
                                                                                                
  

تصور مقترح للحاجات التدريبية لمعلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض في مجال استخدام التقنيات 
 التعليمية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة

 حممد بن سعود بالرياض، جامعة اإلمام اجلوهره بنت سعد الضاحي
 والنامية املتقدمة الدول اهتمت فقد لذا ؛احلياة جوانب كل يف التطور تقود أصبحت اليت املعلومات تقنية عصر احلايل يعد العصر

 التقنيات استخدام اسرتاتيجية يف النظر إعادةو  ، والتقين العلمي التقدم ملواكبة املعلم إعداد مؤسسات تطوير يف وتوظيفها احلديثة، بالتقنيات
 منظومة أصبحت بل والنماذج، واللوحات، السبورات،: مثل تعليمية وسائل جمرد أهنا على إليها ينظر يعد حيث مل ، احلديثة التعليمية
 عامة، بصفة التعليمية العملية تطوير يف التعليم تقنيات أمهية من الرغم وعلى (.١٩٩١ سيد،التقومي ) مث التنفيذ مث بالتخطيط تبدأ متكاملة
 الدسوقي،) التقنية املستحدثات مع التعامل على تدريبهم يواكبها مل األمهية هذه فإن خاصة، بصفة العلوم ملعلمي التدريسي األداء وتطوير
١٩٩١). 

 أكدت حيث التعليمية، العمليةيف  للتقنيات الفعال التوظيف ضرورة إىل دعت اليت الدراسات من العديد ظهرت املنطلق هذا ومن
 كما. إجيابية نتائج من حتققه أن ميكن ملا نظرا   التعليمية الربامج يف التعليمية التقنيات توظيف ضرورة على( Hioco , 1995هيوكو ) دراسة

 دراسة مع يتفق وهذا االتصال، وإتاحة املناهج، ودعم التعليم، دعم يف احلديثة التقنيات أثر على (Harries , 2002) هاريس دراسة أكدت
 للتعلم، بديلة مصادر وتوفري واخلربات، املعرفة وتكامل التعليم، فعالية زيادة على تعمل التقنيات تلك أن على أكدت اليت( ١٠٠١) السعدين

 العملية يف التقنيات استخدام مييز ما أهم أن اليونسكو (UNESCO) تقارير أحد يف جاء وقد املتعلمني، لدى الذايت التعلم أساليب وتطور
  هلم متعددة حبثية تسهيالت وتقدميها املتعلمني، من كبري لعدد متاحة للمعلومات متعددة ومصادر واسعة ، اتصال بيئة توفريها التعليمية

(UNESCO, 2002 .)بني الفجوة تقليص يف رغبة املناسبة احللول ووضع والتقصي، البحث إىل حباجة مشكلة هناك أن يتضح سبق ومما 
 استخدام جمال يف املتوسطة باملرحلة العلوم ملعلمات التدريبية احلاجات حتديد هبدف وذلك الفعلية؛ املعلمات حاجات وبني التدريبية الربامج

  .التدريبية حاجاهتن ضوء يف مقرتح تدرييب برنامج وبناء احلديثة، التعليمية التقنيات
مشروع تطوير من خالل  الطبيعية،يف تعليم الرياضيات والعلوم الشامل حنو التطوير  االنظام التعليمي السعودي توجه   يشهدكما   

وقد شهد  العلوم والرياضيات لتعليم McGraw Hill مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية الذي يشمل ترمجة ومواءمة منتجات سلسلة ماقروهل
)وزارة  يف مجيع املدارسذلك تعميم تطبيق املشروع  بدء جتربة هذا املشروع يف بعض مناطق اململكة، مث تال هـ١١١٩/١١4٠العام الدراسّي 
تقنية يف التعليم ونتيجة هلذا فإن متطلبات تنفيذ مناهج العلوم اجلديدة ترتبط بشكل مباشر وكبري باستخدام ال (.١٠٠2 الرتبية والتعليم،

 العلوم معلمي أكدت افتقاد (١٠٠٢, ؛ زيتون١٠٠٢ النجدي، ؛١٠٠١  ؛ محادة،١٠٠4 هلامشي،)ا دراساتعدة ن والتعلم، وحيث إ
. العلوم تعليم أهداف حتقيق يف ا  سلب يؤثر مما  الكافية بالدرجة عليها يتدربوا مل املرتبطة بالتقنية واليت التدريس ومهارات كفاءات من العديد
 .أساسها على وتبىن التدريبية، حاجاهتم تليب اليت التدريبية الربامج بتصميم تتمثل القصور، جلوانب علمية   معاجلة   يستوجب وذلك

  عينته هدف البحث و 
 يف التعليمية التقنيات استخدام جمال يف املتوسطة باملرحلة العلوم ملعلمات تدرييب لربنامج مقرتح تصور تقدمي إىل البحث هذا هدف

 : التالية الفرعية األهداف حتقيق إىل السعي اهلدف هذا حتقيق ويتطلب .احلديثة الرتبوية االجتاهات ضوء
 يف التعليمية التقنيات استخدام جمال يف املتوسطة املرحلة يف العلوم ملعلمات التدريبية احلاجات لتحديد الالزمة العلمية األسس حتديد -

 .احلديثة الرتبوية االجتاهات ضوء
 .العلوم ملعلمات التعليمية التقنيات جمال يف التدريبية احلاجات أبرز عن الكشف -
 املختصني. نظر وجهة من ةتفاعلي على لتعرفاو  التعليمية التقنيات جمال يف العلوم ملعلمات مقرتح تدرييب برنامج صميمت -

 .معلمة  ( ١4٠) الرياض وعددهن مبدينة املتوسطة باملرحلة العلوم معلمات جمتمع من٪ ١٢ من العشوائية البحث عينة وتكونت



                                                                                                
  

 البحث نتائج 
 مجال في المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات التدريبية الحاجات لتحديد الالزمة العلمية األسس األول: ما السؤال إجابة  

ويندرج حتت كل قسم  رئيسة قسمت هذه احلاجات إىل أربعة حماور الحديثة؟ التربوية االتجاهات ضوء في التعليمية التقنيات استخدام
 جمموعة من احلاجات الالزمة ملعلمات العلوم يف جمال التقنيات التعليمية وهي كالتايل: 

 ( حاجة تدريبية فرعية:١1ندرج حتته )ا، و له الالزمة العملية المهارة من والتمكن المدرسي المختبر مجال في: األول المحور
 على القدرة، املدرسي املقرر حملتوى املناسب وقتها حسب التجارب جدولة،  املدرسي املخترب يف وتصنيفها التعليمية واألجهزة املواد فهرسة

 بشكل األولية األجهزة ستخدام، االتجارب إجراء عند هبا والتعريف األدوات تنظيم،  املدرسي املخترب يف العمل جمموعات وتوزيع إدارة
 التجارب ونتائج بيانات عرض، ( إخل… والتقطري واملعايرة التشريح) األساسية العمليات إجراء، (إخل… والبوصلة واجملاهر املوازين) صحيح
 بنسب احملاليل حتضري على القدرة، (الكيميائية والتفاعالت الكهربائية الدوائر) التوضيحية بالرسوم االستعانة، صحيح علمي وبشكل بيانيا ،
 متطلبات على التعرف، احملوسبة املختربات مكونات على التعرف، التجارب إجراء أثناء تباعهاوا السالمة قواعد على التعرف، خمتلفة وزنية

 اليت والتجارب املستشعرات أمساء معرفة، اآليل باحلاسب املستشعرات توصيل على القدرة، هتشغيل على القدرةو ، البيانات استديو تشغيل
 . العلوم تدريس يف االفرتاضية التجارب استخدام، اآليل احلاسب عرب افرتاضيه جتربه إنشاء على القدرة، فيها تستخدم

 يف احلاسب استخدام ( حاجة تدريبية فرعية:١6ندرج حتته )وا :واستخدامها التعليمية األجهزة تشغيل مجال في: الثاني المحور
 استخدام، وتنفيذها االختبارات إعداد يف احلاسب استخدام، واإلعارة الفهرسة خدمات يف احلاسب استخدام، التعليمية النشرات كتابة
، البيانات عرض أجهزة استخدام، الذكية السبورة استخدام، التعلم مصادر من كمصدر االنرتنت استخدام، احلاسب عرب العرض جهاز

 يف والسالمة األمن إجراءات اختاذ، التفاعلي الفيديو استخدام، املختلفة الصور تكبري كامريا استخدام، الثابتة األفالم عرض جهاز استخدام
 عرب العلوم دروس نشر يف االنرتنت شبكة من االستفادة، االنرتنت على يعتمد منوذجي درس تنفيذ، اإلنتاج وورش التعليمية األجهزة استخدام

 استخدام،  العلوم تدريس يف االفرتاضي الواقع بيئة استخدام، والتلميذة املعلمة بني كوسيط االلكرتوين الربيد استخدام، االلكرتونية املواقع
 .العلوم تدريس يف التعليمية األلعاب برامج

 وفصلية يومية جمدولة خطة تصميم ( حاجة تدريبية فرعية:١١ندرج حتته )او  :واإلنتاج التصميم مجال في: الثالث المحور
 الوسائط برامج كأحدpower point  برنامج باستخدام الدروس تنفيذ، البديلة التعليم تقنيات إنتاج، التدريس يف التعليم تقنيات الستخدام

 نتاج، إاملفاهيم خرائط باستخدام حموسبه دروس بتنفيذ التلميذات شاركة، ماحملاكاة برامج باستخدام دروس تصميم، العلوم تدريس يف املتعددة
 إنتاج، (سيديات) مسعية مواد إنتاج، وامللونة العادية الشفافيات إنتاج، وجمسمات مناذج إنتاج، وامللصقات واملصورات كاخلرائط اخلطية الرسوم
  .االحتياجات لذوي حموسبه تعليمية برامج إنتاج، العليا للمراحل احملوسبه التعليمية احلقائب إنتاج ،تعليمية فيديو أفالم

 تقنيات لتوظيف جتريبية علمية حبوث إعداد تدريبية فرعية: ( حاجات2ندرج حتته )او  :والتقويم البحث مجال في: الرابع المحور
 حتليلية وصفية علمية دراسات جراء، إهبا املرتبطة اخلدمات وكفاءات التعليمية والتقنيات األجهزة صالحية رصد، التعليمية العملية يف التعليم

 حلول ابتكار، نتائجها وتقومي التعليم، تقنيات تطوير مؤمترات يف االشرتاك، العلوم ملادة التعلم نوعية حتسني يف التعليم تقنيات دور تربز
 والتحليل التصنيف: مثل األساسية، التفكري مهارات تنمية، التدريس مواقف يف التعليم تقنيات توظيف تعرتض اليت العقبات لتذليل علمية؛

 تنمية، القرارات واختاذ املشكالت، وحل اإلبداعي، والتفكري الناقد، التفكري: مثل املركبة التفكري مهارات تنمية، إخل...والتطبيق والرتكيب
 .والتقييم التحكم أو واملراقبة التخطيط: مثل املعرفية، فوق التفكري مهارات

 التقنيات استخدام مجال في المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات الالزمة التدريبية الحاجات ما: الثاني السؤال إجابة  
 عينة على عرضها مث ومن األول السؤال يف عليها االتفاق مت اليت باحلاجات استبانة بناء مت ؟ الحديثة التربوية االتجاهات ضوء في التعليمية

 : كالتايل وهي احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حلساب البحث



                                                                                                
  

يف هذا  عالية بدرجة جاءت البحث عينة استجابة أن اتضح :له الالزمة العملية المهارة من والتمكن المدرسي المختبر مجال
 حقيقية حاجات تشكل احملوسبة املختربات جمال أن كما. العلوم معلمات لدى األمهية حيث من ألوىلا املرتبة حتلا وبذلك ،اجملال 

 .العلوم تدريس يف بالتعليم التقنية دمج ألمهية ذلك يرجع وقد علمات؛لمل
 ألمهية ذلك يرجع وقد ؛ عالية بدرجة جاءت الهذا  اجمل يف البحث عينة استجابة :واستخدامها التعليمية األجهزة تشغيل مجال

  .العلوم حنو اجتاههن املتعلمات، وينمي حتصيل من يزيد الذي العلوم تدريس يف احلاسب اآليل
يرتاوح ما بني موافقتهن على أمهية بعض احلاجات  يف هذا اجملالهناك تفاوت يف موافقة عينة البحث : واإلنتاج التصميم مجال

 اتملعلم حقيقية حاجات مجيعها أن يعين بدرجة عالية، وهذا تهالتدريبية يف جمال التصميم واإلنتاج بدرجة عالية جدا  وموافقتهن على أمهي
  م.العلو  تدريس يف املتعددة الوسائط أمهية إىل ذلك يعزى وقد ؛املتوسطة باملرحلة العلوم

، (١,42إىل  4,١4ال ما بني )هذا اجملتراوحت متوسطات موافقتهن حول احلاجات التدريبية يف  :والتقويم البحث مجال
 ومجيعها حاجات تدريبية مهمة يف جمال البحث والتقومي يف استخدام التقنيات لتنمية مهارات التفكري مبستوياته.

 مجال في الرياض بمدينة المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات تدريبي لبرنامج المقترح التصور ما: الثالث السؤال إجابة  
 :صور املقرتح وفق اخلطوات التاليةمت إعداد الت الحديثة؟ التربوية االتجاهات ضوء في التعليمية التقنيات استخدام

  :شتمل علىوقد ا: التخطيطأوال: 
 التعليمية التقنيات يف جمال باملرحلة املتوسطة العلوم ملعلمات التدريبية احلاجات يف ذلك متثل وقد التدريبي البرنامج مبررات تحديد -1

  يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة.
تنمية معارف ومهارات معلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة يف جمال التقنيات التعليمية يف ضوء الهدف العام للتصور المقترح:  -١

 حاجاهتن التدريبية.
املخترب  :جمال يف باملرحلة املتوسطة العلوم معلمات ومهارات معارف، تنميةا أمهه من اليت العامة التدريبي البرنامج هدافأ تحديد -4

 البحث والتقومي.، و التصميم واالنتاج، و يل األجهزة التعليمية واستخدامهاتشغواستخدامها، و املدرسي 
املختربات احملوسبة، وبرنامج استديو البيانات،  من مثان وحدات تدريبية، وهي:يتكون الربنامج التدرييب  محتوى البرنامج التدريبي: -١

ية الربامج التطبيقالعلوم، و االنرتنت يف تدريس لواقع االفرتاضي يف تدريس العلوم، و بيئة ا، و تستخدم فيها والتجارب اليتاملستشعرات و 
 تنمية مهارات التفكري املركبة يف تدريس العلوم.العلوم، و للحاسب اآليل يف تدريس العلوم، والوسائط املتعددة وتدريس 

 .التعاوين والتعلم العملية، والعروض احملاضرة،: ومنها التدرييب الربنامج يف المتبعة التدريبية األساليب تحديد -٢
 .الربنامج تنفيذ يف املساعدة التعليمية الوسائل اختيار -6
 .الربنامج هنايةو  بداية ومواعيد املدة، حيث من للبرنامج المخصص الزمن تحديد -1
 التعلم(. مصادر مركز قاعة (أهدافه ضوء يف بعناية التدرييب البرنامج لتنفيذ المناسب المكان اختيار -2
 ة.التدريبي اتءالكفا لديهن اليتال المدربات اختيار -٩

 البرنامج التدريبي تنفيذثانيا: 
 حتديد دور املدرب واملتدرب واملتعاونني. -١
 .صورة أكمل على التدريب لتنفيذ ومساعديه للمدرب املساعدات مجيع تقدمي -١
 .واألدوات األجهزة ألعطال خاصة التدريب أثناء مفاجآت ألي االستعداد  -4
 .التدريب وقاعات مرافق إىل وإرشادهم املتدربني مساعدة  -١
 .التايل لليوم التدريب مستلزمات توفر من لتأكدوا ف،كا بوقت التدريب جلسات موعد قبل باحلضور االلتزام  -٢



                                                                                                
  

 ثالثا: تقويم البرنامج التدريبي 
 وعمليات واملكان والوسائل، الزمان،  التدريبية، واملواد واحملتوى، والتنظيم، والتصميم، األهداف، تقومي ويشمل :البرنامج تقويم (١

 .الربنامج من احملصلة النتائج مث نفسها، التدريب
 .ايتهاهنويف  التدريبية، العملية سري أثناء التدرييب الربنامج من اكتسبها اليت واملهارات املعارف، حيث من :المتدرب تقويم) ١
 .أهدافه لتحقيق كاملة الربنامج خطوات تنفيذ من متكنه مدى ويشمل :المدرب تقويم (4
 .بعدي واختبار التدرييب، الربنامج لتقومي استبانة وتشمل :التقويم أساليب (١

 الرياض بمدينة المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات تدريبي لبرنامج المقترح التصور فعالية ما: الرابع السؤال إجابة: رابعا  
 يف املقرتح التصور عرض مت المختصين؟ نظر وجهة من الحديثة، التربوية االتجاهات ضوء في التعليمية التقنيات استخدام مجال في

 ومن التعليم، تقنيات ويف العلوم، تدريس وطرق املناهج يف التدريس هيئة أعضاء من اختيارهم مت احملكمني من جلنة على األولية صورته
 التصور حول ماستجاباهت نتائج وكانت. حوله وملحوظاهتم آرائهم وإبداء املقرتح التصور تقومي هممن طُلب وقد الرتبوي التدريب مشرفات

% ( وهى نسب قبول ١٠٠% إىل 6١,4) وتراوحت نسبة املوافقة ما بني ،احملكمني على عناصر التصوروافقة يف م اأن هناك جتانس املقرتح
 ، مما يدل على فعالية التصور املقرتح للربنامج التدرييب.عالية

 التوصيات
 .املتوسطة باملرحلة العلوم معلمات أداء مستوى حتسني يف تأثريه مدى وقياس البحث، هذا به خرج الذي املقرتح التصور تطبيق -١
  . البحث يف املقرتحة احلديثة التقنيات استخدام جمال يف التدريبية احلاجات تناسب العلوم ملعلمات تدريبية برامج تطبيق -١
 .  عليها والتدريب احلديثة التعليمية التقنيات واستخدام املعرفة وحتديث العلوم بتخصص مرتبطة تدريبية ورش عقد -4
 بصفة املتوسطة املرحلة يف العلوم معلمات أداء وتطوير بأمهيتها، الوعي مستوى ورفع املتوسطة للمرحلة العلوم مادة بتطوير الهتماما -١

  .التدريس يف احلديثة التعليمية التقنيات باستخدام اخلاصة التدريبية الربامج تكثيف خالل من مستمرة
 المراجع

 والتوزيع. للنشر الشروق دار: عمان ،6ط. العلوم تدريس أساليب(. م١٠٠٢) حممود عايش زيتون،
  .العربية مصر مجهورية حلوان جامعة ماجستري، رسالة احلديثة، االتصال جتارب ضوء يف وإدارهتا املعرفة مناهل مراكز من االستفادة نظم .م( ١٠٠١) حممد السعدين،

  .حلوان جامعة مطابع: القاهرة التعليم، تكنولوجيا توظيف(. م١٩٩٩١) الباب فتح سيد،
 التدريس، وطرق للمناهج املصرية اجلمعية. العاملية املعايري ضوء يف عمان  بسلطنة الثانوية باملرحلة التاريخ ملعلمي التدريبية االحتياجات(. م ١٠٠٢) عادل النجدي،

 (. ١١٠ص -  42ص) العربية، مصر مجهورية: القاهرة الضيافة، دار
 .  عمان سلطنة قابوس، السلطان جامعة الرتبية، كلية ، ماجستري رسالة. الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات(. م١٠٠4) رمحة مشي،ااهل

 .الرياض: العبيكان لألحباث والتطوير االسرتاتيجية.: اخلطة (١٠٠2) مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية .وزارة الرتبية والتعليم
 الرتبية، كلية ماجستري، رسالة الكفايات، مدخل ضوء يف االبتدائي التعليم يف التكنولوجيا ملعلم التعليمية الوسائل متعدد مقرتح برنامج .(م١٩٩١) حممد الدسوقي،

 .العربية مصر مجهورية
 . العريب الفكر دار: القاهرة. تربوية ومبادئ مفاهيم(. م١٩٩4) علي اشد،ر 
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