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 د. خالد بن إبراهيم الدغيم
 جامعة القصيمكلية الرتبية/- أستاذ مناهج وتعليم العلوم املشارك

مع ما  متسارعة، تزامنتململكة العربية السعودية خطوات ى تعليم العلوم وتعلمها يف امليدان الرتبوي ابخط
وثورة هائلة يف عامل االتصاالت وتقنية ، انفجار معريف، وتقدم علمي، وتطور تقينن يشهده عصران احلاضر م

ومتطلباته تعليم العلوم ساسيات أتربوية وتقنية أصبحت من علمية و مستجدات  فاصبحنا نعيش بني، املعلومات
ه الدول املتقدمة ما توصلت إليمبنية على أحدث  متميزةسالسل عاملية مناهج للعلوم موائمة لفمن  ،الضرورية
، جديدة وأساليب تقومي تدريس تسرتاتيجيامرورًا اب، حديثة نظرايت تربويةإىل توجهات عاملية و ، يف اجملال

علوم للتوجه ، ملعلمي العلوم جمتمعات تعلم مهنيةاستكشاف واستقصاء،  ،ةنظرية بنائية، ودورة تعلم مخاسي
قضااي علمية جمتمعية ، ختصصية ملعلمي العلومهنية وطنية ممعايري  (،STEMوالتقنية والرايضيات واهلندسة )

(SSI ،) ،ومفاهيم  ،جنازإللشطب والرصد، ملف للقوائم ت، و منظمات بيانية، مطوايتعلم نشط، تقومي بديل
 القائمة. وتطول بناوفصول مقلوبة،  بديلة،

" !إليه حتقيق " ما نصبوًا على أن يعاننا نتفق مج إالا  يف وطننا املعطاء، تعليم العلوم جمالشهده مع كل ما و 
آال وهو ، والفشل ألي مشروع إصالحي تعليميميلك مفتاح النجاح  نومرهتن مب، بفارس امليدان الرتبويمرتبط 

من تطورات هائلة على مجيع األصعدة من يف مدارسنا تعليم العلوم ميدان ما يشهده  "معلم العلوم"، فجميع
يستوعب تلك املستجدات امل يقف وراها "معلم علوم" متميز، مناهج وكتب وتقنيات وغريها ستظل خسائر م

على  مطلعاً و عليها،  ت، والنظرايت، واملبادئ، واألفكار الرتبوية احلديثة اليت بُنيتهابفلسفوالتطورات، ويلم 
ا، تنفيذه، ومتمكاًِّنا من املهارات اليت تساعده على هاعلى التعامل مع اً املرتبطة هبا، وقادر  املفاهيم الرتبوية احلديثة

 األهداف املرجوة منها.العلوم وقيادهتا بشكل صحيح يف سبيل حتقيق  عليمحبيث يقوم بتوجيه عملية ت
اخلبري وانقل املعرفة فلم يعد هو  اليوم، هدور هو ن دوره ابألمس مل يعد لوم أن يؤمن أمياانً اتمًا أبعإن على معلم 

على علوم اليوم مطالب أبن يكون معلم فللتعلم؛ ولذا  راً موجهاً، وميساليوم  أصبحبل ، طالوحيد فقومصدرها 
كثر من أحباجة معلم العلوم  ، لقد أصبحاستجد يف ميدان تعليم العلومقدر عاٍل من اإلعداد والتأهيل يوازي ما 

مهية نتفق على ضرورة وأأننا  إالا ، وتباينا يف املفاهيم واملصطلحات نافاختل وأن تطور مهين"ذي قبل إىل "
 .واحلاجة املاسة إليه مضمونه

تحقيق الوحيد لالسبيل واجلهات املسؤولة عن تدريبه وتطويره أن تؤمن أن إعداد معلم العلوم إن على مؤسسات 
عداد األمثل وفق ما استجد يف ميدان تعليم العلوم ده اإلوإعداتطوير معلم العلوم مجيعًا مرهون بليه "ما نصبو" إ

                                                                             ها.وتعلم


