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  االفتراضيةاالفتراضية  المعاملالمعامل  لتوظيفلتوظيف  الالزمةالالزمة  التدريبيةالتدريبية  االحتياجاتاالحتياجات  تحليلتحليل
 بتبوكبتبوك  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  معلماتمعلمات  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  الكيمياءالكيمياء  تدريستدريس  فيفي

 معبوجمعبوج  إبراهيمإبراهيم  هندهندد.                                                      
 أواًل: مدخل الدراسة

 تمهيد: 
بتطأأأأوير منأأأأاهج العلأأأأوة الطبيعيأأأأة  العربيأأأأة السأأأأعودية يأأأأاتي اهتمأأأأاة المملكأأأأة 

وتحديثها سعيًا إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد. ومن بين أبأر  هأذ  
الطبيعيأة يتعامأم مأن بنيأة المناهج منهج مأاد  الكيميأاو والتأي هأي فأرا مأن العلأوة 
 هأ(.5341الماد   ومكوناتها  وخصائصها النشطة )و ار  التعلية  

الطأبب مأن الحئأأائق  معرفأةتنميأة لتأدريس الكيميأاو بالمرحلأة الثانويأأة يهأد  و 
بفهأأة وتفسأأير الرأأواهر واكتسأأاب المهأأارات العئليأأة المرتبطأأة والمفأأاهية الكيميائيأأة  

ات العمليأأة مثأأم مهأأارات التخطأأيط للتجأأارب وتنفيأأذها  الكيميائيأأة  واكتسأأاب المهأأار 
 .  (Cotter, 2013, 49)واكتساب اتجاهات إيجابية نحو الكيمياو 

إذ   يتجأأ أ مأأن تعلأأية وتعلأأة الكيميأأاووُتعأأد المعامأأم واةنشأأطة المعمليأأة جأأ وًا ا
تسأأا د  لأأى تحئيأأق العديأأد مأأن اةهأأدا  التعليميأأة ومأأن بينهأأا  كمأأا يأأذكر   تأأاتلي 

 الطأبب لمختلأ  الرأواهر الطبيعيأة د أة فهأة (Tatli & Ayasb, 2010")سأبوآي
ة  وتنميأأأة مهأأأارات المبحرأأأة لأأأديهة نحأأأو دراسأأأة العلأأأو  تنميأأأة اتجاهأأأات إيجابيأأأةو 

 العلمية وتنفيذ التجارب  ومهارات ااستئصاو. 
غيأأأر أنأأأأ  لأأأى أرال الواتأأأن ا يأأأتة تتحئأأأق اةهأأأدا  المنشأأأود  مأأأن اسأأأتخداة 

ية وتعلأأأة العلأأأوة بشأأأكم مأأأرالد  وترهأأأر العديأأأد مأأأن المشأأأكبت المعامأأأم فأأأي تعلأأأ
المرتبطأأة باسأأتخداة المعامأأم بصأأورتها التئليديأأة والتأأي تعأأوق اسأأتخدامها وتوريفهأأا 

(  وجأود 9002الجبأر) ةتبأين نتأائج دراسأ فمأثبً بشكم فعأام فأي تأدريس الكيميأاو. 
وجود معامأم  توري  المعامم الحئيئية في تدريس العلوة منها  دةلمعوتات   د 

متخصصأأة فأأي فأأروا العلأأوة الطبيعيأأة  وكثأأر  أ أأداد الطأأبب فأأي الفصأأم الواحأأد  
 و دة تامين المعامم باإلمكانيات الضرورية مثم اةدوات المخبرية الحديثة. 
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ومأأأأأن التطأأأأأور الكبيأأأأأر والسأأأأأرين للتئنيأأأأأات التعليميأأأأأة  رهأأأأأرت تئنيأأأأأة المعمأأأأأم 
لمرتبطأأأأة باسأأأأتخداة المعامأأأأم اافتراضأأأأي فأأأأي محاولأأأأة للتكلأأأأب  لأأأأى المشأأأأكبت ا

يكون المتعلمون تادرين بالحاسوب للتجارب الواتعية  ف تئدة محاكا هي التئليدية  و 
 لأأأأى التعامأأأأم مأأأأن الكثيأأأأر مأأأأن مواتأأأأ  التجأأأأارب  كمأأأأا يمكأأأأنهة تصأأأأمية تجأأأأارب 

 (.Mallory, 2012, 7)ومعالجة المواد واةشياو بشكم يحاكي الواتن 
لمعامأأأأم لمعوتأأأأات  أأأأد  ب  لأأأأى ضأأأأية التكلأأأأتخداة المعامأأأأم اافتراوأتأأأأا  اسأأأأ

كجراو تجأأارب يصأأعب تنفيأأذها بأأوأصأأبب بكمكأأان المأأتعلة اكتسأأاب خبأأرات التئليدية 
  أو  أأأدة تأأأوافر خطورتهأأأالتجربأأأة  أو لةسأأأباب مثأأأما طأأأوم الأأأ من الأأأب ة  واتعيأأأاً 

 (. 3هأ  ص  5340أجه   كافية إلجراو التجارب )الشهري  
فتراضية  فكن تحئيئها مرهأون بمأا يتبعأأ المعلأة الرغة من فا لية المعامم اابو 

مأن إجأراوات تعليميأة  فاسأتخداة التئنيأة لتحسأين تعلأة الطأبب لأيس مجأرد إدخأأام 
مجمو ة من اةجه   والبرمجيات الحديثة إلى الفصوم  فب يمكن أن توتّن تحسُّن 

ولكأأأي يحأأأدث  وجأأأود تئنيأأأاتد فأأأي الفصأأأوم الدراسأأأيةالطأأأبب فأأأي تعلمهأأأة بمجأأأرد 
تاثير المنشود للمعامم اافتراضية ابد أن يكون للمعلة دور أساسي في توري  ال

   (.Yaseen, 2011)هذ  التئنيات  لى أساس  لمي تربوي 
ولكي يكون معلة الكيمياو تادرًا  لى توري  المعامأم اافتراضأية بفا ليأة فأي 

طأأأأأأة رتبتأأأأأأدريس  فكنأأأأأأأ ابأأأأأأد أن يكتسأأأأأأب  أأأأأأددًا مأأأأأأن المعأأأأأأار   والمهأأأأأأارات المال
(  وحتأأى يكأأون التأأدريب مثمأأرًا  ويحئأأق اةهأأدا  9  5341باسأتخدامها )العيسأأى 

(.  ويبأأدأ 9002لأأأ )الأأدبيان   ابأأد مأأن التخطأأيط الجيأأد  والمأأتئن المنشأأود   فكنأأأ
هأأأأأذا التخطأأأأأيط بتحديأأأأأد ااحتياجأأأأأات التدريبيأأأأأة للمعلمأأأأأين  إذ تجمأأأأأن العديأأأأأد مأأأأأن 

حتياجأأات التدريبيأأة للمعلمأأين  لأأى أن تحديأأد اا (9059العجمأأي ) الدراسأأات مثأأم
تلخص مأأن أهأأة اةسأأس التأأي يجأأب أن يئأأوة  ليهأأا التأأدريب تخطيطأأًا وتنفيأأذًا  وتأأ

 ا تبارها اللبنة اةساسية التي يئوة  ليها أي برنامج تدريبي.  أهميتها في
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ونرأأرًا لمأأا تشأأهد  تئنيأأات المعلومأأات وااتصأأاات مأأن تطأأور مسأأتمر  ترهأأر  
. ااحتياجأأات التدريبيأأة المرتبطأأة بتوريأأ  تلأأك التئنيأأاتلأد  المعلمأأين العديأأد مأأن 

تاتي هذ  الدراسة في محاولة لتحديد أهة ااحتياجات التدريبية لمعلمات الكيمياو و 
 بالمرحلة الثانوية في مجام استخداة المعامم اافتراضية

 : مشكلة الدراسة 0-5
يميأأأاو  إّا أن الرغة مأأأن اةهميأأأة البالكأأأة اسأأأتخداة المعامأأأم فأأأي تأأأدريس الكبأأأ

(  والمكلأأأوث 5340)لمطبئأأأة فأأأي المملكأأأة كدراسأأأة الشأأأهريالعديأأأد مأأأن الدراسأأأات ا
(Almaghlouth,2008),  تأدنّي مسأتو  توريأ  المعلمأين لتشير  (9054)الجهنيو
وضأأع  تأأدريب المعلمأأين  لأأى اسأأتخداة لمعامأأم اافتراضأأية فأأي تأأدريس العلأأوة  ل

وتبأأأأين المبحرأأأأات ة بشأأأأكم خأأأأاص. تئنيأأأأات التعلأأأأية  امأأأأة والمعامأأأأم اافتراضأأأأي
المعامأأأأأأم  برمجيأأأأأأاتالشخصأأأأأأية للباحثأأأأأأة كمعلمأأأأأأة أنأأأأأأأ  لأأأأأأى الأأأأأأرغة مأأأأأأن وجأأأأأأود 

اافتراضأأية  إا أن كثيأأر مأأن المعلمأأات ا يسأأتخدمنها فأأي تأأدريس العلأأوة  ويملأأن 
إلأأأى اسأأأتخداة طأأأرق تأأأدريس يكلأأأب فيهأأأا اإللئأأأاو والتلئأأأين  لأأأى إ طأأأاو دور نشأأأط 

 استخداة برمجيات المعامم اافتراضية.للمتعلمات في التعلة من خبم 
ونرأأأأرًا ةن التأأأأدريب الأأأأذي يجأأأأب تئديمأأأأأ فأأأأي هأأأأذا المجأأأأام يسأأأأتند باةسأأأأاس 

 – يبحأأد  لمأأ –لبحتياجأأات التدريبيأأة للمعلمأأين  وفأأي غيأأاب أي دراسأأات سأأابئة 
تتنأأاوم تحديأأد ااحتياجأأات التدريبيأأة لأأد  معلمأأات الكيميأأاو بالمرحلأأة الثانويأأة فأأي 

 إلجأأراو دراسأأة المعامأأم اافتراضأأية فأأي التأأدريس  ترهأأر الحاجأأة مجأأام اسأأتخداة 
. وبالتأالي يمكأن صأياغة مشأكلة المأنهج العلمأيتحديد هذ  ااحتياجات باستخداة ل

الحاجة إلى تحليأم ااحتياجأات التدريبيأة الب مأة لتوريأ  المعامأم الدراسة فيا   
  .حلة الثانوية بتبوكاافتراضية في تدريس الكيمياو من وجهة نرر معلمات المر 

 : تساؤالت الدراسة 0-3
السأألام الأأرئيس التأأاليا  مأأا ااحتياجأأات التدريبيأأة الب مأأة  تجيأأب الدراسأأة  أأن

رحلة لتوري  المعامم اافتراضية في تدريس الكيمياو من وجهة نرر معلمات الم
 مجمو ة التسالات الفر ية التاليةا أ الثانوية بتبوك ؟ ويتفرا من
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ياجات التدريبية  المعرفية   الب مة لتوريأ  المعامأم اافتراضأية فأي ما ااحت .5
 تدريس الكيمياو من وجهة نرر معلمات المرحلة الثانوية بتبوك ؟ 

ما ااحتياجات التدريبية  المهارية   الب مة لتوريأ  المعامأم اافتراضأية فأي  .9
  تدريس الكيمياو من وجهة نرر معلمات المرحلة الثانوية بتبوك ؟

هأأأأم توجأأأأأد فأأأأأروق ذات دالأأأأة إحصأأأأأائية بأأأأأين متوسأأأأطات تئأأأأأديرات معلمأأأأأات  .4
   إلأى متكيأرات  الكيمياو احتياجاتهن التدريبية المعرفية والمهارية/اةدائية ُتع

 الدورات التدريبية في المعامم اافتراضية(؟./)الملهم العلمي

 :  أهمية الدراسة 0-4
 ية مأأأأأن تائمأأأأأة ااحتياجأأأأأات بدراسأأأأأة المعامأأأأأم اافتراضأأأأأ يسأأأأأتفيد المهتمأأأأأون

 مهارات استخداة المعامم اافتراضية. لتئييةالتدريبية المئدمة كاساس 

  تحليأأم ااحتياجأأات التدريبيأأة الفعليأأة لمعلمأأات الكيميأأاو فأأي مجأأام اسأأتخداة
 كونهن الفئة المستهدفة للتدريب. وجهة نررهن  المعامم اافتراضية  من 

 ئمين  لأى تأدريب المعلمأات فأي بنأاو بأرامج تفيد مسئولي و ار  التعلأية  والئأا
 . لد  المعلمات تدريبية لتنمية مهارات مجام استخداة المعامم اافتراضية

 : حدود الدراسة 0-2
    ا ااحتياجأأأأأأات التدريبيأأأأأأة المعرفيأأأأأأة  والمهاريأأأأأأة لأأأأأأد  الحــــــدود الموضــــــوعية -أ

 كيمياو.معلمات الكيمياو في مجام توري  المعامم اافتراضية في تدريس ال
ُطبئّأت الدراسأأة  لأى معلمأات الكيميأأاو بالمرحلأة الثانويأأة :  الحـدود المكانيــة - ب

 بالمملكة العربية السعودية.س الحكومية بمدينة تبوك في المدار 
 هأ. 5341-5341الفصم الدراسي الثاني للعاة الدراسي  الحدود الزمنية: - ج
 : مصطلحات الدراسة 2 -0

التكيأرات المطلأوب إحأداثها فأي معأار  ومهأارات معلمأة    :االحتياجـات التدريبيـة
الكيميأأأاو فأأأي مجأأأام توريأأأ  المعامأأأأم اافتراضأأأية فأأأي التأأأدريس  والتأأأي  يل مهأأأأا 

 .كون تادر   لى توريفها بشكم فعامالتدرب  ليها  لكي ت
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انهأأأا   بيئأأأة تعلأأأة تتضأأأمن توريأأأ  أجهأأأ   بعأأأر  إجرائيأأأًا تُ  : االفتراضـــيةالمعامـــل 
معمأأأم الكيميأأأاو  والمتاحأأأة فأأأي مأأأدارس المرحلأأأة الثانويأأأة  ومأأأن وبرمجيأأأات تكمأأأم 

خبلهأأأا يمكأأأن للمعلمأأأات أو الطالبأأأات  مأأأم محاكأأأا  بالحاسأأأوب لأأأبعال التجأأأارب 
العلميأأة التأأي يصأأعب إجرالهأأا بسأأبب  وامأأم الوتأأت  والتكلفأأة  والخطأأور   ونئأأص 

 المواد واةجه    والحاجة لتكرار التجربة .  
 ت  ثانيًا: مراجعة األدبيا

 : مفهوم المعامل االفتراضية
(  إلأأى أّن المعمأأم اافتراضأأي هأأو  برنأأامج تفأأا لي 40  9050أشأأار نوفأأم )

يحتأأوي  لأأى أدوات لمعمأأم الكيميأأاو واةحيأأاو والفي يأأاو والرياضأأيات للئيأأاة بأأكجراو 
( المعامأأأأم 511  9054وُيعأأأأر  الجهنأأأأي ). التفأأأأا بت الكيميائيأأأأة  والفي يائيأأأأة  

هأأا   إحأأد  تطبيئأأات الأأتعلة اإلليكترونأأي التأأي تعتمأأد  لأأى محاكأأا  اافتراضأأية بان
المعمم الحئيئي وذلك بواسطة برمجيات معد  مسبئًا تتيب للمعلة والطالب ممارسة 

 التجارب سواو  ن طريق ااتصام باإلنترنت أو بدونأ باتم تكلفة وأدنى جهد . 
اافتراضأية  لأى أنهأا  ومن خبم التعريفات السابئة يتبأين أنهأا تنرأر للمعامأم 

بيئة تعلة هامة لتدريس العلوة  وتعتمد  لأى اسأتخداة برمجيأات حاسأوبية لمحاكأا  
التجارب العلمية  ويمكن استخدامها بالتكامم من المعامم الحئيئية  كما يمكن من 
خبلهأأأا  تنفيأأأذ بعأأأال التجأأأارب التأأأي مأأأن الصأأأعب تنفيأأأذها فأأأي المعامأأأم الحئيئيأأأة 

 ة أو الخطور . بسبب الوتت أو الكلف

 : مكونات المعامل االفتراضية
ا تعد المعامم اافتراضية امتدادًا للعمم الحئيئي  األجهزة والمعدات المختبرية .5

ومأأأن المهأأأة تأأأوافر بعأأأأال اةجهأأأ   الحئيئيأأأة لكأأأن با أأأأداد أتأأأم  وتتمثأأأم تلأأأأك 
البيانأأأأات واةوامأأأأر  تسأأأأتلةالمسأأأأتل مات فأأأأي ربأأأأط اةجهأأأأ   المتخصصأأأأة التأأأأي 

 المدخبت حسب متطلبات التجربة.  وتكيير تية

برمجيأأات المحاكأأا  المتخصصأأة مثأأما برمجيأأات  بــراما المعمــل االفتراضــي: .9
 شركة مجد للمعامم اافتراضية في الكيمياو المعتمد  من تبم و ار  التعلية.
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وهأأأي بأأأرامج إدار  المختبأأأر بحيأأأث تئأأأوة بتسأأأجيم  : بـــراما المشـــاركة وا دارة .4
ملأي  وتحأدد أنأواا وحئأوق الوصأوم الواجأب توفرهأا الطبب في البرنامج المع

 لكم مستخدة  وتساهة في ممارسة الطبب للتجارب المناسبة.

وهي أجه   حاسوب شخصية متصلة بالشبكة المحلية أو الشأبكة  : لحواسيبا .3
العالمية لكي يستطين الطالأب العمأم مباشأر  فأي المعمأم  أو لكأي يأتمكن مأن 

 (.9001 )البياتي   العمم  ن بعد

 : مميزات المعامل االفتراضية
يمكأن  مميأ ات  أد ستخداة المعامم اافتراضية في تدريس العلأوة والكيميأاو ا

   ا(Chan  &Fok, 2009) فيما يليتلخيصها 
تجأأارب تأأد ا يكأأون مأأن السأأهم إجرالهأأا بسأأبب الفأأرص إلجأأراو تتأأيب للطأأبب  .5

 ي تاثير غير متوتن.الئيود المتعلئة بعوامم اةمان  إذ ا يترتب  ليها أ
تسأأأمب بتكأأأوين نمأأأاذا محاكأأأا  العمأأأم العلمأأأي وبخاصأأأة فأأأي إجأأأراو التجأأأارب   .9

 نررًا إلمكانية  رال الطرق التي يستخدمها الباحثون من خبم المحاكا .
صأأأورتأ بتئلأأأيص الئيأأأود ال منيأأأة والمكانيأأأة المفروضأأأة  لأأأى العمأأأم المعملأأأي  .4

ومأأن  ائن فأأي الأأرحبت العلميأأةالوتأأت الضأأتئلأأيص بالتئليديأأة  وت يأأد اإلنتاجيأأة 
 ماكن بعيد . ةخبرات تستل ة التنئم   د المشاركة في  للطببخبلها يمكن 

 تئليص نفئات التجهي  وااستخداة والصيانة المرتبطة بالمعامم التئليدية. .3

اسأأتخدامها لتع يأأ  تعلمهأأة  هة  ويمكأأنلأأد  الطأأبب  لميأأة  أأد  مهأأاراتتنميأأة  .1
 ة التي درسوها من تبم. للمفاهية العلمية النرري

 : مهارات تدريس الكيمياء باستخدام المعامل االفتراضية
مهأارات  المهارات العامة الستخدام وتشـييل برمجيـات المعامـل االفتراضـية: - أ

تئنيأأة لتنفيأأذ التجأأارب الكيمائيأأة. ومأأن أبر هأأا مهأأارات ااسأأتفاد  مأأن إمكانيأأات 
اضأأي فأأي  أأرال التجأأارب الجأأاه    الوسأأائط المتعأأدد  لبرمجيأأة المعمأأم اافتر 

واسأأأتخداة برمجيأأأة المعامأأأم اافتراضأأأية لتصأأأمية التجأأأارب والتوصأأأم للنتأأأائج  
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وتيأأأأاة المعلأأأأة بنمذجأأأأة إجأأأأراوات التجريأأأأب وحفأأأأر وتحميأأأأم أي تجأأأأارب سأأأأبق 
 . (Tatli  &  Ayas,2013)تنفيذها  لى برمجية المعامم اافتراضية 

تنفيأذ أي  : تيجيات تدريس الكيميـاءتوظيف المعامل االفتراضية لدعم استرا -ب
 هأأاومأأن بين اا تمأأاد  لأأى المعامأأم اافتراضأأيةاسأأتراتيجيات تأأدريس الكيميأأاو ب

تطبيق إستراتيجية التعلة الئائة  لى ااستئصأاو  ومسأا د  الطأبب  لأى حأم 
وتهيئأة بيئأة  التأي تتضأمنها المعامأم اافتراضأيةالمشكبت باستخداة التجأارب 

 (Tatli &Ayas, 2013, 162)أسأأأس المنرأأأور البنأأأائي تعلأأأة تائمأأأة  لأأأى 
 .(Mallory, 2012)وتوريفها في إطار تطبيق التعلة التشاركي والتعاوني

تئأأأدية  مهـــارات تنفيـــة أنشـــطة الـــتعلم المعتمـــدة علـــة المعامـــل االفتراضـــية: -ج
معلومأأأأات للطأأأأبب  أأأأن العبتأأأأة بأأأأين التجأأأأارب التأأأأي يأأأأتة تنفيأأأأذها باسأأأأتخداة 

اافتراضية وواتن حيا  المتعلمين  وطر  التسالات المسأا د   برمجية المعامم
 لى توجيأ تفكير الطبب )مثأم أسأئلةا مأاذا لأو..؟( أثنأاو تنفيأذ التجأارب مأن 

  (. (Li, Law, &Lui, 2006  خبم استخداة المعامم اافتراضية
مم التكامن المهة  مهارات التكامل بين المعمل االفتراضي والمعمل الحقيقي: -د

المعامم الحئيئية  ومأن المهأارات التدريسأية و استخداة المعامم اافتراضية  بين
المرتبطأأة بأأذلك تعريأأ  الطأأبب بالئوا أأد التجريبيأأة واةجهأأ   والمأأواد المعمليأأة 
الحئيئأأة ومأأا يئابلهأأا مأأن نمأأاذا وتمثأأيبت  لأأى برمجيأأة المعمأأم اافتراضأأي  

بالتكامأأأم مأأأن اسأأأتخداة المعامأأأم وتأأأدريبهة  لأأأى المهأأأارات التعليميأأأة التعلميأأأة 
التأأأدريب  لأأأى مهأأأارات انتئأأأاو المراجأأأن والمصأأأادر العلميأأأة   مثأأأماافتراضأأأية 

وتأأدريبهة  لأأى المهأأارات التنريميأأة المتمثلأأة فأأي تصأأمية الجأأداوم اإلحصأأائية 
اسأأأتخداة المعمأأأم اافتراضأأأي  بوالرسأأأومات البيانيأأأة وتنرأأأية البيانأأأات وترتيبهأأأا 

 (.Yaseen,2011) هارات التواصم العلميومسا دتهة  لى ممارسة م
 االحتياجات التدريبية في مجال توظيف التقنيات في تدريس العلوم  

توضب مراجعة اةدبيات أن ااحتياجات التدريبيأة المتعلئأة بتوريأ  التئنيأات     
فأأأي تأأأدريس العلأأأوة مأأأن بأأأين ااحتياجأأأات التدريبيأأأة اةكثأأأر  والبرمجيأأأات التعليميأأأة
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( إلأأى أن 9001ديأأب )ة . وتوصأألت دراسأأ(Febrianis et al., 2014)أهميأأة 
ااحتياجات التدريبية المعرفية استخداة التئنيات في تدريس العلوة تحتم اةهمية 

( أن المعلمأأأأون 9054  كمأأأأا أوضأأأأحت دراسأأأأة  ئيلأأأأي)لمعلمأأأأينبالنسأأأأبة لاةكبأأأأر 
يس  وبينأت استخداة المعامم في التأدر بيحتاجون للتدريب  لى المهارات المتعلئة 

المهأأارات   لأأى للتأأدريب معلمأأي العلأأوة احتيأأااوجأأود  (Vilakati, 2014)دراسأأة 
 تدريس.الالتربوية المرتبطة بتوري  التئنيات في و التئنية 

مهارات تدريس الكيمياو باسأتخداة المعامأم  أدبياتوتد كان من المفيد تحليم  
ملأأأ لكأي يسأأتخدموها تسأا د فأأي تحديأد مأأا يجأب  لأأى المعلمأين   إذاافتراضأية  

بفا ليأأة  ومأأن ثأأة تحديأأد المجأأاات المحتملأأة لبحتياجأأات التدريبيأأة. واسأأتنادًا إلأأى 
ذلأأأأك  تأأأأة تصأأأأني  ااحتياجأأأأات التدريبيأأأأة المحتملأأأأة لأأأأد  معلمأأأأات الكيميأأأأاو فأأأأي 
توريأأ  المعامأأم اافتراضأأية إلأأى فئتأأين وهمأأا ااحتياجأأات المعرفيأأة وااحتياجأأات 

سأابئة الأذكر جات في هذين الجأانبين  لأى اةبعأاد السأت المهارية. وترك  ااحتيا
 مهارات توري  المعامم اافتراضية في تدريس الكيمياو. ل

 ثالثًا: إجراءات الدراسة 
تة اا تماد  لأى أحأد منأاهج البحأث الوصأفي وهأي مأنهج منها الدراسة:  3-0

ية المتعلئة للكش   ن الجوانب المعرفية والمهار   تحليم ااحتياجات التدريبية 
باسأأأتخداة المعامأأأم اافتراضأأأية والتأأأي تحتأأأاا معلمأأأات الكيميأأأاو إلأأأى التأأأدريب 

  ليها. 
ـــع الدراســـة:  3-5 المأأأدارس الثانويأأأة الحكوميأأأة بجميأأأن معلمأأأات الكيميأأأاو مجتم

بتعلأأأية البنأأأات بمدينأأأة تبأأأوك  فأأأي الفصأأأم الدراسأأأي الثأأأاني مأأأن العأأأاة الدراسأأأي 
تأأأد تأأأّة تطبيأأأق اةدا   لأأأى كافأأأة ( معلمأأأة  و 12هأأأأ  و أأأددهن )5341-5341

 المجتمن. 
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 (:  توزيع مجتمع الدراسة بحسب متيير المؤهل العلمي0جدول )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 % 24 19 بكالوريوس تربوي

 % 7 3 بكالوريوس غير تربوي

 % 500 11 المجموا

 لتدريبية(: توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لعدد الدورات ا5جدول )   

 : أداة الدراسة  3-3

الكش   ن آراو  معلمات الكيمياو بشان درجة  : تحديد الهدف من االستبانة -أ
بالنسأأأبة ت التدريبيأأأة المتعلئأأأة باسأأأتخداة المعامأأأم اافتراضأأأية أهميأأأة ااحتياجأأأا

 . لهن
للتعأر   لأى المعأار  والمهأارات المطلوبأة  : مراجعة األدبيات ةات العالقـة -ب

و  وتة تحديد تائمأة أوليأة تتكأون استخداة المعامم اافتراضية لتدريس الكيميا
  (  بار  مو  ة  لى محورين.34من )

( 2احتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأة ويشأأتمم هأأذا المحأأور  لأأى )ا ا المحــور األول
  بارات. 

ا ااحتياجأأات التدريبيأأة المهاريأأة/ اةدائيأأة ويشأأتمم هأأذا المحأأور  المحــور الثــاني
 (  بار .   42 لى )

 لأأى  أأدد مأأن المحكمأأين مأأن أ ضأأاو  اةدا  تأأةع  أأرال : صــدا االســتبانة -ج
بشأأأأان مأأأأد   لمعرفأأأأة رأيهأأأأةتربأأأأويين  هيئأأأأة التأأأأدريس بالجامعأأأأات والمشأأأأرفين ال

صأأدق العبأأارات فأأي تيأأاس ااحتياجأأات التدريبيأأة المرتبطأأة باسأأتخداة المعامأأم 
اافتراضأأية فأأي تأأدريس الكيميأأاو  ومأأد  وضأأو   ودتأأة كأأم  بأأار  مأأن الناحيأأة 
العلمية  ومد  انتماو كم  بار  للمحور الذي تنأدرا تحتأأ  واتتأرا  التعأديبت 

 النسبة المئوية العدد عدد الدورات التدريبية

 % 95 59 لة تحضر أي دور  تدريبية

 % 72 33 دور  تدريبية واحد 

 %0 0 دورتان فاكثر

 %500 11 المجموا
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ضأأافة مأأا يرونأأأ مأأن  بأأارات أو محأأاور التأأي يمكأأن إدخالهأأا   لأأى العبأأارات  واة
ضأأأأأافة وتعأأأأأديم بعأأأأأال العبأأأأأارات التأأأأأي أشأأأأأار إليهأأأأأا  أخأأأأأر   وبعأأأأأد حأأأأأذ   واة

نأأت ااسأأتبانة فأأي صأأورتها النهائيأأة مأأن ) (  بأأار . مو  أأة 34المحّكمأأون  تكوت
( 43(  بأأأارات فأأأي محأأأور ااحتياجأأأات المعرفيأأأة  و)2 لأأأى محأأأورين منهأأأا )
 ياجات المهارية. بار  في محور ااحت

تطبيق ااستبانة  لأى بكرونباخ  -معامم ألفا ةاستخداتة  التحقا من الثبات: -د
( مأأن معلمأأات الكيميأأاو مأأن خأأارا مجتمأأن الدراسأأة. وجأأاوت النتأأائج كمأأا 91)

 يليا 
 (52كرونباخ )ن= -: ثبات االستبانة بطريقة ألفا (3جدول )     

 لثباتمعامل ا عدد العبارات مجاالت االستبانة

 03447 2 المجام اةوما ااحتياجات التدريبية المعرفية

 03449 43 المجام الثانيا ااحتياجات التدريبية المهارية

 03257 34 الدرجة الكلية لبستبانة

(  03447أن تيمة معامم الثبات لمجالي ااستبانة بلكت )يتضب من الجدوم 
لأأى تمتأأن مجأأالي ااسأأتبانة بدرجأأة (  وهمأأا تيمتأأان مناسأأبتان  ممأأا يأأدم  03449)

(  وهأأى 03257مناسأبة مأأن الثبأات  وبلكأأت تيمأأة معامأم الثبأأات العأاة لبسأأتبانة )
 تيمة كبير   مما يلكد  لى أنها تتمتن بدرجة ثبات  الية. 

ــــة لالســــتبانة -3-2 فأأأأي ضأأأأوو الخطأأأأوات السأأأأابئة   : إعــــداد الصــــورة النهائي
(  بأأأأار .  وتأأأأد 34تتكأأأأون مأأأأن ) أصأأأأبحت أدا  الدراسأأأأة فأأأأي صأأأأورتها النهائيأأأأة

احتوت  لى مئدمأة موجهأة للمعلمأات البتأي يأتة تطبيأق الدراسأة  لأيهن بحيأث 
تص  لهن الهأد  مأن الدراسأة  وكيفيأة اإلجابأة. وتتأال  ااسأتبانة مأن تسأمين 
رئيسأأأين أولهمأأأاا تسأأأة يتضأأأمن بيانأأأات  امأأأة  أأأن المعلمأأأات وتتضأأأمن الملهأأأم 

أمأأأا الئسأأأة . فأأأي مجأأأام المعامأأأم اافتراضأأأية  و أأأدد الأأأدورات التدريبيأأأة العملأأأي
ااحتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأة ا لعبأأارات مو  أأة  لأأى محأأورين  اةومالثأأانيا ا

 (2)ويتمضأأأأن الب مأأأة لمعلمأأأأات الكيميأأأاو فأأأأي اسأأأتخداة المعامأأأأم اافتراضأأأية  



    5102    لسنةلسنة  ––((00))عددعددالال  --السابع السابع   المجلدالمجلد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

 022 

بينمأأأأأأأأأأا اشأأأأأأأأأتمم المحأأأأأأأأأأور الثأأأأأأأأأأاني  لأأأأأأأأأى ااحتياجأأأأأأأأأأات التدريبيأأأأأأأأأأة   بأأأأأأأأأارات 
فأأأي اسأأأتخداة المعامأأأم اافتراضأأأية وتكأأأون  للمعلمأأأاتلب مأأأة المهارية/اةدائيأأأة  ا

  وحددت طريئأة التدريج خماسي  تي(  بار . وتة استخداة مئياس ليكر 43من )
وضأأأأن الأأأأدرجات كمأأأأا يلأأأأيا ا تمثأأأأم احتيأأأأاا )درجأأأأة واحأأأأد (  ودرجأأأأة احتيأأأأاا 

 3درجأأأأأأأات(  ودرجأأأأأأأة  كبيأأأأأأأر   ) 4 صأأأأأأكير   )درجتأأأأأأأان(  ودرجأأأأأأأة  متوسأأأأأأأطة  )
 درجات(.  1ة احتياا  كبير  جدًا  )درجات(  ودرج

 :رابعًا: نتائا البحث ومناقشتها وتفسيرها 
 وتأأأأأأة حسأأأأأأاب السأأأأأألالين اةوم والثأأأأأأاني تأأأأأأة تبويأأأأأأب البيانأأأأأأات   أأأأأأن لإلجابأأأأأأة

المتوسأأطات الحسأأابية واانحرافأأات المعياريأأة لكأأم  بأأار   وترتيأأب النتأأائج فأأي كأأم 
. وتأأأأأة تفسأأأأأير النتأأأأأائج ُبعأأأأأد حسأأأأأب تأأأأأية المتوسأأأأأطات الحسأأأأأابية لعبأأأأأارات المجأأأأأام

باا تماد  لى تيمة المتوسط الحسابي  حيث تة تحديأد معيأارًا للحكأة  لأى النحأو 
  5-1أتأم تيمأة لفئأات اإلجابأة(    -التاليا المأد   )أكبأر تيمأة لفئأات اإلجابأة

 0340  1÷3 أدد الفئأات  ÷ فئات  وطأوم الفئأة  المأد  1  و دد الفئات   3
  مناتشة نتائج الجداوم وتفسيرها (  ند0340ار )و لى ذلك تة استخداة المعي

 إجابة السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها: 4-0
لإلجابأأأة  لأأأى السأأألام اةوم  تأأأة حسأأأاب المتوسأأأطات الحسأأأابية واانحرافأأأات 

 المعيارية استجابات مجتمن الدراسة  لى المجام اةوم ةدا  الدراسة.
رجأأة ااحتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأأة ( ا النتأأائج المتعلئأأة بتحديأأأد د3جأأدوم ) 

 (11الب مة لمعلمات الكيمياو في مجام استخداة المعامم اافتراضية )ن  
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 7 كبير  0325 4370 معرفة مفهوة المعامم اافتراضية 5

 3 كبير  0379 3354 اافتراضيةمعرفة خصائص المعامم  9

 4 متوسطة 5350 4341 معرفة أهدا  المعامم اافتراضية 4
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 2 متوسطة 5354 4391 معرفة أهمية المعامم اافتراضية 3

 1 كبير  0344 4341 معرفة أنواا المعامم اافتراضية  1

 كبير  جداً  0375 3340 معرفة برامج تشكيم المعامم اافتراضية 1
4 
 

7 
اسأأأأأتراتيجيات التأأأأأدريس الحديثأأأأأة لتوريأأأأأ  

 المعامم اافتراضية
 9 كبير  جداً  0373 3334

4 
معرفأأأأأأأأأأأأة مكونأأأأأأأأأأأأات بأأأأأأأأأأأأرامج المعامأأأأأأأأأأأأم 

 اافتراضية
 1 كبير  0341 3301

2 
معرفأأأة مبأأأاد  وأسأأأس اسأأأتخداة المعامأأأم 

 اافتراضية
 5 كبير  جداً  0370 3312

 كبيرة 39.7 المتوسط الحسابي العام

ا  ااحتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأة   ( أن المجأأام اةوم3يتضأأب مأأن الجأأدوم )
جأأاو إجمأأاًا بدرجأأة احتيأأاا كبيأأر   حيأأث بلأأا المتوسأأط الحسأأابي العأأاة لهأأذا البعأأد 

(  ممأأأا يأأأدم  لأأأى أن ااحتياجأأأات التدريبيأأأة المعرفيأأأة فأأأي مجأأأام اسأأأتخداة 4327)
مأأم اافتراضأأية فأأي التأأدريس جأأاوت بدرجأأأة احتيأأاا كبيأأر   مأأن وجهأأة نرأأأر المعا

 مجتمن الدراسة من معلمات الكيمياو في المرحلة الثانوية.
وتراوحت تية متوسطات استجابات العينة من معلمات الكيميأاو حأوم تئأديرهن 

(  أي مأا بأين المتوسأطة 3312-4391لدرجة احتياجاتهن التدريبية المعرفية بأين )
ة المعامأأأم (  معرفأأأة مبأأأاد  وأسأأأس اسأأأتخدا2)الكبيأأأر  جأأأدًا  وحصأأألت العبأأأار  رتأأأةو 

  فأي حأين حصألت جاوت فأي المرتبأة اةولأىو (  3312)اافتراضية   لى متوسط
احتلأت و (  4391)ة المعامم اافتراضية   لى متوسأط(  معرفة أهمي3العبار  رتة )

ة الب مأة لمعلمأات الكيميأاو فأي المرتبة اةخيأر  بأين ااحتياجأات التدريبيأة المعرفيأ
 مجام استخداة المعامم اافتراضية  من وجهة نررهن.

وبشأأكم  أأاة  تكشأأ  هأأذ  النتأأائج  أأن وجأأود احتياجأأات تدريبيأأة معرفيأأة كبيأأر  
لأأد  معلمأأات الكيميأأاو بالمرحلأأة الثانويأأة فأأي مجأأام اسأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية 
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إلأأأى تكأأأوين خلفيأأأة معرفيأأأة جيأأأد   فأأأي تأأأدريس الكيميأأأاو أي أن المعلمأأأات بحاجأأأة 
 واكتسأأأأاب تأأأأدر كبيأأأأر مأأأأن المعرفأأأأة بالمعامأأأأم اافتراضأأأأية  وكيفيأأأأة توريفهأأأأا فأأأأي 
تأأأدريس الكيميأأأاو بالمرحلأأأة الثانويأأأة. وتتفأأأق هأأأذ  النتيجأأأة مأأأن نتأأأائج دراسأأأة ديأأأب 

( التأأي توصأألت إلأأى أن ااحتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأة المتعلئأأة بمفهأأوة 9001)
مأأأأأا تتضأأأأأمنأ مأأأأأن أجهأأأأأ    وبرمجيأأأأأات ونرأأأأأة تعأأأأأد مأأأأأن أبأأأأأر  تئنيأأأأأات التعلأأأأأية  و 

ااحتياجأأات التدريبيأأة لأأد  المعلمأأين فأأي مجأأام تئنيأأات التعلأأية  ودراسأأة الشأأهري 
( والتأأي كشأأفت  أأن حاجأأة المعلمأأين إلأأى كأأة كبيأأر مأأن المعلومأأات  أأن 9004)

 تئنية الواتن اافتراضي ودورها في تدريس العلوة.
ويمكأأأأن تفسأأأأير وجأأأأود تأأأأدر كبيأأأأر مأأأأن ااحتياجأأأأات التدريبيأأأأة المعرفيأأأأة لأأأأد  

حداثأأة تجربأأة تطبيأأق المعامأأم اافتراضأأية فأأي تأأدريس الكيميأأاو بمعلمأأات الكيميأأاو 
بالمملكة  و دة اشتمام مئررات إ أداد المعلمأين بكليأات التربيأة تبأم الخدمأة  لأى 

دريبيأة المئدمأة   البأرامج التخلفية نررية جيد  تتعلق بالمعامم اافتراضية  وضع
معامم اافتراضية  وتلة المصادر العلمية والتطبيئية باللكأة  مللمعلمات في مجاا

اةمر الذي يصعب  العربية والمرتبطة باستخداة المعامم اافتراضية في التدريس 
 مهمة المعلمات الراغبات في اكتساب المعرفة بانفسهن في هذا المجام. 

 بحاجأأة   بدرجأأة كبيأأر  جأأدًا إلى ائج  أّن المعلمأأات رأيأأن أنهأأنّ كمأأا توضأأب النتأأ
لمعامم كيبمعرفأة مبأاد  وأسأأس اسأتخداة المعامأم اافتراضأأية  ومعرفأة بأرامج تشأأ

التأأأأأأأأأأأأأأأأأدريس الحديثأأأأأأأأأأأأأأأأأة لتوريأأأأأأأأأأأأأأأأأ   اافتراضأأأأأأأأأأأأأأأأأية  ومعرفأأأأأأأأأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيات
اة لأأأأأى بأأأأين ااحتياجأأأأأات افتراضية وتشأأأأكم هأأأأذ  ااحتياجأأأأأات الأأأأثبث المعامب

المعامأم  المعرفية اةساس لكافأة أنأواا المعرفأة اةخأر  الب مأة اسأتخداةيبيةالتدر 
تئنأأي للمعامأم اافتراضأأية )بأأرامج  الجانأب اموهأأي تكطي اافتراضأية فأأي التأدريس 

)مبأأأأأأأاد  اسأأأأأأأتخداة المعامأأأأأأأم افتراضأأأأأأأية(  والجانأأأأأأأب التربويتشأأأأأأأكيم المعامأأأأأأأم ا
 لتوري  المعامم اافتراضية(.اافتراضية  ومعرفة استراتيجيات التدريس الحديثة 

كانأأأأت ااحتياجأأأأات التدريبيأأأأة المتعلئأأأأة بمعرفأأأأة أهأأأأدا  وأهميأأأأة المعامأأأأم  كمأأأأا
اافتراضية اةتم في الترتيأب بأين ااحتياجأات التدريبيأة المعرفيأة  وتفسأر الباحثأة 
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هأأذ  النتيجأأة بانأأأ لأأد  المعلمأأات تأأدر مأأن المعرفأأة باهميأأة المعامأأم اافتراضأأية  
امها بشأأكم  أأاة فأأي تأأدريس الكيميأأاو  وتتفأأق هأأذ  النتيجأأة بشأأكم وأهأأدا  اسأأتخد

( 9054والجهنأأي ) (9055أ نتأأائج دراسأأات كأأم مأأن ثئأأة )خأأاص مأأن مأأا أرهرتأأ
والتي دلت  لى وجود تصورات إيجابية لد  المعلمين تجا  فوائد وأهمية اسأتخداة 

 المعامم اافتراضية في تدريس العلوة والكيمياو. 
 : لثاني ومناقشتها وتفسيرهاإجابة السؤال ا 4-5

لإلجابأأأة  لأأأى السأأألام الثأأأاني  تأأأة حسأأأاب المتوسأأأطات الحسأأأابية واانحرافأأأات 
بتحديأأأد ااحتياجأأأات التدريبيأأأة المهاريأأأة  فيمأأأا يتعلأأأقالمعياريأأأة اسأأأتجابات العينأأأة 

الب مأأة لمعلمأأات الكيميأأاو فأأي مجأأام اسأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية فأأي التأأدريس  
 ا فيما يلي يتة  رال النتائج التي تة التوصم إليهامن وجهة نررهن  و 

الب مأة  ( ا النتائج المتعلئة بتحديد درجة ااحتياجات التدريبيأة المهاريأة 1)جدوم
 (11لمعلمات الكيمياو في مجام استخداة المعامم اافتراضية )ن  
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 51 كبير  جداً  0340 3392 تشكيم واستخداة الحاسب اآللي 50

55 
اسأتخداة أدوات المعمأأم اافتراضأي كأأالعرال المرئأي  والئفأأا  

 اآللي  والعدسات اافتراضية
 2 كبير  جداً  0373 3331

59 
اسأأتخداة جهأأا   أأرال البيانأأات لعأأرال التجأأارب اافتراضأأية 

  لى الطالبات
 92 متوسطة 0374 4340

54 
حأأأأأم المشأأأأأكبت الناتجأأأأأة  أأأأأن اسأأأأأتخداة الطالبأأأأأات للمعمأأأأأم 

 اافتراضي بشكم خاطئ.
 4 كبير  جداً  0330 3340

 94 متوسطة 0321 4343  مم  روال متحركة لخطوات إجراو التجارب. 53

51 
تصأأأأأأمية التجأأأأأأارب الأأأأأأوارد  فأأأأأأي المئأأأأأأرر باسأأأأأأتخداة المعمأأأأأأم 

 اافتراضي.
 1 كبير  جداً  0315 3314

51 
اسأأأأأتخداة المعامأأأأأم اافتراضأأأأأية لتوضأأأأأيب تطبيئأأأأأات اةفكأأأأأار 

 النررية.
 51 كبير  جداً  0341 3392
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57 

اسأأأأأأتخداة المعامأأأأأأم اافتراضأأأأأأية لتطبيأأأأأأق إسأأأأأأتراتيجية الأأأأأأتعلة 
 ااستئصائي وحم المشكبت.

 7 كبير  جداً  0371 3313

54 
إلكترونيأأأأأا لتحليلهأأأأأا أو معالجتهأأأأأا أو توثيأأأأأق نتأأأأأائج التجأأأأأارب 

 مشاركتها.
 55 كبير  جداً  0311 3342

52 
اسأأأأأأأتخداة إمكانأأأأأأأات المعامأأأأأأأم اافتراضأأأأأأأية لئأأأأأأأراو  البيانأأأأأأأات 

 وتحليلها لتوفير الوتت لبستئصاو ومناتشة التجارب.
 5 كبير  جداً  0392 3325

90 
كيأأأأأأرات اسأأأأأأتخداة لوحأأأأأأات الأأأأأأتحكة اافتراضأأأأأأية لتجريأأأأأأب المت

 ودراسة أثرها  لى نتائج التجربة.  
 50 كبير  جداً  0314 3334

 91 كبير  0343 4375 تحديد أدوار الطالبات في المعمم اافتراضي. 95

99 
تدريب الطالبات  لى المهارات العمليأة فأي التجأارب كالئيأاس 

 والو ن والتئطير باستخداة المعمم اافتراضي.
 3 بير  جداً ك 0333 3371

94 
مسأأأأا د  الطالبأأأأات  لأأأأى إ أأأأداد التئأأأأارير العلميأأأأة باسأأأأتخداة 

 المعمم اافتراضي.
 54 كبير  جداً  0379 3349

93 
التكامأأأم بأأأين اسأأأتخداة المعمأأأم اافتراضأأأي والمعمأأأم الحئيئأأأي 

 في التدريس.  
 45 متوسطة 0347 4394

91 
جأأأراو التجأأأارب باسأأأتخداة متابعأأأة مسأأأتو  تئأأأدة الطالبأأأة فأأأي إ

 المعمم اافتراضي.
 97 متوسطة 0349 4342

91 
بنأاو اختبأارات الكترونيأة ترا أي شأروط ااختبأار الجيأد لئيأاس 

 الجوانب المعرفية لد  الطالبات.
 54 كبير  0327 3354

97 
بناو اختبارات الكترونية  ترا ي شروط ااختبأار الجيأد لئيأاس 

 هارية لد  الطالبات.الجوانب الم
 57 كبير  جداً  0317 3397

94 
مسأأأأا د  الطالبأأأأات  لأأأأى بنأأأأاو معأأأأرفتهن بانفسأأأأهن باسأأأأتخداة 

 المعمم اافتراضي.  
 53 كبير  جداً  0312 3340

92 
نئأأم التجأأارب ونتائجهأأا لحافرأأة الوثأأائق االكترونيأأة التعليميأأة 

 الخاصة بالطالبة.
 9 كبير  جداً  0341 3341

 95 كبير  0329 3301 تئيية أداو الطالبة في المعمم اافتراضي الكترونيا. 40

45 
تئدية تكذية راجعأة مناسأبة لكأم طالبأة وفأق نتأائج تئيأية اةداو 

 في المعمم اافتراضي.
 93 كبير  0372 4340

49 
ت تطبيق أساليب التئيية الحئيئأي فأي مهأاة تسأتل ة مأن الطالبأا

 استخداة المعمم اافتراضي.  
 49 متوسطة 0320 4354
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44 

اسأأأأأأأتخداة المعمأأأأأأأم اافتراضأأأأأأأي لتطبيأأأأأأأق إسأأأأأأأتراتيجية الأأأأأأأتعلة 
 بااكتشا .

 1 كبير  جداً  0311 3315

43 
تصأأأأأمية الجأأأأأداوم اإلحصأأأأأائية والرسأأأأأومات البيانيأأأأأة الخاصأأأأأة 

 بالتجارب باستخداة المعمم اافتراضي.
 4   جداً كبير  0312 3310

41 
اسأأأتخداة الأأأدوريات والمجأأأبت العلميأأأة ل يأأأاد  فا ليأأأة المعمأأأم 

 اافتراضي.
 40 متوسطة 0329 4391

41 
ضأأأأأبط النرأأأأأاة فأأأأأي الرأأأأأرو  الطارئأأأأأة المرتبطأأأأأة باسأأأأأتخداة 

 المعمم اافتراضي.
 44 متوسطة 0347 9321

 52 كبير  0340 3353 ضي.إدار  وضبط الفصم  ند استخداة المعمم اافترا 47

 99 كبير  0371 4321 إدار  العمم التعاوني  ند استخداة المعمم اافتراضي. 44

 59 كبير  جداً  0373 3343 مسا د  الطالبات  لى استخداة المعمم اافتراضي بانفسهن. 42

30 
 إدار  النئأأأأال والحأأأأوار بأأأأين الطالبأأأأات بفا ليأأأأة بشأأأأان تجأأأأارب

 المعمم اافتراضي.
 94 كبير  0349 4342

35 
مرا أأأا  الفأأأروق الفرديأأأة بأأأين الطالبأأأات  نأأأد اسأأأتخداة المعمأأأم 

 اافتراضي.
 90 كبير  0329 3302

39 
تنفيأأأأأأذ اةنشأأأأأأطة الصأأأأأأأفية الئائمأأأأأأة  لأأأأأأأى اسأأأأأأتخداة المعمأأأأأأأم 

 اافتراضي في التدريس.
 91 كبير  0344 4317

 43 متوسطة 0327 9344 غير صفية تائمة  لى المعمم اافتراضي.توري  أنشطة  34

 بدرجة كبيرة 3301 المتوسط الحسابي العام

( أن المجأأام الثأأانيا )ااحتياجأأات التدريبيأأة المهاريأأة( 1يتضأأب مأأن الجأأدوم )
(  ممأأا يأأدم 3301جأاو بدرجأأة احتيأأاا كبيأأر   حيأأث بلأا المتوسأأط الحسأأابي العأأاة )

ياجأأات التدريبيأأة المهاريأأة فأأي مجأأام اسأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية  لأأى أن ااحت
جأأأأاوت بدرجأأأأة احتيأأأأاا كبيأأأأر   مأأأأن وجهأأأأة نرأأأأر معلمأأأأات الكيميأأأأاو فأأأأي المرحلأأأأة 

 الثانوية.
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وانحصرت تأية متوسأطات ااسأتجابات لمجتمأن الدراسأة مأن معلمأات الكيميأاو 
(  وهأأو 3325 -9344حأأوم تئأأديرهن لدرجأأة ااحتياجأأات التدريبيأأة المهاريأأة بأأين )

مأأأأا يعنأأأأي أن درجأأأأة احتياجأأأأاتهن التدريبيأأأأة المهاريأأأأة تراوحأأأأت مأأأأا بأأأأين المتوسأأأأطة 
(  اسأأتخداة إمكانأأات المعامأأم اافتراضأأية 52والكبيأأر  جأأدًا  وحصأألت العبأأار  رتأأة )

لئراو  البيانات وتحليلها لتوفير الوتت لبستئصاو ومناتشة التجارب   لى متوسط 
اةولى بين ااحتياجات التدريبية المهارية  في حين (  وجاوت في المرتبة 3325)

(   توريأأأأ  أنشأأأأطة غيأأأأر صأأأأفية تائمأأأأة  لأأأأى المعمأأأأم 34حصأأأألت العبأأأأار  رتأأأأة )
(  ويعنأأى ذلأأك أنهأأا جأأاوت فأأي المرتبأأة اةخيأأر  9344اافتراضأأي   لأأى متوسأأط )

بين ااحتياجأات التدريبيأة المهاريأة الب مأة لمعلمأات الكيميأاو فأي مجأام اسأتخداة 
 معامم اافتراضية  وذلك من وجهة نرر المعلمات.ال

وتبين هذ  النتائج أن معلمات الكيمياو لديهن احتياجات تدريبية بدرجة  كبير   
فيمأأأا يتعلأأأق بالجوانأأأب المهاريأأأة اسأأأتخداة المعامأأأم اافتراضأأأية  وهأأأو مأأأا يكشأأأ  
 حاجأأة المعلمأأات للتأأأدريب  لأأى اسأأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية بشأأأكم إجرائأأي فأأأي

يمكأنهن مأن تحئيأق أهأدا  تعلأية الكيميأاو  وذلأك باسأتخداة المعامأم  بمأاالتدريس 
 ((Vilakati, 2014اافتراضأأية  وتتفأأق هأأذ  النتيجأأة مأأن نتأأائج دراسأأة   فيبكأأاتي  

والتأأي توصأألت إلأأى أن تئأأدير معلمأأي العلأأوة احتياجأأاتهة التدريبيأأة المهاريأأة فيمأأا 
 وة كان بدرجة كبير . يتعلق بتوري  التئنيات في تدريس العل

ويمكن تفسير وجود تدر كبير من ااحتياجات التدريبية المهارية لد  معلمات 
الكيميأأأاو بعأأأد   وامأأأم  مأأأن أبر هأأأا ضأأأع  خبأأأرات التربيأأأة العمليأأأة تبأأأم الخدمأأأة  
وضأأأع  البأأأأرامج التدريبيأأأأة المئدمأأأأة للمعلمأأأأات فأأأأي مجأأأأام المعامأأأأم اافتراضأأأأية  

وضأأأأع  الخبأأأأرات الميدانيأأأأة التطبيئيأأأأة أثنأأأأاو  وا تمادهأأأأا  لأأأأى الجانأأأأب النرأأأأري 
الخدمة فيمأا يتعلأق باسأتخداة التئنيأات التعليميأة فأي تأدريس الكيميأاو بشأكم  أاة  

( كمأأأا أن 9055) ثئأأأة ةوالمعامأأأم اافتراضأأأية بشأأأكم خأأأاص مثلمأأأا توضأأأب دراسأأأ
طرق التدريس  والتئوية المتبعة ا تتيب للمعلمات فرص حئيئية لتوري  المعامم 

راضية في التدريس تعمم  لى إكسابهن المهارات الب مة اسأتخداة المعامأم اافت
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اافتراضية  وباإلضافة لذلك  يساهة  دة توافر أدلة إرشادية  أو تطبيئية توضأب 
للمعلمأأات الجوانأأب التئنيأأة  والتربويأأة اسأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية فأأي تأأدريس 

لتدريبيأأة فأأي هأأذا المجأأام  وا تشأأجن الكيميأأاو بأأدور أيضأأًا فأأي  يأأاد  ااحتياجأأات ا
الكتأأب الدراسأأية للكيميأأاو  لأأى توريأأ  المعامأأم اافتراضأأية فأأي التأأدريس  ومأأن 
ناحيأأأأة أخأأأأر   يحأأأأد ضأأأأع  خبأأأأرات مشأأأأرفات الكيميأأأأاو فأأأأي اسأأأأتخداة المعامأأأأم 

 اافتراضية  من تدرتهن  لى د ة المعلمات في مجام استخدامها.
يأأة المهاريأأة التأأي جأأاوت بدرجأأة كبيأأر  وتوضأأب النتأأائج أن ااحتياجأأات التدريب

جدًا أو درجة كبير  كان أكثرها مأن العبأارات المرتبطأة بتشأكيم واسأتخداة ورأائ  
دارتهأأأأا  أو بالجوانأأأأب التئنيأأأأة  برمجيأأأأات المعامأأأأم اافتراضأأأأية لتنفيأأأأذ التجأأأأارب  واة

-54-51-54-55-50استخداة المعامأم اافتراضأية  وهأي العبأارات أرتأاةا )
المتعلئة باستخداة المعامأم اافتراضأية التدريبية ( وااحتياجات52-90-92-43

وااحتياجأأأات التدريبيأأأة  (44-57تيجيات التأأأدريس العبأأأارتين)لأأأد ة تطبيأأأق اسأأأترا
المتعلئة بتنفيذ أنشطة التعلأية والأتعلة المرتبطأة باسأتخداة المعامأم اافتراضأية فأي 

-30-42-44-47 -94-94-99 -95 -51التدريس وهي العبارات أرتاةا) 
والتأأي  ((Vilakati, 2014( وتأأاتي هأأذ  النتأأائج متفئأأة مأأن نتأأائج دراسأأة 35-39

بينت وجود درجة كبير  مأن ااحتياجأات التدريبيأة لأد  معلمأي العلأوة فيمأا يتعلأق 
بالمهأأأارات التئنيأأأة  والمهأأأارات التربويأأأة المرتبطأأأة بتوريأأأ  التئنيأأأات فأأأي تأأأدريس 

( التأأأأي أبأأأأر ت  أأأأدة Banerje,2009يرجي  )العلأأأأوة  كمأأأأا تتفأأأأق مأأأأن دراسأأأأة   بأأأأان
 اإللماة بالجوانب التربوية المتعلئة باستخداة المعامم اافتراضية. 

ويتضأأب مأأن ذلأأك أن المعلمأأات تشأأعرن بالحاجأأة إلأأى التأأدريب  لأأى اسأأتخداة 
إمكانيأأأأات  وورأأأأائ  برمجيأأأأات المعامأأأأم اافتراضأأأأية  ويعأأأأود ذلأأأأك إلأأأأى أن هأأأأذ  

ائ  لأة يسأبق للمعلمأات أن اسأتخدمنها أو تأدربن البرمجيات جديد   وتتضأمن ورأ
 ليها وهو ما يجعم لديهن حاجة كبير  للتدريب  ليها  كمأا كانأت لأد  المعلمأات 

توريأ  المعامأم اافتراضأية لأد ة تطبيأق اسأتراتيجيات فأي حاجات تدريبيأة كبيأر  
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ى وهأأو مأأا يوضأأب الحاجأأة الكبيأأر  إلأأ التأأدريس  وتنفيأأذ أنشأأطة الأأتعلة باسأأتخدامها 
التأدريب  لأأى كيفيأأة اسأتخداة المعامأأم اافتراضأأية وفئأًا لةسأأس التربويأأة. ولتحديأأد 

لد  معلمأات الكيميأاو فأي مجأام اسأتخداة  -إجمااً  -درجة ااحتياجات التدريبية 
معامأأم الكيميأأاو اافتراضأأية تة حسأأاب المتوسأأط الحسأأابي العأأاة لبسأأتبانة ككأأم  

 . ية لمجالي ااستبانةوذلك باا تماد  لى المتوسطات الحساب
 (: المتوسط الحسابي العام لالستبانة ككل2جدول )

عــــــــــــــــــدد  مجاالت االستبانة
 العبارات

المتوســــــط 
 الحسابي

درجــــــــــــــــــة 
 االحتياجات

 الرتبة

 9 كبير  4327 2 المجام اةوما ااحتياجات التدريبية المعرفية

 5 كبير  3301 43 المجام الثانيا ااحتياجات التدريبية المهارية

 كبيرة 4910 43 المتوسط الحسابي الكلة

لأأأأد   - إجمأأأأااً  –أن درجأأأأة ااحتياجأأأأات التدريبيأأأأة  (1)يتضأأأأب مأأأأن الجأأأأدوم
(  ممأأا يأأدم 3305معلمأأات الكيميأأاو كبيأأر   حيأأث بلأأا المتوسأأط العأأاة لبسأأتبانة )

 لى أن معلمات الكيمياو يشعرن بدرجة احتياا كبير  للتدريب في مجام اسأتخداة 
 .افتراضيةالمعامم ا

 إجابة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها: 4-3
للتعأأأر   لأأأى دالأأة الفأأأرق بأأأين  (U. Test)تأأة اسأأأتخداة اختبأأار مأأأان ويتنأأأى 

استجابات مجتمن الدراسة من معلمات الكيميأاو حأوم تئأديرهن لدرجأة احتياجأاتهن 
اوت النتأأائج وجأ  أدد الأأدورات التدريبيأة( -العلمأي لمتكيأري )الملهأأم وفئأاً التدريبيأة 

 التي كشفت  نها المعالجات اإلحصائية كما يليا

 : نتائا الفروا في استجابات مجتمع الدراسة تبعًا لمتيير المؤهل العلمي -0
المعلمأات  ( ا نتائج  اختبار  مان ويتنى  لدالة الفروق بأين اسأتجابات 7جدوم )

 لهم العلميلدرجة احتياجاتهن التدريبية وفئًا لمتكير الم تئديرهن حوم
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مجاالت 
 قيم متوسط الرتب مجموع الرتب العدد لمؤهل العلمي االستبانة

"U" 
قــــــــــــيم  

"Z" الداللة 

االحتياجات 
 المعرفية

 94340 5327310 19 تربوي
 غير دالة 0332 44310

 93314 24310 3 غير تربوي

االحتياجات 
 المهارية

 92333 5145300 19 تربوي
 غير دالة 5311 11300

 51391 11300 3 غير تربوي

 الدرجةالكلية
 92331 5145310 19 تربوي

 غير دالة 5317 13310
 51354 13310 3 غير تربوي

بأأين اسأأتجابات مجتمأأن الدراسأأة  أأدة وجأأود فأأرق دام ( 7يتضأأب مأأن الجأأدوم )
والمهارية  من معلمات الكيمياو في تئديرهن لدرجة ااحتياجات التدريبية المعرفية 

في مجام استخداة المعامم اافتراضية تع   لدرجة الكلية لبحتياجات التدريبية وا
وتوضب هذ  النتائج أنأأ لأة يكأن لمتكيأر   الملهأم العلمأي  لمتكير الملهم العلمي.

  تأأأأأاثير دام  لأأأأأى تئأأأأأدير معلمأأأأأات الكيميأأأأأاو احتياجأأأأأاتهن التدريبيأأأأأة فأأأأأي مجأأأأأام 
يمكأأأأن تفسأأأأير هأأأأذ  النتيجأأأأة بعأأأأدة . و ة المعامأأأأم اافتراضأأأأية فأأأأي التأأأأدريساسأأأأتخدا

اشأأتمام بأأرامج إ أأداد معلمأأات العلأأوة تبأأم الخدمأأة  لأأى معأأار  نرريأأة أو تأأدريب 
 ميداني مرك  في استخداة المعامم اافتراضية. 

 الفروا في استجابات مجتمع الدراسة تبعًا لمتيير عدد الدورات التدريبية -5
جابات مجتمأن الدراسأة فأرق دام بأين اسأت  أدة وجأود ( 4يتضب من الجأدوم )

فأأي والمهاريأأة والدرجأأة الكليأأة  فأأي تئأأديرهن لدرجأأة ااحتياجأأات التدريبيأأة المعرفيأأة 
وتوضأأب هأأذ   مجأأام اسأأتخداة المعامأأم اافتراضأأية تعأأ   لعأأدد الأأدورات التدريبيأأة.

النتائج إجماًا أن   دد الدورات التدريبية التأي تلئتهأا المعلمأة  لأة يحأدث فارتأًا فأي  
ام  لأأى تئأأدير معلمأأات الكيميأأاو بالمرحلأأة الثانويأأة احتياجأأاتهن التدريبيأأة تأأاثير د

في مجام استخداة المعامم اافتراضية فأي التأدريس.  وتأاتي هأذ  النتيجأة مختلفأة 
مأأأن أن حصأأأوم المعلأأأة  لأأأى دورات  (9054 مأأأا توصأأألت إليأأأأ دراسأأأة حأأأافر )

دريبية المرتبطأة باسأتخداة تدريبية كان لأ تاثير  لى تئدير  ةهمية ااحتياجات الت
التعلأأأأية اإلليكترونأأأأي.  بينمأأأأا تتفأأأأق هأأأأذ  النتيجأأأأة مأأأأن توصأأأألت لأأأأأ نتأأأأائج دراسأأأأة 
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( والتأأأأي بينأأأأت أنأأأأ لأأأأة تكأأأأن هنأأأأاك فأأأروق دالأأأأة فأأأأي ااحتياجأأأأات 9059العجمأأأي)
التدريبيأأأة  لعضأأأوات هيئأأأة التأأأدريس بجامعأأأة اإلمأأأاة محمأأأد بأأأن سأأأعود اإلسأأأبمية 

 ى تدريب سابق أة ا. بحسب حصوم  ضو  هيئة التدريس  ل
     دالأأأة الفأأأروق بأأأين اسأأأتجابات المعلمأأأات حأأأوم تئأأأديرهن لدرجأأأة  ا (4جأأأدوم )

 احتياجاتهن التدريبية والتي تع   لمتكير  دد الدورات التدريبية

الدورات  مجاالت االستبانة
 التدريبية

مجموع  العدد
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 قيم
"U" 

قيم 
"Z" 

 الداللة

رفيةااحتياجات المع  
 40394 5449310 33 حضرن

 غير دالة 5317 541310
 95321 914310 59 لة يحضرن

 ااحتياجات المهارية
 92302 5940300 33 حضرن

 غير دالة 0319 944300
 91344 451300 59 لة يحضرن

الكلية لبستبانةالدرجة  
 92377 5450300 33 حضرن

 غير دالة 5359 904300
 94344 941300 59 لة يحضرن

ان الأأدورات التدريبيأأة ا تبنأأى بالطريئأأة العلميأأة بأأويمكأأن تفسأأير هأأذ  النتيجأأة  
السأأأليمة باا تمأأأاد  لأأأى ااحتياجأأأات التدريبيأأأة الحئيئيأأأة للمعلمأأأات المبنيأأأة  لأأأى 
دراسأأات  لميأأة. باإلضأأافة إلأأى ضأأع  محتأأو  الأأدورات التدريبيأأة  وبخاصأأة فيمأأا 

لمعامأأم اافتراضأأية فأأأي تأأدريس الكيميأأاو والتأأأي  لأأى اسأأأتخداة اتأأدريب اليتعلأأق  ب
غالبأأأًا مأأأا تركأأأ   لأأأى الجوانأأأب النرريأأأة  وتكفأأأم الجوانأأأب التطبيئيأأأة اةمر الأأأذي 
يجعلهأأا محأأدود  الفائأأد  فأأي تنميأأة مهأأارات المعلمأأات ممأأا ا يعمأأم  لأأى تئلأأيص 

 ااحتياجات التدريبية لهن كما هو ماموم من البرامج والدورات التدريبية.
 : ت الدراسةتوصيا 4-4

لمعلمأات تئدية مجمو أة متنو أة مأن البأرامج التدريبيأة والنأدوات وورل العمأم  .5
مسأأأأأا دتهن  لأأأأأى اسأأأأأتخداة المعامأأأأأم ل وفأأأأأق احتياجأأأأأاتهن التدريبيأأأأأة والكيميأأأأأا

 اافتراضية بفا لية في  ملية التدريس. 

إصأأأأأأدار و ار  التعلأأأأأأية دلأأأأأأيًب للمعلمأأأأأأات يسأأأأأأتخدمنأ  نأأأأأأد توريأأأأأأ  المعامأأأأأأم  .9
 في تدريس الكيمياو بالمرحلة الثانوية. اافتراضية
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إصأأدار معأأأايير وطنيأأة سأأأعودية لتوريأأ  التئنيأأأات فأأي التأأأدريس  ومأأن بينهأأأا  .4
)المعامأأأأم اافتراضأأأأية(  وأن تتبنأأأأى و ار  التعلأأأأية مسأأأأب شأأأأامم بهأأأأد  تحديأأأأد 
ااحتياجات التدريبية لد  معلمي ومعلمات العلوة بالمرحلة الثانوية وذلك فأي 

 ئنيات التعليمية المختلفة من بينها المعامم اافتراضية.مجام استخداة الت
تضأأأأمين مئأأأأررات الكيميأأأأاو فأأأأي المرحلأأأأة الثانويأأأأة لتطبيئأأأأات  مليأأأأة للمعامأأأأم  .3

 اافتراضية. 

إدراا المعامأأأأأم اافتراضأأأأأية كاحأأأأأد الموضأأأأأو ات الرئيسأأأأأة فأأأأأي بأأأأأرامج إ أأأأأداد  .1
 . في الجانبين النرري والعملي ات العلوة بمرحلة ما تبم الخدمةمعلم

تأأدريب المعلمأأات  لأأى كيفيأأة تئأأوية تعلأأة الطالبأأات فأأي رأأم تطبيأأق اسأأتخداة  .1
 المعامم اافتراضية

 : المقترحات 4-2

تئوية مد  توافر مهارات استخداة المعامم اافتراضأية لأد  معلمأات الكيميأاو  .5
 بالمرحلة الثانوية. 

 واتن تدريب معلمات الكيمياو  لى استخداة المعامم اافتراضية. .9
و دراسأة لتئيأية بأرامج التأدريب التأي تتلئاهأا المعلمأات فأي مجأام اسأأتخداة إجأرا .4

 المعامم اافتراضية.

تصور مئتر  لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات استخداة المعامم اافتراضية فأي  .3
 تدريس الكيمياو. 
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 قائمة المراجع
 :أواًل: المراجع العربية 

يأأة والتطبيئيأأة فأأي التعلأأية اإلليكترونأأي.  مأأانا . اةبعأأاد العمل (9001)البيأأاتي  مهنأأد محمأأد .5
 الشبكة العربية للتعلية المفتو  والتعلة  ند بعد. 

(. اتجاهأأأات معلمأأأات ومشأأأرفات الكيميأأأاو نحأأأو اسأأأتخداة تئنيأأأة المعامأأأم 9055)ثئأأأة  إيمأأأان .9
اافتراضية وبعال مطالبها في مدينأة مكأة المكرمأة. رسأالة ماجسأتير غيأر منشأور   

 مكة المكرمة. جامعة أة الئر  
. معوتأات اسأتخداة المختبأر فأي تأدريس العلأوة مأن وجهأة  (9002الجبر  جبر بأن محمأد ) .4

نرأأر معلمأأي العلأأوة الطبيعيأأة فأأي المرحلأأة الثانويأأة بمدينأأة الريأأاال بالمملكأأة العربيأأة 
 . 510-551  (4)59  السعودية. مجلة التربية العلمية

لمعامأأأأم اافتراضأأأأية فأأأأي تأأأأدريس العلأأأأوة (. معوتأأأأات اسأأأأتخداة ا9054الجهنأأأأي   بأأأأد ا  ) .3
بالمرحلأأة الثانويأأة فأأأي منطئأأة المدينأأة المنأأأور  مأأن وجهأأة نرأأأر المشأأرفين والمعلمأأأين 

 المدينة المنور .    جامعة طيبةاجستيواتجاهاتهة نحوها. رسالة م
(. ااحتياجأأات التدريبيأأة لمأديري المأأدارس الثانويأأة فأأي الريأأاال 9002)الأدبيان   بأأد الع يأأ  .1

 (. 555)  لكة العربية السعودية. رسالة الخليج العربيبالمم
. ااحتياجأأأأأات التدريبيأأأأأة لمعلمأأأأأي الحلئأأأأأة اةولأأأأأى مأأأأأن التعلأأأأأية  (9001) ديأأأأأب  أوصأأأأأا  .1

 . 317-341 (9)99  اةساسي في مجام تئنيات التعلية. مجلة جامعة دمشق
اب مهأارات (. أثر استخداة المختبرات اافتراضية فأي إكسأ5340الشهري   لي بن محمد ) .7

التجأأارب المعمليأأة فأأي مئأأرر اةحيأأاو لطأأبب الصأأ  الثالأأث الثأأانوي بمدينأأة جأأد . 
 رسالة دكتورا   جامعة أة الئر   مكة. 

(. ااحتياجأأات التدريبيأأة لعضأأوات هيئأأة التأأدريس 9059العجمأأي  نأأو  بنأأت  بأأد العأأالي ) .4
علأأأوة بجامعأأأة اإلمأأأاة محمأأأد بأأأن سأأأعود اإلسأأأبمية مأأأن وجهأأأة نرأأأرهن. دراسأأأات  ال

 . 49-57(  59)42التربوية  
. إنتأأاا برامجيأأات الواتأأأن اافتراضأأي التعليميأأة.  مأأانا دار المنأأأاهج  (9050نوفأأم  خالأأد) .2

 للنشر والتو ين.

)البرنأأأأأأأأأأامج  نرأأأأأأأأأأاة المئأأأأأأأأأأررات -التعلأأأأأأأأأأية الثأأأأأأأأأأانوي 5. كيميأأأأأأأأأأاو (5341و ار  التعلأأأأأأأأأأية ) .50
 ثمار.ا مجمو ة العبيكان لبست المشترك( المملكة العربية السعودية
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