يضاف  احلمض فإن  ركزةامل
 حفظ ومراعاة املخترب، مسئول إشراف حتت إال كالفسفور اخلطرة املواد استخدام عدم جيب .12

 تعرضها مبجرد تشتعل إهنا حيث تلقائياً  اشتعاله ملنع املاء سطح حتت واألصفر األبيض الفسفور
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 .للهواء
 اليت املفصلي النوع من األبواب  تكون  أن ويفضل ج،خمر  من أكثر خمترب بكل يكون أن جيب .13

 .واخلارج للداخل تفتح
 مل ما  يومياً  ابملخترب  العمل انتهاء  عند واملاء،  الغاز وإغالق  الكهرابء فصل من التأكد جيب .14

 لظروف اهلواء، تكييف أجهزة  أو الثالجات  مثل ابستمرار الكهرابء تلزمها أجهزة هناك يكن
 .معينة

 والكهرابء، والصرف واملياه الغاز توصيالت  على الدوري التفتيش إجراء املخترب فين على جيب .15
 .اكتشافه فور هبا  خلل أي عن واإلبالغ سالمتها، من للتأكد

 .ابملخترب  املناسبة  واإلضاءة  املناسبة، التهوية توفري من التأكد املخترب فين على جيب .16
 إجراء  أثناء  منها  الضارة الغازات  تسرب  ملنع  الغلق حمكمة الغازات  غرفة أن من التأكد جيب .17

 .مناسبة سحب مبروحة مزودة تكون وأن اخلطرة، التجارب 
 الشخص ابعتباره املدرسي املخترب حمضر عاتق على يقع أنه سبق ما على بناءً  الباحثة وترى

 ب التجار  إلجناز الكيمياء معلمي وخباصة العلمية، املقررات  معلمي مع التنسيق إليه يعهد الذي
 جوانبه  بني املخترب يضم ما بكل علم على يكون أن عليه وجيب الدراسية،  املقررات  يف  الواردة العلمية

 عليه يسهل األمر هذا ألن  للعمل منها كل صالحيته ومدى ومستلزمات، وأجهزة وأدوات  مواد من
 .األكمل الوجه على بواجبه والقيام مهمته،  أداء كثرياً 

 يب: التجر  على ةالقائم) العملية األنشطة)
 على تعتمد  خباصة  والكيمياء  بعامة  احلديثة العلوم تدريس  أساليب  أن (   117م،2001)  نشوان يذكر
 هذه ضمن  ومن العلمي، التفكري مهارات  واكتساب  املعرفة، إىل للوصول الطالب  قدرات  تطوير

 وضع  إىل دف يه فالتجريب التجريب، على القائمة العملية األنشطة أسلوب  والطرائق األساليب
 عن والتنقيب ابالكتشاف يقوم الذي فهو ابستمرار، املستكشف أو الباحث مكان يف الطالب
 العلمية، احلقائق إىل للتوصل العملية األدوات  وتوظيف التجارب، استخدام خالل من العلمية احلقائق

 مهاراهتم لصقل إجيايب بشكل وتوظيفها الطالب  طاقات  استغالل ميكن املخترب يف العمل خالل فمن
 اختيار خالل من وذلك العقلي، ومنوهم أعمارهم يناسب مبا واملواد، األجهزة مع والتفاعل اليدوية،
 .الضرر أو األذى هبم تلحق قد اليت واخلوف اخلطر مواطن عن بعيداً  املناسبة األنشطة
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 :العملية األنشطة مفهوم
 واستعمال املواد  مع ابلتعامل الطالب  به  يقوم تعليمي  عملي نشاط " :العملية ابألنشطة ويقصد

 على احلصول هبدف واكتشاف،  استقصاء من فيه مبا  العلمي، العمل وممارسة  واألجهزة األدوات 
 ( م2004 )الناشف املعلم إبشراف ويتم املهارات،  واكتساب  املشكالت، وحل العلمية، املعرفة

 ابلطريقة تسمى العملية الدروس طريقة أنم("2005)  شاهني وخولة حطاب مجيل   يذكر كما
 تقدم الذي لألسلوب  تبعاً  االستكشافية الطريقة تسمى كما املشكالت، حل  طريقة  أو االستقصائية

 وحصول واالستقصاء البحث على وتركز الباحث، موقف املتعلم تضع اليت  وهية،  الطريق هذه به
 يكون الطريقة هذه ويف  لم،التع عمليات  على تقوم  فهي واملعلومات، املهارات   على بنفسه املتعلم
 إعدادها يتم اليت العمل أوراق وفق بنفسه ويستنتج جيرب  الذي  فهو  التعليمية للعملية حموراً  املتعلم
 .بعد عن واملراقبة واإلرشاد التوجيه املعلم دور يكون بينما  املعلم، قبل من مسبقاً 

 
 العملية  الدروس طريقة  إن  حيث  من   م(2008)شاهني    مع  (  164م،2008ون )زيت يتفق

 خالل من علمية  مبادئ االستكشايف املخترب مسمى عليها يطلق لذلك  االستكشايف العمل على تقوم
 .املعلم مبساعدة والتطبيقات  التجارب 

 املتعلم يوضع عندما أجدى  يكون التعلم أن على واملعرفية السلوكية التعلم نظرايت  أهم وجتمع
 .عرفتهم بناء  يف خالل من يسهم نشط وضع يف
 

 :إىل التجريب على القائمة العملية األنشطة وتنقسم
 النتائج،  على واحلصول التجربة إلجراء للطالب التجربة خطوات  تقدمي وهو  :املوجه االكتشاف •

 ويلعب االكتشاف، خطوات  يف السري يف الطالب  تساعد اليت التوجيهات  إعطاء ذلك  ويتضمن
 اكتشافا مسي ولذلك  التجربة إجراءات  يف التصرف من يلقل  نصيب وللطالب كبرياً،  دوراً  التوجيه
 الطالب إكساب  إىل يهدف املوجه االكتشاف أن(  83م،2008) شاهني  ذكر وكما .موجهاً 

 عن الطالب خروج عدم تتضمن  التوجيهية  اخلطوات  أن  ذلك  ممكن،  وقت  أقل يف حبثية  مهارات 
 .الدرس أهداف وعن احملددة املهارات 

 والسري فهمها، عليه تسهل بطريقة مرتبة التجربة يف البدء قبل التجربة خطوات  تعلمللم تقدم ما وعادة
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 التجربة نوع مع تتناسب خطوات  للطالب يقدم مرة كل ويف النتائج، على احلصول حىت خطوة خطوة
 .الدرس وأهداف

 يف والسري للتجربة، التخطيط يف واسعة  حرية للطالب يرتك  الطريقة هذه  ويف :احلر االكتشاف •
 دوره  يقتصر إذ املعلم دور  يقل بينما  أكرب، دوراً  احلالة  هذه يف للطالب ويكون  تريد، كما  خطواهتا

شاهني  حيث .التجربة خطوات  يف الطالب سري صحة  من والتأكد  عامة توجيهات  إعطاء على
 عرب التعلم يف الطالب سري على املعتمد الذايت التعلم مبدأ حتقق الطريقة هذه أن م( اىل 2008(

 .التجربة وتنفيذ وختطيط تصميم يف كبري نصيب للطالب ويكون الذاتية اخلطى
 : العملية العروض أهداف
ذكرهاالتالي  التعليمية  األهداف لتحقيق ابملتعلم الوصول إىل العملية األنشطة دروس  هتدف اليت   ة 

 (م2017) املطريي
 .الكيميائية  واملواد واملعدات، األجهزة مع بكفاءة التعامل أي التجريبية،  املهارات  تنمية  .1
 .صحتها من والتأكد الفرضيات، افرتاض ذلك  يف مبا احللول، عن  البحث كفاءات  تنمية  .2
 اختاذ من يستلزم مبا  اجلديدة  األوضاع  مع التكيف  على القدرة أي العلمية،  املبادرة  روح تنمية  .3

 .والتجديد واملبادرة والتنظيم القرارات 
 .ما نظرية صحة إثبات  على القدرة تنمية  .4
 .منها التحقق ويريد الطالب، درسها معلومات  تطبيق .5
 .ما  مهارة أداء على  الطالب قدرات  اختبار  .6
 .تفكريه وتشغل الطالب، هتم أسئلة على اإلجابة .7
 األحداث  وصف  يف والدقة واالنتباه،  املعرفة إىل والتطلع العمل، يف االنضباط روح تقوية .8

 .واملثابرة  الشخصي والتفكري
 .االستنتاج على قدرته  وتنمية عليها، واحلكم التجريبية،  النتائج قراءة على الطالب يدتعو  .9
 .التجربة طريق عن اجملردة املفاهيم إدراك من الطالب متكني .10
 .املوضوعية  التجريبية  املالحظة على الطالب تعويد .11
 الرأي،  عن والتعبري  املسائل حل  طريقة يف النفس على واالعتماد واالستقالل  األصالة تنمية  .12

 .ابلتجريب القيام على والقدرة
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 .فيها اخلطأ وجمال  النتائج  حتديد يف الدقة بضرورة  اإلحساس تنمية  .13
 .التجريبية املعطيات  جلمع القياس وطرق احلديثة  األجهزة استعمال على الطلبة تعويد .14
 :يلي ما .العملية  األنشطة دروس أهداف أن إىل (267م،2006) وعودة السعدين وذكر
 على والقدرة الرأي، وتبادل التخطيط، على القدرة مثل :املطلوبة الصفات  من الكثري نمية ت .1

 .واملثابرة  املالحظة يف والدقة  املشكالت، مواجهة
 طريق عن عليها والتدريب أمهيتها، تقدير يصعب معينة، أمان احتياطات  على الطالب  تدريب .2

 .املباشرة غري اخلربات 
 ووضعها  األدوات، تنظيف  مثل املعملي نشاطهم أثناء املرغوبة العادات  بعض الطالب  إكساب  .3

 ابألدوات  والعناية العمل، مكان نظافة على واحملافظة استعماهلا، من االنتهاء بعد مكاهنا يف
 .واملواد واألجهزة

 .الطالب  نفوس يف والعلماء للعلم والتقدير االحرتام مشاعر تنمية  .4
 حتقيق إىل أساسي بشكل يهدف  العملية  الدروس يف  التجريب أن(  6-4م،2010)خليف ويشري

  :التايل النحو على وهي الطالب، لدى املهارات  بتنمية  تتعلق أهداف
 والتنظيم،  والتصنيف، واملقارنة،  والرتتيب، التسجيل، مهارات  على وتشتمل :تنظيمية مهارات  .1

 .واملراجعة والتقومي، واالختصار،
 والتحقيق واالستقصاء، والبحث، واملالحظة، تماع،االس مهارات  وتتضمن  :مكتسبة مهارات  .2

 .البياانت  ومجع والتحري،
 .والرتكيب  واالخرتاع، واالبتكار، التصميم مهارات  على وتشتمل :إبداعية مهارات  .3
 .والتدرج والعرض، األجهزة،  وصيانة  األجهزة استخدام مهارات  وتتضمن :التحكم مهارات  .4
 وكتابتها، التقارير وعمل واملناقشة، األسئلة، طرح مهارات  على وتشتمل  :االتصال مهارات  .5

 .البناء والنقد
 اخلربات  الطالب  إكساب  على تركز العملية عروضال يف التجريب أهداف أن الباحثة وترى

 الطالب شخصية يف الثالثة  النمو جوانب بتحقيق هتتم كما مباشرة، بطريقة واملعرفية احلسية التعليمية
 إن من( "46م،2012) حممود ذكره ما مع يتفق وهذا والوجدانية، واملهارية املعرفية اجلوانب وهي

 فيها جيمع مباشرة،  تعليمية  خربات  تكوين هو العملية  الدروس يف التجريب من األساسي  اهلدف
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 فهمهم  من يزيد  مما  جديدة، علمية معرفة إىل للتوصل استعماهلا  وحياولون البياانت،  أبنفسهم الطالب 
 اليدوي، العمل مهارات  واكتساب  العلمي، التفكري مهارات  تنمية  ذلك  ويرافق .واستيعاهبا املعرفة هلذه

 ." العلمي والعمل العلم حنو اإلجيابية االجتاهات  وتطوير
 :العملية الدروس يف  التجارب أنواع 

 :التالية األنواع إىل العملية الدروس يف التجارب ( 353م، 2001) هللا عطا يصنف
 غري وصفية  استنتاجات  إىل يتوصلون  ما  حدث  أو  ظاهرة  بدراسة  فيها الطلبة يقوم ة: الوصفي التجارب 

 بني كيميائي تفاعل دراسة :مثل الظاهرة، مسات  من أكثر أو مسة لوصف األرقام ابستخدام متبوعة
 .احلرارة بوجود النحاس وعنصر مركز، محض

 يرافقها إليها التوصل يتم اليت االستنتاجات  أن يف الوصفية التجارب  عن ختتلف ية:الكم التجارب 
 .اخل ....حراً  سقوطا جسم سقوط زمن وتقدير واحلجوم، األوزان دراسة مثل .األرقام

 هذه ندرس ولكي متغري،  من أكثر ظاهرة أو مشكلة  يف األحيان أغلب يف يؤثر الضابطة: التجارب 
 يلزم الظاهرة أو املشكلة يف ثريها أت وملعرفة .بينها والعالقات  املتغريات  على نتعرف أن ينبغي الظاهرة
 أثره معرفة املراد املتغري ويسمى منها،  متغريين ماعدا تثبيتها  طريق عن وضبطها املتغريات، هبذه التحكم

 (. التابع املتغري) فهو فيه املستقل املتغري أثر يظهر الذي اآلخر املتغري أما .(املستقل ابملتغري)
   )العروض العملية( س التدري يف  املخترب  استخدام مراحل

 :(التقومي-التنفيذ-التخطيط )
  مراحل  بثالث اليت يقوم هبا املعلم   العملية العروض أو  الكيمياء  املخترب يف تدريس  استخدام عملية متر

 :الثالث  املراحل من مرحلة لكل توضيح  يلي وفيمامي( والتقو  والتنفيذ،  التخطيط،هي )
  :للتجريب  التخطيط مرحلة
 تدريس يف التجريب لتوظيف اجليد التخطيط عليها يقوم اليت املهمة العناصر  من جمموعة توجد

 األمور املعلم أيخذ أن  ضرورة إىل(  24-23م،2012)حبيبسعاد  و  الظفريي يشري حيث الكيمياء، 
 :التدريس يف التجريب لتوظيف  التخطيط عند االعتبار  يف التالية
 وتوفر الطلبة، إىل التعليمية املادة توصيل يف املخترب يف التجربة إجراء إىل أي مدى يساعد .1

 املناسبة؟ التعلم خربات 
 إليها  حتتاج اليت املختلفة واألجهزة والوسائل واملواد  األدوات  املدرسة خمترب يف تتوفر هل .2
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 التجربة؟
 املراد  العلمية للمعرفة الوظيفي الفهم على املخترب  يف  التجارب  إجراء يساعدإىل أي مدى   .3

  تعلمها؟
 حل سلوك اكتساب أو واجتاهات  مهارات  حتقيق  يف  االستخدام هذا يساعد أي مدى  إىل .4

 .الكيمياء تعلم أهداف من ذلك  وغري املشكالت 
 خيضع أن البد الكيميائية التجارب  إجراء يف املخترب توظيف أن(  39م،2007)عمور ويذكر

 عملية تتضمن حبيث ا،إجراءه عمليات  ويسهل التجربة، إجناح على يساعد الذي اجليد للتخطيط
 :اآلتية األمور التخطيط

  .التجربة إجراء من  حتقيقها املراد والسلوكية التعليمية األهداف حتديد  •
 .التجربة إجراء من املتوقعة النتائج تصور •
 .التجربة إلجراء الالزمة واملواد األدوات  حتديد •
 .املخترب يف العمل لظروف مناسبة  تعليمية  بيئة  هتيئة •

 الكيمياء  معلم على جيب اليت اخلطوات  من جمموعة على(  8-7م،2010)يفخل  ويؤكد
 :أمهها التجارب، إجراء يف املخترب الستخدام ختطيطه عند إتباعها

 .إلجرائها املستغرق والوقت التجربة رقم حتديد .1
 :خالل من ذلك  ويتم للتجربة، النظري اإلعداد .2
 .املعلم دليل من التجربة قراءة .3
 .املعلم دليل من التجربة راءإج تعليمات  قراءة .4
 .واملالحظة القياس إجراءات  تصميم .5
 يف ابلتجربة للقيام  التحضري عند التالية اخلطوات  إتباع املعلم على :للتجربة العملي التحضري .6

 .املخترب
 .فيها النقص وحتديد للتجربة، الالزمة املواد فحص .7
 .األمر لزم إن الكيميائية املواد فحص .8
 .وجودةامل احملاليل فحص .9
 .كافية بكميات  الالزمة احملاليل حتضري .10
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 من أكثر وجود حالة ويف املعلم، طاولة على التجربة إلجراء واملطلوبة الالزمة األدوات  وضع .11
 إذا الطالب  طاوالت  على األدوات  ووضع جملموعات، الطالب  تقسيم مراعاة يتم للتجربة جهاز
 .لتوزيعه اجملهولة احملاليل لكل مفتاح تصميم فيجب جمهول، عن الكشف تتطلب التجربة كانت

 أن املعلم وعلى :الدرس خالل إجراءها على القدرة من للتأكد قبلياً  التجربة بتطبيق القيام .12
 :قبلياً  التجربة تطبيق عند التالية األمور يراعي

 .التجربة أدوات  تركيب على قدرته من التأكد .13
 .للنتائج  الوصول ميكن أنه التأكد .14
 .الدرس يف الستخدامها الالزمة ت البياان تسجيل .15
 .التجربة عن تقرير جتهيز .16
 .املخترب يف مكاهنا إىل املواد وإعادة املستخدمة، األدوات  تنظيف .17
 :يلي ما اخلطوة هذه وتتضمن :التجربة إجراء قبل املخترب غرفة تنظيم .18
 يف تمي  سوف الذي  النشاط طبيعة  مع تتناسب حبيث  املخترب داخل والطاوالت  املقاعد ترتيب .19

 .وسهولة بيسر العمل خطوات  ومالحظة املشاهدة، الطالب  جلميع تتيح وحبيث املخترب، غرفة
 .الطالب أمام مشغولة غري ممرات  وتوفر االزدحام، تسبب ال بطريقة املخترب ترتيب .20
 .للطالب  ابرزة وتكون املخترب، مدخل على العلمية لإلعالانت  ولوحة للنشرات، لوحة توفري .21

  :التجريب تنفيذ مرحلة
 (9،م2010)خليف :التايل النحو على املخترب يف التجارب  لتنفيذ اخلطوات  تلخيص ميكن
 .سابقاً  الطالب  درسها اليت ابملواضيع التجربة ربط .1
 .للطالب  التجربة إجراء  آلية توضيح  .2
 .التجربة أبهداف الطالب  إخبار .3
 .العلمية ابلتجربة اخلاصة الفرضيات  صياغة .4
 :اآلتية األمور ذلك  أثناء يراعي أن املعلم وعلى ية، العمل  التجربة تنفيذ .5
 .النتائج وكتابة واملالحظة، والنوعية، الكمية القياسات  بعملية القيام الطالب  توجيه .6
 العالقات  وحتديد بيانية،  رسوم  إىل النتائج  حتويل يتم حبيث الطالب، مبشاركة النتائج  تفسري .7

 .التجربة ات وافرتاض حمددات، ومناقشة والكيفية، الكمية
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 نتائج على ابالعتماد جديدة مشكلة أو جديد،  سؤال وضع يتم وفيها التوصيات، استخالص .8
 .التجربة
 تنفيذ يف واضحاً  الطالب دور  يكون أن ضرورة على( "  129-127م،2001)نشوان ويؤكد

 يف  أو ادىفر  الطالب  يقوم أن جيب التعلم فاعلية من وملزيد فعااًل، تعلماً  حيقق حىت العملي النشاط
 السليم، ابلعمل يقومون الطالب  أن من الـتأكد املعلم على جيب كما ابلتجارب، صغرية جمموعات 

 وإتقان، مبهارة واألجهزة لألدوات  استخدامهم وكذلك  وموضوعية،  بدقة مالحظاهتم يسجلون وأهنم
 على الطالب  عدةملسا املعلم، جانب من األسئلة طرح العملي النشاط يتخلل أن أمهية إىل ابإلضافة
 ".نشاط من به يقومون ما حول تساؤالت  الطالب  يطرح أبنفسهم كما احلقائق اكتشاف

 :التجريب تقومي مرحلة
 التجارب  إجراء أثناء طلبته اكتسبها اليت املهارات  تقومي يستطيع املعلم أنه(  1427آل صواين ) يذكر

 :منها خمتلفة، أبساليب العملية
 يكون  وغالبا التجربة، إجراء من املعريف اجلانب االختبار هذا  يقيس يث ح  :والقلم الورقة  اختبار  •

 أو  الفقرة، تكميل أو  املزدوج، أو متعدد، من االختيار  نوع من الفقرات  شكل  على االختبار
 .العبارة

 .للتدقيق اتيلر مقياس شيوعا الطرق هذه وأكثر التقدير، مقاييس أو التدقيق، قوائم استخدام •
 القياس على تساعد كي  اتيلر قوائم بتطوير الباحثني من جمموعة قامت :اءاألد اختبارات  •

 األداء تقييم املعلم إبمكان إن حيث العملي األداء اختبارات  على الطلبة الستجاابت  املوضوعي
 :التالية املهارات  يتضمن جدول وفق حده، على طالب لكل
 .والتصميم التخطيط .1
 .التجربة إجراءات  يدوية هارات م .2
 .البياانت  وتسجيل شاهدات امل .3
 .والتجربة البياانت  تفسري .4
 .واملبادرة املسؤولية .5

 املهارات  توفر مدى على التعرف يتم التقرير خالل ومن:  العملي النشاط حول التقارير  كتابة •
 .إجراؤها مت اليت العملية التجارب  عن املكتوبة  الطلبة تقارير على االطالع  خالل من العملية
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 ومادة بعامة، العلوم تدريس يف املخترب الستخدام استعراضه مت ما  خالل من الباحثة رىوت
 التقومي،  عمليات  وعلى املخترب،  يف  للتدريس التخطيط عملية على ينصب الرتكيز  أن  خباصة  الكيمياء 

 الكيمياء  تدريس  يف املخترب الستخدام املناسبني واإلعداد التخطيط كون منطقياً  يعد األمر هذا وأن
 الكيمياء، تدريس يف املخترب استخدام من الغرض وحتقيق التعليمية، العملية جناح يف هاما الً عام يعد

 املخترب تقومي  عملية  أن كما  املخترب،  داخل التعليمية  العملية يف السري من املعلم ميكن اجليد فالتخطيط
 تدريس يف ترباملخ استخدام عملية كون متعددة ومهارات  خربات  إىل حتتاج  الكيمياء تدريس يف

 التقومي طرق  خمتلف ابستخدام تقوميها  يتم أن من البد  متعددة وأنشطة مهارات  على ينطوي  املخترب
 .العملية لألنشطة املناسبة 

 :الكيمياء تدريس يف  العمليةالعروض  استخدام معوقات
 مقررات  ستدري يف العملية العروض   استخدامتفعيل    دون حتول اليت املعوقات  من جمموعة هناك     
  :يلي كما(  274م،2006) وعودة السعدين أوردها خباصة، والكيمياء بعامة العلوم

 وطرق  مبداخل مقارنة النفقات  كثرية أهنا العملية  الدروس على يؤخذ :العالية  املادية التكلفة .1
 قد األدوات و  العلمية األجهزة من كثرياً  أن مبا  ــــ الكيمياء يف خاصة ـــــ العلوم  يف األخرى التدريس
 .الطالب  عمل أثناء  للتلف تتعرض

 ويف املتعددة، أعبائهم ظل  يف للمعلمني املتاح الوقت وقلة اإلمكاانت  ونقص الطالب، أعداد كثرة .2
 .الكيمياء  مقرر ومنها العلوم، ملقررات  الكبري احلجم ظل

 من يدللعد الطالب  يتعرض  أن  ميكن حيث :لألخطار الطالب  تعرض العمليةالعروض   استخدام .3
 العملي الدرس  بداية قبل املعلم وعلى واألدوات، الكيميائية  واملواد لألجهزة تناوهلم  خالل  األخطار

 األمان  احتياطات  هلم ويشرح واألجهزة،  واألدوات  املواد  تناول كيفية جيداً  لطالبه يوضح أن
 .مراعاهتا الواجب

 هلا  خيطط مل إذا العملية ألنشطةا فدروس  :االنتظام عدم على الطالب  تعود  قد العملية  دروسال .4
 أحسن إذا ولكن ألهدافها، الدروس هذه حتقيق دون حتول قد فوضى  يصاحبها قد جيداً 

 فيمكن جيداً  طالبه  املعلم واتبع  الطالب، من طالب كل وأدوار مسئوليات  وحتددت  هلا  التخطيط
 .األمور هذه على التغلب

 تدريس يف العملية  عروضال استخدام لعدم  مربر تعترب ال املعوقات  هذه أن الباحثة  وترى
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 املهارات  من العديد الطالب  إكساب  إىل هتدف تطبيقية  مادة هي الكيمياء  مادة أن  حيث الكيمياء، 
 .املخترب يف العملية األنشطة استخدام دون حتقيقها يصعب واليت والوجدانية،  األدائية

 املعامل االفرتاضية:
حُياكي   ختيلي  فصل  عن  عبارة  من  وهي  صفحة  على  ووضعه  برجمته  يتم  حيث  احلقيقي  الفصل 

فيما   إلكرتونًيا  التفاعل  ويتم  والطالب يف وقت حمدد  املعلم  اخلاصة حبيث حيضر  اإلنرتنت  صفحات 
 بينهما. 

على   وبرجمتها  نشرها  يتم  حبيث  احلقيقية  املعامل  حتاكي  ختيلية  معامل  تُعد  االفرتاضية  املعامل  إن 
ت ممغنطة مث يتم تطبيق التجارب العملية من خالهلا بشكٍل حياكي الواقع. اإلنرتنت أو على أسطواان

 ( 100م، 2016)عامر، 
وهي بيئة تعليمية افرتاضية تستهدف تنمية مهارات الطالب يف عمل التجارب. وتقع هذه البيئة على  

بط وأيقوانت  أحد املواقع يف شبكة اإلنرتنت أو يف مواقع خاصة ابملعامل على صفحة الويب، وهلا روا
 م(2019وتقوميها. )عقل، ملياء،متعلقة ابألنشطة 

التعليمية واالجتماعية يف   لتلبية احتياجات اجملتمع واملؤسسات  املعامل ضرورة  الباحثة أن هذه  وترى 
ظل التحوالت والتغريات احلديثة املعاصرة وما يواجه العامل من ازمة جائحة كوروان حيث استطاعت 

تفعل هذه املعامل وتسعى جاهدة ملواكبة التطور املعريف والتكنلوجي، وهذا يتطلب أن  وزارة التعليم أن  
 يكون املعلم على دراية ومعرفة أبساليب التعامل مع األجهزة التعليمية وإدارة تشغيلها.

 : جماالت استخدام املعمل االفرتاضي
ضيح التجارب اليت تتسم ابرتفاع  ُيستخدم املعمل االفرتاضي كمساعًد أو بدياًل للمعمل احلقيقي يف تو 

 التكلفة أو ابخلطورة أو اليت يستغرق إجراؤها وقًتا كبريًا يف املعمل احلقيقي.
املعمل   يف  إجراؤها  يستحيل  إىل كيماوايت  حتتاج  املعملية  التجارب  أن  إىل  ابإلضافة  هذا 

است ميكن  لذلك  اإلشعاعي  النشاط  جتارب  مثل  الثمن  ابهظة  تكون  ألهنا  املعامل احلقيقي  خدام 
االفرتاضية على اعتبار أهنا بيئات تعليمية متكاملة فعالة تتكامل مع املعمل املدرسي يف تعزيز العملية  
التعليمية من أجل أن تعطي املوقف التعليمي شخصيته وتفرده وابلتايل تؤثر على املتعلم ألنه يتفاعل 

البيئات  يف  توفريه  يتم  أن  ميكن  ال  بشكٍل  املعامل  هذه  )حسن،    مع  األخرى.  م،  2017التعليمية 
167 ) 
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 :مميزات املعامل االفرتاضية 
احلقيقية  .1 املختربات  تنفيذها يف  الصعب  يكون من  اليت  العملية  التجارب  إجراء  إمكانية  توفر 

 بسبب خطورهتا على املتعلم كتجارب الكيمياء وجتارب الطاقة النووية وغري ذلك.
 قيقية وذلك لعدم توفر التمويل الكايف.تعوض النقص يف اإلمكاانت العملية احل .2
 إمكانية العرض املرئي للبياانت والظواهر اليت ال ميكن عرضها عن طريق التجارب احلقيقية. .3
 إاتحة التجارب العملية للمتعلم من أي مكان ويف كل األوقات.  .4
اعلية  إمكانية تغطية كل أفكار املقرر الدراسي من خالل هذه التجارب اليت تكون عملية وتف .5

واليت من الصعب حتقيقها يف املختربات احلقيقية نتيجة حملدودية املكان واإلمكاانت والوقت املتاح 
 للجانب العملي. 

 إمكانية العرض املرئي للظواهر والبياانت اليت ال ميكن عرضها من خالل التجارب احلقيقية. .6
خم .7 على  أثرها  ودراسة  واملختلفة  املتعددة  املختربات  جتريب  طريق  سهولة  عن  التجربة  رجات 

 لوحات التحكم االفرتاضية.
 إمكانية إجراء التجربة ألي عدد ممكن من املرات وفًقا لقدرة املتعلم على االستيعاب. .8
 إمكانية التعاون والتفاعل مع اآلخرين يف إجراء نفس التجربة. .9
 محاية املتعلم من املخاطر املعملية اليت قد حتدث يف بداية مراحل التعلم. .10
 عم االقتصادات الضعيفة من خالل توفري املواد املستهلكة أثناء التجارب.د .11
 حتسني أداء الباحثني نتيجة لتوفري وقت االنتقال إىل أماكن تواجد املختربات البحثية.  .12
 إن انتشار املختربات االفرتاضية ساعدت على ظهور معايري للتجريب العملي.  .13
 ة تقدمه يف إجراء التجارب.إمكاانت تقييم الطالب إلكرتونًيا ومتابع .14
وآخرون،   .15 )الغشم  للمبتدئني.  اخلاطئة  املمارسات  واملنشآت من خماطر  املرضى  ،  2017محاية 

45 ) 
 
 

 دور املعلم يف املعمل االفرتاضي يف التعليم عن بعد:
إن العملية التعليمية مل تعد كما يف السابق مقتصرة على نقل املعلومات واملعارف، بل متثلت يف  
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يف تغيري املتعلمني  وضبط  املعارف،  لتلقني  الرئيسي  احملور  هو  السابق  يف  فاملعلم  املعلم،  دور   
  أصبح دور املعلم خمتلفا يف املعامل االفرتاضية، حيث    أصبح الصف. ولكن بعد إضافة التقنيات  

التعليمية   للبيئة  األنشطة،    ومسؤوالمنظم  اختيار  التوجيهات  يف  وتقدمي  التساؤالت  وإاثرة 
ركن واإل يعد  أنه  اهلدف، كما  حتقيق  ومساعدهتم يف  الطالب  متابعة  على  يقوم  رشادات، كما 

بناء   يف  ابلتعليم  التقنية  بدمج  التعليمية،  العملية  وتطوير  املعلمني  تطوير  يف  احملتوى  أساسيا 
للمعلم    واجملاالت  املهين  فالتطوير  للمعلم، ألنه الرتبوية،  التدريس  أسلوب  القدرة على حتسني  له 

وزمان  مكان  أي  بعد يف  التعلم عن  من  ميكنهم  مناسبا ومستهدفا،  مهنيا  تطويرا  )الغشم   .يوفر 
 (م2017وآخرون، 

ابحملتوى   املعرفة  وهي  رئيسه  عناصر  بثالث  ملما  يكون  أن  البد  املعلم  أن  الباحثة  ترى  حيث 
وا عملية  التعليمي،  أصبح  بعد  عن  التعلم  وأن  التقين،  واحملتوى  الرتبوي،  ملواكبة  حملتوى  ضرورية 

، م عن بعديالتطور التكنولوجي والرقمي، من حيث دمج تقنيات التعليم اإللكرتوين يف عملية التعل 
املكوانت  وتوفري  جائحة كوروان.  أتثري  ظل  يف  االفرتاضية  املعامل  يف  واستخدامه  لتحسينه 

األساسي املرتكزات  من  ابلتجارب  التعليم  فيها  يعد  واليت  للمعامل،  املعلمني األساسية  جلميع  ة 
والطالب. والبد من االرتقاء بدور املعلم يف رفع الكفاءة من خالل استخدامه املعمل االفرتاضي؛ 
املهارات   من  عددا  لتنمي  التدريسية،  احتياجاته  مع  تتوافق  وخربات  مهارات  من  يكتسبه  ملا 

 اإلجيابية لدى طالبه. 
 :التعلم يف املخترب ابلنسبة إىل الطالب

العديد املهارية    إن  اجلوانب  للطالب جبميع  املتكامل  النمو  أمهية  تؤكد على  والدراسات  األحباث  من 
واملعرفية والوجدانية لذلك فإن املهمة الرئيسية اليت جيب أن يضطلع هبا تدريس العلوم تتمثل يف تعليم 
االجتاهات   قد ذكرت أبن  الدراسات  بعض  أن  وليس كيف حيفظون حيث  يفكرون  الطالب كيفي 

حلديثة يف ميدان الرتبية العلمية وتدريس العلوم تؤكد على أمهية النشاطات العلمية اليت يتم ممارستها  ا
يف املخترب وتويل املخترب دورًا ابرزًا ملا له من دور يف إجناح برانمج العلوم ومناهجه ولذلك فإن املخترب  

حموراًي من املادة التعليمية. )الشعراين،   املدرسي أصبح ركًنا هاًما من أركان العلوم فأصبح النشاط جزًءا
 (244م، 2016

للعملية   "إن املتعلم حمورًا  اعتمادها كاسرتاتيجية تدريسية جتعل من  االكتشاف مت  اسرتاتيجية 
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التعليمية إلاتحة الفرصة للمتعلم أن يقوم بعمل املمارسات العلمية من خالل السؤال والبحث وحتديد  
رص والتوصل إىل النتائج وهذا مما يعمل على تعزيز الثقة ابلنفس لدى املتعلم املشكلة ومجع األدلة والف

النشاط  من  أساسًيا  أصبح جزًء  املدرسي  املخترب  فإن  ولذلك  العلوم  اإلجيابية حنو  االجتاهات  وتنمية 
من   العلوم  يف  والنظرايت  واحلقائق  املفاهيم  معظم  ألن  العلم  يف  الفكرة  صحة  مقياس  فهو  العلمي 

 (245م، 2016. )الشعراين، "ن إثبات صحتها من خالل التجربة العلميةاملمك
 أمهية ودور املعمل املدرسي يف العملية التعليمية لدى الطالب. 

 إن املعمل املدرسي له دور كبري وفّعال ويتمثل يف النقاط اآلتية:  
امل  .1 تتم يف  اليت  املعملية  التجارب  أن  الطالب حيث  لدى  العلمي  التفكري  تساعد تنمية  عمل 

الطالب على حتديد املشكلة وفرص الفروض والتنبؤ للوصول إىل االستنتاجات واحللول وما يتبع  
 ذلك من العمليات العقلية املختلفة كالتنبؤ واملالحظة واالستنتاج وغري ذلك.

إعطاء فرصة جيدة لتنمية مهارات الطالب زايدة محاسهم اجتاه دراسة العلوم من خالل إجراء   .2
 ب املعملية. التجار 

األدوات  .3 مسك  مثل  املعمل  استخدام  خالل  من  الطالب  لدى  العملية  املهارات  تنمية 
والرتشيح  املعملية كالتقطري  العلميات  من  ابلعديد  والقيام  وتنظيفها  وخزهنا  الصحيح  ابلشكل 
والتسخني وغري ذلك وهذا جيعل الطالب يتعلم بشكٍل أفضل ألنه ميارس العمل بنفسه فيبقى أثره  

 ملدة أطول يف ذاكرته ويكتسب اخلربات بطريقة مباشرة. 
تنمية وتعميق االجتاهات العلمية لدى الطالب عند استخدامهم التجارب املعملية مثل عدم  .4

التسرع يف إصدار األحكام ودقة املالحظة واالستنتاج السليم واملوضوعية واألمانة العلمية والبحث 
 عن األدلة.

واإل .5 االبتكار  فرصة  ابلتجارب  إاتحة  أنه  حيث  املعمل  استخدامهم  عند  الطالب  لدى  بداع 
املعملية يزداد فهم الطالب للمادة العلمية كثريًا والعكس صحيح بدون التجارب يضعف احتمال  

 (94م، 2016فهمها. )عامر، 
 : القيام هبا عند دخول املخترب وقبل إجراء أية جتارباملخترب  لمسؤو اخلطوات اليت جيب على  

 نوافذ لتجديد هواء املخترب.فتح ال .1
 لبس معطف املخترب وربط مجيع أزراره والتأكد من أن املالبس يف وضع ال يعيق عن العمل. .2
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 التأكد من أن مجيع توصيالت التيار الكهرابئي يف حالة جيدة.  .3
 التأكد من أن مجيع توصيال خدمات الصرف والغاز واملاء ابملخترب يف حالة جيدة. .4
 (9هـ، 1426للتخلص من الغازات الثقيلة. )الرفاعي،  تشغيل مراوح السحب .5

د جناح استخدام املخترب يف التدريس يعتمد على ضرورة وجود خمترب يف كل مدرسة والب"إن  
التعليمية على النحو املطلوب  وأن يتمتع هذا املخترب ابملواص فات اليت تساعد على حتقيق األهداف 

املستل  توفر  خالل  من  إال  ذلك  يكون  إجراء وال  تكفل  اليت  واألدوات  واألجهزة  الضرورية  زمات 
.  "األنشطة والتجارب ابلشكل املطلوب ابإلضافة إىل أن توفر املستلزمات واألدوات يُعد هاًما وضرورايً 

 .(5هـ، 1435)احلرتومي، 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مسات طالب الثانوية وعالقتها ابلكيمياء واملختربات.  :اخلامساملبحث 
 

 مادة الكيمياء 
كبات ولكن كل إن علم الكيمياء هو العلم الذي يتعامل مع املواد اليت يتم تكوينها من عناصر ومر    

 وتفاعالت خاصة وحتوالت خاصة حيث أن التفاعالت يصاحبها طاقة.  مادة هلا تركيب خاص 
الكيمياء: علم  هلا   "تعريف  اليت حتدث  والتغريات  املادة  تركيب  بدراسة  يهتم  الذي  العلم  هو 

 (37م، 2018)الدرملي،  "ًضا الطاقة اليت تكون مصاحبة هلذه التغريات.وأي
 أمهية علم الكيمياء:  
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إن علم الكيمياء مهم جًدا نظرًا ألنه يدخل يف مجيع أنشطة الكائنات احلية كما أنه ُيسهم يف كافة  "
واد تُليب احتياجات أنشطة احلياة حيث أنه بواسطة علم الكيمياء مت حتويل املواد الطبيعية اخلام إىل م

الفحم  والعطور  واألصباغ  اجلديدة كالعقاقري  املواد  بعض  من  ينتج  أن  الكيميائي  فاستطاع  اإلنسان 
والنفط كما أن علم الكيمياء قد ساهم يف اجملال الزراعي أيًضا من خالل املبيدات احلشرية واألمسدة 

إنتاج األلياف الصناعية بواسطة عل  واملنسوجات   م الكيمياء يف جمال الكساءالكيمائية ابإلضافة إىل 
 (23، م2011)سليمان، " وغري ذلك من اجملاالت الكثرية اليت سامهت فيها الكيمياء.

 الكيمياء واحتياجات اجملتمع.
الكيمياء  "     اليت ختتص  تصنع  إن  العلم  تُعد فرًعا من فروع  اليومية حيث أهنا  دورًا هاًما يف حياتنا 

هتا وتُبني لنا الطريقة لتحويل الكثري من املواد اخلام املوجودة يف الطبيعة إىل مواد  بدراسة املواد وتفاعال
 . ه املتعددةأخرى جديدة تساهم يف سد احتياجات اإلنسان وتوفري متطلبات

يف فعال  دور  هلا  الكيميائية  املواد  إن  املستهلك:  أنه   كيمياء  حيث  لإلنسان  الرفاهية    توفري 
املس  عليها كيمياء  ذلك من  يطلق  والدواء وغري  والزراعة  والكساء،  الغذاء  تشتمل على:  واليت  تهلك 

وكيمياء   السامة  الغازات  مثل  احلربية  االستعماالت  إىل  ابإلضافة  عنها  غىن  ال  اليت  االستعماالت 
املفرقعات وكيميائيات احلرب ولكن هناك الكثري من اجملاالت ال ختدم اإلنسان يف حياته بل تستخدم 

 ( 40، 2012حممود،) ".مالسل  يف جماالت 
الكيمياء:   علم  ندرس  ألن  "كيف  وذلك  صعوبة  املواد  أكثر  من  الكيمياء  علم  دراسة  تُعترب 

الكيمياء هلا مفردات خاصة هبا فدراستها ُتشبه تعلم لغة جديدة ابإلضافة إىل أن الكثري من املفاهيم 
تسا اليت  املقرتحات  أهم  نذكر  ولذلك سوف  اجملردة  وهي:  الكيميائية  الكيمياء  علم  دراسة  على  عد 

املواظبة على حضور احملاضرات ابنتظام وتدوين امللحوظات، التفكري بشكل انقد وذلك للتأكد من  
فهم معاين املصطلحات، احلرص على مراجعة املوضوعات اليت يتم تعّلمها يف نفس اليوم، عدم الرتدد  

 (  2، م 2014. )تشانغ، "يف طلب املساعدة من املدرس
 هداف تدريس مادة الكيمياءأ

ترى إن تدريس مادة الكيمياء يسهم بشكٍل كبري يف حتقيق األهداف العامة لتدريس العلوم حيث   .1
 ن هذه األهداف تتلخص فيما يلي: أ (20م، 2015)  حممدسارة 

التعريف بدور الكيمياء يف ميادين الزراعة والصناعة والصحة وغري ذلك وأيًضا احلضارة اإلنسانية   .2
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املوجودة يف اجملتمع ومدى  مع   القدمي  الصناعات  الكيميائية يف  النواحي  لفت نظر الطالب إىل 
 إمكانية االستفادة من الكيمياء يف تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي.

مساعدة الطالب على فهم الظوارهر الكيميائية احمليطة هبم ابإلضافة على إمناء قدراهتم على حبث   .3
د من مثيالهتا وهذا من خالل دراسة القوانني الكيميائية األساسية واملفاهيم  ما يُعرض هلم فيما بع

 اخلاصة هبا. 
 إمناء بعض مهارات الطالب االبتكارية والعملية.  .4
 .  ةالكيميائيمساعدة الطالب على أن يكونوا منتجني ومستهلكني ومستفيدين يف ضوء معلوماهتم  .5
 يميائية املقررة بطريقة وظيفية. مساعدة الطالب على كسب املفاهيم احلقائق الك .6
 مساعدة الطالب على كسب وتنمية مهاراهتم العقلية بصورة وظيفية.  .7
 مساعدة الطالب على كسب القيم واالجتاهات والعادات املناسبة بطريقة وظيفية.  .8
 مساعدة الطالب على كسب االهتمامات وامليول العلمية املناسبة بصورة وظيفية.  .9

 مهارات علمية عملية مناسبة بصورة وظيفية.  مساعدة الطالب على كسب .10
هذا    اممساعدة الطالب على التعرف على املنجزات العلمية للعلماء املسلمني والعرب يف احرت  .11

 العمل وتقديره والتمثل به. 
 واإلنسانية.   مساعدة الطالب على تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورهم يف تقدم العلم .12

 : مفهوم التعليم الثانوي 
التعليم   االبتدائي،  التعليم  وهي:  عديدة  رئيسية  مستوايت  إىل  التعليم  يُقسم  الدويل  التصنيف  إن 
الثانوي، التعليم العايل ووفًقا هلذا املنظور الذي أتخذ به الكثري من البلدان فإن التعليم الثانوي يُغطي 

أما ابلنسبة  ،  ياة الشخصعام من ح  18-12املرحلة الوسطى من سنوات التعليم اليت ترتاوح ما بني  
 إىل التعليم الثانوي فيتم تقسيمه إىل مرحلتني يف معظم النظم الرتبوية يف العامل وهي:  

املرحلة األوىل: ُيسميها البعض مرحلة التعليم املتوسط أو اإلعدادي أو الثانوية الدنيا حيث أن الدراسة  
 فيها تكون يف الغالب ملدة ثالث سنوات. 

: ُيسميها البعض املرحلة الثانوية أو الثانوية العليا حيث أن الدراسة هبا تستمر ملدة ثالث  املرحلة الثانية
 (25م، 2008سنوات. )الشيخ، 

 : أهداف التعليم الثانوي
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إن املرحلة الثانوية تُعد من أهم املراحل التعليمية اليت حُتقق األهداف العامة للرتبية ألهنا تعترب مرحلة  
 تمع والفرد حيث أهنا ختتص ابلشباب الذين يرمسون مستقبل اجملتمع. مؤثرة يف حياة اجمل

إن اهلدف العام للمرحلة الثانوية قد حددته وزارة الرتبية أبنه متكني الناشئة الذين قد أكملوا 
دراستهم االبتدائية والتحقوا ابملرحلة الثانوية من أجل مواصلة منوهم وتطوير شخصياهتم جبميع جوانبها  

واجلسمية واألخالقية واالجتماعية والروحية واكتشاف اجتاهاهتم واستعداداهتم وتنمية معرفتهم  العقلية  
ابملعارف والعلوم وتطبيقاهتا يف احلياة ومواكبة تقدمها واكتساب االجتاهات واملهارات العلمية والفكرية  

يتن مبا  واملهنية  اإلنتاجية  اإلعمال  أو  العالية  الدراسات  ملواصلة  النمو يف  املُمهدة  اسب مع خصائص 
اإلنسانية.   بناء احلضارة  الوطنية واإلسهام يف  اجملتمع يف وحدته  أهداف  يتالءم مع  املرحلة ومبا  تلك 

 ( 149م، 2018)الناصر، 
التعليم  "وقد   خرجيي  بتمكني  الثانوية  للمرحلة  الفرعية  األهداف  أيًضا  الرتبية  وزارة  حددت 

من جمموعة  يف  النمو  حتقيق  من  والنمو    الثانوي  اجلسمي،  والنمو  العقلي،  النمو  ومنها:  اجلوانب 
اللغوي، والنمو االجتماعي، والنمو الوجداين، والنمو العلمي، والنمو الروحي، والنمو املهين لذلك فإن  
إليها يف ضوء   والنظر  والرتبية  اجملتمع  التفاعل بني  أهدافه إىل سياق  يتطلب يف  الثانوي  التعليم  نظام 

املعريفالواقع االجتم املعاصر والتطوير  العامل  املعلوماتية والثقافية يف  الثورة  . "اعي مع األخذ ابحلسبان 
 ( 150م، 2018)الناصر، 

واقع اجملتمع الذي تعيش    نوالذي يتضح أن الرتبية بصورة عامة البد وأن ُتستخرج وتشتق م
اجمل واقع  عن  مبعزل  التعليم  إىل  النظر  يتم  أن  ميكن  فال  ظله  يف  واالقتصادي  الرتبية  االجتماعي  تمع 

على هذه األهداف إال أنه يوجد بعض االختالفات بني بعض   اتفاق  شبه  أن هناك واحلضاري وحيث  
اجملتمعات ولكن من املمكن أن تكون أهداف التعليم متقاربة من الدول املختلفة مث أتيت املدرسة بعد 

ه تطبيق  الفروق يف  أجل حتديد  من  ووسائلها  بوظيفتها  مع حاجات  ذلك  ومالءمتها  األهداف  ذه 
 اجملتمع ولقد مت حتديد أهداف املدرسة الثانوية فيما يلي:  

تنمية معرفة الطالب ابلثقافة اإلسالمية وتشرهبم بفضائلها األصلية وقيمتها ابلعلوم وتطبيقاهتا يف   .1
 احلياة ومواكبة التقدم يف تلك العلوم. 

يف اجلوانب اخللقية والفكرية واجلسمية والروحية من  متكني الناشئني من مواصلة تطوير شخصياهتم   .2
 خالل اكتشاف ميوهلم وقدراهتم وتوجيهاهتم. 
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مهدة لألعمال اإلنتاجية واملهنية.   .3
ُ
 اكتساب االجتاهات واملهارات العلمية والفكرية امل

مواصلة الدراسات العليا على أن يتناسب ذلك مع خصائص النمو يف مرحلة املراهقة وأهداف  .4
ابلفضائل اجمل ولوطنهم  ألمتهم  وخملصني  وجل  عز  ابهلل  مؤمنني  صاحلني  الطالب  ينشأ  تمع كي 

 ( 152م، 2018، الفاخري)اخلُلقية اإلسالمية واألصالة القومية الوطنية. 
 تنمية التفكري العلمي لدى الطالب وتعميق روح التجريب والبحث والتتبع املنهجي لديهم.  .5
 النمو بصور أفضل وامليول الفردية للتشكل.إاتحة الفرصة للمقدرات اخلاصة و  .6
وضروب   .7 واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلياة  جوانب  عن  متنوعة  بثقافة  الطالب  تزويد 

 العمل املختلفة.
 املسامهة يف تطوير البيئة االجتماعية ابلنسبة إىل اجملتمعات احمللية. .8
 نشر املعرفة العملية والتقنية بني جيل الشباب. .9

 الطالب من ممارسة القيم االجتماعية والدينية اليت تربوا عليها يف املرحلة السابقة.متكني  .10
 

هتدف إىل تعميق روح التجريب والبحث عند الطالب واستخدام املراجع "إن املرحلة الثانوية  
الئق   مستوى  على  احلياة  ميادين  يف  للعمل  الطالب  وهتيئة  للدراسة  السليمة  الطرق  على  وتعودهم 

العام  ومتكني اإلسالمي  للوطن  الوفاء  التوحيد وحتقيق  راية  اليت حتمل  اإلسالم  احلي ألمة  . "االنتماء 
 (19م، 2015حممد، سارة )

 : ألهداف أي نظام للتعليم الثانوي احملاور األساسية
 إعداد الطالب للتعليم العايل املتخصص من أجل مواصلة تثقيهم الذايت.  •
 اعل يف التنمية الشاملة للمجتمع.إعداد الطالب للحياة لإلسهام الف •
•  ( القدرات.  املهارات وصقل  وترقية  والقيم واخلربات  املعارف  الطالب على  حممد،  سارة  تركيز 

 (20م، 2015
 : خصائص منو طالب املرحلة الثانوية

العامة من املعروف أهنم ميرون مبرحلة عمرية هامة جًدا هلا أبعاد عقلية وجسمية   الثانوية   إن طالب 
ما  واجت وذلك خلطورة  وألمهيتها  جيًدا  املرحلة  هلذه  مدرًكا  يكون  أن  املعلم  على  وانفعالية جيل  ماعية 

ات عقلية وجسمية ورمبا تكون سلبية أو إجيابية ألن هذا يعود جيري يف تلك املرحلة من أتثريات وتغري 
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ا توجيه  ومدى  املعلم  قِّبل  من  تصدر  اليت  والتوجيهات  اإلرشادات  ونوع  مستوى  حنو على  لطالب 
الثقافية والرتبوية   النافع هلم وهذا بدون شك يرتبط مبستوى تكوين املعلم وامتالكه للكفاايت  االجتاه 
املتسارع وزايدة   ابلنمو  تتميز  أهنا  للطالب حيث  اجلوانب احلساسة  للتعامل مع كل هذه  تؤهله  اليت 

 ( 139م،2010مطالب النمو. )اجلماعي،  
 أواًل: النمو العضوي

نمو الفسيولوجي واجلسمي حيث أن مالمح النمو اجلسمي يف تلك لاالنمو يظهر من خالل  إن هذا  
املرحلة تتصف ابلزايدة السريعة من خالل الزايدة يف الوزن والطول وتعبريات شكل الوجه ومنو اهليكل  
 العظمي والعضالت كما أن هذا النمو يتميز بعدم االتساق ووجود فجوة بني منو العظام والعضالت

 ومعدل التعليم.
إن هذا النمو حُيدث االضطراابت والقلق لدى الطالب مما يتطلب تدخل املعلمني من أجل 
القيام بعملية اإلعداد لتقبل متغريات مرحلة املراهقة هذا ابلنسبة إىل النمو اجلسمي أما ابلنسبة على  

ها ونشاط يف البعض  النمو الفسيولوجي فيحدث فيه تغريات قوية يف الغدد وحدوث ضمور يف بعض
اآلخر ابإلضافة إىل منو األجهزة الداخلية مثل املظاهر اجلنسية والقلب ومظاهر البلوغ اجلنسي وزايدة  
القيام ابإلعداد والتوعية من قبل املعلمني من   التناسلية وهذا أيًضا حيتاج  الغدد ومنو األعضاء  نشاط 

 ( 10م،2017، عباس تلك املرحلة. )أجل تاليف حدوث أي أمور عكسية تؤثر على الطالب يف 
 : النمو العقلياثنياً 

إن هذا اجلانب من النمو حيدث فيه تفتح جديد يف القوى العقلية فيزداد الذكاء بشكٍل حاد واالنتقال 
إىل  واالنطالق  احملسوس  الواقع  حدود  من  والتحرر  واملبادئ  والنظرايت  اجملردة  التصورات  عامل  إىل 

  مني مراعاة ل عطالب كًما وكيًفا مما يستدعي املذلك القدرات وتتمايز لدى ال  التحليالت مث تتفرع بعد 
وتوجيههم  ا إرشادهم  بدور  القيام  وكذلك  والقدرات  االستعدادات  ويف  الفردية  الفروق  يف  لطالب 

 (10م،2017، عباس . )مواستعداداهتالختيار نوع التعليم الذي يتفق مع مستوايهتم وقدراهتم 
 نفعايلاثلثًا: النمو اال

إن هذا النوع من النمو مُيثل عنصرًا أساسًيا لدى املراهق وما يطرأ على شخصيته من تغريات وذلك ملا 
اثبتة   انفعاالته متقلبة وغري  املراهق  أن  أننا نالحظ  الفسيولوجية حبيث  ابلتغريات  وثيقة  له من عالقة 

أبنه املثريات كالشعور  بعض  من  الزائدة  ابحلساسية  يتميز  أنه  اآلخرين   كما  أبن  أو  صغريًا  زال  ما 
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ينتقصون من اعتزازه بنفسه وكرامته هذا ابإلضافة إىل ظهور اخليال اخلصب لدى طالب تلك املرحلة 
ولذلك فإن هذا األمر يقوم على عاتق املعلمني ويتطلب منهم دورًا تربواًي رائًدا يف كيفية التعامل مع  

احرت  إىل  وحيبه ابإلضافة  يرغبه  مبا  دورًا  املراهق  له  وأن  املسؤولية  على حتمل  وتشجيعه  نظره  وجهة  ام 
درة إىل باهتمام أبي مشكلة حتدث لديه واملفعااًل يف تلك احلياة والبد له أن يقوم به كما أنه جيب اال

مرغوب  غري  اجتاًها  أتخذ  ال  وحلها كي  بعد.   عالجها  فيما  املراهق  على  يؤثر  )اجلماعي،    فيه 
 ( 141م،2010

 االجتماعي  رابًعا: النمو
املراحل   املعايري والقيم االجتماعية كما أن االنتقال عرب  تعلم  النمو يتم من خالل  النوع من  إن هذا 
النمو االجتماعي يف   الدراسية يؤدي إىل زايدة ثقة املراهق بنفسه وشعوره أبنه ذو أمهية فمن مظاهر 

املراه ُيشارك  أهداف مشرتكة  هلا  امليل إىل مجاعات  املرحلة  التفاعل تلك  دائرة  نشاطها واتساع  ق يف 
وتوجيه   اجلماعات كلها  لتلك  والتوجيه  واملالحظة  اإلشراف  هنا  املعلمني  دور  فيكون  االجتماعي 

 نشاطها مبا فيه اخلري هلم وللمجتمع. 
إن هذا يتطلب تعليم الطالب للقيم اخللقية والروحية واملعايري السلوكية السليمة اليت تصب يف مجلتها  

قق االستقرار االجتماعي والنفسي لطالب تلك املرحلة اليت تقبل أي توجيهات وحتوالت وهبذا فيما حيُ 
مني. )اجلماعي،  ل عاايت املكتسبة يف مرحلة تكوين امليكمن هنا دور حسن االستثمار واإلبداع للكف

 ( 141م،2010
 : أمناط السلوك السليب الشائعة بني طلبة املرحلة الثانوية

العتداء على اآلخرين سواء كان ذلك االعتداء ابستخدام أداة أو بدون  العنف اجلسدي: كا .1
 استخدام أداء كالضرب والدفع وغري ذلك. 

جتاهل  .2 أو  السالم  رد  عن  االمتناع  مثل  استفزازهم  أو  اآلخرين  الرمزي: كاحتقار  العنف 
 األشخاص من خالل السخرية واالستهزاء والنظرات واحلركات وغري ذلك.

كالتهديد والشتائم وإطالق الصفات الغري مناسبة فهذا العنف قد يكون فرداًي  العنف اللفظي:   .3
 أو مجاعًيا يف إحلاق األذى ابلغري.

العنف   صناعية:  الغري  الدول  يف  املراهقني  بني  العنف  أنواع  أكثر  أن  الدراسات  أثبتت 
،  عمور املمتلكات. )  اجلسدي، والسرقة، والنشاطات املرتبطة ابجلنس، واأللفاظ غري املناسبة، وتدمري
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 (52م،2007
 : االجتاهات الفكرية لدى طلبة املرحلة الثانوية

إن طالب املرحلة الثانوية لديهم العديد من االجتاهات الفكرية كالوسطية، التقليد األعمى واملسؤولية  
واإلر  والفراغ  والالمباالة  والعلماء  األمر  والة  يف  والطعن  والتبعية  واالستقاللية  واحلرية واالنتماء  هاب 

 ( 189م، 2008املنضبطة واإلبداع. )الشيخ، 
 :مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب

يعترب  " أنه  أيًضا كما  والرتبوية  التعليمية  العملية  يعترب مظهرًا من مظاهر جناح  الدراسي  التحصيل  إن 
جتمع والفرد حيث أنه  نتيجة من نتائجها املرغوبة كما أنه يُعد هدفًا من أهدافها املقصودة ابلنسبة للم 

لذاته   وحتقيقه  دراسته  يف  جناحه  عليها  يتوقف  اليت  األساسية  أهدافه  من  هدفًا  يُعد  للفرد  ابلنسبة 
إلشباع   نتيجة  والرضا  ابلسعادة  وشعوره  واجتماعًيا  ومهنًيا  نفسًيا  وتوافقه  الشهادة  على  وحصوله 

ال حتقيق  إىل  حاجته  منها  واليت  واالجتماعية  النفسية  وحتقيق  حاجاته  وأتكيدها  النجاح  وإىل  ذات 
مكانته االجتماعية املرموقة بني األقران واألهل واجملتمع عامة أما ابلنسبة إىل اجملتمع فيعترب التحصيل 
معدالت   واخنفاض  التعليمي  للنظام  والتدفق  اإلنتاج  معدال  التحسن يف  مظاهر  من  مظهرًا  الدراسي 

يُ  أنه  النظام كما  هذا  يف  والتسرب  التعليمياهلدر  النظام  مؤشرات كفاية  أهم  من  )الفاخري،  "عد   .
 (7م، 2018

وإنتاجيته   التعليمي  النظام  بني خمرجات  املطلوب  التوافق  حُيقق  املرتفع  الدراسي  التحصيل  إن 
يُعد ضمااًن   أنه  واملؤهلة كما  املدربة  البشرية  الطاقة  من  العمل  ملختلف جماالت  الفعلية  احلاجة  وبني 

افؤ الفرص التعليمية الذي يُعد من أهم املبادئ املرتكز عليها دميقراطية التعليم وهلذه  لتحقيق مبدأ تك
األمهية االجتماعية والفردية للتحصيل الدراسي فإنه يُعد اهلدف األساسي للمؤسسة التعليمية بل من  

 دها.مربرات وجو أهم 
هو:   الدراسي  العملي" التحصيل  من  الطالب  يكتسبه  ما  حصيلة  عن  من عبارة  التعليمية  ة 

معلومات ومعارف وخربات نتيجة للجهد املبذول خالل تعلم الطالب ابملدرسة أو مذاكرهتم ابلبيت  
التحصيل  قياس  فيمكن  ولذلك  املراجع  أو  الكتب  يف  اخلاصة  قراءهتم  من  الطالب  اكتسبه  ما  أو 

ال ويتم  الدراسي  العام  هناية  يف  العادية  املدرسية  ابالختبارات  هذا  العام  الدراسي  ابلتقدير  عنه  تعبري 
 ( 11م، 2018. )الفاخري، "لدرجات الطالب يف املواد الدراسية
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العديد من   يوجد  أنه  فإننا جند  نظرة حتليلية  إليها  ننظر  عندما  الدراسي  التحصيل  إن عملية 
العوامل اليت تؤثر فيها وترتبط هبا ولذلك ميكن تصنيف االجتاهات اليت اهتمت ابلتحصيل الدراسي 

 لعوامل املؤثرة كما يلي:  وا
: إن العوامل الذاتية هي العوامل املسؤولة عن أتخر أو تقدم الطالب يف حتصيله الدراسي االجتاه األول

 ما يلي: خصائص الطالب اخللقية على اعتبار أن الفرد هو ا ملسؤول عن ذلك وتتمثل هذه العوامل في
 (97م، 2001العقلية. )أمحد، مسات الطالب االنفعالية والشخصية، قدرات الطالب و 

: إن العوامل االجتماعية هي اليت تلعب دورًا كبريًا يف تقدم أو أتخر الطالب يف دراسته  االجتاه الثاين
حيث أن هذه العوامل تتمثل يف العوامل االجتماعية يف املستوى االقتصادي لألسرة واملستوى الثقايف 

 األسرة وترتيب الطالب بني أخواته وإخوانه.  ومستوى تعليم اإلخوة واألخوات وعدد أفراد 
إن العوامل البيئية هي اليت تؤثر على التحصيل الدراسي للطالب بشكٍل كبري وتتمثل   االجتاه الثالث:

 ( 97م، 2001هذه العوامل يف املعلم واملدرسة ومجاعة الرفاق واالمتحاانت وغري ذلك. )أمحد، 
عل  املؤثرة  العوامل  تصنيف  فيمكن  العوامل ولذلك  التايل:  النحو  على  الدراسي  التحصيل  ى 
 االجتماعية، والعوامل الذاتية، والعوامل البيئية.  

 : تدن التحصيل الدراسي لدى الطالبمفهوم 
التدين هو عبارة عن قصور لدى الطالب يف إتقان العديد من اخلربات اليت تؤدي إىل عدم الوصول  

من الطالب أو املستوى الذي يتوافق مع قدراته أو عدم براعته    إىل املستوى احملدد من اإلجناز املأمول
 (144م، 2013يف أدائه لبعض املهارات املطلوبة. )عبد العظيم وآخرون، 

 أنواع تدن مستوى التحصيل الدراسي. 
 التدين الدراسي اخلاص والذي يكون يف مادة معينة أو مواد بعينها فقط.  .1
التدين يرتبط  التدين الدراسي العام وهو الذي يكو  .2 النوع من  ن يف مجيع املواد الدراسية وهذا 

 القدرات والذكاء اخلاص ابلطالب.
نقل  .3 أو  األسرة  أفراد  أحد  معينة كموت  مبواقف  يرتبط  الذي  وهذا  املوقفي  الدراسي  التدين 

 ( 145م، 2013الطالب من مدرسة ألخرى. )عبد العظيم وآخرون، 
 . أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب

الفيزيولوجية .1 احلواس كالسمع   :األسباب  وضعف  البنية،  وضعف  النمو،  أتخر  تتمثل يف  واليت 
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أثناء   السيئة  األم  وحالة  الكالم،  واضطراب  واألنيميا  التغذية  وسوء  املخي،  والتلف  والبصر، 
 الوالدة وإصابتها أبمراض خطرية وظروف متعسرة للوالدة. 

النفسية .2 الضعف  األسباب  يف  تتمثل  الذاكرة،    واليت  وضعف  والنسيان  االنتباه  ونقص  العقلي 
واالستغراق يف أحالم اليقظة، والشعور ابلنقص وضعف الثقة ابلنفس، واضطراب احلياة النفسية 
وعدم  واإلحباط  العام،  التوافق  وسوء  النفسية  وصحتهم  املضطرب  النفسي  واملناخ  للطالب 

واال االنفعالية  واملشكالت  و التوازن  العصيب  االنضطراب  االتزان  واضطراب  فععدم  والقلق،  ايل 
احلياة النفسية للطالب وصحتهم النفسية واملناخ النفسي املضطرب وسوء التوافق العام، وكراهية 

م،  2015املادة الدراسية، واالضطراب االنفعايل للوالدين، وعدم تنظيم مواعيد النوم. )حسني،  
15) 

االجتماعية  .3 اخنفاض  األسباب  يف  تتمثل  واضطراب    واليت  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى 
التعليمي   السيئة، واخنفاض املستوى  السكنية  الظروف االقتصادية، وكرب حجم األسرة والظروف 
وارتفاع   اخلاطئ  الرتبية  وأسلوب  فككة 

ُ
امل األسرية  والعالقات  األسري  التوافق  وسوء  للوالدين، 

والق الطالب  قدرات  مع  يتناسب  ال  مبا  الطموح  وعدم مستوى  والالمباالة  التحصيل  على  لق 
 (2015حممد،سارة ) االهتمام ابلتحصيل.

عن  .4 الدراسية  املواد  وبعد  املثابرة  ونقص  الدافعية  وضعف  املدرسي  التوافق  أخرى كسوء  أسباب 
الواقع وقصور طرق التدريس واملناهج وسوء املناخ املدرسي العام وقلة االهتمام ابلدراسة وعيوب  

وعدم املواظبة على الدراسة وكثرة الغياب من املدرسة واهلروب منها وعدم بذل  نظم االمتحاانت  
وشرح   اخلصوصية  الغري كالدروس  على  الزائد  واالعتماد  الدراسية  املواد  لتحصيل  الكايف  اجلهد 

 (15م، 2015الوالدين واحلرمان الثقايف العام. )حسني، 
 : أسباب تدن التحصيل الدراسي

 إىل أن أسباب تدين التحصيل املدرسي تعود إىل عدة عوامل منها:  م(2015)حممد  ت سارةأشار 
الظروف املادية واالجتماعية اليت متر هبا األسرة أو تُعاين منها واليت تؤثر على حتصيل الطالب   .1

فيبدأ ابلتغيب عن املدرسة أو التسرب منها كي ُيساعد أهله لتحسني مستواهم االقتصادي وتوفري 
 خذه. املصروف الذي أي

الوضع الصحي واجلسدي الذي يتأثر به الطفل بسبب مرض أصابه وترك له آاثرًا سلبية أدت  .2
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 إىل أتخره أو تدين مستوى حتصيله الدراسي.
 عدم دخول الطفل يف مراحل حياته األوىل املدرسة املناسبة.  .3
رمبا تكون األسرة هي السبب املباشر يف ضعف التحصيل الدراسي للطالب بسبب ضغطها   .4

ليه كي يبذل قصارى جهده من أجل رفع مستوى اإلجناز دون أن أيخذوا يف اعتبارهم قدراته  ع
 العقلية وميوله الشخصية فيؤدي ذلك إىل نتيجة عكسية لديه. 

ابلتحصيل  .5 االهتمام  وعدم  الوقت  إضاعة  يف  فّعااًل  دورًا  املتعددة  اإلعالم  وسائل  تلعب 
هدة الربامج التلفزيونية ورمبا يتعلم من تلك الربامج الدراسي فيقضي الطالب وقًتا طوياًل يف مشا

 سوء اخللق والعنف واالحنرافات جبميع أنواعها وإمهال اجلوانب اهلامة يف حياته. 
للطالب وذلك   .6 الدراسي  التحصيل  السياسية واألسباب األمنية دورًا يف تدين  الظروف  تلعب 

وعدم   الطالب  به  مير  الذي  والتوتر  واخلوف  القلق  لألوضاع  بسبب  نتيجة  النفسي  االستقرار 
 االجتماعية. 

إن مستوى املواد التعليمية اليت يتم تدريسها يف املدرسة وصعوبتها وعدم التعامل معها يؤدي   .7
 كل ذلك إىل عدم تفاعل الطالب مع املعلم واملادة.

ز  عالقة الطالب مع زمالئه اآلخرين واليت قد تؤدي به على االنصراف واالنشغال عن اإلجنا .8
رسة وابملثل عالقة  املدرسي لكوهنا عالقة سلبية يف جوهرها وينتج عن ذلك أن يرتك الطالب املد

مني القائمة على القسوة والعنف والعقاب واليت ينتج عنها ترك الطالب للمدرسة ل عالطالب مع امل
 بصورة متقطعة أو دائمة. 

احمليط الذي يعيش فيه الطالب. انتشار ظاهرة العنف اللفظي والبدين داخل األسرة واملدرسة و  .9
 ( 15م، 2015)حسني، 

 : باب تدن حتصيل الطالب يف العلومأس
بدون   .1 والقواعد  العلمية  والنظرايت  للمعلومات  اآليل  احلفظ  على  املعلمني  من  الكثري  تركيز 

فهمهم بشكٍل صحيح وبدون التطبيق العلمي وامليداين هلذه املعلومات وعدم إاثرة التفكري لدى  
 ب.الطال

تنسيق   .2 يوجد  األساسية بشكٍل منفصل وغري مرتابط وال  للمرحلة  العامة  العلوم  تدريس فورع 
الثانوية وهذا يؤدي إىل عدم ترابط املفاهيم العلمية واملعلومات يف   العلوم يف املرحلة  بني معلمي 
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عن  بعيًدا  والفيزايء  األحياء  عن  بعيًدا  الكيمياء  يدرسون  لطالب  ا  أن  حيث  الطالب   ذهن 
 الكيمياء وهذا يؤدي إىل بناء املعلومات بشكٍل منفصل يف ذهن الطالب. 

افتقار الكتب املدرسية واملناهج إىل املعلومات احلديثة ملواكبة هذا االنفجار املعريف للمعلومات   .3
ألهنا   العلمية  احلديث  العصر  متطلبات  من  واألفراد  اجملتمع  حاجات  تلبية  عن  افتقارها  وأيًضا 

 رايت هذا العصر.أصبحت من ضرو 
افتقار الكتب املدرسية واملناهج إىل عناصر الدافعية والتشويق ألن اهلدف األساسي منها هو   .4

 استظهار هذه املعلومات وحفظها.
األنرتنت   .5 التعليم كأجهزة  يف  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  استخدام  يف  املعلمني  استمرار 

ال احلديث  االتصال  وسائل  من  ذلك  وغري  وأابحت  واحلاسوب  صغرية  قرية  العامل  جعلت  يت 
 للجميع احلصول بكل سهولة ويسر على أي نوع من املعلومات. 

على  .6 قادرين  غري  جعلهم  ما  وهذا  للطالب  املتعددة  النمائية  للمراحل  املعلمني  مراعاة  عدم 
إيصال   يف  التدرج  عدم  وابلتايل  الطالب  وإمكانيات  لقدرات  املالئم  التعليمي  املستوى  اختيار 

 علومة هلم على حسب أعمارهم وقدراهتم وإمكاانهتم. امل
يف   .7 املعلمني  ضعف  إىل  أدى  ما  وهذا  واملالئم  الكايف  املهين  اإلعداد  املعلمني  إعداد  عدم 

املعلم  إعداد  استخدامها ألن عدم  أو  الوسائل  إنتاج  إىل  قدرهتم  أو عدم  واملعلومات  األساليب 
ان معلًما غري  الكايف جيعله  املهين  ينعكسان على اإلعداد  قدرته  فإن ضعفه وعدم  وابلتايل  جًحا 

 م(2015حممد،سارة ) أداء وحتصيل الطالب.
التعليم عبارة عن عملية فردية ومنائية حيث أن كل طالب له قدراته ومواهبه وخصائصه لذلك  .8

فإن عدم مراعاة املعلم للفروق الفردية بني الطالب يؤدي إىل عدم تلبية حاجات الطالب كما أنه  
الدراسي  حتصيلهم  مستوى  يكون  الذين  الطالب  اكتشاف  على  املعلم  قدرة  عدم  إىل  يؤدي 
للمعلم   اليت حُتدد  الناجحة  الذين يكونون موهوبني لذلك جيب وضع اخلطط  ضعيف والطالب 

 كيفية التعامل مع كل فئة من الطالب على حسب ما يستحقون.
ات لدى الطالب وعدم إعطائهم تدريبات  إن عدم تعزيز املعلومات واملفاهيم واكتساب املهار  .9

متعددة وخمتلفة يؤدي ذلك على حتجيم أفكار الطالب وقدراهتم وحتول دون انطالقهم بقدراهتم  
 وأفكارهم ومعلوماهتم إىل الغناء الواسع للمعلومات. 
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الكايف واملناسب واالعتماد فقط على  .10 التوظيف  املدرسية  العلمية  املختربات  إن عدم توظيف 
الكيمياء  الدراس العلمية كمادة  املواد  والتجريب يف  والبحث  التنقيب  إىل  اللجوء  النظرية وعدم  ة 

يؤدي ذلك على ضعف حتصيل الطالب يف تلك املواد وعدم قدرهتم على فهم طبيعة املادة وقت  
 (127م، 2017 عباس،الدرس بشكل سليم وصحيح. )

 :سي للطالبالتوصيات واملقرتحات لعالج تدن مستوى التحصيل الدرا
 توفري أفضل الوسائل التعليمية احلديثة اجملدية.  .1
 هتيئة البيئة التعليمية املناسبة يف املدرسة.  .2
 تطوير املناهج مبا يناسب الطفرة العلمية احلديثة.  .3
 السعي إىل إزالة رهبة االمتحاانت لدى الطالب. .4
وات تعليمية جمانية أو  التواصل مع وسائل اإلعالم احلكومية واخلاصة أيًضا من أجل إنشاء قن .5

 ابالشرتاك.
 ة اجملتمعية. ئاالستفادة من خربات وجتارب الدول األخرى مبا يتالءم مع البي .6
 معاجلة املخالفات السلوكية للطالب وتطبيق األنظمة جبدية. .7
 ختفيف األعباء غري التعليمية على املعلم. .8
  وضع األنشطة والربامج اليت تزيد من دافعية الطالب للتعلم. .9
 حتفيز املعلم.  .10
 ابتكار وسائل حديثة وجمدية من أجل زايدة التواصل بني البيت واملدرسة.  .11
 . االستذكار وطرق الوقت إدارة جمال يف للطالب  تدريبية دورات  عقد .12
 رفع مستوى الوحدات املدرسية واستحداث أقسام جديدة ملعاجلة اجلوانب النفسية والصحية. .13
 مستواه. التدريب املستمر للمعلم من أجل رفع .14
 تفعيل دور املرشد الطاليب وزايدة صالحياته.  .15
 تفعيل عملية النقد البناء لدى الطالب وإشراكهم يف املشكلة. .16
 بث روح البحث العلمي وتفعيل دور اإلنرتنت يف حياة املعلم والطالب. .17
 فعيل دور املعارض العلمية والرحالت امليدانية واالهتمام هبا. ت .18
االختب .19 درجات  نظام  والوامراجعة  يف   جبارات  خاصة  للنجاح  الصغرى  والنهاية  واملشاركة 
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 املرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 
البد وأن تكون املناهج مناسبة لقدرات الطالب الذهنية فيجب أال تكون سطحية وبسيطة   .20

العظيم  )عبد  منها.  اليأس  إىل  هبم  تؤدي  أيًضا  صعبة  تكون  وال  االستهتار  على  الطالب  جتر 
 (145م، 2013وآخرون، 

 : أساليب عالج ضعف حتصيل الطالب يف العلوم
واملركبات    أواًل: املخلوطات  بني  والتفريق  الكيميائية  املركبات  مفهوم  بتدريس  املعلم  يقوم  عندما 

مالحظاته   وتسجيل  املنزل  يف  التالية  التجربة  إبجراء  الطالب  بتكلفة  يقوم  أن  عليه  الكيميائية 
 ومشاهداته عنها:

م  .1 قلياًل  مث أذب  يف كوب  حامض  ليمون  حبة  اعصر  أو  زجاجي  يف كوب  الليمون  ملح  ن 
 أضف إليه قطع صغرية من اخلصى الكلسية. 

العلوم  .2 سجل مشاهداتك ومالحظاتك على دفرتك وانقشها مع املعلم اخلاص بك يف حصة 
 القادمة.

 مل ما الحظته ميكن اعتباره تفاعاًل كيميائًيا أم خملوطًا؟ وملاذا؟  .3
 

أ  على  اثنًيا: الطالب مجع  من  يطلب  أن  وأن و املعلم  منزلية  وأشجار  لنبااتت  املختلفة  النبااتت  راق 
يطلب منهم تصنيفها حسب شكل كل ورقة )راحية، قلبية، إبرية، سهمية، خمصصة...( أو إضافتها  

 حسب ترتيبها على األغصان أو الساق )متبادلة، متقابلة...( 
ت من ذوات الفلقة وذوات الفلقتني مث يقوم ابلتمييز  املعلم من الطالب مجع أوراق نباات  بيطل  .1

 ( 132م، 2011 سعد،بينهما وهكذا. )
 

 :العوامل اليت تؤثر على التحصيل الدراسي لطالب املرحلة الثانوية يف مادة الكيمياء
 أواًل: نقص الدافع حنو دراسة مادة الكيمياء 

ي الذي  الطالب  لدى  "الدافع"  األساسي  احملرك  يوجد  مل  ميكن  إذا  ال  فإنه  هدفه  حتقيق  إىل  وصله 
داخلية يف   حالة  عبارة عن  الدافع  أن  املطلوب حيث  الوجه  على  مهنة  أو  عمل  أي  إجناز  للطالب 
فالدوافع  به  اهلدف اخلاص  وتنظيمه حنو  استثارة سلوكه واستمراره وتوجيهه  تعمل على  احلي  الكائن 

  هي اليت تدفع األفراد كي يسلكوا طريقهم يف عمل معني.
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الدافع بشكٍل عام هو عبارة عن حالة داخلية تعمل على حترك السلوك وتدفع الفرد وتوجهه  
الدراسة عند   دافع  ابلنسبة إىل  أما  إجيابًيا  أم  النشاط سلبًيا  بنشاط معني سواء كان ذلك  القيام  إىل 

الطالب   لدى  للدراسة  الداخلي  السلوك  بتحريك  تقوم  داخلية  عبارة عن حالة  فإنه  وتعمل  الطالب 
)حممد،   التعلم.  يف  الرغبة  وظهور  التعلم،  على  القدرة  مها:  عاملني  توافر  خالل  من  استمراره  على 

 (55م، 2015
العاملني فإنه يؤدي إىل تقليل قدرة  لذلك ال شك يف أنه عندما حيدث أي خلل يف هذين 

عن الدراسة وهذا ما الطالب الداخلية على حب العلم واإلقبال عليه وابلتايل حل الواجبات والعزوف  
يعمل على إاثرة قلق الوالدين وتوترهم اجتاه أبنائهم مدفوعني ابخلوف عليهم وسعادهتم املستقبلية اليت  

 تكون مرتبطة ابلشهادة اجلامعية.
إن الدافعية ُتشري على حالة داخلية يف الطالب تعمل على إاثرة سلوكه واستمرار هذا السلوك 

ولذلك فقد اعترب مكيالند أبن احلاجة إىل اإلجناز يُعد دافًعا أساسًيا من  وتوجيهه حنو حتقيق هدٍف ما
دوافع السلوك ويوجد يف كل موقف يتسم ابملناسبة للوصول على مستوى معني من اإلجادة ولذلك 
الشخص  لطموح  نتيجة  أو  اآلخرين  مقارنة جهوده جبهود  عند  نتيجة  املستوى  هذا  يكون  ما  عادة 

ة ُتشبع من خالل مثابرة الفرد عندما يتوقع أن إجنازه سوف يُقام يف ضوء معايري نفسه وأن هذه احلاج
التفوق.  الرغبة يف  الفشل واآلخر  الدافع إىل اإلجناز وجهان أحدمها اخلوف من  التفوق ولذلك فإن 

 (56م، 2015)حممد، 
 اثنًيا: خربات الطالب السابقة يف مادة الكيمياء

عن   عبارة  السابقة  اخلربات  اليت  إن  واملفاهيم  والتعميمات  املهارات  من  األساسية  املتطلبات  مجيع 
أيًضا  واليت  لتدريسه  خطط 

ُ
امل ابهلدف  مباشرًا  ارتباطًا  مرتبطة  تكون  واليت  املاضي  الطالب يف  تعّلمها 

 ( 56م، 2011، سعدعندما ال يكتسبها الطالب فال يستطيعوا أن يتقدموا حنو حتقيق هذا اهلدف. )
يكتسب اخلربة نتيجة الحتكاكه املباشر ابحلياة ويُطلق على تلك اخلربة اخلربات    إن املعلم قد"

أو االستماع  املباشرة وقد تكون عن طريق غري مباشر من خالل حضور احملاضرات أو قراءة الكتب  
التعليم اجلديد  "صوتية ويُطلق عليها يف هذه احلالة خربات غري مباشرة الإىل بعض التسجيالت   . إن 

قبل. البد   من  ويعلمها  حيملها  اليت  األفكار  على  ابالعتماد  للطالب  احلايل  الفهم  على  ينبين    وأن 
 (57م، 2015)حممد، 
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 اثلثًا: الواجب املنزيل 
من كل  يُطلب  حبيث  طالهبم  هبا  ُيكلفون  الذين  املدرسون  مهمات  تُعد  املنزلية  الواجبات  تلك  إن 

 .(57م، 2015عات الدوام املدرسي. )حممد، طالب إجناز عدد معني من تلك املهمات يف غري سا
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 :السابقة الدراسات :اثنياً 

 :وهم .حماور 3ل  تتطرق فيها البحث مت اليت الدراسات  معظم

 الكيمياء  ملعلمي املهين األداء حمور •
 املختربات مع التعامل فنيات  حمور •
 حمور االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم   •

 : تطوير األداء املهن ملعلي الكيمياء األولابحملور   الدراسات املتعلقة
 الدراسات العربية

 (:  2019دراسة دماس وسليمان )  .1
مدارس مكتب   املهين يف  الكيمياء  معلمات  أداء  اإللكرتوين يف حتسني  التعلم  أتثري جمتمعات  بعنوان 

رتوين يف حتسني األداء جمتمعات التعلم اإللك  إىل معرفة أتثري  الدراسة هذه  هدفت  تعليم جنوب جدة، و 
جدةمل جنوب  تعليم  مكتب  مدارس  يف  املهين  الكيمياء  الدراسةو   . علمات  الوصفي    اتبعت  املنهج 

من    التحليلي، الدراسة  عينة  معلمة63)وتكونت  رئيسة  (  استبانة كأداة  بتصميم  الباحثة  وقامت   ،
اجملاال على  توزيعها  مت  حيث  العينة،  أفراد  من  املعلومات  جلمع  التالية:  للدراسة  التعلم ت  )جمتمع 

جم(.  Zoom, one noteااللكرتوين،   تلعب  أمهها:  النتائج  من  جبملة  الدراسة  التعلم وخرجت  تمعات 
لدى معلمات الكيمياء، كما أشارت النتائج إىل وجود    يف حتسني األداء املهين  فعاالً   اً اإللكرتونية دور 

لدى معلمات الكيمياء، كما أشارت    األداء املهين( يف حتسني  one Noteلربانمج )  اً إحصائي  دالةق  و فر 
( وبرانمج  one Noteبني جمتمع التعلم اإللكرتوين وبرانمج )  اً إحصائي  دالة ق  و فر النتائج إىل عدم وجود  

(Zoomيف حتسني األداء املهين ملعلمات الكيمياء يف املدارس )  كما أشارت نتائج الدراسة إىل عدم ،
( على حتسني  one Note( وبرانمج )Zoomتمع التعلم اإللكرتوين وبرانمج )جمل اً إحصائي  دالةفروق    وجود

ويف ضوء النتائج السابقة أوصت    ملتغريي املؤهل العلمي واخلربة.  األداء املهين ملعلمات الكيمياء تبعاً 
ضوء   يف  الكيمياء  معلمات  لدى  األداء  حتسني  يف  تساهم  عمل  وورشات  دورات  عقد  الدراسة 

 م اإللكرتوين، ونشر هذه الثقافة يف األوساط التعليمية. جمتمعات التعل 
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 (:  2019دراسة سابو وحريري ) .2
تحسني األداء املهين ملعلمات العلوم يف املرحلة الثانوية مبدينة  بعنوان أدوار املشرفات الرتبوايت املتعلقة ب

املعلمات  السعودية من وجهة نظر  العربية  اململكة  الدراس، و جدة يف  التعرف على  ة إىل  هدفت هذه 
تحسني األداء املهين ملعلمات العلوم يف املرحلة الثانوية مبدينة جدة  أدوار املشرفات الرتبوايت املتعلقة ب

املعلمات  نظر  السعودية من وجهة  العربية  اململكة  اليف  )املؤهل  الدالة إحصائياً  فروق  ، وحتديد  ملتغري 
أدائهن أالعلمي وسنوات اخلربة( يف متوسطات استجاابت   العينة جتاه دور املشرفات يف حتسني  فراد 

الدراسة   اتبعت  التحليلي،  املهين.  الوصفي  الدراسة يف  املنهج  عينة  معلمة من معلمات   69ومتثلت 
أداة   الدراسة  واستخدمت  الثانوية،  ابملرحلة  أفراد االستبانة كأداة  العلوم  استجاابت  على  للحصول 

على توزيعها  مت  حيث  جم5)  العينة  جاءاالت (  أمهها:  النتائج  من  جبملة  الدراسة  وخرجت  دور    . 
بدرجة متوسطة   الثانوية جبدة  املرحلة  العلوم يف  ملعلمات  املهين  األداء  الرتبوايت يف حتسني  املشرفات 

عدم وجود   ، كما أشارت النتائج إىلالتقومي وأدانها التخطيطوكانت أعلى اجملاالت جمال  (،  3.67)
ملتغري )نوع  األداء املهين لديهم تبعاً  حول حتسني    العينةحصائية بني استجاابت  إ  دالة إحصائياً فروق  

االستعانة بربانمج تدرييب  ويف ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة  املؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(.  
 كأداة اثنية للدراسة، وإجراء الدراسة على معلمات العلوم حسب التخصص العلمي. 

 
   (:2019) دراسة الربانوي  .3

بني  بعنوان   ملعايري  الفروق  الثانوية  ابملرحلة  الطبيعية  العلوم  ملعلمي  املهين  األداء  مراعاة  متوسطات 
-الدورات التدريبية    عدد-اخلربة    سنوات -)املؤهالت األكادميية  االعتماد املدرسي واملتغريات التالية  

راعاة األداء املهين ملعلمي العلوم  متوسطات مالفروق بني    معرفةهذه الدراسة إىل    هدفت  (التخصص
التالية   واملتغريات  املدرسي  االعتماد  ملعايري  الثانوية  ابملرحلة  األكادميية  الطبيعية    سنوات -)املؤهالت 

التدريبية    عدد-اخلربة   التحليلي، (.  التخصص-الدورات  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  استخدمت 
الدراسة عينة  من  عشوائياً   واختريت  احلكومية   171  وتكونت  النهارية  املدارس  من  ابملدينة    معلماً 

وتضمنت  .  املنورة للدراسة  كأداة  االستبيان  الدراسة  جماالواستخدمت  )ختطيط    وهي:  ت أربعة 
ومهنية  الدروس  تقومي  الدروس،شرح    الدروس، أمهها:  املعلم(،  النتائج  الدراسة جبملة من  . وخرجت 

وجود   إحصائياً  فروق  عدم  الطبيعية متوسبني  دالة  العلوم  ملعلمي  املهين  األداء  مراعاة  درجات  طات 
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  ومهنية تقييم الدروس    الدروس،شرح    الدروس، عايري االعتماد املدرسي يف جماالت ومعايري )ختطيط  مل
 .)املؤهالت األكادميية سنوات اخلربة والدورات التدريبية والتخصص( ومتغريات املعلم( 

 
 
   (: 2018دراسة السنان وأمبوسعيدي ) .4

مهارات    ابملرحلة الثانوية  كساب معلمي الكيمياء للصف احلادي عشرإل برانمج تدرييب  أتثري  بعنوان  
املفاهيميتكو  الكيميائية  املشكلة  و وحلهاة  ين  أتثري  هدفت  ،  فحص  إىل  الدراسة  تدرييب  هذه  برانمج 

الثانوية   كساب معلمي الكيمياء للصف احلادي عشرإل  كلة الكيميائية  مهارات تكوين املش   ابملرحلة 
وحلها.   الدراسة  املفاهيمية  التجرييباتبعت  شبه  من  املنهج  الدراسة  عينة  وتكونت  جتريبية ،  جمموعة 

يُدّرسون الصف احلادي عشر مبدارس حمافظة    16  بواقع  واحدة الذين  الكيمياء  ملادة  معلما ومعلمة 
عمان.   بسلطنة  بالداخلية  تطبيق  يف  الدراسة  أدوات  تدر ومتثلت  ويتعلق    ييبرانمج  العينة  أفراد  على 

تكوين املشكلة يتعلق باختبار    إضافة إىل تطبيق  كيفية تكوين املشكلة الكيميائية املفاهيمية وحلها،ب
وخرجت الدراسة جبملة  اختبار يف حل املشكلة الكيميائية املفاهيمية. ، إضافة إىل الكيميائية املفاهيمية

يف مهارات تكوين املشكلة الكيميائية املفاهيمية    ةإحصائي  ذات داللةوجود فروق    من النتائج أمهها:
ويف بني املتوسطات احلسابية للتطبيقني القبلي والبعدي ولصاحل التطبيق البعدي.    علمنيامللدى  ها  حل و 

تكوين   يف  وتنميتها  عام  بشكل  العلوم  معلمي  قدرات  بتعزيز  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء 
 .املشكالت وحلها

   (:2018أبو ثنتني ) دراسة .5
املهين   داءاأليف    هافر ا دى تو وم  املعايري املهنية للمعلمني ابململكة العربية السعوديةالتعرف على  بعنوان  

املعايري املهنية  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  و   ،من وجهة نظرهم  ضريهالعلوم مبحافظة    يعلممل
العربية السعودية العلوم مبحافظة ضرية من    يعلماملهين مل  داءاأليف    هار فادى تو وم  للمعلمني ابململكة 

نظرهم،   على  وجهة  أدا  االرتباطية  العالقةوالتعرف  املهين  بني  متغريات:  ئهم  اخلربة،  )وبني  سنوات 
املعايري املهنية للمعلمني ومن خالهلا لوصف وحتليل    التحليلي  ملنهج الوصفياتبعت الدراسة ا.  (والنوع

العبارات إىل استبانة  قام بتحويل  مث  ، ومن  ات متثل ممارسات املعايري الثمانيةإىل عبار الباحث  توصل  
يف  ممارسة.    89  تضمنت الدراسة  عينة  ضرية  32متثلت  مبحافظة  علوم  ومعلمة  وخرجت  معلم   .
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أي يف كافة املعايري متوسطة بنسبة  نسبة حتقق االستبانة ككل  الدراسة جبملة من النتائج أمهها: كانت  
لقيم واملسؤوليات املهنية وحتقق بنسبة وجاء ترتيب اجملاالت تنازليا على النحو التايل: )،  %  61.65
املهنية للمعلمني،  64.36% بنسبة    املعرفة  بنسبة  ،  %60.81وحتقق  للمعلمني وحتقق  املهنية  املمارسة 
تعزى  59.79% نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً  لصاحل    ةاخلرب   غريمت  إىل(، كما أشارت 

لصاحل    فروق طفيفة تعود إىل النوع، كما أشارت النتائج إىل وجود  سنوات   8ذوي اخلربة األقل من  
، املعايري  أسسثقافة التقييم على  . ويف ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة ابلعمل على نشر  لذكورا

القيام بعقد لقاءات و    ثقافة النشر  ، و هنية للمعلمنياملعايري امللزايدة معارفهم حول  دورات تدريبية  مع 
 لتقييم الذايت بني املعلمني.اليت تنادي اب

 (: 2018دراسة حممد ) .6
ألداء التدريسي ملعلمي الفيزايء ابملرحلة الثانوية  املتعلقة ابهارات  املتنمية  يف    برانمج تدرييبدور  بعنوان  
تنمية  يف   برانمج تدرييبدور  ت هذه الدراسة إىل معرفة  هدف، و ء مهارات القرن احلادي والعشرينيف ضو 

ابهارات  امل احلادي املتعلقة  القرن  مهارات  ضوء  يف  الثانوية  ابملرحلة  الفيزايء  ملعلمي  التدريسي  ألداء 
جمموعة مكونة من متثلت عينة الدراسة يف    املنهج الوصفي التحليلي.  استخدمت الدراسةوالعشرين.  

(21( على  الفيزايء  معلمي  من  معلم  اث10(  مدارس  قنا(  حمافظة  إدارات  من  أدوات .  نوية  ومتثلت 
الثانوية،  الدراسة   املرحلة  معلمي  أداء  يف  توافرها  الالزم  والعشرين  احلادي  القرن  مبهارات  قائمة  يف 
إضافًة  االحتياجات التدريبية ملعلمي الفيزايء لتنمية مهارات األداء التدريسي،    هتدف لتحديد واستبانة  

ملهارات القرن   علمنياملبطاقة مالحظة ألداء  إضافة إىل  ادي والعشرين،  اختبار مهارات القرن احلإىل  
والعشرين،   لوأخرياً  احلادي  التدريسي  األداء  لتنمية مهارات  تدرييب مقرتح  خرجت  و .  معلمنيل برانمج 

الدراسة مبجموعة من النتائج أمهها: تشكل احتياجات )مهارات التعلم، واإلبداع( ألفراد عينة الدراسة  
حسايب  احتي مبتوسط  التعلم  مهارة  جاءت  فقد  الثانوية،  املرحلة  يف  هلم  حقيقية  ،  ( 2.71)اجات 

اإلبداع مبتوسط حسايب   الدراسة إب(.  2.42)وجاءت مهارة  السابقة أوصت  النتائج  عداد  ويف ضوء 
احلادي  القرن  مهارات  ضوء  خاصة يف  والفيزايء  عامة  العلوم  معلمي  لتدريب  مقرتحة  تدريبية  برامج 

 عشرين يف خمتلف املراحل التعليمية. وال
 
 (: 2017دراسة كشكو ) .7
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البعنوان   ا  قرتحاملربانمج  أتثري  املهنية  يف  لتحسني  واللتنمية  الذايت  التعلم  التدريس املقائم على    ية هارات 
 قرتحاملربانمج  ت هذه الدراسة إىل معرفة أتثري الهدفو   ،يف غزة  ةرحلة الثانويمللدى معلمي الكيمياء اب

رحلة  مللدى معلمي الكيمياء اب  ية هارات التدريس امل قائم على التعلم الذايت لتحسني  والتنمية املهنية  ليف ا
معلم مت توزيعهم    60. اتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من  يف غزة  ة الثانوي

عداد قائمة  م الباحث إبمعلم. وقا  30معلم، وجمموعة جتريبية بواقع    30على جمموعتني ضابطة بواقع  
الذايت. كما   التعلم  على  قائم  برانمج  إعداد  مث  الكيمياء،  ملعلمي  املهنية  التنمية  تضمنت  مبتطلبات 

الدراسة   املهاري  أدوات  اجلانب  لقياس  املالحظة  الدراسة  بطاقة  نتائج  الدراسة. وأشارت  ألفراد عينة 
على   اإلحصائي  التحليل  املقرتحلفاعلية  البعد  معلمي    لربانمج  لدى  املهارية  اجلوانب  تنمية  يف 

نتائج البحث   التعلم الكيمياء، ويف ضوء  القائمة على  املهنية  للتنمية  برامج  بناء  الدراسة على  حثت 
 الذايت حبيث تركز على مهارات التدريس اليت حيتاجها املعلمني.

 (: 2017دراسة عبد الرؤوف ) .8
ملبعنوان   التدريسي  األداء  لتطوير  توجه  تصور مقرتح  معايري  اإلعدادية يف ضوء  ابملرحلة  العلوم  علمي 
STEM تصور مقرتح لتطوير األداء التدريسي ملعلمي العلوم ابملرحلة    هدفت هذه الدراسة إىل وضع، و

توجه   معايري  ضوء  يف  الدراسةو .  STEMاإلعدادية  التحليلي.    اتبعت  الوصفي  عينة  املنهج  ومشلت 
للعلوم  50)  الدراسة معلماً  التعليمية.    اتبعني(  الشيخ  يف  أدوات    ومتثلتملديرية كفر   قائمةالدراسة 

معايري يف    تتضمن  التدريسي  األداء  إىل    ،STEMتوجه    ظلتقومي  األداء  إضافة  مبؤشرات  قائمة 
، وبطاقة مالحظة لألداء التدريسي، وقائمة ابالحتياجات التدريبية.  STEMالتدريسي يف ضوء توجه  

ا من  جبملة  الدراسة  يف  وخرجت  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  قصور  وجود  أمهها:  مؤشر  90)لنتائج   )
من  (  %70)  هلذه املؤشرات دونمجيع النسب    جاءت ، حيث  STEMلألداء التدريسي يف ضوء توجه  

و  األداءات.  هذه  من  التمكن  بدرجة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  برامج يف  تطوير  ضرورة 
حبيث يتم التأكيد على مدخل التكامل بني )العلوم   STEMايري توجه  ومقررات كلية الرتبية يف ضوء مع

والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات(، وتنمية مهارات الطالب املعلمني يف توظيف طريقة املشروعات 
 يف تدريس العلوم.

 (: 2016دراسة سبحي ) .9
يبية يف رفع مستوي أدائهن مدي استفادة معلمات العلوم ابملرحلة االبتدائية من الدورات التدر بعنوان  
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التعرفالدراسة    هذه  هدفت، و هنالتدريسي من وجهة نظر  العلوم   إىل  على مدي استفادة معلمات 
اتبعت و هن.  ابملرحلة االبتدائية من الدورات التدريبية يف رفع مستوي أدائهن التدريسي من وجهة نظر 

الوصفيالدراسة   املسحي  عشوائاملنهج  الدراسة  عينة  واختريت  بواقع  ،  من  100ياً  معلمات    معلمة 
استبيان من إعداد  . ومتثلت أداة الدراسة يف  العلوم ابملرحلة االبتدائية يدرسن يف بعض مدارس جدة

يشملالباحثة   نظرايت ):  وهي  حماور  5  حيث  التعليم،  وتقنيات  وسائل  يف  التطور  املهين،  التطور 
(. وقد خرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها:  التعلم، طرق واسرتاتيجيات التدريس، التنظيم اإلداري

أقل    بدرجةالتدريب    املقدمة من مراكزاستفادة معلمات العلوم ابملرحلة االبتدائية من الدورات  كان  
املوافقة ) املتوسط حيث بلغت نسبة  النتائج إىل أن  (40.99من   نسبة االستفادة من ، كما أشارت 

)ن  املتعلقةالدورات   الثالث  اخلمسةابحملور  احملاور  بني  نسبة  أعلي  التعلم(    نسبته   وبلغت  ظرايت 
للدورات منخفضة جداً من  نسبة االستفادة  ، كما جاءت  (48.35%) اإلداري  التنظيم  بلغت   حمور 
اخلمسة،  33.45%) احملاور  بني  األدىن  وهي  قصور  (  وجود  يعين  للدورات ما  اإلداري  التنظيم  يف 

وء النتائج أوصت الباحثة أبمهية التنسيق بني وزارة التعليم وكليات التدريبية من قبل املسئولني. ويف ض
الدورات   تليب  وأن  عليها متخصصني،  عاملية ويشرف  معايري  التدريبية يف ضوء  الربامج  لتنظيم  الرتبية 
احتياجات اجملتمع احمللي يف ضوء التغريات اجلارية والثورة املعرفية يف خمتلف اجملاالت عامة، ويف جمال 

 علوم خاصة. ال
 
 

   (: 2016دراسة إمساعيل وآخرون )  .10
لتنمية  بعنوان   املعاصرة  العاملية  االجتاهات  ضوء  مبصر يف  العلوم  ملعلمي  املهنية  للتنمية  مقرتح  برانمج 

برانمج مقرتح للتنمية املهنية ملعلمي العلوم مبصر يف    وضعإىل  ت هذه الدراسة  هدفو   ،األداء التدريسي
العاملية االجتاهات  التدريسي.    ضوء  األداء  لتنمية  الدراسة  و املعاصرة  املنهج    ومها  منهجنياتبعت 

معلماً من معلمي العلوم ابملرحلة    30الدراسة  عينة    وتضمنتالوصفي التحليلي واملنهج شبه التجرييب.  
التنمية   يف  املعاصرة  العاملية  ابالجتاهات  قائمة  يف  البحث  أدوات  ومتثلت  اجليزة.  مبحافظة  اإلعدادية 

التحصيلي ا االختبار  وإعداد  املتدرب،  ودليل  املدرب،  ودليل  التدريسية،  ابألداءات  وقائمة  ملهنية، 
نتائج   العلوم. وأشارت  التدريسي ملعلم  العلوم، وبطاقة مالحظة األداء  الدراسةاملعريف ملعلم  إىل   هذه 
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قني القبلي والبعدي وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبي
لالختبار التحصيلي املعريف. وأوصي البحث بضرورة بناء كافة الربامج التدريبية يف ضوء االحتياجات  

 املهنية الفعلية للمعلمني.
 (:2014دراسة عسريي ) .11

إسهام املشرفات الرتبوايت يف حتسني أداء معلمات الكيمياء يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر  بعنوان  
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة درجة إسهام املشرفات الرتبوايت يف حتسني أداء معلمات و   ،مات املعل 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،  و الكيمياء يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات.  
الدراسة من   االستبانة ك  150وتكونت عينة  الدراسة  املكرمة، واستخدمت  أداة  معلمة كيمياء مبكة 

الدرس(.   تقومي  الدرس،  تنفيذ  للدرس،  )التخطيط  التالية  اجملاالت  تضمنت  حيث  املعلومات  جلمع 
وخرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها: كان إسهام املشرفات الرتبوايت يف حتسني أداء املعلمات يف 

أداء الرتبوايت يف حتسني  املشرفات  إسهام  متوسطة، كان  بدرجة  الدرس  املعلمات يف   جمال ختطيط 
جمال تنفيذ الدرس بدرجة متوسطة، كان إسهام املشرفات الرتبوايت يف حتسني أداء املعلمات يف جمال 
الدرس بدرجة متوسطة، إضافة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا حول إسهام املشرفات يف  تقومي 

تغريات املؤهل العلمي واخلربة، حتسني األداء التدريسي لدى املعلمات يف جمايل التخطيط والتقومي تبعا مل
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا حول إسهام املشرفات يف حتسني األداء التدريسي لدى املعلمات يف 
إسهام   دالة إحصائيا حول  بينما أظهرت وجود فروق  العلمي،  املؤهل  ملتغري  تبعا  الدرس  تنفيذ  جمال 

 جمال تنفيذ الدرس تبعا ملتغري اخلربة. ويف ضوء  املشرفات يف حتسني األداء التدريسي لدى املعلمات يف
األداء  وحتسني  رفع  يف  لإلسهام  املشرفات  جهود  تكثيف  بضرورة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج 

 التدريسي ملعلمات الكيمياء.
 (: 2014دراسة شاهني واخليال )  .12

وأبعنوان    وتعلمه،  وتعليمه  الكيمياء  لطبيعة علم  العلوم  التدريسيتنمية فهم معلمي  هدفت ، و دائهم 
.  إىل تنمية فهم معلمي العلوم لطبيعة علم الكيمياء وتعليمه وتعلمه، وأدائهم التدريسي  هذه الدراسة

( معلما من معلمي العلوم يف 12واشتملت عينة البحث على )اتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب،  و 
( طالب معلمني "ختصص كيمياء"  9مياء"، و)أثناء اخلدمة ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية "ختصص كي 

الرابعة الرتبية ب  ابلفرقة  علم    .كلية  لطبيعة  العلوم  معلمي  فهم  اختبار  من  الدراسة  أدوات  وتكونت 



 

122 

اجملموعة   ألفراد  الربانمج  تدريس  ومت  التدريسي.  األداء  مالحظة  وبطاقة  وتعلمه،  وتعليمه  الكيمياء 
دمة، والطالب املعلمني، وطبقت أدوات الدراسة قبليا وبعداي  التجريبية من معلمي العلوم يف أثناء اخل

أن هناك منو يف   التالية:  النتائج  الدراسة عن  والضابطة. وأسفرت  التجريبية،  على معلمي اجملموعتني 
مرورهم  نتيجة  وتعلمه؛  وتعليمه  الكيمياء  علم  لطبيعة  عام  بشكل  التجريبية  اجملموعة  أفراد  فهم 

ا هذا  وأن  األداءات  ابلربانمج،  يف  تطورا  هناك  أن  آلخر  بعد  من  متفاوتة  بدرجات  حدث  لنمو 
نسبة   بني  إحصائيا  دالة  عالقة  وجود  ابلربانمج.  مرورهم  نتيجة  التجريبية؛  اجملموعة  ألفراد  التدريسية 
الكسب املعدل لدرجات معلمي العلوم أثناء اخلدمة، والطالب املعلمني على اختبار فهم طبيعة علم 

عليمه وتعلمه ككل، ونسبة الكسب املعدل لدرجاهتم على بطاقة مالحظة األداء التدريسي  الكيمياء وت
ومعلمي  بشكل عام،  العلمي  للتخصص  العلوم  معلمي  دراسة  تتضمن  أن  الدراسة  وأوصت  ككل. 
وسياقاته   وعملياته،  العلم،  مفاهيم  بني  الديناميكي  التفاعل  اجلامعة  يف  خاص  بشكل  الكيمياء 

واال احلقائق، التارخيية،  من  منفصلة  يقدم كمجموعات  وأال  اخلاصة،  طبيعته  تظهر  بصورة  جتماعية 
تلك   تظهر  ومالئمة  وظيفية  بصورة  يربطها  إطار  دون  واملرتاكمة،  املتتالية  والقوانني  والتعميمات، 

 اجلوانب.
 

   (:2012دراسة احلبالن )  .13
تدرييب يف  أتثري  بعنوان   اجلودة    إطاربرانمج  معايري  تنمبعض  األيف  املرحلة لدى  داء  ية  علوم  معلمي 

يف تنمية  بعض معايري اجلودة    إطاربرانمج تدرييب يف  سعت هذه الدراسة إىل معرفة أتثري  ، و املتوسطة
املتوسطةلدى  داء  األ املرحلة  علوم  الدراسة  معلمي  اتبعت  التجرييب  .  شبه  ااملنهج  جملموعة بصيغة 

حفر الباطن،    مبدينةمعلمي علوم املرحلة املتوسطة    منمعلم    19وتكونت عينة الدراسة من  الواحدة،  
القبلي والبعدي    ء املعلمنيبقياس أدا  الباحث   مث قامومن  ،  إليهم  لربانمج التدرييب وقام الباحث بتقدمي ا
يف مهارات   علمنياملداء  املنوطة أبمعايري اجلودة    على  توياليت حتالحظة  املطاقة  من خالل استخدام ب
  وهي: وجود   لنتائجوخرجت الدراسة جبملة من افيذ التدريس، تقومي التدريس"،  "ختطيط التدريس، تن

معايري اجلودة    إطاربني متوسطي أداء معلمي العلوم يف مهارة ختطيط التدريس يف    اً إحصائي  دالةفروق  
البعدي التطبيق  فروق ذات داللة إحصائية بني    ، إضافة إىل وجودقبل تطبيق الربانمج وبعده لصاحل 

طي أداء معلمي العلوم يف مهارة تنفيذ التدريس يف ضوء بعض معايري اجلودة قبل تطبيق الربانمج  متوس
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بني متوسطي أداء معلمي العلوم يف  اً إحصائي ، وجود دالةالتدرييب املقرتح وبعده لصاحل التطبيق البعدي
التدرييب التدريس يف ضوء بعض معايري اجلودة قبل تطبيق الربانمج  املقرتح وبعده لصاحل   مهارة تقومي 

البعدي التدريسي   علمنياملبني متوسطي أداء    اً إحصائي   دالةفروق  ، وجود  التطبيق  يف مهارات األداء 
وأوصت الدراسة  معايري اجلودة قبل تطبيق الربانمج وبعده لصاحل التطبيق البعدي.    إطار"الكلي" يف  

العام قعلمنياملتدريب  ب التعليم  تطبيق معايري اجلودة  وتوجيههم حنو    ء اخلدمةبل وأثنا يف كافة مراحل 
التدريس  علمنياملألداء   ثقافة اجلودة  ، إضافة إىل ضرورة  يف مهارات  العلوم  أثناءنشر  وذلك    تدريس 

 تطوير األداء ملعلمي العلوم. لدورها اإلجيايب يف 
 : (2010دراسة ابن عوف ) .14

هذه هدفت  و ل،  مبحلية شرق الني  رحلة الثانوية املالتدريسي يف  أداء معلمي مادة الكيمياء  تقييم  بعنوان  
ل،  مبحلية شرق الني  وذلك   املرحلة الثانويةالتدريسي يف  أداء معلمي مادة الكيمياء  إىل تقييم  الدراسة  

قاعات داخل  أثناء عملهم  ذايت  التقومي  لعلى القيام اب   أفراد العينةعلمنياملقدرة    إضافة إىل حتديد مدى
التأثري  وحتديد  التالية  الدراسة،  ابملتغريات  املرتبطة  على    سنوات -اجلنس)ات  إىل  اخلربة(  إضافة  أدائهم 

احتياجات  احلالية  و التدريبية.    املعلمني  درجة  الدراسة  الوصفياستخدمت  العينة    ،املنهج  كما مشلت 
اختريوا    71 ومعلمة  الدراسة يف  .  بطريقة قصديةمعلماً  أدوات  و ومتثلت  إىل  بطاقة مالحظة،  إضافة 
أمههاانة تقومي ذايت.  استب النتائج  الدراسة جبملة من  التدريسي    جاء  :وخرجت  األداء  ألفراد  مستوى 

فكرة    ونوال ميتلك  ونال ميارس  كما أشارت النتائج أن املعلمني أفراد العينةمقبول.    عينة الدراسة بدرجة
التدريسية  كاملة حول ماهية النتائج إىلالتقومي الذايت ملمارسته  ات  اختالفعدم وجود    ، كما أشارت 

الكيمياء   أدائية يف  الالزمة يف تدريس مادة  كما أشارت  بسبب متغري سنوات اخلربة.    كفاايت األداء 
أدائية يفاختالفالنتائج إىل عدم وجود   الكيمياء  ات  الالزمة يف تدريس مادة  بسبب    كفاايت األداء 

الكيمياء أفراد العينة. وأودت الدراسة  ، كما أشارت النتائج إىل احتياجات كبرية ملعلمي  متغري اجلنس
 لدى املعلمني. الكفاايت التدريسية حمل الدراسة تعزيز أغلببضرورة 

 الدراسات األجنبية 
 (: Kartal et al, 2018دراسة ) .1

تغريات   احلايلمبعنوان  املنهج  مع  تتوافق  العلوم  معلمي  آبراء  املستمر  تعلقة  التعليم  و لربامج  هدفت ، 
اتبعت الدراسة و   تتوافق مع املنهج احلايل.   اليتعلمنياملراء  رف على التغريات املتعلقة آبالدراسة إىل التع
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التحق مثانية عشر مدرًسا للعلوم أثناء اخلدمة يف برانمج التطوير املهين املستمر. مت  املنهج الوصفي، و 
آراء   استبيان  الالحقة ابستخدام   / السابقة  املقابالت  البياانت عن طريق  تصميمه خصيصا  مت  مجع 

مفتوح  لذلك  استبيان  ابستخدام  املقابلة  بعد  وما  يف  العلوم  ملعلمي  ،  التحاقهم  مبتكر  بعد  برانمج 
املهين   الباحثني  و للتطوير  قبل  من  تطويره  مت  تعاونية  بيئة  يف  العملية  طوال  مستمرًا  دعًما  قدم  الذي 

دراسة جبملة من النتائج أمهها:  التعليم املستمر. وخرجت الللكشف عن ردود فعل املعلمني لربانمج  
فعال ابلشكل الذي  بشكل جتاه مادة العلوم آراء   امج التعليم املستمر حسنتأشارت النتائج إىل أن بر 

 التطوير املهين للمعلمني.ساهم يف 
 : (Virtanen et al, 2017دراسة ) .2
ينظمه    ة العالقبعنوان    الذي  الذايت  والتعلم  النشط  التعلم  املهنية  يف ظل علم  املبني  حتدد    ، الكفاءات 

الكفاءات املهنية. عالوة  يف ظل  علم  املالدراسة العالقات بني التعلم النشط والتعلم الذايت الذي ينظمه  
من خالل   معلمنيل على ذلك، فإن اهلدف هو التحقق من كيفية تعزيز التعلم النشط للكفاءة املهنية ل

من    422مت حتليل اإلجاابت من  املنهج الوصفي، و اتبعت الدراسة  تشكيالت خمتلفة للتنظيم الذايت.  
اإللكرتوين  عرباملعلمني   استخدام   ابالستبانة   املسح  أن  تبني  وقد  اإلحصائية.  األساليب  ابستخدام 

أساليب التعلم النشط، مثل التعلم املوجه حنو اهلدف والتعلم املتعمد وكذلك العمل اجلماعي املستقل  
لتطوير أفضل الكفاءات حيتاج املعلمون و وإجيابًيا بتحقيق الكفاءة املهنية.    واملسؤول يرتبط ارتباطًا قوايً 

إىل حافز عايل يف التعلم واسرتاتيجيات تنظيم ذايت ممتازة. كانت متوسطات درجات الكفاءة املهنية  
لم الدوافع العالية الذين يتمتعون بتعلم ذايت جيد أعلى بكثري عندما ازدادت جتارهبم يف التع للمعلمني  

املعتدل  الذايت  والتنظيم  العايل  التحفيز  ذوو  الطالب  املعلمون  استفاد  ذلك،  على  عالوة  النشط. 
 بشكل كبري من استخدام أساليب التعلم النشط.

 (: Mardia, 2014دراسة ) .3
  . بعنوان أتثري الكفاءة املهنية والكفاءة الرتبوية يف أداء مدرسي العلوم ابملدرسة الثانوية يف مدينة تريانت 

ملدرسة  ابالعلوم    يأداء مدرس  يفهذه الدراسة إىل حتديد أتثري الكفاءة املهنية والكفاءة الرتبوية    هدفتو 
اثنوية    ارسمد  تسع  اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ومت تطبيقها يفو تريانت.  مدينة الثانوية يف  

،  ت العشوائية الطبقية النسبيةمدرس علوم ابستخدام أخذ العينا  61الدراسة من    تكونتيف تريانت.  
االستبانة كأداة.  الدراسة  والرتبوية    واستخدمت  املهنية  الكفاءة  أن  إىل  الدراسة  نتائج هذه  وخلصت 
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، كما أشارت النتائج إىل أنه  تعطي أتثريًا إجيابًيا على أداء مدرس العلوم يف املدرسة الثانوية يف تريانت 
ا يلي: التثقيف والتدريب على مبلقيام  يتوجب ابوية ملعلم العلوم  لتحسني الكفاءة املهنية والكفاءة الرت و 

منتظم العلمية   ،أساس  الدراسية  الكتب  احلديثة  وإعداد  الرتبوية  املستجدات  ضوء  واالهتمام  ،  يف 
والتدريب على استخدام   ، حتسني اإلشراف على املدراءو ،  لدى املعلمني  التعليم املستمررتسيخ فكرة  ب

العلوم املختلفةاسرتاتيجيات تدري التدريب ع  ،س  ، والتدريب على لى علوم املختربات واستخدام أداة 
 تصميم الوسائط القائمة على تكنولوجيا املعلومات وإجراء البحوث العملية.

 (:  Smith, 2013دراسة ) .4
االبتدائية    املرحلة االبتدائية جتاه العلوم  العلوم يف  أتثري برانمج التطوير املهين على مواقف معلمي بعنوان  

إىل هذه الدراسة    هدفتو   إيرلندا،منوذج التطوير املهين التقليدي يف  ظل التعليم النمطي ابستخدام  يف  
املهين على مواقف معلميالتعرف على   التطوير  العلوم   العلوم يف  أتثري برانمج  االبتدائية جتاه  املرحلة 

العلوم تدريس  يف  وكفاءهتم  وثقتهم  التال  االبتدائية  املدرسيةومواقف  العلوم  جتاه  التعليم   ميذ  ظل  يف 
ابستخدام   أيرلنداالنمطي  يف  التقليدي  املهين  التطوير  ونمنوذج  أسئلة  .  لطبيعة  مت   البحث،ظرًا  فقد 

للبحث   االستقصاء  وأشكال  التجرييب  البحث  عناصر  تتضمن  اليت  املختلطة  الطرق  منهج  اعتبار 
معلم علوم، ومتثلت أدوات الدراسة   24لدراسة من  ، تكونت عينة االنوعي أنسب هنج هلذه الدراسة

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن املشاركني أصبحوا أكثر ثقة  يف استبانة إضافة إىل املقابالت املوجهة.  
أن املدرسني قاموا بتغيريات جذرية    ذلك األهم من  ، و وكفاءة إىل حد كبري يف تدريس العلوم األساسية

 ا أدى إىل جعل تالميذهم أكثر إجيابية ودافًعا لتعلم العلوم. م، ممو يف طريقة تدريسهم للعل 
 (:Sandholtz & Ringstaff, 2013دراسة ) .5

يفبعنوان   ل  معرفة  التغريات  العلمي  ومدىاحملتوى  تدريس    لمعلمني،  يف  الذاتية    العلوم؛ الكفاءة 
التعليمية يف   السياقية  العلوم؛املمارسات  والي  والعوامل  الريفية  املدارس  هذه هدفت  و .  اكاليفورنية  يف 

على  الدراسة   التعرف  املهين  إىل  التطوير  برانمج  من  واحد  عام  بعد  حدثت  اليت  الكبرية  التغريات 
يدرس املشاركون يف املدارس الواقعة يف مناطق املدارس الريفية الصغرية يف    حيث املمول من    للمعلمني

معلًما من    39تضمنت الدراسة  ة املنهج الوصفي  اتبعت الدراسو والية كاليفورنيا يف الوالايت املتحدة.  
درس البحث  ، و منطقة مدارس صغرية وريفية يف أربع مقاطعات يف مشال كاليفورنيا  16مدرسة يف  16

ل العلمي  احملتوى  معرفة  يف  ومدىالتغريات  تدريس    لمعلمني،  يف  الذاتية  املمارسات    العلوم؛الكفاءة 
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السيا  العلوم؛التعليمية يف   البياانت والعوامل  و   قية. تضمنت مصادر  للمعلمني،  الكفاءة  مسحاً  تقييم 
الفصل. ومالحظات  واملقابالت  احملتوى  معرفة  واختبارات  أنه    الذاتية  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت 

زايدة كبرية يف    ني بعد التحاقهم ابلربانمج حيث كان هناك املعلم  لوحظت العديد من اإلجيابيات لدى
األرض بعلوم  ملحوظ ،معرفتهم  بشكل  اإلمجالية  الذاتية  الكفاءة  درجات  ارتفعت  استمرت   ،كما 

املوارد  مثل  سياقية  بعوامل  أتثرت  ولكنها  حد كبري  إىل  العلوم  يف  التعليمية  املمارسات  يف  التغيريات 
 .ومتطلبات املناهج ودعم املسؤولني ودعم املدرسني اآلخرين

 
 
 (: Paik et l, 2011دراسة ) .6

برانبعنوان   مساعدة  أتثري  يف  عشر  الثاين  الصف  حىت  الروضة  من  العلوم  ملعلمي  املهين  التطوير  مج 
الدراسية  املناهج  معايري  تلبية  على  و املعلمني  الدراسة  هدفت،  على    هذه  التعرف  برانمج  إىل  أتثري 

تلبية   على  املعلمني  مساعدة  يف  عشر  الثاين  الصف  حىت  الروضة  من  العلوم  ملعلمي  املهين  التطوير 
الدراسية.  معايري املناهج  و   التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  مدرًسا  اتبعت  وسبعون  مخسة  شارك 

حل  على  القائم  التعلم  استخدمت  أسبوعان  مدهتا  صيفية  عمل  ورشة  يف  ميشيغان  يف  للعلوم 
  حملتوى الرتبوي. أجرى الباحثون استبيااًن للمعلمني املشاركني حول تغيري ابعرفة  املاملشكالت لتحسني  

إذا كانت   وما  الدراسية  املناهج  معايري  لتلبية  وتوقعاهتم  املعايري  على  القائم  للتعليم  املعلمني  استعداد 
إىل   هبا. ابإلضافة  الوفاء  مت  قد  أظهر   ذلك،توقعاهتم  العمل.  ورشة  أنشطة  فائدة  نتاجمت فحص    ت 

البياانت  الدراسة  حتليل  هذه  امل  يف  معايري  مع  التدريس  مواءمة  أجل  من  توقع   احلكومية،ناهج  أنه 
املعلمون املشاركون تعلم اسرتاتيجيات التدريس وتعزيز املعرفة مبحتوى العلوم من خالل التطوير املهين،  
وعلى العموم مت حتقيق توقعاهتم بشكل جيد. ساعد التعاون مع الزمالء وامليسرين املعلمني على حتقيق  

ذه النتائج هلا آاثر مهمة على تصميم  ، وهلاسيةأهدافهم من حيث التدريس ضمن معايري املناهج الدر 
 . التطوير املهين ملساعدة املعلمني على مواءمة التدريس مع معايري املناهج الدراسية 

 :( Feyzioglu, 2011) دراسة .7
هذه   هدفتو   الرتكية  الثانوية  املدارس  يفللمخترب بشكل فعال    الكيمياء  معلمي  استخدام  مدىبعنوان  

  هدفت  كما  فعال،  بشكل  للمخترب  الكيمياء  معلمي  استخدام  مدى  عن   الكشف  إىلالدراسة  
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 من   الدراسة   عينة   وتكونت  العملية،   لألنشطة  املعلمني  استخدام  يف  املؤثرة  العوامل  عن  للكشف
  واتبع   استبانة،   الباحث  واستخدم  أزمري،  منطقة  يف  الثانوية  املدارس  من  الكيمياء  ملقرر  معلم(  408)

منها   إىل  الدراسة  وتوصلت  املسحي،   الوصفي  املنهج النتائج  من    الكيمياء   معلمي  أن  جمموعة 
 لألنشطة  املعلمني  استخدام  يف  املؤثرة  العوامل  أهم  وأن   كبرية،  ةج بدر   العملية  األنشطة  يستخدمون

  كانت   حيث  التدريس،  يف  للخربة  أثر  هناك  وأن  الكيمياء،   خمترب  يف  واألجهزة  املواد  توفر  هي  العملية
  فئات   بباقي  مقارنة  مرتفعة  التدريس  جمال  يف  سنة(  26)  عن  خرباهتم  تزيد  الذين  منياملعل   تقديرات 

 .  األخرى اخلربة
 : Ayoubi&B0ujaoude, 2006)) دراسة .8

  ملقرر   التعليمية   األهداف  لتحقيقالفعال    التدريس  يف  الكيمياء   معلمو  يستخدمها  اليت  األنشطةبعنوان  
الدراسة    دفتهو   ، الكيمياء   يف   الكيمياء   معلمو  يستخدمها  اليت  األنشطة  على  التعرف  إىلهذه 
 دون   حتول  اليت  املعوقات   معرفة  إىل  ابإلضافة  الكيمياء  ملقرر  التعليمية   األهداف  لتحقيق  التدريس
  واستخدم   اللبنانية،  بريوت   مدينة  يف  معلماً (86)  من  العينة  وتكونت  الكيمياء،  ملقرر  الفعال  التدريس
  من   %72  أن  النتائج   وأظهرت   ،املسحي  الوصفي  املنهج   الدراسة   تبعتوا  واملالحظة  االستبيان   الباحث
  أظهرت   املعوقات   وخبصوص  العملية،   املهارات   لتطوير  التدريس   يف   املخترب  ابستخدام  يهتمون   املعلمني
  لتعليم   الكايف  الوقت  توفر  بعدم  تتعلق  املعوقات   أهم  أن  يعتقدون  املعلمني  من  %90  أن  النتائج

  أشار   كما   ،%80  بنسبة  الكيمياء   خمترب  يف  الالزمة  واألجهزة   املواد   وجود  وعدم  ، املخترب  يف  الكيمياء 
  .املخترب يف  الكيمياء لتدريس عائقاً  يشكل الصفوف اكتظاظ أن إىل العينة أفراد من 79%

 األول: ابحملور السابقة املتعلقة دراساتالالتعليق على  
 ق:أوجه االتفا

 من حيث املنهج  .1
احلا الدراسة  دماس اتبعت  دراسة  مثل  الدراسات  من  العديد  مع  اتفق  ما  هذا  الوصفي،  املنهج  لية 

(، ودراسة أبو ثنتني  2019(، ودراسة الربانوي )2019(، ودراسة سابو وحريري )2019وسليمان )
(2018( حممد  ودراسة   ،)2018( الرؤوف  عبد  ودراسة   ،)2017( سبحي  ودراسة   ،)2016  ،)

( وآخرون  إمساعيل  )(،  2016ودراسة  عسريي  )2014ودراسة  عوف  ابن  ودراسة   ،)2010  ،)
(، ودراسة  Mardia, 2014، ودراسة )(Virtanen et al, 2017)(، ودراسة  Kartal et al, 2018ودراسة )
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(Sandholtz & Ringstaff, 2013( ودراسة ،)Paik et l, 2011 .) 
 من حيث األداة  .2

وصول إىل املعلومات، وهذا مع اتفق مع العديد  اعتمدت الدراسة احلالية على االستبانة كأداة رئيسة لل 
( وسليمان  دماس  دراسة  مثل  الدراسات  )2019من  وحريري  سابو  ودراسة  ودراسة  2019(،   ،)

( )2019الربانوي  ثنتني  أبو  ودراسة   ،)2018( حممد  ودراسة  سبحي  2018(،  ودراسة   ،)
( Kartal et al, 2018(، ودراسة ) 2010(، ودراسة ابن عوف )2014(، ودراسة عسريي )2016)

ودراسة   ابستبيان،  عليها  اإلجابة  يتم  املقابالت  استخدمت  ودراسة  (Virtanen et al, 2017)اليت   ،
(Mardia, 2014( ودراسة ،)Smith, 2013 ( ودراسة ،)Paik et l, 2011 .) 

 من حيث بيئة الدراسة  .3
حلالية يف حمافظة عسري ابململكة  وعلى مستوى البيئة اليت أجريت فيها الدراسة، فقد مت إجراء الدراسة ا
( ودراسة سابو وحريري  2019العربية السعودية. وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة دماس وسليمان )

( واليت 2019( واليت مت إجرائها يف اململكة ولكن يف حمافظة جدة. كما تتفق مع الربانوي )2019)
( واليت أجريت يف اململكة 2018فق مع أبو ثنتني )أجريت يف اململكة ولكن يف املدينة املنورة. كما تت

( دراسة سبحي  مع  تتفق  ولكن يف  2016ولكن يف حمافظة ضرية. كما  اململكة  أجريت يف  واليت   )
( واليت أجريت يف اململكة ولكن يف حمافظة حفر  2012حمافظة جدة. كما تتفق مع دراسة احلبالين )

 جريت يف اململكة ولكن يف حمافظة مكة املكرمة. ( واليت أ2014الباطن. كما تتفق مع عسريي )
 من حيث املرحلة التعليمية .4

العديد من   اتفق مع  الثانوية، وهو ما  املرحلة  الدراسة يف  اليت تعمل هبا عينة  التعليمية  املرحلة  متثلت 
( وسليمان  دماس  دراسة  )2019الدراسات  وحريري  سابو  ودراسة  السناين  2019(،  ودراسة   ،)

( )2018وأمبوسعيدي  حممد  ودراسة   ،)2018( ودراسة كشكو  عسريي  2017(،  ودراسة   ،)
(2014( واخليال  شاهني  ودراسة   ،)2014( ودراسة   ،)Mardia, 2014( ودراسة   ،)Paik et l, 

2011 .) 
 

 :أوجه االختالف
 من حيث املنهج  .1
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ة السناين  اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي وهذا ما خيتلف مع العديد من الدراسات مثل دراس
( ودراسة شاهني 2016( ودراسة إمساعيل وآخرون )2017( ودراسة كشكو )2018وأمبوسعيدي )

( حيث استخدمت هذه الدراسات املنهج شبه التجرييب،  2012( ودراسة احلبالين )2014واخليال )
 ( اليت استخدمت املنهج التجرييب. Smith, 2013كما اختلفت مع دراسة ) 

 من حيث األداة  .2
الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات اليت تنوعت أدواهتا بعيداً عن استخدامها لالستبانة،    ختتلف

واختبار    رانمج تدرييب ( اليت استخدمت اخ ب2018ومن هذه الدراسات دراسة السناين وأمبوسعيدي )
الدراسة مع دراسة آل حممد ) ال( واليت استخدمت  2018حتصيلي، كما ختتلف  قرن  اختبار مهارات 

وأخرياً  ملهارات القرن احلادي والعشرين،    علمنيامل بطاقة مالحظة ألداء  إضافة إىل  احلادي والعشرين،  
، كما ختتلف الدراسة مع دراسة كشكو معلمنيل برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات األداء التدريسي ل 

استخدمت 2017) واليت  املالحظة  (  عب بطاقة  دراسة  مع  الدراسة  ختتلف  )، كما  الرؤوف  (:  2017د 
قائمة مبؤشرات األداء  إضافة إىل  ،  STEMتوجه    ظلتقومي األداء التدريسي يف    معايري  واليت استخدمت

ة،  ، وبطاقة مالحظة لألداء التدريسي، وقائمة ابالحتياجات التدريبيSTEMالتدريسي يف ضوء توجه  
( وآخرون  إمساعيل  دراسة  مع  الدراسة  ختتلف  استخد2016كما  واليت  ابالجتاهات   مت(  قائمة  يف 

املتدرب،   ودليل  املدرب،  ودليل  التدريسية،  ابألداءات  وقائمة  املهنية،  التنمية  يف  املعاصرة  العاملية 
العلوم ملعلم  التدريسي  األداء  العلوم، وبطاقة مالحظة  ملعلم  املعريف  التحصيلي  االختبار  ، كما وإعداد 

( واخليال  شاهني  دراسة  مع  الدراسة  استخدمت    (2014ختتلف  العلوم  واليت  معلمي  فهم  اختبار 
التدريسي األداء  مالحظة  وبطاقة  وتعلمه،  وتعليمه  الكيمياء  علم  مع  لطبيعة  الدراسة  ختتلف  ، كما 

( احلبالين  ب2012دراسة  استخدمت  واليت  حتالحظة  املطاقة  (  ألداء    على   توياليت  اجلودة  معايري 
، كما ختتلف الدراسة مع  ذ التدريس، تقومي التدريس"معلمي العلوم يف مهارات "ختطيط التدريس، تنفي

( عوف  ابن  استخدمت  2010دراسة  واليت  مالحظة(  دراسة  بطاقة  مع  الدراسة  ختتلف  ، كما 
(Smith, 2013( واليت استخدمت املقابالت املوجهة، كما ختتلف الدراسة مع دراسة )Sandholtz & 

Ringstaff, 2013 ة احملتوى واملقابالت ومالحظات الفصلواختبارات معرف ( واليت استخدمت. 
 من حيث بيئة الدراسة  .3

ختتلف بيئة الدراسة اليت أجريت فيها الدراسة مع العديد من الدراسات مثل درا السناين وأمبوسعيدي 
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( واليت أجريت يف حمافظة  2018( واليت أجريت يف سلطنة عمان. إضافة إىل دراسة حممد )2018)
متثل  بدولة مصر. كما  )قنا  دراسة كشكو  فيها  أجريت  اليت  البيئة  بدولة  2017ت  غزة  حمافظة  ( يف 

( الرؤوف  عبد  دراسة  فيها  أجريت  اليت  البيئة  متثلت  الشيخ 2017فلسطني. كما  حمافظة كفر  ( يف 
( وآخرون  إمساعيل  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  ختتلف  مصر. كما  يف 2016بدولة  أجريت  واليت   )

النيل ( اليت أجريت يف  2010ضافة إىل دراسة ابن عوف )حمافظة اجليزة دولة مصر. إ   مبحلية شرق 
السودان. كما ختتلف مع دراسة ) اليت أجريت يف منطقة  Mardia, 2014بدولة  . إضافة إىل تريانت ( 

( ) Smith, 2013دراسة  دراسة  مع  ختتلف  أيرلندا. كما  يف  أجريت  اليت   )Sandholtz & Ringstaff, 

( اليت أجريت Paik et l, 2011. كما ختتلف مع دراسة ودراسة ) ال كاليفورنيامش( واليت أجريت يف 2013
 .ميشيغانيف والية 

 من حيث املرحلة التعليمية .4
سبحي  مثل  الدراسات  من  العديد  مع  اختلف  ما  وهو  الثانوية،  املرحلة  يف  احلالية  الدراسة  طبقت 

( اليت مت تطبيقها يف 2016اعيل وآخرون )( اليت مت تطبيقها يف املرحلة االبتدائية، ودراسة إمس2016)
( واخليال  ودراسة شاهني  اإلعدادية،  ودراسة  2014املرحلة  اإلعدادية،  املرحلة  تطبيقها يف  مت  اليت   )

( ) 2012احلبالين  ودراسة  املتوسطة،  املرحلة  يف  تطبيقها  مت  اليت   )Smith, 2013 يف تطبيقها  مت  اليت   )
 املرحلة االبتدائية. 
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فنيات استخدام املختربات يف تدريس العلوم لطالب املرحلة حملور الثان تعلقة ابلدراسات املا
 الثانوية

 الدراسات العربية:
   (:2019دراسة عقل ) .1

لدى  بعنوان   الكيمياء  مادة  يف  الطالب  حتصيل  مستوى  على  االفرتاضية  املختربات  استخدام  أتثري 
س أتثري استخدام املختربات االفرتاضية على  هدفت الدراسة إىل قياو   ،طالب األول الثانوي يف عمان

الدراسة   اتبعت  عمان،  يف  الثانوي  األول  طالب  لدى  الكيمياء  مادة  يف  الطالب  حتصيل  مستوى 
طالب وطالبة، حيث مت اختيارهم قصداي من   35املنهج شبه التجرييب، واقتصرت عينة الدراسة على  

دولية التابعة ملديرية التعليم اخلاص يف الفصل بني طالب الصف العاشر يف مدارس أكادميية عمان ال
  20، كما مت توزيع أفراد العينة إىل جمموعتني بواقع  2018/2019الدراسي الثاين من العام الدراسي  

والتجريبية   االعتيادية،  ابلطريقة  الكيمياء  جتارب  درسوا  حيث  الضابطة  اجملموعة  مثلوا  وطالبة  طالب 
من   درسو   15تكونت  وطالبة  براكسيالبس طالب  خمترب  برانمج  ابستخدام  الكيمياء  جتارب  ا 

االفرتاضي، وصممت الباحثة اختباراً حتصيالً كأداة رئيسة للدراسة. خرجت الدراسة جبملة من النتائج  
إىل  تعزى  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني  عالمات  متوسط  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  أمهها: 

االفرتاض املختربات  بني  استخدام  دالة إحصائياً  الكيمياء، إضافًة إىل وجود فروق  مادة  تدريس  ية يف 
حتصيل أفراد اجملموعتني عند كافة املستوايت األساسية من تصنيف بلوم )التذكر، والفهم، والتطبيق(  
توفري   بضرورة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  ويف  التجريبية.  اجملموعة  لصاحل  حدة  على  كل 

الفرتاضية داخل املدارس، وتشجيع املعلمني على استخدامها وحتفيزهم لتطبيقها يف تدريس املختربات ا
 . ءالكيميا

  (: 2019دراسة اللبدي )  .2
مبعنوان   قبل  من  املعامل  استخدام  يف  معوقات  الثانوية  املرحلة  مراحل  تدريس  يف  الفيزايء  علمي 

علمي ت استخدام املعامل من قبل م احلالية إىل حتديد معوقا  هدفت الدراسةو   األردن  وسطمديرايت  
األردن. استخدمت الباحثة يف دراستها    وسطالفيزايء يف تدريس مراحل املرحلة الثانوية يف مديرايت  

املسحي الوصفي  العينة  .  املنهج  م  (90)  بواقع  اً عشوائيواختريت  من  فيزايء  ومعلمة  علمي  معلم 
، واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة رئيسة  ىومعلمات املرحلة الثانوية يف مديرايت املنطقة الوسط
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أن .  للدراسة أمهها:  النتائج  من  جبملة  الدراسة  العوائق    وخرجت  يفأكثر  املخترب   متثلت  استخدام 
جمال  ، (3.86)توسط  مب وقيم   مث  ،(3.85)  مبتوسط  املدرسة  وجدول  الفيزايء   منهج  مث  املعلم  جمال 

ال  مث  ، (3.77)  مبتوسط  املخترب األدوات (3.57)  مبتوسط  طالب جمال  وأخرياً  مبتوسط    ،  واألجهزة 
  اً إحصائي   كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة.  ، وكان تقدير كافة اجملاالت مرتفع(3.51)

استجاابت أفراد العينة جتاه معوقات استخدام املخترب من وجهة نظر أفراد العينة تبعاً ملتغري عدد  بني  
للمعل  اخلربة  ب.  مسنوات  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  يف كل ويف  خمترب كبري  توفري  ضرورة 

خاص خمترب  مع  الطالب    عدد  وتقليل  السالمة،  وظروف  والغاز  واملياه  الكهرابء   وتزويد  ، مدرسة 
 الستيعاب مساحة املختربات.

   (:2017دراسة صميلي )  .3
الكيمياء  مدى   تدريس  املدرسية يف  املختربات  الثانوية احلكومية  مبدارساستخدام  حمافظة يف    املرحلة 
استخدام املختربات املدرسية يف تدريس  معرفة مدى  الدراسة إىل    هذه  هدفت، و مبنطقة جازان  هصامط

الثانوية احلكوميةالكيمياء   والكشف عن معوقات    ،حمافظة صامطة مبنطقة جازانيف    مبدارس املرحلة 
وحمضر  املعلمات  نظر  وجهة  من  املخترب  املخترباستخدام  الوصفي    استخدمتو   .ة  املنهج  الدراسة 

الدراسة يف  املسحي،   ا( معلمة وحمضره خمترب80)ومتثلت عينة  أداة  الستبانة  ، كما مت االعتماد على 
البياانت.   للمخترب  جلمع  العامة  النتائج أمهها: جاء توصيف واقع احلالة  الدراسة جبملة من  وخرجت 

بدرجة )متوسطة(،   )متوسطة(،    لاكما جاء جماملدرسي  بدرجة  املدرسي  املخترب  والسالمة يف  األمن 
معوقات استخدام املخترب املدرسي يف تدريس الكيمياء جاءت بدرجة )عالية(.    ويتضح من النتائج أن

السابقة أوصت الدراسة   النتائج  بضرورة تزويد املختربات املدرسية جبميع احتياجاهتا خدمة  ويف ضوء 
التع التعليمية  لمية، وإعداد دورات تدريبية للتقليل من معوقات استخدام املخترب املدرسي يف للعملية 

 التدريس مادة الكيمياء. 
   (:2017دراسة املطريي ) .4

و   مدى العام،  التعليم  مبدارس  االفرتاضية  املعامل  تفعيل توفر  مدى  على  املعلمني ها  التعرف  قبل   من 
التعرف توفر املعامل االف  سعت هذه الدراسة إىل حتديد مدىو  العام، وكذلك  التعليم  رتاضية مبدارس 

الباحث املنهج الوصفي املسحي،  املعلمني. واستخدام  على مدى تفعيل املعامل االفرتاضية من قبل 
حيث مشل   االستفتاء،  الدارسة  أداة  الدراسةوكانت  /    240)  عينة  خمترب(  120معلما  من    حمضر 
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ا العامة  العاملني يف  العام    مبحافظةلتعليم  لإلدارة  الدراسي األول من  الفصل  / 1436القصيم خالل 
التعليم العام يف  1437 العامل االفرتاضي يف مدارس  ه. وكانت أهم نتائج البحث أن مستوى توفر 

التعليم   منطقة القصيم جاءت مبستوى توفر عايل، وأن مستوى تفعيل املعامل االفرتاضية يف املدارس 
 فاعلية عالية.  العام يف منطقة القصيم جاءت مبستوى

   (:2017دراسة القضاة وبن خلف ) .5
علىبعنوان   اخلدم  ايت مستو   التعرف  عن  الطلبة  واختالفه  املتاحة  املخربية    ات رضا  املدرسة    تبعاً يف 

املتاحة  املخربية    ات رضا الطلبة عن اخلدم  ايت مستو   التعرف علىالدراسة إىل    سعت هذه، و متغريات لل 
واختالفه   املدرسة  موقع  التالية:  تغريات  ملل   تبعاً يف  احلصص    املدرسة،)اجلنس،  خربة    املخربية،عدد 

املدرسة(.   نفس  يف  العلوم  اتبع معلم  الدراسة  أهداف  املنهج    لتحقيق  التحليلي، الباحثان  الوصفي 
من الدراسة  عينة  طالًبا  1466)  وتكونت  تربية    وطالبة (  مديرية  يف  األساسي  العاشر  الصف  من 

الباحثا عجلون قام  استبانة  ، كما  بتصميم  على  ن  التاليةموزعة  والفيزايئية  ):  اجملاالت  املعرفية  البيئة 
واألمن   واالجتماعية  املساندة  والتكنولوجية  النتائج  والنفسية  الدراسة جبملة من  والسالمة(. وخرجت 

جاء   اخلدم  الطالب رضا  أمهها:  منخفضة،املخربية    ات عن  إىل   بدرجة  الدراسة  نتائج  أشارت   كما 
ف املقدمةيف مستوى    اً إحصائي  دالةروق  وجود  اخلدمات  الطالب عن  اجلنس    رضا  ملتغري  وذلك  تبًعا 
املدرسة    اإلانث،لصاحل   موقع  ملتغري  داخل  وذلك  وتبًعا  احلصص   املدينة،لصاحل  عدد  ملتغري  وتبًعا 
 خربة  تبًعا ملتغريإضافة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً    فأكثر، ( حصة  11لصاحل )وذلك  املخربية  

الدراسة  ملدرسة.  ابعلم  امل أوصت  السابقة  النتائج  أمهية  ويف ضوء  العملي  اجلانب  إيالء  كبرية  بضرورة 
 من خالل زايدة عدد احلصص املخربية.والرتكيز عليه 

   (:2016دراسة الثبييت ) .6
االفرتاضية  بعنوان   املختربات  توظيف  فاعلية  حول  الثانوية  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  يف تصورات 

القرايت  حمافظة  للعلوم يف  العلوم يف  و   ،تدريسهم  معلمي  تصورات  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
القرايت،  حمافظة  يف  للعلوم  تدريسهم  يف  االفرتاضية  املختربات  توظيف  فاعلية  حول  الثانوية  املرحلة 

لمني واملعلمات من املع  105اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واقتصرت عينة الدراسة على  و 
الدراسي   العام  من  2015/2016يف  استبانة  إبعداد  الباحث  وقام  جماال.  على    ت مخسة  موزعة 

املخترب   أمهية  االفرتاضي،  املخترب  متطلبات  االفرتاضي،  للمخترب  املعلم  )استخدام  التالية  األبعاد 
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املخترب   سلبيات  االفرتاضي،  املخترب  إجيابيات  والطالب،  للمعلم  خرجت  االفرتاضي  االفرتاضي(. 
الدراسة جبملة من النتائج أمهها: جاءت درجة تصورات معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية حول فعلية 
توظيف املخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم بدرجة مرتفعة، وكان بعد إجيابيات املخترب االفرتاضي يف  

رب االفرتاضي املرتبة األخرية وبدرجة متوسطة،  املرتبة األوىل بدرجة مرتفعة، فيما جاء بعد سلبيات املخت
وبني النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املعلمني على األداة ككل، وكافة أبعادها  
تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً ملتغري سنوات اخلربة  

املخترب بعد سلبيات  )   ابستثناء  الفئة  واليت جاء لصاحل اخلربة ذات  فأكثر(،    10االفرتاضي،  سنوات 
أبعادها   ومجيع  األداة ككل،  على  املعلمني  تصورات  يف  فروق  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشار  كذلك 
تعزى ملتغريات املؤهل العلمي والرتبوي والتخصص. ويف ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بضرورة  

اضية تعتمد يف خطواهتا وإجراءاهتا على اللغة العربية، مع االهتمام بعقد الدورات  تصميم خمتربات افرت 
 والورش لتنمية قدرات املعلمني يف جمال املختربات االفرتاضية. 

   (:2016دراسة آل شويل ) .7
تنفيذ  بعنوان   اب  هارات املواقع  الثانوية  املنوطة  ابملرحلة  الكيمياء  معلمات  لدي  املعملية  يف  لتجارب 

لتجارب املعملية  املنوطة اب  هارات املواقع تنفيذ    إىل معرفةالدراسة  هذه  هدفت  و   فظة مخيس مشيط.حما
الثانوية   ابملرحلة  الكيمياء  معلمات  مشيط.  يف  لدي  مخيس  الدراسة  حمافظة  الوصفي  اتبعت  املنهج 

ية للبنات  معلمة كيمياء من معلمات املدارس الثانو   41عينة الدراسة من  املسحي التحليلي. وتكونت  
وخرجت  .  لقياس املهارات   بطاقة مالحظةو استبانة،    تصميممتثلت أدوات الدراسة يف  كما  افظة.  حملاب

أمهها:   النتائج  من  من  الدراسة جبملة  ابلرغم  عليها   زايدةأنه  اليت حصلت  التدريبية  الدورات  معدل 
عليها   اليت حتصلتلتدريبية  للدورات اة  إحصائي  ذو داللة أثر  ه ال يوجد  إال أناملعلمات وبشكل كبري  

ويف ضوء النتائج السابقة  التجارب.    أثناء تنفيذالصعوابت اليت تواجههن  أو على  معلمات الكيمياء  
لدراسة بضرورة حرص املسؤولني على األخذ يف االعتبار أثناء وضع جدول احلصص إفساح  أوصت ا

يتنا  الوقت الكايف الذي  سب مع تنفيذ التجارب العملية كما  اجملال حلصة التجارب العملية ومنحها 
 . وردت يف املنهج حتقيقا لألهداف املرجوة منها

   (:2016دراسة الشهري والعبد الكرمي ) .8
لتحسني    يف اململكة العربية السعودية  مت تنفيذهبرانمج تفعيل املختربات املدرسية الذي    متابعةبعنوان  
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العلوم معلم  و أدوار  احلالية،  الدراسة  الذي    بعةمتاإىل    هدفت  املدرسية  املختربات  تفعيل  مت  برانمج 
السعودية  تنفيذه العربية  اململكة  الباحثان    يف  واتبع  العلوم.  معلم  أدوار  الوصفي لتحسني    املنهج 

الدراسة يف  ،  التحليلي الرايض   289ومتثلت عينة  الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة  .  معلما ابملدارس 
. وخرجت الدراسة جبملة من النتائج  ملعلمي العلوم  بانة أداة االست بناء  وابلنسبة ألداة الدراسة فقد مت

تقدميه كان  أنأمهها:   مت  الذي  املختربات  تفعيل  لربانمج  األكرب  غري كايف،    التمهيد  االهتمام  وكان 
، وفيما  الستخدام األدلة واملطبوعات   املعلمني  تهيئةدون االهتمام باالهتمام بعدد الدورات،  موجه حنو  

ابي التعليمية  تعلق  أشارت ملواد  وأدوات  إىل  النتائج    فقد  املالحظة  بطاقات  مل  الأن  بشكل  تقومي  توزع 
وابلنسبة  ،  متوسطاً تفعيل املختربات ما زال    أن الدعم املقدم لربانمج  النتائج أيضاً كما أشارت  ،  كايف

فقد  أل الربانمج  وجودالنتائج    أشارت هداف  الطالب    ضعف  إىل  تنفيذ  يف  للنشاطيف  املخربية  ات 
وجود  هذا وقد أشارت النتائج إىل  للمهارات العلمية العملية،    مملخترب ما أدى إىل ضعف يف اكتساهبا

بربانمج  تنفيذ العمل    مستوايت عينة حنو  البني متوسطات استجاابت أفراد    ة إحصائي  ذات داللةفروق  
املختربات  األهلية،    تفعيل  املدارس  أشارت  لصاحل  فروق    إىلالنتائج  كما  وجود  داللة عدم    ذات 

العمل    ةإحصائي تنفيذ  املعلمني حنو مستوى  تبعاً ربانمج  بيف رأي  املختربات  التخصصي    تفعيل  ملتغري 
تفعيل يف اجلهود لثويف ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بتكالدراسي )كيمياء، فيزايء، أحياء(،  

 برانمج تفعيل املختربات.
   (: 2015دراسة العلي والعبد هللا )  .9

ستخدام تقنية املختربات االفرتاضية يف املدارس الثانوية يف حمافظة  الالكيمياء    معلمياجتاهات  بعنوان  
ستخدام تقنية املختربات الالكيمياء    معلمياجتاهات  على  تعرف  الإىل    هذه الدراسةهدف  و   ،دمشق

دمشق حمافظة  يف  الثانوية  املدارس  يف  على  االفرتاضية  والتعرف  متوسطات الفروق  ،  بني  اإلحصائية 
: )اجلنس، سنوات اخلربة، املؤهل التاليةللمتغريات  اً  حنو املختربات االفرتاضية تبعاجتاهات عينة الدراسة  

  معلم ومعلمة (  228من )  الدراسةوتكونت عينة  اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  الرتبوي(.  
املد العام يف  الثانوي  التعليم  الدراسة  ارس احلكومية يف حمافظة دمشق.  كيمياء يف مدارس  واعتمدت 

على االستبانة كأداة للحصول على استجاابت أفراد العينة. وخرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها:  
عدم وجود  ، لوحظ  حنو استخدام املختربات االفرتاضيةلدى أفراد عينة الدراسة  اجتاهات إجيابية  هناك  
، لوحظ متغري اجلنس  تبعاً على استبانة االجتاهات    الدراسةت أفراد عينة  بني إجااب  اً إحصائي  دالةفروق  
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فروق   وجود  عينة    اً إحصائي  دالة عدم  أفراد  إجاابت  االجتاهات    الدراسة بني  استبانة  تغري  مل  تبعاً على 
اخلربة.   فروق  لوحظ  سنوات  عينة    اً إحصائي  دالةوجود  أفراد  إجاابت  استبانة    الدراسةبني  على 

 تغري املؤهل الرتبوي ولصاحل املدرسني احلاصلني على دبلوم التأهيل الرتبوي. تبعاً ملاالجتاهات 
   (:2015دراسة احلسن وأمحد ) .10

السودانية مبحلية    واقعبعنوان   الثانوية  ابملرحلة  الكيمياء  تدريس  العلمية يف  املختربات  تقنية  استخدام 
الدراسة إىل  و   .حبري تقنية  واقع  حتديدهدفت هذه  الكيمياء    استخدام  تدريس  العلمية يف  املختربات 

حبري مبحلية  السودانية  الثانوية  الدراسة  ابملرحلة  اتبعت  التحليلي.  الوصفي  عينة  املنهج  واختريت   ،
من   عشوائياً  حبري  الدراسة  مبحلية  الثانوية  ابملرحلة  الكيمياء  ومعلمات  معلًما  50)  بواقعمعلمي   )

املعلومات   االستبانة  استخدمت  ،ومعلمة أمههاكأداة جلمع  النتائج  ابلعديد من  الدراسة  :  . وخرجت 
الثانوية  يوجد   املدارس  من  خمتربات  عدد كبري  على  مرافقها  يف  تتضمن    مبتوسط وكانت  علمية  ال 
إذ تعاين من نقص  غري مكتملة  تواجدت املختربات ضمن املرافق إال أهنا  ( وإن  2.97)قدره    حسايب
حول املعلمني    لدىتام  القتناع  ، كما أشارت نتائج الدراسة إىل حالة من االزةاألدوات واألجه  حاد يف

، كما أشارت النتائج  تقنية املختربات العلمية يف تدريس الكيمياء ابملرحلة الثانوية أمهية فكرة توظيف  
تدريس   يففاستخدام املختربات العلمية  إىل وجود العديد من املعوقات اليت تصعب عملية توظيف و 

الثانوية. ا ابملرحلة  واجلهات    لكيمياء  الوزارة  قيام  بضرورة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  ويف 
تدريس   جودة  لضمان  متطلباهتا  وتوفري كافة  املدارس  يف  العلمية  ابملختربات  ابالهتمام  املختصة 

 الكيمياء ملا لذلك من أمهية متمثلة يف ربط اجلوانب النظرية ابجلوانب العملية. 
 

 (:  2011راسة ثقة )د .11
الكيمياء حنو  بعنوان الكيمياء   اجتاه معلمات ومشرفات  تدريس  االفرتاضية  املعامل  املطالب  ، و مفهوم 

التقنية   والتقوميية  الفنية/  االفرتاضية.  والتعليمية  املعامل  استخدام  عند  للمعلمة  هذه  هدفت  و   الالزمة 
،  مفهوم املعامل االفرتاضية تدريس الكيمياء   واجتاه معلمات ومشرفات الكيمياء حن  معرفةالدراسة إىل  

التقنية  و  الفنية/  والتقوميية  املطالب  االفرتاضية.  والتعليمية  املعامل  استخدام  عند  للمعلمة  الالزمة 
معلمة كيمياء للمرحلة    97وتكونت عينة الدراسة من  .  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

إىل   إضافة  املكرمة  يف  مشرفة  14الثانوية،  مكة  الدراسة  مدينة  واستخدمت  رئيسة  استبانة  ،  كأداة 
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كانت  وخرجت الدراسة ابلعديد من النتائج أمهها:    على أربعة حماور.    للدراسة ووزعت فقراهتا على
املعلمني  استجاابت   الدراسة من  إجيابية إىل   ومن املشرفني فقد كانت  إجيابية بدرجة كبريةأفراد عينة 

يف تدريس الكيمياء. كانت استجاابت    واخلصائص اليت تتسم هبا املعامل االفرتاضية  حنو مفهوم    حد ما 
الالزمة  أفراد   التقنية  الفنية/  املطالب  واملشرفات حنو  املعلمات  الدراسة من  تقنية    أثناءعينة  استخدام 

رفات حنو املعامل االفرتاضية إجيابية بدرجة كبرية. كانت استجاابت عينة الدراسة من املعلمات واملش 
استجاابت  بدرجة كبرية. كانت  إجيابية  املعلمات  نظر  وجهة  من  ابملعلمة  اخلاصة  التعليمية  املطالب 
عينة الدراسة من املعلمات واملشرفات حنو املطالب التعلمية اخلاصة ابلطالبة من وجهة نظر املعلمات 

وامل املعلمات  الدراسة من  عينة  استجاابت  بدرجة كبرية. كانت  التقوميية اجيابية  املطالب  شرفات حنو 
الطالبات إجيابية بدرجة كبرية.   بتحصيل  الدراسة إىل وجود  املرتبطة  نتائج  ارتباط  كما أشارت  عالقة 

بني استجاابت كل من املعلمات واملشرفات حنو تقنية املعامل االفرتاضية توضح شدة االرتباط    إجيابية
حنو استخدام تقنية املعامل االفرتاضية وبعض مطالبها    ويف نفس االجتاه بني آراء املعلمات واملشرفات 

الكيمياء.   تدريس  دورات    بضرورةالباحثة    وأوصتعند  عمل  عقد  واملشرفات ولقاءات    للمعلمات 
تقنية املعامل االفرتاضية كتقنية حديثة هبدف التعرف على أمهيتها  لإلسهام يف تنمية وعيهم وإدراكهم ب

 وكيفية استخدامها يف التدريس.
   (:2011دراسة احلريب ) .12

أتثري عمل جمموعات العمل املعملي التعاونية على طالب املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة يف مادة  بعنوان  
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أتثري عمل جمموعات العمل املعملي ، و الفيزايء وتنمية مهاراهتم املعملية

اب الثانوية  املرحلة  طالب  على  املعملية.  التعاونية  مهاراهتم  وتنمية  الفيزايء  مادة  يف  املنورة  ملدينة 
من   الدراسة  عينة  وتكونت  التجرييب،  املنهج  الدراسة  مت    36استخدمت  الثانوية  املرحلة  يف  طالب 

طالب يدرسون ابستخدام جمموعات العمل املعملي   16توزيعهم على جمموعتني األوىل جتريبية بواقع  
طالب يدرسون ابلطريقة االعتيادية. واعتمد الدراسة على    20ثانية ضابطة بواقع  التعاونية، واجملموعة ال 

العديد من األدوات مثل اختبار لقياس اجلوانب املعرفية للمهارات املعرفية لدى الطالب، إضافة إىل 
بطاقة مالحظة للمهارات. وخرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها: وجود فروق دالة إحصائياً بني  

اجملموعة  مت لصاحل  املعملية  للمهارات  املعرفية  اجلوانب  قياس  اختبار  يف  اجملموعتني  طالب  وسطي 
التجريبية، وكان حجم أثر طريقة التدريس ابستخدام جمموعات العمل املعملي التعاونية كبرياً، كما أن  
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املعملية. ويف ضوء    استخدام جمموعات العمل املعملية التعاونية أعطت فاعلية كبرية يف تنمية املهارات 
اجملموعات، وحث  النمط من  استخدام هذا  املعلمني على  بتدريب  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج 

 معلمي العلوم على تفعيل اجلانب العمي وختصيص جزء من التقييم والدرجات عليه يف مواد العلوم. 
   (:2010دراسة احلجيلي )  .13

لبعنوان   احملوسبة  املختربات  استخدام  لدى أتثري  العلم  عملية  مهارات  تنمية  الفيزايء يف  مادة  تدريس 
هدفت الدراسة إىل حتديد أتثري  ، و الطالب يف املرحلة الثانوية ابملدينة املنورة ابململكة العربية السعودية

الطالب يف   لدى  العلم  عملية  مهارات  تنمية  الفيزايء يف  مادة  لتدريس  احملوسبة  املختربات  استخدام 
وية ابملدينة املنورة ابململكة العربية السعودية. اتعبت الدراسة املنهج شبه التجرييب، واختريت املرحلة الثان

بواقع   الدراسة عشوائياً  املنورة،    67عينة  ابملدينة  الثانوية  الوليد  بن  خالد  مدرسة  من طالب  طالب 
جمموعات العمل   طالب يدرسون ابستخدام  34حيث مت تقسيمهم إىل جمموعتني أوالمها جتريبية بواقع  
طالهبا   وعدد  ضابطة  وجمموعة  املخترب،  يف  العمل   33املعملي  جمموعات  ابستخدام  تدرس  طالب 

حصص أسبوعية، وكانت املادة التعليمية متعلقة   4املعملي يف املخترب املعتاد. مت تطبيق الدراسة مبعدل  
الثانوي إضا الثالث  املستمر من كتاب الصف  الكهرابئي  التيار  فة إىل اختبار حتصيلي لقياس  بدوائر 

اكتساب  يف  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  التالية:  النتائج  إىل  الدراسة  وتوصلت  الربانمج،  أتثري 
جمموعيت الدراسة ملهارات تتعلق ابلتعريفات اإلجرائية، وضبط املتغريات، وفرض الفروض، والتجريب،  

اكتساب جمموعيت الدراسة ملهارات عملية العلم.   كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف
يف   ودورها  احملوسبة  املختربات  حول  الدراسات  إبجراء  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  ويف 

 تدريس العلوم.
 

 : (2010)  حممود، دراسة .14
  بيان   إىل  الدراسة  هذه  هدفت   فقد  املخترب،  استخدام  يف  العلوم  مدرسي  تواجه  اليت  الصعوابت   بعنوان

 وتكونت   املخترب،  استخدام  يف)  احلياء  الكيمياء،  ،الفيزايء(    العلوم  مدرسو  يواجهها  اليت  الصعوابت 
  اثنوية   مدرسة (  22)  يف(  األحياء  الكيمياء،   الفيزايء،)  ملواد  ومعلمة  معلماً (  60)  من  الدراسة   عينة

 إىل   الدراسة  وتوصلت  الوصفي،  املنهج  واتبع  ،االستبانة   الباحث  واستخدم  العراقية،  داييل  مبحافظة
  املدرسي   الكتاب   حمتوى  وحجم  ،للمخترب  خمصصة  غرفة  وجود  وعدم  ،الدراسية  احلصص  كفاية  عدم
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  وجود  وعدم  املخترب،  جتارب   على  الوزارة   امتحاانت   أسئلة  اعتماد  وعدم  املخترب،  استخدام  يعيق
 .خمترب كمساعد  موظف

 : (2008) طهدراسة  .15
  املدرسني   نظر   وجهة   من  املتوسطة   املرحلة   يف   الكيمياء  تدريس   يف  العملية   التطبيقات   معوقات   بعنوان

  املرحلة   يف  الكيمياء  لتدريس  العملية  التطبيقات   واقع  على  التعرف   إىل  الدراسة  فهدفت  واملدرسات،
 املعلمني  نظر  وجهة   من  الكيمياء   تدريس  يف  العملي   اجلانب  منها   يعاين  اليت  واملعوقات   املتوسطة، 
 من   الدراسة  عينة  وتكونت  املسحي،  الوصفي  املنهج   واتبع  االستبانة،  الباحث  واستخدم.  واملعلمات 

  تدريس   يف  العملية  التطبيقات   واقع  أن   الدراسة  نتائج   وأظهرت   الكيمياء،   ملادة   ومعلمة  ( معلماً 37)
 تدريس  يف  العملية  التطبيقات  معوقات   أهم  أن  النتائج  أظهرت   كما  متوسطة،  بدرجة  جاء  الكيمياء
 نقص   اجلامعية،  الدراسة  أثناء  املدرسة  خمترب  يف  املتوفرة  األجهزة  على  التدريب  قلة:  منها  انك  الكيمياء 

  األسبوعية   احلصص  عدد  مع   الكيمياء   مادة  موضوعات   تناسب  وعدم  للمخترب،  املادية   التجهيزات 
  ة للمرحل   العملية  الكيمياء  جتارب   تنفيذ  مدى  بعنوان  بدراسة(  2007)  احلمادي   وقام  .هلا  املقررة

  للمرحلة   العملية   الكيمياء  جتارب   تنفيذ  مدى  معرفة  إىل  هدفت  العاصمة،   أمانة   مدارس  يف  الثانوية 
  الالزمة   واألجهزة  واألدوات   واملواد  التجهيزات   توافر  مدى  على  والتعرف  صنعاء،   مدارس  يف  الثانوية
 ومعلمة  لماً مع(  50)  من  الدراسة  عينة  وتكونت  املختربي،  العمل  معوقات   وأهم  التجارب،  لتنفيذ

  الدراسة   وتوصلت.  املسحي  الوصفي  املنهج  واتبع  االستبانة،  الباحث  واستخدم  وطالبة،  طالباً   30و
  وتدين . والطلبة املعلمني نظر وجهة من الثانوية للمرحلة العملية الكيمياء لتجارب  املعلم تنفيذ تدين إىل

. والطلبة  املعلمني  نظر  وجهة   من  انويةالث  للمرحلة  العملية  الكيمياء   جتارب   تنفيذ  يف  الطلبة  مشاركة
  بعض   توفر  وعدم.  الصف  يف  الطلبة  أعداد  وكثرة  واألجهزة،  واألدوات   واملواد  التجهيزات   توافر  وتدين
  الوقت   وضيق  املختربي،   العمل  ممارسة   وقلة  والسالمة،  األمن  متطلبات   توفر  وعدم  الكيميائية،  املواد
 مناهج  متطلبات   مع  للتعامل  املعلم  تؤهل  دورات   وجود  دمع  إىل  ابإلضافة  التجارب،  لتنفيذ  املتاح

 . احلديثة الكيمياء
 : (2007)  احلماديدراسة  .16

 إىل  هدفتو   ،صنعاء  العاصمة  مدارس  يف  الثانوية  للمرحلة  العملية  الكيمياء  جتارب   تنفيذ  مدى  بعنوان
  مدى  على  لتعرفوا  صنعاء،  مدارس  يف  الثانوية  للمرحلة  العملية  الكيمياء  جتارب   تنفيذ  مدى  معرفة



 

140 

  املختربي،   العمل  معوقات   وأهم  التجارب،   لتنفيذ  الالزمة   واألجهزة  واألدوات   واملواد   التجهيزات   توافر
  االستبانة،   الباحث  واستخدم  وطالبة،  طالباً   30و  ومعلمة  معلماً (  50)  من  الدراسة   عينة  وتكونت

  العملية   الكيمياء   لتجارب   علمامل  تنفيذ   تدين  إىل  الدراسة   وتوصلت.  املسحي  الوصفي   املنهج   واتبع
  الكيمياء   جتارب   تنفيذ  يف  الطلبة  مشاركة  وتدين.  والطلبة  املعلمني  نظر  وجهة   من  الثانوية   للمرحلة
  واألدوات  واملواد  التجهيزات   توافر  وتدين.  والطلبة  املعلمني  نظر  وجهة  من  الثانوية  للمرحلة  العملية

 متطلبات   توفر  وعدم  الكيميائية،   املواد   بعض  توفر   وعدم.  الصف  يف  الطلبة  أعداد  وكثرة   واألجهزة،
  إىل   ابإلضافة  التجارب،  لتنفيذ  املتاح  الوقت  وضيق  املختربي،   العمل  ممارسة  وقلة  والسالمة،  األمن
 . احلديثة الكيمياء مناهج متطلبات  مع للتعامل املعلم تؤهل دورات  وجود عدم
 :( 2006) الرفاعيدراسة  .17

 مدارس   يف  الثانوية   للمرحلة  الكيمياء  تدريس  يف  املدرسية  ابملختربات   املعلمني  استعانة  مدى  بعنوان
 املدرسية  للمختربات   املعلمني  استخدام  مدى  عن  الكشف  إىل  هدفت  صنعاء،  وحمافظة  العاصمة  أمانة

  حتول  اليت  املعوقات   أبرز  على  والتعرف  ، صنعاء  حمافظة  مدارس  يف  الثانوية  للمرحلة  الكيمياء  تدريس  يف
  عينة   وتكونت   املسحي،  الوصفي   املنهج   واتبع  االستبانة،  الباحث  واستخدم  التجارب،  إجراء   دون

 يف   معوقات   وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  خمترب،  فين(   14)و  ومعلمة  معلماً   124  من  الدراسة
  املعامل   توفر  وقلة  الكيميائية،  واألجهزة   واملواد  ،األدوات  توفر  عدم:  أبرزها  من  كان  املخترب  استخدام

 .التجارب  إجراء على املعلمني تدريب وقلة املستخدمة، املواد صالحية وانتهاء مية،العل 
 : (2006) الصانع  دراسة .18

 هدفت  ميدانية،  دراسة_  والطموح  واملعوقات   الواقع   اليمنية  اجلمهورية  يف  املدرسية  املختربات   بعنوان
  يف   املختربي   للعمل(  واألحياء   والكيمياء   الفيزايء)   العلوم  معلمي  مزاولة  مدى  من  التحقق  إىل  الدراسة
  والكيمياء   الفيزايء  كتب  يف  املقررة  العلمية  التجارب   تنفيذ  يتم  حد  أي  وإىل  اليمنية،  اجلمهورية  مدارس

  ابإلضافة   االستبانة  الباحث  واستخدم  ومعلمة،  معلما(  49)  من  الدراسة  عينة  وتكونت  واألحياء،
  أمهها  من  نتائج  إىل  الدراسة  وتوصلت  ياملسح  الوصفي  املنهج  واتبع  الشخصية،  املقابالت   إجراء

 .العملية التجارب  تنفيذ  يف الواضح والتدين الشديد، الضعف
 :( م 2005)  الفاحل دراسة  .19

  الكيمياء،   معلمو  يراها  كما  الثانوية   ابملرحلة  الكيمياء  لتدريس  الالزمة  املختربية  املهارات   أمهية  بعنوان
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  الثانوية،   ابملرحلة  املخترب  يف  الكيمياء  لتدريس  العلمية  هارات امل   وممارسة  أمهية  درجة  حتديد  إىل  هدفت
  الكيمياء   لتدريس  العلمية  املهارات   وممارسة   أمهية  درجة  حتديد  على  التعليم  يف  اخلربة  أثر  عن  والكشف

  على   والدمام  الرايض  مدينيت   يف  كيمياء  معلم  171  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الثانوية   املرحلة  يف
  الدراسة   وتوصلت  املسحي،  الوصفي  املنهج   واتبع  للدراسة،  أداة  االستبانة  الباحث  ماستخد  التوايل،

  يف  الثانوية   ابملرحلة  الكيمياء  معلمي  درجات   متوسط  بني   إحصائية  داللة  ذات   فروق  وجود  عدم  إىل
  النتائج   أظهرت   حني  يف  للخربة،  تعزى  ابملخترب  الكيمياء  لتدريس  الالزمة  املهارات   أمهية   درجة  حتديد
  األمهية   درجة   حتديد  بني (  01,0)  داللة   مستوى  عند  إحصائية   داللة  ذات   ارتباط   عالقة  وجود

 . الدراسة عينة  أفراد لدى واملمارسة 
 الدراسات األجنبية 

   (:Ayaz et al, 2018دراسة ) .1
األكادميية  بعنوان   اإلجنازات  على  العلوم  خمترب  املرحلة  أتثري  اجلنوبية  لطالب  املناطق  يف  من  الثانوية 
أتثري خمترب العلوم على اإلجنازات األكادميية   هدفت الدراسة إىل التعرف على، و خيرب خبتوخنواحمافظة  

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي    خيرب خبتوخنوا.حمافظة  الثانوية يف املناطق اجلنوبية من  لطالب املرحلة  
لذكور واإلانث، إضافة إىل  مدرسة ل  12ب وطالبة من  طال  500  ومتثلت عينة الدراسة يف  التحليلي،

املدارس  200 نفس  من  ومعلمة  استبيانمعلم  خالل  من  البياانت  مجع  مت  إىل .  موجه  أحدمها  ني 
املعلمني إىل  موجه  واآلخر  أمهها:  .  الطالب  النتائج  من  جبملة  الدراسة  العلوم وخرجت  خمترب  أن 

على مستوى املدرسة الثانوية يف    املدرسية كان له أتثري إجيايب كبري على التحصيل األكادميي للطالب 
 املناطق اجلنوبية من خيرب ابختوخنوا.

 
 (: Ural, 2016دراسة ) .2

أتثري التجارب املعملية االستقصائية على اجتاهات الطالب حنو خمترب الكيمياء، والقلق يف خمترب بعنوان  
املخترب يف  األكادميي  وإجنازهم  و الكيمياء،  أتث ،  يف  البحث  إىل  الدراسة  املعملية هتدف  التجارب  ري 

االستقصائية على اجتاهات الطالب حنو خمترب الكيمياء، والقلق يف خمترب الكيمياء، وإجنازهم األكادميي  
طالًبا يف السنة الثالثة    37مت إجراء الدراسة مع  اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، و يف املخترب.  

يف خمتربات تعليم العلوم،   العملية للمادة العلمية  تطبيقاهتم  كجزء من  العلوم،من املرحلة اجلامعية لتعليم  
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 العلوم، تعليم    خمربية يف تطبيقات  وتضمن حمتواها  يف املخترب التقليدي    حيث مت إحلاقهم بدورة أجريت
القلق   واختبار لقياس مقياس القلق يف خمترب الكيمياء  واعتمدت الدراسة على العديد من األدوات مثل  

كانت هناك زايدة كبرية يف    للتطبيقات،كشفت النتائج أنه نتيجة  .  يمياء كاختبار مسبقيف خمترب الك
 وإجنازهم األكادميي واخنفاض يف القلق من خمترب الكيمياء.  الكيمياء، مواقف الطالب جتاه خمترب 

   (:Zengele & Alemayehu, 2016دراسة ) .3
كان الغرض    ،واليتا  يف املدرسة الثانوية ملنطقة  تقييم املمارسة واملشاكل يف أنشطة خمترب العلومبعنوان  

الثانوية   املدرسة  يف  العلوم  خمترب  أنشطة  يف  واملشاكل  املمارسة  تقييم  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيسي 
هذه الدراسة يف مخس مدارس اثنوية حكومية  اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ومت إجراء  .واليتا ملنطقة

  8و  معلًما،  114من    ، تكونت عينة الدراسةيتا إداريتني من منطقة والمن ثالث مدن إدارية واثنتني
ومت مجع البياانت    واملالحظة،طالًبا من خالل االستبيان واملقابلة    235و  مدراء،  10و  خمتربات،فنيي  

الثانوية من واثئق مثل اخلطط السنوية والتقارير املخربية والتقارير السنوية. أشارت نتائج هذه الدراسة  
إىل ما يلي: الوضع احلايل لألعمال املختربية يف املدارس الثانوية يف مناطق وليتا يف مستوى منخفض  

املعملية األعمال  من خالل  بشكل كاٍف  العلوم  تدريس  تعلم  عملية  دعم  يتم  ال  ، كما  جًدا حيث 
النتائج إىل أن هناك العديد من التحدايت اليت تواجه ا الثانوية ألنشطة املختربية يف املأشارت    دارس 

وغياب   مثل واملرافق،  والكواشف  املختربية،  ابملعدات  اإلمداد  وعدم كفاية  املختربات،  غرف  نقص 
منتظم متقنيي/ واهتمامهم، وعدم وجود جدول زمين  املعلمني  التزام  املدربني، وعدم  املختربات  علمي 

السيئة،   اإلدارة  املختربية،  اباألنشطة  املعملية، ال    ملراقبةعدم وجود جهات خمتصة  لألنشطة  والتقييم 
املخربية الفحوصات  وتقييم  لتصنيف  نظام  النتائيوجد  أشارت  أنه    ج ، كما  مل  إىل  املختربية  األنشطة 

إلحراز تقدم يف ولذلك و حتصل على االهتمام الالزم يف مجيع املدارس اليت مت حبثها يف هذه الدراسة.  
، جيب أن يكون  ليف بدء ودعم تدريس العلوم يف الفصاألنشطة املعملية يف املدارس ولعب دور كبري  

جيب تقدمي ورش العمل احلالية  كما  هناك وعي من قبل مجيع أصحاب املصلحة يف النظام التعليمي.  
واملنتظمة والتدريب قصري املدى حول األنشطة املعملية ملعلمي العلوم من أجل تعزيز وحتديث مهاراهتم  

تجارب واملظاهرات بشكل أكثر فعالية وكفاءة. واتفق املستجيبون على أن  وقدراهتم املختربية إلجراء ال 
العلوم  تدريس  وأساليب  لتحسني  فعالة  تنفيذ  واسرتاتيجيات  خاًصا  اهتماًما  تويل  أن  احلكومة جيب 

 بكفاءة يف املدارس من أجل حتقيق مهمة وأهداف سياسة التعليم اجلديدة. 
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   (:KWOK, 2015دراسة ) .4
لطالب املرحلة لبيئات التعلم املختربية الفعلية واملفضلة يف دروس العلوم    املعلمنيات  صور على تبعنوان  

و الثانوية يف هونغ كونغ ت،  التعرف على  إىل  الدراسة  املختربية   املعلمنيصورات  هدفت  التعلم  لبيئات 
العلوم   دروس  يف  واملفضلة  املرحلة  الفعلية  هونغ كونغ.  لطالب  يف  الدراسةالثانوية  املنهج    اتبعت 

معلمني من معلمي العلوم، كما استخدمت الدراسة    6الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  
سؤال يرتبط    35أداة املقابلة للحصول على استجاابت أفراد العينة منها حيث تضمنت املقابلة على  

  ج االستفسار املفتوح أن هن بقائمة ببيئة خمتربات العلوم. وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج أمهها:  
تفضيل قوي للبيئة اليت تؤكد   ، وأن الطالب لديهمال حيدث غالًبا يف املختربات والنقاشات اجلماعية  

أن املعلمني    إىل  املقابالت مع املعلمني أيًضا، كما أشارت  على هنج استقصائي مفتوح يف تعلم العلوم
االستق للنهج  تعليمية  بيئة  لتوفري  استعداد  املخربيةصائي  كانوا على  العلوم  تدريس  تتضمن  كما  ،  يف 

االستفسار   هنج  تنفيذ  لعدم  حتديدها  مت  اليت  اجلماعية  العوامل  مشاكل  والنقاشات  حول  خماوف 
الكبري   واحلجم  والسالمة  الكامل  االنضباط  الدعم  توفري  ومدى  القاعات،  يف  الطالب  لعدد 

هنا تنطوي على زايدة يف كمية السابقة أل  للمختربات، وغياب دور اإلدارة يف إجياد حلول للتحدايت 
 املوارد التعليمية. 

 (: Olubu, 2015دراسة ) .5
هدفت  و   الثانوية.يف املرحلة  كيمياء  مادة الآاثر بيئة التعلم املختربية على نتائج تعلم الطالب يف    بعنوان

على التعرف  إىل  يف    الدراسة  الطالب  تعلم  نتائج  على  املختربية  التعلم  بيئة  الماآاثر  يف  كيمياء  دة 
التحليلي،  الثانوية.  املرحلة   الوصفي  املنهج  الدراسة  طالًبا يف    293العينة  وتضمنت  اعتمدت  اتبعت 

الكيمياء من ست مدارس مت اختيارها   الثانوية من  من ست مناطق حكومية    بطريقة قصدية املرحلة 
( البيا LGAsحملية  جلمع  حبثيتني  أداتني  استخدام  مت  أوندو.  والية  يف  التحصيل   انت (  اختبار  ومها: 

(. أوضحت النتائج أن بُعد التكامل  CASالكيمياء )  االجتاه حنو( ومقياس  CPATالعملي للكيمياء )
أداء   على  أمهية  األكثر  التأثري  له  الكيمياء  خمترب  التعلم يف  بيئة  متاسك    املتعلمني،يف  يليه عن كثب 

املعريفالطالب   وتعاوهنم  النتائج  واحتادهم  أشارت  الطاليب.  التماسك  بُعد  أن  إىل  عملهم   أيًضا 
ويف ضوء النتائج السابقة    .املتعلمنيبيئة التعلم املختربية له التأثري األكثر أمهية على موقف  اجلماعي يف  

ابستخدام األبعاد اخلمسة لبيئة التعلم املختربية لتحديد الوضع الفعلي لبيئة التعلم يف  أوصت الدراسة  
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ا من شأنه متكني معلمي الكيمياء من معرفة متغري )متغريات( البيئة اخلاصة اليت  خمترب الكيمياء. وهذ
 من شأهنا تعزيز التدريس والتعلم للموضوع.

 
   (:Olufunke, 2012دراسة ) .6

لتدريس وتعلم الفيزايء يف املدارس الثانوية يف   (PLE)املعدات املختربية للفيزايء املتاحة بعنوان 
لتدريس وتعلم  (PLE)املعدات املختربية للفيزايء املتاحة  إىل حتديد الدراسة هدفتو  ،نيجرياي

من قبل الطالب   وكذلك مدى استخدام املعدات املتاحة ،الفيزايء يف املدارس الثانوية يف نيجرياي
طالب مت اختيارهم   900من  عينة تكونتو. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. واملعلمني
مدرس للفيزايء مت اختيارهم عن عمد من مخسة وأربعني مدرسة اثنوية يف   50ىل إضافًة إعشوائًيا 

  ،ثالث أدوات جلمع البياانت للدراسةاعتمدت الدراسة على املنطقة اجلنوبية الغربية من نيجرياي. 
،  وقائمة مرجعية ملعدات الفيزايء، (PLEQ) عدات املختربات الفيزايئيةملوهي عبارة عن استبيان 

أن  وقد خرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها: لقياس إجناز الطالب. حتصيل  واختبار 
كان لدى  ء، و يف تدريس الفيزاي أظهر فعالية وإجيابية عالية االستخدام األمثل ملعدات خمترب الفيزايء 

بشكل كاف وكان   معدات خمترب الفيزايء ستخدامطالب املدارس الفيدرالية إمكانية يف الوصول ال
أظهرت قصوراً يف حني أن املدارس احلكومية ، ملدارس اخلاصةا تليها  حسايب،أعلى متوسط  لديها

الطالب ملعدات  قدرة استخدامورافق ذلك حتدايت تتعلق باملعدات املتاحة  يف امتالك وتوافر
فإن  عدات مناسبة يف حال احتوائه على مصت الدراسة إىل أن خمترب العلوم خمتربات الفيزايء، وخل 

 يف حتديد جودة املخرجات من الفيزايء يف املدرسة الثانوية. اً حامسلك يلعب دوراً ذ
 التعقيب على الدراسات السابقة املتعلقة ابحملور الثان:

 :أوجه االتفاق 
 من حيث املنهج  .1

اللبدي   دراسة  مثل  الدراسات  من  العديد  مع  اتفق  ما  هذا  الوصفي،  املنهج  احلالية  الدراسة  اتبعت 
و 2019)  ،)( صميلي  )2017دراسة  املطريي  ودراسة  خلف  2017(،  وبين  القضاة  ودراسة   ،)
(2017( الثبييت  ودراسة   ،)2016( آل شويل  ودراسة  الكرمي  2016(،  والعبد  الشهري  ودراسة   ،)
(2016( هللا  والعبد  العلي  ودراسة   ،)2015( وأمحد  احلسن  ودراسة  ثقة  2015(،  ودراسة   ،)
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(2011( ودراسة   ،)Ayaz et al, 2018( ودراسة   ،)Ural, 2016( ودراسة   ،)Zengele & 
Alemayehu, 2016( ودراسة ،)KWOK, 2015( ودراسة ،)Olubu, 2015( ودراسة ،)Olufunke, 

2012 .) 
 من حيث األداة  .2

اعتمدت الدراسة احلالية على االستبانة كأداة رئيسة للوصول إىل املعلومات، وهذا مع اتفق مع العديد  
(،  2017(، ودراسة املطريي )2017(، ودراسة صميلي )2019راسة اللبدي )من الدراسات مثل د

( خلف  وبين  القضاة  )2017ودراسة  الثبييت  ودراسة   ،)2016( شويل  آل  ودراسة   ،)2016 ،)
(، ودراسة  2011(، ودراسة ثقة )2015(، ودراسة احلسن وأمحد )2015ودراسة العلي والعبد هللا )

(Ayaz et al, 2018( ودراسة   ،)Ural, 2016( ودراسة   ،)Zengele & Alemayehu, 2016  ودراسة  ،)
(Olubu, 2015( ودراسة ،)Olufunke, 2012.) 

 من حيث بيئة الدراسة  .3
وعلى مستوى البيئة اليت أجريت فيها الدراسة، فقد مت إجراء الدراسة احلالية يف حمافظة عسري ابململكة  

( واليت أجريت يف اململكة ولكن  2017اسة صميلي )العربية السعودية. وتتفق الدراسة احلالية مع در 
( واليت أجريت يف اململكة ولكن يف حمافظة  2017يف حمافظة جازان. كما تتفق مع دراسة املطريي )

الثبييت ) تتفق مع دراسة  القرايت.  2016القصيم. كما  اململكة ولكن يف حمافظة  ( واليت أجريت يف 
ليت أجريت يف اململكة ولكن يف حمافظة مخيس مشيط.  ( وا2016كما تتفق مع دراسة آل شويل )

( الكرمي  والعبد  الشهري  دراسة  مع  تتفق  حمافظة  2016كما  يف  ولكن  اململكة  يف  أجريت  واليت   )
 ( واليت أجريت يف اململكة ولكن يف حمافظة مكة املكرمة.2011الرايض. كما تتفق مع دراسة ثقة )

 من حيث بيئة املرحلة التعليمية .4
ا العديد من  متثلت  اتفق مع  الثانوية، وهو ما  املرحلة  الدراسة يف  اليت تعمل هبا عينة  التعليمية  ملرحلة 

( عقل  دراسة  ) 2019الدراسات  اللبدي  ودراسة   ،)2019( صميلي  ودراسة  ودراسة  2017(،   ،)
( )2017املطريي  خلف  وبين  القضاة  ودراسة   ،)2017 ( الثبييت  ودراسة  آل  2016(،  ودراسة   ،)
( )2016شويل  الكرمي  والعبد  الشهري  ودراسة   ،)2016( هللا  والعبد  العلي  ودراسة   ،)2015  ،)

(، ودراسة احلجيلي 2011(، ودراسة احلريب )2011(، ودراسة ثقة )2015ودراسة احلسن وأمحد )
(2010( ودراسة   ،)Ayaz et al, 2018( ودراسة   ،)Zengele & Alemayehu, 2016  ودراسة  ،)
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(KWOK, 2015( ودراسة   ،)Olubu, 2015( ودراسة   ،)Olufunke, 2012ا ودراسة     (2005)لفاحل( 
 يدلل وهذا  ،Feyzioglu, et al.(2011) ودراسة   (2007)احلمادي  ودراسة   (2006) الرفاعي ودراسة

 يف املدرسي املخترب استخدام لدراسة الباحثني دفع مما الثانوية املرحلة يف الكيمياء مقررات  أمهية على
 ابلشكل استخدامه دون حتول اليت واملعيقات  الكيمياء معلمي ممارسة ودرجة  ءالكيميا  تدريس
  .األمثل

 الدراسة، أدوات  بناء :منها أمور عدة يف السابقة الدراسات  من أفادت  أهنا إىل الباحثة وتشري
 اليت تائج الن مناقشة يف منها  لإلفادة  ابإلضافة  الدراسة، ألغراض املناسبة البحثية املنهجية  على والتعرف

 .إليها التوصل مت
 :أوجه االختالف

 من حيث املنهج  .1
عقل  دراسة  مثل  الدراسات  من  العديد  مع  خيتلف  ما  وهذا  الوصفي  املنهج  احلالية  الدراسة  اتبعت 

(  2011( اليت استخدمت املنهج شبه التجرييب، ودراسة احلريب )2010( ودراسة احلجيلي )2019)
 اليت استخدمت املنهج التجرييب.

 من حيث األداة  .2
ختتلف الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات اليت تنوعت أدواهتا بعيداً عن استخدامها لالستبانة،  

( اليت استخدمت اختبار لقياس أتثري املختربات االفرتاضية  2019ومن هذه الدراسات دراسة عقل )
( واليت استخدمت 2016على مستوى حتصيل الطالب، كما ختتلف الدراسة مع دراسة آل شويل )

بطاقة مالحظة لقياس املهارات كأداة اثنية للحصول على استجاابت أفراد العينة، كما ختتلف الدراسة  
( الكرمي  والعبد  الشهري  دراسة  استخدمت2016مع  واليت  العلوم  (  ملعلمي  االستفهام  ، كما أداة 

ياس اجلوانب املعرفية للمهارات اختبار لق  ( واليت استخدمت2011ختتلف الدراسة مع دراسة احلريب )
املعرفية لدى الطالب، إضافة إىل بطاقة مالحظة للمهارات، كما ختتلف الدراسة مع دراسة احلجيلي  

الدراسة مع دراسة )  ( واليت استخدمت2016)  ,Uralبرانمج تدرييب واختبار حتصيلي، كما ختتلف 
لقياس 2016 اختبار  استخدمت  واليت  الكي  (  خمترب  يف  دراسة  مياءالقلق  مع  الدراسة  ختتلف  ، كما 

(Zengele & Alemayehu, 2016 واليت استخدمت ) وبطاقة املالحظة، كما ختتلف الدراسة  املقابلة
 ,Olubu، كما ختتلف الدراسة مع دراسة )املقابلة( واليت استخدمت أداة  KWOK, 2015مع دراسة )
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استخدمت  2015 واليت  للكيمياء (  العملي  التحصيل  دراسة    ،اختبار  مع  الدراسة  ختتلف  كما  
(Olufunke, 2012  واليت استخدمت )  عدات املختربات الفيزايئيةملاستبيان   (PLEQ)  ،  وقائمة مرجعية

 .لقياس إجناز الطالب حتصيل واختبار ، ملعدات الفيزايء
 من حيث بيئة الدراسة  .3

( 2019ل دراسة عقل )ختتلف بيئة الدراسة اليت أجريت فيها الدراسة مع العديد من الدراسات مث
( واليت أجريت 2019واليت أجريت يف مدارس مدينة عمان بدولة األردن. إضافة إىل دراسة اللبدي )

خلف   وبين  القضاة  دراسة  فيها  أجريت  اليت  البيئة  متثلت  األردن. كما  بدولة  الوسط  مديرايت  يف 
اليت2017) البيئة  متثلت  األردن. كما  بدولة  عجلون  تربية  حمافظة  يف  العلي (  دراسة  فيها  أجريت   

( احلسن  2015والعبد هللا  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  بدولة سوراي. كما ختتلف  ( يف حمافظة دمشق 
(: Ayaz et al, 2018( واليت أجريت يف حملية حبري دولة السودان. إضافة إىل دراسة )2015وأمحد )

( اليت  Zengele & Alemayehu, 2016)  . كما ختتلف مع دراسةخيرب خبتوخنوااليت أجريت يف حمافظة  
( اليت أجريت يف هونغ كونج. كما ختتلف  KWOK, 2015)أجريت يف منطقة واليتا. إضافة إىل دراسة  

أوندو LGAsست مناطق حكومية حملية )( واليت أجريت يف  Olubu, 2015مع دراسة ) .  ( يف والية 
 . املنطقة اجلنوبية الغربية من نيجرياي ت يف ( اليت أجريOlufunke, 2012كما ختتلف مع دراسة ودراسة )

 اليمن، يف  (2007)احلمادي ودراسة العراق يف أجريت (2010) حممود ودراسة (2008)طه دراسة  بينما 
 لبنان  يف طبقت فقد (Ayoubi&B0ujaoude,2006) دراسة أما

 معها وتنسجم ري،عس  يف ستجرى احلالية الدراسة بينما والدمام، الرايض يف   (2005)الفاحل ودراسة
 درجة على التعرف حتاول وهي ،الكيمياء ملعلمي تناوهلا يف تتشابه حيث الدراسة عينة حيث من أيضا

 األداء تطوير يف تبحث احلالية الدراسة أن كم املخترب، يف الكيمياء لتدريس العملية املهارات  ممارسة
 .ربات املخت مع التعامل فنيات  ضوء يف الكيمياء معلمي لدى املهين
 من حيث املرحلة التعليمية .4

 ,Ural)طبقت الدراسة احلالية يف املرحلة الثانوية، وهو ما اختلف مع العديد من الدراسات مثل دراسة  

ا2016 اجلامعة  (  مرحلة  يف  تطبيقها  مت   الصانع ودراسة (2008)طه دراسة  أن  يالحظ حني يفليت 
  .املتوسط التعليم مرحلة تناولت (2006)

 على احلالية  الدراسة أجريت فقد السابق الدراسات  عن احلالية  الدراسة اختالف  وجهأل ابلنسبة



 

148 

 لدى  املهين األداء على التعرف هبدف  السعودية العربية  ابململكة عسري منطقة  يف الكيمياء  معلمي
 ،الكيمياء  ملعلمي إكساهبا الواجب املختربات  مع التعامل فنيات  على أيضا والتعرف  الكيمياء، معلمي

 مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء معلمي لدى املهين األداء لتطوير ملقرتح التوصل مث ومن
 . سابقة دراسة أية تتناوله مل ما وهو ،املختربات 

الدراسة تعد الباحثة علم حدود يفو   ملعلمي خاص بشكل املوضوع هذا تتناول دراسة أول،  هذه 
 .ديةالسعو  العربية اململكة  يف وجترى ، الكيمياء

 
 

 الثالث: االحتياجات التدريبية ملعلمي الكيمياء الدراسات املتعلقة ابحملور  
 الدراسات العربية:

  (: 2020دراسة املالكي ) .1
ظل  بعنوان   يف  وذلك  املتوسط،  التعليم  مرحلة  يف  العلوم  معلمي  لدى  املعريف  التدريب  احتياجات 

مت   اليت  العلوم  مبناهج  اخلاصة  والتسلسل  املدى  إىل  و   ،تطويرهامصفوفة  الدراسة  هذه  حتديد  هدفت 
مصفوفة  ظل  وذلك يف  املتوسط،  التعليم  مرحلة  يف  العلوم  معلمي  لدى  املعريف  التدريب  احتياجات 
املدى والتسلسل اخلاصة مبناهج العلوم اليت مت تطويرها، وإضافًة إىل أتثري متغري طبيعة العمل واخلربة يف  

( معلماً و  140لوصفي التحليلي، واقتصرت عينة الدراسة على  التدريس. استخدمت الدراسة املنهج ا
الطائف10) تربوي مبحافظة  التدريبية  ( مشرف  االحتياجات  لقياس  االستبانة  اعتمدت على  فيما   ،

املرحلة  لدى معلمي علوم  احتياج كبري  هناك  أمهها:  النتائج  الدراسة جبملة من  للمعلمني. وخرجت 
،  فة املدى والتسلسل ملناهج العلوم املطورة يف بعض املعرفة واحملتوىمصفو املتوسطة للتدريب يف ضوء  

مرتبة  على  املعلمني  احتياجات  ترتيب  وكان  حيث  متوسطة،  احتياجهم  درجة  املعلمني كان  وبعض 
( التايل:  النحو  على  واجملتمعتنازلياً  والتكنولوجيا  العلم  حمور  وحمتوايت  احملورية  ،  املعرفة  األرض  علوم 

الربامج    ويف ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بتقومي.  العلمي(  االستقصاءتركيز  ،  لطبيعيةوالعلوم ا
املتوسطة   املرحلة  علوم  ملعلمي  ضوء    لتغطي كافة التدريبية  يف  املطورة  العلوم  ملناهج  املعرفية  اجلوانب 

 . مصفوفة املدى والتسلسل
   (:2019دراسة الردادي ) .2

التدريبية  بعنوان   من جهة املشرفني   2030رؤية    يف ضوء املتوسطة  املرحلة  ملعلمي علوم  االحتياجات 
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الدراسة إىل  و   ، املنورةواملعلمني ابملدينة   التدريبية ملعلمي علوم التعرف على  هدفت هذه  االحتياجات 
ضوء املتوسطة  املرحلة   ابملدينة    2030رؤية    يف  واملعلمني  املشرفني  جهة  أتثري  من  ومعرفة  املنورة، 

ال)  ريات متغ عدد  اخلربات،  سنوات  العلمي،  استخدمت    دورات املؤهل  استجاابهتم.  يف  السابقة( 
الوصفي  الدراسة   من  املنهج  الدراسة  عينة  تكونت  )6)املسحي،  و  علميني  مشرفني  مدرس  51(   )

الثاين   الفصل  شاملة خالل  بطريقة  اختيارهم  مت  الدراسة هـ  1439/1440علوم  استخدمت  ، كما 
أربع يتضمن  جوانباستبيان  التكنولوجيا  ،واألداء  ،املعرفة)  ة  القيمواستخدام  احلياتية  ،  .  (واملهارات 

أنه  الدراسة  نتائج  تقييم املشرفني واملعلمني  وأشارت  للتدريب على   وفق  فإن هناك حاجة كبرية جداً 
 العلمي لاملؤه تبعا ملتغري اً إحصائي دالةفروق مجيع حماور االستبانة، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود 

التعليمية. الدورات  ومقدار  االهتمام آبراء   واخلربة  بضرورة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ويف ضوء 
قائمة   ابستخدام  أوصت  هلن، كما  تدريبية  برامج  إقامة  عند  التدريبية  احلاجة  لدرجة  املعلمات 

 ملعلمات العلوم. االحتياجات التدريبية اليت خرجت هبا الدراسة أثناء تصميم برامج تدريبية  
  (: 2019دراسة القزالن ) .3

ابجملاالت الرتبوية    واليت تتعلق  املرحلة الثانويةاملهين يف    معلمات الفيزايءتطوير أداء  احتياجات  بعنوان  
املستمر  املهين  التطور  ودعم  وامن وجهة    وذلك   والتخصصية  الرايض  ملشرفات املعلمات  حمافظة  ،  يف 

التعرف  هدفو  إىل  الدراسة  هذه  أداء  احتياجات  على  ت  الفيزايءتطوير  يف    معلمات  املرحلة  املهين 
تتعلق  الثانوية  املستمر  واليت  املهين  التطور  ودعم  والتخصصية  الرتبوية  وجهة    وذلك   ابجملاالت  من 

وا الرايض  ملشرفات املعلمات  حمافظة  الدراسة.  يف  التحليلي  اتبعت  الوصفي  عينة  املنهج  اقتصرت   .
تصميم استبانة  الدراسة قامت الباحثة ب( مشرفة. وجلمع بياانت  14مة، و)( معل266)الدراسة على  

الفيزايء،  إلكرتونية   ملعلمة  الرتبوية  املعرفة  يف  املهين  التطور  )احتياجات  التالية:  احملاور  على  موزعة 
رجت  احتياجات التطور املهين العلمية ملعلمة الفيزايء، احتياجات التطور املستمر ملعلمة الفيزايء(. وخ

مبتوسط   املرتبة األوىلأن احتياجات التطور املهين الرتبوية جاءت يف  الدراسة جبملة من النتائج أمهها:  
املستمر  جاءت  ، مث  3.38مقداره   املهين  التطور  الثانية  احتياجات  ، يف 3.33مبتوسط مقدارهابملرتبة 

التخصصية   املهين  التطور  احتياجات  واألحني جاءت  الثالثة  املرتبة  ،  3.01مبتوسط مقداره    خرية يف 
( احلاجة عالية ل  املعلمات كانت  نظر  الفقرات: )14وحسب وجهة  فقرة من جممل  ( منها يف  2( 

احلاجة    ( يف اجملال الرتبوي، كما كانت 11( يف اجملال التخصصي، و)1جمال التطور املهين املستمر، و)
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( منها يف جمال التطور 12قرات: )( فقرة من جممل الف30وجهة نظر املشرفات احلاجة ل)عالية من  
عدم كما أشارت النتائج إىل  ( يف اجملال الرتبوي.  10( يف اجملال التخصصي، و)8املهين املستمر، و)

احتياجات التطور املهين ملعلمات الفيزايء أفراد العينة جتاه  بني استجاابت    اً إحصائي  دالةوجود فروق  
احملاور  )  يف كل  ملتغريات  العتبعاً  املدرسةطبيعة  نوع  املؤهل،  مستوى  فروق  (مل،  توجد  بينما    دالة . 

استجاابت    اً إحصائي جتاه  بني  العينة  حمور  أفراد  يف  الفيزايء  ملعلمات  املهين  التطور  احتياجات 
يف حمور    ، وأيضاً (نوع املؤهل لصاحل املؤهل غري الرتبويتبعاً ملتغري )  )احتياجات التطور املهين الرتبوية(

عدد سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية لصاحل  التخصصية( تبعاً ملتغري )ور املهين  )احتياجات التط
هلما هتتم    . (األقل  برامج  وتنفيذ  اعتماد  الدراسة  بضرورة  الدراسة  أوصت  السابقة  النتائج  ضوء  ويف 

اليت تساهم يف حتسني اجلوانب الربامج  والرتكيز على  الفيزايء مهنياً  العملية   بتطوير معلمي ومعلمات 
 لديهم.

   (:2018دراسات األبح والعمارين ) .4
علوم   ملعلمي  التدريبية  مباألساسي    التعليماالحتياجات  ترتبط  وجهة واليت  من  التعليم  تقنيات  جال 

واليت األساسي    التعليماالحتياجات التدريبية ملعلمي علوم  هذه الدراسة إىل حتديد    هدفت، و املعلمني
التعلي ترتبط مب واختريت  ،  التحليلي  الباحثة املنهج الوصفي  اتبعت.  املعلمنيم من وجهة  جال تقنيات 

( معلما ومعلمة من معلمي العلوم من مرحلة التعليم  150)عينة الدراسة عشوائياً حيث تكونت من  
قائمة ابالحتياجات  ، كما أعدت الباحثة  2018-2017األساسي يف مدارس دمشق للعام الدراسي  

وهي )استخدام   ( فقرة تندرج حتت ثالثة حماور38سها استبانة مكونة من )التدريبية بنت على أسا
التعليم( تقنيات  معرفة  التعليم،  تقنيات  إنتاج  التعليم،  النتائج  .  تقنيات  من  جبملة  الدراسة  وخرجت 

  توظيف   يف التعرف على كيفيةاالحتياجات التدريبية ملعلمي علوم التعليم األساسي    تتمثل أهم  أمهها:
جاءت    التعليم  تقنيات  )حيث  نسيب  عالية%88بوزن  احتياج  وبدرجة  التعليم(  تقنيات  إنتاج  مث   ،  

احتياج عالية،  %84بوزن نسيب )حيث جاءت   التعليم حيث جاء ( وبدرجة  تقنيات  مث حمور معرفة 
( نسيب  احتياج  ،  (%72بوزن  الثالث  .  متوسطةوبدرجة  الدراسة  حملاور  الكلية  النتيجة  جاءت  كما 

  (، وبدرجة احتياج عالية. %81.3الحتياجات التدريبية املتعلقة ابحملاور الثالثة بوزن نسيب )اب  واملتعلقة
بني متوسطات درجات معلمي علوم التعليم    ةإحصائيذات داللة  وجود فروق  كما أشارت النتائج إىل  

حول   التدريبية    أكرباألساسي  االستبانة  االحتياجات  تناولتها  الدو مل  تبعاً اليت  التدريبية  تغريي  رات 
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ويف سنوات(.    10وي اخلربة )أكثر من  إضافًة إىل ذ،  أكثر  دورات   من التحقواوسنوات اخلربة لصاحل  
 . عند تصميمهاالتدريبية  املعلمني احتياجات ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة ابلرتكيز على 

   (:2017دراسة السبيعي ) .5
ابمل  معلمات   احتياجات بعنوان   التدريبية  الثانوية  العلوم  التعلم  وفق  رحلة  على  ارزانو  ملأبعاد  وذلك 

والتقييممستوى ) والتنفيذ  الدراسة إىل حتديد  و   ، للدرس(  التخطيط    معلمات   احتياجات هدفت هذه 
الثانوية   ابملرحلة  التدريبية  التعلم  وفق  العلوم  )ارزانو  ملأبعاد  مستوى  على  والتنفيذ  وذلك  التخطيط 

عل وال،  للدرس(  والتقييم نظدرجة  ى  تعرف  وجهة  من  الوصفي  اتبعت  رهن.أمهيتها  املنهج    الباحثة 
و  الدراسة  التحليلي،  عينة  يف  كانت  و  أخصائي  40متمثلة  علوم،    6تدريس،  معلمة   61مشرفات 

يشمل احملاور التالية )التخطيط، التنفيذ، التقومي(.  ستبيان  ومتثلت أداة الدراسة يف ا،  علوم مبكة املكرمة
الدراسة جبم النتائج أمهها: جاءت  وخرجت  التدريبية ملعلملة من  )  ات االحتياجات  ( 57العلوم من 

كما    مهارة،(  12التقييم )  مهارة،(  25التنفيذ )  مهارة، (  20: التخطيط )ةالتالي   املهارات مهارة موزعة  
ويف ضوء النتائج السابقة أوصت  .  جاءت بدرجة عالية  يع املهارات أشارت نتائج الدراسة إىل أن مج

تصميم اسة بضرورة األخذ ابملهارات اليت أشارت الدراسة إىل أن املعلمات يف احتياج كبري هلا يف  الدر 
 .العلوم أثناء اخلدمة ومعلمات  ملعلمي  التدريبية الربامج

   (:2016دراسة البلطان ) .6
وأدواته،ابعنوان   البديل  التقومي  أساليب  توظيف  التدريبية يف  العلوم  معلمي  هذه  هدفت  و   حتياجات 

إىل   وأدواته،    حتديدالدراسة  البديل  التقومي  أساليب  توظيف  يف  التدريبية  العلوم  معلمي  الحتياجات 
املرحلة الدراسية، اخلربة، التخصص،  )تغريات:  ملتبعاً    لالحتياجات   موالكشف عن الفروق يف تقديراهت

كامالً    تمع الدراسةجممثلت عينة الدراسة  الباحث املنهج الوصفي املسحي،    اتبع  (.الدورات التدريبية
من مجيع معلمي العلوم الطبيعية يف املدارس احلكومية مبنطقة القصيم للعام الدراسي   معلم  72بواقع  

يف    .ه1436ه/1435 الدراسة  أداة  البياانت.  ومتثلت  جلمع  من استبانة  جبملة  الدراسة  وخرجت 
   جمال أساليب التقومي البديل جاءت أن تقديرات االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم يفالنتائج أمهها:  

بدرجة   )  متوسطةإىل  كبرية  من  التايل  النحو  على  على  مرتبة  القائم  اإلجناز االتقومي  ملف  ألداء، 
الكتابية  االختبارات  التقدمي،  أو  العرض  بدرجة  ()البورتفوليو(،  تدريبية  احتياجات  هناك  بينما   ،

التقومي  ):  ألساليبمتوسطة   ابملالحظة،  التقومي  التقومي  ابملقابلة،  التقومي  األقران،  تقومي  الذايت، 
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أن االحتياجات   نتائج الدراسة، كما أظهرت  (ابملشروع، التقومي ابلتواصل، التقومي ابخلرائط املفاهيمية
وكانت ابلرتتيب التايل:    التدريبية يف جمال توظيف أدوات التقومي البديل كانت مجيعاً بدرجة متوسطة

التقدير، أداة السجل القصصي،   قوائم الرصد، سلم) التقدير الرقمي، مقياس  التقدير الوصفي، سلم 
التعلم بني استجاابت    اً إحصائي  دالة عدم وجود فروق  إىل  النتائج    أشارت ، كما  (سجل وصف سري 

ملعلمي   التدريبية  االحتياجات  حول  الدراسة  ملعينة  اخلربة،  تبعاً  سنوات  الدراسية،  )املرحلة  تغريات: 
برامج  هيكلة  أوصت الدراسة إبعادة  ويف ضوء النتائج السابقة  العلمي، الدورات التدريبية(.  التخصص  

 إعداد املعلمني يف كليات الرتبية حبيث تضمن االجتاهات احلديثة يف التقومي. 
   (:2016دراسة سويدان ) .7

التدريبية  بعنوان العلوم    الالزمة  االحتياجات  انبل   امللتحقني مبدارسملعلمي  س يف ضوء جمتمع حمافظة 
  امللتحقني مبدارس ملعلمي العلوم    الالزمة  االحتياجات التدريبية  إىل حتديدالدراسة    هذههدفت  ، و املعرفة

املعرفة جمتمع  ضوء  يف  انبلس  العينة  حمافظة  واختريت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت   .
ابلطريقةعشوائي ومعلمة164)  بواقعطبقية  ال  اً  الدراسة يف  كما  .( معلماً  أداة  االستبانة كأداة    متثلت 

املعلومات   التالية: جلمع  املعرفة(  موزعة على اجملاالت  املعرفة، توظيف  املعرفة، نشر  . وخرجت  )توليد 
يف جماالت    بدرجة عالية  ملعلمي العلوم  التدريبية   االحتياجات جاءت  :  أمههاالنتائج    جبملة منالدراسة  

توظيف  جمال  (،  2,34توسط حسايب )ومب  نشر املعرفةجمال  (،  2,32توسط حسايب )ومبتوليد املعرفة  
يف درجة    اً إحصائي  دالةفروق  كما أشارت النتائج إىل عدم وجود    ،(2,34توسط حسايب )ومب  املعرفة

املعرفة   جمتمع  ضوء  يف  العلوم  ملعلمي  التدريبية  ملاالحتياجات  املؤهل  )تغري  تبعاً  نوع  العلمي،  املؤهل 
ا األداة مجيعهاالعلمي، سنوات  الدورات يف جماالت  أودت .  ( خلربة، عدد  السابقة  النتائج  ويف ضوء 

 . التدريس احلديثة اسرتاتيجيات وطرائقعلى  علمنياملتدريب الدراسة بضرورة 
 
  (: 2016دراسة صلييب ) .8

العلوم   ملدرسي  التدريبية  االحتياجات  األساسيمبدرجة  التعليم  والقنيطرة  دارس  دمشق  حمافظيت   ،يف 
  دارس التعليم األساسيمبدرجة االحتياجات التدريبية ملدرسي العلوم  هدفت هذه الدراسة إىل حتديد  و 

الفروق بني إجاابت مدرسي العلوم تبعاً ملتغريات سنوات اخلربة، وحتديد  يف حمافظيت دمشق والقنيطرة.  
  370الدراسة على  نة  عيواقتصرت    الوصفي، الباحث املنهج    اتبع  املؤهل العلمي، الدورات التدريبية. 
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النتائج أمهها ستبانة.  ومتثلت أداة الدراسة يف االمدرساً ومدرسة،   عدم  :  وخرجت الدراسة جبملة من 
ستبانة يف جمال تقنيات  االاملدرسني على    استجاابت بني متوسطات    ذات داللة إحصائيةفروق    وجود

سنوات    تبعاً التعليم   متغري  إفروق    وجود  اخلربة.إىل  داللة  درجات   حصائيةذات  متوسطات  بني 
إىل متغري املؤهل العلمي لصاحل األفراد    تبعاً املدرسني على استبانة يف جمال تقنيات التعليم    استجاابت 

العلوم.   يف  اإلجازة  مؤهل  حيملون  إحصائيةفروق    وجودالذين  داللة  درجات   ذات  متوسطات  بني 
التعاالاملدرسني على    استجاابت  تقنيات  التدريبية لصاحل    تبعاً ليم  ستبانة يف جمال  الدورات  إىل متغري 

 األفراد الذين مل خيضعوا لدوارت تدريبية. 
   ، أ(: 2015دراسة الشهري )  .9

التدريبية  ابعنوان   الكيمياء  معلمات  على    لتوظيفحتياجات  القائم    يف   PBLاملشروعات  التعلم 
الثانوية   نظرهن  )مقررات(املرحلة  وجهة  من  املكرمة  مكة  التعرف  هدو   ،مبدينة  إىل  الدراسة  هذه  فت 

املرحلة    يف  PBLاملشروعات  التعلم القائم على    لتوظيف حتياجات معلمات الكيمياء التدريبية  على ا
نظرهن  )مقررات(الثانوية   وجهة  من  املكرمة  مكة  دالة  مبدينة  فروق  وجود  مدى  على  والتعرف   ،

لى )مهارات تصميم املشروع، ختطيط  إحصائياً بني وجهات نظر أفراد العينة حول احلاجة التدريبية ع
اخلربة،   سنوات  العلمية،  )الدرجة  التالية  للمتغريات  تبعاً  املشروع(  تقومي  املشروع،  تنفيذ  املشروع، 
الدورات التدريبية(. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، حيث قامت إبجراء دراستها على مجيع أفراد  

يف املرحلة الثانوية يف نظام املقررات مبدينة مكة املكرمة.    جمتمع الدراسة املتمثل يف معلمات الكيمياء 
أربعة حماور وهي   استبانة تشمل  الباحثة بتصميم  مهارات تصميم املشروع، ختطيط املشروع،  )قامت 

معلمات   حاجة  أمهها:  النتائج  من  جبملة  الدراسة  خرجت  وقد  املشروع(.  تقومي  املشروع،  تنفيذ 
الثانوي  املرحلة  يف  بدرجة كبرية  الكيمياء  املشروعات  على  القائم  التعلم  استخدام  على  للتدريب  ة 

يبلغ   تصميم  3.99ومبتوسط  مرحلة  يف  التدريبية  احلاجة  درجة  فإن  العينة  أفراد  نظر  وجهة  ومن   ،
( مبتوسط  عالية  مبتوسط  3.92املشروع  عالية  املشروع  ختطيط  مرحلة  يف  التدريبية  احلاجة  درجة   ،)

ا4.02) احلاجة  درجة   ،)( مبتوسط  عالية  املشروع  تنفيذ  مرحلة  يف  احلاجة  4.21لتدريبية  درجة   ،)
النتائج إىل عدم وجود فروق 3.85التدريبية يف مرحلة تقومي املشروع عالية مبتوسط ) (، كما أشارت 

دالة إحصائياً بني متوسطات استجاابت أفراد جمتمع العينة حول درجة احلاجة التدريبية على مهارات  
ائم على املشروعات وفقاً للمتغريات الشخصية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تصميم برامج التعلم الق



 

154 

من   التعليمية  املشروعات  ودعم  الدراسة،  نتائج  أظهرهتا  اليت  االحتياجات  لتغطي  للمعلمات  تدريبية 
 خالل املعارض السنوية واملؤمترات على مستوى اإلدارات واملناطق. 

 
   ، ب(:2015دراسة الشهري )  .10

من بعنوان   الشمالية  املنطقة  يف  املتوسطة  املرحلة  مدارس  يف  التدريبية  العلوم  معلمي  احتياجات 
سعت هذه الدراسة إىل  ، و السعودية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني يف ضوء مناهج العلوم املطورة

مالية من السعودية حتديد احتياجات معلمي العلوم التدريبية يف مدارس املرحلة املتوسطة يف املنطقة الش 
من وجهة نظر املعلمني واملشرفني يف ضوء مناهج العلوم املطورة، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي،  

مشرف تربوي، ومت استخدام االستبانة كأداة رئيسة جللب   26معلم علوم و  161وتكونت العينة من  
التك التالية: )استخدام املخترب،  التدريس،  املعلومات وموزعة على اجملاالت  نولوجيا املستخدمة، طرق 

التقومي(. وخرجت الدراسة جبملة من النتائج أمهها: أن درجة احتياج املعلمني للتدريب كبرية من وجهة  
نظر أفراد العينة يف ضوء مناهج العلوم املطورة، إضافة لذلك فإنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

درجة احتياج معلمي العلوم للتدريب تبعاً ملتغري املستوى   بني متوسطات استجاابت أفراد العينة حول
عملية  على  ابلتأكيد  الدراسة  وأوصت  العلمي.  واملؤهل  اخلربة  سنوات  متغريي  مع  وتفاعله  الوظيفي 

العلوم لالحتياجا التدريبية ملعلمي العلوم، وضرورة تركيز مشريف    ت حتديد كامل وشامل لالحتياجات 
 اليت أظهرهتا النتائج. 

 
   (:2012دراسة درويش وأبو هداف ) .11

وحتديد مدى امتالك  يف حمافظة غزة،  ابملرحلة الثانوية  قائمة مقرتحة من الكفاايت ملعلم األحياء  بعنوان  
العلوماملعلمني   لتدريس  الالزمة  الدراسة إىل إعداد، و للكفاايت  الكفاايت   هدفت  قائمة مقرتحة من 

للكفاايت الالزمة لتدريس  وحتديد مدى امتالك املعلمني  فظة غزة،  يف حماابملرحلة الثانوية  ملعلم األحياء  
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  اخلروج بقائمة االحتياجات الالزمة أثناء اخلدمة.    ومن مثالعلوم،  

الدراسة   لكشف مستوي أمهية كل كفاية  ، حيث سعت االستبانة األوىل  استبانتانالتحليلي. مشلت 
لكشف  وسعى االستبيان الثاين  أربعة مشرفني.  و   معلم (  37)  علىولية ومت تطبيقه  ابلقائمة األ  مشمولة

ل الالزمة  للكفاايت  املعلمني  امتالك  التاليةتضمنت  و تدريس  ل مدي  العلمي، ):  اجملاالت  التخصص 
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والقيم،   والوسائل،  املهين،  والتطور  التعلم،  نظرايت  التدريس،  تنفيذ  التخطيط،  املخربية،  املهارات 
والتقييمواإلدا الصفية،  وقد  رة  تطبيق(،  علىمت  من جديد  مدرس  30  ها  جبملة  الدراسة  وخرجت   .

أمهها:   تدريبية  النتائج  حاجات  جماال هناك  من  العديد  يف  األحياء، عالية  يف  العلمي  التخصص  ت 
عالية  احتياجات    إضافة إىلتدريس املناهج املقررة،  القدرات يف  ة  إضافة إىل احتياجات مرتبطة بتنمي

اب املخربية مرتبطة  التقييم  ملهارات  وبناء جد  التقومي، السيما يف جمال  ومهارات  والنظري،  ول االعلمي 
نتائج االختبار يف عمل خطط عالجية  املواصفات  السابقة  وكيفية االستفادة من  النتائج  . ويف ضوء 

عل  والتأكيد  الدراسة،  عن  نتجت  اليت  الكفاايت  قائمة  على  ابلرتكيز  الدراسة  مؤسسات أوصت  ى 
 إعداد املعلمني لالسرتشاد ابلكفاايت يف برانمج إعداد معلمي األحياء للمرحلة الثانوية. 

   (:2012دراسة عبابنة )  .12
والذين يقومون    قليم مشال األردنإب  املهنية ملعلمي العلوم اجلدد يف املرحلة الثانوية  االحتياجات بعنوان  

واألحياءبتدريس   والكيمياء  إىل  ذه  ههدفت  و   ، الفيزايء  االحتياجات الدراسة  على  املهنية    التعرف 
الفيزايء والكيمياء  والذين يقومون بتدريس    قليم مشال األردنإب  ملعلمي العلوم اجلدد يف املرحلة الثانوية

من  واألحياء الدراسة  عينة  وتكونت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  مت   62.  معلم، كما 
على  استبانة  تصميم   العينةللحصول  أفراد  أمهها .  استجاابت  النتائج  من  جبملة  الدراسة  :  وخرجت 
إجراء التجارب  ):  وكانت على النحو التايل  مهين ملعلمي العلوم اجلدد بدرجة كبرية  احتياج  17وجود  

اليومي للحصص، وإتقان اسرتاتيجية   التحضري  التقوميية للطلبة،  والعروض املخربية، وبناء االختبارات 
االحتياجات األقل أمهية  . بينما كانت  ( التدريس، وتوفري الوقت الالزم لتحضري احلصصاجملموعات يف

.  (الكشف عن القدرات اإلبداعية لدى الطلبة، وتنفيذ األنشطة الواردة يف الكتاب متمثلة فيما يلي: )
إىل   الدراسة  نتائج  أشارت  فروق  كما  استجاابت   اً إحصائي  دالة وجود  اجلدد   يف  العلوم  معلمي 

املهنية  تيحال معلمي   تبعاً اجاهتم  لصاحل  املعلم  يدرسه  الذي  واملبحث  اإلانث،  لصاحل  اجلنس  ملتغريي 
الدراسة أبمهية األحياء السابقة أوصت  النتائج  امل  . ويف ضوء  التدريب    اجلدد  علمنيمشاركة  برامج  يف 

 التأسيسية اليت تشمل حمتوايهتا تعزيز حاجاهتم املهنية األساسية. 
 

 ألجنبية الدراسات ا
   (:Ajayi et al, 2019دراسة ) .1
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حنو بعنوان   الطالب  واجتاهات  للمعلمني  الدراسية  الفصول  يف  التعليمية  االحتياجات  بني  العالقة 
منطقة يف  الثانوية  املدارس  يف  بنيجرياي.  الكيمياء  الشرقية  على و   أوغون  التعرف  إىل  الدراسة    هدفت 

ل الدراسية للمعلمني واجتاهات الطالب حنو الكيمياء يف  العالقة بني االحتياجات التعليمية يف الفصو 
منطقة الثانوية يف  امل  املدارس  الوصفية  الدراسات  من  الدراسة  تعترب  بنيجرياي.  الشرقية  . يةسحأوغون 

الدراسة  عينة  تقييم    طالب  450و مدرس كيمياء    30من    وتكونت  مقياس  استخدام  مت  كيمياء. 
ال الفصل  يف  التعليمية  للمعلمني االحتياجات  و دراسي  مجع  ،  يف  الطالب  اجتاهات كيمياء  استبيان 

الكيمياء كانت   ملعلمي  الدراسية  الفصول  يف  التعليمية  االحتياجات  أن  النتائج  أظهرت  البياانت. 
إىل   ابإلضافة  ملعلمي   ذلك،ضئيلة.  التعليمية  التسليم  احتياجات  بني  مهمة  عالقة  هناك  يكن  مل 

الكيمياء. وأظهرت النتائج كذلك أن احليلة واالرجتال يف االحتياجات الكيمياء ومواقف الطالب جتاه  
جتاه   الطالب  مواقف  مع  عالقة كبرية  أي  لديهم  يكن  مل  الكيمياء  ملعلمي  التعليمية  للمواد  التدريبية 
اجملاالت   بعض  يف  بشكل كاف  ماهرين  يكونوا  مل  الكيمياء  معلمي  أن  من  الرغم  على  الكيمياء. 

إال أن مواقف الطالب مت حتديدها على األرجح من خالل بعض العوامل    لفصل،ااألساسية لتدريس  
الدراسة.   يف  املستبعدة  الدراسةأوصو األخرى  تدريب    ت  وإعادة  دوراًي  تدريًبا  احلكومة  تنظم  أبن 

 للمعلمني. 
 
   (:Achor et al, 2018دراسة ) .2

العلوم األساسية يف منطقة  بعنوان   التدريبية ملعلمي  احلكومية احمللية يف والية    يا كوردماالحتياجات 
ب و نيجريايبينو  منطقة   إىل حتديدالدراسة  هدفت  ،  األساسية يف  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 

والية   احمللية يف  احلكومية  بماكوردي  تصميمها  نيجرياي.  بينو  مت  الوصفي حيث  املنهج  الراسة  اتبعت 
معلًما علمًيا أساسًيا يف    531الذين مت تبنيهم للدراسة    املعلمنيكان عدد  ابستخدام أسلوب املسح.  

ماكوردي   احمللي يف  احلكم  علىمنطقة  اقتصرت  استخدام    جمتمع   من  معلم  230  فيما  مت  الدراسة. 
من   مكون  العلوم   15استبيان  معلمي  الستبيان  التدريبية  االحتياجات  بعنوان  الباحث  أنشأه  بنًدا 

يف جماالت مثل    التدريب  إىل  حباجة  املعلمني  تائج الدراسة إىل أنن  وكشفتاألساسية جلمع البياانت.  
املواد   املهارات    التعليمية، استخدام  واالتصاال  العملية،واكتساب  املعلومات  ورفع ت وتكنولوجيا   ،

البحوث.   إجراء  والتدريب على  املعلمني  مثل   وابملثل،مستوى مؤهالت  أن عوامل  الكشف عن  مت 



 

157 

وعدم االهتمام ابلتدريب من جانب    واحلكومة،ال من جانب مديري املدارس  واإلمه  املفروضة،القيود  
تدريب    املعلمني، تواجه  اليت  التحدايت  السياسية كانت  اإلرادة  ونقص  التدريب  مرافق  وعدم كفاية 

معلمي العلوم األساسية يف والية بينوي. كما مت الكشف عن أن التحدايت اليت تواجه االحتياجات  
وتشجيع املعلمني يف طرق   الكايف لعملية التدريب،لمي العلوم األساسية هي توفري التمويل  التدريبية ملع

  املدرسية، مبا يف ذلك فرتات التدريب يف التقاومي   الكافية،وتوفري التسهيالت    التدريب،دفع خمصصات  
 . وتوفري مراكز التدريب يف املناطق والسيناتور املناطق

   (:Febrianis et al, 2014دراسة ) .3
حتليل    بعنوان ابستخدام  املعلمني  تدريب  القائم احتياجات  الرتبوية    ةاالحتياجات  الكفاءة  اليت  على 

حتديد   هدفت الدراسة احلالية إىلو ،  على االحتياجات وأولوايت التدريبللحصول    يسعون الكتساهبا
املعلمني ابستخدام حتليل   القائماحتياجات تدريب  الرت   ةاالحتياجات  الكفاءة  اليت يسعون بوية  على 

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،   للحصول على االحتياجات وأولوايت التدريب.الكتساهبا،  
الدراسة من   عينة  الدراسة  165وتكونت  واستخدمت  بيكنبارو،  العلوم يف  إجراء    معلم من معلمي 

األولية  البياانت  على  للحصول  واملقابالت  بتقييم  االستطالعات  املثالية    املتعلقة  الرتبوية  الكفاءة 
. أظهرت النتائج أن الكفاءة الرتبوية الفعلية للمعلمني كانت أقل من الكفاءة املثالية.  والفعلية لديهم

وهي:   مبنية على االحتياجات اليت ظهرت على املعلمنيكانت هناك مخس أولوايت لربانمج التدريب  
لعمل يف الفصول الدراسية، ونظرية ومبادئ التعلم تدريب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحبوث ا

الداخلي  وفهم خصائص التالميذ. يقرتح أن التدريب    املناهج، على العلوم الطبيعية املتكاملة، وتطوير  
الرتبوية    والتدريب الكفاءة  لتحسني  فعالة  تدريب  التطبيق كطرق  تستحق  القصرية  والدورات  احملدد 

 للمعلمني. 
   (:Velthusi et al, 2013دراسة ) .4

االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية من خالل برانمج تدرييب يهدف إىل  بعنوان
هدفت الدراسة إىل الكشف عن االحتياجات التدريبية  ، و حتسني الكفاءة الذاتية لتدريس العلوم

ىل حتسني الكفاءة الذاتية لتدريس  ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية من خالل برانمج تدرييب يهدف إ
العلوم، ابإلضافة إىل حتسني الفاعلية الذاتية للمعلمني من خالل الدورات العلمية، والربامج 

معلم من   292املتخصصة. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 
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ضمن برانمج تدرييب خاص ملعلمي  معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية من مدارس هولندا، وذلك 
العلوم. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إجيايب دال إحصائيا للربانمج التدرييب يف حتسني كفاءة  

املعلمني الذاتية، وشهدت عملية التعلم حتسنا ملحوظا، وبني النتائج أهم توفري دورات لتطوير مهارات 
 املعلمني وتلبية احتياجاهتم التدريبية. 

 (:ceng et al, 2010) دراسة .5
اخلدمة    احتياجات بعنوان   أثناء  للتدريب  الكيمياء  للصف معلمي  اجلديد  الكيمياء  برانمج  لتنفيذ 

الرتكية طرابزون  مدينة  يف  املتوسطة  املرحلة  مدارس  يف  إىل  و   ،التاسع  الدراسة  عن  اهدفت  لكشف 
أثناء اخلدمة    احتياجات  للتدريب  الكيمياء  المعلمي  التاسع يف  لتنفيذ برانمج  كيمياء اجلديد للصف 

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي  مدارس املرحلة املتوسطة يف مدينة طرابزون الرتكية. حتقيقا هلذه الغاية  
الدراسة من   احلالة، وتكونت عينة  مت    طرابزون،للكيمياء يف وسط مدينة    ممعل   37أبسلوب دراسة 
  الندوة متثلت أداة مجع البياانت يف   وخالل هذه،  تنظيم ندوة ملدة يوم واحد الكتشاف االحتياجات 

ابحتياجات   املتعلقة  األسئلة  اخلدمةتوجيه  أثناء  للتدريب  من .  املعلمني  الدراسة جبملة  وقد خرجت 
ن بعض معلمي الكيمياء  واليت متثلت فيما يلي: إ  معلمي الكيمياءاحتياجات  مت حتديد    النتائج أهم

مدركني   اجلديلغري  الكيمياء  الربانمج  ربانمج  مع  التدريبية  الدورة  وخيلطون كتاب  التاسع  للصف  د 
يتعلق   ،نفسه فيما  معلومات كافية  إىل  أيًضا  يفتقرون  ابلربانمج  دراية  على  هم  الذين  واألشخاص 

للرتويج للربانمج مل حتقق مبحتوايته،   الرتبية  اليت نظمتها وزارة  الدورات والندوات  ويشري ذلك إىل أن 
وابلتايل    ،جه غالبية معلمي الكيمياء صعوبة يف العمل اإلضايف الذي جيلبه الربانمجواي  ، كماالتوقعات 

أثناء  حيتاج معلمو الكيمياء إىل دورة    ، كما يشعرون أهنم حباجة إىل مواد جاهزة مناسبة لتنفيذ الربانمج
يد، إضافة  اجلدسهم مبا يتماشى مع النهج الذي قدمه برانمج الكيمياء  و در   تنفيذتمكنهم من  اخلدمة ل

ل احتياجهم  التدريس  ألساليبإىل  الكيمياء    وطرائق  برانمج  يتطلبه  الذي  النهج  مع  تتناسب  اليت 
الدراسة  اجلديد أوصت  السابقة  النتائج  والتقومي. ويف ضوء  القياس  قدراهتم يف  تنمية  إىل  وحاجتهم   ،

التدريبية أثناء اخلدمة لباقي املعلمني وابقي املد الربامج  عند إعداد  ارس، وأنه  بضرورة تعميم الدورات 
 . مراعاة آراء أعداد أكرب من املعلمني جيب

   :(Scharmann et al, 2007)دراسة  .6
التعرف  ، و تدريس الكيمياءاالحتياجات املهنية املدركة ملدرسي العلوم الكوريني املتخصصني يف    بعنوان
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ت اإلنرتنت  على  املعلمني عرب  تدريب  لربامج  افضيالهتم  قاعات  و لتدريبأو يف  الدراسة إىل ،  هدفت 
التعرف  ، و تدريس الكيمياءاالحتياجات املهنية املدركة ملدرسي العلوم الكوريني املتخصصني يف    حتديد
اتبعت الدراسة املنهج    .أو يف قاعات التدريبفضيالهتم لربامج تدريب املعلمني عرب اإلنرتنت  على ت

و  التحليلي،  املشاركون  الوصفي  يف    120كان  الثانوية  معلًما  وكان  مساعداً   معلًما  67واملدارس   ،
أو تعليم العلوم مع الرتكيز يف الكيمياء. مت إجراء استبيان يتألف من    تدريس الكيمياء ختصصهم إما  

وقسم يتعلق ابملعلومات الدميوغرافية للمستجيبني واستخدامهم   ةمدرس العلوم املعدل  قائمة احتياجات 
مت العثور على االحتياجات املدركة للمعلمني  لة من النتائج أمهها:  وقد خرجت الدراسة جبملإلنرتنت.  

االحتياجات   تقييم  عناصر  مجيع  يف  جًدا  قوية  لتكون  ابخلدمة  يقومون  الذين    الثالثني، الكوريني 
واحتياجاهتم البارزة كانت من مجيع الفئات السبع. أشار معلمو اخلدمة إىل احتياجات أكرب بكثري من 

املساعلمنيامل الكوريون عموًما إىل تفضيل اخلدمة عرب    عدين  املدرسون  العناصر. مييل  العديد من  يف 
على الرغم من أهنم ما زالوا يفضلون أنواع الربامج يف    املوقع،اإلنرتنت على برامج التدريب التقليدية يف  

عرب اإلنرتنت هارات. متيل تفضيالت الربامج  املاملوقع يف جماالت مثل إجراء جلسات املخترب وإظهار  
وبني املعلمني غري   اخلدمة،إىل أن تكون أقوى بني معلمي اخلدمة مقارنة ابملدرسني الذين يعانون من  

 املخضرمني عنها يف املعلمني املخضرمني. 
 (:  Meerah et al, 2006دراسة ) .7

حتديد  سة إىل  هدفت الدراو االحتياجات امللحوظة ملعلمي العلوم يف املدارس الثانوية يف ماليزاي  بعنوان  
االحتياجات امللحوظة ملعلمي العلوم يف املدارس الثانوية يف ماليزاي حبيث ميكن التخطيط هلا وتنفيذها  

  1690اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ومتثلت عينة الدراسة يف  ة يف برامج اخلدمة.  يفعالببعد ذلك  
املدارس    معلم يف  العلوم  معلمي  االحتيمن  تلك  وفحص  الشخصية الثانوية،  للمتغريات  تبعا  اجات 

( مثل  التخصصللمعلمني  وجمال  املدرسة  وموقع  هي   وكانت  .(اجلنس  املستخدمة  الرئيسية  األداة 
العلوم:  يهدف    استبيان  معلمي  الحتياجات  الثمانية  األبعاد  حول  راجعة  تغذية  على  احلصول  إىل 

الرتبوية   واملهارات  مو   العامة،املعارف  يف  واملهارات  تدريس    العلوم،ضوعات  واملعرفة  وتقدمي  وإدارة 
 العلمية،وإدارة املرافق واملعدات التعليمية    العلوم،وختطيط تدريس    الطالب،وتشخيص وتقييم    العلوم،

العلوم.   تدريس  يف  اإلجنليزية  اللغة  واستخدام  املتعددة  الوسائط  تكنولوجيا  التحليل والتكامل  وبعد 
انتش التظهر   االحتياجات  أكثر  أن  دمج  نتائج  هي  املاليزية  الثانوية  املدارس  يف  العلوم  ملعلمي  ارًا 
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العلوم. عندما مت قياس مقاييس االرتباط بني   اللغة اإلجنليزية يف تدريس  الوسائط املتعددة واستخدام 
واملتغريات   العلوم  معلمي  مهمة  املستقلة،احتياجات  ارتباطات  هناك  أن  حيثوجد  كانت    ، 

 فقط.  بعاد احتياجات معلمي العلوم وموقع املدرسةاالرتباطات واضحة بني معظم أ
 الثالثالتعقيب على الدراسات السابقة املتعلقة ابحملور 

 أوجه االتفاق
 من حيث املنهج  .1

اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي، هذا ما اتفق مع العديد من الدراسات مثل دراسة 
( )2020املالكي  الردادي  دراسة  و   ،)2019  ،)( القزالن  األبح  2019ودراسة  ودراسات   ،)

( )2018والعمارين  السبيعي  ودراسة   ،)2017( البلطان  ودراسة  سويدان  2016(،  دراسة  و   ،)
، ب(،  2015، أ(، ودراسة الشهري )2015(، ودراسة الشهري )2016(، دراسة صلييب ) 2016)

(،  Ajayi et al, 2019(، ودراسة )2012(، ودراسة عبابنة )2012ودراسة درويش وأبو هداف )
( )Achor et al, 2018ودراسة  ودراسة   ،)Febrianis et al, 2014 ( ودراسة   ،)Velthusi et al, 
 Meera et(، ودراسة )Scharmann, et al,2007,(، ودراسة ) ceng et al, 2010(، ودراسة )2013

al, 2006 .) 
 من حيث األداة  .2

اعتمدت الدراسة احلالية على االستبانة كأداة رئيسة للوصول إىل املعلومات، وهذا مع اتفق مع العديد  
(، 2019(، ودراسة القزالن )2019(، ودراسة الردادي )2020من الدراسات مثل دراسة املالكي )

(، و دراسة  2016(، ودراسة البلطان )2017ودراسة السبيعي )   (،2018ودراسة األبح والعمارين )
( )2016سويدان  صلييب  دراسة   ،)2016( الشهري  ودراسة  الشهري  2015(،  ودراسة  أ(،   ،

 Ajayi et(، ودراسة )2012(، ودراسة عبابنة )2012، ب(، ودراسة درويش وأبو هداف )2015)

al, 2019( ودراسة ،)Achor et al, 2018  ودراسة ،)(Febrianis et al, 2014ودراسة ،)  (,Scharmann, 
et al,2007) ( ودراسةMeera et al, 2006.)

 من حيث بيئة الدراسة  .3
راسة احلالية يف حمافظة عسري ابململكة  وعلى مستوى البيئة اليت أجريت فيها الدراسة، فقد مت إجراء الد

( واليت أجريت يف اململكة ولكن  2020العربية السعودية. وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة املالكي )

https://www-tandfonline-com.sdl.idm.oclc.org/author/Scharmann%2C+Lawrence+C
https://www-tandfonline-com.sdl.idm.oclc.org/author/Scharmann%2C+Lawrence+C
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( واليت أجريت يف اململكة ولكن يف املدينة  2019يف حمافظة الطائف. كما تتفق مع دراسة الردادي )
( واليت أجريت يف اململكة ولكن يف حمافظة الرايض. كما  2019املنورة. كما تتفق مع دراسة القزالن )

، أ( حيث أجريتا يف اململكة ولكن يف 2015( ودراسة الشهري )2017تتفق مع دراسة السبيعي )
( البلطان  دراسة  مع  تتفق  املكرمة. كما  مكة  يف  2016حمافظة  ولكن  اململكة  يف  أجريت  واليت   )

ا دراسة  مع  تتفق  القصيم. كما  )حمافظة  يف 2015لشهري  ولكن  اململكة  يف  أجريت  واليت  ب(   ،
 املنطقة الشمالية من اململكة. 

 من حيث بيئة املرحلة التعليمية .4
العديد من   اتفق مع  الثانوية، وهو ما  املرحلة  الدراسة يف  اليت تعمل هبا عينة  التعليمية  املرحلة  متثلت 

( القزالن  السبيعي )2019الدراسات مثل  )(، و 2017(، ودراسة  البلطان  (، ودراسة  2016دراسة 
( )2015الشهري  هداف  وأبو  درويش  ودراسة  أ(،   ،2012( عبابنة  ودراسة  ودراسة  2012(،   ،)

(Ajayi et al, 2019 ودراسة ،)(,Scharmann, et al,2007ودرا ،( سةMeera et al, 2006 .) 
 أوجه االختالف

 من حيث األداة  .1
ختتلف الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات اليت تنوعت أدواهتا بعيداً عن استخدامها لالستبانة،  

( الدراسة  هذه  الدراسة  Febrianis et al, 2014ومن  يف  اثنية  املقابالت كأداة  استخدمت  اليت   )
أفرا استجاابت  على  )للحصول  دراسة  اعتمدت  العينة. كما  برانمج  Velthusi et al, 2013د  على   )

شف من خالله احتياجات املعلمني ويعمل على تعزيزها وتلبيتها. كما استخدمت دراسة  كتدرييب يست
(ceng et al, 2010  على للتعرف  صممت  اليت  الندوة  خالل  النقاشية  األسئلة  توجيه  أسلوب   )

 احتياجات املعلمني.
 يئة الدراسة من حيث ب .2

ختتلف بيئة الدراسة اليت أجريت فيها الدراسة مع العديد من الدراسات مثل دراسة األبح والعمارين 
(  2016( واليت أجريت يف مدارس مدينة دمشق بدولة سوراي. إضافة إىل دراسة سويدان )2018)

ف أجريت  اليت  البيئة  متثلت  فلسطني. كما  بدولة  انبلس  حمافظة  يف  أجريت  صلييب واليت  دراسة  يها 
( يف حمافظيت دمشق والقنيطرة. كما متثلت البيئة اليت أجريت فيها دراسة درويش وأبو هداف  2016)
الدراسة احلالية مع دراسة عبابنة )2012) ( واليت أجريت يف 2012( يف حمافظة غزة. كما ختتلف 

https://www-tandfonline-com.sdl.idm.oclc.org/author/Scharmann%2C+Lawrence+C
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اليت أجريت يف Achor et al, 2018( ودراسة )Ajayi et al, 2019دولة األردن. إضافة إىل دراسة )  )
نيجرياي. كما ختتلف مع دراسة ) بيكنبارو. إضافة إىل  Febrianis et al, 2014دولة  اليت أجريت يف   )

اليت أجريت يف هولندا. كما ختتلف مع دراسة )Velthusi et al, 2013دراسة )  )ceng et al, 2010  )
تركيا. كما ختتلف بدولة  مدينة طرابزون  أدريت يف  )  واليت  ودراسة  دراسة   ,Scharmann et alمع 

( واليت Meera et al, 2006( اليت أجريت يف كوراي، وأخرياً ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة )2007
 أجريت يف دولة ماليزاي. 

 التعليمية من حيث املرحلة .3
دراسة   مثل  الدراسات  من  العديد  مع  اختلف  ما  وهو  الثانوية،  املرحلة  يف  احلالية  الدراسة  طبقت 

 ceng et، ب( ودراسة )2015( ودراسة الشهري )2019( ودراسة الردادي )2020املالكي )
al, 2010( والعمارين  األبح  دراسات  إىل  إضافة  املتوسطة.  املرحلة  يف  أجريت  اليت   )2018 ) 

( اليت أجريت  Velthusi et al, 2013( ودراسة )Achor et al, 2018ودراسة )  (2016ودراسة صلييب )
 يف املرحلة األساسية. 

 :اإلفادة أوجه

 الدراسة،  أدوات  بناء :منها أمور عدة  يف السابقة الدراسات  من أفادت  أهنا  إىل الباحثة  اشارت 
الكشف   يف منها لإلفادة  ابإلضافة الدراسة، ألغراض املناسبة البحثية املنهجية على والتعرف

 ا. إليه التوصل مت اليت النتائج مناقشة وأيضار يف أداء املعلمني واستطالع القصو 

 :عن غريها ما مييز الدراسة احلاليةأوجه 
 عسري منطقة يف الكيمياء معلمي على أجريت اهنا  ةالسابق الدراسات  عن احلالية الدراسةتتميز  

 على أيضا والتعرف الكيمياء،  معلمي لدى املهين األداء على التعرف هبدف السعودية ة العربي ابململكة
 األداء لتطوير ملقرتح التوصل مث ومن ،الكيمياء  ملعلمي إكساهبا الواجب املختربات  مع التعامل فنيات 
 راسة د أية  تتناوله  مل  ما وهو  ،املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء معلمي لدى  املهين
 . سابقة

الدراسة تعد الباحثة علم حدود يفو   ملعلمي خاص بشكل املوضوع هذا تتناول دراسة أول،  هذه 
 .السعودية العربية اململكة  يف وجترى ، الكيمياء

أن أداة الدراسة اليت مت وضعها    عن مجيع الدراسات السابقة اليت متت مناقشتهاالدراسة احلالية    وتتميز

https://www-tandfonline-com.sdl.idm.oclc.org/author/Scharmann%2C+Lawrence+C
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مهارات  من  جمموعة  املطورة    تضم  احلديثة  املناهج  وفق  الكيمياء  خمتربات  مع  التعامل  وفنيات 
يف الثالث    واملستجدات املعاصرة، هذه املهارات ختتص مبهارات وفنيات تدريس الكيمياء يف املخترب

 مدى تفعيلهااألداء و  ومستوى والتقييم(  –والتنفيذ  –مرحلة التخطيط مراحل )

قع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء وحتديد الصعوابت الكشف عن وايساعد يف  سوف    ما  وهو
ملواالحتياجات   املخصصة  العملية  التجارب  إجراء  من  تقلل  اليت  ابملرحلة  إن وجدت،  الكيمياء  قرر 

اليت تعترب حلقة وصل للتعليم العام ابجلامعي اليت تقوم على البحث والتجريب واالستقصاء ، و الثانوية
املشكالت،   اىل  ابإلضاف وحل  االفرتاضية  استخدام  ة  للتعليم املعامل  الركيزة األساسية  تعد  أهنا  حيث 

اإللكرتوين والتعلم عن بعد، فهي متكن من إجراء التجارب العملية بشكل مثايل حياكي الواقع ويوفر 
الواقع   الوقت واملرونة إلجراء التجارب العلمية وعرضا املعلومات والتجارب اليت ال تنفيذها يف  ميكن 

مع  وإ تفاعلية  بيئة  وتوفر  التجارب  إجراء  يف  تقدمهم  ومتابعة  الكرتونياً  الطالب  أداء  تقييم  مكانية 
الرسوم   خالل  من  املتعة  للطالب  توفر  رفع املتعلمني كما  يف  وتساهم  واألصوات  واأللوان  املتحركة 

 من املتعلمني  مستوى حتصيل الطالب وتنمية التفكري لديهم، ايضا تستخدم يف عملية تدريس فئة كبري
 يف بيئة صحية وآمنة وممتعة يف ظروف هذه اجلائحة )جائحة كوروان(. 

تدريبية   برامج  إعداد  يف  يفيد  قد  مستوى مستمرة  مما  هبدف حتسني  اخلدمة  أثناء  للمعلمني 
 األداء املهين يف استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء. 

والت السابقة  والدراسات  النظري  األدب  مناقشة  إجراءت  بعد  الباحثة  تناولت  عليها  عقيب 
 وهوما سوف يتم مناقشته يف الفصل التايل:الدراسة 
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 الدراسة منهجية :الثالث الفصل

 مقدمة: 
 بحثال وحدود ،بحثال يف تبع امل للمنهج  وصفاً  يتناول حيث الدراسة إجراءات  الفصل هذا يتناول

 ، وثباهتا صدقها من التحقق وطرق بحثال  ألداة ووصفاً  ،وعينته بحثال جملتمع وصفاً  وكذلك 
، ويهدف  البياانت  لتحليل اإلحصائية املعاجلة إىل ابإلضافة  ،بحثال تنفيذ  يف املتبعة واإلجراءات 

 التصور واقرتاح ،بحثإجراء الوتسهيل  الواقع فهم على الباحثة تساعد استنتاجات  إىل لوصولل
 ك:بذل تفصيالً  ية، وفيما يل املشكل  حلل املناسب

 :بحثال منهج 
 املنظم الوصف إىل يسعى الذي التحليلي الوصفي املنهج  استخدام مت ،بحثال أهداف لتحقيق
 تساعد استنتاجات  إىل  الوصول ميكن حيث  ،بحثال مبوضوع  املتعلقة اجلوانب وتشخيص ،للحقائق
 معلمي لدى املهين األداء لتطوير مقرتح تصور وضع إىل الوصول بغية الواقع فهم على الباحثة

 أكثر أو مناسبة أداة استخدام خالل من وذلك  املختربات، مع التعامل فنيات  ضوء يف الكيمياء
 وتفسريها، النتائج  بتحليل والقيام  ،الدراسة  عينة عن املطلوبة واملعلومات  البياانت  على للحصول

 .املشكلة حلل املناسب التصور رتاحواق

  البحث: حدود
  :يلي ما على  احلايل  بحثال قتصري

 فنيات  ضوء يف الكيمياء معلمي لدى املهين األداء تطوير  طاق نيفمتثلت  ة:  املوضوعي احلدود •
 .مقرتح كتصور املختربات  مع التعامل

 التعامل فنيات  ضوء يف ، اءالكيمي  ملعلمي املهين األداء  ومستوى لدرجة رصد على بحثال قتصرا •
 معلمي لدى املهين األداء لتطوير مقرتح تصور  إجياد  مث هلا، مراعاهتم ومدى املختربات، مع

 .املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء يف الكيمياء
 العربية  ابململكة عسري منطقة يف احلكومية الثانوية املدارس يف بحثال تطبيق مت :املكانية احلدود •

 .السعودية
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 .م2019-2018 العام خالل الدراسة تطبيق مت  :الزمانية حلدودا •
 (. بنات  ـ بنني)  الثانوية ابملرحلة الكيمياء  معلمي على الدراسة هذه اقتصرت  :البشرية احلدود •

 :بحثال جمتمع
 الثانوية املدارس يف الكيمياء  معلمي هو املستهدف اجملتمع فإن وأهدافه البحث  مشكلة علىبناءاً   

  (125) (164) عددهم والبالغ  ، السعودية العربية ابململكة  عسري منطقة يف(  بنات  – بنني) احلكومية
 وذلك   الفصل الثاين،  ،ه 1439، ه1438  دراسيال العام خالل التوايل، على كيمياء ومعلمة معلم
 .عسري  منطقة يف والتعليم الرتبية إدارة إلحصائيات  وفقاً 

 :بحثال عينة
 من اختيارها ويتم الكيمياء، ومعلمات  معلمي من عشوائية عينة على احلايل البحث إجراء تصرقا

 معلم 25 بواقع (املع رجال  مشيط،  مخيس  أهبا، ) عسري مبنطقة التعليم إلدارة التابعة التعليمية اإلدارات 
 .تعليمية إدارة كل من ومعلمة

 :ت البحثأدوا
 واملعلومات البياانت على لاحلصو يف  اساسية كأداةنة  االستبا استخدام  احلايلالبحث   تطلب

 هلا، مراعاهتم ومدى الكيمياء ملعلمي املهن األداء  ومستوى درجةوعرض املهارات والفنيات يف 
 مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء معلمي لدى املهن  األداء لتطوير مقرتح تصور إجياد مث

 ت ابإلضافة إىل: املختربا
 انصر دراسة يف املختربات كدراسة    ضح قصور أداء املعلمنيالرجوع إىل الدراسات السابقة اليت تو 

 (. 2017وصميلي) (1435) مياحلرتو  هللا  وعبد ، (2005) الفاحل
 خربة الباحثة من خالل عملها كفنية خمترب بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك خالد.  -

 
 االستبانة -

 هللا وعبد ،(2005)  الفاحل انصر راسةد :اآلتية  ابملصادر مستعينة استبانة إبعداد الباحثة قامت
 (. 2017)وصميلي (1435) مياحلرتو 

الدراسة وكيفية   الدراسة وهدف  استبانة تضمنت عنوان  بداية كل  للمجيبني يف  بتوجيه رسالة  بدأهتا 
 ،الكيمياء معلمي لدى املهين األداء ومستوى درجة تستطلعف االستبانةاإلجابة على الفقرات. أما  
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 .املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء تدريس يف ختربامل تفعيل ومدى

   :جزئيني من قبل التحكيم األولية صورهتا يف االستبانة  وتتألف
 .التدريبية والدورات  اخلربة، سنوات  املؤهل، اجلنس، :والوظيفية الشخصية ت البياان :األول اجلزء

  :يوه عبارة 84 تشمل حماور ثالثة ويشمل :الثاين اجلزء

 .عبارة  (13) من ويتكون الكيمياء خمترب يف للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة  يف املهين األداء حمور •
 :حماور ةثالث  منه  تفرعتو  التنفيذ مرحلة  يف املهين األداء حمور •
 .عبارة (17) من ويتكون املخترب يف واألجهزة واألدوات  املواد مع التعامل حمور •
 .عبارة (24) من ويتكون املخترب يف العمل أداء حمور •
 .عبارة (22) من ويتكون  املخترب يف والسالمة األمن اشرتاطات  حمور •
 .عبارات  (8) من ويتكون املخترب يف األداء تقومي حمور •
 (3) متوسط  (4) عايل :أساس  على املهين األداء ومستوى  لدرجة  ابلنسبة  التصحيح مت وقد •

 .(1) ضعيف  (2) منخفض
 اندراً  (3) أحياانً  (4) دائما :أساس على التصحيح مت فقد املخترب تفعيل ملدى ابلنسبة أما

 االستبانة قبل التحكيم (2ملحق)  ((2.1 جدول:.  (1)تفعل مل (2)
 االستبانة صدق  :أوالً 

 صدق من ابلتأكد  الباحثة  وقد قامت لقياسه،  وضعت ما االستبانة  تقيس أن االستبانة  بصدق يقصد
 احملكمني واالتساق الداخلي.مها صدق  :بطريقتني االستبانة

 
 
 

  :احملكمني صدق  .1
 الرتبية وإدارة خالد،  امللك  جبامعة التدريس  هيئة أعضاء من اعضو   (20) على  الدراسة أداة  عرض مت

 (. 1- )ملحق 1.1 ):ل)جدو  عسري، مبنطقة والتعليم
 تكونت فرعية، اورحم ثالثة الثاين احملور ويتبع رئيسة،  حماور ثالثة من مكونة استبانة عن عبارة وهي

مثل)القدرة    العبارات  بعض كحذف التعديالت  بعض احملكمون اقرتح وقد عبارة، 84 من مجيعها
القدرة على التعامل مع أجهزة التقطري 0واستبداهلا بعبارة  على التعامل مع أجهزة املخترب بشكل عام(
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بكفاءة والكهرابئية  املوازين احلساسة  استخدام  توصيل األجهزة  ( بكفاءة(،)القدرة على  ،)القدرة على 
القدرة على ختفيفا حملاليل املركزة وختفيف  (ا مثلإجراءاهت مراعاة مع  أخرى عبارات  واختصار  ( اوتركيبه

لتصبح )القدرة على ختفيف احملاليل املركزة واألمحاض    األمحاض املركزة إبضافتها للماء وليس العكس(
مثل ) القدرة على توجيه أسئلة   ،الثالث للمحور جديدة ات  عبار  وإضافة  املركزة ابلطريقة الصحيحة( 

القدرة على توجيه أسئلة متوازنة من حيث  (مثل  العبارات  بعض صياغة وإعادةتثري تفكري الطالب(  
 . ثناء الدرس املعملي ويف هنايته( الصعوبة والسهولة يف أ

 (  2.2 :جدول (،عبارة  (74) يف بعد التحكيم  النهائية صورهتا يف األداة وتلخصت 
 بعد التحكيم. ة(. االستبان2-ملحق )

 .التدريبية والدورات  اخلربة، سنوات  املؤهل، اجلنس، :والوظيفية الشخصية البياانت  :األول اجلزء

  :وهي عبارة 74 تشمل حماور ثالثة ويشمل :الثاين اجلزء

 (13) من ونويتك  الكيمياء خمترب يف للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة يف املهين األداء حمور •
 .عبارة

 :حماور ةثالث  منه  تفرعتو  التنفيذ مرحلة  يف املهين األداء حمور •
 .عبارة (15) من ويتكون املخترب يف واألجهزة واألدوات  املواد مع التعامل حمور •
 .عبارة (18) من ويتكون املخترب يف العمل أداء حمور •
 .عبارة (16) من ويتكون  املخترب يف والسالمة األمن اشرتاطات  حمور •
 .عبارة  (12) من ويتكون املخترب يف األداء تقومي حمور •
 الداخلي االتساق دراسة مت ذلك  ومن ،معلمني 10 على بعرضها  األداة اختبار مت ذلك  بعد

 .االستبانة ثبات  وحساب  لالستبانة،
  :الداخلي االتساق  .2

 لدرجة ابلنسبة  لمحورل الكلية والدرجة  احملور  فقرات من فقرة كل بني االرتباط  معامل حساب  مت
 ابلدرجة  احملاور ارتباط معامالت  كانت دوق  .(3) اجلدول يف كما التفعيل ومدى األداء ومستوى

 التفعيل ملدى ابلنسبة الكلية  ابلدرجة احملاور  ارتباط معامالت  وحساب  األداء  لواقع ابلنسبة  الكلية
 :كالتايل

 :(3) جدول
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 فنيات ضوء يف  الكيمياء ملعلم  املهن ابألداء اخلاص األول احملور لعبارات االرتباط معامالت
 .التفعيل ومدي املختربات مع التعامل

 .(الكيمياء خمترب  يف  للعمل واإلعداد  التخطيط  مرحلة يف  املهن األداء  حمور)

  العبارة رقم
  االرتباط معامل

  العبارة رقم
  االرتباط معامل

 التفعيل   الدرجة التفعيل الدرجة
 حتديد على رةالقدـ 1

 الدرس أهداف
 .املعملي

 
 

0,35 

 
 

0,57 
 

 

 التأكد على القدرةـ 8
 األدوات  توافر من

 واملواد واألجهزة
 قبل الالزمة  الكيميائية

 .املعملي العمل

0,28 

 
 

0,53 

 صياغة على القدرةـ 2
 املعملي الدرس أهداف
 .للقياس قابلة بصورة

 
0,53 

 
 

0,66 

 اختبار على القدرةـ 9
 واملواد األدوات  صالحية 

 العمل قبل الكيميائية
 .املعملي

 
0,44 

 
 

0,59 

 على القدرةـ 3
 مناسب متهيد استخدام

 .املعملي للدرس
 

0,50 
 

 
 

0,57 
 

 
 

 ترتيب على القدرةـ 10
 واملواد األدوات 

 حسب الكيميائية
 .استعماهلا أولوايت 

0,52 
 
 
 

0,58 

 وضع على القدرة.  4
 خلطوات  مكتوبة خطة
 .ملعمليا العمل

 

0,55 

 

 
 

0,60 
 

 

 حتديد على القدرةـ 11
 الالزم التقرييب الزمن

 يف التجارب  إلجراء
 بصورة الكيمياء خمترب

 .مناسبة

0,58 

 

 
 

0,67 
 
 

 على القدرةـ 5
 التدريس طرق استخدام

0,53  
 

 إجراء على القدرةـ 12
 املعملية التجارب 

0,49  
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 .التنفيذ مرحلة يف  املهن ابألداء اخلاص  الثان احملور لعبارات االرتباط معامالت
 .ة(الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات مع التعامل حمور)

  االرتباط معامل  العبارة رقم  االرتباط معامل  العبارة رقم
 التفعيل رجةالد  التفعيل الدرجة 

 على القدرةـ 14
 األجهزة  تصنيف

 املخربية واألدوات 
 .وحفظها الكيميائية

0,44 
 
 
 

0,49 
 

 

 احملاليل حتضري طرق إتقانـ  22
 الالزمة والكميات  العيارية
 .معني حملول لعمل

0,50 
 

 
 

0,69 
 
 

 على القدرةـ 15
 األدوات  أمساء معرفة

 املخربية واألجهزة
 هموف الكيميائية  واملواد

 اخلاصة التعليمات 
 .هبا

0,38 
 

0,54 
 
 األوزان حتديد يف الدقةـ 23 

 .الكيميائية  للتجارب  الالزمة

0,56 
 
 
 

0,56 
 
 

 

 الدرس يف املناسبة 
 .املعملي

 وقت قبل الكيميائية 0,64
 بفرتة املعملي الدرس
 .مناسبة

0,56 

 مراعاة على القدرةـ 6
 بني الفردية الفروق

 الدرس يف الطالب 
 .املعملي

0,47 

 
 

0,56 

 حتديد على القدرةـ 13
 الواضحة التعليمات 

 عن للطالب  واملرتبة
 أثناء املطلوبة املهام
 .املعملي العمل

0,54 

 
 

0,68 

 حتديد على القدرةـ 7
 مناسبة تعليمية تقنيات 
 .املعملي للدرس

0,62 
 

0,61  
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 على القدرةـ 16
 أجهزة مع التعامل
 .بكفاءة التقطري

0,55 
 

0,72 
 مالحظة على القدرةـ 24

 ،للمواد املختلفة اخلواص
 .هلا حتدث  اليت والتفاعالت 

0,49 
 

0,58 

 على القدرة ـ17
 املوازين استخدام
  والكهرابئية  احلساسة

0,57 
 

 
0,63 

 
 

 توصيل على القدرةـ 25
 .وتركيبها  األجهزة

 

0,58 
 

 
0,58 
 
 

 على القدرةـ 18
 .بنزن موقد استخدام

0,57 
 

0,60 
 

 استخدام على القدرةـ 26
 بكفاءة  الغازات  طرد جهاز

0,48 
 

0,57 
 

 على القدرةـ 19
 األدوات  استخدام
 .وتنظيفها الزجاجية

0,40 
 
 

 أنواع معرفة على القدرةـ 27 0,48
 وجماالت  التعليمية الوسائل

 .استخدامها

0,43 
 
 

0,50 

 على القدرةـ 20
 املاصة استخدام

 ونقلها السوائل لقياس
 .آخر إىل وعاء من

0,53 
 

 
0,62 

 
 

 جهاز  تشغيل على القدرةـ  28
 الكومبيوتر طريق عن العرض
 املتحركة الماألف عرض وأجهزة

 .والشفافيات  والفيديو

 
0,50 
 
 

 
0,41 

 الطرق إتباعـ 21
 لتخفيف الصحيحة
 والقلوايت  األمحاض

0,53 

 
0,64  

 الكيمياء ملعلمي التنفيذ مرحلة يف  املهن ابألداء اخلاص  الثان احملور لعبارات االرتباط معامالت
 ور، حماملخترب  يف  العمل أداء حمورو  التفعيل ومدي املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف 

 .املخترب  يف  السالمة اشرتاطات

  العبارة رقم
  االرتباط معامل

  العبارة رقم
  االرتباط معامل

 التفعيل الدرجة التفعيل الدرجة
  0,48 ىعل التأكيد على القدرةـ 38  0,52 تعريف على القدرةـ 29
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 الطرق أبفضل الطالب 
 معمل من لالستفادة
 .الكيمياء

 0,64 
 

 أثناء حتدث  اليت املهمة النتائج 
 .الكيميائية التجربة إجراء

 0,63 

 حتديد على القدرةـ 30
 .بدقة التجربة أهداف

 

0,44 

 
0,60 

 املواد فصل على القدرةـ 39
 بصورة السائلة عن الصلبة

 .صحيحة

0,49 
 

0,64 

 حتضري على القدرةـ 31
 الكيميائية التجربة أدوات 
 .واضح بشكل

0,40 

 
0,54 

 احملاليل فصل على القدرةـ 40
 قمع ابستخدام والسوائل

 .الفصل

0,64 

 
0,56 

 وضع على القدرةـ 32
 التجربة ومواد أدوات 

 مكان  يف الكيميائية
 الطالب  مجيع يشاهده
 .بسهولة

0,37 

 
 

 الطالب  إشراك على القدرةـ  41 0,55
 .التجارب  عمل يف

0,57 

 
 

0,57 

 إتباع على لقدرةـ ا33
 إلجراء منظمة خطوات 
 .التجربة

0,53 
 

0,61 
 حملول حتضري على القدرةـ 42

 .معني برتكيز
0,51 

 
0,58 

 إكساب  على القدرةـ 34
 يف يدوية مهارات  الطالب 
 املعملي الدرس

0,45 
 

0,56 
 

 احملاليل ختفيف على القدرةـ 43
 املركزة األمحاض وختفيف املركزة،

 .العكس وليس للماء  إبضافتها

0,47 
 

0,63 
 

 تدريب على القدرةـ 35
 كتابة على الطالب 

 لنتائج العلمية املالحظات 
 .التجربة

 
0,52 

 
 
 

 
0,64 
 

 

 املعايرة إجراء على القدرةـ 44
 .والدليل السحاحة ابستعمال

 
 

0,51 
 

 

 
0,56 
 
 
 



 

173 

 كتابة على القدرةـ 36
 على التجارب  نتائج 
 بصورة جداول شكل
 .علمية

0,45 
 

 
 أنبوبة تخداماس على القدرةـ  45 0,63

 إثناء  الصحيح ابلشكل االختبار 
 .التسخني

0,54 
 

 
059 

 توضيح على القدرةـ 37
 الداخلة املواد مجيع أمساء

 منه والناجتة التفاعل يف
 .التجربة بعمل البدء قبل

0,60 
 

 
0,65 

 

 أسباب  تعليل على القدرةـ 46
 أثناء حتدث  اليت األخطاء
 التجربة

 

 
0,60 
 
 

 
0,59 
 
 

 املخترب يف  السالمة اطاتاشرت  ورحم
 احتياطات  ـ مراعاة47

 مع التعامل يف األمان
 واألدوات  األجهزة
 املختربية

 
0,48 

 
 

 
 التنفس بعمليات  ـ اإلملام56 0,40

 .مبهارة الصناعي
 

0,66 
 

 
0,77 

 

 ممارسة  ـ إتقان48
 والسالمة األمن إجراءات 

 .املخترب يف
0,48 

 
0,46 

 مع التعامل على ـ القدرة57
 مضغوط هواء على حيتوي هازج

 للتنفس 
0,58 

 
0,78 

 املخاطر بعض ـ إبراز49
 سوء عن تنجم اليت

 املواد بعض استعمال
 طريق عن املخربية

 اإلرشادية اللوحات 
 .والتحذيرية

0,58 
 
 

0,49 
 

 

 استخدام على ـ القدرة58
 يبوتدر  احلريق طفاايت 
 .معها التعامل على الطالب 

 
 

0,64 
 
 

0,73 
 
 

 االحتياطات  اذـ اخت50
 اخلطرة املواد مع الالزمة

 .واحملرقة والسامة
0,49 

 
0,44 

 مع التعامل على ـ القدرة59
 تسرب  عن الكشف إنذار جهاز
 .والدخان الغاز

0,72 
 

0,79 
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 الرموز داللة ـ معرفة51
 األمنية والتعليمات 

 العبوات  على املوجودة
 .الكيميائية

0,31 
 

 
0,56 

 طالب ال تدريب على ـ القدرة60
 الطوارئ خمارج استخدام على

 .آمنة بصورة
 

0,72 
 

 
0,74 

 احتياطات  ـ معرفة52
 على املكتوبة األمان

 الكهرابئية  التوصيالت 
 ابملخترب

0,55 
 
 

 
 املواد نقل على ـ القدرة61 0,56

 مكان من اخلطرة الكيميائية
 .آلخر

0,55 
 
 

 
0,60 

 
 

 االحتياطات  ـ اختاذ53
 يف احلريق حدوث  ملنع
 .ختربامل

0,52 
 

0,53 

 املواد إتالف على القدرة .62
 غري والسائلة الصلبة الكيميائية

 .مناسبة  بطريقة املرغوبة
0,59 

 
0,55 

 طرق ـ تنفيذ54
 األولية اإلسعافات 
 يف حتدث  اليت لإلصاابت 

 .املخترب

0,79 
 

 
0,69 

 طرق  ـ إتباع55 
 يف األولية اإلسعافات 

 اختناق  حدوث  حالة
 .غازات ال لتسرب  نتيجة

0,64 
 
 

0,73 
 

ابألداء املهن يف مرحلة التقومي ملعلمي الكيمياء    اخلاص الثالث احملور لعبارات االرتباط معامالت
 . املخترب  يف  األداء تقومي وحمور  يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات ومدى التفعيل

  العبارة رقم
  االرتباط معامل

  العبارة رقم
   االرتباط معامل

 التفعيل الدرجة التفعيل رجةالد
 تقومي على ـ القدرة63

 يف الطالب  معرفة مدى
0,52 
 

 
0,57 

 عرض على ـ القدرة69
 واضحة بصورة األسئلة

0,63 
 

 
0,67 
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 املناسبة  األدوات  اختيار 
 .املعملية للتجربة

 .املعملي الدرس يف

 تقومي على ـ القدرة64
 الطالب  معرفة مدى

 للتجارب  للتخطيط
 املعملية

0,70 

 
 

0,60 

 معرفة على ـ القدرة70
 والضعف القوة نقاطا
 خالل من الطالب  عند
 يف املناسبة  األسئلة طرح

 .املعملي الدرس

0,67 

 
 

0,72 

 تقومي على ـ القدرة65
 الطالب  معرفة مدى
 التجارب  لتنفيذ

 .املعملية

0,71 
 

 
 على ـ القدرة71 0,69

 ألسئلة  االستماع
 .عليها واإلجابة الطالب 

0,58 
 

 
0,73 

 تقومي على ـ القدرة66
 الطالب  معرفة مدى

 نتائج ابستخالص 
 التجارب 

0,64 
 

 
0,66 

 توجيه على ـ القدرة72
 تفكري تثري أسئلة

 الدرس يف الطالب 
 املعملي

0,45 
 

 
0,67 

 إعطاء على ـ القدرة67
 تقيس متنوعة أسئلة
 أهداف حتقيق مدى

 .املعملي الدرس

 
 

0,59 
 

 
 

0,72 

 ىعل  ـ القدرة73
 الطالب  مساعدة
 اإلجاابت  إىل للوصول

 نتائج حول الصحيحة
 .املعملية التجارب 

 
 

0,63 

 
 

0,64 

 متوازنة أسئلة ـ توجيه68
 الصعوبة حيث من

 أثناء يف والسهولة
 ويف املعملي الدرس
 .هنايته 

0,53 

 
 

0,67 

 تشجيع على ـ القدرة74
 الصحيحة اإلجاابت 
 ابستخدام للطالب 
 يف خمتلفة أساليب

 .املعملي رسالد

0,56 

 
 

0,65 
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 درجة بني االرتباط  املعامالت  قيمة  نإف السابق اجلدول يف يتضح  كما قلأ ف 0,01 الداللة عند دالة
 فنيات  ضوء يف املع ورجال مشيط ومخيس أهبا مدينة يف اليت املعرفات  حملور  الكلية والدرجة الفقرة

 موجبة ومجيعها (1-)و (1) بني والعالية وسطةاملت القيمة وهي .التفعيل ومدي املختربات  مع التعامل
 .املقياس لفقرات  الصدق من عالية  درجة يعكس مبا الداخلي االتساق من عالية  درجة وجود يعين مما

 من  العبارات  هي عبارة (74) على السابقة اجلداول تشمل

 :كالتايل داءلأل ابلنسبة الكلية  ابلدرجة احملاور ارتباط معامالت  أن يتضح اجلدول من (74-1) 

 ابلنسبةمحور  لل  الكلية والدرجة عبارة من عبارات احملور    كل بني احملاور  رتباطا معامالت  بلغت •
 (1) اقل من( 0.79( )0.70( )0.85( ) 0.84)  (0.72 بالرتتي  حسب ألداءملستوى ا

احملور    كل بني  احملاور   رتباطا معامالت  بلغت أيضا • عبارات  ر  محو لل  الكلية  والدرجة عبارة من 
اقل      (0.83) (0.89) (0.73) (0.82) (0.85)  الرتتيب  حسب ملدى التفعيل ابلنسبة

  (1)من
 االرتباط عامالت م قيمة نإف السابق اجلدول من يتضح كما 0,01 الداللة عند دالة عند دالة ومجيعها

 ضوء يف املع ورجال مشيط ومخيس أهبا مدينة يف املعرفات  حملور الكلية والدرجة الفقرة درجة بني
 ومجيعها  (1-)و  (1) بني والعالية  املتوسطة  القيمة وهي  .التفعيل ومدي املختربات  مع التعامل فنيات 
 لفقرات  الصدق من عالية درجة يعكس مبا  الداخلي االتساق من عالية  درجة  وجود  يعين مما  موجبة

 .املقياس

 .الدراسة  إلجراء مناسبة وأهنا األداة يف الثقة يؤكد وهذا
 :داةاأل ثبات .3

 ثبات  لقياس Cronbach Alpha Coefficient كرونباخ الفا استخدام طريق عن  األداة ثبات  حساب  مت
 :4) جدول) يف موضح  هو كما ككل ولألداة  حمور  لكل االستبانة

 
 :4) جدول)

 قيم معامل الفا كرونباخ

 معامل الفا حمور األداء املهن 
 الفاعلية األداء 
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 التخطيط حلة مر  يف املهين األداء حمور
 الكيمياء  خمترب يف للعمل واإلعداد

0.75 0.86 

 مع التعامل حمورحمور التنفيذ، 
 ة الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات 

0.78 0.86 

اشرتاطات األمن  ، حمور التنفيذحمور 
 والسالمة يف املخترب

0.82 0.89 

 0.88 0.87  املختربحمور تقومي األداء يف 

 0.96 0.93 األداء ككل 

 

لألداء  مرتفعة ابلنسبة ه وهي يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل الفا كرونباخ للمحاور مناسب
 مناسبة إلجراء الدراسة وأهناويؤكد الثقة يف األداة  0.96 وللفاعلية 0.93 بلغتحيث 

اثبته  ( غري 0حيث أن العبارات اليت أتخذ القيم )0-1حيث أن معامل الفاكرونباخ أيخذ القيم من 
 اثبته وصحيحة.  ( أو قريبة منه تعترب عبارة1بينما العبارات اليت أتخذ القيمة ) 

 :الدراسة إجراءات

 على عرضها مث منياحملك من عضوا20 على وعرضها  الدراسة  أداة وبناء املوافقة على احلصول بعد
 كحذف ديالت التع بعض احملكمون اقرتح حيث ،   هبا، املوصي التعديالت  وإجراء الرسالة، مشرف
القدرة على  واستبداهلا بعبارة )  مثل)القدرة على التعامل مع أجهزة املخترب بشكل عام(  العبارات  بعض

والكهرابئية   احلساسة  املوازين  استخدام  على  بكفاءة(،)القدرة  التقطري  أجهزة  مع  التعامل 
وتركيبه (بكفاءة األجهزة  توصيل  على  ا  إجراءاهت عاةمرا مع أخرى عبارات  واختصار (ا،)القدرة 

لتصبح  حملاليل املركزة وختفيف األمحاض املركزة إبضافتها للماء وليس العكس(ا القدرة على ختفيف(مثل
الصحيحة( ابلطريقة  املركزة  واألمحاض  املركزة  احملاليل  ختفيف  على   جديدةات  عبار  وإضافة )القدرة 

  العبارات  بعض صياغة وإعادةالب(  مثل ) القدرة على توجيه أسئلة تثري تفكري الط ،الثالث للمحور
 القدرة على توجيه أسئلة متوازنة من حيث الصعوبة والسهولة يف أثناء الدرس املعملي ويف هنايته( (مثل

 . عبارة  (74) يف النهائية صورهتا  يف األداة وتلخصت
بعد تقدمي    ةيالسعود العربية  ابململكة عسري مبنطقة والتعليم الرتبية  إدارة من موافقة على احلصول مت 
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العليا الدراسات  عمادة  من  موجه  مت  احملددة الفئة واستطالع األداة لتطبيق وذلك   خطاب  حيث   ،
، أما مدارس البنني فقد املعلمات العينة املستهدفة من  ت على  الذهاب ملدارس البنات وتوزيع االستباان

املعلمني،   من  املستهدفة  العينة  على  وتوزيعها  إرساهلا  هذامت  بني    و كان  متت    من  اليت  الصعوابت 
ه مع بداية إجازة املعلمني، لذلك  1438توزيع االستباانت هناية العام الدراسي  إضافة إىل مواجهتها،  

الدراسي   العام  بدية  االنتظار حىت  األمر  ذلك،  1439تطلب  بعد  أخرى  مرة  وتوزيعها  من ه  ايضاً 
بعض   بني  الطويلة  املسافة  مواجهتها  متت  اليت  السكن  الصعوابت  ومنطقة  الوقتاملدارس  ،  وضيق 

إجازة  اوعدم   على  مع كثرة    حلصول  مرات،  عدة  املدارس  لبعض  الذهاب  يتطلب  األمر  فكان 
ذلك    االستفسارات  بعد  معهم،  التعامل  يتم  الذين  واملعلمات  املعلمني  أمناط   مجعمت  واختالف 

 ، اإلحصائية ابملعاجلة للقيام متهيداً  ستباانت وفرزهااال

 التعليم إلدارة اتبعة تعليمية مكاتب ةثالث يف كيمياء  ومعلمة معلم 90 على األداة توزيع مت حيث
 (2018 ــه1439 الدراسي العام من لثاينا الفصل يف (املع رجال ـ مشيطـ مخيس ـ أهبا) عسري مبنطقة

_2019 ) 

 املعاجلة مث ومن وفرزها ،مراجعتها متت (،معلمة 19و معلم  56) منها استبانة75  ىعل  الرد ومت
 ا. هل اإلحصائية

األولية  إعداد    إىل ابإلضافة الدراسة أدبيات  على االطالع  مت األول السؤال على ولإلجابة  الصورة 
مت  املهارات،  من    لقائمة  الثانوية  املرحلة  الكيمياء يف  لتدريس  الالزمة  العملية  ابملهارات  قائمة  إعداد 

 خالل:
 . فحص مقررات الكيمياء للمرحلة الثانوية •
 فحص توصيف مقررات التدريب امليداين اليت يتم تدريبها للطالب املعلمني. •
 االطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة  •

 

 استبانة إىل ابإلضافة األدبيات، على االطالع مت والثالث ين،الثا نيالسؤال على ولإلجابة
 الرابع السؤال  على ولإلجابة هلا،  يمياءالك معلمي مراعاة ومدى ،املختربات  مع التعامل فنيات  توضح

 .املقرتح التصور وإجراءات  أسس ووضع ،هلا التوصل مت اليت النتائج استخالص  يتم

املقرت  التصور  بناء  الكيفية يف  األساليب  اتباع أحد  العلمية وهو أسلوب حيث مت  البحوث  ح يف 
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البحوث اليت متت يف املاضي    حتليل النظم، وهذ التصور هو عبارة عن فكرة هتدف إىل قطف نتائج
واحلاضر بتصور جديد يف املستقبل، وهذا التصور هو ختطيط مستقبلي يبىن على نتائج فعلية ميدانية  

   :ويف هذا التصور قامت الباحثة
لة  إبعداد استبانة عبارة عن جمموعة من املهارات العملية الالزمة لتدريس مادة الكيمياء ابملرح .1

اس األداء املهين للمهارة )عايل_ متوسط_ منخفض_ ضعيف( ومدى  الثانوية، حيث يتم قي
التفعيل هلا )دائمًا_ احيااًن_ مل تفعل( يف الثالث مراحل إلعداد الدرس العملي )مرحلة  

 التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقومي(. 
 الرتكاز على نتائج البحث احلايل.ا .2
 تاليف األخطاء يف اجملتمع الذي متت دراسته.  .3
 التوصيات.اغة التصور املستقبلي يف صورة موسعة من صي .4

 :اإلحصائية األساليب
 (spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم برانمج استخدام طريق عن النتائج  حتليلمت 
 :التالية  واألساليب الطرق ابستخدام ابلدراسة اخلاصة اإلحصائية املعاجلة وجرت  

 والرتبة  احلسايب طواملتوس والتكرارات  املئوية النسب •
 .الدراسة أداة ثبات  معامل لتحديد كرونباخ الفا معاملحساب  •
 .االتساق الداخلي ملعرفة بريسون االرتباط معاملحساب  •
   حتليل التباين، اختبار ث  •

 
 
 

 املقرتح  التصور                               
 

 :املقرتح التصور تقدمي من اهلدف
 لتنشئة الالزم النجاح هلا حتقق اليت األساسية احملاور من كثرياً  لتعليميةوا الرتبوية العملية تتضمن
 احملاور  هذه وتبدأ واالزدهار،  والرخاء التقدم حمققة اجملتمع يف فاعلة صاحلة تنشئة  البشرية األجيال
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 حقيقلت واملدرسة املعلم يتبعها  اليت املناشط  وأوجه الوسائل مث له، والتخطيط التعليم، أهداف بتحديد
 التالية املراحل لتحديد األهداف، ضوء  يف تنفيذه مت  ملا  التقومي  عملية أتيت وأخرياً  األهداف، هذه

 .التعليم الستمرارية  الالزمة

 اإلميان يتطلب حيث .التعليمية العملية خمرجات  جودة  يف أتثرياً  العوامل أكثر من املعلم ويعد
 تعد كما اخلدمة، أثناء  تدريبه عملية على الضوء من زيدامل تركيز التعليمية املنظومة يف املعلم بدور
 تعليم يف املعلم به يقوم الذي  الدور ألمهية وذلك  األذهان، تشغل اليت القضااي من املعلم إعداد قضية

 األساسية  الركيزة ابعتبارهم املعلمني هؤالء إعداد كيفية الرتبويني يشغل ما أهم ولعل املتوالية، األجيال
 ( م2006،عبيدمجانة ) التعليم طويرت لعملية

 تربيتهم وأساليب الطالب  على املباشر فتأثريه  الرتبوي، النظام عناصر أهم من املعلم ويعترب
 ووظيفياً،  وفنياً  مهنياً  إعداداً  يعد أن ينبغي أنه يعين وهذا إعداده، بكيفية االهتمام يتطلب وتعليمهم
 .بنجاح املهين بدوره القيام من يتمكن حىت واجتماعياً  وثقافياً،

 أهداف حتقيق على والقادرين األكفاء املعلمني لتوفري اجملتمع حاجات  تلبية  إىل السعي وإن
 اليت التدريبية الدورات  تكون أن يتطلب متكاماًل، شامالً  إعداداً  النشء إعداد يف املتمثلة الرتبية

 لكل املناسبة التعليمية واألساليب ربات اخل تقدم عصرية برامج وأثناءها  اخلدمة قبل املعلمون يتلقاها
 لذلك  نتيجة ومصادره، وحمتواه التعليم أهداف من احلديثة التطورات  متطلبات  مع تتناسب مرحلة
 بناء سيتوىل ملن املختلفة للجوانب أتسيسية عملية أهنا على املعلم تدريب بعملية االهتمام من البد

 معلم دون  يتم ال التدريس وطرق  املناهج يف حتديث أو  ي تربو  تغيري أي إحداث  فإن  .املستقبل أجيال
 (2005)ابوجاللة، التغيري هذا إحداث  من متكنه الكفاية من قدر على يكون

 
 :املقرتح التصور عليها يرتكز  اليت احملاور

 :هي أساسية أبعاد ثالثة  من التعليمية الكفاايت  وتتشكل

 مهام ألداء الضرورية، العقلية والقدرات  فيةاملعر  العمليات  جمموع من يتألف  والذي  :املعريف .1
 .الكفاية

 ميكن اليت واحلركات  األعمال جمموعة من يتألف  الذي األدائي السلوك يشمل والذيي:  املهار  .2
 .مالحظتها
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 مبا الكفاية مبهام تتصل اليت اإلجيابية واملواقف االجتاهات  مجلة على يشتمل والذي:  الوجداين .3
  التنفيذ يف والدقة احلرص وتوخي واألمانة، االلتزام فيها
 قدراهتا وحشد البشرية، الطاقات  تفجري يف ةوسيل  احلديث العصر يف الرتبية أصبحت لقد

 يتم أيديهم وعلى احلضارة، صرح كاهلهم على  تقع الذين البشر بناء فن فهي مبستواها، واالرتقاء
 عند إليها توجه اليت  اللوم ارات إش ذلك  على يدل ما أبرز ولعل األخرى، العلم جماالت  يف التقدم
 تطورت  قد ومناهجها وطرقها الرتبية أساليب كانت وإذا .اجملتمع يف مشكلة  أي ظهور أو تراجع

 وال .وكفاءة فاعلية، أبكثرها بينة على الرتبوي اجملال يف العاملني يكون أن األمهية فمن وتنوعت،
 بتحديد وينتهي مشكالته،  وحتديد الواقع بتصوير يبدأ الذي  ابلتدريب إال ذلك  يتحقق أن ميكن
.  به  احمليطة األشياء مسات  على والتعرف والعقبات، للمشكالت، حل وتقدمي النجاح، مدى

 م(2005 ،)لؤلؤة البعداين
 للتنمية األساسية الضرورات  من اخلدمة أثناء التدريب أن م(2004(يوسف منال  وبينت

 العلمية، والتطورات  التغريات  مواكبة على اعدهتمومس  املعلمني كفاءة لرفع املستمرة  املهنية 
 وكيفية املتجددة، الواقعية املشكالت  أهم على التعرف جانب إىل واجملتمعية، واملهنية والتكنولوجية

  .الكفاءة من ممكنة  درجة أبعلى املتطورة أدوارهم أداء على قادرين جيعلهم مما عليها، التغلب

 عجلة لدفع وسيلة يعترب أبنه  اخلدمة أثناء التدريب مهية أ    (م2019)مسر الردادي  وأوضحت
 العاملني وإعداد والتعلم، التعليم بطرق  لالرتقاء وأداة هلا،  النجاح سبل وتوفري التعليمية،  اخلطة

 هبم، احمليطة املتغريات  ملواجهة  قدراهتم وتطوير توجيههم،  وإعادة  اجلديدة، ومهامهم ألدوارهم
 وطريقة والسريع، احلديث والتطور التقدم ملواكبة أسلوب  أنه جانب إىل م، هل املوكلة واملسئوليات 

 يف البشرية الطاقات  ومنو والرتبوية،  التعليمية العملية  يف املشرتكني بني اإلنسانية العالقات  لتحسني
  .أفضل حنو  على واستثمارها والعلمية، والثقافية املهنية  اجلوانب

 أن على " (170 (املادة يف السعودية العربية  اململكة يف مالتعلي سياسة عليه أكدت  ما وهذا
 نصت كما ."وخرباهتم معلوماهتم وجتديد مستواهم  لرفع مستمرة عملية يعد املعلمني تدريب

 التدريبية للدورات  كافية  عناية تعطي أن املختصة اجلهات  على جيب " أنه على)196(املادة
 وزارة) (".اجلديدة واملهارات  املعلومات  وكسب اخلربات، خلرتسي للمعلم التوعية  ودورات  والتجديدية

 ( ه1423والتعليم، الرتبية
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 سعود آل العزيز عبد  بن هللا  عبد امللك  الشريفني احلرمني خادم توجيهات  مع  متفقاً  هذا وأييت
 دعامة متثل لبشرية ا القوى تنمية " :بقوله  املواطنني وأبنائه  إلخوانه  وجهها  اليت الكلمة يف  ــــــ هللا  رمحه  ـــــ

 وامتد املتعددة،  بفئاته والتدريب  وبناتنا  أبنائنا تعليم على اإلنفاق  واصلنا  فقد الشاملة للتنمية  أساسية 
 وسائل وإدخال واملعلمات، للمعلمني والتعليمية الرتبوية القدرات  مستوى رفع  متطلبات  إىل اهتمامنا
 على وحرصها  الدولة عزم على دليل أكرب دجن الكلمة هذه ويف ."األداء لتحسني حديثة تعليمية

 وبعدها .الثالثة األلفية عصر مع تتماشى اجلودة عالية خمرجات  إىل وصوال التعليم تطوير يف االستمرار
 من رئيسة برامج أربع يضم الذي العام التعليم لتطوير العزيز عبد بن هللا عبد امللك  مشروع إقرار صدر

  م(2007العنزي،). واملعلمات  علمنيامل أتهيل إعادة برانمج ضمنها

 وقد الرتبوي للتدريب  كبرية أمهية أولت قد السعودية العربية ابململكة والتعليم الرتبية  وزارة  نإ
 وخطط معامل أرست واليت واالبتعاث، الرتبوي للتدريب العامة اإلدارة إنشاء يف ذلك  متثل

 وذلك  .واحملافظات  املناطق يف والتعليم الرتبية وإدارات  الوزارة، مستوى على التدريب واسرتاتيجيات 
 لتدريب مستقل مركز إبنشاء والقاضي هـ13/9/1417 يف 3602 رقم املعارف وزير لقرار وفقاً 

 املعلمني، رأسهم وعلى التعليمية  الوظائف  لشاغلي التدريبية  الربامج لتنفيذ  تعليم إدارة  كل يف املعلمني
 الرتبية  وزارة منسويب من األكثر الفئة ألهنم نظراً  هلم ومتنوعة  كثرية تدريبية برامج  الوزارة خصصت وقد

  :التالية  األهداف لتحقيق تسعى الرتبوية املراكز وهذه والتعليم،

  .اخلدمة أثناء التعليم ملنسويب املعريف النمو فرص توفري  .1
  .للتدريب العلمية واملهارات  واخلربات، املعارف  تطوير  .2
  .عالية  وفعالية بكفاءة األهداف لتحقيق التعليم منسويب أداء حتسني  .3
  .التدريبية االحتياجات  وفق املناسبة التدريبية الربامج تقدمي  .4
 من الواردة  املركزية والربامج املنطقة،  مستوى على للمعلمني احمللي التدريب وبرامج  خطط تنفيذ  .5

 .الوزارة
  .املتدربني على التدريبية  الربامج أثر وتقومي  متابعة  .6

 :املقرتح التصور  تقدمي مربرات
 احلايل الواقع أن إال الكيمياء وخصوصاً  العلوم ملعلمي التدريب حيتلها اليت األمهية تلك  من ابلرغم

 ( السابقة الدراسات  من العديد إليه  توصلت ما وهذا القصور  أوجه من العديد يعاين التدريبية  للربامج
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 طرق  استخدام يف الكافية اخلربة لديهم  يوجد ال العلوم معلمي أبن (ه1430رشيد؛2019, داديالر 
 بطرق اخلاصة التدريبية الربامج لقلة وذلك  العلمية، املختربات   مع التعامل يف احلديثة التدريس
 نوعية  االعتبار  يف األخذ ضرورة  مع  ،موحداً  يكون أال جيب التدريبية  الربامج حمتوى  وأن  التدريس
 وضرورة احتياجاته،  مع متمشياً  التدريب  يكون حىت  بتدريسها  املتدرب  وميق اليت  الدراسية املقررات 

 مادة لكل  أن اعتبار  على  الكيمياء  مبادة اخلاصة التدريس  مهارات  لتنمية  مكثفة  تدريبية برامج إعداد
 ألن وذلك  ,لتعلمها املوضوعة األهداف وفق حتقيقها إىل تسعى اليت املعينة ومهاراهتا  ,اخلاصة طبيعتها

 إىل تسعى اليت املعينة وأهدافها اخلاصة، التعليمية جوانبها هلا األخرى املواد من كغريها الكيمياء ادةم
 .لتدريسها  الالزمة املهارات  مث ومن، حتقيقها

 العلوم معلمي لتدريب احلديثة االجتاهات  من أن  (2004) يوسف منال  مع  الباحثة وتتفق
 للمعلم التدريبية االحتياجات  حتديد ضرورة واألجنبية العربية لالدو  معظم هبا  هتتم واليت اخلدمة أثناء
 من والبد املختلفة، االحتياجات  تلك  ملواجهة تتنوع  الربامج تلك  فإن وابلتايل ضوئها،  يف الربامج لبناء

  .للمعلمني التدريبية االحتياجات  حتديد  مهمتها مراكز إنشاء

 عليها تبىن  اليت الطرق  ألحدث  مسايرته من دالب كان  أهدافه التدرييب الربانمج حيقق ولكي
 وتطوير إعداد لربامج املستمر التقييم أبمهية واالهتمام الشاملة، اجلودة معايري وهي التدريبية الربامج

 م( 2008،زيتون (العاملية املعايري ملتطلبات  متهاءمال مدى ومعرفة التدريبية، والدورات  املعلمني
 والتقين املهين والتدريب الفين للتعليم الرابع  السعودي راملؤمت توصيات  ضمن من كان كما

 األكادميي واالعتماد  الشاملة اجلودة لتطبيق السعي ضرورة ( 2006) ديسمرب يف ابلرايض  عقد والذي
 (اجلودة من عايل مستوى إىل والتعليم التدريب خمرجات  ترتقي حىت والتعليم التدريب يف

  ه(1427،دالسي
 على مبين دقيق وتقومي ملعايري التعليم منظومة خضوع ضرورة على م(2004)البهواشي  وأكد

 من ولكن العلمية الناحية  من فقط ليس  وإعداده املعلم تدريب بربامج واالهتمام علمية، أسس
 .عصرية تقنيات  ابستخدام تدريسها  وتنفيذ العلمية، للمادة  واملعاجلة اإلعداد مثل أخرى جوانب

 التدريبية الربامج بناء  يتم ضوئها ويف التدريبية االحتياجات  وحتديد س قيا ضرورة  الباحثة وترى
 م. العلو  شىت يف والتكنولوجي العلمي والتقدم التطور ملواكبة ،  املناسبة

 التصور املقرتح أبسلوب النظم: 
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من االجتاهات احلديثة يف إعداد  Systems Approach أسلوب النظم( أن 2004ذكرت املنتشري )
، وقد جاء هذا األسلوب نتيجة للثورة العلمية التكنولوجية  New Trends in Teacher Education املعلم

يف احلقل الرتبوي، ويتعامل مع أي ظاهرة تربوية على أهنا تشكل نظاماً متكامالً له عناصره ومكوانته  
هوم النظام  وعالقاته وعملياته اليت تسعي إىل حتقيق األهداف احملددة. ويقوم هذا األسلوب على مف

 ة.تحقيق هدف معني وفقاً خلطة مرسومالذي يعرف أبنه جمموعة من األجزاء اليت ترتابط فيما بينها ل
ويعرف النظام أيضاً أبنه “الكيان املتكامل الذي يتكون من أجزاء متداخلة تقوم بينها عالقات 

حيققه النظام كله” )احليلة متبادلة من أجل أداء وظائف تكون حمصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي 
,2002). 

ويعرف إجرائياً: أبنه “جمموعة من العالقات واملكوانت املرتابطة يؤثر كل منها يف اآلخر ويتأثر به  
ويتكامل مع أنظمة فرعية وأنظمة نظرية يسرتشد هبا عند تصميم برانمج إعداد املعلم متكن من التقدم 

نظام وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب لألجزاء اليت  حنو حتقيق األهداف اليت حددهتا مهمة ال
 .يتألف منها النظام كله
 نشأة أسلوب النظم 

م بسبب ازدايد معدل سرعة التغيري، والنظرة إىل    1960ظهر استخدامه يف عام يف اجملال الرتبوي     
ئل عند اختيار الطرق  املستقبل، وقدرته على املساعدة يف التفكري والتحليل العميقني واملقارنة بني البدا 

 .( 2004، ابوزير ) والوسائل املناسبة عند تنفيذ الوظائف الرتبوية املختلفة
 مبادئ إعداد وتدريب املعلمني كنظام 

يعرب كل مبدأ من مبادئ مدخل النظم عن قاعدة يسرتشد هبا عند تصميم برانمج إعداد املعلم وهذه 
 :املبادئ هي

عضوية متكاملة وأن أي خلل يف أي مكون يؤثر يف املكوانت  تعمل مجيع مكوانت النظام كوحدة -1
 .األخرى وعلى انتج النظام ككل

 .تفاعل النظام مع مكوانته ومع أنظمة نظرية أخرى ومع أنظمة أكرب-2
 .يشتق لكل نظام أهداف عامة وأهداف خاصة وتكون األهداف اخلاصة قابلة للقياس واملالحظة-3
بدائل متعددة واسرتاتيجيات ونشاطات متنوعة للوصول إىل األهداف يقوم هذا االجتاه على وضع -4

 بفاعلية عالية
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يراعي املصمم وفق هذا األسلوب اهتمام الطالب املعلمني وحاجاهتم وقدراهتم ويراعي الفروق -5
 .بينهم وحاجات النظام التعليمي والتدرييب من جهة أخرى

 .ايته يتم تقومي النظام ابملوازنة بني فاعليته وكف-6
 أسلوب النظم وإعداد املعلم 

 :يتم تطبيق أسلوب النظم يف إعداد املعلمني عن طريق
 .حتديد مدخالت النظام لدى املعلم-
 .حتديد خمرجات النظام عند مستوايت اإلتقان أي الكفاايت احملددة يف الربانمج -

 :عمليات أسلوب النظام فتتمثل يف أربعة حماور رئيسة هي
اجعة ما بني مدخالت النظام وخمرجاته، كما تربط بني مجيع عمليات النظام ويتم تربط التغذية الر 

 .التعديل على أساسها
أواًل: مرحلة التصميم: وتشمل هذه املرحلة حتديد الفلسفة الرتبوية للربانمج، واألهداف العامة  •

يات التقومي  واخلاصة، واختيار اخلربات التعليمية، واألنشطة والتقنيات الرتبوية، واسرتاتيج
 .املختلفة سواء كان التقومي تكوينياً أو هنائياً 

اثنياً: مرحلة اإلعداد للتطبيق: وتتضمن حتديداً السرتاتيجيات التعليم والتعلم، واختيار املصادر   •
 .والتقنيات الرتبوية

 .بقتنياثلثا: مرحلة التطبيق واإلدارة: وفيها يتم تنفيذ ما مت تصميمه وختطيطه يف املرحلتني السا •
رابعاً: مرحلة التقومي: وفيها يتم قياس نتائج التعليم، وذلك للحكم على كفاءة األنشطة  •

 .التعليمية، والطرق والوسائل التعليمية
إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتألف من أربعة أجزاء رئيسة هي:   إن برانمجوبذلك ميكن القول 

 ( 2006اجلهراين،)
العناصر اليت تكون النظم، وتسهم يف حتقيق هدف أو أهداف حمددة،  : وتشمل مجيع املدخالت -1

اإلعداد، واألهداف، واحملتوى،   )برانمجومن األمثلة على مدخالت النظام يف نظام تكوين املعلم 
واألساليب، والبيئة التعليمية، والطالب املعلمني واإلداريني واملدرسني، واملوارد املالية واألجهزة  

 .ليميةوالوسائل التع
: وهي سلسلة من اإلجراءات والتفاعالت النشطة اليت حتدث بني عناصر مدخالت  العمليات -2
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 .النظام، من أجل توفري الظروف املالئمة، لتحويل هذه املدخالت إىل خمرجات يراد حتقيقها
 : وهي النتائج النهائية اليت حيققها النظام، وخمرجات إعداد املعلم هي املعلم ذواملخرجات -3

املواصفات املرغوبة يف ضوء أهداف برانمج اإلعداد )املعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات( ويف  
أجيال من املعلمني املؤهلني للقيام بواجباهتم يف تربية األجيال على النحو املنشود، يف ضوء األهداف 

 .احملددة
وحتليلها، يف ضوء متثل ما تسفر عنه عملية تقومي املخرجات  وهي الراجعة:التغذية   -4

األهداف املوضوعة للنظام، وهي تعطي مؤشرات عن مدى حتقيق األهداف وإجنازها،  
وتوضح نواحي القوة والضعف يف أي جزء من األجزاء األخرى للنظام، وعلى أساسها يتم  

 .تعديل أو تغيري أو إضافة أو حذف أي شيء ابلنظام 
 

 النموذج العام ألسلوب النظم 

 العام ألسلوب النظم  النموذج :1شكل 
 
 

 ( 2004املنتشري،مراحل تطبيق أسلوب النظم يف برامج إعداد املعلم: )
إن تطبيق حمتوايت برانمج النظم يفرض على مؤسسات اإلعداد اليت تتبعه أن تقوم ابتباع بعض  
ا  اخلطوات الالزمة، والبد من مراعاة الرتتيب عند تنفيذ هذه اخلطوات، وهذه اخلطوات ميكن بياهن

 :على النحو التايل
حتديد موضوع النظام وتعريفه: فيتم توضيح طبيعة املوضوع املدروس، واألفراد املرتبطني به، ودراسة   1

اجملتمع الذي سيطبق فيه النظام، وحتديد اإلمكاانت والتسهيالت املكانية والزمانية واملالية املتعلقة  
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 .ابلنظام
س: حتديد احتياجات الطالب املعلمني، وكل ما سيحتاجون إليه  حتليل الواقع امليداين لعملية التدري-2

من التعليم والتدريب، فهم احلجر األساسي الذي يقوم عليه الربانمج، لذا البد من حتديد خصائصهم 
 .من حيث قدراهتم، وحاجاهتم، وميوهلم، ومستواهم االجتماعي واالقتصادي

أهداف عامة كبرية يسعى برانمج اإلعداد إىل حتديد األهداف العامة لربانمج اإلعداد: وهي -3
حتقيقها خالل فرتة دراسة الطالب املعلم يف مؤسسة اإلعداد. وهذه األهداف تتميز ابلعمومية يف  

 .صياغتها 
حتديد األهداف السلوكية للربانمج: وذلك عن طريق حتويل األهداف العامة إىل أهداف سلوكية -4

وكل مادة حتتوي على أهداف إجرائية أصغر. وحتقيق جممل   إجرائية تصاغ لكل مادة ولكل شعبة،
هذه األهداف حيقق األهداف العامة. وتكون صياغة هذه األهداف بصورة علمية سليمة فيتم حتديد  

السلوك املتوقع أداؤه بشكل قابل للقياس، وتوضيح معيار األداء أي درجة السلوك املقبول. حىت  
 .لية مضمون برانمج اإلعدادمتكننا من التقدير املوضوعي لفاع

حتديد حمتوى الربانمج: أي ترمجة الكفاايت واألهداف إىل واقع دراسي، من خالل حتديد -5
املعلومات واملهارات والقيم املرغوبة يف إعداد املعلم، وحتديد اسرتاتيجيات تقدمي احملتوى للطالب 

ائل االتصال التعليمية وفقاً خلصائص  املعلمني ومستوى األسلوب اللغوي وطرق التعليم والتعلم، ووس
املتعلمني، وإمكاانت البيئة التعليمية. وكل ذلك من أجل أن يتم يف هذا الربانمج إكساب الطالب  

 .املعلمني الكفاايت الالزمة وإتقاهنم هلا، الجتياز برانمج إعدادهم
فري األجهزة واألدوات حتديد اإلمكاانت واخلدمات املساندة: وتشمل تنظيم اجلدول الدراسي، وتو -6

والكتب واملواصالت واخلدمات املكتبية. ووضع بدائل تعليمية وتدريبية متعددة ليختار الطالب املعلم 
منها ما يراه مناسبا، وتكون هذه اخليارات مناسبة ملختلف أنواع الطالب املعلمني، ومراعية للفروق 

 .الفردية بينهم
ب النظم يعتمد على التقومي املستمر، وعملية التقومي تبدأ من أدوات القياس والتقومي: فأسلو  بناء-7

يف تصحيح األخطاء وتقوميها. حيث   التغذية الراجعة أول مراحل تنفيذ الربانمج، ويتم االستفادة من
يبني مسار التغذية الراجعة مدى حتقيق األهداف املرحلية واألغراض السلوكية. فإذا كانت داللة  

ذلك يؤكد الربانمج ويثبت مساره، أما إذا كانت داللة التقومي خاطئة فيجري  التقومي صحيحة، فإن 
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 .تصحيح مسار الربانمج، قبل احنرافه الكبري عن أهداف
جتريب الربانمج: وتكون عملية التجريب هذه مبدئية، واهلدف منها تقومي الربانمج من أجل تطويره -8

ى عينة ممثلة من املتعلمني يف مواقف تعليمية واقعية،  قبل التنفيذ الفعلي له. ويتم جتريب الربانمج عل 
ويتم تقومي نتائج التعلم ابستخدام مقاييس أداء يتم وضعها لقياس مدى حتقق األهداف. ويعتمد  

أسلوب النظم على التطوير املستمر من خالل التجارب الفردية واالستطالعية، ويف ضوئها  
الشاملة لكافة عمليات الربانمج   التقومي  نتائجون يف ضوء والتحسني. وعملية التطوير تك التعديل يتم

 .ومجيع مراحلها، ومجيع عناصر الربانمج
التطبيق الفعلي للربانمج: بعد أن يتم تعديل أي خلل ظهر لنا خالل عملية التجريب للربانمج، -9

ا يف الربانمج، يف  فبعد االنتهاء من تقومي الربانمج املبدئي يتم تعديل جوانب الضعف اليت مت اكتشافه
 .كل خطوة من خطوات الربانمج، وبذلك يصبح الربانمج جاهزاً للتطبيق مرة أخرى

 خصائص برانمج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم
يعد برانمج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم من الربامج اليت هتتم إبعداد الكوادر التعليمية، ومن 

اد املعلم يف ضوء أسلوب النظم نستطيع الوقوف على بعض  خالل العرض السابق لنظام إعد
 :اخلصائص اليت تكمن يف هذا النظام، وهي على النحو التايل

إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم هو أسلوب يهتم ابلنظرة الكلية لألحداث واملواقف،  -1
ال ينظر إىل النتائج  فالنظام كل متكامل يتكون من عناصر متفاعلة. فهو نظام شامل ومرتابط، ف

 .منفصلة عن املقدمات أو العمليات، بل كليهما مكمل لآلخر
إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم هو منهج حتليلي يتميز بقدرته على التحليل، فيحلل عملية -2

إعداد املعلم إىل أجزاء صغرية بناء على سلوك املعلم يف مهنة التدريس. فهو نظام حيلل سلوك أو 
فة أي حدث أو موقف أو نظام، ويف نفس الوقت حيلل اهليكل العام للنظام، وذلك يف إطار  وظي

 .النظرة الكلية، ويف إطار العالقات املتبادلة بني عناصر النظام
إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يساعد على الربط بني النظرية والتطبيق، وبني العلم -3

يت يطبق فيها. فكل ما يتم دراسته نظرايً يستلزم أن يتم تطبيقه وممارسته  واملمارسة يف كافة اجملاالت ال
 .حىت ميكن اعتبار أن عملية اإلعداد انجحة

إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يهتم بنقطة البدء الواقعية للنظام كانطالق للعمل ودراسة  -4
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لمني، وحيدد احتياجاهتم، وما هي أبرز  الواقع دراسة دقيقة. فهو حيلل الواقع امليداين للطالب املع
 .جوانب القوة لديهم فيعضدها، وما هي أبرز جوانب الضعف عندهم فيقويها

إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يقوم على أساس العالقات املتبادلة بني عناصره التفاعل -5 
ملية اإلعداد، لذلك املستمر بينهما، فكل عنصر يؤثر بشكل أساسي على العناصر األخرى يف ع

فعملية التغذية الراجعة تتطلب مراجعة كافة عناصر عملية إعداد املعلم، وليس االقتصار على عنصر 
 .منها دون غريها من العناصر

إن إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز مبرونة العمليات، فهي ليست جامدة بل تتيح فرصة  -6
لل يف عملية اإلعداد فإنه يتم اكتشافه يف عملية التجريب، مث  للتعديل حبسب احلاجة، فعند وجود خ

يتم إصالح ذلك اخللل إما بتعديل يف العملية أو زايدة زمنها أو تقدميها أو أتخريها. وهذه املرونة ال  
توجد يف كثري من أنظمة إعداد املعلم املعمول هبا. فهذا النظام يتيح فرصة للتطوير وفق املتغريات 

خل النظام وخارجه. فأسلوب النظم دائم التطور وقابل للتجديد ابستمرار مما يسمح إبضافة  الطارئة دا
اجلديد يف جمال املعرفة، وهذا يكفل التطوير املستمر ملواجهة املتغريات الثقافية السريعة يف عاملنا  

 .املعاصر
ا حتديداً سلوكياً.  إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز بوضوح أهداف النظام، وحتديده إن-7

فكل هدف حمدد بشكل إجرائي وميكن مالحظته وقياسه وحتديد املدة الزمنية الالزمة لتحقيقه، وأي  
فشل يف حتقيق أهداف نظام اإلعداد ميكن مراجعة صياغة األهداف أو مراجعة العمليات مما يسهل  

وات اإلجرائية اليت تلي  الوصول إىل مكان اخللل وإصالحه. ووضوح اهلدف يساعد على اتباع اخلط
 .حتديد األهداف يف مرحليت تنفيذ النظام وتقوميه

إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يبدأ بتحديد حاجات ومتطلبات النظام البشري واملادي،   إن-8
سواء من العناصر املكونة للنظام أو األدوات الالزمة للقيام ابلعمليات، وحتديد الطاقات البشرية 

، واإلمكاانت املادية الالزمة لعملية إعداد املعلم وفق هذا النظام. وهذه اخلاصية تساعد على ونوعياهتا
 .معرفة مدى إمكانية تنفيذ النظام من عدمها

إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يعزز القدرات اإلنسانية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت  إن-9
عم ويعزز القيم اإلنسانية ويضعها يف منزلة عالية يف األولوايت.  اليت تواجهه يف الواقع العملي، كما يد

إن ميزة هذا النظام يف قدرته على حتليل كل العمليات بشكل دقيق ومفصل سهل القدرة على معرفة 
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جوانب الضعف والقوة لدى الطالب املعلمني، وساعد على إجياد البدائل املالئمة حلل املشكالت 
 .مج من خالل اختيار القرار املناسب ابختيار أفضل البدائل لعالج املشاكلاليت تعرتض تنفيذ الربان

نظام إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يسري يف خطوات منظمة متتابعة حنو حتقيق أهدافه،  إن-10
فكل خطوة على بساطتها أو صغرها البد أن تكون يف مكاهنا احملدد حىت يتم تنفيذ الربانمج بشكل 

خطوة هي خطوة معتمدة على اخلطوة اليت تسبقها، ويف نفس الوقت هي خطوة ممهدة   صحيح، وكل
 .لليت تليها

برانمج إعداد املعلم يف ضوء أسلوب النظم يتميز أبنه يراعي الفروق الفردية للمعلمني، فيتيح   إن-11
ناسب مع  هلم خيارات وبدائل عديدة، ويستبدل املقررات مبجموعة من اخلربات واملهارات اليت تت

معايري األداء اجليد، ويزودهم مبهارات وقدرات تتيح هلم مواصلة التعليم الذايت، وميتاز مبرونته وقابليته  
 .للتجديد ابستمرار

 إجيابيات إعداد املعلم وفق أسلوب النظم 
 :ن برانمج إعداد املعلم وفق هذا األسلوب يكتسب إجيابيات كثرية من أمهها إ

 .املعلم قبل اخلدمة وخالهلا، يعد عملية واحدة متكاملة ال انفصام فيهاالنظر إىل عملية إعداد  •
يتخلص من صورة املادة التقليدية، ليحل مكاهنا سلسلة من املعارف والقدرات واملهارات   •

 .التعليمية اليت تالئم معايري األداء اجليد
 .ايتيعمل أسلوب النظم على تفريد التعليم، ويساعد املتعلمني على التعلم الذ •
 .التقومي املستمر، وإدخال التعديالت، وتطوير الربانمج بصفة دائمة عملية-بنائهيف -يضمن  •

وابلتايل فإن برامج إعداد املعلم وفق أسلوب النظم عملية معقدة حتتاج إىل الكثري من اإلجراءات  
لى تطوير نفسها ذاتياً  وحتتاج إىل كثري من املعارف واملهارات إال إهنا متتاز ابلدقة والتنظيم والقدرة ع

 .املستمرة خالل مراحل التصميم والتنفيذ التغذية الراجعة من خالل
على أن يتضمن    Virtual realityاالفرتاضي    والواقع Multimediaوبرجميات الوسائط املتعددة   .1

 .رية عن أداء املتدرب كل خطوة فيه تغذية راجعة فو 
-Selfبربانجمهم التدرييب وتيسري فرص النمو الذايت    مشاركة املتدربني يف صنع القرارات املتعلقة .2

Actualization  املهنية الضرورية ملهنة التعليم المتالك املهارات والكفاايت . 
الت .3 أساليب    من  Individualized Training:  دريبتفريد  التدرييب  الربانمج  تضمني  خالل 
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النمو   تتفق وقدرات ومهارات كل متدرب مبا يساعده على  الذايت وفق معايري عامة تدريب 
 .على مجيع املتدربني يف الربانمج تنطبق

العلمية ك .4 والدراسات  البحوث  نتائج  وتُعد  أاستثمار  التدرييب  الربانمج  وحتسني  لتطوير  ساس 
من   التدرييب  الربانمج  بناء  يف  رئيسياً  عنصراً  النتائج  التحسيناأهذه  حنو جل  والتعديالت  ت 

 .برامج املستقبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 الفصل الرابع: 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتها
 مقدمة: 

 املعاجلة وستجرى ،البياانت  وتفسري بتحليل وذلك ، اإلحصائية  ابملعاجلة الفصل هذا يف الباحثةقامت 
 :التالية يبواألسال الطرق ابستخدام ابلدراسة  اخلاصة  اإلحصائية

الثالث اخلاص ابألداء  ن( لكل عبارات احملور األول، الثاين، حساب معامالت االرتباط )بريسو  •
 املختربات ومدى التفعيل. املهين يف ضوء فنيات التعامل مع

 عن للكشف الكيمياء معلمي استجاابت  متوسط  بني الفروق داللة ملعرفة التباين حتليل استخدام •
  يةالتدريب الدورات  أثر

استخدام اختبارات( ث لبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة يف متوسطات استجاابت أفراد  •
 ضوء فنيات التعامل مع املختربات  عينة الدراسة حول تطوير األداء املهين ملعلمي الكيمياء يف

 وفقاً لسنوات اخلربة.
 معلمي الستجاابت  الدراسة أداة عبارات  من عبارة  لكل والرتبة احلسايب املتوسط حساب  •

 .التفعيل ومدى األداء لقياس الكيمياء
ألداء املهين ملعلمي الكيمياء يف ضوء فنيات  ل  الرئيسية حاورلماملتوسطات احلسابية والرتبة ل •

 التعامل مع املختربات ومدى التفعيل.
  :(5.1) جدول

 ضوء يف  الكيمياء مملعل املهن ابألداء اخلاص األول احملور لعبارات بريسون  ارتباط معامالت
  .التفعيل ومدي املختربات مع التعامل فنيات

 .(الكيمياء خمترب  يف  للعمل واإلعداد  التخطيط  مرحلة يف  املهن األداء  حمور)

  العبارة رقم
 معامل
  احملور  االرتباط

  العبارة رقم

 معامل
 االرتباط
 احملور 

 أهداف حتديد على القدرةـ  1
 .املعملي الدرس

1.6 

 توافر من التأكد على رةالقدـ 8
 الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات 
 .املعملي العمل قبل الالزمة

,8 
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 صياغة على القدرةـ 2
 املعملي الدرس أهداف
 .للقياس قابلة بصورة

1 

 صالحية اختبار على القدرةـ 9
 العمل قبل الكيميائية  واملواد األدوات 
 .املعملي

0.3 

 استخدام على القدرةـ 3
 للدرس مناسب يدمته

 .املعملي

1 

 األدوات  ترتيب على القدرةـ 10
 أولوايت  حسب الكيميائية  واملواد

 .استعماهلا

1.6 

 خطة وضع على القدرةـ 4
 العمل خلطوات  مكتوبة
 .املعملي

0 

 التقرييب الزمن حتديد على القدرةـ  11
 خمترب يف التجارب  إلجراء الالزم

 .مناسبة بصورة الكيمياء

-1 

 استخدام على رةالقدـ 5
 يف املناسبة التدريس طرق

 .املعملي الدرس

0 
 التجارب  إجراء على القدرةـ 12

 الدرس وقت قبل الكيميائية  املعملية
 .مناسبة بفرتة املعملي

8.0 

 الفروق مراعاة على القدرةـ  6
 يف الطالب  بني الفردية
 .املعملي الدرس

0 

 التعليمات  حتديد على القدرةـ 13
 املهام عن للطالب  رتبة وامل الواضحة
 .املعملي  العمل أثناء املطلوبة

1 

 تقنيات  حتديد على القدرةـ  7
 للدرس مناسبة تعليمية
 .املعملي

1   

 يف  املهين األداء حمور  األول، احملور  يف  (1-13من)  العبارات  أن  يتضح  (5.1) اجلدول من •
 بني ما  قيمتها امالت ارتباطعلى مع حصلت الكيمياء خمترب يف للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة

 .(1,6)و (1-)
 على.استعماهلا أولوايت  حسب الكيميائية واملواد األدوات  ترتيب على القدرةـ  10 الفقرة حصلت •

ارتباطمع قيمة أعلى )1الفقرة حصلت بينما ، (1,6) بلغت حيث امل   حتديد على القدرةـ 
 يف التجارب  إلجراء الالزم التقرييب لزمنا حتديد على القدرةـ  11ي(  والفقرة)املعمل  الدرس أهداف

بينما أظهرت    (،1-حيث بلغت) ل قيمة معامل ارتباطاق على ) مناسبة بصورة الكيمياء خمترب
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 طرق استخدام على القدرةـ  5( و)العمل خلطوات  مكتوبة خطة وضع على القدرةـ  4العبارت )
 يف الطالب  بني الفردية  الفروق اةمراع على القدرةـ  6و) )املعملي الدرس يف املناسبة التدريس
وهذا ال يعين عدم وجود ارتباط ولكن ميكن أن يكون    ( 0قيم معامالت ارتباط )  )املعملي الدرس

 االرتباط غري خطي. 
 بني االرتباط عامالت م قيمة نإف السابق اجلدول يف يتضح كما قلأف 0,01 الداللة عند دالةوهي  
 ضوء يف املع ورجال مشيط ومخيس أهبا مدينة يف اليت ملعرفات ا حملور  الكلية والدرجة  الفقرة درجة
 ومجيعها-1)و  (1) بني والعالية  املتوسطة القيمة وهي التفعيل ومدي املختربات  مع التعامل فنيات 
 لفقرات  الصدق من عالية درجة يعكس مبا  الداخلي االتساق من عالية  درجة  وجود  يعين مما  موجبة

 .املقياس

  :(5.2) جدول
  .التنفيذ مرحلة يف  املهن ابألداء اخلاص الثان احملور لعبارات بريسون  ارتباط مالتمعا 

 .ة(الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات مع التعامل حمور)

  العبارة رقم
 معامل

  االرتباط
  العبارة رقم

 معامل
  االرتباط

 تصنيف على القدرةـ 14
 املخربية واألدوات  األجهزة

 .ظهاوحف الكيميائية
.5 

 العيارية احملاليل حتضري طرق إتقانـ  22
 .معني حملول لعمل الالزمة والكميات 

5 . 

 أمساء معرفة على القدرةـ 15
 املخربية واألجهزة األدوات 

 وفهم الكيميائية  واملواد
 .هبا اخلاصة التعليمات 

 الالزمة األوزان حتديد يف الدقةـ 23 1
 .الكيميائية  للتجارب 

7 . 

 مع التعامل لىع القدرةـ 16
 1- .بكفاءة التقطري أجهزة

 اخلواص مالحظة على القدرةـ 24
 اليت والتفاعالت  ،للمواد املختلفة
 .هلا حتدث 

9 . 

 1 األجهزة توصيل على القدرةـ 25 0 استخدام على القدرةـ 17



 

195 

 والكهرابئية احلساسة املوازين
 .بكفاءة

 .وتركيبها

 استخدام على القدرةـ 18
 .بنزن موقد

0 
 طرد جهاز استخدام على القدرةـ 26

 0 بكفاءة الغازات 

 استخدام على القدرةـ 19
 .وتنظيفها  الزجاجية األدوات 

1 
 الوسائل أنواع معرفة على القدرةـ 27

 .استخدامها وجماالت  التعليمية
1 

 استخدام على القدرةـ 20
 ونقلها السوائل لقياس  املاصة 

 .آخر إىل وعاء من

74 . 
 العرض جهاز شغيلت على القدرةـ 28
 عرض وأجهزة الكومبيوتر طريق عن

 .والشفافيات  والفيديو املتحركة األفالم

89 . 

 الصحيحة الطرق إتباعـ 21
   . 89 والقلوايت  األمحاض لتخفيف

 يف املهين ابألداء اخلاص  احملور الثاين يف ((14-28لعبارات من اا أن يتضح (5.2) اجلدول من
 .ة(الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات  مع املالتع حمور ) .التنفيذ مرحلة

 الكيميائية واملواد املخربية واألجهزة األدوات  أمساء معرفة على القدرةـ  15)  العبارات   حصلت
و)هبا اخلاصة التعليمات  وفهم ـ 25و)  وتنظيفها الزجاجية األدوات  استخدام على القدرةـ  19( 

ـ 16حصلت العبارة )  ابينم   .(1) قيمتها  ارتباط  ت معامال(  وتركيبها  األجهزة توصيل على القدرة
)  ىعل   .) بكفاءة  التقطري أجهزة مع التعامل على القدرة ارتباط  حصلت 1-معامل  (، كما 

 على القدرةـ  18( ) .بكفاءة والكهرابئية احلساسة املوازين استخدام على  القدرةـ  17العبارات )
).بنزن موقد استخدام معامل بكفاءة الغازات  طرد هازج استخدام على القدرةـ  26(  على   )
 وهذا ال يعين عدم وجود ارتباط ولكن ميكن أن يكون االرتباط غري خطي.( 0ارتباط ) 

 بني االرتباط معامالت  قيمة نإف السابق اجلدول يف يتضح كما قلأف 0,01 الداللة عند دالةوهي  
 ضوء يف املع ورجال مشيط ومخيس اأهب  مدينة يف اليت املعرفات  حملور  الكلية والدرجة  الفقرة درجة
 ومجيعها (1-)و (1) بني والعالية املتوسطة  القيمة وهي .التفعيل ومدي ،املختربات  مع التعامل فنيات 
 الفقرات  الصدق من عالية درجة يعكس مبا الداخلي االتساق من عالية درجة  وجود يعين مما موجبة

 .املقياس



 

196 

 :(5.3) جدول
 ملعلمي التنفيذ مرحلة يف  املهن ابألداء اخلاص الثان احملور باراتلع بريسون  ارتباط معامالت

 ور، حماملخترب  يف  العمل أداء حمورو  التفعيل ومدي املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء
 .املخترب  يف  السالمة اشرتاطات

  العبارة رقم

 معامل
 االرتباط
  احملور

  العبارة رقم

 معامل
 االرتباط
 احملور 

 الطالب  تعريف على القدرةـ 29
 من لالستفادة الطرق أبفضل
 .الكيمياء معمل

1 

 على التأكيد على القدرةـ 38
 أثناء حتدث  اليت املهمة النتائج 
 .الكيميائية التجربة إجراء

45 . 

 أهداف حتديد على القدرةـ 30
 1 .بدقة التجربة

 الصلبة املواد فصل على القدرةـ  39
 .ةصحيح بصورة السائلة عن

7 . 

 أدوات  حتضري على القدرةـ 31
 .واضح بشكل الكيميائية  التجربة

0 
 احملاليل فصل على القدرةـ 40

 .الفصل قمع ابستخدام والسوائل
5 . 

 أدوات  وضع على القدرةـ 32
 مكان  يف الكيميائية  التجربة ومواد

 .بسهولة الطالب  مجيع يشاهده

1 
 يف الطالب  إشراك على القدرةـ  41

 .التجارب  عمل
1 

 خطوات  إتباع على لقدرةـ ا33
 حملول حتضري على القدرةـ 42 1 .التجربة إلجراء منظمة

 1 .معني برتكيز

 الطالب  إكساب  على القدرةـ  34
 . 89 املعملي الدرس يف يدوية مهارات 

 احملاليل ختفيف على القدرةـ 43
 املركزة األمحاض وختفيف املركزة،

 .العكس وليس للماء  إبضافتها

3 . 

 الطالب  تدريب على القدرةـ 35
 العلمية املالحظات  كتابة على

 .التجربة لنتائج 
-.5 

 املعايرة إجراء على القدرةـ 44
 .والدليل السحاحة ابستعمال

4 . 
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 نتائج كتابة على القدرةـ 36
 جداول شكل على التجارب 

 .علمية بصورة
1 

 أنبوبة استخدام على القدرةـ 45
 إثناء الصحيح ابلشكل االختبار
 .التسخني

-1 

 أمساء توضيح على القدرةـ 37
 التفاعل يف الداخلة  املواد مجيع

 بعمل البدء  قبل منه والناجتة
 .التجربة

-.6 
 أسباب  تعليل على القدرةـ 46

 التجربة أثناء حتدث  اليت األخطاء
.7 

 املخترب يف  السالمة اشرتاطات ورحم
 يف األمان احتياطات  ـ مراعاة47

 واألدوات  زةاألجه مع التعامل
 املختربية

 التنفس بعمليات  ـ اإلملام56 . 7
 4.- .مبهارة الصناعي

 األمن إجراءات  ممارسة  ـ إتقان48
 جهاز  مع التعامل على ـ القدرة57 4.- .املخترب يف والسالمة

 1 للتنفس  مضغوط هواء على حيتوي

 اليت املخاطر بعض ـ إبراز49
 بعض استعمال سوء عن تنجم
 اللوحات  طريق عن ةاملخربي املواد

 .والتحذيرية اإلرشادية

5 . 
 طفاايت  استخدام على ـ القدرة58

 على الطالب  وتدريب احلريق
 .معها التعامل

1 

 مع الالزمة االحتياطات  ـ اختاذ50
 9.- .واحملرقة والسامة اخلطرة املواد

 جهاز  مع التعامل على ـ القدرة59
 الغاز تسرب  عن الكشف إنذار

 .والدخان
1 

 الرموز داللة معرفةـ 51
 على املوجودة  األمنية والتعليمات 

 .الكيميائية  العبوات 
-.3 

 الطالب  تدريب على ـ القدرة60
 الطوارئ خمارج استخدام على

 .آمنة بصورة
0 

 األمان احتياطات  ـ معرفة52
 املواد نقل على ـ القدرة61 1 التوصيالت  على املكتوبة

 0 .آلخر مكان من طرةاخل الكيميائية
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 .ابملخترب الكهرابئية 
 ملنع االحتياطات  ـ اختاذ53

 .املخترب يف احلريق حدوث 
0 

 املواد إتالف على القدرة .62
 غري والسائلة الصلبة الكيميائية

 .مناسبة  بطريقة املرغوبة

1 

 اإلسعافات  طرق ـ تنفيذ54
 يف حتدث  اليت لإلصاابت  األولية
 .املخترب

4. 

 ليةاألو  اإلسعافات  طرق  ـ إتباع 55
 نتيجة اختناق  حدوث  حالة يف

 .الغازات  لتسرب 
-5. 

 يف املهين ابألداء اخلاص  احملور الثاين يف( (29-46لعبارات من اا أن يتضح (5.3) اجلدول من
 .ة( الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات مع التعامل حمور) .التنفيذ مرحلة

(  .الكيمياء  معمل من لالستفادة  الطرق أبفضل الطالب  تعريف  على القدرةـ  29)  العبارات   حصلت
 التجربة ومواد أدوات  وضع على القدرةـ  32( و).بدقة التجربة أهداف حتديد على القدرةـ  30و)

 القدرةـ  41)و (  نتائج كتابة على القدرةـ  36( ).بسهولة الطالب  مجيع يشاهده مكان يف الكيميائية
على قيمة    (.معني برتكيز حملول حتضري على القدرةـ  42)و(  .التجارب  عمل يف الطالب  إشراك على

ارتباط) )  (.1معامل  العبارة  حصلت   ابلشكل االختبار أنبوبة استخدام على القدرةـ  45بينما 
).التسخني إثناء الصحيح قيم  على   )-1( عبارة  أظهرت   أدوات  حتضري على القدرةـ  31(. كما 
وهذا ال يعين عدم وجود ارتباط فقد يكون  ( 0( معامل ارتباط عند ).واضح بشكل الكيميائية التجربة

بنيهن متوسطة  قيم  اختذت  فقد  العبارات  بقية  اما  املتغريين،  بني  خطي  غري  ارتباط    ( 1- .1)  اك 
 الصدق من عالية  درجة يعكس مبا الداخلي االتساق من عالية درجة وجود يعين مما  موجبة  ومجيعها
 .املقياس الفقرات 

اجلدول العب(  5.3)  من  أن  )يتضح  الثاين يف  (47-61ارات من   يف املهين ابألداء اخلاص احملور 
 األمان احتياطات  ـ معرفة52)  ، حصلت العبارات املخترب  يف  السالمة اشرتاطات ورحم.  التنفيذ مرحلة

 على حيتوي  جهاز مع  التعامل على ـ القدرة57)  و(  .ابملخترب الكهرابئية التوصيالت  على املكتوبة
 التعامل على الطالب  وتدريب احلريق طفاايت  استخدام على ـ القدرة58) ( وللتنفس مضغوط هواء
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( على قيمة  .والدخان الغاز تسرب  عن الكشف إنذار جهاز مع التعامل على  ـ القدرة59)و(  .معها
( .املخترب يف احلريق حدوث  ملنع االحتياطات  ـ اختاذ53كما أظهرت العبارات )  (.1معامل ارتباط )

 على ـ القدرة61( و).آمنة بصورة الطوارئ خمارج استخدام على الطالب  دريبت على ـ القدرة60و)
)  (.آلخر  مكان من اخلطرة الكيميائية  املواد نقل عند  ارتباط  وجود  0معامل  عدم  يعين  ال  وهذا   )

 االحتياطات  ـ اختاذ50ارتباط فقد يكون هناك ارتباط غري خطي بني املتغريين. كما أظهرت العبارة )
 مما موجبة  ومجيعها  ( 9.-( بقيمة )1-( معامل ارتباط قريب ).واحملرقة والسامة اخلطرة املواد مع الالزمة

مع  .املقياس الفقرات  الصدق  من عالية درجة يعكس مبا الداخلي االتساق من عالية درجة وجود يعين
 .الشاذةوجود بعض القيم 

 

  :(5.4) جدول
ابألداء املهن يف مرحلة التقومي ملعلمي   اخلاص الثالث احملور لعبارات بريسون  ارتباط معامالت

  .املخترب  يف  األداء تقوميوحمور   الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات ومدى التفعيل

  العبارة رقم
 معامل

  االرتباط
  احملور

  العبارة رقم
 معامل

  االرتباط
  احملور

 مدى تقومي على ـ القدرة63
 اختيار يف الطالب  معرفة

 للتجربة املناسبة ألدوات ا
 .املعملية

 األسئلة عرض على ـ القدرة69 1
 0 .املعملي الدرس يف واضحة بصورة

 مدى تقومي على ـ القدرة64
 للتخطيط الطالب  معرفة

 املعملية للتجارب 
1 

 القوة نقاطا معرفة على ـ القدرة70
 خالل من الطالب  عند والضعف

 الدرس يف املناسبة  األسئلة طرح
 .ياملعمل 

0 

 مدى تقومي على ـ القدرة65
 ألسئلة االستماع على ـ القدرة71 1 التجارب  لتنفيذ الطالب  معرفة

 0.8 .عليها واإلجابة الطالب 
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 .املعملية
 مدى تقومي على ـ القدرة66

 ابستخالص الطالب  معرفة
 التجارب  نتائج 

1 
 تثري أسئلة توجيه على ـ القدرة72

 . 9 املعملي الدرس يف الطالب  تفكري

 أسئلة إعطاء على ـ القدرة67
 حتقيق مدى تقيس متنوعة
 .املعملي الدرس أهداف

1 
 الطالب  مساعدة على ـ القدرة73

 الصحيحة اإلجاابت  إىل للوصول
 .املعملية التجارب  نتائج  حول

7 . 

 من متوازنة أسئلة ـ توجيه68
 يف والسهولة الصعوبة حيث
 .هنايته ويف املعملي الدرس أثناء

1 
 اإلجاابت  تشجيع على درةـ الق74

 ابستخدام للطالب  الصحيحة
 .املعملي الدرس يف خمتلفة أساليب

1 

ومدى   املهين ابألداء اخلاص  الثالثاحملور  يف (63-74( يتضح أن العبارات من )5.4) من اجلدول
 طالب ال معرفة مدى تقومي على ـ القدرة63حصلت العبارات ) .املخترب يف األداء تقوميوحمور  التفعيل

 للتخطيط الطالب  معرفة مدى تقومي على ـ القدرة64( و).املعملية للتجربة املناسبة  األدوات  اختيار  يف
ـ  66و )  (.املعملية التجارب  لتنفيذ الطالب  معرفة مدى تقومي على ـ القدرة65( و)املعملية للتجارب 

 أسئلة إعطاء على قدرةـ ال67( و)التجارب  نتائج ابستخالص الطالب  معرفة مدى تقومي على القدرة
 الصعوبة حيث من متوازنة أسئلة ـ توجيه68و)  (املعملي الدرس أهداف حتقيق مدى تقيس متنوعة

 الصحيحة اإلجاابت  تشجيع على ـ القدرة74( و)هنايته ويف املعملي الدرس أثناء يف والسهولة
(، بينما  1رتباط ) (. على قيمة معامالت ااملعملي الدرس يف خمتلفة أساليب ابستخدام للطالب 

 ـ القدرة70 ((املعملي الدرس يف واضحة بصورة األسئلة عرض على ـ القدرة69حصلت العبارتني )
  (.املعملي الدرس يف املناسبة  األسئلة طرح خالل من الطالب  عند والضعف القوة نقاطا معرفة على

خطي بني املتغريين. أما   ( وهذا ال يعين عدم وجود ارتباط فقد يكون هناك ارتباط غري0على قيمة )
 ( 9.( )8.( )7.( وهي )1بقية العبارات فقد حصلت على قيم قريب من )

 درجة بني االرتباط  عامالت م قيمة  نإف السابق اجلدول يف يتضح  كما قلأ ف 0,01 الداللة عند دالة
 فنيات  وءض يف املع ورجال مشيط ومخيس أهبا مدينة يف اليت املعرفات  حملور  الكلية والدرجة الفقرة

 موجبة ومجيعها (1-)و (1) بني والعالية املتوسطة القيمة وهي .التفعيل ومدي املختربات  مع التعامل
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 .املقياس لفقرات  الصدق من عالية  درجة يعكس مبا الداخلي االتساق من عالية  درجة وجود يعين مما

 

 من  العبارات  هي عبارة (74) على السابقة اجلداول تشمل

 :كالتايل لألداء ابلنسبة الكلية  ابلدرجة احملاور ارتباط معامالت  أن يتضح دولاجل من (74-1) 

  يف التفعيل ومدى لألداء ابلنسبة لألداة الكلية والدرجة حمور كل بني االرتباط معامالت  بلغت •
 (1) القيمتني بني حمصورة  (1) (,8) (,03) (1-) الرتتيب حسب التخطيط مرحلة

 (1-)و 

 التفعيل ومدى لألداء  ابلنسبة  لألداة  الكلية والدرجة  حمور  كل بني  االرتباط معامالت  بلغت أيضا •
 حسب املخترب، يف العمل الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات  مع التعامل حملور التنفيذ مرحلة يف

 (1-)و (1) القيمتني بني حمصورة (1) (,9) (,7) (,5) (,03)(صفر) (1-) الرتتيب
 يف التفعيل ومدى لألداء  ابلنسبة لألداة الكلية والدرجة حمور كل بني باطاالرت معامالت  وبلغت •

 (,4) (صفر)  (,6-) (,5-) (1-) الرتتيب حسب املخترب  يف العمل أداء  حملور التنفيذ مرحلة
 .(1-)و (1) القيمتني بني حمصورة (1) (,9) (,7) (,5)

 يف التفعيل ومدى لألداء  ابلنسبة ةلألدا الكلية والدرجة حمور كل بني االرتباط معامالت  وبلغت •
 (,4-) (, 3-) (1-) الرتتيب حسب املخترب يف والسالمة األمن اشرتاطات  حملور التنفيذ مرحلة

 .(1-)و (1) القيمتني بني حمصورة (1)(صفر)  (,9 -)(,7-)
 يف التفعيل ومدى لألداء  ابلنسبة لألداة الكلية والدرجة حمور كل بني االرتباط معامالت  وبلغت •

 بني حمصورة (1) (,9) (, 8) صفر) (1-) الرتتيب حسب املخترب يف األداء التقومي مرحلة
 .(1-)و  (1) القيمتني

 .الدراسة إلجراء مناسبة وأهنا األداة يف الثقة يؤكد وهذا 0,01 عند دالة  ومجيعها •
 كل يف ةعالي استجابة  هناك كان الدراسة عينة أفراد الستجاابت  املئوية النسبة حبساب  أيضاً  •

 الذين لألفراد ابلنسبة التقومي أو التنفيذ أو التخطيط مرحلة يف سواء املخترب يف العمل مراحل
 يتفق ما وهو دورات  أي على حيصلوا مل الذين من أكثر اخلدمة أثناء  تدريبية  دورات  على حصلوا

مسرية    دراسة مع أيضا ويتفق واملهين، العلمي التطوير وأساليب وسائل أهم من التدريب أن مع
 الضرورات  من اخلدمة أثناء التدريب أن تذكر اليت (2002)يوسف ،ودراسة(2013)رزق
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 التغريات  مواكبة على ومساعدهتم املعلمني كفاءة لرفع املستمرة املهنية  للتنمية األساسية
 واقعيةال املشكالت  أهم على التعرف جانب إىل واجملتمعية واملهنية والتكنولوجية العلمية والتطورات 
 ممكنة  درجة أبعلى املتطورة  أدوارهم أداء على قادرين جيعلهم مما  عليها،  التغلب وكيفية  املتجددة

  .الكفاءة من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :(6) جدول
  (ANOVA) األحادي التباين حتليل حساب

 املهن األداء تطوير  حول الدراسة عينة أفراد  استجاابت متوسطات بني الفروق  داللة ملعرفة
  املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء يملعلم

 .عليها حصلوا اليت التدريبية للدورات وفقا

 
 مصدر
 التباين 

 جمموع 
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

       قيمة
 الرتبة( (يف 

 مستوي
 الداللة

 

 احملور
  األول

 تربوي ذكر
 دالة 4.2 1.3 28.5 2 57  

 تربوية أنثى
 دالة 1.3 4.1 9.2 2 18  
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 احملور
  الثان

 تربوي ذكر
 دالة 3.7 1.4 27.5 2 55  

 تربوية أنثى
 دالة 1.4 3.75 10 2 20  

 احملور
  الثالث

 تربوي ذكر
 دالة 4 1.34 28.2 2 56  

 دالة 1.3 4 9.5 2 19 تربوية  أنثى
 الكيمياء معلمي من ةالعين أفراد استجاابت  يف الفروق  عن للكشف التباين حتليل (6) اجلدول يوضح

 حيصلوا مل الذين أو اخلدمة أثناء أو اخلدمة قبل سواء عليها حصلوا اليت التدريبية  الدورات  على بناء
 عينة أفراد استجاابت  بني إحصائية داللة ذات  فروق وجود على النتائج ودلت دورات  أي على

،  .هلا التفعيل ومدى املختربات  مع املالتع فنيات  ضوء  يف  الكيمياء ملعلمي املهين  األداء  حول الدراسة
بني حتديد درجة ومستو األداء ومدى    0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى  حيث يوجد ارتباط

 يف التدريبية للدورات  أثر يوجد نهأ على يدل وهذا  التفعيل لدى أفراد عينة الدراسة يف الثالث مراحل
 .التقومي أو  التنفيذ أو طيطالتخ مرحلة يف سواء والتفعيل األداء درجة حتديد

 :(7) جدول
 :يلي كما  وذلك) (independent sample) ت (اختبارات استخدام

 عينة  أفراد  استجاابت متوسطات يف  العينة  أفراد إجاابت بني  الفروق  لبيان ( ت) اختبارات يوضح 
  وفقاً  رباتاملخت مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء ملعلمي املهن األداء تطوير  حول الدراسة

 لسنوات اخلربة

 التباين  مصدر
 حجم
 العينة

 املتوسط 
 االحنراف 
 املعياري 

 ( )ثاختبار
 درجة
 احلرية

 مستوي
 الداللة

 األول  احملور

 ذكر
 تربوي 

57 28.5 28.2 9.006 
2 4.5 

 9.006 28.2 9.5 18 أنثى
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 تربوية 

 الثان  احملور

 ذكر
 تربوي 

57 28.5 28.2 9.006 

2 5.4 
 أنثى
 ة تربوي

18 9.5 28.2 9.006 

 احملور
 الثالث 

 ذكر
 9.006 28.2 28.5 57 تربوي 

2 4.5 
 أنثى

 9.006 28.2 9.5 18 تربوية 

 

 0.01 عند دالة  ومجيعها

 أن حيث اخلربة، بسنوات  يتعلق فيما  الدراسة عينة أفراد بني إحصائية داللة ذات  فروق ايضاً وجود
  .بينهم الفروق يزيل مما سنوات  مخس من رأكث خربهتم الدراسة عينة أفراد من 50%

مع ويتفق  مثل أخرى أساليب على الرتبوية الربامج اعتماد من البد أنه من الباحثة تراه ما هذا 
 قدرات  من ويطور  سينمي ما  هي الربامج وهذه ،واملناقشات  واملشاهدات  العملية  والتدريبات  األنشطة
 الدولة اهتمام مقدمة يف أييت وهذا املخترب استخدام يف هتم مهارا وزايدة  والعملية، العلمية املعلمني

 الطالب  إكساب  على والرتكز التخصصية، العلمية اجملاالت  يف املستجدات  ملواكبة  بدوره للرقي
وهذا بطريقة واملعرفية احلسية التعليمية اخلربات   الفاحل  من كل دراسة نتائج  مع يتفق مباشرة، 

) دراسة  نتائج  مع النتائج تتفق أيضا (2005)  ممارسة  درجة أن تذكر واليت   م2017)صميلي 
 بتحقيق هتتم  كما  .نسبياً  متدنية التعليمية للكفاايت  األكادميية  الثانوية املرحلة  يف الكيمياء  معلمي
 ما مع يتفق وهذا والوجدانية، واملهارية املعرفية اجلوانب وهي الطالب شخصية يف الثالثة النمو  جوانب

 (46م،2012حممود) ذكره
 :الدراسة أسئلة من الثالث السؤال على إجابة النتيجة هذه  وأتيت

 األداء مستوى أو لدرجة الكيمياء معلمي تقديرات بني  إحصائية داللة ذات فروق  وجد  ما مدى
 ؟وسنوات اخلربة الدورات التدريبيةإىل  تعزى املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف  املهن
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 جبميع  التنفيذ مرحلة يف تقل مث التخطيط مرحلة يف ما  نوعاً  عالية قيم حلسابية ا املتوسطات  وُتظهر
 يف العمل أداء مرحلة أو الكيميائية  واملواد واألجهزة األدوات  مع التعامل مرحلة يف سواء مراحله

 ( : (8 جدول، كما هو موضح يف والسالمة األمن اشرتاطات  مرحلة أو املخترب
 
 
 
 
 

  :(8) لجدو 
 .عنها الدراسة عينة أفراد استجاابت حسب االستبانة لعبارات والرتبة احلسايب املتوسط
 الكيمياء  خمترب  يف  للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة يف  املهن  األداء حمور :أوالً 

 الفقرة
 

 العبارة

 مستوى وأ درجة
 األداء 

 معامل التفعيل مدى
 االتفاق 

 األداء بني
 والتفعيل

 املتوسط
 احلسايب

 بة الرت
 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 

1 
 حتديد على القدرة

 الدرس أهداف
 املعملي

10,81 6,2 10,81 38,44 0,007 

2 

 صياغة على القدرة
 الدرس أهداف

 قابلة بصورة املعملي
 للقياس

10,81 0,2 10,81 0,04 0,007 

 0,007 1,44 10,81 1.2 10,81 استخدام على القدرة 3
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 للدرس مناسب  متهيد
 .املعملي

4 
 وضع على القدرة

 خلطوات  مكتوبة خطة
 .املعملي العمل

10,81 -0,8 10,81 0,64 0,007 

5 
 استخدام على القدرة
 املناسبة التدريس طرق
 .املعملي الدرس يف

10,81 3,19 10,81 2,552 0,007 

6 

 مراعاة على القدرة
 بني الفردية الفروق

 الدرس يف الطالب 
 .املعملي

10,81 3,81 10,81 14,47 0,007 

7 

 حتديد على القدرة
 تعليمية تقنيات 
 للدرس مناسبة

 .املعملي

10,81 0,2 10,81 0,04 0,007 

8 

 التأكد على القدرة
 األدوات  توافر من

 واملواد واألجهزة
 قبل الالزمة الكيميائية
 .املعملي العمل

10,81 5,2 10,81 27,04 0,007 

9 

 اختبار على القدرة
 األدوات  صالحية 

 قبل الكيميائية  واملواد
 .املعملي العمل

10,81 4,8 10,81 23,04 0,007 
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10 

 ترتيب على القدرة
 واملواد األدوات 
 حسب الكيميائية

 .استعماهلا أولوايت 

10,81 -1,8 10,81 3,84 0,007 

11 

 حتديد على القدرة
 الالزم التقرييب الزمن

 يف التجارب  إلجراء
 بصورة الكيمياء خمترب

 .مناسبة

10,81 2,2 10,81 4,48 0,007 

12 

 إجراء على القدرة
 املعملية التجارب 
 وقت قبل الكيميائية

 بفرتة املعملي الدرس
 .مناسبة

10,81 2,2 10,81 4,84 0,007 

13 

 حتديد على القدرة
 الواضحة التعليمات 

 عن للطالب  واملرتبة
 أثناء املطلوبة املهام

 .املعملي العمل

10,81 0,2 10,81 0,04 0,007 

 :حماور ثالثة منه وتتفرع  التنفيذ مرحلة يف  املهن األداء حمور :نياً اث
 املخترب  يف  واألجهزة واألدوات املواد مع التعامل حمور •

 معامل التفعيل مدى األداء  ومستوى درجة العبارة الفقرة
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 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 
 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 
 االتفاق 

 األداء بني
 والتفعيل

14 

 تصنيف على لقدرةا
 واألدوات  األجهزة
 الكيميائية  املخربية

 .وحفظها

10 2 10 4 0,14 

15 

 معرفة على القدرة
 األدوات  أمساء وفهم

 املخربية واألجهزة
 الكيميائية  واملواد

 .وتعليماهتا

10 2 10 4 0,14 

16 
 التعامل على القدرة

 التقطري أجهزة مع
 .بكفاءة

10 1 10 1 0,14 

17 
 استخدام ىعل  القدرة
 احلساسة املوازين

 .بكفاءة والكهرابئية 
10 5 10 25 0,14 

18 
 استخدام على القدرة
 0,14 1 10 1 10 .بنزن موقد

19 
 استخدام على القدرة

 الزجاجية األدوات 
 .وتنظيفها

10 1 10 1 0,14 

 استخدام على القدرة 20
 0,14 1 10 1 10 السوائل لقياس املاصة 
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 إىل وعاء من ونقلها
 .آخر

21 
 الطرق إتباع

 لتخفيف الصحيحة
 .والقلوايت  األمحاض

10 3 10 9 0,14 

22 

 حتضري طرق إتقان
 العيارية احملاليل

 الالزمة والكميات 
 .معني حملول لعمل

10 2 10 4 0,14 

23 
 حتديد يف الدقة

 الالزمة األوزان
 .الكيميائية  للتجارب 

10 -2 10 4 0,14 

24 

 مالحظة على القدرة
 املختلفة اخلواص
 والتفاعالت  للمواد،

 .هلا حتدث  اليت

10 -2 10 4 0,14 

 توصيل على القدرة 25
 0,14 4 10 2 10 .وتركيبها  األجهزة

26 
 استخدام على القدرة
 الغازات  طرد جهاز

 بكفاءة 
10 1 10 1 0,14 

27 

 معرفة على القدرة
 الوسائل أنواع

 وجماالت  التعليمية
 مثل استخدامها

10 2 10 4 0,14 
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 موالرسو  النماذج
 واللوحات  البيانية 

 .أنوعها مبختلف

28 

 تشغيل على القدرة
 عن العرض جهاز
 الكومبيوتر، طريق

 األفالم عرض وأجهزة
 والفيديو  املتحركة

 .والشفافيات 

10 1 10 1 0,14 

 املخترب  يف  العمل أداء حمور •

29 

 تعريف على القدرة
 أبفضل الطالب 

 من لالستفادة الطرق
 .مياءالكي معمل

8,5 0,5 8,5 0,25 0,0014 

 حتديد على القدرة 30
 .بدقة التجربة أهداف

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 

31 

 حتضري على القدرة
 التجربة أدوات 

 بشكل الكيميائية
 .واضح

8,5 1,5 8,5 2,25 0,0014 

32 

 وضع على القدرة
 التجربة ومواد أدوات 

 مكان  يف الكيميائية
 مجيع يشاهده

8,5 1,5 8,5 2,25 0,0014 
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 .هولةبس  الطالب 

33 
 إتباع على القدرة

 منظمة خطوات 
 .التجربة إلجراء

8,5 -1,5 8,5 2,25 0,0014 

34 

 إكساب  على القدرة
 مهارات  الطالب 

 الدرس يف يدوية
 .املعملي

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 

35 

 تدريب على القدرة
 كتابة على الطالب 

 العلمية املالحظات 
 .بةالتجر  لنتائج 

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 

36 

 كتابة على القدرة
 على التجارب  نتائج 
 بصورة جداول شكل

 .علمية

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 

37 

 توضيح على القدرة
 املواد مجيع أمساء

 التفاعل يف الداخلة
 البدء  قبل منه والناجتة

 .التجربة بعمل

8,5 0,5 8,5 0,25 0,0014 

38 

 دالتأكي على القدرة
 املهمة  النتائج على

 إجراء أثناء  حتدث  اليت
 .الكيميائية التجربة

8,5 1,5 8,5 0,25 0,0014 
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39 

 فصل على القدرة
 عن الصلبة املواد

 بصورة السائلة
 .صحيحة

8,5 1,5 8,5 2,25 0,0014 

40 

 فصل على القدرة
 والسوائل احملاليل

 قمع ابستخدام
 .الفصل

8,5 1,5 8,5 2,25 0,0014 

41 
 إشراك على درةالق

 عمل يف الطالب 
 .التجارب 

8,5 0,5 8,5 0,25 0,0014 

 حتضري على القدرة 42
 0,0014 0,25 8,5 0,5- 8,5 .معني برتكيز حملول

43 

 ختفيف على القدرة
 املركزة، احملاليل

 األمحاض وختفيف
 للماء  إبضافتها املركزة
 .العكس وليس

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 

44 
 جراءإ على القدرة
 ابستعمال املعايرة

 .والدليل السحاحة
8,5 -1,5 8,5 2,25 0,0014 

45 

 استخدام على القدرة
 االختبار أنبوبة

 الصحيح ابلشكل
 .التسخني أثناء

8,5 -0,5 8,5 0,25 0,0014 



 

213 

46 
 تعليل على القدرة

 اليت األخطاء أسباب 
 .التجربة أثناء حتدث 

8,5 0,5 8,5 0,25 0,0014 

 املخترب يف  والسالمة األمن اشرتاطات حمور •

47 

 احتياطات  مراعاة
 مع التعامل يف األمان

 واألدوات  األجهزة
 املختربية

9,4 0,6 9,4 0,36 0,0089 

48 
 إجراءات  ممارسة إتقان
 يف والسالمة األمن

 .املخترب
9,4 -2,4 9,4 5,76 0,0089 

49 

 املخاطر بعض إبراز
 سوء عن تنجم اليت

 املواد بعض استعمال
 طريق عن خربيةامل

 اإلرشادية اللوحات 
 .والتحذيرية

9,4 -0,4 9,4 0,16 0,0089 

50 

 االحتياطات  اختاذ
 املواد مع الالزمة
 والسامة اخلطرة
 .واحملرقة

9,4 0,6 9,4 0,36 0,0089 

51 

 الرموز داللة معرفة
 األمنية والتعليمات 

 العبوات  على املوجودة
 .الكيميائية

9,4 -2,4 9,4 5,76 0,0089 
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52 

 احتياطات  معرفة
 على املكتوبة األمان

 الكهرابئية  التوصيالت 
 .ابملخترب

9,4 5,6 9,4 31,36 0,0089 

53 
 ملنع  االحتياطات  اختاذ

 يف احلريق حدوث 
 .املخترب

9,4 -0,4 9,4 0,16 0,0089 

54 

 طرق تنفيذ
 األولية اإلسعافات 
 حتدث  اليت لإلصاابت 

 .املخترب يف

9,4 0,6 9,4 0,36 0,0089 

55 

 اإلسعافات  طرق إتباع
 حالة يف األولية

 نتيجة اختناق  حدوث 
 .الغازات  لتسرب 

9,4 4,4 9,4 19,36 0,0089 

56 
 بعمليات  اإلملام

 الصناعي التنفس
 .مبهارة

9,4 -0,4 9,4 0,16 0,0089 

57 

 التعامل على القدرة
 على حيتوي  جهاز  مع

 مضغوط هواء
 .للتنفس

9,4 2,6 9,4 6,76 0,0089 

58 
 استخدام على القدرة

 احلريق طفاايت 
 على الطالب  وتدريب

9,4 -0,4 9,4 0,16 0,0089 
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 .معها التعامل

59 

 التعامل على القدرة
 إنذار  جهاز مع

 تسرب  عن الكشف
 .والدخان الغاز

9,4 0,6 9,4 0,36 0,0089 

60 

 تدريب على القدرة
 على الطالب 
 خمارج استخدام
 .آمنة بصورة الطوارئ

9,4 -1,4 9,4 1,96 0,0089 

61 
 املواد نقل على القدرة

 من اخلطرة الكيميائية
 .آلخر مكان

9,4 -0,4 9,4 0,16 0,0089 

62 

 إتالف على القدرة
 الكيميائية  املواد
 غري والسائلة الصلبة

 بطريقة املرغوبة
 .مناسبة

9,4 1,6 9,4 2,56 0,0089 

 املخترب  يف  األداء تقومي حمور :اثلثاً 

 ارةالعب الفقرة

 معامل التفعيل مدى األداء  ومستوى درجة
 االتفاق 

 األداء بني
 والتفعيل

 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 
 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 

 0,08 32,49 12,3 5,7 12,3 تقومي على القدرة 63
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 معرفة مدى
 اختيار يف الطالب 

 املناسبة األدوات 
 .املعملية للتجربة

64 

 تقومي على القدرة
 ةمعرف مدى
 للتخطيط الطالب 

 .املعملية للتجارب 

12,3 0,7 12,3 0,49 0,08 

65 

 تقومي على القدرة
 معرفة مدى

 لتنفيذ الطالب 
 .املعملية التجارب 

12,3 -4,3 12,3 18,49 0,08 

66 

 تقومي على القدرة
 معرفة مدى

 الطالب 
 نتائج ابستخالص 

 التجارب 

12,3 7,7 12,3 59,29 0,08 

67 

 إعطاء على القدرة
 تقيس متنوعة سئلةأ

 حتقيق مدى
 الدرس أهداف

 .املعملي

12,3 -4,3 12,3 18,49 0,08 

68 
 متوازنة أسئلة توجيه

 الصعوبة حيث من
 أثناء يف والسهولة

12,3 -3,3 12,3 10,89 0,08 



 

217 

 ويف املعملي الدرس
 .هنايته 

69 

 عرض على القدرة
 بصورة األسئلة
 الدرس يف واضحة

 .املعملي

12,3 -5,7 12,3 28,09 0,08 

70 

 معرفة على القدرة
 القوة نقاطا

 عند والضعف
 خالل من الطالب 
 األسئلة طرح
 الدرس يف املناسبة 

 .املعملي

12,3 0,7 12,3 0,49 0,08 

71 

 على القدرة
 ألسئلة  االستماع
 واإلجابة الطالب 

 .عليها

12,3 -7,3 12,3 53,29 0,08 

72 

 توجيه على القدرة
 تفكري تثري أسئلة

 الدرس يف الطالب 
 .املعملي

12,3 -1,3 12,3 1,69 0,08 

73 

 على القدرة
 الطالب  مساعدة

 إىل للوصول
 اإلجاابت 

12,3 5,7 12,3 32,49 0,08 
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 حول الصحيحة
 التجارب  نتائج 

 .املعملية

74 

 تشجيع على القدرة
 اإلجاابت 

 للطالب  الصحيحة
 أساليب ابستخدام

 الدرس يف خمتلفة
 .املعملي

12,3 5,7 12,3 32,49 0,08 

 (0.01) مستوى  عند  دالة 
 .(1-74) من العبارات  وهي عبارة (74) السابق اجلدول يشمل •
 (10,18) بني ما قيمتها  حسابية  متوسطات  على حصلت العبارات  أن  يتضح  (8) اجلدول من •

 .(12,3)و
 اءالكيمي خمترب يف للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة يف املهين األداء حمور األول، احملور ففي •

 حسايب متوسط قيمة  أعلى على القدرة على حتديد اهداف الدرس املعملي(  (1- الفقرة حصلت
 حسايب متوسط قيمة على كذلك  (6.2) وبرتتيب (10,81) بلغت حيث لألداء ابلنسبة

لألداء )  (10,81)ابلنسبة  - الفقرة حصلت بينما   ،للتفعيل ابلنسبة(  38.44وترتيب 
 قيمة  اقل على ، (واملواد الكيميائية حسب أولوايت استعماهلاعلى ترتيب األدوات    القدرة (10

الفقرة )  ،للتفعيل ابلنسبة (3,84) وبرتتيب  لألداء ابلنسبة  (1,8-)برتتيب    8-كما حصلت 
 ( قيمة متوسط حسايب  األدوات(على  توافر  التأكد من  (  502( وترتيب)  10.81القدرة على 

 ( قيمة  وعلى  لألداء،  )10.81ابلنسبة  وترتيب  للتفعيل،  27.04(  ابلنسبة  حصلت (  ايضاً 
القدرة على اختبار صالحية املواد الكيميائية قبل العمل املعملي( على قيمة متوسط    -9الفقرة )
)10.81حسايب) وترتيب   )4.8( حسايب  متوسط  قيمة  وعلى  لألداء،  ابلنسبة   )10.81  )

 ( الفقرة)23.04وترتيب  حصلت  للتفعيل، كما  ابلنسبة  على  -5(  طرق    القدرة  استخدام 
املعملي( الدرس  يف  املناسبة  حسايب)  التدريس  متوسط  قيمة  وترتيب)10.81على   )3.19  )
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 ( قيمة  لألداء وعلى  وترتيب )10.81ابلنسبة   )2.5( الفقرة  للتفعيل، وحصلت  ابلنسبة   )6-  
حسايب) متوسط  قيمة  على  املعملي(  الدرس  يف  الفردية  الفروق  مراعاة  على  (  10.81القدرة 

)3.81وترتيب) قيمة  وعلى  لألداء  ابلنسبة   )10.81 ( وترتيب  للتفعيل،14.47(  ابلنسبة   )  
القدرة على حتديد الزمن التقرييب الالزم إلجراء التجارب يف خمترب   -11كذلك حصلت الفقرتني) 
القدرة على إجراء التجارب املعملية الكيميائية قبل وقت الدرس    -12الكيمياء بصورة مناسبة( ) 

بفرتة )   املعملي  قيم)متوسطات حسابية  وترتيب )10.81مناسبة( على  لألداء  2.2(  ( ابلنسبة 
الفقرة )  ( ابلنسبة للتفعيل،4.48( وترتيب)10.81وعلى قيم ) القدرة على استخدام   -3أما 

( حسايب  متوسط  قيمة  على  حصلت  فقد  املعملي(  للدرس  مناسب  (  10.81متهيد 
ابلنسبة للتفعيل، بينما حصلت الفقرات    (1.4( وترتيب ) 10.81( وعلى قيمة )1.2وترتيب)

(2-7-13( حسايب  متوسط  قيمة  على  وترتيب) 10.81(   )0.2)  ( قيمة  (  10.81وعلى 
للتفعيل،  0.04وترتيب) ابلنسبة  يف  (  األداء  حمور  بعبارات  اهتمام  الدراسة  عينة  أبدت  حيث 

متوسط حسايب) قيمة  أبعلى  التخطيط  وبرتتيب)10.81مرحلة   )6.2-5.2-4.8 3.81-
3.19-2.2-1.2( اصل)8(  من  عبارات  وحصلت  13(  عبارة،    ( 13-7-2)عبارات  ال( 

 ( على قيم 10-4( بينما حصلت العبارتني)0.2على ترتيب)
، وهذا يدل على أن معلمي الكيمياء يف املرحلة الثانوية  عبارة  (13من أصل)  ( -1.8() -0.8)

على صياغة األهداف بصورة    يرون مهمة التخطيط للدرس املعملي، مع وجود قصور يف القدرة
وكذلك   للقياس،  يف  قابلة  املعملي،قصور  للدرس  مناسبة  تعليمية  تقنيات  حتديد  على   القدرة 

املطلوبة، املهام  عن  الواضحة  التعليمات  مكتوبة    وحتديد  خطة  وضع  يف  ضعف  إىل  ابإلضافة 
حس  الكيميائية  واملواد  األدوات  ترتيب  على  والقدرة  املعملي،  العمل  أولوايت خلطوات  ب 

 استعماهلا. 
 الكيميائية  واملواد واألجهزة  األدوات  مع التعامل التنفيذ مرحلة  يف األداء حمور  :الثاين احملور  أما

 (10) بلغت حيث لألداء ابلنسبة حسايب متوسط قيمة أعلى على (17) الفقرة فحصلت
 التفعيل، ملدى  ة ابلنسب  (25) وترتيب (10) حسايب متوسط قيمة  على كذلك  (5) وبرتتيب

 (4) وبرتتيب  لألداء ابلنسبة (2-)برتتيب (10) قيمة  على(24-23تني )الفقر  حصلت بينما 
)للتفعيل ابلنسبة اصل  من  وذلك  املواد 15،  مع  التعامل   ( التنفيذ  حمور  عبارات  من  عبارة   )
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اهتمام   الدراسة  عينة  أظهرت  حيث  املخترب(  يف  واألجهزة  احملورنسيب  واألدوات  يف    هبذا 
( ابلنسبة  2( وترتيب )10( حبصوهلا على قيم ) 27-25-22-15-14-21-17ارات)العب

كذلك ( عبارة من عبارات احملور ،15من أصل ) ( ابلنسبة للتفعيل،  4( وترتيب) 10لألداء وقيم)
بشكل ضعيف ولكن  واألجهزة  واألدوات  املواد  مع  التعامل  إىل  ميل  الدراسة  عينة  يف    أظهرت 

 ( عبارة من عبارات احملور. 15من أصل ) ( 28-26-20-19-18-16العبارات)
وضع   -32) الفقرة فحصلت املخترب يف العمل أداء حمور يف التنفيذ مرحلة أما • على  القدرة 

الكيميائية يف مكان يشاهده مجيع الطالب بسهولة( ،   التجربة   قيمة أعلى علىأدوات ومواد 
 متوسط  قيمة على كذلك  (1,5) وبرتتيب (8,5) بلغت حيث لألداء ابلنسبة  حسايب متوسط
حيث أبدت عينة الدراسة اهتمام هبذه العبارة ويرجع السبب    ، (2,25) وترتيب (8,5) حسايب

 اقل  على (44-33) تنيالفقر  حصلت بينما إىل ضرورهتا ألداء العمل وكذلك سهولة تنفيذها 
يث أظهرت  ، حللتفعيل ابلنسبة (2,5) وبرتتيب لألداء ابلنسبة (1,5-) برتتيب (8,5) قيمة

-30عينة الدراسة ضعف يف هذا احملور) حمور أداء العمل يف مرحلة التنفيذ( يف عبارات احملور)
34-35-36-42-43-45 ( بقيم  )-0.5(وترتيب)8.5(  وبقيم  لألداء  ابلنسبة   )8.5  )

أما بقية    ( عبارة من عبارات احملور18من أصل)( عبارات  7)  ،لللتفعي( ابلنسبة  0.25وترتيب)
ا العبارات)عبارات  يف  نسبياً  بشكل ضعيف  فبدت  ( فحصلت  40-39-38-32-31حملور 
(  46-41-37-29، وحصلت العبارات)(  1.5( وترتيب) 8.5حسابية)متوسطات  على قيم  

حسابية) متوسطات  قيم  ) 8.5على  وترتيب   )8.5( قيم  وعلى  لألداء  ابلنسبة   )8.5  )
، ويعزى  عبارة من عبارات احملور(  18( عبارات من أصل ) 9( ابلنسبة للتفعيل، )0.25وترتيب)

الثانوية أو عدم إعطاء أمهية كبرية منطقيا  هذا الضعف   يف استجابة معلمي الكيمياء يف املرحلة 
لتنفيذ   واملواد  األدوات  توفر  أو عدم  الكايف وكذلك لصعوبة  الوقت  لدية  ليس  املعلم  أن  بسبب 

 هذه املهارات. 
معرفة -52) الفقرة فحصلت التنفيذ مرحلة  ، املخترب يف والسالمة األمن اشرتاطات  حمور  يف  أما •

 حسايب متوسط قيمة أعلى علىاحتياطات األمان املكتوبة على التوصيالت الكهرابئية ابملخترب( 
 (9,4) حسايب متوسط قيمة على كذلك  (5,6) وبرتتيب (9,4) بلغت حيث لألداء  ابلنسبة
فقرة  ،(31,36) وترتيب اإلسعاف-55)  يليها  اختناق  إتباع طرق  األولية يف حالة حدوث  ات 
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الغازات لتسرب  )نتيجة  وبقيم)4.4(وترتيب)9.4(بقيم  لألداء  (وترتيب  9.4(ابلنسبة 
للتفعيل،19.36) على    (ابلنسبة  عبارات اهتمام  حازت  بني  من  الدراسة  عينة  الفراد  قبل  من 

بسالمة وحياة الطالب يف  احملور ورمبا يعلل السبب الهتمام افراد العينة هبذه املهارة ألهنا متعلقة  
بفقرة) املعمل بسيط  اهتمام  الدراسة  عينة  أبدت  أيضا  جهاز   -57،  مع  التعامل  على  القدرة 

(وفقرة) للتنفس  مضغوط  هواء  على  الصلبة   -62حيتوي  الكيميائية  املواد  إتالف  على  القدرة 
 برتتيب (9,4) ةقيم اقل  على (51) الفقرة حصلت بينماوالسائلة غري املرغوبة بطريقة مناسبة(  

  اتقان -48) ةلفقر ل  القيم وبنفس .للتفعيل ابلنسبة (5,76) وبرتتيب لألداء ابلنسبة (2,4-)
-53 61-60-50- 49 – 47) ممارسة إجراءات املن والسالمة يف املخترب( كذلك الفقرات 

( عبارة  16)منخفضة من بني    ( عبارة 12( على قيم منخفضة حيث ظهرت ) 54-58-59
اش عبارات  املخترب،من  يف  والسالمة  األمن  الباحثة    رتاطات  وترجع  مناسبة  بصورة  تفعل  مل 

وعدم  املعلمني،  إعداد  برامج  تضمينها  وعدم  املهارات  هذه  وتفعيل  أداء  صعوبة  إىل  األسباب 
 التدريب على ممارستها اثناء اخلدمة وعدم توفر األدوات الالزمة ملمارستها. 

 
على تقومي مدى   القدرة-66) الفقرة فحصلت املخترب يف ألداءا تقومي مرحلة :الثالث احملور أما •

 حيث لألداء ابلنسبة حسايب متوسط قيمة أعلى علىمعرفة الطالب ابستخالص نتائج التجربة( 
 وترتيب (12,3) حسايب متوسط  قيمة على كذلك  (7,7) وبرتتيب (12.3) بلغت

  م مدى فهم الطالب للعمل املعملي، وقد مت تفعيلها بدرجة كبرية لضرورهتا يف تقيي  ،  (59,29)
( ابلنسبة  5.7(وترتيب)12.3(على قيم عالية نوعا ما ) 74-73-63كما حصلت العبارات)

 ىعل  (71) الفقرة حصلت بينما (ابلنسبة للتفعيل،32.49( وترتيب)12.3لألداء وعلى قيم )
، وكذلك  لتفعيلل ة ابلنسب (53,29) وبرتتيب لألداء  ابلنسبة  (7,3-)برتتيب (12,3) قيمة أقل

العبارات) )69-72-68-67-65-70-64يف  حصلت   )8( أصل  من  عبارات   )12  )
التفعيل يف  وعالية  األداء  يف  نسبياً  ضعيفة  استجاابت  على  عدم عبارة  يف  السبب  يعود  وقد   ،

إعطاء هذه العبارات أمهية كبرية منطقياً بسبب أن املعلم ليس لديه الوقت الكايف لتقييم الطالب 
دي وكذلك و كذلك االستماع إىل أسئلة الطالب واإلجابة عليها، أو توجيه أسئلة تثري  بشكل فر 

 تفكري الطالب، أو إعطاء أسئلة متنوعة ومتوازنة تقيس مدى حتقق أهداف الدرس املعملي
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 يف تقل مث لألداء والتفعيل،  التخطيط مرحلة يف ما نوعاً  عالية قيم احلسابية املتوسطات  وُتظهر •
 أو الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات  مع التعامل مرحلة يف سواء مراحله جبميع فيذالتن مرحلة
مث ترتفع يف    لألداء والتفعيل،  ،والسالمة األمن اشرتاطات  مرحلة أو املخترب يف العمل أداء مرحلة

 إىل:وترى الباحثة أن السبب يف ذلك يعود مرحلة التقومي ابلنسبة لألداء وأكثر للتفعيل، 
 مبداخل مقارنة النفقات  كثرية ةالعملي الدروس حيث أان  للدروس العملية:  العالية املادية لتكلفةا •

 العلمية  األجهزة من كثرياً  أن  كما -الكيمياء يف خاصة – العلوم يف األخرى  التدريس وطرق
 .الطالب  عمل أثناء للتلف تتعرض قد واألدوات 

 .صعوبة يف وجود الوقت الكايف واملتاح للمعلمني •
 احلجم ظل ويف املتعددة، أعبائهم  ظل يف للمعلمني اإلمكاانت  ونقص الطالب  أعداد كثرة •

 .الكيمياء مقرر ومنها  العلوم ملقررات  الكبري
ال • وقلة  املعلمني،  إعداد  لربامج  املهارات  هذه  معظم  تضمني  أثناء  عدم  ممارستها  على  تدريب 

 . (2005اخلدمة، وهذا يتفق مع ما تضمنته دراسة الفاحل) 
 من للعديد الطالب  يتعرض أن ميكن حيث لألخطار الطالب  تعرض العملية األنشطة استخدام •

 الدرس بداية قبل املعلم وعلى واألدوات، الكيميائية واملواد لألجهزة تناوهلم خالل األخطار
 احتياطات  هلم ويشرح واألجهزة، واألدوات  املواد تناول كيفية جيداً  لطالبه يوضح أن العملي

 هذايف أن    274)،  2006)  وعودة لسعدينا  ذكرههذا يتفق مع ما  و   ،امراعاهت الواجب اناألم
 .املخترب استخدام معوقات  أحد إىليعود  التنفيذ مرحلة يف النقص

 ويتضح من اجلدول التايل املتوسطات احلسابية والرتب للمحاور الرئيسية لألداء املهين.
 :(9) جدول

 مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء ملعلمي املهن  األداء اورحمل والرتبة احلسابية املتوسطات
 .التفعيل ومدى املختربات

  املهن األداء حماور

 التفعيل مدى املهن  األداء قياس

 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 
 املتوسط
 احلسايب

 الرتبة 

 2 10,81 2 10.81 واإلعداد  التخطيط مرحلة يف األداء حمور
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 التعامل التنفيذـ، رحلةم يف األداء حمور
 الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات  مع
 .املخترب يف

10 3 10 3 

 أداء التنفيذ، مرحلة يف األداء حمور
 5 8.5 5 8,5 املخترب يف العمل

 اشرتاطات  التنفيذ، مرحلة يف األداء حمور
 4 9.4 4 9.4 املخترب يف والسالمة األمن

 1 12.3 1 12.3 املخترب يف األداء تقومي حمور

 من أكرب املخترب يف األداء لتقومي أكرب اهتمام أعطوا الدراسة عينة أفراد أن (9) اجلدول من يتضح
 وبرتبة  (12,3) حسايب متوسط على التقومي حصل حيث املمارسة أو العمل وأداء التنفيذ مرحلة
 متوسط على التجارب  جراء إ مرحلة يف  أي املخترب يف  العمل أداء حصل بينما  .التفعيل وكذلك  (1)

أداء الطالب    يظهر   وهوما  التفعيل ملدى ابلنسبة  القيمة  وكذلك  ، (5) وبرتبة  (8,5) بقيمة  أقل حسايب
مثل: مهارة استخدام أجهزة التقطري،   يف بعض املهارات األخرى  ، والضعفاملهارات اجليد يف معظم  

  .املهارات  من وغريها سحب الغازات وجهاز 

)  ، ((2017صميلي   دراسة ائج نت مع يتفق وهذا  أداء أن يذكر حيث(  2005والفاحل 
 األدوات  تناول مهارة مثل اهلامة املهارات  بعض يف وضعيف املهارات  معظم يف جيًدا كان الطالب 

  .زنبن مواقد استخدام ومهارة الكيميائية  واملواد

 

 يف للعمل واإلعداد طالتخطي مرحلة يف املهين  األداء مبحور اهتمام الدراسة عينة أبدت  كذلك 
 ملدى ابلنسبة  القيمة ونفس (2) وبرتبة (10,81) حسايب متوسط على فحصل الكيمياء، خمترب

 وهذا (12.3) حسايب ومتوسط    (1)رتبة على حصل حيث التقومي ملرحلة ابلنسبة كذلك  التفعيل،
 يرجع وقد املناسبة ابلصورة ءالكيميا خمترب  يف العمل تنفذ مل الدراسة عينة أفراد أن يف رأي الباحثة  يعين

 لذلك، الكايف الوقت وجود عدم أو  احملور،  يف الواردة  املهارات  أو الفنيات  صعوبة إىل ذلك  يف السبب
 الفاحل  دراسة  نتائج  مع تتفق النتائج  وهذه املهارات، أو  الفنيات  تلك  على املعلمني تدريب  عدم أو

 أدوات  على احملافظة مهارات  حمور  يف ضعيًفا  ان ك ابملعامل املعلمات  أداء أن  تظهر اليت (2005)
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 فيما ضعيًفا كان املعلمات  أداء أنو  .املعملية واألدوات املواد تناول يف املهارة يشتمل والذي املعمل
 .األمنية االحتياطات  مواقع ومعرفة ابملعامل التمديدات  سالمة من ابلتأكد يتعلق

 ومادة بعامة العلوم تدريس يف املخترب خدامالست استعراضه مت ما خالل من الباحثة وترى 
 التقومي، عمليات  وعلى املخترب يف للتدريس  التخطيط عملية على ينصب الرتكيز  أن  خباصة  الكيمياء 

 الكيمياء  تدريس  يف املخترب الستخدام املناسبني واإلعداد التخطيط كون منطقياً  يعد األمر هذا وأن
 الكيمياء، تدريس يف املخترب استخدام من الغرض وحتقيق تعليميةال العملية جناح يف هاما عامالً  يعد

 يف  تقومي ال عملية  أن كما  املخترب،  داخل  التعليمية العملية يف السري من املعلم كنميّ  اجليد فالتخطيط
مادة الكيمياء أو   تدريس يف املخترب استخدام عملية كون متعددة ومهارات  خربات  إىل حتتاج املخترب

 طرق  خمتلف ابستخدام تقوميها يتم  أن  من البد متعددة  وأنشطة مهارات  على ينطوي ميةأي مادة عل 
 .العملية لألنشطة املناسبة التقومي

 اهتمام الدراسة عينة  أبدت  فقد الكيميائية واألدوات  واألجهزة  املواد مع للتعامل ابلنسبة  أما
 التفعيل ملدى ابلنسبة مساوية وقيمة   (10)حسايب مبتوسط (3) ترتيب على  فحصلت املرحلة هبذه
 عينة أفراد دىبأ ابملقابل املخترب، يف العمل تفعيل يف وميل رغبة الدراسة عينة لدى أن يدل وهذا

 رتبة  على حصل حيث الكيمياء خمترب داخل والسالمة األمن ابشرتاطات  به  أبس  ال اهتمام  الدراسة
 الدراسة عينة أفراد حاجة  يوضح وهذا التفعيل، ملدى القيمة وبنفس (9,4) حسايب مبتوسط (4)
 هذه خالل  من ويتضح والسالمة، األمن واشرتاطات  ملهارات  ابلنسبة  والتوعية  التدريب  من ملزيد

 مع التعامل تشمل اليت  التنفيذ مرحلة يف  وخاصة الكيمياء ملعلمي  املهين األداء يف  النقص النتائج 
 يعود وقد والسالمة، األمن واشرتاطات  املخترب يف ملالع وأداء الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات 
 التجارب، من لكثري النظري الشرح على واقتصاره املعلم دور تقليدية مشكلة إىل ذلك  يف السبب

 أحد نهأ يف(     2017صميلي) معه يتفق ما وهو املعلمني تدريب برامج فاعلية نقص إىل أيضا
 تدين إىل وتوصلت اليت (2007 )احلمادي دراسة عم يتفق ما وكذلك  التعليمي، النظام مشكالت 

 مشاركة  وتدين .والطلبة املعلمني نظر وجهة من الثانوية للمرحلة  العملية  الكيمياء لتجارب  املعلم تنفيذ
 توافر  وتدين .والطلبة املعلمني نظر وجهة من الثانوية للمرحلة العملية  الكيمياء  جتارب  تنفيذ  يف الطلبة

 املواد بعض توفر وعدم .الصف يف الطلبة أعداد وكثرة  واألجهزة، واألدوات  واملواد التجهيزات 
 املتاح الوقت وضيق املختربي،  العمل ممارسة  وقلة والسالمة، األمن متطلبات  توفر وعدم الكيميائية، 
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 الكيمياء  مناهج متطلبات  مع للتعامل املعلم تؤهل دورات  وجود عدم إىل ابإلضافة التجارب، لتنفيذ
 (. 2005معه الفاحل) ، وهو ما يتفقثةاحلدي

 تؤكد الواقعية املشاهدات  أن  إال املعلمني، تدريب  بعملية  االهتمام هذا  مع أنه  الباحثة  وترى
 وأن النظرية، اجلوانب على االقتصار أمهها من لعل التدريب، هذا تواجه مشكالت  مثة أن عل

 اليت التدريبية املتطلبات  توفري ستهدفي وال التدريبية  االحتياجات  حتديد على يقوم ال التدريب
 املعلمني تدريب سجل يشهدها اليت الكبرية  الطفرة من الرغم على وذلك  املستقبل، معلم حيتاجها

 األجهزة  على التدريب قلة أن  يف (2008) طه  دراسة  مع أيضا  يتفق ما  وهو العامل مستوى على
 تناسب وعدم للمخترب، املادية التجهيزات  نقص اجلامعية،  الدراسة  أثناء املدرسة  خمترب يف املتوفرة

 تواجه اليت املعوقات  أهم  من تعترب هلا املقررة األسبوعية احلصص عدد مع الكيمياء مادة موضوعات 
 .الكيمياء لتدريس العملية التطبيقات  أثناء املعلمني

 :الدراسة أسئلة من ثان ال السؤال على إجابة النتيجة هذه  وأتيت

 التعامل فنيات ضوء يف  اء ومدى التفعيلالكيمي معلمي لدى املهن  األداء مستوى أو درجة ماــ  
   املختربات؟ مع

وبعد ان متت مناقشة نتائج الدراسة يف الفصل السابق واالجابة على أسئلة الدراسة تناولت الباحثة  
املقرتح   والتصور  واملقرتحات  والتوصيات  للنتائج  ماملخص  يتم    وهو  التايل، اليف    إرادهسوف  فصل 

 فصل اخلامتة.
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 مقدمة: 

 الدراسة أداة بتطبيق الباحثة  قامت أن  بعد إليها التوصل مت  اليت الدراسة ملخص  الفصل هذا يتناول
 هذه نإ  حيث التوصيات، من عدد واقرتاح النتائج سرد مث ومن نتائجها،  ومناقشة رضوع وحتليلها

 مع التعامل فنيات  ضوء  يف  الكيمياء ملعلمي املهين األداء لتطوير املقرتح التصور متثل  التوصيات 
 :يلي فيما الباحثة تصيغها واليت املختربات 

 ملخص الدراسة:
اإلطار  ألول من هذه الدراسة  تناولت الباحثة يف الفصل ا  فصول،  مخسةتكونت هذه الدراسة من    

على   واشتمل  للبحث  الرسالة    ،املقدمةالعام  تتبلور حوهلا  اليت  الرئيسية  الفكرة  الباحثة  فيها  وتوضح 
حلول  يف  الباحثة  نظر  وجهة  عن  تعرب  اليت  والفرضيات  األسئلة  وجمموعة  ابملشكلة  واإلحساس 

العلمية،   مشكل اإلشكالية  الدراسة،  خلفية  على  تشتمل  أهداف  واليت  الدراسة،  أسئلة  الدراسة،  ة 
الدراسة الدراسة، مصطلحات  فروض  الدراسة،  أمهية  الثاين  الدراسة،  الفصل  تناول    مها  جزأين، كما 

 تطوير األداء املهين للمعلمني يف اململكة العربية السعودية وهي   مباحث ستة :ويشمل النظري، ألدب 
الكيمياء معلمي  تدريب  يف  احلديثة  الكيمياءا ،  االجتاهات  ملعلمي  التدريبية    املخترب  ،الحتياجات 

الثانوي،    املدرسي الثاين فة وعالقتها ابلكيمياء واملختربات مسات طالب   الدراسات  يمثل، أما اجلزء 
 تدريس يف وتفعيله املخترب استخدام،  الكيمياء  خمتربات  يف  الكيمياء معلمي أداءت:  تناول اليت السابقة

 الدراسات  على الباحثة تعقيب الفصل تناول اكم  .الكيمياءدريبية ملعلمي  االحتياجات الت،  الكيمياء
 واإلفادة واالختالف  االتفاق  أوجه حيث من احلالية، ابلدراسة ربطها خالل منومناقشتها   السابقة

الثالث  نها.م الفصل   الدراسة، يف املتبع  للمنهج وصفاً  يتناول حيث الدراسة إجراءات  يتناولف  اما 
، االستبانة وتتكون من  الدراسة  ألداة ووصفاً  وعينتها، الدراسة جملتمع  وصفاً  وكذلك  اسةالدر  وحدود
 .التدريبية  والدورات  اخلربة، سنوات  املؤهل، اجلنس، :والوظيفية الشخصية البياانت  :األول اجلزءجزئني 

 التخطيط مرحلة يف املهين األداء حمور :وهي عبارة 74 تشمل حماور ثالثة ويشمل :الثاين اجلزء
 حمور  :حماور ة ثالث منه  تفرعتو  التنفيذ مرحلة يف املهين األداء حمور، الكيمياء  خمترب يف للعمل واإلعداد
 األمن اشرتاطات  حمور  ،املخترب يف العمل أداء ور ، حماملخترب يف واألجهزة واألدوات  املواد مع التعامل

 .املخترب يف األداء تقومي حمور ،املخترب يف والسالمة

 املعاجلة إىل ابإلضافة ،الدراسة  تنفيذ يف املتبعة  واإلجراءات  ،وثباهتا صدقها  من التحقق وطرق 
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 الواقع فهم على الباحثة  تساعد استنتاجات  إىل لوصول، ويهدف لالبياانت  لتحليل اإلحصائية
 هذا يفو  ،لرابعأييت بعد ذلك الفصل اة، املشكل  حلل املناسب التصور واقرتاح وتسهيل إجراء الدراسة، 

 املعاجلة وستجرى ،البياانت  وتفسري بتحليل وذلك ، اإلحصائية ملعاجلةا  تتناول الباحثة الفصل
حساب  لإلجابة عن أسئلة الدراسة،  التالية واألساليب الطرق ابستخدام ابلدراسة  اخلاصة  اإلحصائية

ابألداء املهين يف ضوء    معامالت االرتباط )بريسون( لكل عبارات احملور األول، الثاين، الثالث اخلاص
 متوسط بني الفروق داللة ملعرفة التباين حتليل استخدامتعامل مع املختربات ومدى التفعيل، فنيات ال

استخدام اختبارات ث لبيان الفروق  ، التدريبية الدورات  أثر عن للكشف الكيمياء  معلمي استجاابت 
نة الدراسة حول تطوير األداء املهين ملعلمي  بني إجاابت أفراد العينة يف متوسطات استجاابت أفراد عي

 من عبارة لكل والرتبة  احلسايب املتوسط حساب ، ضوء فنيات التعامل مع املختربات   الكيمياء يف
املتوسطات احلسابية  ، التفعيل ومدى األداء لقياس الكيمياء معلمي الستجاابت  الدراسة أداة عبارات 
تعامل مع املختربات ومدى  ملعلمي الكيمياء يف ضوء فنيات الألداء املهينل الرئيسية حاورلموالرتبة ل
وأخري أييت يف هذا الفصل وهو فصل اخلامتة تلخيص عام للدراسة وملخص للنتائج  ، التفعيل

 والتوصيات واملقرتحات والتصور املقرتح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج:النتائ ملخص
 فنيات ضوء يف  الكيمياء معلمي لدى  هنامل األداء لتطوير املقرتح للتصور صياغة إىل  التوصل مت

 وهي الدراسة عينة نتائج  وتفسري  حتليل  من مالحظته مت ما على بناءً  املختربات، مع التعامل
 :كالتايل
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 الواجب املخترب يف العملية املهارات  أو املختربات  مع التعامل فنيات  من عدد النتائج أظهرت   .1
 اليت التنفيذ  مرحلة يف متدنية  بقيم  الدراسة ينةع لدى ظهرت  حيث الكيمياء ملعلمي اكساهبا
 واملواد واألجهزة األدوات  مع التعامل وحمور (8,5) بقيمة املخترب يف العمل أداء حمور تشمل

 .(9,4)قيمة والسالمة األمن اشرتاطات  وحمور (10) بقيمة الكيميائية
 كانت  حيث التنفيذ،  ةمرحل  يف  منه أفضل والتقومي  التخطيط مرحليت يف املعلمني أداء  ظهر .2

 برتتيب التقومي مرحلة ويف (3) برتتيب التنفيذ مرحلة ويف (2) التخطيط مرحلة يف األداء ترتيب
(1). 

 الكيمياء معلمي تقديرات  بني 0,01 عند  إحصائية داللة ذات  فروق وجود  النتائج أظهرت  .3
 إىل تعزى املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء يف  التفعيل ومدى املهين األداء مستوى  أو لدرجة

 .التدريبية  الدورات 
 :مهارات وفنيات التعامل مع خمتربات الكيمياء  ةقائم -

 مهارات وفنيات التعامل مع املختربات )مرحلة التخطيط( 
 القدرة على حتديد أهداف الدرس املعملي. 1
 القدرة على صياغة أهداف الدرس املعملي بصورة قابلة للقياس.   2
 دام متهيد مناسب للدرس املعملي.القدرة على استخ 3
 القدرة على وضع خطة مكتوبة خلطوات العمل املعملي. 4
 القدرة على استخدام طرق التدريس املناسبة يف الدرس املعملي. 5
 القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب يف الدرس املعملي.  6
 ملي.القدرة على حتديد تقنيات تعليمية مناسبة للدرس املع 7
 القدرة على التأكد من توافر األدوات واألجهزة واملواد الكيميائية الالزمة قبل العمل. 8
 القدرة على اختبار صالحية األدوات واملواد الكيميائية قبل العمل املعملي. 9

 القدرة على ترتيب األدوات واملواد الكيميائية حسب أولوايت استعماهلا.   10
 من التقرييب الالزم إلجراء التجارب يف خمترب الكيمياء. القدرة على حتديد الز  11
 القدرة على إجراء التجارب املعملية الكيميائية قبل وقت الدرس املعملي بفرتة مناسبة.  12
  القدرة على حتديد املهام املطلوبة من الطالب أثناء العمل املعملي. 13
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 مهارات وفنيات التعامل مع املختربات )مرحلة التنفيذ(
 القدرة على تصنيف األجهزة واألدوات املخربية الكيميائية وحفظها.  14
القدرة على معرفة أمساء األدوات واألجهزة املخربية واملواد الكيميائية وفهم التعليمات اخلاصة   15
 هبا. 
 القدرة على التعامل مع أجهزة التقطري بكفاءة.  16
 ونية بكفاءة. القدرة على استخدام املوازين احلساسة واإللكرت  17
 القدرة على استخدام موقد بنزن.  18
 القدرة على استخدام األدوات الزجاجية وتنظيفها.  19
 القدرة على استخدام املاصة لقياس السوائل ونقلها.  20
 إتباع الطرق الصحيحة لتخفيف األمحاض والقلوايت. 21
 لول معني. إتقان طرق حتضري احملاليل العيارية والكميات الالزمة لعمل حم 22
 الدقة يف حتديد األوزان الالزمة للتجارب الكيميائية.  23
 القدرة على مالحظة اخلواص املختلفة للمواد، والتفاعالت اليت حتدث هلا 24
 القدرة على توصيل األجهزة وتركيبها.  25
 القدرة على استخدام جهاز طرد الغازات بكفاءة  26
 عليمية وجماالت استخدامها مناذج، رسوم بيانية، لوحات. القدرة على معرفة أنواع الوسائل الت 27
 القدرة على تشغيل جهاز العرض الربوجكرت واألجهزة األخرى. 28
 القدرة على تعريف الطالب أبفضل الطرق لالستفادة من معمل الكيمياء.  29
 القدرة على حتديد أهداف التجربة بدقة.  30
 يائية. القدرة على حتضري أدوات التجربة الكيم 31
 القدرة على وضع أدوات ومواد التجربة الكيميائية يف مكان يشاهده مجيع الطالب. 32
 القدرة إتباع خطوات منظمة إلجراء التجربة.  33
 القدرة على إكساب الطالب مهارات يدوية يف الدرس املعملي.  34
 القدرة على تدريب الطالب على كتابة املالحظات العلمية لنتائج التجربة.  35
 القدرة على كتابة نتائج التجارب يف جداول بصورة علمية.  36
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 القدرة على توضيح أمساء املواد الداخلة يف التفاعل والناجتة منه قبل البدء ابلتجربة. 37
 القدرة على التأكيد على النتائج اليت حتدث أثناء إجراء التجربة الكيميائية  38
 ئلة بصورة صحيحة.القدرة على فصل املواد الصلبة عن السا 39
 القدرة على فصل احملاليل والسوائل ابستخدام قمع الفصل.  40
 القدرة على إشراك الطالب يف عمل التجارب. 41
 القدرة على حتضري حملول برتكيز معني.  42
 القدرة على ختفيف احملاليل املركزة، وختفيف األمحاض املركزة ابلطريقة الصحيحة. 43
 عايرة ابستعمال السحاحة والدليل.القدرة على إجراء امل 44
 القدرة على استخدام أنبوبة االختبار ابلشكل الصحيح أثناء التسخني. 45
 القدرة على تعليل أسباب األخطاء اليت حتدث أثناء التجربة. 46
 مراعاة احتياطات األمان يف التعامل مع األجهزة واألدوات واملواد املخربية.  47
 ت األمن والسالمة يف املخترب.إتقان ممارسة إجراءا 48
اإلرشادية   49 اللوحات  طريق  عن  املخربية  املواد  بعض  استعمال  سوء  من  املخاطر  بعض  إبراز 

 والتحذيرية. 
 اختاذ االحتياطات الالزمة مع املواد اخلطرة والسامة واحملرقة. 50
 ية. معرفة داللة الرموز والتعليمات األمنية املوجودة على العبوات الكيميائ 51
 معرفة احتياطات األمان املكتوبة على التوصيالت الكهرابئية ابملخترب. 52
 اختاذ االحتياطات ملنع حدوث احلريق يف املخترب. 53
 تنفيذ طرق اإلسعافات األولية لإلصاابت اليت حتدث يف املخترب. 54
 إتباع طرق اإلسعافات األولية يف حالة حدوث اختناق نتيجة لتسرب الغازات. 55
 اإلملام بعمليات التنفس الصناعي مبهارة.  56
 القدرة على التعامل مع جهاز حيتوي على هواء مضغوط للتنفس 57
 القدرة على استخدام طفاايت احلريق وتدريب الطالب على التعامل معها. 58
 القدرة على التعامل مع جهاز إنذار الكشف عن تسرب الغاز والدخان.  59
 الب على استخدام خمارج الطوارئ بصورة آمنة. القدرة على تدريب الط 60
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 القدرة على نقل املواد الكيميائية اخلطرة من مكان إىل آخر.  61
  القدرة على إتالف املواد الكيميائية الصلبة والسائلة غري املرغوبة بطريقة مناسبة.  62

 مهارات وفنيات التعامل مع املختربات )مرحلة التقومي( 
 مدى معرفة الطالب يف اختيار األدوات املناسبة للتجربة املعملية.القدرة على تقومي  63
 القدرة على تقومي مدى معرفة الطالب للتخطيط للتجارب املعملية.  64
 القدرة على تقومي مدى معرفة الطالب لتنفيذ التجارب املعملية.  65
 القدرة على تقومي مدى معرفة الطالب ابستخالص نتائج التجارب   66
 ة على إعطاء أسئلة متنوعة تقيس مدى حتقيق أهداف الدرس املعملي. القدر  67
 توجيه أسئلة متوازنة من حيث الصعوبة والسهولة يف أثناء الدرس املعملي ويف هنايته.  68
 القدرة على عرض األسئلة بصورة واضحة يف الدرس املعملي. 69
األ 70 بطرح  الطالب  عند  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  على  الدرس  القدرة  يف  املناسبة  سئلة 

 املعملي.
 القدرة على االستماع ألسئلة الطالب واإلجابة عليها.  71
 القدرة على توجيه أسئلة تثري تفكري الطالب يف الدرس املعملي.  72
التجارب   73 نتائج  حول  الصحيحة  اإلجاابت  إىل  للوصول  الطالب  مساعدة  على  القدرة 

 املعملية. 
اإلجا 74 تشجيع  على  الدرس  القدرة  يف  خمتلفة  أساليب  ابستخدام  للطالب  الصحيحة  ابت 

 املعملي.
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 :التوصيات
 الكيمياء ملعلمي املستمر التدريب برامج يف النظر  إلعادة املقرتح التصور بصياغة الباحثة قامت

 الذي التعليمي النظام مفهوم وفق التصور وهذا احمللية، واملعطيات  العاملية املتغريات  مع ذلك  ليتناسب
 :هي املكوانت  وهذه واحدة منظومة يف مجيعها  تعمل مكوانت  على حيتوي

 .( املعنوية املدخالت  ـ  املادية املدخالت  ـ البشرية املدخالت ) املدخالت •
 .(التدريب ومتابعة تقومي مرحلة ـ  التنفيذ مرحلة ـ التخطيط مرحلة (العمليات •
 .(املعنوية رجات املخ ـ املادية املخرجات  ـ البشرية املخرجات  (املخرجات •
 املعايري مع عليها احلصول مت اليت النتائج ومقارنةية  التعليم البيئة على أثرها (الراجعة التغذية •

 :كالتايل وهي ،(املهنية 
 االحتياجات  ودراسة والتدريب للتخطيط مهارات  ميتلكون أفراد تضم للتدريب وحدات  تكوين .1

 .الربامج ملتطلبات  تبعاً  التدريبية الكفاءات  مع يقوالتنس  واالتصال للمعلمني، املختلفة التدريبية 
 .واملادية البشرية التدريبية  اإلمكانيات  حتديد .2
 .لتنفيذها تصور ووضع العلوم ملعلمي والتدريب التطوير جمال يف املقدمة األحباث  دراسة .3
 مزيد ساهبمإلك ابلعمل القائمني واملعلمني املبتدئني للمعلمني املستمرة التدريبية  الدورات  إعداد .4

 .احلالية الدراسة إليها تطرقت اليت واملهارات  ابلفنيات  يرتبط فيما أدائهم وتعديل املهارات  من
 تنفيذ مرحلة على والرتكيز الكيمياء تدريس يف املخترب استخدام على اخلدمة أثناء املعلمني تدريب .5

 .التخصص جمال يف حديث كل ومواكبة التجارب،
 .التجارب  إلجراء  الالزمة الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات  وتوفري ةاملدرسي املختربات  جتهيز .6
 جتهيز املعامل االفرتاضية، وتنظيم البيئة التعليمية، ودمج التقنية ابلتعليم. .7
 .دراسي فصل لكل تدريبية  خطة تصميم .8
 موضوع) واملهارات  ابلفنيات واالسرتشاد    املعلمني وإعداد التدريب مؤسسات  على التأكيد .9

 .تنظمها  اليت العملية  الربامج يف (الدراسة
 .الدورات  تقدمي يف واملشاركات  للمشاركني واملادي  املعنوي التحفيز .10
 اخلطة ضمن الفعلية العملية التجارب  من به  القيام سيقرر  ما إبدخال الكيمياء معلمي إلزام .11

 .اليومية اخلطة وضمن دراسي عام كل بداية يف الفصلية أو السنوية
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 إجراء يف املعلم تساعد واليت الكيمياء مقررات  يف العملية للتجارب  األدلة توفريو  تصميم .12
 .الكيمياء ملادة  املقررة احلصة وقت مع يتناسب مبا  ومراجعتها التجربة،

نجزة  والتجارب  املدرسي املخترب استخدام مدى على امليداين اإلشراف .13
ُ
 املنهج ضوء  يف امل

 .والتقومي
 املدرسي املخترب يف التدريس لتقومي احلديثة األساليب استخدام لىع الكيمياء معلمي تدريب .14

 اكتساهبم على للتعرف الطالب  قبل من العملية التقارير وتقدمي التقدير،  سالمل كاستخدام
 .العملية التجارب  ملهارات 

 جلان  تكوين طريق عن التعليمية  اجلودة يف املختلفة املعايري  لبناء  املتخصصة ابجلهات  االتصال .15
 .تطبيقها وتفعيل متخصصة،

 التقييم دراسة وتطبيق .به املعمول املهين األداء معايري على بناء ابملدرسة املعلمني أداء تقومي .16
 .التطوير أولوايت  وحتديد الذايت

 مت اليت والنتائج تنفيذها مت اليت اإلجرائية اخلطوات  يوضح الدراسي العام هناية تقرير  كتابة .17
 .عام كل هناية اجلودة إدارة دير مل يرفع إليها،  التوصل

 .ومتابعتها وتنفيذها املدرسي، التحسني خطط وضع .18
 وضع خطط التحسني املستمر للمعلمني، وتنفيذها ومتابعتها.  .19
 حتديد نقاط القوة والضعف يف الربامج ومن مث حتديد االحتياجات التدريبية.  .20

 ت:  مقرتحا
 .املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء يف كيمياء ال ملعلمي املهين األداء تطويرل  ج  مانبر  بناء   .1
 تصور مقرتح لتطوير األداء املهين ملعلمي الكيمياء يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشري.  .2
 يف ضوء استخدام املختربات. العلوم ملعلمي املهين والتطوير التحسني فاعلية برامج  .3
 . 2030يمياء يف ضوء الرؤية املستقبلية  بناء برانمج تدرييب لتطوير األداء املهين ملعلمي الك  .4
مع  .5 التعامل  مهارات  ضوء  يف  الكيمياء  ملعلمي  املهين  األداء  وتطوير  تدريب  برامج  فاعلية 

 املختربات.
املعامل  .6 مع  التعامل  مهارات  ضوء  يف  الكيمياء  ملعلمي  املهين  األداء  لتطوير  مقرتح  تصور 

 االفرتاضية.
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 النظام التعليمي: انتمكو وفق  ليات تنفيذ التصور املقرتحآ 
 املدخالت )املدخالت البشرية ـ املدخالت املادية ـ املدخالت املعنوية(. •
 ودراسة والتدريب للتخطيط مهارات  ميتلكون أفراد تضم للتدريب وحدات  تكوين -1

 الكفاءات مع والتنسيق واالتصال  للمعلمني، املختلفة التدريبية االحتياجات 
 .امجالرب  ملتطلبات  تبعاً  التدريبية 

 .واملادية البشرية التدريبية  اإلمكانيات  حتديد -2
 تصور ووضع العلوم ملعلمي والتدريب التطوير جمال يف املقدمة األحباث  دراسة -3

 .لتنفيذها
 ابلعمل القائمني واملعلمني املبتدئني للمعلمني املستمرة التدريبية الدورات  إعداد -4

 اليت واملهارات  ابلفنيات  رتبطي فيما أدائهم وتعديل املهارات  من مزيد إلكساهبم
 .احلالية الدراسة إليها تطرقت

 على والرتكيز  الكيمياء تدريس يف  املخترب استخدام على اخلدمة أثناء املعلمني تدريب -5
 .التخصص جمال يف حديث كل ومواكبة التجارب، تنفيذ مرحلة

 إلجراء الالزمة ة الكيميائي واملواد واألجهزة األدوات  وتوفري املدرسية  املختربات  جتهيز -6
 .التجارب 

   .جتهيز املعامل االفرتاضية، وتنظيم البيئة التعليمية، ودمج التقنية ابلتعليم -7
)العمليات( مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة تقومي ومتابعة التدريب.    

 .دراسي فصل لكل تدريبية  خطة تصميم -1
 موضوع)  واملهارات  ابلفنيات  داالسرتشا املعلمني وإعداد التدريب مؤسسات  على التأكيد -2

 .تنظمها  اليت العملية  الربامج يف (الدراسة
 .الدورات  تقدمي يف واملشاركات  للمشاركني واملادي  املعنوي التحفيز -3
 ضمن الفعلية العملية التجارب  من به القيام سيقرر ما إبدخال الكيمياء معلمي إلزام -4

 .اليومية اخلطة وضمن دراسي عام كل بداية يف الفصلية أو السنوية اخلطة
 إجراء يف املعلم تساعد واليت الكيمياء مقررات  يف العملية للتجارب  األدلة وتوفري تصميم -5

 .الكيمياء ملادة  املقررة احلصة وقت مع يتناسب مبا  ومراجعتها التجربة،
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نجزة والتجارب  املدرسي املخترب استخدام مدى على امليداين اإلشراف -6
ُ
 املنهج ضوء يف امل

 .قوميوالت
 املخترب يف التدريس  لتقومي  احلديثة األساليب استخدام على الكيمياء معلمي تدريب -7

 على للتعرف الطالب  قبل من العملية التقارير وتقدمي التقدير، سالمل كاستخدام املدرسي
 .العملية التجارب  ملهارات  اكتساهبم

 .(عنويةامل املخرجات ـ املادية املخرجات ـ البشرية املخرجات (املخرجات
 تكوين طريق عن التعليمية اجلودة يف املختلفة املعايري لبناء املتخصصة ابجلهات  االتصال -1

 .تطبيقها وتفعيل متخصصة، جلان
 دراسة وتطبيق،  به املعمول املهين األداء معايري على بناء ابملدرسة املعلمني أداء تقومي -2

 .التطوير أولوايت  وحتديد الذايت التقييم
 مت اليت والنتائج  تنفيذها مت اليت  اإلجرائية اخلطوات  يوضح الدراسي العام هناية  تقرير كتابة -3

 .عام كل هناية اجلودة إدارة ملدير  يرفع إليها،  التوصل
 . الراجعة التغذية •

 .ومتابعتها وتنفيذها املدرسي، التحسني خطط وضع -1
 املستمر للمعلمني، وتنفيذها ومتابعتها.  وضع خطط التحسني -2
 االحتياجات التدريبية. لقوة والضعف يف الربامج ومن مث حتديد حتديد نقاط ا -3

وترى الباحثة أن التطوير املهين مهم ولكن البد أن يكون خمتلفا عن الطرق التقليدية إن أردان  
التع النتاج  من  عالية  الرقمي  مستوايت  التطور  أن  حيث  املتعلمني،  أو  للمعلمني  سواء  ليمي 

من حيث دمج تقنيات التعليم االلكرتوين يف عملية بة التعليم عن بعد  ضرورة ملواك  أصبح والتكنولوجي  
 التعليم عن بعد، لتجويده واستخدامه يف املعامل االفرتاضية يف ظل أتثري جائحة كوروان. 

 :املقرتح  رالتصو 
 :املقرتح التصور تقدمي من اهلدف
 لتنشئة  الالزم  النجاح  هلا  حتقق  يتال  األساسية  احملاور  من  كثرياً   والتعليمية  الرتبوية  العملية  تتضمن
  احملاور   هذه   وتبدأ  واالزدهار،  والرخاء   التقدم  حمققة  اجملتمع  يف  فاعلة  صاحلة  تنشئة   البشرية  األجيال
 لتحقيق  واملدرسة  املعلم  يتبعها   اليت  املناشط  وأوجه  الوسائل  مث  له،  والتخطيط  التعليم،  أهداف  بتحديد
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  التالية   املراحل  لتحديد  األهداف،  ضوء  يف  تنفيذه  مت  ملا  لتقوميا  عملية  أتيت  وأخرياً   األهداف،  هذه
 .التعليم الستمرارية  الالزمة
 : املقرتح التصور عليها يرتكز   اليت احملاور

 :هي أساسية أبعاد ثالثة  من التعليمية الكفاايت  وتتشكل
 . الكفاية مهام ألداء  ،الضرورية العقلية والقدرات  املعرفية العمليات  جمموع من يتألف  والذي: املعريف •
 ميكن  اليت  واحلركات   األعمال  جمموعة  من  يتألف  الذي  األدائي  السلوك  يشمل  والذي:  املهاري •

 . مالحظتها
  فيها   مبا   الكفاية   مبهام  تتصل  اليت  اإلجيابية   واملواقف  االجتاهات   مجلة  على  يشتمل   والذي:  الوجداين •

 (2005)أبو جاللة:  . والتوظيف نفيذالت  يف والدقة احلرص وتوخي واألمانة، االلتزام
 :  التالية األهداف لتحقيقو 

 . اخلدمة أثناء التعليم ملنسويب املعريف النمو فرص توفري  •
 . للتدريب العلمية واملهارات  واخلربات، املعارف  تطوير  •
 .  عالية  وفعالية بكفاءة األهداف لتحقيق التعليم منسويب أداء حتسني  •
 .  التدريبية االحتياجات  وفق املناسبة التدريبية الربامج تقدمي  •
 من  الواردة   املركزية  والربامج   املنطقة،  مستوى  على   للمعلمني  احمللي  التدريب  وبرامج  خطط   تنفيذ  •

 . الوزارة
 .  املتدربني على التدريبية  الربامج أثر وتقومي  متابعة  •
 

 سبل وإجراءات التصور املقرتح  -
 الالزمة لتدريس مادة الكيمياء ابملرحلة الثانوية  قائمة املهارات العمليةإعداد مع و قامت الباحثة جب

 حيث تضمنت القائمة املهارات يف مجيع مراحل العمل:
 مرحلة التخطيط •
 مرحلة التنفيذ وتشمل: •

 التعامل مع األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية.   •
 أداء العمل. •
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 اشرتاطات األمن والسالمة يف املخترب.  •
 التقومي.  مرحلة •

 مت اعداد قائمة وفقاً لإلجراءات التالية: 
الرئيسية  -1 العملية  املهارات  قائمة  من  اهلدف  إن  املهارات:  قائمة  من  اهلدف  حتديد 

 0والفرعية الالزمة لتنفيذ األنشطة والتجارب العملية يف الكيمياء ابملرحلة الثانوية هو  
 ض(عايل ـ متوسط ـ منخف0قياس األداء املهين للمهارة  

 مدى تفعيله )دائما ـ أحياان ــ مل يفعل(. 
الالزمة   -2 العملية  ابملهارات  قائمة  إعداد  مت  املهارات:  لقائمة  األولية  الصورة  إعداد 

 لتدريس الكيمياء يف املرحلة الثانوية من خالل: 
 فحص مقررات الكيمياء للمرحلة الثانوية.  •
 للطالب املعلمني. فحص توصيف مقررات التدريب امليداين اليت يتم تدريبها •
على   • واالطالع  الربانمج  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  البحوث  على  االطالع 

والنتائج   تنفيذها  وطرائق  وحمتواها  أهدافها  على  والتعرف  السابقة  التدريبية  الربامج  من  مناذج 
 اليت حققتها.

فيما خيتص ابال • احلالية  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  الفعلية حتي حتديد  التدريبية  اجات 
 . للمعلمني

الربانمج  • اخلدمة حول  أثناء  املعلمني  تدريب  اخلربة يف جمال  وذوي  املختصني  آراء  استطالع 
 املقرتح. 

 إجراء التعديالت الالزمة وفقاً ملالحظات اخلرباء وتوجيهاهتم.  •
مبراعاة ما يستجد من صياغة الربانمج املقرتح يف صورته النهاية اليت تتصف ابملرونة اليت تسمح   •

 ظروف مما يساعد على حتقيق األهداف املنشودة. 
 

 :  ضوئها تصميم الربانمج التدرييباملعايري واألسس اليت يتم يف  -
إن أول خطوة تتخذ عند تصميم الربامج التدريبية اجليدة، هي حتديد األهداف، ويرمي التدريب إىل  

وتط  األفراد  معلومات  تنمية  وهو  عام،  هدف  وتعديل  حتقيق  سلوكهم  وتغيري  وقدراهتم  مهاراهتم  وير 
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اجتاهاهتم، ويصبح هذا اهلدف وسيلة هلدف آخر، وهو رفع كفاءة األفراد وزايدة فعالية األدوار اليت  
األهداف هذا التغيري يف صورة كمية ونوعية، فيتجنب خمطط الربامج   يا، وابلتايل البد أن تراعيقدموهن

مع األخذ بعني االعتبار وضع األهداف وأييت بعد حتديد االحتياجات  التدريبية األهداف الغامضة،  
التدريبية، ويشمل حتديد األهداف تعيني اهلدف العام، مث األهداف اجلزئية أو اخلاصة، ويعترب اهلدف  
العام أو اهلدف الرئيسي هو النتيجة الكلية أو احملصلة النهائية للربانمج التدرييب أبكمله، أما األهداف  

 (.243، 2007احلامد:)  .إىل النتيجة الكلية زئية أو اخلاصة فهي سلسلة من النتائج املؤدية اجل
 :البد من مراعاة املعايري اآلتية وعند حتديد األهداف

الربانمج  - اهداف  التدرييب وحمتواه، وبني  الربانمج  أهداف  تكون هناك عالقة واضحة بني  أن 
و  فيه،  املستخدمة  التدريس  وطرق  التدرييبالتدرييب  الربانمج  أهداف  بني  واألنشطة كذلك   

 . املختارة يف الربانمج
أن تكون أهداف الربانمج التدرييب واضحة لدى املتدربني من بداية الربانمج التدرييب، ولكي   -

زايد يساعد يف  فذلك  األهداف صياغة سلوكية،  تصاغ  أن  املعيار البد  ة درجة  يتحقق هذا 
 . الوضوح ابلنسبة للمتدربني

م  تكون أهداف الربانمج التدرييب وفق االحتياجات التدريبية للمتدربني، وأن تليب احتياجاهتأن   -
الفعلية واهتماماهتم  للتنالتدريبية  التدرييب  الربانمج  أهداف  ختضع  وأن  وتكون  .  والقياس  فيذ 

 . قابلة للتحقيق
 . حتقيق الكفاايت الالزمة للمعلمنيأن يساهم الربانمج التدرييب يف  -
 . تدربني املهارات اللغوية الالزمةب الربانمج التدرييب املأن يكس  -
 . الربانمج مالئمة للفئة املستهدفة أن تكون أهداف  -
 أن يساعد الربانمج التدرييب يف حتقيق أهدافه احملددة مسبقاً  -

 : الربانمج التدرييب وموضوعاتهاختيار حمتوى 
الل الربانمج التدرييب، فبعد التعرف على  يراد مبحتوى التدريب املوضوعات اليت ستقدم للمتدربني خ

االحتياجات التدريبية وحتديد األهداف املراد حتقيقها من الربانمج التدرييب يتم اختيار حمتوى الربانمج  
رئيسية وأخرى فرعية،  مبا يتماشى مع األهداف التدريبية احملددة. وتشمل موضوعات التدريب بنوداً 

املوض لذلك  وعليه ميكن تقسيم كل هذه  بنود أكثر تفصيالً  اليت فإن  وعات إىل  املعلومات  من  كثرياً 
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الرئيسية   التدريبية  املوضوعات  نوع  يف  مباشراً  أتثرياً  تؤثر  التعليمية  االحتياجات  مرحلة حتديد  تتيحها 
 ( 258، 2007)احلامد:ا الربانمج التدرييب والفرعية اليت جيب أن حيتويه

 : البد من مراعاة املعايري التاليةدريب وعند اختيار احملتوى وموضوعات الت
 . الئماً ألهداف الربانمج التدرييبعند حتديد احملتوى أن يكون م أن تراعى -
الذا - النمو  وحتقيق  املتدربني  لدى  االطالع  مهارات  بتنمية  التدرييب  الربانمج  مادة  هتتم  يت  ان 

 .لديهم
 أن يليب احملتوى التدرييب للربانمج حاجات املتدربني. -
 ي تسلسل موضوعات احملتوى التدرييب وترابطها. يراع -
 أن يساعد حمتوى الربانمج التدرييب يف إاثرة الدافعية لدى املتدربني ملزيد من التعلم والتدريب.  -
، وتقنيات التعلم  ري مع التطورات العلمية املعاصرةأن يكون حمتوى الربانمج التدرييب حديثاً ويس  -

 احلديث والتعليم عن بعد. 
 .    يب الفروق الفردية بني املتدربنيحمتوى الربانمج التدري أن يراعي -
 . هبا املتدربون من بداية الربانمجأن توفر الكتب واملراجع ملقررات الربانمج التدرييب ويزود  -

 اختيار األساليب والتقنيات واألنشطة التدريبية للربانمج التدرييب:  
املعلومات واخلربات أو الرسالة التدريبية من املدرب  تعترب الوسيلة التعليمية ذلك الوسيط الذي ينقل  

ال اختيار  وتتأثر عملية  املتدربني،  منهاإىل  بعدة عوامل  التعليمية  األهداوسائل  يتم    ف:  اليت  التدريبية 
حتديدها مسبقاً، املوضوعات التدريبية، املتدربون من حيث عددهم ومؤهالهتم ومعارفهم وختصصاهتم، 

للتدريب والتكاليف اليت يستلزمها التدريب وتتنوع األساليب والوسائل التدريبية  وكذلك الوقت املتاح  
. وهناك أساليب تدريبية  ئل التكنولوجية احلديثة واملعقدةمن البسيطة التقليدية بدءاً ابلسبورة إىل الوسا 

واملؤمت واملناقشات  احملاضرات  فتستخدم  ممكنة  فائدة  أكرب  فيه  حتقق  جمال  منها  ولكل  رات  عديدة 
والتعليم املربمج يف زايدة املعرفة وتنمية املعلومات بينما حيسن استخدام دراسة احلاالت وحتليل املواقف  

امليدان والزايرات  اللجان  استخدام  وميكن  القرارات  اختاذ  مهارات  تنمية  املمارسات  يف  تطوير  يف  ية 
يفضل لتطويرها استخدام أساليب   . وأما املهارات اإلنسانية وما فيها من اجتاهات وسلوك،التطبيقية

 متثيل األدوار.   
إن لكل من األساليب التدريبية املتاحة مزااي ومشكالت، وعند انتقاء أسلوب معني البد أوالً  
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من   اهلدف  أمهها  قواعد  بعدة  االستعانة  وميكن  فيها  يصلح  اليت  والنواحي  ومعوقاته  فوائده  دراسة 
 ؤهالهتم، والوقت املتاح للتدريب.استخدام الوسيلة، وعدد املتدربني وم

املعايري   التدرييب البد من مراعاة  الربانمج  اليت ستستخدم يف  وعليه فعند اختيار األساليب والتقنيات 
 التالية: 
التدريب   - أبساليب  مرتبطة  تكون  حبيث  التدرييب  الربانمج  يف  التعليم  تقنيات  تستخدم  أن 

 احلديثة. 
املستخدمة   العلمية حملتوى الربانمج التدرييب وتقنيات التعليمأن يكون هناك تكامالً بني املادة   -

 . يف الربانمج التدرييب
ات واملهارات  أن تساهم الوسائل التعليمية يف فهم املادة العلمية لدى املتدربني وإكساهبم اخلرب  -

 .الضرورية
 .ريب حسب تنوع املوضوعات واملواقفأن يراعي تنويع أساليب التد -
 .ة املتدربني يف ختطيطها وتنفيذهالربانمج التدرييب على مشاركأن تعتمد أنشطة ا -
 .  املتدربني أبساليب جديدة للتدريسأن يساهم الربانمج التدرييب يف تزويد  -
 . رة تفكري املتدربني واهتماماهتمأن يستخدم أساليب خمتلفة إلاث -
 تدربني. أن تليب التقنيات التعليمية املستخدمة يف الربانمج التدرييب حاجات امل  -
 .  كافية ألغراض الربانمج التدرييب  أن تكون أساليب التدريب -

 اختيار أساليب التقومي املناسبة: 
 ( 165م، 2007: زعيبمراعاة املعايري التالية )الوالختيار األساليب التقوميية املالئمة البد من 

 ربط أساليب التقومي أبهداف الربانمج التدرييب. أن ت   -
الت - أساليب  تتنوع  ابملوضوعية  أن  تتميز  للتقومي  حديثة  أساليب  فهناك  األهداف،  بتنوع  قومي 

املشكالت والشمو  وحتليل  األداء  ترتل كتقومي  أن  البد  املستخدمة  التقومي  فأساليب  إىل  .  قي 
 .مستوى األهداف

 . مالئمة ملوضوع الربانمج التدرييبأن تكون أساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج التدرييب  -
تعمل - املتدرب  أن  تشجيع  على  التدرييب  الربانمج  يف  املتبعة  التقومي  مع أساليب  للتفاعل  ني 

 . الربانمج التدرييب
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 .قومي املتدربني على مبدأ العدالةأن يتم ت -
 أن حتقق أساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج التدرييب التغذية الراجعة للمتدربني. -
 .قومي املستخدمة من قبل املتدربنيب التأن يستخدم التقومي الذايت كأحد أهم أسالي -

إن التقومي اجليد عادة ما يرتبط ابلتخطيط اجليد للتدريب، وذلك ألن التخطيط السليم حيدد 
األهداف اليت تريد اإلدارة حتقيقها من التدريب، ومن هذه األهداف تشتق املعايري اليت تقاس 

 هبا النتائج احملققة.  
 انمج التدرييب: االستفادة املتحققة من الرب  

 ولكي تتحقق االستفادة املرجوة من الربانمج التدرييب البد من مراعاة املعايري التالية: 
 أن يساعد الربانمج التدرييب يف تطوير مهارات املتدربني التدريسية.  -
 .ومشكالته هم طبيعة العمل املعمليأن يساعد الربانمج التدرييب املتدربني على ف -
 وخصوصاً العملي. فاايت املتدربني يف جمال التدريسالتدرييب يف رفع كأن يساهم الربانمج  -
املتعددة واملتضمنة   - املتدربني حول اجلوانب والفعاليات  الضروري استطالع آراء  يف خطة  من 

 .  التدريب
يسهم يف تطوير االداء املهين  تصوراً مقرتحاً لربانمج    ةالباحث  ت، قدم ذكرهاوعلى ضوء املعايري اليت مت  

 دى معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل مع املختربات يف املدارس الثانوية.ل
 : يسمى هذا الربانمج:  اسم الربانمج  
مع  ) التعامل  فنيات  الكيمياء يف ضوء  معلمي  لدى  املهين  األداء  لتطوير  يف  املختربات  تصور مقرتح 

 الثانوية(  املدارس
 .الربانمج  أهداف

 :العام للربانمج اهلدف-أ
ابملرحلة  حت العاملني  املعلمني  من  املستهدفة  الفئة  لدى  والتعليم  الرتبية  وأساليب  طرائق  سني 

يف ضوء    الثانوية فيما يتعلق ابجلوانب املهنية إبكساهبم املعلومات املستجدة واملهارات العملية احلديثة
املختربات  مع  التعامل  بصورة  فنيات  به  واالرتقاء  عملهم  حتسني  من  متكنهم  ومعاجلة مس   اليت  تمرة 

 .  جوانب القصور لديهم
 للربانمج. التفصيلية  األهداف-ب 
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 يلي: ما املعلم بعد حضور مجيع وحدات الربانمج التدرييب النظرية والعملية أن يُنمى لديه يتوقع من 
 .  ويل املدى( واليومي )قصري املدى(مهارات ختطيط التدريس بنوعيه السنوي )ط -
 . والعمل على حتقيق أهدافها بنجاح فقاً للخطة اليومية املوضوعة،مهارات تنفيذ التدريس و    -
واحل  - التقليدية  بنوعيها  التعليمية  الوسائل  واختيار  إعداد  توظيفها،  مهارات  وكيفية  ديثة 

 يف حتقيق أهداف الدرس وأهداف املنهج الدراسي ككل. واستخدام املخترب 
وتوفري الوقت واملرونة إلجراء التجارب    توظيف املعامل االفرتاضية يف حتسني أسلوب التدريس -

 العلمية.
األساليب  - ذلك  يف  مستخدماً  معافاة  تربوية  دراسية  بيئة  وإجياد  الصف  إدارة  من  التمكن 

الطالب  بني  والتعاون  والتشجيع  الذايت  الضبط  على  تساعد  اليت  املناسبة  الصحيحة  الرتبوية 
 والعالقات القائمة على االحرتام املتبادل.  

أنواعها  التعر  - بكل  االختبارات  أسئلة  بكيفية صياغة  واإلملام  التقومي  أساليب  خمتلف  على  ف 
العملية  تطوير  يف  التقومي  نتائج  توظيف  على كيفية  والتعرف  اجليد  االختبار  لشروط  وفقاً 

 التعليمية وأمهها تطوير عملية التدريس. 
 . املستهدفون

إىل  هذا   موجه  ابجلالربانمج  الرتبية  الثانوية    السعوديةامعات  خرجيي كليات  ابملرحلة  يعملون  الذين 
 .  كيمياءال، وخصوصا معلمي العلوم ختصص حالياً 

 الربانمج. حمتوى
ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية اليت أوضحت االحتياجات التدريبية للفئة املستهدفة من  يف ضوء  

حمتوى   تنظيم  يتم  حتديدها  مت  اليت  األهداف  ضوء  ويف  يفاملعلمني  تدريبية    الربانمج  وحدات  مخس 
 أساسية وتتضمن كل وحدة عدداً من املوضوعات الفرعية، وهذه الوحدات اخلمس كما يلي: 

 وتشمل: مهارات التخطيط للتدريس، األوىل:الوحدة 
 . وأمهيتهخطيط للتدريس مفهوم الت -
 اخلطة السنوية وتشمل: -

 .العام الدراسيسية توزع على شهور تقسيم املقرر إىل وحدات درا -
 .تقسيم كل وحدة إىل موضوعات  -
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ليها حسب موقعها عند  حتديد مواقع الصعوابت يف املنهج الدراسي وكيفية التغلب ع  -
 .تنفيذ الدرس

 . ساعدة الطالب املتأخرين دراسياً وضع خطة مل -
 اخلطة اليومية وكيفية إعدادها وتشمل: -
 حتديد عنوان الدرس بدقة.  -
 اخلاصة ابلدرس )األهداف السلوكية اإلجرائية(.  صياغة األهداف -
 .ناًء على معلومات الطالب السابقةكيفية التمهيد للدرس ب   -
 .خطوات عرض الدرس -
 .  تيار الوسائل التعليمية املناسبةاخ -
 .م املناسبة ملوضوع الدرس وأهدافهحتديد اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التعليم والتعل  -
املعام  - آمنة لالتصال تفعيل  بيئة  توفر  واليت  بعد  التعليم عن  منصات  االفرتاضية عرب  ل 

 والتعاون وتبادل احملتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية. 
 . صياغة أسئلة التقومي   -
 . بني الطالب يف مجيع خطوات الدرس مراعاة الفروق الفردية  -

 : وتشملها، مهارات إنتاج الوسائل التعليمية واستخدام الثانية:الوحدة 
 . إنتاج الوسائل التعليميةمهارات تنمية  -
 استخدام الوسائل التعليمية:   مهارات  -
 مهارات تشغيل الوسائل التعليمية احلديثة.   -
 مهارات استخدام أجهزة املختربات الكيميائية والتعامل معها وتفعيلها.  -
 .  مهارات استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف عملية التعليم والتعلم -
 مهارات االستفادة من مصادر التعلم لالرتقاء أبساليب التعلم الذايت.  -
 شروط اختيار الوسيلة ومصادر التعلم املناسبة للدرس. -

 س:ي : تنفيذ التدر الوحدة الثالثة 
 . ديثة واملطورة الفردية واجلماعية مهارات استخدام طرائق التدريس احل -
  .الرتكيز على مهارات التدريس العملي -
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 .تنمية التفكري اإلبداعي وتشجعيه بأسالي -
 . يف الدرس وممارسة التعلم الذايت تشجيع الطالب على املشاركة  -
الطالب   - انتباه  جذب  على  ويعمل  الدرس  موضوعات  يناسب  مبا  التدريس  أساليب  تنويع 

 ويبعد عنهم امللل.
 : وتشمل مهارة إدارة الصف،تنمية  :ةرابعالوحدة ال
 واملخترب. إدارة الصف  دور املعلم يف -         

 . ي من إضاءة وهتوية ونظافة وجلوستوفري املناخ املاد  -
 .توفري املناخ النفسي -
 . واالبداعتشجيع االبتكار  -
 .مراعاة الفروق الفردية -
 .االت اخلاصة من املوهوبني وذوي االحتياجات مراعاة احل -

 : أساليب إدارة الصف -
 .لدرسيع الطالب على املشاركة يف اتشج -
 .روح احليوية والنشاط بني الطالب  بث -
 . ت االجتماعية واالحرتام املتبادلاالهتمام ابلعالقا -
 .م مبشاكل الطالب والعمل على حلهااالهتما -
 التوسط والعدالة يف استخدام أساليب الثواب والعقاب وتقومي األداء.  -

 : وتشمل مهارات التقومي،: الوحدة الرابعة
 . مي وأنواعهمفهوم التقو   -
 .إدراك مفهوم التقومي -
 . صياغة األسئلة الشفهية  -
 تصميم االختبارات اجليدة.  -
 . استخدام التقومي بكفاءة ومهارة -
 . شروط االختبار اجليد  -
 : أهداف علمية التقومي -
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 . معرفة مدى حتقق أهداف الدرس -
 . لتعرف على املستوى الفعلي للطالب ا  -
 . الضعف يف عملييت التعليم والتعلم تشخيص جوانب القوة و توظيف نتائج التقومي يف -
 .حتسني عملية التدريس ووضع خطة ملعاجلة مشكالت بعض الطالب الدراسية -

 : طرق التدريب وأساليبه
 من األساليب اليت تستخدم لتحقيق أهداف تدريب املعلمني ما يلي:

 .Lectureاحملاضرة  -1
 Discussion املناقشة. -2
 . العصف الذهين -3
 التدريس املصغر. -4
 والتعليم عن بعد التعليم املربمج -5
 الورشالدراسية. -6

 . امليدانيةالرحالت أو الزايرات  -7
 جمموعات العمل. -8
 .املشاهدة -9

 الربانمج  تنفيذ
 : توضع يف االعتبار اجلوانب اآلتيةعند تنفيذ الربانمج جيب أن 

ارس )أثناء اخلدمة( ابعتبارهم  املعلمون املستهدفون يبدأ تدريبهم مع بداية العام الدراسي ابملد -
غري متفرغني للتدريب وابعتبار أن التدريب عملية مستمرة وحيتاج املتدرب إىل التطبيق العملي  
 ابملدارس يف كثري من األحيان، مع االستفادة من العطالت يف عقد الدورات التدريبية املتصلة. 

ألولوية - وفقاً  التدريبية وموضوعاهتا  الوحدات  اختيار  إليها حسب   يتم  احلاجة  الوحدة ودرجة 
األ ابعتبارهم  احلالية  الدراسة  نتائج  عنها  أسفرت  اليت  املستهدفني  حتديد آراء  على  قدر 

. إن األخذ برأيهم وإشراكهم يف حتديد حماور وموضوعات )الدورة التدريبية(  حاجاهتم التدريبية
 . هدافهاهبا مما يساعد على حتقيق أيزيد من إقباهلم عليها واهتمامهم 

الوحدات  - قبل  معينة  وحدة  تناول  يستوجب  وموضوعاهتا  للوحدات  املنطقي  الرتتيب  إن 
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يتم  والوحدات  املوضوعات  فأولوية  األخرى  املوضوعات  قبل  معيناً  موضوعاً  وتناول  األخرى 
 .والرتتيب املنطقي لتلك املوضوعات حسب أمهيتها ودرجة احلاجة إليها 

ملوضوعات اليت أوضحت نتائج الدراسة أن درجة احلاجة إليها  يتم الرتكيز يف كل وحدة على ا -
 .  أمهية وإحلاحاً ابلنسبة للمعلمني كبرية ابعتبارها أكثر
 :خطوات تنفيذ الربانمج 

 : تدربني وفق أسس معينة، من أمههااختيار امل -
ابجلامعات   - الرتبية  خرجيي كليات  من  يكونوا  أو    السعوديةأن  التكاملي  النظام  على  سواًء 

 كيمياء. ختصص   ، العلومرحلة الثانوية لتتابعي العاملني حالياً ابملا
األقل حىت ميكنهم حتديد املشكالت   علىأن يكونوا قد شاركوا يف التدريس لعامني دراسيني   -

 . هم يف حاجة إليها والصعوابت اليت تواجههم، واجلوانب اليت
تكنولوجي - املتخصصني يف جمال  الفنيني  وتعيني عدد من  والقادريناختيار  التعليم  أداء   ا  على 

 : املهام التالية بكفاءة
هم التدريبية وتنفيذها والقادرين على إنتاج املواد مساعدة املدربني يف تصميم مواقع •

 .يتطلبها حمتوى الربانمج التدرييبالتعليمية اليت 
 تشغيل األجهزة التعليمية وصيانتها وتسهيل تداوهلا واحلفاظ عليها. •
ال • قاعات  من جتهيز  غريها  وعلى  عليها  والتدريب  األجهزة  الستخدام  تدريب 

 الوسائل التعليمية.  
 :ربانمج التدرييب ويشمل ذلك إعدادرصد ميزانية وافية إلعداد وتنفيذ ال -
 .ب من أجهزة وأدوات ومواد خمتلفةقاعات التدريب )للتدريب املتواصل( وما تتطل  •
 حوافز هلم.    تكلفة ترحيل املتدربني وسكنهم، وإعاشتهم، ورصد •
 حوافز املدربني والعاملني واملتعاونني معهم. •
 الفرتة الزمنية للربانمج:   -

 ميكن أن ينفذ برانمج التدريب على نظامني يف وقت واحد:
إدارة   تقوم  أن  يتطلب  وهو  وعمله ابملدرسة  وجوده  أثناء  املعلم  به  يقوم  ذايت  تدريب  برانمج  األول: 

ون التدريب  بربانمج  مبده  األساسية  التدريب  والتوجيهات  الربانمج  وحمتوى  أهداف  تتضمن  شرات 
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ما   ومناقشة  بدراستها  املعلم  يقوم  التدريب.  برانمج  يتضمنها  اليت  احملاور  موضوعات  لدراسة  الالزمة 
األساسي   للتدريب  استعداداً  أكثر  املتدرب  مما جيعل  اجملال،  اخلربة يف  ذوي  من  زمالئه  مع  هبا  جاء 

  ملوضوعاته. املتصل ومهيئاً نفسياً 
ساعة تدريبية    60: التدريب اجلماعي املتصل الذي يتم تنفيذه مركزايً يف أثناء العطلة ويستغرق  الثاين

 لتدريب بوزارة الرتبية والتعليم.توزع على أايم التدريب حسب النظام املتبع يف إدارة ا 
 اختيار وإعداد املدربني:  

من  • مدربني  اختيار كبري  ذوي  منطقةكل  يتم  وتدريب    من  إعداد  جمال  يف  الطويلة  اخلربة 
املعلمني، ويكون من محلة الدرجات العلمية اجلامعية ويفضل كذلك الدرجات فوق اجلامعية 

عايل   يف -ماجستري    –)دبلوم  القيادية  ابلكفاية  تتعلق  اليت  الشروط  عليه  وتنطبق  دكتوراه( 
 اجلوانب التخطيطية والتنفيذية. 

من ذوي اخلربة والكفاءة يف    ابملنطقةدربني من كبار املوجهني  كذلك يتم اختيار عدد من امل •
 .ة وهم حبكم عملهم يعتربون مدربنيجمال التدريب من محلة املؤهالت الرتبوية اجلامعي

يتم وضع برانمج لتدريب املدربني هبدف تطوير قدراهتم ومهاراهتم يف التخطيط لتنفيذ برانمج  
وفقاً الحتياجاهتم التدريبية والقدرة على استخدام وتوظيف  تدريب املعلمني على الوجه املطلوب 

التقنيات احلديثة يف التدريب، والقدرة على تقومي برانمج التدريب وحتديد جوانب القوة والضعف 
 .التوصيات اليت تساعد على تطويرهامن حيث إعداد الربامج وتنفيذها والعمل على تقدمي 

تدريب املدربني تنظمها إدارة التدريب بوزارة الرتبية  ل وطنيةميكن أن تعقد دورات مركزية 
امج  على حده إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن توجد بر  منطقةوالتعليم أو أن تعقد يف كل 

 . التدريب احلالية
مجيع   تغطي  املستوى  عالية  متقدمة  وحدات  على  املدربني  تدريب  برانمج  حمتوى  ويشمل 

حتد يتم  التدريبية.  العملية  املعلمنيجماالت  وعدد  املختلفة  للتخصصات  وفقاً  املدربني  عدد   يد 
 .  املشاركني يف الدورة التدريبية
 وتشمل: : خطوات التدريب أثناء اخلدمة

 التقومي ج(   ب( التنفيذ  التخطيط   (أ
 :التخطيط يتضمن (أ
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 . د أهداف الربانمج العامة واخلاصةحتدي •
 . ديد أولوايت الوحدات وموضوعاهتاحت •
 . دية اليت حيتاجها الربانمجاملا اإلمكاانت  •
 .اإلمكاانت البشرية •

 
 :التنفيذ (أ)

املال وتسجيل  احملددة  واألهداف  املوضوعة  اخلطة  وفق  الربانمج  تنفيذ  حول  يتم  حظات 
 . حمتوى الربانمج وتنفيذه

 : التقومي)ج(
يف   جناحه  مدى  وحتديد  الربانمج  نتائج  تقومي  عن  مسؤولة  تكون  للتدريب  هيئة  تكوين 

الربانمج ككل، ومتابعة  حتقيق أهدافه   لتطوير  السلبية  وحتديد اجلوانب اإلجيابية واجلوانب 
 املتدربني يف املدارس من خالل اإلشراف والتوجيه الفين الرتبوي كتغذية راجعة.  ءأدا

 :  التقومي  أدوات
 :  تقومي الربامج التدريبية أمهها هنالك عدة أدوات ميكن استخدامها يف

 . واملشرفني  تبانة خاصة ابملتدربنياالس .1
 . بطاقة املالحظة .2
 .  صية مع املتدربنياملقابالت الشخ .3

 : املستخدمة يف الربانمج  التعليمية األجهزة
 .آيل حاسب جهاز .1
 Data Show .البياانت  عرض  جهاز .2
 . Overhead Projector العلوي العرض جهاز .3
 . Visual Presenterالواثئقية(  الكامريا) البصري العرض جهاز .4
 رامج املعامل االفرتاضية. أجهزة ومعدات وب .5
 برامج احملاكاة وشبكة املعلومات .6
 برامج اإلدارة واملشاركة.  .7
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 : واملراجع املصادر
 :العربية املراجع

 . القران الكرمي -1
 . املعجم الوسيط ،املعانمعجم  -2
والء، -3 حيىينوالعماري  األبح،  الالزمة    م، 2018،،  التدريبية   يف العلوم    ملعلمياالحتياجات 

التعليم   التعليم  يف   األساسيمرحلة  تقنيات  اإلنسانية:    )د.ط(،   ، جمال  للعلوم  البعث  جملة جامعة 
   العدد السادس واألربعون. اجمللد األربعون،جامعة البعث، 

 ات جامعة دمشق. منشور   ،إعداد املعلم وتدريبه ،م2004 ، األمحد، خالد طه -4
 يف   العامة  الثانوية  املرحلة  ملعلمي  املهنية  االحتياجات  ،م2001  السميع،   عبد  حممود  أمحد، -5

 . ابإلمساعيلية الرتبية كلية  السويس قناة  جامعةمصر: )د.ط(،  واخلارجية،  الداخلية التحدايت ضوء
إنعام،   -6 زيد،  أبو  جمدي،  أميموعفيفيإمساعيل،  لل   م، 2016ة، ،  مقرتح  املهنية  برانمج  تنمية 

العلوم الرتبوية:   ،التدريسيالعلوم مبصر ىف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية األداء    ملعلمي
 اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثالث.الدراسات العليا للرتبية،  كلية-جامعة القاهرة 

 كلية الرتبية  تقومي برامج إعداد معلمي العلوم يف  ،م2004 ،ابوزير، سعيد حممد عتعوت  -7
رسالة   (.9/ 7املكال يف ضوء املتطلبات الالزمة لتنفيذ مناهج العلوم املطورة للصفوف)

 . ماجستري غري منشورة. اجلمهورية اليمنية
 األساسية  املرحلة  يف   الصف   ملعلم  الالزمة  التدريبية   االحتياجات  ، م2010  زايد،   بركات،  -8

فلسطني:  بفلسطني   طولكرم  حافظةمب   احلكومية  املدارس  معلمي  نظر   وجهة  من  الدنيا  جامعة، 
 . املفتوحة القدس

عبد  -9 أمل  الربانوي،  وعلي،  ضوء    م،2019،الكرمي،  يف  الطبيعية  العلوم  ملعلم  املهن  األداء 
اجمللد الثالث،  جملة العلوم الرتبوية والنفسية: املركز القومي للبحوث غزة،    ،معايري االعتماد املدرسي

 العدد الرابع. 
 حموسب تعليمي برانمج  استخدام أثر  ،2009، إبراهيم نضال والفتينات، علي زيد  البشايرة، -10
 وعلوم  الكيمياء  مبحث يف  األساسي التاسع طلبة حتصيل  يف  الكيميائية التجارب إجراء يف 
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 . 2+1، العدد 25اجمللد ، األرض

. امعة صنعاءتقومي الرتبية العملية بكلية الرتبية ج  ، م2005  ،البعداين، لؤلؤة عبد هللا قاسم -11
 . رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق تدريس. جامعة صنعاء

التدريبية    م، 2016إبراهيم،البلطان،   -12 جمال توظيف أساليب    يف العلوم    ملعلمياالحتياجات 
وأدواته البديل  املنوفية    ، التقومي  جامعة  الرتبية:  والثالثون،  الرتبية،    كلية-جملة كلية  الواحد  اجمللد 

  دد األول.الع
تصور مقرتح لتطوير النمو املهن يف ضوء التغريات    ، م2004،البهواشي، السيد عبد العزيز -13

العلمي   ، ورقة عمل مقدمة إىل:املستقبلية يف وظائف وأدوار املعلم وجتارب بعض الدول املؤمتر 
 . ( القاهرة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس1: تكوين املعلم )السادس

  العربية   اململكة  ،1ط  ،األساسية  املفاهيم  العامة  الكيمياء  م،2014  رميوند،  ،تشانع -14
 . والتوزيع للنشر العبيكان دار: السعودية

توظيف    م، 2016،هللا   الثبييت، عبد -15 الثانوية حول فاعلية  للمرحلة  العلوم  تصورات معلمي 
القرايت العلوم يف حمافظة  االفرتاضي يف تدريس  األردن:  غري منشورة  رسالة ماجستري،  املخترب   ،

 .جامعة الريموك
إميانثقة -16 املعامل    م،2011، ،  تقنية  استخدام  حنو  الكيمياء  ومشرفات  معلمات  اجتاهات 

  –رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة    ،االفرتاضية وبعض مطالبها يف مدينة مكة املكرمة
 .جامعة أم القرى:  اململكة العربية السعودية

نواف،  -17 ثنتني،  يف  م،  2018أبو  مبحافظة ضرية  املتوسطة  للمرحلة  العلوم  معلم  أداء  تقومي 
املعلم نظر  وجهة  من  السعودية  العربية  ابململكة  للمعلمني  املهنية  املعايري  اجلامعة  ،  ضوء  جملة 

 والنفسية، اجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث. اإلسالمية للدراسات الرتبوية 
اجلديد يف تدريس جتارب العلوم يف ضوء اسرتاتيجيات  .م2005أبوجاللة، صبحي محدان،   -18

 اإلمارات العربية املتحدة: مكتبة الفاحل للنشر. ، 1، طالتدريس املعاصرة

،  )د.ط(  ،الثانوية  املرحلة  معلمي  تكوين  كفاايت  م، 2010  أمحد،  الوهاب   عبد  اجلماعي، -19
 . د.م: د.ن

هللا عليا اجلندي، -20  للتعليم التطبيقية الربامج  اتمعوق م،2000،  حيي زكراي الل،د و  عبد 
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 ة اجملل   ،السعودية العربية اململكة يف  املستمر والتعليم اجملتمع خدمة مراكز  بعض يف  املستمر
 . العدد الثالثون ،الرتبوية

تقييم برانمج إعداد معلم العلوم يف كلية الرتبية   ،م2006، اجلهراين، إميان حممد حزام أمحد -21
رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج   جلودة الشاملة.جبامعة صنعاء يف ضوء معايري ا

 والطرق. جامعة صنعاء. 
وآخرون، -22 معجب،  بن  السعو   ،م2007احلامد، حممد  العربية  اململكة  يف  رؤية  ديةالتعليم   :

 : مكتبة الرشد.ض، الراي4، طاملستقبلاحلاضر واستشراف 
مرزوق، -23 ضوءم،  2012احلبالين،  يف  مقرتح  تدرييب  برانمج  أداء    أثر  على  اجلودة  معايري 

املتوسطة املرحلة  يف  العلوم  العربية    ،معلمي  اململكة  الرتبية،  منشورة، كلية  غري  دكتوراه  رسالة 
 السعودية: جامعة أم القرى.

فاعلية استخدام املخترب احملوسب لتدريس الفيزايء يف تنمية    م،2010،زعبد العزياحلجيلي،   -24
رسالة ماجستري غري منشورة،   ،حلة الثانوية ابملدينة املنورةمهارات عمليات العلم لدى طالب املر 

 . جامعة طيبة :  السعودية- املدينة املنورة 
مشعل -25 املهارات    م، 2011،احلريب،  تنمية  يف  التعاونية  املعملي  العمل  جمموعات  فاعلية 

املنورة ابملدينة  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  الفيزايء  يف  غري    ،املعملية  ماجستري  منشورة، رسالة 
 . جامعة طيبة   اململكة العربية السعودية:

  مقررات   تدريس  يف   املخترب   استخدام  معوقات  هـ،1435  علي،  أمحد  بن  هللا   عبد  احلرتومي، -26
  التعليمية   الليث  مبحافظة  املخترب   وحمضري  املعلمني   نظر   وجهة  من  الثانوية   ابملرحلة  الكيمياء

 . لقرىا أم جامعةاململكة العربية السعودية:  ،( بنني)
وصاحل -27 حممد  نوال  نعيمحسن،  خليل  العملية   م، 2017،،  يف  املدرسية  املختربات  دور 

 . الثاين عشر العدد ، تربويةجملة دراسات  ،الرتبوية وأمهيتها

واقع استخدام تقنية املختربات العلمية يف تدريس    م،2015،احلسن، عصام، وأمحد، هند -28
السودانية الثانوية  ابملرحلة  االجتماعية،  . حبري  حملية  ،الكيمياء  والبحوث  الدراسات  اجمللد    جملة 

 األول، العدد العاشر.
د.م:    )د.ط(.  ،العمل  كفاءة  ورفع  التعاون  التدريب  م،2015  صاحل،  على  إبراهيم  احلسين، -29
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 .للنشر الفكر لتعليم ديبونو  مركز
 ،مةالتدريب االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق التنمية املستدام،  2015حسنني، أمحد جابر،   -30

 اليازوري للنشر والتوزيع. ، د.م: )د.ط(

 يف  الثانوية للمرحلة  العملية  الكيمياء جتارب تنفيذ  مدى ،م2007هزاع هتاين احلمادي، -31
 . صنعاء جامعة، اليمن:  منشورة  غري ماجستري رسالة ،ةالعاصم أمانة مدارس

مرعي،  احليلة، -32 وتوفيق  العامةم،  2005حممد،  التدريس  األرد2ط  ،طرائق  عمان  دار  ،  ن: 
 . املسرية للنشر والتوزيع

 يف  املدرسي املخربي العمل  حول املقرتحة التدريبية  املادة  ،م2010، انجي زهري خليف، -33
 .قلقيلية مبحافظة والتعليم الرتبية  مديرية تمنشورا :فلسطني-يليةقلق ، ةالوطني السلطة مدارس

،  )د.ط(   ،(النووية  اءالكيمي)  الكيمياء  يف   الدليل  م،2018  علي،  إمساعيل  حممد  الدرملي، -34
 . والتوزيع للنشر واإلميان العلمد.م: 

عطا،   -35 مسيةو درويش،  هداف،  يف   م،2012، أبو  األحياء  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 
التدريسية الثانوية مبحافظات غزة يف ضوء كفاايهتم  واملعرفة:  ،  الرتبية  كلية  ،املدارس  القراءة  جملة 

 .  العدد املائة وأربعة وعشرونقراءة واملعرفة، املصرية لل  اجلمعية-جامعة عني مشس
منر -36 مصطفى  العامة  ،هـ1427،دعمس،  العلوم  تدريس  يف  احلديثة  . 1، طاالسرتاتيجيات 

 عمان: غيداء للنشر والتوزيع.

دور جمتمعات التعلم اإللكرتونية يف حتسني األداء    م، 2019،، خالدوسليماندماس، آمنة،   -37
البنات    كلية  ، السعودية-دارس التابعة ملكتب تعليم جنوب جدةاملهن ملعلمات الكيمياء يف امل

 . 10ج العدد العشرون،جملة البحث العلمي يف الرتبية: جامعة عني مشس،  ،لآلداب والعلوم والرتبية
 يف  العاملني  وتدريب  توظيف  يف  املدنية اخلدمة ديوان  دور   ، م 2013،املدنية  اخلدمة ديوان -38

 يف  واملعلمات  املعلمني إلعداد مستقبلية اسرتاتيجية حنو لندوة العلمي السجل ،"التعليم حقل
 . 738-736ص،  السعودية العربية اململكة

االحتياجات التدريبية ملعلمات العلوم للمرحلة املتوسطة يف ضوء   م، 2019،الردادي، مسر -39
غزة،    ،2030رؤية   للبحوث  القومي  املركز  والنفسية:  الرتبوية  العلوم  الثالثجملة  العدد اجمللد   ،

  العشرون.
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 ضوء  يف   املعلم  إعداد  برامج   يف   احلديثة  االجتاهات  م،2012  مصطفى،  حممد  مسرية  رزق، -40
  الدراسات   ومركز  الرتبية  كليةمصر:    ،2ط  املعلومات،  وتكنولوجيا  املعاصرة  اجملتمعية  املتغريات

 .املنصورة جامعة ابلقاهرة، املعرفية
 العملية  والتطبيقات  النظرية  األسس:  البشرية  املوارد   إدارة  هـ،1430  فارس،  مازن   رشيد، -41
 . والتوزيع للنشر العبيكان مكتبة: الرايض ،3ط السعودية، العربية اململكة يف 
)د.ط(،    ،التدريب  وختطيط  التدريبية  السياسات  حتديد  م،2013  وآخرون،  رضوان، -42

 . والتوزيع للنشر العربية اجملموعة :القاهرة
 تدريس يف  املدرسية ابملختربات املعلمني استعانة مدى ،م 2006سعيد أمحد الرفاعي، -43

 والدراسات  البحوث  جملة  ،صنعاء وحمافظة العاصمة أمانة مدارس  يف  الثانوية  للمرحلة الكيمياء
 العدد الواحد والعشرون. ،الرتبوية

 . )د.ط(، د.م: د.ن ،املدرسية املختربات  دليل  ،هـ1426 الدين، مشس جالل الرفاعي، -44

  اكتب،   فكر،)   اسرتاتيجية  ابستخدام  الكيمياء  تدريس  أثر   م،2017  سامل،   هللا  عبد  الزعيب، -45
  وتنمية   الكيميائية  للمعادالت   األساسي  العاشر  الصف  طالب  فهم  حتسني  يف (  شارك  زاوج،

 .  العاملية اإلسالمية العلوم جامعة:  األردن ،الصفية الواجبات  إلجناز  دافعيتهم 

منصور -46 أمحد  استخده.  1430الزهراين،  ابملدارس  واقع  العلوم  مادة  تدريس  املخترب يف  ام 
رسالة ماجستري غري منشورة، اململكة العربية السعودية   ،الليلية املتوسطة مبدينيت مكة املكرمة وجدة

 مكة املكرمة: جامعة أم القرى.  –

 .الشروق دار :عمان  ،2ط  .العلوم تدريس  أساليب ،م 2008 عايش زيتون،  -47

  دار   :القاهرة،  2ط  وتطبيًقا،  تنظريًا   الفن  التوجيه  م، 2018  احلميد،  عبد  صالح  زيدان، -48
 .واإلعالم للثقافة الوادي

واقع دور اإلشراف الرتبوي يف حتسني األداء املهن    م، 2019،، رندةوحريريسابو، كلثوم،   -49
  كلية   ،ملعلمات العلوم ابملرحلة الثانوية يف حمافظة جدة من وجهة نظرهن يف ضوء بعض املتغريات

، العدد العشرون، جملة البحث العلمي يف الرتبية: جامعة عني مشس،  آلداب والعلوم والرتبيةالبنات ل
 . 12ج
نسرين -50 الدورات    م، 2016،سبحي،  االبتدائية من  العلوم ابملرحلة  استفادة معلمات  مدى 
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املعلمات مبكة  نظر  من وجهة  التدريسي  أدائهن  رفع مستوى  عربية يف   ،التدريبية يف  دراسات 
 .العدد اخلامس والسبعونعلم النفس: رابطة الرتبويني العرب، الرتبية و 

مىن -51 يف   م،2017،السبيعي،  ملارزانو  الثانوية  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  التدريبية  احلاجات 
 . اجمللد الثالث عشر، العدد الواحد والسبعونجملة الفتح،  ، ضوء أمنوذج أبعاد التعلم

  بصنع   البحث  ربط  يف   ودوره  التعليمي  خططامل  م،2011  إبراهيم،  حممود  السيدة  سعد، -52
 . والتوزيع للنشر املصرية األجنلو مكتبة، مصر: 1ط التعليمية، السياسة

القاهرة:    )د.ط(،  ، مدخل إىل تدريس العلوم  م،2006  ،وعودة، ثناء  نالسعدين، عبد الرمح -53
 .دار الكتاب احلديث

 . والتوزيع للنشر العلوم ارد: القاهرة )د.ط(، ،الشيقة الكيمياء م،2011  صبحي،  سليمان، -54
فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف اكتساب    م،2018،عبد هللا ،  والبوسعيديالسناين، حممد،   -55

جملة  ،  معلمي الكيمياء للصف احلادي عشر مهارات تكوين مشكالت كيميائية مفاهيمية وحلها
 . ون، العدد الثالثاجمللد الثاين والعشر الدراسات الرتبوية والنفسية: جامعة السلطان قابوس،  

رجاء  -56 الرتبية    م، 2016،سويدان،  مديرية  يف  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات  درجة 
البحث العلمي والدراسات    عمادة  ،والتعليم يف حمافظة انبلس يف فلسطني يف ضوء جمتمع املعرفة

 . األول اجمللد األول، العدد ،ستقالل لألحباث: جامعة االستقاللجملة جامعة اال ،العليا
حممد،   -57 علي  العلومه،  1427السيد،  وتدريس  العلمية  املسرية  2، طالرتبية  دار  عمان:   ،

 للنشر والتوزيع
 متطلبات  ضوء  يف   للمعلمني  التدريبية  االحتياجات   حتديد  م،2011  حسن،  اندية  السيد، -58

 . والتنمية للتعليم العريب املركز )د.ط(، د.م: ،(ميدانية دراسة) املعرفة جمتمع
  تدريس   يف   ودوره  املدرسي  املخترب   م،2005، زهدي  خولة  وحطاب،  نعمان،   مجيل  ،شاهني -59

 .والتوزيع للنشر الثقافة عامل دار: عمان  )د.ط(،   ،العلوم
  املختربات   يف   العلمية  الطرائق   سلسلة  –  الكيمياء   خمترب   م، 2008،  نعمان   مجيل   شاهني، -60

 . والتوزيع  للنشر املناهج  دار، د.م: 3ط  ،التعليمية
نيفنيواخليالجناة،    شاهني، -61 فهم    م، 2014،،  لتنمية  مقرتح  لطبيعة    معلميبرانمج  العلوم 
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الكيمياء وأدائهم   العرب،    ،التدريسيعلم  الرتبويني  رابطة  النفس:  الرتبية وعلم  دراسات عربية يف 
 العدد الثاين واخلمسون.

  يف   العاملني  أداء  على  وأثرها  التدريب  اسرتاتيجية  م،2010  تيسري،  حممد  هللا  عطا  الشرعة، -62
 . والتوزيع للنشر الزمان جليس  دار: عمان  )د.ط(، ،األردنية الصناعية  العامة املسامهة الشركات

:  بريوت   )د.ط(،  ،املدرسي  التعلم  يف   التفكري   تعزيز  م،2016  املصري،  انصر  ريب  الشعراين، -63
 . والتوزيع للنشر العربية  النهضة دار
  يف   االسرتاتيجي للمدخل املساندة  تغرياتامل حتليل م،2017  عسكر،  صالح   مها   الشمري، -64

 . والتوزيع للنشر أجمد دارد.م:  ،1ط ،البشرية املوارد  وتطوير تدريب
عبد -65 املرحلة   م،2015، هللا  الشهري،  مدارس  يف  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 

واملشرفني يف  املتوسطة يف املنطقة الشمالية من اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني  
 .جامعة الريموك، األردن:  رسالة ماجستري غري منشورة ،ضوء مناهج العلوم املطورة

جنود -66 الكيمياء    االحتياجات  م، 2015،الشهري،  ملعلمات  الالزمة   الستخدام التدريبية 
على   القائم  الثانوية   PBLاملشروعات  التعلم  املرحلة  من    )مقررات(يف  املكرمة  مكة  مبدينة 

 . كلية الرتبيةدية:  ، اململكة العربية السعو  رسالة ماجستري غري منشورة، ،وجهة نظرهن
صاحل -67 والعبدالكرمي،  حممد،  املختربات    م،2016،الشهري،  تفعيل  برانمج  تنفيذ  واقع 

-رسالة الرتبية وعلم النفس: جامعة امللك سعود    ،املدرسية يف العملية التعليمية يف مدينة الرايض
 .  العدد الثالث واخلمسونوم الرتبوية والنفسية، السعودية للعل  اجلمعية

واقع تنفيذ مهارات التجارب املعملية لدى معلمات الكيمياء    م،2016،آل شويل، هدى -68
مشيط مبحافظة مخيس  الثانوية  األزهر    ،ابملرحلة  جامعة  الرتبية:  الرابع  الرتبية،    كلية-جملة  اجمللد 

   العدد املائة وواحد وسبعون.
  الثانوية   املرحلة  طالب  لدى  الفكرية  االجتاهات  م، 2008  حممد،  بن  صالح  الشيخ، -69

 .القرى أم جامعة :السعودية العربية اململكة ،"ميدانية دراسة" جدة مبحافظة
وآمال، -70 احلكيم،  عبد  األساسيةم،  2007الصايف،  للمرحلة  العلوم  تدريس  ططرق   ،1  .

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 
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 واملعوقات الواقع اليمنية  اجلمهورية يف  املدرسية املختربات م،  2006،إبراهيم حممد الصانع، -71
 اإلنسان وبناء  التعليم مناهج-عشر الثامن العلمي املؤمتر إىل مقدم ث، حبميدانية دراسة -  والطموح 

 العريب، د.م: د.ن. 

معوقات استثمار املختربات املدرسية يف تدريس مقررات ه،  1433صبان، حسن فتحي، -72
ابمل املختارةاألحياء  املعايري  بعض  ضوء  يف  املكرمة  ومكة  جدة  مبدينيت  الثانوية  رسالة رحلة   ،

 ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.

حممد -73 وإيهاب  الناقه،  التحدايت م،  2009،صالح،  يف ضوء  مهنياً  وتنميته  املعلم  "إعداد 
الرتبوي املستقبلية" املؤمتر  فلسطني:    ،  بغزة،  اإلسالمية  اجلامعة  واملأمول،  الوقع  الفلسطيين  للمعلم 
 . 57-86أغسطس، ص 16-15

حممدصلييب -74 تقنيات   م، 2016، ،  جمال  يف  العلوم  ملدرسي  التدريبية  االحتياجات  درجة 
التعليم: دراسة ميدانية على عينة من مدرسي العلوم يف مدارس التعليم األساسي )حلقة اثنية(  

  ، 32صجملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية: جامعة دمشق،    ، دمشق والقنيطرةيف حمافظيت
  العدد الثاين.

واقع استخدام املختربات املدرسية يف تدريس الكيمياء يف حمافظة  م،2017،صميلي، ضوه -75
لتاسع  العدد ادراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس: رابطة الرتبويني العرب،    ، صامطة مبنطقة جازان

 .  والثمانون 
 مدينة  يف   الثانوية  ابملرحلة  الكيمياء   خمتربات   واقع   ه،1427  ،نفل  خالد   صواين،   آل -76

  : السعودية  العربية  اململكة،  منشورة  غري  ماجستري  رسالة   ، التعليم  تقنيات  من  واحتياجاهتا  الرايض
 .الرايض سعود، امللك  جامعة

  ، 1ط  الطبية،   واملراكز   املستشفيات  إدارة  م، 2017  الدسوقي،   البدوي  السيد   حممد  طلحة، -77
 . والتوزيع للنشر العلوم دارد.م: 

 املرحلة  يف  الكيمياء تدريس يف  العملية التطبيقات معوقات  ،م 2008ي،تق حسن طه، -78
اجمللد الرتبوية والعلوم اآلداب  يف القادسية  جملة،  واملدرسات املدرسني نظر  وجهة من املتوسطة  ،

 .333، 313 ص  السابع، العدد األول والثاين،
سعاد، -79 وحبيب،  مبارك  احلديثةم،  2012الظفريي،  املناهج  يف  احلديثة  التدريس    ، طرائق 
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 )د.ط(، الكويت: مديرية التوجيه الفين للعلوم. 

  )د.ط(،   ،وتطبيقاهتا  أسسها  احلديثة  الدراسية  املناهج   م،2016  عمر،   املربوك  فرج  عامر، -80
 .للنشر امحري  دار
 . والتوزيع للنشر أسامة دار عمان:  )د.ط(، ،الناجح   املعلم م،2013 هلل، ا عبد العامري، -81
صاحل -82 مشال   م،2012، عبابنة،  إقليم  يف  اجلدد  العلوم  ملعلمي  األساسية  املهنية  احلاجات 

 اجمللد السادس والعشرون، العدد املائة وأربعة. اجمللة الرتبوية،  ، األردن كما يروهنا
 املرحلة  يف   الطلبة  لدى   املفضلة  التعلم   أمناط   الرايضيات  تدريس   م، 2017  رشيد،   عباس، -83

 . والتوزيع للنشر اخلليج دار )د.ط(، عمان:  ،العليا األساسية

  دار د.م:    )د.ط(،  ،املعاصرة  املدرسة  م،2013  وآخرون،  صربي  العظيم  عبد  العظيم،  عبد -84
 .والتوزيع للنشر أمواج

د.م:  1ط  التدريب،  مراكز  إدارة   ،م2007خليل،  سعد  هللا،   عبد -85   العربية   النيل  جمموعة، 
 .والتوزيع للنشر

)د.ط(، عمان:   ،والتطبيق  النظرية  بني   العامة  اإلدارة  إىل  مدخل  م،2005  منري،   زيد  عبوي، -86
 .والتوزيع للنشر الشروق دار
الرؤو  -87 مصطفىفعبد  األداء    م،2017،،  لتطوير  مقرتح  العلوم    ملعلمي  التدريسيتصور 

املصرية للرتبية العلمية: اجلمعية املصرية    جمللةا،  STEMتوجه ضوء معايري    يف   اإلعداديةابملرحلة  
 اجمللد العشرون، العدد السابع.  للرتبية العلمية، 

السالم،   -88 عبد  مصطفى  السالم،  العلوم ،  أ-  م2009عبد  تدرس  يف  احلديثة  ،  االجتاهات 
 ، القاهرة، دار الفكر العريب.2ط
السالم،   -89 السالم، مصطفى عبد  برامج ومقرراتم،  2015عبد  العلوم    تطوير  إعداد معلم 

، املؤمتر الدويل األول لكلية الرتبية جبامعة الباحة،  بكليات الرتبية ابستخدام مدخل خمرجات التعلم
 . 79-46ص ، 2الرتبية آفاق مستقبلية، جامعة الباحة، ج

: دار الصفاء للنشر  "، عمان، األردنكفاايته-تدريبه-إعداده"م، املعلم  2006عبيد، مجانة، -90
 والتوزيع. 

  الرتبية   لكليات  العلمية  الرؤية"  بعنوان  ورقة   م،2016وآخرون،  حسن  عثمان  إبراهيم  مان،عث -91
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 .اخلرطوم جامعةد.م:  الرتبية،  كلية  مؤمتر ، "املعلمني تدريب يف 
عائشة -92 ملعلمات    م،2014،عسريي،  التدريسي  االداء  حتسني  يف  الرتبوية  املشرفة  اسهام 

كلية    رسالة ماجستري غري منشورة  ،وجهة نظر املعلمات  مقرر الكيمياء املطور للمرحلة الثانوية من
 اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.الرتبية، 

 املسرية دار :عمان   ،1ط ،العلوم تدريس وأساليب طرق ،  م2001،كامل ميشيل هللا، عطا -93
 .للنشر

ملياء -94 ا   م، 2019، عقل،  التحصيل مبادة  تنمية  االفرتاضي يف  استخدام املخترب  لكيمياء  أثر 
عمان العاصمة  حمافظة  يف  األساسي  العاشر  الصف  طلبة  منشورة  ،لدى  غري  ماجستري    ، رسالة 

 .جامعة الشرق األوسطاألردن:  –عمان 
رهف،   -95 هللاالعلى،  فوازوالعبد  تقنية   مدرسياجتاهات    م،2015،،  استخدام  حنو  الكيمياء 

جملة جامعة البعث للعلوم اإلنسانية:    ،حمافظة دمشق  يف املدارس الثانوية    يف املختربات االفرتاضية  
 . اجمللد السابع والثالثون، العدد السابع والعشرونجامعة البعث، 

بشرى، -96 العام م،  2007العنزي،  التعليم  يف  اجلودة  معايري  يف ضوء  املعلم  ،  تطوير كفاايت 
نوان "اجلودة يف دراسة مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية بع

 . 2007مايو  15-16التعليم"،
راء مدرسي آلدراسة استطالعية  م،  2009وحممد، عصام عبد العزيز،  قعلي، والء عبد الرزا -97

املخترب  استخدام  عن  عزوفهم  أسباب  حول  الفيزايء  الثالث  ومدرسات  العدد  الفتح،  جملة   ،
  واألربعون.

  ، 1ط  م، 2010  )د.ط(،   ،والتطبيق  ريةالنظ   بني  الرتبوي  اإلشراف  وآخرون،  سلمان   عليان، -98
 . والتوزيع للنشر زهران دار  عمان:

، أثر ممارسة التجربة العلمية يف تنمية بعض قدرات التفكري العلميم،  2007عمور، عمر،  -99
 رسالة ماجستري غري منشورة، اجلزائر: جامعة اجلزائر.

إخالص، -100 عوف،  الكيميام،  2010ابن  مادة  ملعلمي  التدريسي  األداء  ابملرحلة تقومي  ء 
، رسالة دكتوراه غري  الثانوية يف ضوء الكفاايت التدريسية الالزمة بوالية اخلرطوم حملية شرق النيل

 منشورة، السودان: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
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مكتبة  :  ، الرايض1ط  ،التنمية املهنية )برانمج تدرييب( ه،  1435وفاء حممد وهبو،  عون، -101
 امللك فهد الوطنية. 

حتديد املهارات األساسية لتدريس العلوم ابملخترب ابملرحلة م،  2001يوين، صاحل حممد، الع -102
، جملة  املتوسطة ابململكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اجمللد السادس عشر، العدد الثامن عشر.-كلية الرتبية

 يف   االفرتاضية  املعامل  تقنية  استخدام  أثر  م،2017  وآخرون،  حيي  هللا  عبد  خالد  الغشم، -103
  للرتبية   العربية  اجمللة  ،الثانوية  املرحلة  يف   املتفوقني  الطالب  لدى  اإلبداعي  التفكري   مهارات  تنمية

 العدد السادس. والتقنية، العلمية

 الكتاب   مركزد.م:    ط(،)د.  ،الدراسي  التحصيل  م،2018  سعيد،  هللا   عبد  سامل  الفاخري، -104
 .والتوزيع للنشر األكادميي

 الكيمياء لتدريس الالزمة املختربية املهارات  أمهية ،م 2005،الرمحن عبد  انصر الفاحل، -105
 طر، العدد السابع.ق جامعة – الرتبوية العلوم جملة ،الكيمياء معلمو يراها  كما  الثانوية ابملرحلة

 ضوء  يف   العام  الثانوي   التعليم   ملعلمي  املهنية  التنمية  م، 2010  علي،  قاسم   حممد  قحوان، -106
 . والتوزيع للنشر غيداء دار ، عمان: 2ط الشاملة، اجلودة معايري 

ملعلمات الفيزايء ابملرحلة الثانوية من   املهناحتياجات التطور    م،2019،القزالن، أمساء -107
لعلمي جملة البحث ا ،يةالبنات لآلداب والعلوم والرتب كلية  ،وجهة نظرهن ونظر املشرفات الرتبوايت

 .1ج، ، العدد العشرونيف الرتبية: جامعة عني مشس
مستوى رضا الطلبة عن "اخلدمة املخربية"    م، 2017، القضاة، عمر، وبين خلف، حممود -108

املتغريات بعض  ابختالف  واختالفه  املدرسة  يف  هلم  للدراسات   ،املقدمة  اإلسالمية  اجلامعة  جملة 
 خلامس والثالثون، العدد الثالث.اجمللد االرتبوية والنفسية، 

سناء، -109 علم  م،  2011كحيلي،  مادة  تدريس  يف  املخترب  تقنيات  استخدام  معوقات 
دراسة ميدانية يف املدارس الثانوية يف مدينة    –األحياء من وجهة نظر مدرسي مادة علم األحياء  

 ، جملة جامعة دمشق، العدد السابع والعشرون.دمشق

مقرتح للتنمية املهنية قائم على التعلم الذايت لتحسني    برانمج   م، 2017،كشكو، عماد -110
الثانوي يف غزة التعليم  الكيمياء مبرحلة  معلمي  لدى  التدريس  العلمي    شئون  ، مهارات  البحث 
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اجمللد    ،النفسية: اجلامعة اإلسالمية بغزةجملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية و   ،والدراسات العليا
   دد الثاين.اخلامس والعشرون، الع

اندية -111 نظر    م،2019، اللبدي،  وجهة  من  الفيزايء  تدريس  يف  املخترب  استخدام  معوقات 
الثانوية يف مديرايت إقليم وسط األردن العلوم الرتبوية والنفسية:    ،معلمي الفيزايء للمرحلة  جملة 

 اجمللد الثالث، العدد الرابع والعشرون.املركز القومي للبحوث غزة، 
  دار عمان:  ،  1ط   ،املدارس   يف   فاعليته  ودرجة  الرتبوي  اإلشراف  يونس،  انرميان   هللوب، -112

 . والتوزيع للنشر اخلليج

عبد -113 ابملرحلة   م، 2020، اللطيف  املالكي،  العلوم  ملعلمي  املعرفية  التدريبية  احلاجات 
اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم    ،املتوسطة يف ضوء مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم املطورة 

 . اجمللد الثالث، العدد األولالرتبوية: املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل، 
  لدى   الكيمياء  مادة  يف   التحصيل   تدن  أسباب  م، 2015أمحد  الرحيم  عبد  سارة  ،حممد -114

 . اإلسالمية درمان أم جامعةالسودان:  ،احلص حيصا حملية الثانوي الثان  الصف طالب

 . والتوزيع للنشر املعتزعمان:  )د.ط(، ،البشرية رداملوا  إدارة م،2014  هاين، حممد حممد، -115
ملعلمي   م، 2018،حممد، كرمية -116 التدريسي  األداء  مهارات  لتنمية  مقرتح  تدرييب  برانمج 

اجمللة املصرية للرتبية العلمية:    ،الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين
 لد الواحد والعشرون، العدد الثامن.اجملاجلمعية املصرية للرتبية العلمية، 

نصر، -117 معايري  م،  2010حممد،  بتوفري  إبعداده  االرتقاء  حنو  املستقبل  رؤى  العلوم  معلم 
للرتبية  اجلودة املصرية  الفكرة والتطبيق، اجلمعية  العلمية واملعايري  الرتبية  الرابع عشر،  العلمي  املؤمتر   ،

 143-151اغسطس، ص.1-3العلمية، اإلمساعيلية،
أيوب حم -118 ماجد  استخدام    م، 2010،مود،  يف  العلوم  مدرسي  تواجه  اليت  الصعوابت 

 جملة جامعة داييل، العدد اخلامس واألربعون.، املخترب 
 :القاهرة-رمص  ،1ط ،الثانوية للمرحلة الكيمياء وثيقة ،م2012،عرفة الدين صالح حممود، -119

 .التعليمية واملواد املناهج تطوير مركز منشورات 

 غيداء  دار، عمان:  1ط  الرتبوية،  اإلدارة  يف   دراسات  م،2013  يعقوب،  هشام  مريزيق، -120
 .والتوزيع للنشر
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  دليل "   التعليم  ملؤسسات  الناجح   االسرتاتيجي  التخطيط  م،2010  جالل،  عزة  مصطفى، -121
 . للجامعات  النشر دارالقاهرة:   )د.ط(، ،"عملي
سلطان -122 معامل   م،2017، املطريي،  يف  االفرتاضية  املعامل  تفعيل  يف    مستوى  العلوم 

لعلمي يف الرتبية: جامعة  جملة البحث ا  ،البنات لآلداب والعلوم والرتبية  كلية  ،مدارس التعليم العام
 .  7جالعدد الثامن عشر،  ،عني مشس

  ديبونو د.م:    )د.ط(،  ،واملبادئ   األسس  التدريب  م، 2010  صاحل،   صالح  معمار، -123
 . والتوزيع والنشر للطباعة

، املؤمتر العلمي قرتح لتطوير إعداد املعلم بكليات الرتبيةتصور مم،  2015املفيت، حممد، -124
التميز،   أجل  من  اجلامعات  يف  املعلمني  إعداد  برامج  للجمعية"،  والعشرون  الرابع  الثالث"  الدويل 

-25اغسطس، ص. 12-13القاهرة:  اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عني مشس،
42 
حليمة،   -125 و ،  2004املنتشري،  التعليممناهج  )د.ط( تقنيات  وزارة    ،  منشورات  الرايض: 

 الرتبية والتعليم.
واقع استخدام املخترب املدرسي يف تدريس األحياء    ه، 1427شري، عبد هللا صاحل، تاملن -126

ابملرحلة الثانوية مبحافظة القنفذة التعليمية يف ضوء آراء املعلمني واملشرفني الرتبويني وحمضري  
جامعة  العربية السعودية:    اململكة-  مكة املكرمةماجستري غري منشورة،    رسالة  ،املختربات املدرسية

 .أم القرى

 502ص  ،1جدم،  ،يف مائة عام ملكة العربية السعوديةاتريخ املموسوعة،  -127
السالم، -128 عبد  املهنية  ه،1434الناجي،  خلرباء   للمعلمني،  التنمية  مقدم  تدرييب   برانمج 

 ، الرايض: وزارة التعليم.لتطوير املناهج وخبريات التطوير املهين للمشروع الشامل
ابن  ، عمان: دار 1ط إعداد وتدريب املعلمني،م، 2009نزال، عيسى حممد شويط،  -129

 اجلوزي للنشر والتوزيع. 
 للنشر الفرقان دار :عمان   ،1ط  ،العلوم تعليم يف  اجلديد ،م2001 حسني يعقوب  نشوان، -130

 . والتوزيع

  وتقومي   وتنفيذ  ختطيط  التدريبية  عمليةال  مراحل  م،2009  حممد،  مدحت  النصر،  أبو -131
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 . والتوزيع للنشر العربية  اجملموعة، د.م: 1ط  التدريبية، الربامج 
املعلمني  م،  2002اندر، سعد،    -132 إعداد  معاهد  الرابع يف  للصف  العلوم  تدريس  طرائق 

 ، بغداد: مطبعة الريموك.14، طواملعلمات
 : دار النشر. ن، عما طرق تدريس العلوم، م2004 الناشف، سلمي زكي،  -133
تصور مقرتح لتطبيق إدارة املوارد البشرية يف إدارات  م،  2018،  عبد هللا الناصر، راشد    -134

جملة البحث العلمي يف الرتبية،   ،التعليم يف اململكة العربية السعودية إدارة التعليم ابخلرج أمنوذجا
 . 361-386، ص 1، ج19اخلرج، السعودية: ع.

الرايض:    )د.ط(،  ،دليل تنظيم أعمال املختربات املدرسية  ،ه1420،وزارة الرتبية والتعليم -135
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 املالحق 
 احملكمني أبمساء بيان :(1) ملحق

 املسمى التخصص  املؤهل  االسم م
 الوظيفي

 العمل  جهة

مناهج وطرق  دكتوراة تربوي  أ.د أشرف عبد املنعم  1
 تدريس العلوم 

أستاذ 
 دكتور 

جامعة امللك خالد  
 كلية الرتبية

 وطرق مناهج ربويت دكتوراه السليماين انيف /د 2
 العلوم  تدريس

 مشرف
 تربوي 

 والتعليم  الرتبية  إدارة
 ابلطائف 

 السميع  عبد  فاطمة/د 3
 إبراهيم 

 أستاذ فيزايئية  كيمياء كيمياء دكتوراه
 مساعد

 خالد امللك جامعة

 إدريس حممد  مستورة/د 4
 عبده 

 أستاذ عضوية  كيمياء ء كيميا دكتوراه 
 مساعد

 خالد امللك جامعة

 أستاذ كيمياء عضوية  دكتوراه كيمياء  نفادي   د/ هيام  5
 مساعد

 جامعة امللك خالد

مناهج وطرق  ماجستري  أ/ هدى السرحاين  6
 تدريس العلوم 

مشرف 
 تربوي 

إدارة الرتبية والتعليم  
 بعسري 

 التوم الريح أمنية /أ 7
 سليمان

 خالد امللك جامعة حماضر  كيمياء  ماجستري 

أستاذ  مياء عضوية كي دكتوراه  د/ فاطمة الزهراين  8
 مساعد

 جامعة امللك خالد

أستاذ  كيمياء فيزايئية دكتوراه  د/ مسر النعمي  9
 مساعد

 جامعة امللك خالد

وطرق مناهج   دكتوراه  د/ أشرف عبد املنعم  10
 تدريس العلوم 

أستاذ 
 مساعد 

 جامعة امللك خالد

مناهج وطرق  دكتوراه  د/ حممد صاحل الشهري  11
 تدريس العلوم 

 أستاذ
 مساعد 
 كلية الرتبية

 جامعة امللك خالد

 جامعة امللك خالدأستاذ أستاذ املناهج  دكتوراه  د/أمحد صادق عبد هللا  12
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مشارك   وتقنيات التعليم
 كلية الرتبية

د/ مصطفى حممد  13
 إبراهيم 

أستاذ تقنيات  دكتوراه 
التعليم والتعلم  

 اإللكرتوين 

أستاذ 
مساعد  

 كلية الرتبية

 لدجامعة امللك خا

 ماجستري  عسريي  علي حسني/أ 14

 تربوي 

 وطرق مناهج
 العلوم  تدريس

 والتعليم  الرتبية  إدارة معلم 
 أبهبا

 خالد امللك جامعة خمترب  فيت كيمياء  بكالوريوس  شرمي  انصر حممد  مىن /أ 15

 جامعة امللك خالد فين خمترب  فيزايء  ماجستري  أ/ بدرية حممد شرمي 16
 كلية العلوم  فين خمترب  كيمياء  كالوريوس ب أ/ حليمة حممد عسريي  17
 كلية العلوم  فين خمترب  كيمياء  بكالوريوس  أ/نورة أمحد األمحري  18
 جامعة امللك خالد اخصائي  علم اجتماع  بكالوريوس  أ/ سعود أمحد عسريي  19
 جامعة امللك خالد فين خمترب  كيماء  بكالوريوس  أ/فاطمة القرين  20
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 ستبانة قبل التحكيم اال (2ملحق:)
 
 

 هللا  حفظه       ...................................... /سعادة املكرم

 .وبعد ،وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 اجملال هذا يف الغزير وعلمكم الكيمياء تدريس ويف،  العلوم تدريس طرق جمال  يف خلربتكم نظراً      
  .العلوم تدريس  وطرق املناهج قسم الرتبية  كلية يف اه دكتور  رسالة إبعداد تقوم الباحثة فإن

 :بعنوان

 يف  املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء معلمي لدى املهن األداء لتطوير مقرتح تصور
  الثانوية املدارس

 استبانة وتطبيق إعداد إجراءاهتا يف الرسالة وتتطلب، علي  حممود أمل / الدكتورة سعادة إشرافحتت 
 التفعيل ومدى،  املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء يف الكيمياء  معلمي لدى املهين األداء على للتعرف

 .الثانوية ابملرحلة الكيمياء تدريس يف للمختربات 

 وصياغتها الفقرات  مناسبة حيث من االستبانة يف الكرمي رأيك  وبيان  .االستبانة بقراءة التكرم أرجو   
 .ضرورية تروهنا مالحظات  أية وذكر، للمحور مناسب نهترو  ما وإضافة اللغوية،

 يف البارز األثر هلا وسيكون  ،واهتمام تقدير حمل تكون سوف ومقرتحاتكم مالحظاتكم أبن علماً     
 .املرجوة ابلصورة  الدراسة إخراج

 .وجهدكم وقتكم ومثمنة  لكم شاكرة                                

 الباحثة                                                                     

 الصوقعي أمحد بنت فاطمة

  0533497304/ج

gdgnhl@hotmail.com 
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 الفاضل احملكم بياانت
  ................................................................................... :االســـــــــم 

  ............................................................................. :العلمي املؤهل

  ................................................................................ :التخصــــص

 ................................................................................ :احلايل العمـل

  ............................................................................... :العمل جهـــة

 .الكيمياء ملعلم والوظيفية الشخصية البياانت :األول اجلزء

 ...................................اختياري) االسم - (

            اجلنس -

 □ أنثى                                  ذكر □

 :التخصص نوع -

 تربوي غري معلم □                              تربوي معلم □

 :العلمي املؤهل -

   دكتوراه                                  □ماجستري           □   سبكالوريو  □

 :اخلربة سنوات عدد

 سنوات □10-5              سنوات-5 من أقل □

 سنة 15 من أكثر                    □ سنة15 – 10 من □ 

     :التدريبية الدورات -

 .اخلدمة قبل تدريبية دورات على حصلت □  

 .اخلدمة أثناء تدريبية دورات على حصلت □  
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 التفعيل ومدى املختربات مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء يملعلم املهن األداء  :الثان اجلزء
 .الكيمياء  خمترب  يف  للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة يف  املهن  األداء حمور :أوالً 

الفـقـر 
 ة

 

 مع التعامل فنيات 
 املختربات

 الفقرة مناسبة
 املهين األداء لقياس

 التفعيل  ومدى

 الفقرة انتماء 
 الواردة للمحور

 فيه

 الفقرة وضوح
 اللغوية وصياغتها 

 مالحظات 

 غري مناسبة 
 مناسبة 

 غري واضحة
 واضحة

 غري مناسبة 
 مناسبة 

 أهداف حتديد على القدرة 1
        .املعملي الدرس

 أهداف  صياغة على القدرة 2
 .وقياسها املعملي الدرس

       

 متهيد  استخدام على القدرة 3
        .املعملي للدرس مناسب

4 
 خطة وضع على القدرة

 العمل خلطوات  مكتوبة
 .املعملي

       

5 
 طرق داماستخ على القدرة

 الدرس  يف املناسبة التدريس
 .املعملي

       

6 
 الفروق مراعاة على القدرة

 يف الطالب  بني الفردية
 .املعملي الدرس

       

 تقنيات  حتديد على القدرة 7
        للدرس مناسبة تعليمية
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 .املعملي

8 

 من التأكد على القدرة
 واألجهزة األدوات  توافر
 زمةالال الكيميائية  واملواد
 .املعملي العمل قبل

       

9 
 صالحية  اختبار  على القدرة

 الكيميائية واملواد األدوات 
 .املعملي العمل قبل

       

10 
 األدوات ترتيب على القدرة

 حسب الكيميائية  واملواد
 .استعماهلا أولوايت 

       

11 
 الزمن حتديد على القدرة
 خمترب يف التجارب  إلجراء

 الكيمياء 
       

12 

 التجارب إجراء على القدرة
 قبل الكيميائية  املعملية
 بوقت املعملي الدرس

 .كافِّ 

       

13 
 املهام حتديد على القدرة
 أثناء الطالب  من املطلوبة

 .العمل
       

 .حماور ثالثة منه وتتفرع  التنفيذ مرحلة يف  املهن األداء حمور :اثنياً 

 .املخترب  يف  الكيميائية واملواد ةواألجهز  األدوات مع التعامل حمور  -
  الفقرة وضوح الفقرة انتماء  الفقرة مناسبة مع التعامل فنيات الـفـقر 
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 ة
 

 املهين األداء لقياس املختربات
 التفعيل  ومدى

 الواردة للمحور
 فيه

  اللغوية وصياغتها 
 
 

 غري مناسبة  مالحظات 
 غري واضحة مناسبة 

 غري مناسبة  واضحة
 مناسبة 

14 
 تصنيف على رةالقد
 املخربية واألدوات  األجهزة

 .وحفظها الكيميائية
       

15 

 أمساء معرفة على القدرة
 املخربية واألجهزة األدوات 

 الكيميائية  واملواد
 .هبا اخلاصة والتعليمات 

       

 مع التعامل على القدرة 16
        .بكفاءة التقطري أجهزة

17 
 استخدام على القدرة

 ساسةاحل املوازين
 .بكفاءة والكهرابئية 

       

 موقد  استخدام على القدرة 18
        .بنزن

19 
 استخدام على القدرة

 الزجاجية األدوات 
 .وتنظيفها

       

20 
 استخدام على القدرة
 السوائل لقياس املاصة 
 .آخر إىل وعاء من ونقلها

       

        الصحيحة الطرق إتباع 21
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 األمحاض لتخفيف
 .والقلوايت 

22 
 احملاليل حتضري طرق إتقان

 الالزمة والكميات  العيارية
 .معني حملول لعمل

       

23 
 األوزان حتديد يف الدقة

 للتجارب  الالزمة
 .الكيميائية

       

24 
 مالحظة على القدرة
 للمواد، املختلفة اخلواص

 .هلا حتدث  اليت والتفاعالت 
       

 األجهزة توصيل على القدرة 25
        .وتركيبها

26 
 جهاز  استخدام على القدرة

 بكفاءة  الغازات  طرد
       

27 

 أنواع معرفة على القدرة
 وجماالت  التعليمية الوسائل

 رسوم مناذج، استخدامها
 .خمتلفة لوحات  بيانية،

       

28 

 جهاز تشغيل على القدرة
 عرض وأجهزة ،العرض

 املتحركة األفالم
 .والشفافيات 

       

 .املخترب  يف  العمل أداء حمور •
        الطالب  تعريف على القدرة 29
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 لالستفادة الطرق أبفضل
 .الكيمياء معمل من

 أهداف حتديد على القدرة 30
        .بدقة التجربة

 أدوات  حتضري على القدرة 31
        .الكيميائية التجربة

32 

 أدوات  وضع على القدرة
 يف  الكيميائية التجربة ومواد

 مجيع  يشاهده مكان
 .بسهولة الطالب 

       

 خطوات  إتباع على القدرة 33
        .التجربة إلجراء منظمة

34 
 إكساب  على القدرة
 يف يدوية مهارات  الطالب 

 .املعملي الدرس
       

35 
 الطالب تدريب على القدرة
 املالحظات  كتابة على

 .التجربة لنتائج  العلمية
       

36 
 نتائج كتابة على القدرة

 بصورة جداول يف التجارب 
 .علمية

       

37 

 أمساء توضيح على القدرة
 التفاعل يف الداخلة املواد

 البدء  قبل منه والناجتة
 .ابلتجربة
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38 
 على التأكيد على القدرة

 أثناء حتدث  اليت النتائج 
 .الكيميائية التجربة إجراء

       

39 
 املواد فصل على القدرة

 بصورة السائلة عن لبةالص
 .صحيحة

       

40 
 احملاليل فصل على القدرة

 قمع ابستخدام والسوائل
 .الفصل

       

 الطالب  إشراك على القدرة 41
        .التجارب  عمل يف

 حملول حتضري على القدرة 42
        .معني برتكيز

43 
 احملاليل ختفيف على القدرة

 األمحاض وختفيف املركزة،
 .الصحيحة ابلطريقة زةاملرك

       

44 
 املعايرة إجراء على القدرة

 السحاحة ابستعمال
 .والدليل

       

45 
 أنبوبة استخدام على القدرة

 الصحيح ابلشكل االختبار
 .التسخني إثناء

       

46 
 أسباب  تعليل على القدرة

 أثناء حتدث  اليت األخطاء
 .التجربة
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 .املخترب  يف  لسالمةوا األمن اشرتاطات حمور •

47 
 يف األمان احتياطات  مراعاة

 األجهزة مع التعامل
 .املخربية واملواد واألدوات 

       

 إجراءات  ممارسة إتقان 48
        .املخترب يف والسالمة األمن

49 

 عن  تنجم اليت املخاطر إبراز
 املخربية  املواد استعمال سوء

 اإلرشادية ابللوحات 
 .والتحذيرية

       

50 
 الالزمة االحتياطات  اختاذ
 والسامة اخلطرة املواد مع

 .واحملرقة
       

51 
 الرموز داللة معرفة

 املوجودة األمنية والتعليمات 
 .الكيميائية العبوات  على

       

52 
 األمان احتياطات  معرفة

 التوصيالت  على املكتوبة
 .ابملخترب الكهرابئية 

       

 عملن االحتياطات  اختاذ 53
 .املخترب يف احلريق حدوث 

       

54 
 اإلسعافات  طرق تنفيذ

 اليت لإلصاابت  األولية
 .املخترب يف حتدث 

       

        اإلسعافات  طرق إتباع 55
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 حدوث  حالة يف األولية
 لتسرب  نتيجة  اختناق 

 .الغازات 

 التنفس بعمليات  اإلملام 56
        .مبهارة الصناعي

57 
 مع التعامل على القدرة
 هواء على حيتوي جهاز

 .للتنفس مضغوط
       

58 

 استخدام على القدرة
 وتدريب احلريق طفاايت 

 التعامل على الطالب 
 .معها

       

59 
 مع التعامل على القدرة
 عن الكشف إنذار جهاز

 .والدخان الغاز تسرب 
       

60 
 الطالب تدريب على القدرة

 خمارج استخدام على
 .ةآمن بصورة الطوارئ

       

61 
 املواد نقل على القدرة

 مكان من اخلطرة الكيميائية
 .آخر إىل

       

62 
 املواد إتالف على القدرة

 والسائلة الصلبة الكيميائية
 .مناسبة بطريقة املرغوبة غري

       

 .املخترب  يف  األداء تقومي حمور :اثلثاً 
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الفـقـر 
 ة

 

 
 
 

 املختربات  مع التعامل فنيات 

 لفقرةا مناسبة
 األداء لقياس
 ومدى املهين

 التفعيل 

 الفقرة انتماء 
 الواردة للمحور

 فيه

 الفقرة وضوح
 اللغوية وصياغتها 

 
 
 

 مالحظات 
 غري مناسبة 

 غري واضحة مناسبة 
 غري مناسبة  واضحة

 مناسبة 

63 
 معرفة مدى تقومي على القدرة

 األدوات  اختيار يف الطالب 
 .املعملية للتجربة

       

64 
 معرفة مدى تقومي على درةالق

 للتجارب  للتخطيط الطالب 
 .املعملية

       

65 
 معرفة مدى تقومي على القدرة

 التجارب  لتنفيذ الطالب 
 .املعملية

       

66 
 معرفة مدى تقومي على القدرة

 نتائج  ابستخالص الطالب 
 التجارب 

       

67 
 أسئلة إعطاء على القدرة
 حتقيق مدى تقيس متنوعة

 .املعملي الدرس أهداف
       

68 
 حيث من متوازنة أسئلة توجيه

 أثناء يف والسهولة الصعوبة
 .هنايته ويف املعملي الدرس

       

        األسئلة عرض على القدرة 69
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 الدرس يف واضحة بصورة
 .املعملي

70 
 القوة نقاط معرفة على القدرة

 بطرح الطالب  عند والضعف
 .املناسبة األسئلة

       

 ألسئلة االستماع على القدرة 71
        .عليها واإلجابة الطالب 

72 
 تثري أسئلة توجيه على القدرة

 الدرس يف الطالب  تفكري
 .املعملي

       

73 

 الطالب  مساعدة على القدرة
 اإلجاابت  إىل للوصول
 التجارب  لنتائج الصحيحة

 .املعملية

       

74 
 اإلجاابت  تشجيع على القدرة

 أبساليب للطالب  حةالصحي
 .املعملي الدرس يف خمتلفة
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 بعد التحكيم  النهائية صورهتا يف  االستبانة :(3) ملحق
 هللا  وفقه .........................ة/األستاذ ة/املكرم

 ،وبعد ....وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 وهي الدكتوراه، درجة لنيل الباحثة هبا تقدمت  علمية رسالة  من جزء هي املرفقة االستبانة هذه فإن
 مع التعامل فنيات ضوء يف  الكيمياء معلمي لدى  املهن األداء لتطوير مقرتح تصور" :بعنوان

 .الثانوية املدارس يف  املختربات

 حتيايت، ولكم...تعاونكم لكم شاكرة .بتعبئتها التكرم منكم آمل

 

 الباحثة                                                                

 عسريي الصوقعي حممد أمحد بنت فاطمة

gdgnhl@hotmail.com 
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 :األول اجلزء
 .كيمياء  ملعلم والوظيفية الشخصية البياانت

 ...................................اختياري ) االسم)  -

            اجلنس -

 أنثى                     □ذكر  □

 :التخصص نوع  -

 تربوي  غري  □                                      تربوي □

 :العلمي املؤهل -

 دكتوراه    □                                  □ ماجستري  □                 بكالوريوس □

 :اخلربة  سنوات عدد

 سنوات  10-5   □                          سنوات-5 من  أقل □

 سنة  15 من  أكثر                            □   سنة  15 – 10 من  □ 

 :التخصص جمال  يف  التدريبية  الدورات  -

 .اخلدمة  قبل تدريبية  دورات على  حصلت □

 .اخلدمة أثناء تدريبية  دورات على  حصلت □

 .تدريبية  دورات  على  أحصل  مل □
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 التفعيل ومدى املختربات مع املالتع فنيات ضوء يف  الكيمياء ملعلم املهن األداء  :الثان اجلزء
 .الكيمياء  خمترب  يف  للعمل واإلعداد التخطيط مرحلة يف  املهن  األداء حمور :أوالً 

 الفـقـرة 
 

 
 مع التعامل فنيات 

 املختربات

 املهين  األداء قياس
 

 التفعيل  مدى

 تُفعل  مل اندراَ  أحياانً  دائماَ  ضعيف  منخفض  متوسط عايل 

 دافأه حتديد على القدرة 1
 .املعملي الدرس

        

 أهداف صياغة على القدرة 2
 قابلة بصورة املعملي الدرس
  .للقياس

        

 متهيد استخدام على القدرة 3
 .املعملي للدرس مناسب

        

 خطة وضع على القدرة 4
 العمل خلطوات  مكتوبة
 .املعملي

        

 طرق استخدام على القدرة 5
 الدرس  يف املناسبة التدريس
 .املعملي

        

 الفروق مراعاة على القدرة 6
 يف الطالب  بني الفردية
 .املعملي الدرس

        

 تقنيات  حتديد على القدرة 7
 للدرس مناسبة تعليمية
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 .املعملي

 من التأكد على القدرة 8
 واألجهزة األدوات  توافر

 الالزمة الكيميائية  واملواد
 .العمل قبل

        

 صالحية  اختبار على القدرة 9
 الكيميائية واملواد األدوات 

 .املعملي العمل قبل

        

 األدوات  ترتيب على القدرة 10
 حسب الكيميائية  واملواد

  .استعماهلا أولوايت 

        

 الزمن حتديد على القدرة 11
 إلجراء الالزم التقرييب

 .الكيمياء  خمترب يف التجارب 

        

 التجارب إجراء على ةالقدر  12
 قبل الكيميائية  املعملية

 بفرتة املعملي الدرس وقت
 .مناسبة

        

 املهام حتديد على القدرة 13
 أثناء الطالب  من املطلوبة
 .املعملي العمل

        

 .حماور ةثالث منه تفرع تو  التنفيذ مرحلة يف  املهن األداء حمور :اثنياً 

 .املخترب  يف  الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات مع التعامل حمور  -

 التفعيل  مدى  املهين األداء قياس  الـفـقرة 
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 مع التعامل فنيات 
 املختربات

 تُفعل  مل اندراً  أحياانً  دائماً  ضعيف  منخفض  متوسط عايل 

 تصنيف على القدرة 14
 املخربية واألدوات  األجهزة

 .وحفظها الكيميائية

        

 أمساء معرفة على القدرة 15
 املخربية واألجهزة األدوات 

 وفهم الكيميائية  واملواد
 .هبا اخلاصة التعليمات 

        

 مع التعامل على القدرة 16
 .بكفاءة التقطري أجهزة

        

 استخدام على القدرة 17
 احلساسة املوازين

 .بكفاءة واإللكرتونية

        

 موقد  استخدام على القدرة 18
 .بنزن

        

 استخدام على القدرة 19
 الزجاجية األدوات 
 .وتنظيفها

        

 استخدام على القدرة 20
 السوائل لقياس املاصة 
 .ونقلها

        

 الصحيحة الطرق إتباع 21
 األمحاض لتخفيف

 .والقلوايت 
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 احملاليل حتضري طرق إتقان 22
 الالزمة والكميات  العيارية
 .معني حملول لعمل

        

 األوزان حتديد يف الدقة 23
 للتجارب  الالزمة

 .الكيميائية

        

 مالحظة على القدرة 24
 للمواد، املختلفة اخلواص

 هلا حتدث  اليت والتفاعالت 

        

 األجهزة  توصيل  على القدرة 25
 .وتركيبها

        

 جهاز  استخدام على القدرة 26
 بكفاءة  الغازات  طرد

        

 أنواع معرفة على ةالقدر  27
 وجماالت  التعليمية الوسائل

 رسوم مناذج، استخدامها
 .لوحات  بيانية،

        

 جهاز تشغيل على القدرة 28
 واألجهزة الربوجكرت العرض
 .األخرى

        

 املخترب  يف  العمل أداء حمور

 الطالب تعريف على القدرة 29
 لالستفادة الطرق أبفضل

 .الكيمياء معمل من

        

         أهداف حتديد على القدرة 30
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 .بدقة التجربة

 أدوات  حتضري على القدرة 31
 .الكيميائية التجربة

        

 أدوات  وضع على القدرة 32
 يف  الكيميائية التجربة ومواد
 مجيع  يشاهده مكان

 .الطالب 

        

 خطوات  إتباع القدرة 33
 .التجربة إلجراء منظمة

        

 إكساب  على ةالقدر  34
 يف يدوية مهارات  الطالب 
 .املعملي الدرس

        

 الطالب تدريب على القدرة 35
 املالحظات  كتابة على

 .التجربة لنتائج  العلمية

        

 نتائج كتابة على القدرة 36
 بصورة جداول يف التجارب 

 .علمية

        

 أمساء توضيح على القدرة 37
 التفاعل يف الداخلة املواد

 البدء  قبل منه والناجتة
 .ابلتجربة

        

 على التأكيد على القدرة 38
 أثناء حتدث  اليت النتائج 
 الكيميائية  التجربة إجراء
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 املواد فصل على القدرة 39
 بصورة السائلة عن الصلبة

 .صحيحة

        

 احملاليل فصل على القدرة 40
 قمع ابستخدام والسوائل

 .الفصل

        

 الطالب إشراك على القدرة 41
 .التجارب  عمل يف

        

 حملول حتضري على القدرة 42
 .معني برتكيز

        

 احملاليل ختفيف على القدرة 43
 األمحاض وختفيف املركزة،
 .الصحيحة ابلطريقة املركزة

        

 املعايرة إجراء على القدرة 44
 السحاحة ابستعمال

 .والدليل

        

 أنبوبة  استخدام على لقدرةا 45
 الصحيح ابلشكل االختبار

 .التسخني أثناء

        

 أسباب  تعليل على القدرة 46
 أثناء حتدث  اليت األخطاء
 .التجربة

        

 .املخترب  يف  والسالمة األمن اشرتاطات حمور

 يف األمان  احتياطات  مراعاة 47
 األجهزة مع التعامل
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 .املخربية واملواد واألدوات 

 إجراءات  ممارسة إتقان 48
 .املخترب يف والسالمة األمن

        

 من املخاطر بعض إبراز 49
 املواد  بعض استعمال سوء

 اللوحات  طريق  عن املخربية
 .والتحذيرية اإلرشادية

        

 الالزمة االحتياطات  اختاذ 50
 والسامة اخلطرة املواد مع

 .واحملرقة

        

 الرموز لةدال معرفة 51
 املوجودة األمنية والتعليمات 

 .الكيميائية العبوات  على

        

 األمان احتياطات  معرفة 52
 التوصيالت  على املكتوبة

 .ابملخترب الكهرابئية 

        

 ملنع االحتياطات  اختاذ 53
 .املخترب يف احلريق حدوث 

        

 اإلسعافات  طرق تنفيذ 54
 اليت لإلصاابت  األولية

 .املخترب يف ث حتد

        

 اإلسعافات  طرق إتباع 55
 حدوث  حالة يف األولية
 لتسرب  نتيجة  اختناق 
 .الغازات 
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 التنفس بعمليات  اإلملام 56
 .مبهارة الصناعي

        

 مع التعامل على القدرة 57
 هواء على حيتوي جهاز

 للتنفس  مضغوط

        

 استخدام على القدرة 58
 وتدريب قاحلري طفاايت 
 التعامل على الطالب 

 .معها

        

 مع التعامل على القدرة 59
 عن الكشف إنذار جهاز
 .والدخان الغاز تسرب 

        

 الطالب تدريب على القدرة 60
 خمارج استخدام على

 .آمنة بصورة الطوارئ

        

 املواد نقل على القدرة 61
 مكان من اخلطرة الكيميائية

 .آخر إىل

        

 املواد إتالف على القدرة 62
 والسائلة الصلبة الكيميائية

 .مناسبة بطريقة املرغوبة غري

        

 .املخترب  يف  األداء تقومي  حمور-اثلثاً 

 الفـقـرة 
 

 
 مع التعامل فنيات 

 املختربات

 التفعيل  مدى املهين  األداء قياس
 ل تُفع مل اندراً  أحياانً  دائماً  ضعيف  منخفض  متوسط عايل 
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 مدى تقومي على القدرة 63
 اختيار يف الطالب  معرفة

 للتجربة املناسبة األدوات 
 .املعملية

        

 مدى تقومي على القدرة 64
 للتخطيط الطالب  معرفة

 .املعملية للتجارب 

        

 مدى تقومي على القدرة 65
 لتنفيذ الطالب  معرفة

 .املعملية التجارب 

        

 مدى تقومي على القدرة 66
 ابستخالص الطالب  معرفة
  التجارب  نتائج 

        

 أسئلة إعطاء على القدرة 67
 حتقيق مدى تقيس متنوعة
 .املعملي الدرس أهداف

        

 من متوازنة أسئلة توجيه 68
 يف والسهولة الصعوبة حيث
 ويف املعملي الدرس أثناء
 .هنايته 

        

 األسئلة عرض على القدرة 69
 الدرس يف ةواضح بصورة

 .املعملي

        

 نقاط معرفة على القدرة 70
 عند والضعف القوة
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 األسئلة بطرح الطالب 
 .املعملي الدرس يف املناسبة 

 االستماع على القدرة 71
 واإلجابة الطالب  ألسئلة
 .عليها

        

 أسئلة توجيه على القدرة 72
 يف الطالب  تفكري تثري

 .املعملي الدرس

        

 مساعدة على القدرة 73
 إىل للوصول الطالب 

 حول الصحيحة اإلجاابت 
 .املعملية التجارب  نتائج 

        

 تشجيع على القدرة 74
 الصحيحة اإلجاابت 
 أساليب ابستخدام للطالب 

 .املعملي الدرس يف خمتلفة
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 ات الكيمياء. مهارات وفنيات التعامل مع خمترب  ةقائم :(4) ملحق
 
 

 
 الفقرة 

 
 مهارات وفنيات التعامل مع املختربات )مرحلة التخطيط( 

 
 .املعملي الدرس أهداف حتديد على القدرة 1
  .للقياس قابلة بصورة املعملي الدرس أهداف صياغة على القدرة 2

 .املعملي للدرس مناسب متهيد استخدام على القدرة 3

 .املعملي العمل خلطوات  مكتوبة خطة وضع على القدرة 4

 .املعملي الدرس  يف املناسبة التدريس طرق استخدام على القدرة 5
 .املعملي الدرس يف الطالب  بني الفردية الفروق مراعاة على القدرة 6

 .املعملي للدرس مناسبة تعليمية تقنيات  حتديد على القدرة 7

 .العمل قبل الالزمة  الكيميائية وادوامل واألجهزة األدوات  توافر من التأكد على القدرة 8

 .املعملي العمل قبل الكيميائية  واملواد األدوات  صالحية اختبار على القدرة 9

  .استعماهلا  أولوايت  حسب الكيميائية واملواد األدوات ترتيب على القدرة 10

 .الكيمياء خمترب يف التجارب  إلجراء الالزم التقرييب الزمن حتديد على القدرة 11

 .مناسبة بفرتة املعملي الدرس وقت قبل الكيميائية املعملية التجارب  إجراء على القدرة 12

 .املعملي العمل أثناء الطالب  من املطلوبة املهام حتديد على القدرة 13

 
 الفقرة 
 

 
 )مرحلة التنفيذ(  املختربات  مع  التعامل فنيات مهارات و 

 .وحفظها الكيميائية املخربية واألدوات  األجهزة تصنيف على القدرة 14

 التعليمات  وفهم الكيميائية واملواد املخربية واألجهزة األدوات  أمساء معرفة على القدرة 15
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 .هبا اخلاصة

 .بكفاءة التقطري أجهزة مع التعامل على القدرة 16

 .بكفاءة واإللكرتونية احلساسة املوازين استخدام على القدرة 17

 .بنزن موقد  داماستخ على القدرة 18

 .وتنظيفها الزجاجية األدوات  استخدام على القدرة 19
 .ونقلها السوائل لقياس املاصة استخدام على القدرة 20

 .والقلوايت  األمحاض لتخفيف الصحيحة الطرق إتباع 21

 .معني حملول لعمل الالزمة والكميات  العيارية احملاليل حتضري طرق إتقان 22

 .الكيميائية للتجارب  الالزمة األوزان دحتدي يف الدقة 23

 هلا حتدث  اليت والتفاعالت  للمواد، املختلفة اخلواص مالحظة على القدرة 24
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 املقرتح رالتصو ( 4) ملحق:
 :املقرتح التصور تقدمي من اهلدف
 لتنشئة  زمالال  النجاح  هلا  حتقق  اليت  األساسية  احملاور  من  كثرياً   والتعليمية  الرتبوية  العملية  تتضمن
  احملاور   هذه   وتبدأ  واالزدهار،  والرخاء   التقدم  حمققة  اجملتمع  يف  فاعلة  صاحلة  تنشئة   البشرية  األجيال
 لتحقيق  واملدرسة  املعلم  يتبعها   اليت  املناشط  وأوجه  الوسائل  مث  له،  والتخطيط  التعليم،  أهداف  بتحديد

  التالية   املراحل  لتحديد  األهداف،  ضوء  يف  تنفيذه  مت  ملا  التقومي  عملية  أتيت  وأخرياً   األهداف،  هذه
 .التعليم الستمرارية  الالزمة
 : املقرتح التصور عليها يرتكز   اليت احملاور

 :هي أساسية أبعاد ثالثة  من التعليمية الكفاايت  وتتشكل
 . الكفاية مهام ألداء  الضرورية، العقلية والقدرات  املعرفية العمليات  جمموع من يتألف  والذي: املعريف •
 ميكن  اليت  واحلركات   األعمال  جمموعة  من  يتألف  الذي  األدائي  السلوك  يشمل  والذي:  املهاري •

 . مالحظتها
  فيها   مبا   الكفاية   مبهام  تتصل  اليت  اإلجيابية   واملواقف  االجتاهات   مجلة  على  يشتمل   والذي:  الوجداين •

 (. 2002)  ياهلاد عبد والتوظيف التنفيذ يف والدقة احلرص وتوخي واألمانة، االلتزام
 :  التالية األهداف لتحقيقو 

 . اخلدمة أثناء التعليم ملنسويب املعريف النمو فرص توفري  •
 . للتدريب العلمية واملهارات  واخلربات، املعارف  تطوير  •
 .  عالية  وفعالية بكفاءة األهداف لتحقيق التعليم منسويب أداء حتسني  •
 .  التدريبية االحتياجات  وفق املناسبة التدريبية الربامج تقدمي  •
 من  الواردة   املركزية  والربامج   املنطقة،  مستوى  على   للمعلمني  احمللي  التدريب  وبرامج  خطط   تنفيذ  •

 . الوزارة
 .  املتدربني على التدريبية  الربامج أثر وتقومي  متابعة  •

 الكيمياء ميملعل  املستمر التدريب برامج يف النظر  إلعادة املقرتح التصور بصياغة الباحثة قامت
 الذي التعليمي النظام مفهوم وفق التصور وهذا احمللية، واملعطيات  العاملية املتغريات  مع ذلك  ليتناسب
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 :هي املكوانت  وهذه واحدة منظومة يف مجيعها  تعمل مكوانت  على حيتوي

 املدخالت )املدخالت البشرية ـ املدخالت املادية ـ املدخالت املعنوية(. •
 للتخطيط مهارات  ميتلكون  أفراد تضم يبللتدر  وحدات  تكوين -2

 واالتصال للمعلمني، املختلفة التدريبية  االحتياجات  ودراسة والتدريب
 .الربامج ملتطلبات  تبعاً  التدريبية الكفاءات  مع والتنسيق

 .واملادية البشرية التدريبية  اإلمكانيات  حتديد -3
 ووضع لعلوما ملعلمي والتدريب التطوير جمال يف املقدمة األحباث  دراسة -4

 .لتنفيذها تصور
 القائمني واملعلمني املبتدئني للمعلمني املستمرة التدريبية الدورات  إعداد -5

 ابلفنيات  يرتبط فيما  أدائهم وتعديل املهارات  من مزيد إلكساهبم ابلعمل
 .احلالية  الدراسة إليها  تطرقت اليت واملهارات 

 الكيمياء تدريس يف  املخترب استخدام على اخلدمة أثناء املعلمني تدريب -6
 جمال يف حديث كل ومواكبة التجارب، تنفيذ مرحلة على والرتكيز

 .التخصص
 الكيميائية واملواد واألجهزة األدوات  وتوفري املدرسية املختربات  جتهيز -7

 .التجارب  إلجراء الالزمة
 جتهيز املعامل االفرتاضية، وتنظيم البيئة التعليمية، ودمج التقنية ابلتعليم. -8

يات( مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة تقومي ومتابعة التدريب. )العمل  
 .دراسي فصل لكل تدريبية  خطة تصميم -1
 واملهارات  ابلفنيات  االسرتشاد املعلمني وإعداد التدريب مؤسسات  على التأكيد -2

 .تنظمها اليت العملية الربامج يف (الدراسة  موضوع)
 .الدورات  تقدمي يف اركات واملش  للمشاركني واملادي  املعنوي التحفيز -3
 الفعلية العملية  التجارب  من به القيام سيقرر  ما إبدخال الكيمياء معلمي إلزام -4

 .اليومية  اخلطة وضمن دراسي عام كل بداية يف الفصلية أو  السنوية اخلطة ضمن
 يف املعلم تساعد  واليت الكيمياء  مقررات  يف  العملية للتجارب  األدلة  وتوفري تصميم -5
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 .الكيمياء ملادة  املقررة احلصة وقت مع يتناسب مبا ومراجعتها  ربة،التج إجراء
نجزة والتجارب  املدرسي املخترب استخدام مدى على امليداين إلشراف -6

ُ
 ضوء يف امل

 .والتقومي املنهج 
 يف  التدريس لتقومي  احلديثة األساليب استخدام على الكيمياء  معلمي تدريب -7

 قبل من العملية التقارير وتقدمي دير،التق سالمل كاستخدام املدرسي املخترب
 .العملية التجارب  ملهارات  اكتساهبم على للتعرف الطالب 

 .(املعنوية املخرجات ـ املادية املخرجات ـ البشرية املخرجات (املخرجات •
 طريق عن التعليمية  اجلودة يف املختلفة املعايري لبناء  املتخصصة ابجلهات  االتصال -1

 .تطبيقها يلوتفع متخصصة، جلان تكوين
 وتطبيق،  به املعمول املهين األداء معايري على بناء  ابملدرسة املعلمني أداء تقومي -2

 .التطوير أولوايت  وحتديد الذايت التقييم دراسة
 تنفيذها مت اليت اإلجرائية اخلطوات  يوضح  الدراسي العام هناية تقرير كتابة -3

 .عام كل هناية ودةاجل إدارة ملدير  يرفع إليها، التوصل مت اليت والنتائج 
 . الراجعة التغذية •

 و.ومتابعتها وتنفيذها املدرسي، التحسني خطط وضع  -1
 ضع خطط التحسني املستمر للمعلمني، وتنفيذها ومتابعتها.   -2
 حتديد نقاط القوة والضعف يف الربامج ومن مث حتديد االحتياجات التدريبية.  -3
 سبل وإجراءات التصور املقرتح  -

 الالزمة لتدريس مادة الكيمياء ابملرحلة الثانوية  قائمة املهارات العمليةداد إعمع و قامت الباحثة جب
 حيث تضمنت القائمة املهارات يف مجيع مراحل العمل:

 مرحلة التخطيط •
 مرحلة التنفيذ وتشمل: •

 التعامل مع األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية.   •
 أداء العمل. •
 اشرتاطات األمن والسالمة يف املخترب.  •
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 رحلة التقومي. م •
 مت اعداد قائمة وفقاً لإلجراءات التالية: 

الرئيسية  -3 العملية  املهارات  قائمة  من  اهلدف  إن  املهارات:  قائمة  من  اهلدف  حتديد 
 0والفرعية الالزمة لتنفيذ األنشطة والتجارب العملية يف الكيمياء ابملرحلة الثانوية هو  

 منخفض(عايل ـ متوسط ـ 0قياس األداء املهين للمهارة  
 مدى تفعيله )دائما ـ أحياان ــ مل يفعل( 0

الالزمة   -4 العملية  ابملهارات  قائمة  إعداد  مت  املهارات:  لقائمة  األولية  الصورة  إعداد 
 لتدريس الكيمياء يف املرحلة الثانوية من خالل: 

 فحص مقررات الكيمياء للمرحلة الثانوية.  •
 يبها للطالب املعلمني.فحص توصيف مقررات التدريب امليداين اليت يتم تدر  •
على   • واالطالع  الربانمج  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  البحوث  على  االطالع 

والنتائج   تنفيذها  وطرائق  وحمتواها  أهدافها  على  والتعرف  السابقة  التدريبية  الربامج  من  مناذج 
 اليت حققتها.

خيتص   • فيما  احلالية  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  الفعلية ابالحتي حتديد  التدريبية  اجات 
 . للمعلمني

الربانمج  • اخلدمة حول  أثناء  املعلمني  تدريب  اخلربة يف جمال  وذوي  املختصني  آراء  استطالع 
 املقرتح. 

 إجراء التعديالت الالزمة وفقاً ملالحظات اخلرباء وتوجيهاهتم.  •
سمح مبراعاة ما يستجد من صياغة الربانمج املقرتح يف صورته النهاية اليت تتصف ابملرونة اليت ت •

 ظروف مما يساعد على حتقيق األهداف املنشودة. 
 :  ضوئها تصميم الربانمج التدرييباملعايري واألسس اليت يتم يف  -

إن أول خطوة تتخذ عند تصميم الربامج التدريبية اجليدة، هي حتديد األهداف، ويرمي التدريب إىل  
األفراد   معلومات  تنمية  وهو  عام،  هدف  وتعديل  حتقيق  سلوكهم  وتغيري  وقدراهتم  مهاراهتم  وتطوير 

اجتاهاهتم، ويصبح هذا اهلدف وسيلة هلدف آخر، وهو رفع كفاءة األفراد وزايدة فعالية األدوار اليت  
يلعبوهنا، وابلتايل البد أن تراعى األهداف هذا التغيري يف صورة كمية ونوعية، فيتجنب خمطط الربامج 
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ة، مع األخذ بعني االعتبار وضع األهداف وأييت بعد حتديد االحتياجات  التدريبية األهداف الغامض
التدريبية، ويشمل حتديد األهداف تعيني اهلدف العام، مث األهداف اجلزئية أو اخلاصة، ويعترب اهلدف  
  العام أو اهلدف الرئيسي هو النتيجة الكلية أو احملصلة النهائية للربانمج التدرييب أبكمله، أما األهداف 

 ( .243، 2007)احلامد:إىل النتيجة الكلية  اجلزئية أو اخلاصة فهي سلسلة من النتائج املؤدية 
 :البد من مراعاة املعايري اآلتية وعند حتديد األهداف

الربانمج  - اهداف  التدرييب وحمتواه، وبني  الربانمج  أهداف  تكون هناك عالقة واضحة بني  أن 
فيه املستخدمة  التدريس  وطرق  التدرييبالتدرييب  الربانمج  أهداف  بني  وكذلك  واألنشطة ،   

 . املختارة يف الربانمج
أن تكون أهداف الربانمج التدرييب واضحة لدى املتدربني من بداية الربانمج التدرييب، ولكي   -

زايد يساعد يف  فذلك  األهداف صياغة سلوكية،  تصاغ  أن  املعيار البد  ة درجة  يتحقق هذا 
 . الوضوح ابلنسبة للمتدربني

م  أن تكون أهداف الربانمج التدرييب وفق االحتياجات التدريبية للمتدربني، وأن تليب احتياجاهت -
الفعلية واهتماماهتم  للتنالتدريبية  التدرييب  الربانمج  أهداف  ختضع  وأن  وتكون  .  والقياس  فيذ 

 . قابلة للتحقيق
 . حتقيق الكفاايت الالزمة للمعلمنيأن يساهم الربانمج التدرييب يف  -
 . تدربني املهارات اللغوية الالزمةيكسب الربانمج التدرييب املأن  -
 . الربانمج مالئمة للفئة املستهدفة أن تكون أهداف  -
 أن يساعد الربانمج التدرييب يف حتقيق أهدافه احملددة مسبقاً  -

 : الربانمج التدرييب وموضوعاتهاختيار حمتوى 
للمتدرب  ستقدم  اليت  املوضوعات  التدريب  مبحتوى  فبعد يراد  التدرييب،  الربانمج  خالل  ني 

اختيار   يتم  التدرييب  الربانمج  املراد حتقيقها من  األهداف  التدريبية وحتديد  االحتياجات  التعرف على 
حمتوى الربانمج مبا يتماشى مع األهداف التدريبية احملددة. وتشمل موضوعات التدريب بنوداً رئيسية  

ملوضوعات إىل بنود أكثر تفصيالً لذلك جند أن كثرياً من وأخرى فرعية، وعليه ميكن تقسيم كل هذه ا
املوضوعات   نوع  يف  مباشراً  أتثرياً  تؤثر  التعليمية  االحتياجات  حتديد  مرحلة  تتيحها  اليت  املعلومات 

 ( 258، 2007)احلامد:ا الربانمج التدرييب التدريبية الرئيسية والفرعية اليت جيب أن حيتويه
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 : البد من مراعاة املعايري التاليةعات التدريب وعند اختيار احملتوى وموضو 
 . الئماً ألهداف الربانمج التدرييبأن تراعي عند حتديد احملتوى أن يكون م -
الذا - النمو  وحتقيق  املتدربني  لدى  االطالع  مهارات  بتنمية  التدرييب  الربانمج  مادة  هتتم  يت  ان 

 .لديهم
 .أن يليب احملتوى التدرييب للربانمج حاجات املتدربني -
 يراعي تسلسل موضوعات احملتوى التدرييب وترابطها.  -
 أن يساعد حمتوى الربانمج التدرييب يف إاثرة الدافعية لدى املتدربني ملزيد من التعلم والتدريب.  -
 . ري مع التطورات العلمية املعاصرةأن يكون حمتوى الربانمج التدرييب حديثاً ويس  -
 .    الفردية بني املتدربنييب الفروق أن يراعي حمتوى الربانمج التدري -
 . هبا املتدربون من بداية الربانمجأن توفر الكتب واملراجع ملقررات الربانمج التدرييب ويزود  -

 
 اختيار األساليب والتقنيات واألنشطة التدريبية للربانمج التدرييب:  

ا لتدريبية من  تعترب الوسيلة التعليمية ذلك الوسيط الذي ينقل املعلومات واخلربات أو الرسالة 
التدريبية اليت    ف: األهداوسائل التعليمية بعدة عوامل منهااملدرب إىل املتدربني، وتتأثر عملية اختيار ال

ومعارفهم  ومؤهالهتم  عددهم  حيث  من  املتدربون  التدريبية،  املوضوعات  مسبقاً،  حتديدها  يتم 
يستلزمها اليت  والتكاليف  للتدريب  املتاح  الوقت  وكذلك  األساليب    وختصصاهتم،  وتتنوع  التدريب 

الوسا إىل  ابلسبورة  بدءاً  التقليدية  البسيطة  من  التدريبية  واملعقدة والوسائل  احلديثة  التكنولوجية  .  ئل 
احملاضرات   فتستخدم  ممكنة  فائدة  أكرب  فيه  حتقق  جمال  منها  ولكل  عديدة  تدريبية  أساليب  وهناك 

بينما حيسن استخدام دراسة واملناقشات واملؤمترات والتعليم املربمج يف زايدة   املعلومات  املعرفة وتنمية 
ية يف  احلاالت وحتليل املواقف يف تنمية مهارات اختاذ القرارات وميكن استخدام اللجان والزايرات امليدان

. وأما املهارات اإلنسانية وما فيها من اجتاهات وسلوك، يفضل لتطويرها تطوير املمارسات التطبيقية 
 ثيل األدوار.   استخدام أساليب مت

إن لكل من األساليب التدريبية املتاحة مزااي ومشكالت، وعند انتقاء أسلوب معني البد أوالً  
من   اهلدف  أمهها  قواعد  بعدة  االستعانة  وميكن  فيها  يصلح  اليت  والنواحي  ومعوقاته  فوائده  دراسة 

 استخدام الوسيلة، وعدد املتدربني ومؤهالهتم، والوقت املتاح للتدريب.
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املعايري   التدرييب البد من مراعاة  الربانمج  اليت ستستخدم يف  وعليه فعند اختيار األساليب والتقنيات 
 التالية: 
التدريب   - أبساليب  مرتبطة  تكون  حبيث  التدرييب  الربانمج  يف  التعليم  تقنيات  تستخدم  أن 

 احلديثة. 
املستخدمة    وتقنيات التعليمأن يكون هناك تكامالً بني املادة العلمية حملتوى الربانمج التدرييب -

 . يف الربانمج التدرييب
ات واملهارات  أن تساهم الوسائل التعليمية يف فهم املادة العلمية لدى املتدربني وإكساهبم اخلرب  -

 .الضرورية
 .ريب حسب تنوع املوضوعات واملواقفأن يراعي تنويع أساليب التد -
 .تدربني يف ختطيطها وتنفيذهاة املأن تعتمد أنشطة الربانمج التدرييب على مشارك -
 .  املتدربني أبساليب جديدة للتدريسأن يساهم الربانمج التدرييب يف تزويد  -
 . رة تفكري املتدربني واهتماماهتمأن يستخدم أساليب خمتلفة إلاث -
 أن تليب التقنيات التعليمية املستخدمة يف الربانمج التدرييب حاجات املتدربني.  -
 .  كافية ألغراض الربانمج التدرييب  أن تكون أساليب التدريب -

 اختيار أساليب التقومي املناسبة: 
 (: 165م، 2007: مراعاة املعايري التالية )الدغميوالختيار األساليب التقوميية املالئمة البد من 

 أن تربط أساليب التقومي أبهداف الربانمج التدرييب.  -
أسالي - فهناك  األهداف،  بتنوع  التقومي  أساليب  تتنوع  ابملوضوعية  أن  تتميز  للتقومي  حديثة  ب 

املشكالت والشمو  وحتليل  األداء  ترتل كتقومي  أن  البد  املستخدمة  التقومي  فأساليب  إىل  .  قي 
 .مستوى األهداف

 . مالئمة ملوضوع الربانمج التدرييبأن تكون أساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج التدرييب  -
الرب  - يف  املتبعة  التقومي  أساليب  تعمل  املتدربأن  تشجيع  على  التدرييب  مع انمج  للتفاعل  ني 

 . الربانمج التدرييب
 .قومي املتدربني على مبدأ العدالةأن يتم ت -
 أن حتقق أساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج التدرييب التغذية الراجعة للمتدربني. -
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 .دربنيقومي املستخدمة من قبل املتأن يستخدم التقومي الذايت كأحد أهم أساليب الت -
إن التقومي اجليد عادة ما يرتبط ابلتخطيط اجليد للتدريب، وذلك ألن التخطيط السليم حيدد 
األهداف اليت تريد اإلدارة حتقيقها من التدريب، ومن هذه األهداف تشتق املعايري اليت تقاس 

 هبا النتائج احملققة.  
 االستفادة املتحققة من الربانمج التدرييب:  

 تفادة املرجوة من الربانمج التدرييب البد من مراعاة املعايري التالية: ولكي تتحقق االس
 أن يساعد الربانمج التدرييب يف تطوير مهارات املتدربني التدريسية.  -
 .هم طبيعة العمل املعملي ومشكالتهأن يساعد الربانمج التدرييب املتدربني على ف -
  يف جمال التدريس وخصوصاً العملي.فاايت املتدربنيأن يساهم الربانمج التدرييب يف رفع ك -
املتعددة واملتضمنة   - املتدربني حول اجلوانب والفعاليات  الضروري استطالع آراء  يف خطة  من 

 .  التدريب
وعلى ضوء املعايري اليت مت ذكرها، قدمت الباحثة تصوراً مقرتحاً لربانمج يسهم يف تطوير االداء املهين  

 التعامل مع املختربات يف املدارس الثانوية.لدى معلمي الكيمياء يف ضوء فنيات 
 : يسمى هذا الربانمج:  اسم الربانمج  
املختربات  ) مع  التعامل  فنيات  الكيمياء يف ضوء  معلمي  لدى  املهين  األداء  لتطوير  يف  تصور مقرتح 

 املدارس الثانوية( 
 .الربانمج  أهداف

 :العام للربانمج اهلدف-أ
عليم لدى الفئة املستهدفة من املعلمني العاملني ابملرحلة الثانوية فيما  حتسني طرائق وأساليب الرتبية والت

احلديثة العملية  واملهارات  املستجدة  املعلومات  إبكساهبم  املهنية  ابجلوانب  فنيات    يتعلق  ضوء  يف 
املختربات  مع  مس   التعامل  بصورة  به  واالرتقاء  عملهم  من حتسني  متكنهم  جوانب  اليت  ومعاجلة  تمرة 

 .  يهمالقصور لد
 للربانمج. التفصيلية  األهداف-ب 

 يلي: ما املعلم بعد حضور مجيع وحدات الربانمج التدرييب النظرية والعملية أن يُنمى لديه يتوقع من 
 .  ويل املدى( واليومي )قصري املدى(مهارات ختطيط التدريس بنوعيه السنوي )ط -
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 . لعمل على حتقيق أهدافها بنجاحوا مهارات تنفيذ التدريس وفقاً للخطة اليومية املوضوعة،   -
واحل  - التقليدية  بنوعيها  التعليمية  الوسائل  واختيار  إعداد  توظيفها،  مهارات  وكيفية  ديثة 

 يف حتقيق أهداف الدرس وأهداف املنهج الدراسي ككل. واستخدام املخترب 
لتجارب  توظيف املعامل االفرتاضية يف حتسني أسلوب التدريس وتوفري الوقت واملرونة إلجراء ا -

 العلمية.
األساليب  - ذلك  يف  مستخدماً  معافاة  تربوية  دراسية  بيئة  وإجياد  الصف  إدارة  من  التمكن 

الطالب  بني  والتعاون  والتشجيع  الذايت  الضبط  على  تساعد  اليت  املناسبة  الصحيحة  الرتبوية 
 والعالقات القائمة على االحرتام املتبادل.  

واإل - التقومي  أساليب  خمتلف  على  أنواعها  التعرف  بكل  االختبارات  أسئلة  بكيفية صياغة  ملام 
العملية  تطوير  يف  التقومي  نتائج  توظيف  على كيفية  والتعرف  اجليد  االختبار  لشروط  وفقاً 

 التعليمية وأمهها تطوير عملية التدريس. 
 . املستهدفون

إىل  هذا   موجه  ابجلامعات  الربانمج  الرتبية  ابمل  السعوديةخرجيي كليات  يعملون  الثانوية  الذين  رحلة 
 .  ، وخصوصا معلمي العلوم ختصص كيمياءحالياً 

 الربانمج. حمتوى
ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية اليت أوضحت االحتياجات التدريبية للفئة املستهدفة من  يف ضوء  

يف الربانمج  حمتوى  تنظيم  يتم  حتديدها  مت  اليت  األهداف  ضوء  ويف  تدريبية    املعلمني  وحدات  مخس 
 سية وتتضمن كل وحدة عدداً من املوضوعات الفرعية، وهذه الوحدات اخلمس كما يلي: أسا

 وتشمل: مهارات التخطيط للتدريس، األوىل:الوحدة 
 . وأمهيتهخطيط للتدريس مفهوم الت -
 اخلطة السنوية وتشمل: -

 .سية توزع على شهور العام الدراسيتقسيم املقرر إىل وحدات درا -
 . موضوعات تقسيم كل وحدة إىل -
ليها حسب موقعها عند  حتديد مواقع الصعوابت يف املنهج الدراسي وكيفية التغلب ع  -

 .تنفيذ الدرس
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 . ساعدة الطالب املتأخرين دراسياً وضع خطة مل -
 اخلطة اليومية وكيفية إعدادها وتشمل: -
 حتديد عنوان الدرس بدقة.  -
 اإلجرائية(. صياغة األهداف اخلاصة ابلدرس )األهداف السلوكية  -
 .ناًء على معلومات الطالب السابقةكيفية التمهيد للدرس ب   -
 .خطوات عرض الدرس -
 .  تيار الوسائل التعليمية املناسبةاخ -
 .م املناسبة ملوضوع الدرس وأهدافهحتديد اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التعليم والتعل  -
التعليم عن  - منصات  االفرتاضية عرب  املعامل  آمنة لالتصال   تفعيل  بيئة  توفر  واليت  بعد 

 والتعاون وتبادل احملتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية. 
 . صياغة أسئلة التقومي   -
 . بني الطالب يف مجيع خطوات الدرس مراعاة الفروق الفردية  -

 : وتشملمهارات إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها،  الثانية:الوحدة 
 . سائل التعليميةإنتاج الو مهارات تنمية  -
 استخدام الوسائل التعليمية:   مهارات  -
 مهارات تشغيل الوسائل التعليمية احلديثة.   -
 مهارات استخدام أجهزة املختربات الكيميائية والتعامل معها وتفعيلها.  -
 مهارات استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف عملية التعليم والتعلم.   -
 لم لالرتقاء أبساليب التعلم الذايت. مهارات االستفادة من مصادر التع -
 شروط اختيار الوسيلة ومصادر التعلم املناسبة للدرس. -

 س:ي : تنفيذ التدر الوحدة الثالثة 
 . ديثة واملطورة الفردية واجلماعية مهارات استخدام طرائق التدريس احل -
 الرتكيز على مهارات التدريس العملي.  -
 .تنمية التفكري اإلبداعي وتشجعيه أساليب -
 . يف الدرس وممارسة التعلم الذايت تشجيع الطالب على املشاركة  -
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الطالب   - انتباه  جذب  على  ويعمل  الدرس  موضوعات  يناسب  مبا  التدريس  أساليب  تنويع 
 ويبعد عنهم امللل.

 : وتشمل مهارة إدارة الصف،تنمية  :ةرابعالوحدة ال
 واملخترب. إدارة الصف  دور املعلم يف -         

 . ي من إضاءة وهتوية ونظافة وجلوسناخ املادتوفري امل  -
 .توفري املناخ النفسي -
 . واالبداعتشجيع االبتكار  -
 .مراعاة الفروق الفردية -
 .االت اخلاصة من املوهوبني وذوي االحتياجات مراعاة احل -

 : أساليب إدارة الصف -
 .يع الطالب على املشاركة يف الدرستشج -
 . الطالب روح احليوية والنشاط بني بث -
 . ت االجتماعية واالحرتام املتبادلاالهتمام ابلعالقا -
 .م مبشاكل الطالب والعمل على حلهااالهتما -
 التوسط والعدالة يف استخدام أساليب الثواب والعقاب وتقومي األداء.  -

 : وتشمل مهارات التقومي،: الوحدة الرابعة
 . مفهوم التقومي وأنواعه  -
 .إدراك مفهوم التقومي -
 . صياغة األسئلة الشفهية  -
 تصميم االختبارات اجليدة.  -
 . استخدام التقومي بكفاءة ومهارة -
 . شروط االختبار اجليد  -
 : أهداف علمية التقومي -

 . معرفة مدى حتقق أهداف الدرس -
 . لتعرف على املستوى الفعلي للطالب ا  -
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 . ييت التعليم والتعلمالضعف يف عمل توظيف نتائج التقومي يف تشخيص جوانب القوة و  -
 .حتسني عملية التدريس ووضع خطة ملعاجلة مشكالت بعض الطالب الدراسية -

 : طرق التدريب وأساليبه
 من األساليب اليت تستخدم لتحقيق أهداف تدريب املعلمني ما يلي:

 .Lectureاحملاضرة  -1
 Discussion املناقشة. -2
 . العصف الذهين -3
 التدريس املصغر. -4
 والتعليم عن بعد التعليم املربمج -5
 الورشالدراسية. -6

 . امليدانيةالرحالت أو الزايرات  -7
 جمموعات العمل. -8
 .املشاهدة -9

 الربانمج  تنفيذ
 : توضع يف االعتبار اجلوانب اآلتيةعند تنفيذ الربانمج جيب أن 

املعلمون املستهدفون يبدأ تدريبهم مع بداية العام الدراسي ابملدارس )أثناء اخلدمة( ابعتبارهم   -
متفرغني للتدريب وابعتبار أن التدريب عملية مستمرة وحيتاج املتدرب إىل التطبيق العملي  غري  

 ابملدارس يف كثري من األحيان، مع االستفادة من العطالت يف عقد الدورات التدريبية املتصلة. 
إليها حسب  - احلاجة  الوحدة ودرجة  ألولوية  وفقاً  التدريبية وموضوعاهتا  الوحدات  اختيار  يتم 

األآر  ابعتبارهم  احلالية  الدراسة  نتائج  عنها  أسفرت  اليت  املستهدفني  حتديد اء  على  قدر 
. إن األخذ برأيهم وإشراكهم يف حتديد حماور وموضوعات )الدورة التدريبية(  حاجاهتم التدريبية

 . هبا مما يساعد على حتقيق أهدافهايزيد من إقباهلم عليها واهتمامهم 
للوحد - املنطقي  الرتتيب  الوحدات إن  قبل  معينة  وحدة  تناول  يستوجب  وموضوعاهتا  ات 

يتم  والوحدات  املوضوعات  فأولوية  األخرى  املوضوعات  قبل  معيناً  موضوعاً  وتناول  األخرى 
 .والرتتيب املنطقي لتلك املوضوعات حسب أمهيتها ودرجة احلاجة إليها 
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أن درجة احلاجة إليها    يتم الرتكيز يف كل وحدة على املوضوعات اليت أوضحت نتائج الدراسة -
 .  أمهية وإحلاحاً ابلنسبة للمعلمني كبرية ابعتبارها أكثر
 :خطوات تنفيذ الربانمج 

 : تدربني وفق أسس معينة، من أمههااختيار امل -
ابجلامعات   - الرتبية  خرجيي كليات  من  يكونوا  أو    السعوديةأن  التكاملي  النظام  على  سواًء 

 .الثانوية ختصص كيمياء )العلوم(رحلة التتابعي العاملني حالياً ابمل
املشكالت  - األقل حىت ميكنهم حتديد  دراسيني يف  لعامني  التدريس  قد شاركوا يف  يكونوا  أن 

 . هم يف حاجة إليها والصعوابت اليت تواجههم، واجلوانب اليت
والقادرين - التعليم  تكنولوجيا  املتخصصني يف جمال  الفنيني  وتعيني عدد من  أداء   اختيار  على 

 : ام التالية بكفاءةامله
هم التدريبية وتنفيذها والقادرين على إنتاج املواد مساعدة املدربني يف تصميم مواقع •

 .يتطلبها حمتوى الربانمج التدرييبالتعليمية اليت 
 تشغيل األجهزة التعليمية وصيانتها وتسهيل تداوهلا واحلفاظ عليها. •
ع • والتدريب  األجهزة  الستخدام  التدريب  قاعات  من جتهيز  غريها  وعلى  ليها 

 الوسائل التعليمية.  
 :ربانمج التدرييب ويشمل ذلك إعدادرصد ميزانية وافية إلعداد وتنفيذ ال -
 .ب من أجهزة وأدوات ومواد خمتلفةقاعات التدريب )للتدريب املتواصل( وما تتطل  •
 تكلفة ترحيل املتدربني وسكنهم، وإعاشتهم، ورصد حوافز هلم.   •
 ملني واملتعاونني معهم.حوافز املدربني والعا •
 الفرتة الزمنية للربانمج:   -

 ميكن أن ينفذ برانمج التدريب على نظامني يف وقت واحد:
إدارة   تقوم  أن  يتطلب  وهو  وعمله ابملدرسة  وجوده  أثناء  املعلم  به  يقوم  ذايت  تدريب  برانمج  األول: 

الربانمج   وحمتوى  أهداف  تتضمن  ونشرات  التدريب  بربانمج  مبده  األساسية  التدريب  والتوجيهات 
ما   ومناقشة  بدراستها  املعلم  يقوم  التدريب.  برانمج  يتضمنها  اليت  احملاور  موضوعات  لدراسة  الالزمة 
األساسي   للتدريب  استعداداً  أكثر  املتدرب  مما جيعل  اجملال،  اخلربة يف  ذوي  من  زمالئه  مع  هبا  جاء 
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 املتصل ومهيئاً نفسياً ملوضوعاته. 
ساعة تدريبية    60اعي املتصل الذي يتم تنفيذه مركزايً يف أثناء العطلة ويستغرق  : التدريب اجلمالثاين

 لتدريب بوزارة الرتبية والتعليم.توزع على أايم التدريب حسب النظام املتبع يف إدارة ا 
 اختيار وإعداد املدربني:  

من  • مدربني  اختيار كبري  وتد  منطقةكل  يتم  إعداد  جمال  يف  الطويلة  اخلربة  ذوي  ريب  من 
املعلمني، ويكون من محلة الدرجات العلمية اجلامعية ويفضل كذلك الدرجات فوق اجلامعية 

عايل   يف -ماجستري    –)دبلوم  القيادية  ابلكفاية  تتعلق  اليت  الشروط  عليه  وتنطبق  دكتوراه( 
 اجلوانب التخطيطية والتنفيذية. 

من ذوي اخلربة والكفاءة يف    ابملنطقةكذلك يتم اختيار عدد من املدربني من كبار املوجهني   •
 .ة وهم حبكم عملهم يعتربون مدربنيجمال التدريب من محلة املؤهالت الرتبوية اجلامعي

يتم وضع برانمج لتدريب املدربني هبدف تطوير قدراهتم ومهاراهتم يف التخطيط لتنفيذ برانمج  
رة على استخدام وتوظيف  تدريب املعلمني على الوجه املطلوب وفقاً الحتياجاهتم التدريبية والقد

التقنيات احلديثة يف التدريب، والقدرة على تقومي برانمج التدريب وحتديد جوانب القوة والضعف  
 .التوصيات اليت تساعد على تطويرهامن حيث إعداد الربامج وتنفيذها والعمل على تقدمي 

مركزية   دورات  تعقد  أن  التدر   وطنية ميكن  إدارة  تنظمها  املدربني  الرتبية  لتدريب  بوزارة  يب 
امج  على حده إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن توجد بر   منطقةوالتعليم أو أن تعقد يف كل  

 . التدريب احلالية
مجيع   تغطي  املستوى  عالية  متقدمة  وحدات  على  املدربني  تدريب  برانمج  حمتوى  ويشمل 

امل للتخصصات  وفقاً  املدربني  عدد  حتديد  يتم  التدريبية.  العملية  املعلمنيجماالت  وعدد   ختلفة 
 .  املشاركني يف الدورة التدريبية
 وتشمل: : خطوات التدريب أثناء اخلدمة

 التقومي ج(   ب( التنفيذ  التخطيط   (أ
 :التخطيط يتضمن (ب 

 . د أهداف الربانمج العامة واخلاصةحتدي •
 . ديد أولوايت الوحدات وموضوعاهتاحت •
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 . املادية اليت حيتاجها الربانمج اإلمكاانت  •
 .انت البشريةاإلمكا •
 :التنفيذ (ب )

املال وتسجيل  احملددة  واألهداف  املوضوعة  اخلطة  وفق  الربانمج  تنفيذ  حول  يتم  حظات 
 . حمتوى الربانمج وتنفيذه

 : )ج(التقومي
يف   جناحه  مدى  وحتديد  الربانمج  نتائج  تقومي  عن  مسؤولة  تكون  للتدريب  هيئة  تكوين 

الربانمج ككل، ومتابعة  حتقيق أهدافه وحتديد اجلوانب اإلجيابية واجلوانب   لتطوير  السلبية 
 املتدربني يف املدارس من خالل اإلشراف والتوجيه الفين الرتبوي كتغذية راجعة.  ءأدا

 :  التقومي  أدوات
 :  تقومي الربامج التدريبية أمهها هنالك عدة أدوات ميكن استخدامها يف

 . تبانة خاصة ابملتدربني واملشرفنياالس -1
 . بطاقة املالحظة -2
 .  صية مع املتدربنيالت الشخاملقاب -3

 املستخدمة يف الربانمج:  التعليمية األجهزة
 .آيل حاسب جهاز -1
 Data Show .البياانت  عرض  جهاز -2
 . Overhead Projector العلوي العرض جهاز -3
 . Visual Presenterالواثئقية(  الكامريا) البصري العرض جهاز -4
 أجهزة ومعدات وبرامج املعامل االفرتاضية.  -5
 اكاة وشبكة املعلومات.برامج احمل -6
 برامج اإلدارة واملشاركة.  -7
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 اإلحصائية( فهرس اجلداول 5ملحق: )
 املوضوع    اجلدول 
 االستبانة يف صورهتا األولية )قبل التحكيم( جدول) 1) 1
 االستبانة يف صورهتا الثانوية )بعد التحكيم(  جدول) 2( 2
 جدول 3

(3) 
 الكلية  والدرجة  احملور فقرات  من فقرة كل بني االرتباط معامل حساب 
 اجلدول يف كما التفعيل ومدى األداء ومستوى لدرجة ابلنسبة للمحور

 جدول 4
)4) 

معامالت ارتباط الفا كرونباخ لكل حمور من حماور األداة ولألداة  
 .ككل

5  
 جدول
)5.1 ( 

 ملهينا ابألداء اخلاص  األول احملور لعبارات  بريسون ارتباط معامالت 
 .التفعيل ومدي املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء ملعلم
 خمترب يف للعمل  واإلعداد التخطيط مرحلة يف املهين األداء حمور)

 ( .الكيمياء
 جدول 6

(5.2) 
 يف املهين ابألداء اخلاص  الثاين احملور  لعبارات  بريسون  ارتباط معامالت 

 واملواد واألجهزة ألدوات ا مع التعامل حمور  .(التنفيذ مرحلة
 .(الكيميائية

 جدول 7
(5.3) 

 يف املهين ابألداء  اخلاص  الثاين احملور  لعبارات  بريسون  ارتباط معامالت 
 املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء ملعلمي التنفيذ مرحلة
 السالمة اشرتاطات  ور، حماملخترب يف العمل أداء حمورو  التفعيل ومدي

 .املخترب يف
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ملحق 
: (6  )

فهرس  
الرسوم  
البيانية 

. 
 
 

 عنوان الشكل  رقم: الشكل 
 النموذج العام ألسلوب النظم  1شكل: 1
 

    
 لهم أجعله جهداً مباركاً وعوانً على طاعة هللا إجناز هذه الرسالة ال مت حبمد هللا وتوفيقه

 . وصلى هللا وسلم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم

 جدول 8
(5.4) 

 

 يفمعامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث اخلاص 
  املختربات  معمرحلة التقومي ملعلمي الكيمياء يف ضوء فنيات التعامل  

تقوميوحمور  ومدى التفعيل  املختربات 
 جدول 9

)6  ( 
 (ANOVA) األحادي التباين حتليل حساب 

أفراد عينة الدراسة حول   استجاابت  متوسط بني الفروق داللة ملعرفة
يف ضوء فنيات التعامل مع  الكيمياء  علميتطوير األداء املهين مل

 .عليها حصلوا اليت التدريبية للدورات  وفقااملختربات 
 جدول 10

(7) 
 

  (independent sample)  (اختبارات  ت  (استخدام
 يف العينة أفراد إجاابت  بني الفروق لبيان (ث ) اختبارات  يوضح
 املهين األداء تطوير حول الدراسة  عينة أفراد  استجاابت  ت متوسطا
ت وفقا لسنوات  املختربا مع التعامل فنيات  ضوء  يف الكيمياء  ملعلمي

 .اخلربة
 لجدو  11

(8) 
 أفراد استجاابت  حسب االستبانة لعبارات  والرتبة احلسايب املتوسط

 .عنها الدراسة عينة
 جدول 12

)9  ( 
 يف الكيمياء ملعلمي املهين األداء حملاور ة والرتب احلسابية املتوسطات 

 .التفعيل ومدى املختربات  مع التعامل فنيات  ضوء


