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  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى

  كلية التربية

  قسم المناهج وطرق التدريس
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  :  مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي تتمثل: اسةرلدمشكلة ا

ما أهمية وواقع استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة مـن وجهـة نظـر                   
  المعلمات والمشرفات بمدينة مكة المكرمة؟

  :وتتفرع منه االسئلة الفرعية التالية
 وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة ما أهمية واستخدام وسائل   -١

   ؟ التربوياتنظر المعلمات والمشرفات 
 من وجهة نظـر     ما أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة             -٢

  ؟ المعلمات والمشرفات
ستخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر              ما أهمية وا   -٣

   ؟ التربوياتالمعلمات والمشرفات 
ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في  -٤

 -المسمى الـوظيفي  ( تعزى لمتغيرات الدراسة  )  المجاالت – تحقيق أهداف العلوم     -واألدواتالوسائل  ( محاور الدراسة 
  ؟) الدورات التدريبية–الخبرة 
إلى الكشف عن مدى أهمية وواقع استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكترونـي واسـتخدام مجـاالت التعلـيم           : تهدف الدراسة 

 مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات            وتحقيق أهداف   العلوم اإللكتروني في تدريس  
 في وجهات نظر عينة الدراسة حول درجة أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في محاور              االختالفات وتحديد، على تعليم العلوم  

 الـدورات  – الخبرة -المسمى الوظيفي (هامتغيرات تعزى ل التي) المجاالت   – تحقيق أهداف العلوم     -الوسائل واألدوات ( الدراسة
  ).التدريبية

  منهج الدراسة   
  . بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها فإن المنهج المالئم للدراسة الحالية هو المنهج الوصفي المسحي

س العمـل  أين هم على ر الذ بمدينة مكة المكرمةة المتوسطة بالمرحلمشرفات العلوم معلمات وجميع :اسة وعينتـه رمجتمع الد 
  ).م٢٠١٣ (هـ ١٤٣٣خالل الفصل الدراسي االول للعام  

  .اسةرسئلة الدأمحاورها في ضوء محاور تحددت شملت ثالثة  استخدمت الباحثة االستبانة :اسةراداة  الد
  :اسةراهم نتائج الد

   :نتائج عدة من اهمهاتوصلت الباحثة الي 
 مـن    عاليـة  لكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة       درجة اهمية وسائل وأدوات التعليم اإل      -١

  .وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة
 متوسـطة   لعلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات ا          -٢

 .نة مكة المكرمةمن وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدي
من وجهة نظـر   عالية لعلوم المطورة بالمرحلة المتوسطةدرجة أهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات ا      -٣

 .مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة
مـن وجهـة نظـر     درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة هي بدرجة عاليـة       -٤

 .مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة
مـن وجهـة نظـر       درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بدرجة متوسطة            -٥

 .مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة
لمات فيما يتعلق بكـل مـن   والمعالتربويات وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات         -٦

ت العلوم المطورة، ودرجـة اسـتخدام مجـاالت التعلـيم       في تحقيق أهداف مقررا    درجة استخدام التعليم اإللكتروني   
 . في تدريس مقررات العلوم المطورةاإللكتروني

  :قامت الباحثة بوضع توصيات نابعة من نتائج الدارسة وكانت تتركز فيما يلي
 دام تلك الوسائل واألدوات، خاصة تلك التي حصلت على استجابة منخفضة أو منخفضة جداًبحث المعلمات على استخ -١

كل األدوات التي تستخدم فـي      (المواد اإللكترونية المحفوظة على أقراص ليزرية ووسائط  التخزين المختلفة           (وهي  
  ) الواقع االفتراضيوأدوات، الفصل على الحاسب بدون الحاجة لشبكة االنترنت

 استخدام صفحات الويـب الـساكنة     : وهي استخدام تلك المجاالت خاصة تلك التي تستخدم بدرجة منخفضة           ضرورة -٢
 .)الخ.. الكتب والمقررات اإللكترونية –الموسوعات (
 .محاور الدارسةعقد ندوة علمية تناقش فيها أسباب اختالف وجهات نظر المشرفات والمعلمات حول  -٣
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Abstract 
Title of the study: The Importance and using of Electronic Learning in Teaching the 
Developed Course of Sciences at Intermediate Level from Teachers and Supervisors' 
Points of View at Holy Makkah.  
Problem of the Study: The problem of the study is represented in the following main 
questions:  
What is the importance and using of electronic learning in teaching the developed 
courses of sciences at intermediate level from the teachers and supervisors' points of 
view at Holy Makkah?  
This question has the following sub-questions:  

1- What is the importance and using of tools and medial of electronic learning in teaching 
the developed course of sciences at intermediate level from the teachers and 
supervisors' points of view at Holy Makkah?  

2- What is the importance and using of electronic learning in achieving the objectives of 
the developed course of sciences at intermediate level from the teachers and 
supervisors' points of view at Holy Makkah?  

3- What is the importance and using of electronic learning fields in teaching the 
developed course of sciences at intermediate level from the teachers and supervisors' 
points of view at Holy Makkah?  

4-  What is the reality of the availability of statistically significant differences between the 
responses of the study sample concerning the importance and using degree of 
electronic learning in the study axes (tools and media- achieving the objectives of 
science- fields) due to the study variables (job title- experience- training course).  

This study aims to identify the importance and using of tools and fields of e- learning 
in teaching and  achieving the objectives of the developed course of science at 
Intermediate level from teachers and supervisors' point of view . Also, it aims to 
identify the viability of statistically significant differences in the study samples' point of 
view concerning the importance and use of e-leaning in the study axes (tools and media- 
achieving the objectives of science- fields) due to the study variables (job title- 
experience- training course).   
Approach of the study: The study used the descriptive survey method in order to know 
the facts of study aspects.   
Community and Sample of the study: All teachers and supervisors of science at 
intermediate level at Makkah, and who are on-job during the first semester of the 
academic year 1433 H (2013).  
Tool of the study: The resrecaher used a questionnaire  
The most Important Results: the researcher reached to the following results:  

1- The importance degree of tools and media of e-learning, in teaching the developed 
science course of intermediate level from sciences' teachers and supervisors at 
Makkah, is high.  

2- The using degree of tools and media of e-learning, in teaching the developed science 
course of intermediate level from sciences' teachers and supervisors at Makkah, is in 
average.  

3- The importance degree of e-learning in achieving the objectives of the developed 
science course of intermediate level from sciences' teachers and supervisors at 
Makkah, is high.  

4- The importance degree of fields of e-learning in teaching the developed course of 
science, is high.  

5- The using degree of fields of e-learning in teaching the developed course of science, is 
high.  

6- There are statistically significant differences between the average responses of 
educational supervisors and teachers, concerning the using degree of e-learning in 
achieving the objectives of the developed science course, and the using degree of e-
learning fields in teaching the developed course of science.   

In the light of the study results, the resrecaher recommends the followings:  
1- Urging female teachers to use these media and tools, especially those which obtained 

weak or very weak response (electronic material of laser CDs , all the materials that 
are being used in the classroom on computer without the need to internet and Virtual 
Reality tools).  

2- The necessity of using these fields, especially those that obtained weak degrees (using 
the constant web pages( { Encyclopedias- electronic books,….. etc}.  

3- Organize seminar that discuss the reasons of the difference between points of view of 
teachers and educational supervisors concerning the study axes.   
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  اإلهداء

  

 إلى من كانـت دعواتـه نبراسـا         ...من بذل، وأعطى، وتحمل، وضحى    إلى   �
  . رحمة اهللا عليهإلى أبي العزيز،... مسيرة حياتي يضيء 

حقّ كـريم   ت إلى من تـس    ، أتعلّم منها الجد، والمثابرة،    إلى من كنت، وما زلت     �
 إلى أمـي  ...رضاها، وأعمل لبرها إلى من أسعى لنيل    ...القول، وكريم العمل  

  .الحبيبة، أمد اهللا في عمرها
في دراستي، وتكبد    إلى من رافقني     ...يستحقّ جزيل الشّكر، والعرفان   إلى من    �

 إلى زوجـي    ...رني عند انشغالي عن بعض حقوقه      إلى من آز   ...عناءها معي 
  . اهللالغالي، حفظه

 إلى من أسعى إلى تربيتهم    ... إلى الشّموع المضيئة الّتي أضاءت أركان حياتي       �
  . االعزاء، رعاهم اهللابنائيأ إلى... التّربية الصالحة

ـ   إلى من هم أقرب إلى نفسي منّي، إلى من أشد أزري بهم،            � ن انتظـروا    إلى م
 فـي إتمـام     -بعد عـون اهللا    - إلى من كانوا عونًا لي       هذه اللحظة أكثر منّي،   

  .إلى أشقّائي، وشقيقاتي، وخاالتي، سلّمهم اهللا... دراستي
  . وإلى كّل باحثإلى كّل طالب علمٍ، �
إليهم أهدي هذا الجهد، داعيةًً الرحمن الرحيم أن يتقبله، وأن يجعلـه خالـصا               �

  ...لوجهه الكريم
  

  الباحثة

  
  
  

  

  

  

  

 هـ
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  ا�ّ��� وا�ّ�����
الحمد هللا عدد ما كان، وعدد ما       ، ه، وعظيم سلطانه  الحمد هللا حمدا يليق بجالل وجه     
علـي  وعلى ما من بـه      ، أحمده على توفيقه، وإحسانه   ، يكون، وعدد الحركات، والسكون   
  .ه الدراسةبكرمه، وبفضله، من إتمام هذ
 اللّهم صلِّ   ،الذي أكمل اهللا به الملّة، وأتم به النّعمة       ،  هذه األمة  وأصلّي، وأسلّم على نبي   

، د في المإل األعلى إلى يـوم الـدين         صلِّ على محم   اللّهم، لين، واآلخرين على محمد في األو   
  .اللّهم صلِّ على محمد عدد ما ذكره الذّاكرون، وعدد ما غفل عنه الغافلون

  :أما بعد
 إلى هذا الصرح العلمـي      -شكر اهللا بعد   -قدير  فيسعدني أن أتقدم بكل الشكر، والت     

تقـدم بالـشكر    أكمـا   ، تي منحتني الفرصة لمواصلة دراستي    عة أم القرى، ال   الشامخ، جام 
أعـضاء هيئـة    كمـا أشـكر     ، وسعادة عميدة كلية التربية   ، امعةالجزيل لمعالي مدير الج   

 قسم المناهج، وطرق    قديروأخص بالشكر، والت  ، التدريس بكلية التربية بمكة المكرمة كافةً     
المنـاهج وطـرق     قـسم    ة رئيس ووكيل، ل تميم آبداهللا  ع/ الً برئيسه الدكتور  التّدريس ممث 
د جان؛ لما قدمه هذا القسم المبارك مـن تـسهيالت،           خديجة بنت محم  / ةالدكتورالتدريس  

 والشّكر موصوٌل لمن ساهموا في بنائي، وبناء زمالئي، وزميالتي فـي           ، ونصحٍ، وإرشاد
لمستوى، من السادة، والسيدات أعـضاء      هذه المرحلة بناء علميا، وأخالقيا، وفكريا رفيع ا       

، باسط العطاء، ومجيب الدعاء أن يجـزيهم        سائلةً اهللا عز وجل   ، يندريس الموقر هيئة التّ 
  .عنّي، وعن زمالئي خير الجزاء في الدنيا، واآلخرة

رقية بنت  / ورةقدير، والعرفان إلى الوالدة الدكت    كما أتقدم بخالص الشّكر، وعظيم الت     
 لي ثمار علمها، وخبرتها، وتوجيهها، وإرشادها،       ت قدم التيمشرفتي  ،  ةوردنعبداللطيف م 

األخيـرة،   في صـورته   اهللا، في ظهور هذا الجهد العلمي      الّذي كان له الفضل، بعد فضل     
 -العهد بهاكما هو - علي ثير النصح، والتنبيه، ولم تبخلتني بكوشكله المطلوب؛ حيث أمد

  .بوقتها، وسديد رأيها
منى / الدكتورة: راسةاء مناقشة الدكر، واالمتنان إلى السادة أعضدم بوافر الش  كما أتق 
وجيهـات بنّـاءة،    موه لي من ت   ؛ لما قد  صباح محمد الخريجي  / ةالدكتورو، حميد السبيعي 

  .واقتراحات ساهمت في إثراء الدراسة
غوياً في  فواز صالح السلمي في تحكيمه الدراسة ل      / وخالص الشكر والتقدير للدكتور   

قسم المناهج وطرق التدريس اللغة العربية بجامعة الطائف، وخالص الشكر والتقدير إلـى          
إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف كالً من مدير عام التربية والتعليم بالطائف سـابقاً              

غـرم اهللا الزهرانـي     / محمد أبو راس ومدير عام شئون المعلمات سابقاً األستاذ        / الدكتور
عائشة / أيضاً إدارة التدريب التربوي واالبتعاث بمحافظة الطائف مديرة المركز األستاذة و

/ أمل الـصخيري واألسـتاذة    / فايزة الغامدي والمعلمة    / بلوشي ومسئولة اإليفاد األستاذة     
أميمة جان في إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة في اإلشراف التربوي في تعاونها معي              

  .األداة في تطبيق 
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  ب  . امللخص باللغة العربية 

  ج  . امللخص باللغة االنكليزية

  هـ  .اإلهداء

  و  . الشكر والتقدير 

  ز  فهرس احملتويات 

  ي  . فهرس اجلداول

  ل  . فهرس األشكال 
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  ٢  . ة املقدم

  ٦  . مشكلة الدراسة 

  ٧  . أسئلة الدراسة 

  ٨  . أهداف الدراسة 

  ٩  . أمهية الدراسة 

  ١٠  . حدود الدراسة 

  ١٠  . مصطلحات الدراسة 
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  ١٤  اإلطار النظري : أوالً 

  ١٥  . التعليم اإللكتروين : املبحث األول 

  ١٥   .تعريف التعليم اإللكتروين 

  ١٩  . أنواع وأمناط التعلم اإللكتروين 

  ٢٢  . خصائص التعليم اإللكتروين 

  ٢٤  . أهداف التعليم اإللكتروين

  ٢٦  . أمهية التعليم اإللكتروين

  ٣٠   .كتروينلالتعليم االبيئات وتطبيقات 

  ٣٣  . كتروينلالتعليم االأدوات 
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  ٣٦  .متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروين 

  ٣٨  التعليم االلكتروين يف تدريس العلومتطبيقات 

  ٤١  . التعليم اإللكتروين تطبيق معوقات وصعوبات

  ٤٦  .تدريس العلوم املطورة يف املرحلة املتوسطة: املبحث الثاين

  ٤٧  أمهية وأهداف تدريس العلوم يف املرحلة املتوسطة

  ٥١  مقررات العلوم املطورة يف املرحلة املتوسطة

  ٥٧  املعاصرة يف تدرس العلومالطرق واألساليب 

  ٦٩  طرق تدريس العلوم

  ٧٠  الطرق اللفظية األساسية

  ٧٣  . الدراسات السابقة: ثانياً

  ٧٣  . الدراسات اليت تناولت التعليم اإللكتروين يف التعليم  بصورة عامة: احملور األول
  ٧٧  . علوم بصورة خاصةالدراسات اليت تناولت التعليم اإللكتروين يف تدريس ال : احملور الثاين

  ٨٠  .  ومدى االفادة منها على الدراسات السابقة التعقيب

�Q�#Pא��@K7א��W�"א��א���אR3(�א� �
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تعايش البشرية اليوم حالة من التطور والتغير غير المسبوق في كافة جوانـب             
الحياة، وهي حالة أنتجتها الثورة التكنولوجية التي تتسم بالتسارع الكبير والطفـرات            

 منتجاتها وتطوراتها وانعكاساتها على مظاهر الحياة الثقافية واالجتماعيـة          الهائلة في 
واالقتصادية، األمر الذي أصبح معه من الصعوبة بمكان توقع ما يمكن أن تؤول إليه              
تطورات هذه التكنولوجيا والتغيرات الناتجة عنها في المستقبل، وهو ما أنتج حالـة             

لالستفادة من التكنولوجيا ومعطياتها ومحاولـة      شديدة من التنافس في كافة المجاالت       
  . مواكبتها وعدم التأخر عن ركبها

وقد سعى التربويون منذ وقت مبكر إلى االستفادة من منتجات التكنولوجيا فـي             
تحسين العملية التعليمية، وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة قبـل ظهـور شـبكة               

أنها بدأت تتوسـع مـع ظهـور شـبكة     االنترنت كانت محدودة وضيقة النطاق، إال    
  . االنترنت واتساع نطاق عملها وإتاحتها للجميع

وقد أتاحت شبكة االنترنت تطوير العديد من االستراتيجيات واألنظمة التعليمية،          
التعليم اإللكترونـي، وهـو     ) ١٧م،٢٠٠٨( والتي يأتي في مقدمتها كما أشار درويش      
هميته من كونه ضـرورة لمواكبـة التغيـرات         أحد األساليب الجديدة للتعلم، وتأتي أ     

  . والتطورات العالمية في المجاالت الثقافية والمعرفية والتكنولوجية

 فإن التعلم اإللكترونـي هـو   ) Bosman, 2002,4 (ووفقاً لما ذكره بوسمان 
أو عـن   ) تاإلنترن(ترنت أو الشبكة الداخلية     التعلم الذي يقدم إلكترونياً من خالل اإلن      

. (DVD)لوسائط المتعددة مثل األقراص المدمجة أو أقراص الفيديو الرقمية          طريق ا 
ومع ازدياد قدرة األفراد على االستفادة من مستويات أعلى من العـرض المـوجي              
أصبح التعلم اإللكتروني مرتبطاً وعلى نحو متزايد باإلنترنت، وعلـى الـرغم مـن             

ـ         ى الخـط اإللكترونـي المباشـر       استخدام أشكال أخرى مماثلة للتعلم مثل التعلم عل
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)online learning (    والتعلم المستند إلى الشبكات، فإن الـتعلم اإللكترونـي يظـل
  .المصطلح األوسع انتشاراً واألكثر فهماً لهذا النوع من التعلم

التعليم اإللكتروني يعـد نظامـاً متكـامالً         ان  تؤكد الباحثة  قوفي ضوء ما سب   
دامه بطريقة جزئية من خالل دمجـه مـع التعلـيم فـي             للتعليم، كما أنه يمكن استخ    
 يمكن التوسع في اسـتخدامه مـع جميـع المـواد            وكذلكالقاعات الدراسية العادية؛    
  . من ذلك مقررات العلوم المطورةالدراسية، بما في ذلك العلوم

وقد تزايد االهتمام بالتعليم اإللكتروني منذ نهايات القـرن العـشرين؛ وبـدأت             
تربوية تحث على االهتمام بهذا النوع من التعليم، وتطوير مهاراته لدى           المؤسسات ال 

المعلمين والمتعلمين، على اعتبار أنه أحد آليات التعلم المستقبلي، وفي هذا الـصدد             
أول  نظمت والتسجيل القبول لعمداء األمريكية الجمعية أن) ٣م،٢٠٠٢( ذكر المحيسن

ـ  فـي  االلكتروني للتعليم دولي مؤتمر  بواليـة  )Denver( دنفـر األمريكيـة   ةمدين

 هـذا  أهم توصيات من وكان م،١٩٩٧ آب/أغسطس شهر في) Colorado(كلورادو

 التعلـيم  طريـق  عن للمستقبل الالزمة المهارات المتعلمين ضرورة إكساب: المؤتمر

  .للمستقبل وآماالً آفاقًا جديدة يفتح ألنه اإللكتروني،

م اإللكترونـي فـتح آفاقـاً جديـدة         التعليأن  ) ٧٠م،٢٠٠٤(ويرى التودري   
للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل، وهي حٌل واعد لحاجات تالميذ المستقبل، كما يرى              
أن التعليم اإللكتروني وجميع وسائله ستكون ضرورية وشائعة إلكـساب المتعلمـين            

  .المهارات الالزمة للمستقبل

علم عـن بعـد مـن       والتعليم اإللكتروني رغم كونه يمثل طريقة من طرق الت        
خالل استخدام الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه المتعـددة مـن صـوت وصـوره              
ورسومات وآليات بحث ومكتبات وبوابات االنترنت؛ إالّ أن مفهومه، كمـا أوضـح             

، أوسع وأشمل من التعلم عن بعد؛ وذلك إلمكانية         )١٧٦م،  ٢٠٠٥( الموسى والمبارك 
ل األدوات ذاتها بهدف تحـسين وتطـوير        استخدامه داخل الفصل الدراسي من خال     



 
- ٤ -

العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية العادية، وهو ما يجعل التعليم اإللكترونـي            
أداة من أدوات تحسين التعلم الصفي، والتي يمكن استخدامها في جميع المدارس التي             

تخدامه في تعلم   تتوافر فيها أدوات واستراتيجيات التعليم اإللكتروني، كما أنه يمكن اس         
  .جميع المواد الدراسية

وتشير العديد من الدراسات إلى أهمية التعلم اإللكتروني في تحـسن العمليـة             
باإلضافة إلى المساعدة  على     ، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر     ، التعليمية

 ،)م٢٠٠٣(ومن تلك الدراسـات دراسـة العجـب       ، نشر التقنية الحديثة في المجتمع    
دراسة كـاريوكي وبولـسون    و،(Ross & Casey,2000)ودراسة روس وكيسي 

(Kariuki & Paulson,2001).  

 مادة العلوم من أكثر المواد التي يمكن استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني            وتعد
في تدريسها؛ فهي تساعد على تطوير طرق تدريس العلوم وأساليبه، وتحويل غرفـة             

 الفروق الفردية بين الطالب، وقد تكون بديالً للمختبرات         الصف إلى مختبر لمراعاة   
في حالة التجارب التي يتعذر إجراؤها داخال لمدرسة، أو التي تتطلب أجهزة أو مواد              
عالية التكلفة ، وتسبب خطورة ما أثناء إجرائها؛ كما وتقوم بتبسيط الحقائق ومحاكاة             

ا مباشرة، كذلك تـساعد فـي       الطبيعة، وخصوصاً في الحاالت التي يتعذر مشاهدته      
تنمية القدرة على التحليل والتركيب وحل المشكالت، وتوفير التفاعل الشخصي بـين            

  .)١١م،٢٠٠٩(ويرى الشناق وبني دومي ،الحاسب والطالب، وتقديم التغذية الراجعة

إلى ) Walker & Zeidler,2003 (والكر وزيدلروقد أشارت نتائج دراسة 
في تعلم العلوم وبشكل فعـال      تسهم   ،االنترنتروني، وتحديداً   أدوات التعلم اإللكت  أن  

تعميق استيعاب المفاهيم العلميـة فـي        في تحقيق األهداف التعليمية والتي تؤدي إلى      
 االنترنـت مـن الـصفة       يحد كما أنها تنمي مهارات التفكير اإلبداعي و       ،مادة العلوم 

  .ى متعلمي العلوم التخيل لدالتجريدية التي تتسم بها مادة العلوم، وتنشط قدرات
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دمج التقنية في   هـ، وفي إطار تحولها نحو      ١٤٣٠وقد سعت المملكة منذ عام      
إلى تطوير مقررات العلوم بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وذلك بعد تجربة          التعليم  

استمرت لمدة عام قبل هذا التاريخ، ثبت فيها فاعلية المقررات المطورة، تم إقـرار              
 علـى  والقـائم  للمتعلم، الفكري مقررات، والتي ركزت على االهتمام بالجانبهذه ال

 االهتمـام  توجيه إلى والسعي المشكالت، وحل وعملياته، العلم التفكير ومهارات تعليم

 للطالـب  يكون بحيث المقررة موضوعات الكتب بناء وتم للمجتمع، القيمية بالجوانب

الـتعلم،   لعمليـة  واإلرشاد التوجيه في المعلم دور يتمثل بينما التعلم، في الرئيس الدور
 المـتعلم  يقـوم  أن على معدوها حرص التي األنشطة من كبير بعدد الكتب وقد حفلت

االنترنت المعلومات المعلم، ومن خالل االستفادة من شبكة  من بتوجيه بنفسه بتنفيذها
الفتراضية، وهـو   واألدوات واألجهزة اإللكترونية، ومتطلبات الفصول والمختبرات ا      

  . ما يعطي قيمة وأهمية كبيرة الستخدام التعلم اإللكتروني في تدريس العلوم المطورة

 التعلـيم الدراسة الحالية للكشف عن أهمية وواقع استخدام        هذه  من هنا جاءت    
  .  اإللكتروني في تعليم العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة
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 يمكـن  التي المواد من أكثر أن العلوم تعد) ٩٨هـ، ١٤٢٦ ( الدين عز يرى

 داخـل المختبـرات   العملـي  بالتطبيق لتميزها اإللكتروني؛ التعليم باستخدام تدريسها

 الحاسب اآللي ويساعد ومعالجتها، البيانات وإدخال المعلومات جمع يتم حيث العلمية؛

  . كلفةوالت والجهد الوقت في واالختصار وسهولة، بيسر ذلك تنفيذ في

م اإللكتروني المتاحة بالفصول العاديـة، أو المتاحـة         يكما تساعد أدوات التعل   
من أجهزة تعليمية ومختبرات افتراضية، وبـرامج        االنترنت،المعلومات  عبر شبكة   

المحاكاة، والبرمجيات واألدوات اإللكترونية المتخصصة، تساعد هذه األدوات جميعاً         
العلوم، بما يثريها ويطور عمليـة تعليمهـا فـي          في سهولة تطبيق أنشطة ومهارات      

  .المدارس، ويحقق أهدافها
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بعض الدراسات باستخدام التعليم اإللكتروني وأدواته في تعلـيم   وقد أوصت  
ـ ١٤٢٨ ( الحذيفي ودراسة) هـ١٤٢٥(العلوم، مثل دراسة الدريويش  واللتـين  ) هـ

  .العلوم  مقرراتتدريس في أوصيتا بوجوب دمج التعليم اإللكتروني وأدواته

وحيث إن مقررات العلوم المطورة للمرحلة قد طالها التغيير في مجاالت عدة            
ووسـائل االتـصال    ،   وأسـاليب التـدريس    قفي هذه السلسلة مثل األهداف، وطر     

داعياً أكبـر   ،إن هذا يعد من وجهة نظر الباحثة   ، وأساليب وأدوات التقويم؛ ف    التعليمية
إللكتروني ودمجه في تدريس مقررات العلوم لالسـتفادة        إلى ضرورة تطبيق التعليم ا    

من خصائصه في تحقيق أهداف المقررات المطورة وحسن تطبيقهـا بمـا يرجـع              
  .بالفائدة على مخرجات تعلم هذه المقررات

  : من خالل ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

تـدريس مقـررات العلـوم      ما أهمية وواقع استخدام التعليم اإللكتروني في        

ومعلمات العلوم  المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات التربويات         

  بمدينة مكة المكرمة؟ 
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استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات        وواقع  ما أهمية    -١
لتربويـات  رفات ا العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظـر المـش         

 ؟ ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة

ما أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في تحقيـق أهـداف مقـررات العلـوم               -٢
 ومعلمـات  رفات التربويـات  المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المش      

 ؟  بمدينة مكة المكرمة العلوم
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س مقـررات العلـوم     ما أهمية واستخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تـدري         -٣
  ومعلمـات  رفات التربويات المش بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر         المطورة

 بمدينة مكة المكرمة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسـة             -٤
 حول محاور االستبيان حسب متغير المسمى الوظيفي؟

استجابات عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -٥
  ؟الدورات التدريبةمتغير تعزى الى حول محاور االستبيان 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  -٦
  ؟عدد سنوات الخبرةحول محاور االستبيان حسب متغير 
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  : تهدف الدراسة إلى 

ام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني فـي       الكشف عن مدى أهمية وواقع استخد      -١
تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهـة نظـر            

 .المعلمات والمشرفات التربويات

الكشف عن مدى أهمية وواقع استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تـدريس             -٢
لمـات  مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة مـن وجهـة نظـر المع           

 .رفات التربوياتوالمش

التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين اسـتجابات عينـة               -٣
 الدراسة حول درجة أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في محـاور الدراسـة           

تعـزى لمتغيـرات    )  المجـاالت    – تحقيق أهداف العلوم     -الوسائل واألدوات (
 .)دورات التدريبية ال– الخبرة -المسمى الوظيفي( الدراسة
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  : تنطلق أهمية الدراسة من خالل ما يلي

 اإللكتروني يعد أحدث مـداخل تطـوير        يملفالتعأهمية الموضوع الذي تبحثه؛      •
التعليم، كما أن تطبيق التعليم اإللكتروني في تعلم مقررات العلوم المطـورات            

 مهارات التفكير، واستخدام    يعد ضرورة لنجاح هذه المقررات التي تدعم تنمية       
 . وسائل وأساليب غير تقليدية في التدريس

 يؤمل أن تفيد الدراسة القائمين على تطوير مقررات العلوم في التعرف علـى             •
 على تحديد االحتياجـات الالزمـة       دمما يساع ، واقع استخدام التعلم اإللكتروني   

تدريبية للمعلمـات    رات العلوم المطورة وتوفير دورات    لتفعيله في تدريس مقر   
 . ذلكلمساعدتهم على تحقيق

يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة القائمين على إعداد مقـررات العلـوم المطـورة               •
والمشرفات التربويات على تعليم العلم فـي التعـرف علـى أهميـة الـتعلم               
اإللكتروني في تدريسه من وجهة نظر المعلمات والمشرفات، بما يحفز علـى            

لكترونية مناسبة للمعلمات تسهم في االستفادة من هـذا النـوع   توفير بيئة تعلم ا  
 .من التعليم في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة
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 يقتصر موضوع الدراسة على استخدام التعلم اإللكتروني في         :الحد الموضوعي  •
  .مقررات العلوم

ـ         :الحد البشري  • وم بالمرحلـة    يقتصر تطبيق هذه الدراسة على معلمـات العل
  .المتوسطة والمشرفات التربويات على تعليمها

 يقتصر تطبيق هذه الدراسة على المدارس المتوسـطة للبنـات           :الحد المكاني  •
 .بمدينة مكة المكرمة
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-    ١٤٣٣الدراسـي االول   الفـصل  تطبيق هذه الدراسة خالل      تم   :الحد الزماني  •
 .  هـ١٤٣٤
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  :Electronic Educationي التعليم اإللكترون -

ذلك النوع من التعلـيم القـائم علـى الـشبكة           "نه  أب) م٢٠١١(يعرفه كنساره    
وفيه تقوم المؤسسة بتصميم موقع خاص بها أو برامج معينه          ) االنترنت(  العنكبوتية

ويتعلم المتعلم فيه عن طريق الحاسوب وفيه يتمكن من الحصول على التغذيـة             ، لها
  ٤٠ص. ك وفق جداول زمنيه محدده حسب نوع البرنامج التعليميويتم ذل، الراجعة

منظومة تعليمية لتقـديم البـرامج التعليميـة أو    "بأنه ) م ٢٠٠٥(  سالم   ويعرفه
التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفـي أي مكـان باسـتخدام تقنيـات                

ـ  اإلنترنـت (تصاالت التفاعليـة مثـل      المعلومات واال  ، البريـد   يـة وات المحل ، القن
لتوفير بيئة تعليمية تعلميـه  ) الخ.. الممغنطة، أجهزة الحاسوب، األقراص  اإللكتروني

تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عـن             
فاعـل بـين المـتعلم      بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الـذاتي والت          

  .٢٨٩ص" والمعلم
عبـر  ) إلكترونـي (تقديم محتـوى تعليمـي      " بأنه  ) م٢٠٠٥(  زيتون   رفهيعو

الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعـل             
النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنـة أم               

السرعة التي تناسب   في الوقت والمكان وب   غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم        
" ، فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل تلك الوسـائط            ظروفه وقدراته 

  .  ٢٤ص
وبناء على التعريفات السابقة يمكن للباحثة أن تعرف التعليم االلكترونـي إجرائيـا             

 ل االتـصال  ووسـائ جميـع األدوات    يتـضمن   ) الكترونـي (تقديم محتوى تعليمي    : بأنه
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تعليم مقررات  ل )االنترنت( الوسائط المعتمدة على الحاسب االلي وشبكاته        اإللكترونية عبر 
  .بما يحقق أهدافها ويحفز على تعلمهاالمتنوعة وتطبيق أنشطتها المطورة العلوم 

  : مقررات العلوم المطورة -

 يثـة الحدمقـررات العلـوم     : يقصد بمقررات العلوم المطورة في هذه الدراسـة       
والتي بدأت المملكة تطبيقها على ) McGraw Hall( والمترجمة عن شركة ماكجرو هيل

  .هـ، بعد تعريبها ومواءمتها للبيئة المحلية١٤٣١-١٤٣٠المرحلة المتوسطة منذ عام 
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  .التعليم اإللكتروني: لمبحث األولا -١

 . في المرحلة المتوسطةالعلوم المطورةتدريس مقررات :  الثانيالمبحث -٢

� �
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الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني في التعليم بـصورة         : المحور األول  -١

  .عامة

الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني في تدريس العلـوم         : المحور الثاني  -٢

 .بصورة خاصة 

  . على الدراسات السابقة ومدى االفادة منهاالتعليق  -٣
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تناول الفصل الحالي األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم استعراضها من           
خالل اإلطار النظري في مبحثين، تناول األول منهما التعليم اإللكتروني ونشأته وأهميتـه             

حث الثاني تدريس العلوم وطرقـه الحديثـة وأهـداف          ومطالبه في التدريس، وتناول المب    
مقررات العلوم المطورة في المرحلة المتوسطة، كما استعرض الفصل الدراسات الـسابقة     

  .  منهاواإلفادةق عليها وربطها بالدراسة الحالية المتعلقة بمحوري الدراسة، مع التعلي
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ولوجيا االتصال إلـى تغيـر الكثيـر مـن          أدى التطور السريع في مجال تكن     
المفاهيم حول األساليب التربوية وطـرق واسـتراتيجيات التعلـيم، وأصـبح مـن              
الضروري أن يتم تطوير المقررات الدراسية في جميع المواد بطريقة تكامليـة مـع              
الوسائل واألساليب والتقنيات التعليمية التي صار دورها في العملية التعليميـة دوراً            

سياً وليس تكميلياً أو ترفيهياً، وتبعاً لذلك تطور استخدام التقنية في التعلـيم حتـى     أسا
أصبحت هناك اتجاهات تقوم بطريقة كاملة أو جزئية على التكنولوجيا كمحور رئيس            

  . في التعليم، ومن هذه االتجاهات التعليم اإللكتروني

ا أنه يمكن استخدامه بطريقة     ويعد التعليم اإللكتروني نظاماً متكامالً للتعليم، كم      
جزئية من خالل دمجه مع التعليم في القاعات الدراسية العادية؛ كما أنه يمكن التوسع              

  . في استخدامه مع جميع المواد الدراسية، بما في ذلك العلوم

وتحاول الباحثة من خالل اإلطـار النظـري اسـتعراض أهـم المحـاور              
وني، وتدريس العلوم، واالستفادة من التعلـيم       والموضوعات المتعلقة بالتعليم اإللكتر   

  .  في تدريس مقررات العلوم المطورةاإللكتروني
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 في مجال التكنولوجيا علـى  سريعة تغيراتر، وال زال يشهد العص هذا شهد
ماتياً كبيراً أصـبحت    وجه التحديد، وتواكب مع هذا التطور التكنولوجي انفجاراً معلو        

 جديـدة إلى استراتيجيات   ) ٢٧م،٢٠١٠(معه الحاجة ملحة كما أشار الهرش وآخرون      
 يـشهدها  التي التغير وسرعة والتكنولوجي، العلمي التقدم لمواكبة التعليم مسار توجه

 األفـراد،  مـستوى  على سواء ومتطلبات أعباء وتفرض التعليم في تؤثر والتي العالم

 علـى  أو قـدراتهم،  مـن  ترفع التي المهارات واكتساب التحصيل، في أنفسهم لتنمية

 مما والمعرفة، التعلم في اإلنسان حقوق من كحق التعليم مظلة نشر في الدول مستوى

 األسـاليب  مـن  الكثير ظهرت لذلك نتيجة؛ المستدامة القومية التنمية جهود في يسهم

  . التعليم في الجديدة والوسائل

ث مفهوم التعليم اإللكتروني وأهميته، وأدواته ومتطلباتـه،        ويتناول هذا المبح  
  : وذلك على النحو التالي
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ال يوجد اتفاق كامل من البـاحثين والمتخصـصين حـول مفهـوم التعلـيم               
ودالل ) ٥٥م،٢٠٠٩(اإللكتروني، فمعظم التعريفات كما أشار الشناق وبنـي دومـي         

نظرت للمفهوم من زاويـة     ) ٤١٧م،٢٠٠٤(والحيلة) ٢٨١م،٢٠٠٧(استيتة وسرحان   
معينة حسب طبيعة االهتمام؛ فالمتخصصون في النواحي الفنيـة التقنيـة يهتمـون             
باألجهزة والبرامج، بينما يهتم التربويون باآلثار التعليمية والعالقات التربوية، ويركز          

بيئـة التعلـيم ومـدى      علماء االجتماع وعلماء النفس على تأثير هذه التقنيات فـي           
ارتباطها سلباً وإيجاباً ببناء وتكوين مجتمع المدرسة، ومدركات الفرد المتعلم؛ كمـا            

  .تهتم قطاعات األعمال بالعائد والكلفة
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إلى وجود مجموعة كبيرة    ) ٢٥م،٢٠٠٨( وفي اإلطار التربوي أشار درويش    
ر الذي أدى إلى وجود     من المرادفات اللغوية التي تشير إلى التعليم اإللكتروني، األم        

التعلم عبر شبكة االنترنت،    : صعوبة في وضع مفهوم واضح ومحدد له، والتي منها        
والتعلم الجوال، والتعلم خارج الحرم المدرسي، والتعلم البعيد أو عن بعـد، والـتعلم              

  .البدوي، والتعلم االفتراضي، والتعلم اإللكتروني، والتعليم اإللكتروني

ي تعرضت للتعليم اإللكترونـي مـن منظـور األجهـزة           ومن التعريفات الت  
؛ حيث يعرفان التعلـيم  )clark& Mayer, 2003( والبرامج تعريف كالرك وماير

العملية التعليمية التي يتم فيه استخدام مجموعة التطبيقـات الحديثـة           "اإللكتروني بأنه 
األقمـار  ، االيميـل، اإلذاعـة والتلفزيـون عبـر           المعلومات كاالنترنت  التكنولوجي

  . p11" االصطناعية، األشرطة المسموعة والمرئية، واألقراص الممغنطة

من منظور اإلعدادات ) Puteh & Hussin,2007(بينما عرفه بوته وحسين 
عرض من خاللها التعلـيم والـتعلم       المنصة أو البيئة التي ي    "والتجهيزات التقنية بأنه    

  .p1177" اجها مع شبكات االتصاالتالتفاعلي باستخدام وسائل الكترونية يمكن إدم

التعليم اإللكترونـي مـن     ) Turban,et.al.,2010( وعرف توربان وآخرون  
تجهيز وتوفير المعلومات ألغـراض تعليميـة، تدريبيـة، أو    " منظور معلوماتي بأنه 
  .p345" ألغراض إدارة المعرفة

و أسـلوب   وتكاد التعريفات التربوية تتفق على أن التعليم اإللكتروني نظـام أ          
حديث لتقديم المادة التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء كان ذلك عن            

  التعلـيم )م٢٠٠٢(بعد أو مباشرة في الفصل الدراسـي، حيـث عـرف الـشهري          
عبر شبكة االنترنـت، أو     ) المقررات الدراسية (نظام تقديم المناهج    "اإللكتروني بأنه   

، أو التلفزيـون التفـاعلي      تصناعية، أو عبر االسـطوانا    شبكة محلية، أو األقمار ال    
  .٣٨ص "للوصول إلى المتعلمين
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يسمح بإمكانيـة نقـل   "أن نظام التعليم اإللكتروني ) م٢٠٠٦( ويرى الخطيب   
وتوصيل المادة العلمية عبر وسائل متعددة دون حاجة الطالب للحضور إلـى قاعـة             

يتم تقديم المحتوى التعليمـي عـن       الصف بشكل منتظم، وفي هذا النوع من التعليم         
طريق االنترنت أو األقمار الصناعية أو األقراص الليزاريـة أو الـشبكة الـسمعية              

  .١ص"والبصرية، أو التدريب المتعمد على الحاسوب

في تعريـف   ) ٢٨٣م،٢٠٠٧( ودالل استيتة وسرحان   )م  ٢٠٠٤ ( سالمواتفق  
 البـرامج التعليميـة أو التدريبيـة        منظومة تعليمية لتقـديم   " بأنه   لتعليم اإللكتروني ا

للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باسـتخدام تقنيـات المعلومـات               
ألقـراص  ، البريد اإللكتروني، ا   القنوات المحلية اإلنترنت،  :واالتصاالت التفاعلية مثل  
مصادر  لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة ال       ؛ الخ ،الممغنطة، أجهزة الحاسوب  

 دون االلتزام بمكـان     ،بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد         
  .٢٨٩ص"محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم 

بأنه طريقة للتعليم باسـتخدام آليـات االتـصال         ) م٢٠٠٧( ويعرفه النوايسة 
من صوت وصـورة، ورسـومات      الحديثة، من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة       

وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات االنترنت، سواء كان عن بعـد أو             
في الفصل الدراسي، المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيـصال             

  .٢١٦ص "المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

أسـلوب الـتعلم المـرن      "إللكتروني بأنه التعليم ا ) م٢٠٠٩( وعرف إسماعيل 
باستخدام المستحدثات التكنولوجية وتجهيزات شبكات المعلومات عبـر االنترنـت،          
معتمداً على االتصاالت المتعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين           

  .٥٤ص "المتعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت وبأي مكان

أحد أشكال التعلـيم    " التعليم اإللكتروني بأنه  ) م٢٠١١( وعرفت سهى حسامو  
 وبرامجـه  الحاسـوب  مـن  التعليم في الحديثة االتصال آليات ستخدمعن بعد التي ت
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 ومكتبـات  بحـث  وآليات ورسومات وصورة صوت من المتعددة ووسائطه وشبكاته

 اسـتخدام  من االنترنت اتبواب وكذلك تعليمية، وبرمجيات مدمجة وأقراص الكترونية

 سواء والنقاش، الحوار وساحات االلكتروني، والموقع وااللكتروني والبريد المتصفح

؛ بهدف دراسة مقرر معين وتفاعل المتعلمين الدراسي الفصل في أم بعد عن ذلك أكان
  .٢٥٤ص" حوله

 يقدم  التيالحديثة التعلم طرق طريقة من"بأنه) م٢٠١٢( وعرفته وفاء أبو عقل
 كالحاسـوب  وحديثـة  متنوعـة  الكترونيـة  بوسـائط  التعليمي المحتوى من خاللها

 بين التواصل عملية تسهل التي االفتراضية والصفوف األكاديمية، والبوابة واإلنترنت،

 تـصل  بحيـث علمين والطالب، وبين الطالب أنفسهم، وبين الطالب والمدرسة الم

  .١٢٧ص "فائدة كبرأ و جهد وأقل وقت أقصر في للمتعلم المعلومة

يتضح من هذه التعريفات، وغيرها من التعريفات التـي تناولـت مـصطلح             
التعليم اإللكتروني، أن التعليم اإللكتروني ال يقصد به التعليم عن بعد، وإنما هو أحد              
أشكاله، والذي يمكن أن يتم تطبيقه تزامنياً، أو غير تزامني، ويمكن أن يـتم عبـر                

م أطراف العملية التعليمية بمكان أو زمان محددين، ويمكن أن          الشبكات دون أن يلتز   
يقدم عبر الشبكات في الفصل الدراسي العادي، أو من خالل فصول افتراضية، كما             
أنه يعني استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من حاسـوب وبرمجياتـه ووسـائطه،             

  . وانترنت وإمكاناتها، في التعليم الصفي العادي

يستهدف باحثة هذا االتجاه، وذلك على اعتبار أن التعليم اإللكتروني          وتتبنى ال 
؛ إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنـت           

يجمع بين إمكانات الشبكات ومستحدثات التكنولوجيات، ويمكـن أن يقـدم            فهو تعليم 
ي في أوقات العمل المدرسي أثناء التعلم       للطالب والطالبات في الفصل الدراسي العاد     

مـن  الصفي، كما يمكن أن يقدم لهم عن بعد، من خالل تمكين الطالب والطالبـات               
  . الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان
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ـ  نـوع  وانتقـاء  تطـوير  على االلكتروني التعليم نجاح محور يتوقف  يمالتعل

؛ إذ ال يصلح استخدام التعليم اإللكتروني على إطالقـه لجميـع            المناسب االلكتروني
الطالب والبيئات، ولذلك فإن هناك أنواع يتفرع لها التعلـيم اإللكترونـي، تـسمح               

  . باستخدامه بكافة الطرق التي تناسب بيئات تعليمية مختلفة

 )٢٩م،٢٠٠٨( ودرويـش  )٢٠م،٢٠١٠( وأشار كل من الل وعلياء الجندي     
ــرحان ــتيتية وس ــون) ٢٨٠م،٢٠٠٧( ودالل اس ــشهري ) ٢٨م، ٢٠٠٥( وزيت وال

  : إلى أن للتعليم اإللكتروني نمطين رئيسين هما) ٣٣هـ، ١٤٣٠(

   ) :Synchronous E-learning  المتزامن( التعليم اإللكتروني المباشر  -١

، أو  معلومـات عني أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على الشبكة العالميـة لل         يو
 لتوصيل وتبادل الدروس ومواضـيع      التعليم أون الين على الهواء أو الخط مباشرة،       

مثـل المحادثـة    .  نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة     األبحاث بين المتعلم والمعلم في    
من إيجابيـات   ، و ل ما يسمى بالفصول االفتراضية    أو تلقي الدروس من خال    ،  الفورية

تطيع الحصول من المعلم على التغذية الراجعـة المباشـرة          هذا النوع أن الطالب يس    
المحادثة، والمؤتمرات الصوتية، ومؤتمرات الفيديو، واللـوح       : ، وأهم أدواته  لدراسته

  . األبيض، وبرامج القمر الصناعي

    )Asynchronous E-learningغير المتزامن (التعليم اإللكتروني غير المباشر  -٢

ر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في الوقت نفسه          وهو التعليم غير المباش   
يحصل المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسـي          أو المكان نفسه؛ حيث     

مخطط ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريـق توظيـف              
ـ    بعض أساليب التعليم اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني       ل ، ومجموعات النقاش، ونق



 
- ١٨ -

 ويعتمد هذا التعليم على الوقت الـذي         واألقراص المدمجة   وأشرطة الفيديو،  الملفات،
  .يقضيه المتعلم للوصول إلى المهارات التي يهدف إليها الدرس

ومن إيجابيات هذا النوع أن المتعلم يحصل على الدراسـة حـسب مالئمـة              
إعـادة دراسـة    ، كذلك يستطيع الطالب      إعطائه األوقات له وبالجهد الذي يرغب في     

أما أهم السلبيات فهي عدم استطاعة      . المادة والرجوع إليها إلكترونياً كلما احتاج لذلك      
الطالب الحصول على تغذية راجعة من المعلم إالّ في وقت متأخر أو عند االنتهـاء               
من الدورة أو البرنامج، كذلك يحتاج الطالب دائما إلى تحفيز نفسه للدراسة، وذلـك              

  .دراسة انفرادية، مما يشعره بالعزلةألن معظم ال

لهذين النمطين نمط ثالث، وهـو      ) ٦٥م،٢٠٠٩( وأضاف الشناق وبني دومي   
التقنية الحديثة في التدريس    التعليم المدمج أو المتمازج، وهو التعلم الذي تُستخدم فيه          

ويتم التركيـز  ، المعتاد، والحضور في غرفة الصف   دون التخلي عن الواقع التعليمي    
ى التفاعل المباشر داخل غرفة الصف عن طريـق اسـتخدام آليـات االتـصال               عل

ويمكن وصف هذا الـتعلم بأنـه       ، الحديثة، كالحاسوب والشبكات وبوابات اإلنترنت    
الكيفية التي تُنظم بها المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم للمتعلم عـن     

 داخـل    تكنولوجيا المعلومات  أو الحديثة   طريق الوسائط المتعددة التي توفرها التقنية     
  . الفصل الدراسي العادي

 أنه يمكن للمؤسـسات  Karim& Hashim, 2004,52)(وذكر كريم وهاشم 
 التعليمية استخدام مبادئ وأساسيات وأدوات التعلم االلكتروني في فصولها الدراسـية          

   :وفق ثالث مداخل، هي

ديـة  ي في الفصول الدراسـية التقلي      كجزء مساعد أو تكميل    ااستخدام التكنولوجي  -١
 .)وجها لوجه(التي تعتمد التعليم المباشر 

فـي  ) On line(تكامل األنشطة على االنترنيت والتي تستخدمه على الخـط   -٢
 .تقديم الفصول الدراسية التقليدية وذلك لتعزيز العملية التعليمية
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ترنيـت علـى     المعلومات واالن  اتقديم فصول دراسية تعتمد كليا على تكنولوجي       -٣
 ). On line(الخط 

الفـالح،  (فـي   ) zeitz, E, et. Al., 2000:62(وأشار زيتـز وآخـرون   
  :  مختلفة للتعلم اإللكتروني، منهاإلى أن هناك أشكال) ٢هـ،١٤٣٠

محتـوى المقـرر، أو     (المشاركة في المعلومات المتواجدة في أحـد المواقـع         -١
 .)إمكانيات الموقع

اهيم الجديدة من خالل بعـض األنـشطة عبـر          إتاحة التدريب على بعض المف     -٢
 .أللعابالمحاكاة وا: الشبكات مثل

االتصال الثنائي أو المتعدد عن طريق البريـد اإللكترونـي لتحقيـق أهـداف               -٣
 .تعليمية

 .إجراء المناقشات عبر لوحة المناقشة -٤

 .إجراء مناقشات باستخدام غرفة الدردشة -٥

 .ة أو غرفة الدردشةتنظيم ساعات مكتبية باستخدام لوحة المناقش -٦

 ).مثل قواعد البيانات االلكترونية( إتاحة الخدمات المكتبية عن طريق االنترنت -٧

 .تقديم اختبارات تدريبية أو عمليات لتقويم األداء باستخدام أساليب التقويم عبر الشبكات -٨

 .إعداد الواجبات وإرسالها باألساليب االلكترونية المختلفة -٩

 ألي نمط من هذه األنمـاط بالحاجـة الفعليـة إليـه،             ويرتبط االستخدام األمثل  
وبخصائص الطالب والتجهيزات والبيئة، ونوعية التعليم، بمعنى أن اختيار نوع التعلـيم            
اإللكتروني المناسب يتم بطريقة مدروسة ومخططة وفق العديد من األسس المتعلقة ببيئة            

  . ية التعلم المقدمةالتعلم وتجهيزاتها، وخصائص الطالب واستعداداتهم ، ونوع



 
- ٢٠ -

، وذلك  )غير المتزامن ( ويمكن في تدريس العلوم استخدام النمط غير المباشر       
من خالل استفادة الطالب والطالبات من المواد المتاحة على الشبكة ومـن المواقـع              
المتخصصة، ومن التواصل مع المعلمين والمعلمات في غير أوقات الدراسة؛ كمـا            

مج داخل الفصل وفي مختبرات العلوم والحاسـب، وبـذلك        يمكن استخدام النمط المد   
دي، بمـا يحقـق أكبـر       يحدث أكبر استفادة من التعليم اإللكتروني في التدريس العا        

  . فاعلية متوقعة
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  ضـرورياً  تجعله مطلباً التي  يتسم التعلم االلكتروني بمجموعة من الخصائص       
 وإسـماعيل ) ٢٩٢م،٢٠٠٤( ، وقـد أشـار سـالم      التعليمية  لالرتقاء بالعملية  مهماًو
إلى أهم خـصائص التعلـيم اإللكترونـي،        ) ٢٦٦م،٢٠٠٩( وسليمان )٧١م،٢٠٠٩(

  :والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

حيث يتوافق مـع الخطـو   : Self-Learner Centeredمتمركز حول المتعلم  -١
يساعد علـي االعتمـاد   وينمي قدراته اإلبتكارية و    الذاتي للمتعلم ويشبع حاجاته   

 .علي النفس

 لتعدد مصادر المعرفة وإتاحة العديد من الـروابط         وذلك نظراً : Globalكوني   -٢
 .لالتصال بالمواقع المختلفة علي اإلنترنت

إذ يمكن االتصال المباشر بين المعلم والمـتعلم عـن           : Interactiveتفاعلي   -٣
، التخاطب الكتـابي  طريق التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة عدة طرق منها          

، هذا إلى جانـب تنويـع الوسـائط         ، والمؤتمرات المرئية  والتخاطب الصوتي 
المستخدمة في النوع الواحد والجمع بين أكثر من وسيط معاً لمخاطبة أكثر من             

 .حاسة بما يحسن طرق التعلم وبقاء أثره

م  يتعل  ساعة يومياً  ٢٤حيث أن المقررات متاحة علي مدار        :Availableمتاح   -٤
، وهو ما يزيد من فرص التكرار، ويقلل االعتمادية على          الفرد أينما ووقتما شاء   
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المعلم وعلى الدروس الخصوصية، ويؤكد على أهمية مـدخل الـتعلم الـذاتي             
 .والفردي

إذ تتاح الفرصة للتعاون بـين المتعلمـين بعـضهم          : Collaborativeتعاوني   -٥
، والبريـد   ل الحـوارات  البعض وكذلك المعلمين والمتعلمين وذلك مـن خـال        

مما يعمل علي تفعيل دور الطالب في الـتعلم خاصـة الطـالب             ؛  االلكتروني
 .االنطوائيين ولديهم صعوبات في التعامل وجها لوجه مع اآلخرين

مـع   حيث يسهل تعديل وتحديث المحتوي العلمي بما يتوافق        : Flexibleمرن   -٦
ما يجب أن يتم تعلمـه      ، وتوضح المرونة أهمية التركيز على       متطلبات العصر 

من خالل التعلم المنشور والموزع عبر التعليم اإللكتروني، والجمع بين أنـواع            
مختلفة من المستحدثات التكنولوجية بما يمكّن الطالب والطالبات من االشتراك          
والتعاون في تفاعالت متزامنة وغير متزامنة لتبادل وابتكار المعرفة من خالل           

 .ة على اختالف أماكن تواجدهممشكالت عالمية حقيقي

قيـاس   بإمكانيـة  يتعلـق  فيمـا  التقليدي التعليم بخاصية اإللكتروني التعليم يأخذ -٧
 .المختلفة التقويم بوسائل باالستعانة التعلم مخرجات

يتضح من هذه الخصائص أن التعليم اإللكتروني يجمع إليـه سـمات الـتعلم           
ويحرص على التعاونية، ويبني أسـاليب      اإليجابي الفعال، والذي يركز على المتعلم،       

اتصال فاعلة وناجحة في جميع االتجاهات، ويراعي الفـروق الفرديـة، ويخاطـب             
الحواس ويتعامل معها جميعاً في وقت واحد بما يحسن من عملية التعلم، ويزيد مـن               
فرص بقاء أثر التعلم، إضافة إلى أن هذا النوع من التعلم يقـضي علـى التقليديـة،     

مل بمرونة مع المواد التعليمية، وطرق واستراتيجيات التدريس، ويفتح مجـاالً           ويتعا
  . واسعاً للتعلم الذاتي والفردي
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 التعلـيم  وانتقـاء  تطـوير  علـى  يتوقـف  االلكتروني التعليم نجاح محور إن

 لمواكبـة  تواصـل الم كالتحديث ؛التعليم متطلبات تلبية حيث  منالمناسب االلكتروني

 وتطوير مستوى ليكفل المختار التعليم نظام في والضوابط المعايير ومراعاة التطورات

 غاية أو هدفاً ليست المعلومات تقنية إن إذ والتربوية، التعليمية الغايات ويحقق المتعلم

 لتوصـيل  وسيلة )٤م،٢٠١٠(  كما ذكرت زينب خلف وهاجر عليهي بل ذاتها بحد

 مـستعداً  المتعلم جعل ومنها والتربية التعليم من المعروفة األغراض قوتحقي المعرفة

 على بأخر أو بشكل تعتمد أصبحت والتي أوجهها بكل العلمية الحياة متطلبات لمواجهة

  .بسرعة المتغيرة وطبيعتها المعلومات تقنية

 إن التعليم اإللكتروني ليس هدفاً في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التعلم الفعـال             
حيث يرى أن التعليم اإللكترونـي      ) ٢٩م،٢٠٠٩( الناجح، وهذا ما أكد عليه درويش     

  : يهدف باألساس إلى

 . تحسين المدخالت -١

 . تحسين جودة العملية التعليمية -٢

 . زيادة كفاءة كل من المؤسسات والطالب -٣

 . تحقيق رضا المستفيدين من العملية التعليمية -٤

 .عليميةتوسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات الت -٥

والـشناق  ) ٣م،٢٠٠٦( والـشناق  )٢٨٦م،٢٠٠٧( وترى دالل استيتية وسرحان   
أن أهم أهداف التعليم اإللكتروني     ) ٢٩٣م،٢٠٠٤( وسالم) ٦٦م،٢٠٠٩( وبني دومي 

  : تتلخص فيما يلي

إمكانية تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعـات            -١
  .فتراضيةالتعليمية عن طريق الصفوف اال
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  .نشر التقنية في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمرالمساعدة على  -٢

إعداد جيل من المعلمين والطالب قادر على التعامل مـع التقنيـة ومهـارات               -٣
  .العصر والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم

فـة  توفير بيئة تفاعلية غنية ومتعددة المصادر تخـدم العمليـة التعليميـة بكا             -٤
 .، وتنوع في مصادر المعلوماتمحاورها

 .تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية -٥

دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمـساعدين مـن خـالل تبـادل               -٦
الخبرات التربوية واآلراء والمناقشات والحوارات الهادفة باالستعانة بقنـوات         

 .مختلفة مثل البريد االلكتروني وغرف الصف االفتراضيةاالتصال ال

 نموذجيـة  صـورة  في تقدم فالدروس ؛معيارية صورة في وتقديمه التعليم نمذجة -٧
 األسـئلة  بنـوك  ذلك أمثلة ومن ،تكرارها يمكن المتميزة التعليمية والممارسات
 الـصوت  لتقنيـات  األمثـل  واالستغالل النموذجية، الدروس وخطط النموذجية،
 . متعددة وسائط من بها يتصل وما والصورة

 العلميـة  التطـورات  يواكـب  بحيـث  التعليمية؛ العملية في المعلم دور تطوير -٨
 .والمتالحقة المستمرة والتكنولوجية

 والمحليـة،  العلمية االتصاالت شبكات خالل من الطالب اتصاالت دائرة توسيع -٩
 بمواقـع  التعليمي الموقع ربط مع للمعرفة، كمصدر المعلم على االقتصار وعدم
 . المعرفة من الطالب يستزيد كي أخرى تعليمية

 .وإدارتها التعليمية المؤسسات عمل لتنظيم تعليمية شبكات توفير  -١٠

 .بينهم الفردية الفروق مراعاة مع مختلفة عمرية فئات يناسب الذي التعليم تقديم -١١

 والمنـاهج  اتوالمـساق  المقـررات  إلنـشاء  للتغييـر  والعملي الفعلي التطبيق -١٢
 .اإللكتروني لالستخدام مهيأة لتصبح الحالية المناهج وتطوير اإللكترونية،
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 تحديثها وسهولة معاً والطالب للمعلم ةاإللكتروني بصورتها التعليمية الحقيبة تقديم -١٣

 .المناهج تطوير إدارة قبل من مركزياً

ى إلى إحداث   إن هذه األهداف في جملتها تعبر عن كون التعليم اإللكتروني يسع          
تغيير جذري في بنية المنظومة التعليمية، بدءاً من المعارف، ووصوالً إلى تحقيـق              
جودة العملية التعليمية كما تخطط لها األنظمة التعليمية المعاصرة، وهو األمر الـذي           
يفرض على المؤسسات واألنظمة التعليمية أن تعمل على تخطيط التعليم اإللكتروني           

ولو تدريجياً بما يتناسب مع إمكانيتها، سـعياً إلـى تحقيـق تكيـف              واالستفادة منه،   
تدريجي مع التطورات التقنية التي باتت سمة العـصر، والتـي انعكـس وجودهـا               

  .ودورها وأثرها على التربية والتعليم بصورة كبيرة خالل الفترة األخيرة
� �
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 وهو من األنظمة التي     ليب التعليم الحديثة،  يعد التعليم اإللكتروني من أهم أسا     
اتفق كثير من الباحثين على أهميتها في تطوير التعليم ودفعه إلـى اإلمـام وتغييـر                
النظرة التقليدية والجمود الذي أحاط بالعملية التعليمية لفترات طويلة، كما أنه سـاعد             

ـ  الـشناق وب   في حل الكثير من مشكالت التعليم، وفي هذا الصدد ذكـر             دومـي  ين
 يساعد في حل مـشكلة االنفجـار المعرفـي،           أن التعليم اإللكتروني   )١١م،٢٠٠٩(

كما أنه سـاهم فـي   واإلقبال المتزايد على التعليم، وتوسيع فرص القبول في التعليم،    
عالج مشكالت مثل الفروق الفردية ونقص المعلمين المـدربين والمـؤهلين علميـاً             

 إلـى أن التعلـيم      )٣٤ م،٢٠٠٤( يماء الجـودر  شوتربوياً، باإلضافة لذلك أشارت     
زيـادة  مـع    على تحصيل المتعلمين لشتى المقررات       اإللكتروني أظهر تأثيراً إيجابياً   

  .دافعيتهم، وتنمية اإلبداع لدى كل من المتعلم والمعلم

 أداة دافعـة     أن التعليم اإللكتروني يعـد     )١٤هـ،  ١٤٣٠(وترى مريم الفالح    
 كما أنه يزيد مـن فاعليـة        ، على تنمية االحتراف في التعليم     بطريقة ديناميكية تعمل  
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التعليم إلى درجة كبيرة، ويقلل من التكلفة والوقت الالزم للتـدريب، ويـساعد فـي               
  .تطوير المعرفة لمواجهة تحديات العصر

) ٧م،  ٢٠٠٨(ويعد التعليم اإللكتروني طريقة فاعلة في التعليم؛ فقد أشار كنسارة           
اإللكتروني يجمع بين النقل الرقمى للمحتوى وتـوفر الـدعم والخـدمات          إلى أن التعليم    

التعليمية، والمقصود بتوفير الدعم هو دور المعلم في دعم ومـساعدة المـتعلم فـي أي                
وقت، وهذا يميز التعليم اإللكتروني عن التعليم بالحاسـوب كمجـرد وسـيلة عـرض               

 في الحصول على المعلـم والوصـول   تعليمية؛ فقد أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة  
  .إليه في أسرع وقت خارج أوقات العمل الرسمية

ونظراً ألهمية التعليم اإللكتروني فقد تناوله العديـد مـن البـاحثين والدارسـين         
للوقوف على أهميته التطبيقية وتأثيره في العملية التعليمية؛ حيث أشارت دراسات زيـن             

  وكـاريوكي وبولـسون   (Ross & Casey,2000)وروس وكيسي ) م٢٠٠٦(الدين 
(Kariuki & Paulson,2001) إلى أهمية التعلم اإللكتروني في تحسين فاعلية العملية 

التعليمية وفي تحقيق األهداف وتعزيز المشاركة اإليجابية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعليـة            
؛ كمـا    المجتمـع   نشر التقنية الحديثة في    باإلضافة إلى المساعدة على   ، متعددة المصادر 

إلـى أن  ) (Morse& Suktrisul,2006أشارت دراسة كل من مـورس وسكترسـل   
تطبيقات التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية كانت فاعلة من وجهة نظر المعلمـين             
والطالب على حد سواء، وأنه أدى إلى زيادة التحصيل؛ وذكر كل من لينون وميـرار                

),2003 Maurer Lennon& ( تخدام التعليم اإللكتروني قد أدى لتحوالت كبيرة       أن اس
إلـى أن التعلـيم     ) ٥هـ،١٤٢٤(وملحوظة في أساليب التدريس التقليدية، وأشار النملة        

الهـابس  (كما توصلت دراسة    اإللكتروني قدم حلوالً مثالية للتخلص من الفروق الفردية؛         
إلـى أن بنـاء     ) ٣٢-١، م ١٩٩٩، الموسى(ودراسة  ، )١٩٩-١٧٦،م٢٠٠٠، والكندري

يساعد على إيجاد منهج متميـز يـستخدم   " اإلنترنت"منهج على شبكة المعلومات الدولية   
 . الستثارة المتعلمين وزيادة دافعيتهم نحو التعلم      الصوت والحركة والصورة والنص معاً    
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إلى أن استخدام التعليم اإللكتروني يزيد من فاعلية         ) Jebeile 2003,( وأشار جبـيل   
 التربوية، وينمي سمات االبتكار لديهم ولدى المعلمين والطالب على حد سواء؛            القيادات

مع ما ينعكس على العملية التعليمية بصورة عامة؛ إذ أنه يوجـه اقتـصاديات التعلـيم                
  . بصورة إيجابية

وال شك أيضاً أن تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس يؤدي إلـى تطـوير        
اقم اإلداري، ويغير من طريقة إدارة الوقت والـسجالت،         أداء التنظيم المدرسي والط   

الستخدام نظم إدارة   ) ,Hall 2002 249,( هذا إلى جانب أنه سيؤدي كما أشار هال       
التعلم، والتي يتم من خاللها التعامل اإللكتروني مع الـسجالت والنتـائج، وأنظمـة              

يوفر لها الكثير من    اإلحصاء وغيرها، مما ينعكس إيجاباً على مستوى أداء اإلدارة و         
  .الكلفة والجهد والوقت، مع إمكانيات التطوير المتاحة، وأساليب الرقابة المتطورة 

 & Urdan)وهناك العديد من الفوائـد التـي أشـار إليهـا أوردان وويقـر      

Wagger,2000)  ـ و )٢٠٣هــ،  ١٤٢٨( الخزندار نائلة و ) ٢٢٠م،٢٠٠٨( سةالنواي
 : ، وأهم هذه الفوائد)٤م،٢٠١٠( وهاجر عليزينب خلف و) ٦٢م،٢٠٠٩( وإسماعيل

حيث يتيحها الالزمة، والمواد المعامل كلفة ارتفاع مشكلة اإللكتروني التعليميحل  -١
  .بطريقة افتراضية

  . يحل مشكلة األعداد الكبيرة في المدارس -٢

عندما تم تغيير القاعة الدراسـية التقليديـة       % ٧٠-٥٠خفض التكاليف بنسبة    ي -٣
  . التعليم االلكتروني  أساليبإلى قاعة تستخدم

أن اعتماد التعليم االلكتروني للتعليم الذاتي من قبل الدارسين والمتدربين سوف            -٤
يفسح لهم المجال لتقرير نوع ومدى المهارات والمعرفة التي يحتاجونها علـى            

  .ضوء خططهم المستقبلية أو طبيعة األعمال المكلفين بها في المنظمة
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بالتعليم االلكتروني عن التعليم التقليدي لما يمتاز به من         يفضل معظم الملتحقين     -٥
مرونة في الوقت، والمكان، والمحتوى إضافة إلى الـسرعة المطلوبـة علـى             

  .ضوء الجدول الزمني الشخصي للدارس

 على التحديث الـسريع للمقـررات والمتـزامن مـع            االلكتروني يعتمد التعليم  -٦
  .فةالتغييرات الحاصلة في المعلومات والمعر

إن استخدام تقنيات التعليم االلكتروني يساعد على إمكانية ضبط القاعة الدراسية            -٧
 .ني عنه القاعة الدراسية القليديةبنسبة كبيرة في التعليم االلكترو

   . في جميع االتجاهاتاالتصال إمكانية زيادة -٨

 من االستفادة فرص من يزيد مما للطالب، المختلفة النظر وجهات في المساهمة -٩

  .والمقترحات آلراءا
 للطالـب  كاملـة  الفرصـة  التعليم من النوع هذا يتيح حيث بالمساواة؛ اإلحساس -١٠

  .للمشاركة والتعبير عن رأيه
  .المعلم إلى الوصول سهولة -١١
  .التدريس طريقة تحوير إمكانية -١٢
  .التعليم أساليب مختلف مالئمة -١٣

لتي تـنعكس   يتضح مما سبق أن التعليم اإللكتروني يحقق الكثير من الفوائد ا          
بصورة رئيسة على فاعلية العملية التعليمية، وعلى التدريس وتحقيق أهدافـه، بمـا             
ينمي عملية التحصيل ويؤثر إيجاباً في القدرات، ويزيـد مـن مهـارات الطـالب               
والطالبات في استخدام مصادرا لتعلم المختلفة؛ كما أن التعلـيم اإللكترونـي يـوفر              

ير من المدارس والدول الرتفاع كلفتها، األمـر        مصادر تعلم يصعب توفيرها في كث     
الذي يحقق جودة التعليم، ويقلل التكاليف، ويحافظ على الوقت، ويحل الكثيـر مـن              

  . عليم في الفصول الدراسية العاديةالمشكالت التي ترتبط بالت
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، ربمـا   لعلوم ذات فاعلية  وتعد أهمية استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس ا       
خدامه في تدريس المواد والمقررات األخـرى، وذلـك لكونـه يمكـن             أكبر من است  

المعلمين والمعلمات والطالب والطالبات من استخدام مصادر تعلـم كـالمختبرات،           
والمواد العلمية المختلفة، والتجارب الفيزيائية، والبيئـات الفـضائية االفتراضـية،           

 مستحيالً فـي البيئـة      والخصائص الطبيعية لبعض المواد الخطرة، وهو يعد بعضه       
التعليمية العادية مهما كانت تكاليفه ممكنة، وبذلك يحقق التعلـيم اإللكترونـي بعـد              
الواقعية في تعليم العلوم ويصل بالطالب والطالبات إلـى الممارسـة االفتراضـية             
المطابقة للواقع بما يحسن من تعلم العلوم وينعكس على نتاج التعلم بصورة عامـة،              

  . ة العلوم ودورها وتطبيقاتها في الحياة وعلى أهمي
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تعددت تطبيقات ومجاالت التعليم اإللكتروني بشكل متـسارع تناسـب مـع            
وفـي هـذا الـصدد أشـار زيتـون          ،   المذهل في تطبيقات الحاسب اآللـي      التطور

وبيئات التعلـيم   أكثر تطبيقات    إلى أن ) ٤٠هـ،  ١٤٣٠( والشهري) ١٤٣م،٢٠٠٥(
   :اإللكتروني تتمثل في التطبيقات التالية

 تتكون الواقع، أرض على موجودة دراسة أماكن عن عبارة وهي :الواقعيةالبيئة  . ١

 فيهـا  يتـوفر  أنـه  إال وتجهيزات، وأسقف حوائط من التقليدية البيئة مكونات من

 ،اتـصاالت و وبرمجيات، حاسب أجهزة من اإللكتروني، بالتعليم خاصة تجهيزات
  : يلي ما اإللكتروني، للتعليم الواقعية البيئات أمثلة ومن

 بـاألجهزة  المـزود  العـادي  الدراسـي  الفـصل  به ويقصد: الدراسي الفصل -
 إلـى  وينقـسم  اإللكترونـي،  التعليم الستخدام الالزمة واالتصاالت والبرمجيات

 بعـدد  حاسب بأجهزة المزود الفصل وهو :كامل إلكتروني دراسي فصل، نوعين
 الجهـاز  هـذا  يـصبح  بحيث الصف؛ دارةإ ببرامج مزود للمعلم وجهاز الطالب
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والنوع الثاني هو . المدرسة في الداخلية بالشبكة ومتصل ( Sever )عن  عبارة
 جهـاز  فقـط  فيـه  يوفر الذي الفصل ، وهوجزئيال لكترونياإل دراسيال فصلال

 البيانـات،  عـرض  هازوج المدرسة، في الداخلية بالشبكة متصل للمعلم حاسب
  .الدراسي الفصل مقدمة في مستقلة عرض وشاشة

 مثاليـة  بيئـة  فيـه  يتوفر الذي الدراسية الفصول أحد به ويقصد :الحاسب معمل -
 أجهـزة  مـن  كاف عدد توفر خالل من التعليم، في واإلنترنت الحاسب لتوظيف
 معلم ملالمع هذا على ويشرف جيدة، اتصاالت وشبكة وملحقاتها، اآللي الحاسب

 .مختص فني أو الحاسب

تفـاعلي يتـيح للمعلـم       الفصل الذكي هو فصل      :الصفوف اإللكترونية الذكية   -
عليمية وتسهيل أسـاليب التعلـيم      االستفادة من التقنية بشكل فاعل في العملية الت       

زيـادة القـدرة     والمحصلة هي ، التعلم بشكل إيجابي من خالل دمجها بالتقنية      و
 .التحصيلية للطالب

صيغة تعليمية عـصرية إلنتـاج      أو التعليم االفتراضي، وهو     : االفتراضيةبيئة  ال . ٢
تكون فـي الوقـت     ، والتي   مقررات الدراسية العصرية بال ورق    ونشر المواد وال  

تفريد التعليم،  : على مجموعة من المبادئ، من أهمها     رتكز  نفسه عالية الجودة، وي   
 والـتعلم الـذاتي، وديمقراطيـة       وضبط المتعلم لعملية التعلم، والتعليم المستمر،     

 :  التعليم، ومن تطبيقاته

  هو تكنولوجيا تتيح إنـشاء بيئـة مـشابهة للحقيقـة بواسـطة            : الواقع االفتراضي  -
وذلك بواسطة شاشة الحاسـب أو الـسماعات المجـسمة للـصوت أو             ،  الحاسوب
سان ألماكن ال يمكن لإلن تعتمد على تقديم صورة مشابهة للواقع في وهي ،النظارات
بيئة تفاعليه ثالثيه األبعاد مصممة بواسطة برامج : أو هو. إنشاؤها إليها أو الوصول

 بحيث يبـدو    ؛في عالم وهمي   االفتراضي بالمستخدم ويدخله   كمبيوترية ،يحيط الواقع  
تكمن أهمية الواقع االفتراضي في أنه مثل الواقع الحقيقـي      و. واقعي هذا العالم وكأنه  
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 فمـن   ؛ ظروفه وصعوبته  تفعالة لمحاكاة الواقع مهما كان     سيلة فهو يعتبر و   ؛كأنه هو 
أو  كي الواقع ال يمكن للفـرد الوصـول إليهـا         اتح خالله يمكن تكوين بيئات مختلفة    

ال يمكن للفرد المتعلم في بيئة المدرسة أن يعيش           فالبيئة الفضائية  ؛التعايش معها مثالً  
ي تكوين بيئة تماثل البيئـة الفـضائية   االفتراضي ف ، وهنا يأتي دور الواقعبها واقعياً

 .في البيئة الحقيقة وتمكن الفرد من التفاعل معها وكأنه

وسيلة من الوسائل الرئيسة في تقديم المحاضـرات علـى           :الفصول االفتراضية  -
اإلنترنت، وهي فصول دراسية ذكية تتوافر فيها العناصر األساسية التي يحتاجها           

عـد  دى الوسائل الرئيسة في نظام التعليم عـن ب كل من المعلم والطالب، وهي إح   
 .تقنية متقدمة وتعتبر المستقبل في عالم التدريب والتعليم، وتعد المفتوح التفاعلي

هي عملية تقليد محكم لسلوك أو موقف أو ظـاهرة أو نظـام      :المحاكاة الحاسوبية  -
حقيقي من خالل إنشاء نموذج لذلك النظـام، وإعطـاء هـذا النمـوذج بعـض                

تغيرات، ومحاولة التنبؤ بسلوك هذا النظام نتيجة لهذه المتغيـرات، وتتطلـب            الم
عملية المحاكاة وجود نظام حقيقي مادي أو واقعي، يتصف بالديناميكية والمرونة           

  . ويسير وفق قواعد محددة بطريقة تمثيلية

يتضح مما سبق أن تطبيقات التعليم اإللكتروني متاحة لكٍل من البيئة الواقعيـة،             
ي في المدرسة العادية، وللبيئة االفتراضية، أي عبر االنترنت والـشبكات، وذلـك             أ

يشير إلى سمة من سمات هذا النوع من التعلم، وهي المرونة في التطبيق، وإمكانيـة      
إتاحـة  االستفادة الجزئية أو الكلية من إمكاناته ونماذجه ومعطياته، وهو مـا يعنـي              

بأساليب واستراتيجيات مختلفة؛ فمـن الممكـن       الفرصة للتطبيق في بيئات وأنظمة و     
استخدامه جزئياً داخل الفصول العادية، أو بطريقة متكاملة من خالل تحويلهـا إلـى              
فصول ذكية، أو من خالل استخدام محدد في مختبرات الحاسب، أو استخدام خارجي             

  .ةمن خالل التعلم الذاتي في البيئة االفتراضي
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االختيارات التي تمكن المـتعلم مـن       تعدد األدوات و  ب التعليم اإللكتروني    يتميز
، بل والتي تتيح تعدد بيئات وتنوع أنماط        زمان المناسب له  الالتعلم في أي مكان وفي      

  . التعلم اإللكتروني بما يمكن معه التوسع في استخدام التعلم اإللكتروني وتطبيقاته

أدوات التعليم اإللكترونـي تعتبـر      إلى أن   ) ٨ هـ،١٤٢٩(  وأشار زين الدين  
والتي تتوفر فـي الفـصل الدراسـي          لوجه ضرورة لنقل خصائص االتصال وجهاً    

التقليدي مع تطوير طرق التدريس حتى تتسم بالتفاعليـة والمرونـة، ونقـل هـذه               
وهذه األدوات هي التـي تنقـل       عد القائم على الشبكات،     ن ب عالخصائص إلى التعليم    

م إلى الواقع االفتراضي بنفس خصائص الواقع الحقيقي باستثناء وحدة المكـان            المتعل
ومن خالل هذه األدوات ينـشأ      . في جميع الحاالت، ووحدة الزمان في حاالت أخرى       
 لهم خصائص وميول وأهـداف      ما يسمي بالمجتمعات االفتراضية التي تجمع أفراداً      
عهم مكان محـدد المعـالم يمكـن        واحدة تقريبا في اتصال وتفاعل دائم دون أن يجم        

هو المواقع اإللكتروني الذي يجمع بينهم،      ، وصفه وتحديده سوى أنه مكان افتراضي     
ويصل بينهم أيضا من خالل أدوات االتصال والتفاعل والتي يمكن استخدامها هـي             

  .نفس الوقت باعتبارها أدوات للتعليم والتعلم

بين  Interactive والتفاعل  Communication االتصال وتوفر هذه األدوات  
 التصال الشخـصي، ومـع الغيـر فـي االتـصال الجمعـي            ، في ا  المتعلم والمعلم 

 Communication Group أو طلب المساعدة من األقـران  ، بتوجهات من المعلم
  .أو اآلخرين قبل االتصال بالمعلم

وعبـد  ) ١٢هــ،   ١٤٢٩( زين الـدين  و) ٤٢٩م،٢٠٠٩( وقد أشار إسماعيل  
والموسى والمبـارك   ) ٣٠٩م،٢٠٠٧( ودالل استيتية وسرحان  ) ٦٩م،٢٠٠٨(العزيز  

إلى أهم أدوات التعليم اإللكتروني، والتي يمكـن تقـسيمها وفقـاً            ) ١٢٢م،  ٢٠٠٥(
  : لتوقيتها كالتالي
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  : أدوات التعليم االلكتروني المتزامن-١

 وبـرامج المحادثـة   يستخدم في مؤتمرات الفيديو: Whit Board اللوح األبيض -
  :  فيما يليفي التعلم االلكتروني ويستخدم، لصفوف االفتراضيةوا

 .توضيح مفاهيم صعبة من خالل رسوم توضيحية للطالب من قبل المعلم  -أ 

 .تفاعل الطالب مع بعضهم ومع المعلم  -ب 

 .تسهيل عملية التعلم التشاركي، فالطالب يكتب ويضيف آخر وآخر يعلق وهكذا -ج 

تربط هذه التقنية المـشرفين     :  Videoconferencingالمؤتمرات عبر الفيديو     -
المختصين واألكاديميين مع طالبهم في مواقع متفرقة وبعيدة من خـالل شـبكة             

ويستطيع كل طالب متواجد بطرفيـة محـددة أن يـرى            .تلفزيونية عالية القدرة  
 .عملية تفاعل وتوفر. ويسمع المختص والمرشد األكاديمي مع مادته العلمية

وهي تقنية إلكترونية تستخدم : Audio conferencing المؤتمرات عبر الصوت -
) المحاضر ( هاتفاً عادياً وآلية للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية توصل المتحدث         

تعتبـر تقنيـة المـؤتمرات      في أماكن متفرقـة، و    ) الطالب(تقبلين  بعدد من المس  
 .رات الفيديو وأبسط نظاماً ومرونةالمسموعة أقل تكلفة مقارنة بمؤتم

إحدى أدوات االتصال الفوري من خـالل  :Chatting Rooms ف الدردشةغر -
 : ، وتستخدم في التعليم اإللكتروني فيما يليالرسائل النصية المتزامنة

 .لمعلمين حول خبراتهم في التدريسمحاورة بين ا    -أ 

 . أو بين الطالب أو بين المعلمينمناقشات بين المعلمين والطالب  -ب 

 . بين الطالبتقديم المساعدة الفورية   -ج 

وهي توظيف بـرامج األقمـار     :satellite Programs برامج القمر الصناعي -
الصناعية المقترنة بنظم الحاسب اآللي والمتـصلة بخـط مباشـر مـع شـبكة               
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 مما يسهل إمكانية االستفادة من القنـوات الـسمعية والبـصرية فـي              ؛اتصاالت
 وفي هذه التقنية يتوحـد      ،يوية ويجعلها أكثر تفاعالً وح    ،عمليات التدريس والتعليم  

 ألن  ؛محتوى التعليم وطريقته في جميع أنحاء البالد أو المنطقة المعنية بـالتعليم           
 شريطة أن تزود جميع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال وبـث           ،مصدرها واحد 

 .خاصة متوافقة مع النظام المستخدم

  :أدوات التعليم االلكتروني غير المتزامن -٢

تتكون من صفحات الكترونية تحـوي  : World wide web  نسيجيةالشبكة ال  -
وهي بوابـة   ، Hyper Link نصوص ورسوم ومقاطع وصور وروابط تشعبيه

 :، وتستخدم في التعليم اإللكتروني فيما يليلكثير من خدمات االنترنت األخرى

 .نشر المقررات والمحاضرات  -أ 

 .تقديم األنشطة والتدريبات  -ب 

 .نشر الكتب الكترونية -ج 

 .توفير مصادر المعلومات -د 

 .بعة األخبار التعليمية العالميةمتا  -ه 

 .توفير مواقع لالختبارات واألسئلة -و  

هو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائق باستخدام        : E-mailالبريد االلكتروني  -
الحاسب من خالل شبكة االنترنت، ويشير العديد مـن البـاحثين إلـى أن البريـد                

، ويمكـن   ر خدمات االنترنت استخداماً ويرجع ذلك إلى سـهولته        االلكتروني من أكث  
إرفاق ملفات بأنواع مختلفة مع الرسالة، ويمكـن االشـتراك فـي قـوائم بريديـة                

 :متخصصة الستقبال رسائل دورية، ويستخدم في التعليم اإللكتروني فيما يلي

 .إرسال المعلم تكاليف للطالب  -أ 
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 ).وعالميةمحلية (مات بين الطالب تبادل المعلو  -ب 

 .ل الطالب والمعلمين مع الخبراء تواص  -ج 

 . عرض نتائج الطالب -د 

 .تواصل المعلمين مع بعضهم   -هـ

وتختص هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى :  File Exchange نقل الملفات -
آخر متصل معه عبر شبكة االنترنت أو من الشبكة النسيجية للمعلومـات إلـى              

 : التعليم اإللكتروني فيما يلي، ويستخدم في حاسب شخصي

 .والتقارير بين الطالب والمعلمينإرسال تكاليف للطالب واالختبارات   -أ 

 .لتجارب والدراسات والمقاالتجلب الكتب والمراجع والبحوث وا  -ب 

 .تبادل الخبرات والتقارير بين المعلمين -ج 

وهي عبارة عن أقراص يـتم فيهـا تجهيـز المنـاهج            : CD األقراص المدمجة  -
سية أو المواد التعليمية وتحميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقـت            الدرا

 فـيمكن أن    ؛الحاجة، كما تتعدد أشكال المادة التعليمية على األقراص المدمجـة         
تستخدم كفلم فيديو تعليمي مصحوباً بالصوت أو لعرض عدد من آالف الصفحات            

 الصور الثابتة والفيـديو     من كتاب أو مرجع ما أو لمزيج من المواد المكتوبة مع          
 ).صور متحركة(
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أصبح التعليم اإللكتروني مطلباً معاصراً يجب أن تـسعى إليـه المؤسـسات             
التعليمية، وينبغي أن تتجهز بالمتطلبات الالزمة لتطبيق هذا النوع المهم من التعلـيم،       

السريع في العالم المعاصـر، وقـد أشـار         بحيث تتمكن من مواكبة التطور والتغير       
إلى بعض المتطلبـات الـالزم توفيرهـا        ) ٣م،  ٢٠٠٣(  والفرا )٥م،٢٠٠٦( اقالشن

  : لتطبيق التعليم اإللكتروني، وأهمها
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  .بناء رؤية وخطة للتعلم اإللكتروني وفق فلسفة المنهج واإلمكانات -١

مثـل شـبكة    تجهيزات البنية التحتية من حاسبات وبرمجيات وشبكات اتصال          -٢
  ).LAN(اإلنترنت والشبكة المحلية 

تطوير العنصر البشري من حيث تأهيـل المـشرفين والمـدراء والمعلمـين              -٣
  .والطالب والفريق التنفيذي في المدرسة

  .تطوير محتوى رقمي تفاعلي وفق معايير التعلم اإللكتروني -٤

عليميـة،  نظم إدارة ت  : تطوير بوابة تعليمية تفاعلية على اإلنترنت تحتوي على        -٥
نظم إدارة مدرسية، محتوى رقمي تفاعلي متماشي مع المحتوى الوطني، نظـم            

 .تأليف وتصميم الوحدات التعليمية، نظم اختبارات وقياس ونظم دعم

وتعد عملية إعداد وتطوير برامج ومناهج التعلم االلكتروني من أهم متطلبـات             -٦
كبيـر وخبـراء    تطبيق التعلم االلكتروني، حيث تتطلب هـذه العمليـة جهـد            

  .ومختصين في التصميم والبرمجة

 التقليدية بالطرق التعليم من االنتقال أن) ١٥٧ ،م ٢٠٠١ ( الجرف ريما ذكرتو

 اتخـاذ  يتطلب – جزئيا أو كليا سواء - التكنولوجيا على المعتمد اإللكتروني التعليم إلى

  :منها ، طويل وجهد وقت إلى تحتاج خطوات عدة

 التكنولوجيا تجعل بحيث والجامعات المدارس مستوى على التعليم سياسة تعديل -١

 .المراحل جميع في التعليمية العلمية في أساسية أداة

 التطـوير  عمليـة  تتولى التعليمية المنطقة أو الجامعة مستوى على لجنة تشكيل -٢

 مثـل  مجاالت عدة في المتخصصين من مجموعة يضم عمل، فريق من تتكون

 .التعليم وتكنولوجيا المناهج تطوير

 األجهـزة  حصر أي الجامعة، أو المدرسة في التكنولوجيا استخدام واقع دراسة -٣

 .فيها المتوفرة التعليمية والبرامج
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 واسـتخدام  التعليم في التكنولوجيا لدمج وتشجيعها الجامعة أو المدرسة إدارة دعم -٤
 .لها المعلمين

 علـى  التعلـيم  فـي  التكنولوجيا لدمج األمد طويلة شاملة خطة أو تصور وضع -٥

 .المختلفة والمراحل والصفوف المختلفة المقررات مستوى

 ؛المختلفـة  والصفوف المقررات تدريس في الدمج خطة لتنفيذ زمنية مدة تحديد -٦
 صـغيرة  خطـوات  مـن  منهـا  كل تتكون مراحل على الدمج عملية تتم بحيث

 .متدرجة

 األجهـزة  شراء فتكالي ولتغطية التعليم، في التكنولوجيا لدمج ميزانية تخصيص -٧

 .والمدربين الخبراء وتوظيف المعلمين، تدريب ونفقات والبرامج

 وما حاسب بأجهزة والمدارس الجامعات تزويد تشمل تحتية تكنولوجية بنية إنشاء -٨
 متعـددة  وسائط ذات حاسب معامل وتوفير تعليمية، وبرامج أجهزة من يصاحبها
 إذا- القديمة األجهزة واستبدال والمدارس، الجامعات إلى اإلنترنت خدمة وإيصال

 .متطورة حديثة أخرى بأجهزة -موجودة كانت

 ذلك ويتم التعليم، في واإلنترنت الحاسب استخدام على والمعلمين الطالب تدريب -٩

 الالزمـة  التمديـدات  وعمـل  الحاسب بأجهزة الجامعة أو المدرسة تزويد بعد

 .مباشرة

 المنطقـة  أو الجامعة في التكنولوجيا على المعتمدة المناهج لتصميم مركز إنشاء -١٠

 متعـددة  إلكترونية مناهج بإعداد يقوم المتخصصين، من فريق به يعمل التعليمية

 أو معتمـدة  كانـت  سواء المختلفة وللصفوف المختلفة التخصصات في الوسائط

 .اإلنترنت على معتمدة غير

 المعلمين استخدام أثناء دائمة بصورة والشبكة األجهزة وصيانة الفني الدعم توفير -١١
 اسـتخدامهم  أثناء أو التدريب أثناء المعلمون يواجه قد إذ .التعليم في للتكنولوجيا
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 االتـصال  توقف الطباعة، مشكالت مثل المشكالت بعض التعليم في التكنولوجيا
 .اإللكتروني البريد فتح على القدرة عدم فجأة، باإلنترنت

 التعلـيم اإللكترونـي فـي      متطلبـات تطبيـق   ) ١٣م،٢٠٠٥(وقسم عبد الحي    
  : يمية إلى خمسة متطلبات رئيسة، هيالمؤسسات التعل

 أجهـزة  ومعاملها ومكاتبها بفصولها المدرسة تجهيز في متمثلة: مادية متطلبات -١

 اإللكترونيـة  والـشاشات ) شو داتا( عرض أجهزة مثل وملحقاته اآللي الحاسب

 العنكبوتيـة  بالـشبكة  بطةمرت داخلية انترنت بشبكة المدرسة مرافق كافة وربط

  . معلم لكل محمول حاسب جهاز توفير كذلك، وةالعالمي

 لتحقيق وخاصة عامة برمجيات إلى اإللكتروني التعليم يحتاج: برمجية متطلبات -٢

 االتـصاالت  برامج من المعروفة االتلمجا في تتمثل العامة والبرمجيات أهدافه

 وبرامج ،العالم في مكان أي في األمور بأولياء االتصال وكذلك ،المدارس داخل

 خصيصاً تصمم خاصة برامج إلى إضافة؛اإللكترونية والجداول المتعددة الوسائط

 المعلم يحتاجها التي الرقمية المواد، وكذلك الفصل وإدارة واالختبارات للدروس

 مـن  الرقمية والكتب الموسوعات ومراجع )االلكتروني الكتاب( مواد شكل على

  .للدرس المساندة اإليضاحية والعروض والفالشات واألقالم ورالص مثل وسائل

 في المساندة الخدمات يقدم فني جهاز إلى اإللكتروني التعليم يحتاج: فنية متطلبات -٣

 التعلـيم  عمليـة  تحتاجها التي واألدوات التصميمات موتقدي والبرمجة الصيانة

  . العمل رأس على للمعلمين المستمر التدريب وكذلك

 لـدى  الحاسبية المهارات مننمطاً  اإللكتروني التعليم يحتاج:  مهارية تمتطلبا -٤

 هـذا  ويصاحب اإللكتروني التعليم تطبيق إلى منطلقاً لتكون والمعلمين الطالب

  .المستجدات ومتابعة المهارات لتطوير مستمر وتعليم تدريب التطبيق
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 والمتابعة للتخطيط إدارياً جهازاً ننشئ أن المدرسة في يفترض: إدارية متطلبات -٥

 بتنظيم الجهاز ذلك يفيعتن ؛التعليمية اإللكترونية األنشطة لكافة والتطوير والتقويم

  .العلم سير تواجه التي المشكالت ومتابعة ودراسة المستمر والتعليم التدريب

 المتطلبات عبارة عن خطوات الزمة للتحـول نحـو      ن توفير أيتضح مما سبق    
ي في المدارس، واالستفادة من هذا التوجـه فـي الفـصول            تطبيق التعليم اإللكترون  

العادية، وهي تركز على أسس، تتمثل في توفير البنية التحتية الالزمة لتنفيذ التعلـيم              
اإللكتروني واالستفادة منه في المدارس، وتوفير األجهزة والبرمجيـات والـشبكات،           

 إداريـين ومعلمـين     وتدريب وتأهيل مستخدمي ومستفيدي التعليم اإللكتروني، مـن       
وطالب؛ مع ضرورة أن يكون التطوير في المنظومة التعليميـة متكـامالً لتطبيـق              

  . التعليم اإللكتروني
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 هو نوع مـن     - كما مر في المبحث األول من هذا الفصل        -التعليم اإللكتروني 
غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيـات الحاسـب        يستهدف إيجاد بيئة تفاعلية     التعلم  

، ويمكن  قنياتيجمع بين إمكانات الشبكات ومستحدثات الت      ؛ فهو تعليم  اآللي واإلنترنت 
أن يقدم للطالب والطالبات في الفصل الدراسي العادي في أوقات العمل المدرسـي             

كـين الطـالب    أثناء التعلم الصفي، كما يمكن أن يقدم لهم عن بعد، مـن خـالل تم              
  .من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكانوالطالبات 

ــشهري  ــار ال ــد أش ـــ،١٤٣٠(وق ــي) ٥٦ه ـــ،١٤٣٠(والحجيل ) ٢٣ه
إلى أهم تطبيقات التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم ، ومن هذه           )  م٢٠٠٦(وديلون
  : التطبيقات

  :المختبر االفتراضي -١

باستخدام تقنية   ه المختبرات في تجارب محاكاة    يستخدم الحاسب المعملي في هذ    
الواقع االفتراضي أي أن بعض التجارب التي يصعب إجراؤها عمليا يمكن إجراؤها            
على الحاسب باستخدام برامج معدة لهذا الغرض، وبذلك يقـوم الطالـب بدراسـة              
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ت  مدارات الطاقة وتجارب الفيزيـاء والتفاعليـة والمقـذوفا         :الظواهر الطبيعية مثل  
  .والكيمياء الذرية وبعض تطبيقات العلوم في الحياة

 للطالب بتشريح حيوانات    وقد تطورت المختبرات االفتراضية فأصبحت تسمح     
وسيلة تعلـيم   وهو ما جعلها    افتراضية وغيرها من التجارب الكيميائية والبيولوجية،       

  .للعلوم واسعة النطاق
 ألف طالب يجلـسون     ١٥٠ي  وفي أمريكا قد يضم المختبر الكيميائي االفتراض      

أمام شاشات الكومبيوتر في جميع أنحاء الواليات المتحدة إلجراء تجارب، قد تكـون           
 .مكلفة للغاية أو خطيرة، إذا ما تمت في المدارس المحلية

  :المختبرات المحوسبة

تعد هذه الطريقة ثورة تقنية في مجال مختبرات العلوم، حيث يعتـاد الطالـب              
سيلة حساب أو تخزين فقط إنما كأداة معملية تستخدم للقيـاس           على الحاسب ليس كو   

والتحكم وأكثر من ذلك االستذكار وتوضيح التجارب واتزانها من الناحية النظريـة            
ليفهم الطالب مغزى التجارب العملية في وقت إجرائها، ثم يستخدم أيـضا كوسـيلة              

 يكون الحاسـب أداة فهـم       الستنتاج القوانين من واقع القياسات أثناء التجارب وبذلك       
وإقناع بالمشاهدة والتجريب واالسـتنتاج، ويـستخدم الطالـب المعمـل التفـاعلي             

 العمـل   حيث يبدأ الطالب بممارسـة    اإللكتروني لالرتقاء بخبرته إلى مستوى واع،       
باستقاللية في عملية استكشاف وتقصٍ يساعده الحاسب ببرامجه الشيقة والموضوعة          

ل التربية والتعليم والحوسبة والوسائط المتعددة في جمـع         من قبل مختصين في مجا    
 يخرج الطالب في نهاية المطاف وقد ألـف         إلى أن البيانات الالزمة ومن ثم تحليلها،      

التقنية وانفتحت أمامه مجاالت البحث المتعددة وأخذ وقتًا كافيا فـي التركيـز علـى        
ولعـل المختبـر    . عائـد المحتوى والنتائج دون التفاصيل المستهلكة للوقـت دون         

االفتراضي الذي يستخدم اآلن على نطاق واسـع فـي دروس العلـوم والكيميـاء               
  .واألحياء، يعد أحد أنواع هذه المختبرات المحوسبة

كما دخلت المختبرات المحوسبة في تعليم الرياضيات، حيث أسهمت في توفير           
، خـصوصا فـي     قدرات تجريدية مهمة الستيعاب المفاهيم الرياضية لدى الطـالب        

لهذا أجمع خبراء التربية على أهمية إدماج التقنيات الحديثة في          . مراحل التعلم األولى  
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كما مكنت هذه   . الخ...تقريب المفاهيم المجردة كاألعداد والهندسة الفراغية والزمن        
المختبرات والبرامج المتعلقة بها المتعلمين من التعامل مع مختلف الرموز الرياضية           

 خصائصها بأنفسهم واستنتاج القواعد و العالقات بين مختلـف العناصـر            واكتشاف
مما ساعد في تطوير مهاراتهم الرياضـية وإنجـاز   . وحل المسائل الرياضية المعقدة   

  .األنشطة مرات عديدة وفي وضعيات مختلفة بشكل ممتع وبزمن قصير
 قد تبنت  السعودية   وزارة التربية والتعليم  ) ٢٧هـ،١٤٣٠( وقد أشار الحجيلي  

مشروع المختبرات المحوسبة، ويهدف المشروع إلى تطوير مختبرات العلـوم فـي            
المرحلة الثانوية باستخدام برامج حاسوبية متقدمة تعتمد على نهايات طرفية حـساسة    

إلجراء التجارب، وفيه يتم تجهيز التجربة وأدواتها كما هو المعتـاد           ) المستشعرات(
عملية أخذ القياسات عن طريق برمجيات تفاعليـة فـي          بالطريقة التقليدية ولكن تتم     

حيث يتم تكامل   ؛  أجهزة الحاسب موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى المستشعرات       
مكونات التجارب العملية في مواد العلوم المختلفة مع الحاسب اآللي كوسيلة قياسـية             

لحاسب فـي  مع وجود أدوات التجربة العملية، ويتم توظيف هذه القياسات من خالل ا    
استنتاج العالقات الرياضية والرسوم البيانية، والقوانين الفيزيائيـة وبـذلك يـدخل            
. الحاسب بأحد عناصر المعمل، وهو استخدام جديد للحاسب في العمليـة التعليميـة            

  :وهذا المشروع سيحقق ما يلي
� J تمكين الطالب من دراسة التغيرات التي تحدث في الظاهرة العلمية.  
� J ب من تخزين المعلومات حسب زمن حدوثهاتمكين الطال.  
� J               تحاكي رغبة المتعلمين في التجريب العملي وتتـيح لهـم فـرص استكـشاف

  .المفاهيم العلمية خارج نطاق البحث
� J تنمي قدرة الطالب على قراءة الرسوم البيانية والجداول المختبرات المحوسبة. 

ليم اإللكترونـي فـي     وترى الباحثة أن هناك العديد من التطبيقات األخرى للتع        
مجال العلوم، ومنها الكون االفتراضي الذي يجسم الكون ويوضح تركيبـه، ويتـيح             
للطالب التعامل مع المجرات والتعرف على القوانين الفيزيائيـة المنظمـة لتركيبـة          
الكون، وكذلك هناك البرمجيات ثالثية األبعاد المتاحة على شبكة االنترنت، والتـي            

تفاعل مع كثير من الموضوعات كأنها حقيقية واستخدام النمـاذج          تمكن الطالب من ال   
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لمختلف األشياء التي يتم تدريسها في العلوم، هذا إلـى جانـب األفـالم العلميـة،                
والتجارب المصورة بالفيديو، والوسائط المتعددة، واالستفادة من الوسائل التعليميـة          

 للمناهج السعودية، وموقـع     "سيمانور"المتاحة على المواقع المتخصصة، مثل موقع       
المدرسة العربية، واللذين يقدمان شروحاً لدروس مقررات العلوم ضمن المقـررات           

لية التي تجعل التـدريس     التي يقدمانها، مع التفاعل باستخدام الوسائل التعليمية التفاع       
  . أكثر متعة
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، كما أن له ميزات، فإن لـه  األخرى التعليم طرق من كغيره االلكتروني التعليم
 للتعلـيم  متحمسين لمربينأن ا من مالرغ فعلى سلبيات وتواجهه مشكالت ومعوقات؛

 ، حيـث يـرى الموسـى   تنفيـذه  تعـوق  قـد  سـلبيات  التعليم لهذا فان ؛اإللكتروني
 لم إذا بسرعة، انتشاره ويعيق بريقه طفئي قد االلكتروني التعليم أن )١٨هـ،١٤٢٣(

  .االلكتروني التعليم في معتمدة معايير هناك تكن

  مـازال االلكتروني التعليمأن ) ٣٢م، ٢٠١٠( وترى زينب خلف وهاجر علي

 ؛واضح بشكل التعليم فيها يتم التي واألساليب والطرق األنظمة في وضوح عدم يعاني
 رسائل عدة يتلقى يجعله المعلم أمام المتعلم فوجود؛ للمعرفة الضمني التمثيلكما يفتقد 

 ال لتـي وا اإليماء، واستخدام واإلشارة والوصف الجسم ولغة الوجه تعابير خالل من
  .الطبيعي بالشكل تمثيلها الحاسوب يستطيع

أن إلـى   ) ٨٠م،٢٠٠٩( والشناق وبني دومـي   ) ٤م،٢٠٠٦( وقد أشار الشناق  
  : ، ومن أهمهاك بعض السلبيات المصاحبة لتطبيقههنا

 لتدريب وتأهيل المعلمين والطالب بـشكل       والتعلم اإللكتروني يحتاج إلى جهد       -١
  . فيها األمية التقنية في المجتمعزمن انتشار خاص استعداداً لهذه التجربة في

ارتباط التعليم اإللكتروني بعوامل تقنية أخرى، مثل كفاءة شبكات االتـصاالت،      -٢
  .وتوافر األجهزة والبرامج ومدى القدرة على إنتاج المحتوى بشكل محترف



 
- ٤٢ -

 على تحمل تكاليف    اولياء االمور عامل التكلفة في اإلنتاج والصيانة ومدى قدرة         -٣
  .لمتطلبات الفنية للدخول في هذه التجربةا

  .إضعاف دور المعلم كمشرف تربوي وتعليمي مهم -٤

كثرة توظيف التقنية في المنزل والمدرسة والحياة اليومية ربما يؤدي إلى ملـل           -٥
  .المتعلم من هذه الوسائط وعدم الجدية في التعامل معها

قـط والتـي تقـوم      ظهور الكثير من الشركات التجارية والتي هدفها الـربح ف          -٦
  .باإلشراف على تأهيل المعلمين وإعدادهم وهي في الحقيقة غير مؤهلة علمياً

 .إضعاف دور المدرسة كنظام اجتماعي يؤدي دوراً في التنشئة االجتماعية -٧

العوائق االقتصادية، مثل ضعف البنية التحتية، وانخفاض مستوى دخل الفـرد            -٨
 . من التعليم بفاعليةالذي يضعف القدرة على استخدام هذا النوع

عدم وضوح أنظمة وطرق وأساليب التعلم اإللكتروني، ونقص الدعم المقدم من            -٩
 . أجل طبيعة التعليم الفعالة

  : أن أهم سلبيات التعليم اإللكتروني تظهر فيما يلي) ٢٨٨م،٢٠٠٤(ويرى سالم 

  مـن أكثـر  المعرفـي  على الجانب االلكتروني للتعليم األكبرقد يكون التركيز    -١
  . والوجداني ياالهتمام بالجانب المهار

 موقـف  فـي  االنطوائية لدى الطالب لعدم تواجدهم      االلكترونيقد ينمى التعليم     -٢
   .حقيقي تعليمي

  . السمع والبصرحاستي على كل الحواس بل على االلكترونيال يركز التعليم  -٣

ـ  التعلـيم    في جماعية وثقافية ورياضية     أنشطةقيام الطالب بممارسة     -٤  اميالنظ
  .االلكتروني التعليم في األنشطةولكن يصعب ممارسة مثل تلك 
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 األسـاليب  تطبيق خاصة ويصعب تطبيق      أساليب إلى االلكترونييحتاج التعليم    -٥
  .االلكتروني التعليم أنماطالتقويمية بصفة عامة مع كل 

 أجهـزة  لتطبيقه مثل تكاليف األولية المراحل في االلكترونيترتفع تكلفة التعليم     -٦
  . وتكاليف تصميم البرمجيات وتطويرها وتحديثها رلكمبيوتا

 والعالقـات االجتماعيـة بـين       ياإلنسان التواجد   إلى االلكترونييفتقر التعليم    -٧
  .الطالب بعضهم والبعض وبين المعلمين والطالب

 بعض الدول لم تعترف بالشهادات      فيما زالت بعض وزارات التربية والتعليم        -٨
  .االلكتروني التعليم خريجي يحصل عليها التي

قل أ هم   االلكتروني نظام التعليم    خريجي أن إلى بعض الدول    فينظرة المجتمع    -٩
  .التقليدي نظام التعليم خريجيكفاءة من 

ــش) ٢٧١م،٢٠٠٩(وصــنف ســليمان  ــدار ) ٦٦م، ٢٠٠٨( ودروي ــة الخزن ونائل
  : ى ما يليسلبيات ومعوقات التعليم اإللكتروني إل) ١٨م، ٢٠٠٢(وبسيوني ) ٢٠٧م،٢٠٠٦(

 المـشكالت الفنيـة عبـر        يواجه المتعلم العديد مـن     :المعوقات الفنية والتقنية   -١
إرسال الرسائل لـسبب    عدم  اإلنترنت منها، االنقطاع أثناء البحث والتصفح، و      

  .فني أو غيره، وصعوبة العودة إلي الموقع السابق، وفقد البيانات أثناء البحث

، تقبل الناس هذا النمط من التعلـيم      لة أن ي  إذ ليس من السهو    :الرفض واالقتناع  -٢
ذلك أن بعض الناس أو حتى المعلمين والمتخصـصين ينتـابهم الكثيـر مـن               

 . ترن اإلنترنت بالعملية التعليميةالشكوك عندما تق

بـر اإلنترنـت لـضعف      يصعب تنفيذ عملية تقويم الطالب ع      :معوقات التقويم  -٣
مكانية الكبيرة لوجـود    إلجابة، واإل ، إضافة لعدم المصداقية في ا     المنافسة بينهم 
، كما يصعب تقويم مكونات منظومة التعليم كمـنهج ، والمقـرر            حاالت الغش 

 .واألهداف والمعلمين
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عـدات  ، وعدم وجـود الحاسـبات والم      إن قلة الدعم المالي    :المعوقات المادية  -٤
فـي األجهـزة،   ، وعدم التطـوير المـستمر   الالزمة وضعف مستوي الصيانة   

، هـي ابـرز     إلي محدودية تغطية شبكة اإلنترنـت     ، إضافة   لتعليميةوالبرامج ا 
الصعوبات التي قد تحول دون إدخال اإلنترنت في مجال التعلـيم ، وتوظيفهـا      

 .بما يناسب عصر المعلوماتية

 ؛ علي العنصر البشري    كثيراًً التعليم اإللكتروني يعتمد نجاح   : لمعوقات البشرية ا -٥
 وضعف اتجاهات المعلمين نحو التعليم      ، والفنيين أهيل الكافي للمعلمين،  فعدم الت 

 . أحد أهم الصعوبات في هذا المجال يعداإللكتروني

 يصعب السيطرة على عمليات الدخول      :الدخول إلي األماكن غير المسموح بها        -٦
  إلى المواقع غير المناسبة للمتعلمين، سواء فكرياً أو أخلقياً

 عدم التخطيط الجيـد     إلىن المعوقات   ويرجع هذا النوع م    :المعوقات اإلدارية  -٧
، مـع عـدم قناعـة       كذلك عدم وضوح الهدف والرؤية     ،اراألدوكيفية توزيع   و

 . القرار لهذا األسلوب من التعليمووعي الكثير من متخذي

إلـي أجهـزة أو     تتمثل في الدخول غير المصرح بهـا         :تراق المعلوماتي االخ -٨
قات تتم مـن خـالل بـرامج        ، وان جل عمليات االخترا    شبكات الحاسب اآللي  

متوفرة علي اإلنترنت يمكن لمن له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لـشن         
 .هجماته علي أجهزة الغير، وهنا تكمن الخطورة

إن هذه المعوقات وغيرها من الصعوبات والمشكالت التي تواجـه تطبيقـات            
 علميـة وبتخطـيط     التعليم اإللكتروني يمكن التغلب عليها إذا تمت دراستها بطريقة        

محكم، بحيث يوضع في االعتبار استخدام أنماط متعددة من الـتعلم اإللكترونـي، إذ              
تالحظ الباحثة أن معظم هذه المشكالت التي تـم عرضـها تتعلـق بـنمط التعلـيم                 
اإللكتروني خارج البيئة المدرسية؛ وهو ما يعني أن االستخدام في إطـارا لفـصل               

المدرسة بهيئتها ومبانيها وواقعها الحقيقي، يمكن مـن        العادي، أو الفصل الذكي في      
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التغلب على كثير من هذه المعوقات، واستخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي الفـصل               
الدراسي العادي أو الذكي سيقضي على كثير من المشكالت مثل بعـض المعوقـات            

لبشرية، المادية، ومعوقات الدخول للمواقع غير المسموح بها، وكثير من المعوقات ا          
ومعوقات التقويم؛ إالّ أن هذا ال ينفي الحاجة إلى تدريب المعلمين وتـوفيرا لفنيـين،             
وإعادة النظر في البنية التحتية، ودراسة المشكالت بطريقة علمية صحيحة ووضـع            
الحلول المناسبة لكل مشكلة أو صعوبة بما يمكن معه االستفادة من خصائص وفوائد             

  . قة فاعلة ومتناسبةإللكتروني بطريالتعليم ا
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تعد مقررات العلوم واحدة من أهم المواد الدراسية التي يزود بها الطالب فـي              
كافة مراحل التعليم، ذلك لما لها من أدوار وأهمية في حيـاتهم، ولكونهـا تـزودهم                

موضوعات ذات الصلة المباشـرة بتكـوينهم       بالحقائق والمعارف حول الكثير من ال     
الجسمي، وصحتهم، وبيئتهم الحيوية، والكون من حولهم، من فلك وأرض وأرصـاد            

  . ونحوها
مـن أكثـر    ) الكيمياء، الفيزيـاء، األحيـاء    (وتعد تطبيقات العلوم في فروعها      

 أن  تطبيقات العلم انعكاساً على حياة البشرية المعاصرة وفائدة لها، وذلك أنـه ينـدر             
يمر أحد المخترعات الحديثة دون أن يكون لفرع من فروع العلوم فيها إسهام واضح              

  . وعالمة مميزة
لذلك اهتم الباحثون في مجال العلوم بضرورة تطوير تدريس العلوم في مراحل            
التعليم المختلفة، وأن يواكب تدريسها الثورة العلمية التي يعد دور العلوم فيهـا دوراً              

الستفادة من التكنولوجيـا الحديثـة، وتطبيقـات التعلـيم اإللكترونـي،            محورياً، وا 
والمختبرات االفتراضية، والواقع االفتراضي في تطوير تدريس العلوم ؛ هذا فـضالً       
عن أهمية تطوير مقررات العلوم ذاتها لتواكب هذه المعطيات والـدعوات المناديـة             

  . بتطوير تدريسها 
�7��W)�م�א���م� �

 :هـو ) م١٩٨٧( عرفه الجرجاني العلم كما   والعلوم بمفهوم العلم،    يرتبط مفهوم   
 .٢٠٠ص" االعتقاد الجازم المطابق للواقع"

 على معانٍ عديدة عند      - أي العلم    - أنه )٤/١٠٥٥هـ،  ١٤١٨( وقال التهانوي 
اإلدراك مطلقًا، تصورا كان أم تصديقًا، يقينيا أم غيـر           :وملخصها أنه أهل الفنون،   

  .يقيني
 إدراك الـشيء    " العلم في االصـطالح بأنـه      )م٢٠٠٩( ت فريدة زمرد  وعرف

فالنظري ما إذا علـم فقـد       (نظري وعملي   : إلى نوعين  بحقيقته، وقد قسمه الراغب   
مـا ال يـتم إال بـأن يعمـل كـالعلم      : والعملي. العالم العلم بموجودات: كمل، نحو
  .٢٢ص)" بالعبادات
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مـنظم يتكـون مـن الحقـائق        نسيج معرفي   "العلم بأنه ) م٢٠٠٧( وعرف نور 
هم وتفسير وضبط   فوالمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات العلمية التي تساعد على         

األحداث والظواهر المحيطة باإلنسان، والتي توصل إليها اإلنسان بإتبـاع المـنهج            
  .١٢ص"العلمي في التفكير والبحث واالستقصاء وفق ضوابط وأخالقيات محددة

ذا أطلق دون إضافة؛ فإن الغالب عليه هو تلك الفروع مـن            ومصطلح العلوم إ  
العلوم الطبيعية وعلوم الحياة التي تندرج تحت مفهوم العلوم؛ فأما العلـوم الطبيعيـة         

هي تدرس بنية المادة الجامـدة وصـفاتها، مـن الـذرات     وطبيعة الكون،  فتتفحص  
ـ والكيميـاء  و علم الفلك إلى المجرات الشاسعة، وتضم الضئيلة علـم  وم األرض عل

 الحيويـة، أو  العلوم وتسمى أيضا؛ وأما علوم الحياة علم الفيزياءواألرصاد الجوية 

 وتركيبهـا والعوامـل المـؤثرة فـي         الكائنـات الحيـة    وتُعنى بدراسة  علم األحياء 
  . )م٢٠٠١الموسوعة العربية العالمية،(نموها

لميـاً للتفكيـر؛    إلى أن العلوم تعد منهجاً ع     ) ١٨م،٢٠١١( وقد أشار الخزرجي  
فهي تجمع بين الحقائق، والمشاهدة والمراقبة لما يحدث، وتوقع ما سيحدث، واختبار            

  . هذه التوقعات، وتعميمها
معرفـة علميـة أو طريقـة للبحـث         "العلوم بأنهـا  ) م١٩٩٣( وعرف قنصوة 

  .٧٢ص"واالستفسار
ي كمـادة   وعموماً؛ فإن العلوم بصفتها االصطالحية تعد بناء منهجياً للعلم، وه         

تعليمية تشير إلى المقررات الدراسية التي تهتم بالعلوم الطبيعيـة وعلـوم الحيـاة،              
وتزود الطالب بالحقائق والمفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات التي تحكم هـذه           

، وتدرس للطالب وفقاً الحتياجـاتهم وخـصائص نمـوهم     )الطبيعية والحياتية (العلوم
 .  البنية الهرمية المعرفية للعلموقدرتهم على استيعاب هذه

��������Wو���א�������8א���م���א&�,��א& �"+� �
تعد مقررات العلوم واحدة من أهم المقررات الدراسية، وذلك لما لها مـن دور              
يتفق مع التوجهات المستقبلية، ولكونها تمثل المعارف التـي يقـوم عليهـا البنـاء               

 هو عصر التحديات الكبـرى      فهذا العصر ،  يةالحضاري المعاصر والمستقبلي للبشر   
؛ لـذلك ال يمكـن أن تنعـزل         وبالخصوص في العلوم والتكنولوجيا وسائل االتصال     
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المدرسة عن هذه التغيرات التي تعيشها البشرية، وعلى الـرغم مـن أهميـة كـل                
المقررات في االنفتاح على هذه التغيرات والتطورات التكنولوجية واالتصاالتية، إالّ          

 دور مقررات العلوم هو األكثر حيوية، التصالها المباشر بمحتوى هـذا التغيـر              أن
والرتباطها به وانبثاق هذه التطورات عن نظريات وتجارب العلماء في فروع العلوم            

  . التطبيقية والحياتية المختلفة
أن أهمية تدريس العلوم للطالب في مراحل       ) ١٠م ،   ٢٠٠٤(ويرى الدريويش   

  : ي تأتي من األسس التاليةالتعليم األساس
تدريس العلوم يهيئ فرصة جيدة لتعويد الطالب والطالبـة ممارسـة عمليـات              -١

 .ومهارات فكرية ويدوية مختلفة، تعينه في البحث والدراسة في المراحل التالية
ضرورة االهتمام بتدريس العلوم في جميع المراحل الدراسـية لـسد الحاجـة              -٢

 . لالختصاصات العلمية

 الطالب ال يقتصر على الناحية األكاديمية فقط، بل يشمل تنمية مواهبـه             أن نمو  -٣
 . االبتكارية والقيادية وكيفية اتخاذ القرارات والتنبؤ

أن الطالب في هذه المرحلة فرد له ميوله وحاجاته وقيمـه ومـشاعره، يريـد أن                 -٤
يعرف أن له دور يمكن أن يؤديه داخل المدرسة وخارجها، والعلـوم تحقـق لـه             

 . لكذ

ضرورة أن يكون الطالب إيجابياً في العملية التعليمية، وأن يكون هـو مركـز            -٥
الثقل واالهتمام فيه؛ فهو الذي يتعلم بنفسه، وهو الـذي يـسأل ويفـتش عـن                
الجوانب، ويكتشف المعلومات، ويساهم في عرض المادة وإجـراء التجـارب           

ها في ظـل األفكـار      ويمارس كثيراً من العمليات العقلية التي كان محروماً من        
 .القديمة للتدريس

ضرورة بناء االتجاه اإليجابي عند الطالب نحو العلم وإمكاناتـه فـي خدمـة               -٦
 .البشرية

  
  



 
- ٤٩ -

ومن خالل هذه األسس تنطلق أهداف تدريس العلوم بصفة عامة، لتركز كما ذكر             
  : على ما يلي) ٥٥م،١٩٩٦( والخليلي وآخرون) ٥٨م،٢٠١١( الخزرجي

هللا تعالى الخالق من خالل التبصر بالكون ومكوناته، والتعرف         تعميق اإليمان با   -١
إلى القوانين التي تحكمه وأن يتأمل الطالب قدرة اهللا سبحانه وتعالى ودقة خلقه             

 . وتوفيقه في الوصول إلى العلم واالكتشافات

 . مساعدة الطالب على اكتساب المعرفة العلمية بصورة وظيفية -٢

 . تفكير العلمي ومهارات حل المشكالت تعويد الطالب على ممارسة ال -٣

 . تنمية المهارات العقلية والعملية للطالب -٤

 . تنمية مهارات التعليم الذاتي والمستمر في مجال العلوم  -٥

 . تنمية القيم واالتجاهات والميول العلمية -٦

 . إكساب الطالب العادات واالتجاهات السليمة نحو العلم وأهميته في الحياة -٧

 . معايير السلوك االجتماعية التي يجب أن يكتسبها طالب العلمإكساب الطالب  -٨

 .تنمية االهتمام بالتفاعل بين العلم والمجتمع والتكنولوجيا -٩
  . تعويد المتعلمين صفة تذوق العلم وتقدير العلماء -١٠

 بـين الخـصائص     أهداف تدريس العلوم في المملكة العربية السعودية      وتجمع  
 فنظام التعليم فـي المملكـة       ؛التجاهات التربوية الحديثة  العامة لنظام التعليم، وبين ا    

 وباإلسـالم   ببنائه على االعتقاد بأن اهللا رباً      )١٠٧م،  ٢٠٠٢( يتميز كما أشار الحقيل   
، وتنفرد المملكـة بهـذه الـسمة إذ أن           نبياً  وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً      ديناً

ف بأنها نظم بعيدة عن الـدين       معظم نظم التعليم المعاصرة على تباين أشكالها توص       
  .تدعو إلى العلمنة والتمرد الخلقي
 من أهداف تدريس العلوم في المملكة العربية المقررة         ويتضح هذا التوجه جلياً   

إلـى أن   ) ٤٤م،٢٠٠٤(، حيث أشار المحيـسن      من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم     
  :ا يليتدريس العلوم في المرحلة المتوسطة بالمملكة يهدف إلى م

 سليما قائما على اإليمان بـاهللا، وأن        اتجاهاًأن يتجه تدريس العلوم في جيلنا الناشئ         -١
  .تسخر تطبيقاته وفق أحكام الدين الذي هو في حقيقته الجوهرية االنقياد التام هللا
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تنمية العقيدة في نفس التلميذ وترسيخ اإليمان باهللا في قلبه عن طريق توجيهـه               -٢
 الفسيح من عظيم الخلق وعجيب الصنع ومالحظة الدقـة    في الكون  لمشاهدة ما 

الرائعة في األشياء واألحداث الطبيعية واكتشاف انسياقها التام في خـضوعها           
  .الكامل للقوانين التي قدرها اهللا سبحانه وتعالى

يراه وما   تدريب التلميذ على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمحيص ما          -٣
 الخالص من شوائب الخطـأ والنقـصان، فـالروح          يفكر فيه ليصل إلى الحق    

العلمية بصورة عامة وروح المنهج العلمي بصفة خاصة مـن ألـزم صـفات              
  .المسلم الحق والداعية إليه

االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألوان من التربية الخلقيـة              -٤
م المقـدمات   التي يحرص عليها اإلسالم، فالصدق في براهين العلوم وكيف تسل         

  .إلى النتائج يصعب عليه أن يقبل الكذب والخداع
الحرص في كل مناسبة على كشف فضل اإلسالم وفضل تعاليمـه وأحكامـه              -٥

وإظهار سمو تشريعه، ذلك التشريع المنسجم مع الفطرة والمحقـق للمـصلحة            
  .على أتم شكل وأوفاه صحيا واجتماعيا

ل بين صفوف شبابهم بـأن العلـم        إعادة الثقة في نفوس المسلمين وإشاعة األم       -٦
لدى  ليس وقفا على غيرهم وبأن لديهم من اإلمكانات العقلية والنبوغ الفكري ما           

غيرهم قوة وعمقا، وأنه ليس من العسير أن نلحق بركب الحضارة ونحقق من             
  .حققه غيرنا السبق العلمي ما

مهم، ذلـك   حماية أجيالنا من خطر كبير يداهم عقيدتهم ويهدد استمساكهم بإسال          -٧
 أن أعداء اإلسالم والمسلمين يعلنون في كل مناسبة أن العلم والدين عـدوان ال             
يلتقيان وأن سبب جمود المسلمين وتخلفهم هو دينهم الذي يدينون به وهذه فكرة             
قديمة وغريبة تماما عن اإلسالم إذ أن تاريخ اإلسالم يحدثنا بأن العلم ثمرة من              

  . من فروض الكفايةثمار اإلسالم أرشد إليه وجعله
 والبحث بمنطق سليم واستدالل قويم      واالستنتاج االستقراءتدريب التالميذ على     -٨

 بأوامر اهللا   بالقيام بالتجارب العلمية ودراسة العلوم النظرية والتطبيقية مسترشداً       
وتعاليمه بالصدق في البحث واإلخالص في الدراسـة واألمانـة فـي العمـل              
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نه وأمته واإلنسانية جمعاء دون رغبة في شـهرة أو     والتفاني في سبيل خدمة دي    
  .منصب أو مغنم أيا كان

 الهـوى   تعويد التلميذ على التجرد العلمي الذي يدعو إليه اإلسالم بعيـدا عـن             -٩
  .والتحيز ليحفظ للعلماء حقهم ولألمم فضلها

كمـا أن   مقـررات العلـوم،     راعت معايير بناء    ويتضح من هذه األهداف أنها      
 ؛للتحقق في ضوء مقررات العلوم المطورة واإلمكانات المتاحة لتنفيذها        قابل  معظمها  

مـستويات  كما يالحظ أن أهداف العلوم بالمرحلة المتوسطة في المملكـة جمعـت             
 إالّ أنها رغم ذلك بحاجة إلـى إعـادة     ،) الوجدانية – المهارية   –المعرفية  (المجاالت  

معاصرة، وتستـشرف المـستقبل،     صياغة لتكون أكثر دقة وتناسباً مع المتغيرات ال       
وتراعي جوانب النمو، وتوازن بين مجاالت األهداف بطريقة أكثر اتزاناً، وتتفق مع            
المهارات التي تضمنتها المقررات المطورة بطريقة أفضل؛ بمعنى أن هذه األهـداف        
بحاجة إلى إعادة صياغة في ضوء التطورات التي لحقت بمقررات العلوم بالمرحلة            

  .  وطريقة بنائها، والمعارف واألساليب وما تسعى إلى تحقيقه لدى الطالبالمتوسطة،
������Wא��א���م�א&+��.���א&�,��א& �"+� �

يعد تطوير المقررات بصورة عامة مطلباً عصرياً، لتتماشى مع المـستحدثات           
والمعارف المستجدة في مجاالت العلم الطبيعي وعلوم الحياة، ولتتمكن من استشراف           

 العـالم  شهده لما نتيجةأنه ) ٣٤م، ٢٠١١( ، وفي هذا الصدد يرى عسيالنللمستقبا

 بمراحـل  العلـوم  مناهج تساير أن لزاماً كان سريعة، وتكنولوجية علمية تطورات من

 وقضايا علمية مستحدثات من عليها ترتب وما ،تقنيةوال العلمية التطورات عامة التعليم

 أن العلوم مناهج على تعين كما .العلوم تدريس في ثةحدي واتجاهات العلم، في أخالقية

 عصره، مستوى على يكون لكي الشباب وتربية ونشره، العلم تبسيط في بدورها تقوم

 إعـداده  إلى باإلضافة ومجتمعه، بيئته تطوير في المسئولية تحمل على قادراً ويصبح

 الذي باألسلوب تماعيةواالج والبيئية الفردية المشكالت مواجهة على قادراً يصبح لكي

 ينفعـه،  بمـا  واسـتخدامها  العديدة االختراعات مع والتعامل الحديث، العصر يناسب

  .لحمايته الالزمة األمن وإجراءات وسائل وتوفير
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أن المملكة كانت بحاجة ماسة لتطوير مقررات       ) ١٩هـ،١٤٣٠(وذكر الشايع   
كـان دون    والرياضـيات    ن تحليل واقع تعليم العلـوم     العلوم والرياضيات، إذ ذكر أ    

 ؛ فعلى سبيل المثال شاركت المملكة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلومالمستوى

«TIMSS»   م، وقد ظهرت نتـائج مـشاركة المملكـة    ٢٠٠٧م و٢٠٠٣في عامي
مخيبة لآلمال، حيث احتلت المراتب ما قبل األخيرة في الترتيب، ولم يتحسن الوضع             

 مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات          وقد سعى  .بين المشاركتين 
في جامعة الملك سعود إلى تحليل نتائج مشاركة المملكة السابقتين للوقوف على أكثر             

 في تحصيل العلوم والرياضيات، ومحاولـة لتوجيـه         الطالبالمتغيرات تأثيرا على    
التي توصل من خاللها إلى     النتائج و وقد أنهى المركز تحليل     . الجهود إليها لتطويرها  

  .أهمية تطوير مناهج العلوم والرياضيات بطريقة تتناسب مع المعايير العالمية
وقد تم األخذ بهذه التوصيات مع انطالق مشروع الملك عبداهللا بن عبـدالعزيز             
لتطوير التعليم؛ حيث وضعت المملكة مناهج العلوم والرياضيات في مقدمة عمليـة            

 مـن  الـسعي بجهود كبيرة في ترجمة هـذا  رة التربية والتعليم التطوير، وقامت وزا  
خالل اإلعداد لمشروع يعنى بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم بمشاركة شـركات           

وتقوم شـركة العبيكـان لألبحـاث       . عالمية متخصصة ذات خبرة طويلة في التعليم      
 تطبيـق  اء من االنتهتم حيث  ؛والتطوير بتنفيذ هذا المشروع على مدى ثماني سنوات       

 على المرحلتين االبتدائيـة والمتوسـطة هـذا العـام         الكتب والمواد التعليمية    جميع  
 المشروع التطوير المهنـي للمختـصين والمـشرفين         ويشمل،  )هـ١٤٣٤-١٤٣٣(

 من إجمالي عددهم وكـذلك موقـع        %)١٠(والمشرفات والمعلمين والمعلمات بواقع     
  . تتاح للمعلمين لدعم تعلم العلوم المطورة إلكتروني متكامل ومواد تعليمية إثرائية

 عند  قد حرصتوالتعليم التربية وزارةإلى أن ) ١٠٥م، ٢٠١١( وأشار عسيالن

 التفكيـر  تعليم على والقائم للمتعلم، الفكري بالجانب االهتمام إلى الجديدة الكتب إعداد

 بالجوانـب  االهتمـام  توجيه إلى والسعي ، تالمشكال وحل وعملياته، العلم ومهارات
 الـدور  للطالـب  يكـون  بحيث المقررة الكتب موضوعات بناء وتم للمجتمع، القيمية

 وقـد  ،الـتعلم  لعملية واإلرشاد التوجيه في المعلم دور يتمثل بينما التعلم، في الرئيس
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 بتنفيذها المتعلم يقوم أن على معدوها حرص التي األنشطة من كبير بعدد الكتب حفلت

  .العامة السالمة قواعد وبمراعاة معلم،ال من بتوجيه بنفسه
؛ فإن مبررات هذا المـشروع تتـضح   )هـ١٤٣٠( ووفقاً لوزارة التربية والتعليم 

  : فيما يلي
، وضعف االهتمام ببناء القدرات العقلية والمهارات العلمية التـي          سيادة التلقين  -١

، التلطالب، وأهمها التحليل، والنقد، واالستنتاج، وحـل المـشك        يحتاج إليها ا  
 .واتخاذ القرار، وفهم اآلخر

 لنظريـات الحديثـة فـي تعلـيم العلـوم         محدودية االستفادة من التوجهات وا     -٢
 . والرياضيات في بناء وتنظيم المناهج الدراسية وتصميم المواد التعليمية

قتصار المتوافر  قلة المواد التعليمية المساندة للمعلم والطالب في عملية التعلم، وا          -٣
، دون االستفادة من مصادر المعرفة اإللكترونية وشـبكات         طبوعمنها على الم  
 . اإلنترنت

ر مـن دول    ضعف مخرجات التعليم في العلوم والرياضيات ، مقارنة بـالكثي          -٤
 .، كما أظهرتها دراسات وطنية وأخرى دوليةالعالم النامي والمتقدم

  .علومرغبة في مواكبة التطور والتقدم المتسارع في مجالي الرياضيات والال -٥
 مواكبة المستجدات والمستحدثات للمواد التعليمية والنظريات التربوية العالميـة          -٦

  .واالستفادة من التطور التقني في االتصاالت والمعلومات

 في مادتي الرياضيات والعلوم؛ ليتسنى      للطالبرفع مستوى الكفايات التعليمية      -٧
ـ           وء مـا يـسمى     لهم منافسة أقرانهم على المستوى العالمي، بخاصة فـي ض

 .بالعولمة
تلبية دعوة مؤسسات التعليم العالمي لرفع كفايات ومهارات خريجـي التعلـيم             -٨

 . العام في مادتي الرياضيات والعلوم
األخذ باالتجاهات التربوية الحديثة التي تشير إلى التمحور حول المتعلم والتعلم            -٩

 . الذاتي
 .الرغبة في تحسين بيئة التعليم والتعلم -١٠
 .يات المهنية للمعلمين في مادتي الرياضيات والعلومرفع الكفا -١١
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الرغبة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإلسهامات الوطنيـة فـي صـناعة              -١٢
 .المواد التعليمية وإنتاجها

االستفادة من الخبرة العالمية والتوجهات المعاصرة في إحداث نقلة نوعية فـي             -١٣
  .تخدام التقنيات الحديثةالمناهج من حيث اإلعداد العلمي وأسلوب العرض واس

، ومـن أجـل     لوم أسسا ومعايير تتسم بالعالمية    تتضمن مناهج الرياضيات والع    -١٤
 فإنه من المهم االسـتعانة      ؛ لهذه األسس والمعايير   الدولةضمان اتساق ومواكبة    

  .ببيوت خبرة عالمية للمشاركة في صناعة المناهج وإنتاج المواد التعليمية
إلى أن مـشروع تطـوير منـاهج        ) هـ١٤٣٠( لتعليمأشارت وزارة التربية وا   و
  :هدف إلى ما يليالعلوم ي

الحصول على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات ومراكز البحث العلمـي مـن              -١
علـوم  المعايير والبحوث التقويمية والمنتجات من المواد التعليمية في تطوير ال         

 .ليعلى المستوى الدو
ارزة والمتخصصة فـي إنتـاج المـواد    االستفادة من نتاج الخبرات العالمية الب    -٢

التعليمية المساندة وتوظيف التقنية في عمليات تطبيق العلوم في مدارس التعليم           
 .العام

التطوير المهني للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وخبراء المنـاهج          -٣
في المملكة من خالل الدعم والتطوير المستمر من بيـوت الخبـرة العالميـة              

في هذا المجال، ومن خالل التدريب على المعايير والفلسفة التـي           المتخصصة  
بنيت عليها سالسل العلوم ، وأساليب التدريس والتقويم واإلدارة الصفية ودمج           

  .التقنية في التعليم
العلوم أدلة المعلم،   الكتب الدراسية الخاصة ب   (مة لها   إنتاج المواد التعليمية الداع    -٤

، )علمي، الشفافيات، األقراص التعليمية المدمجـة     المعلمة، كراسات التجريب ال   
  .وفق أحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال
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تحسين مستوى تعليم وتعلم الطالب والطالبـات وتوظيـف تطبيقـات التقنيـة              -٥
والنظريات التربوية في التعليم والتعلم للوصول إلى مجتمع المعرفة والفوز في           

 .يةسباق التنافسية العالم
تحسين مستوى تعلم المتعلمين بما يتفق ومبادئ التعلم النشط، والـتعلم الـذاتي              -٦

  . للوصول إلى المعرفة وبناءها
  .تحقيق المزيد من التكامل بين مناهج التعليم والتواصل بين المختصين  -٧
 .تطوير مناهج العلوم وفق معايير عالمية لجميع مراحل التعليم العام -٨
 .علومللجروهل  المدى والتتابع لمناهج شركة ماتتعريب ومواءمة مصفوفا -٩
 .علومللتعريب ومواءمة وطباعة مواد شركة ماجروهل التعليمية األساسية  -١٠
عن تقويم مناهج العلوم المطورة للصف      ) ١٠١م،٢٠١١( وانتهت دراسة عسيالن    

  : األول المتوسط إلى أنها تتميز بما
 والتجريـب  البحـث  المتوسط األول للصف المطور العلوم كتاب أهداف تناولت -

 المعرفـة،  مـصادر  تعدد إلى وأشارت العلوم تعلم في ألهميته المناسب بالقدر

 وعـدم  المتاحة، المصادر مختلف في المعرفة عن البحث على الطالب وتدريب
 العصر هذا في خاصة للمعلومات، وحيد كمصدر المدرسي الكتاب على االعتماد

 زمنيـة  فتـرات  خـالل  المعلومات وتزايد ميةالعل المعرفة بتسارع يمتاز الذي

 العلمـي  التفكير مهارات الطالب إكساب إلى أشارت األهداف أن كما قصيرة،

 .علمية بطريقة المشكالت وحل
 ظهـرت  حيـث  ؛ الثقافـة  متطلبـات  معظم المطور العلوم كتاب محتوى حقق -

ـ  وجهة من العلم وطبيعته، العلم تاريخ والتقنية، العلم :مجاالت  الفرديـة  رالنظ

  .واضح بشكل والتجريب البحث واالجتماعية،
 وتحقيـق  الوقائيـة،  بالتربية االهتمام جوانب المطور العلوم كتاب محتوى حقق -

 .كبيرة بدرجة المختلفة العلوم بين التكامل
 المواقـع  إلـى  الطالـب  إحالـة  خـالل  من الحديثة التقنيات المحتوى يوظف -

 الوحيـد  المـصدر  لـيس  المدرسـي  تـاب الك أن يؤكد بذلك وهو االلكترونية،
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 المواقـع  عـرض  فـي  التنوع من المزيد إلى بحاجة المقرر أن إال للمعلومات،

 . التعلم عملية تدعم التي اإللكترونية
 إعـداد  علـى  القائمين قبل من نظر إعادة إلى تحتاج التي الجوانب بعض توجد -

 ووضـوحاً،  اًاختـصار  أكثر بشكل المصطلحات بتعريف االهتمام :مثل المقرر

 كـاف،  بشكل شرحها يتم لم والتي الدرس داخل الضمنية المفاهيم بعض ووجود

 التمثيل من المزيد إلى يحتاج المتوسط األول للصف العلوم كتاب محتوى أن كما

 السعودي تمعلمجا قضايا وتناول هويته، عن والتعبير السعودي تمعلمجا لطبيعة

 . والبيئية الصحية ومشكالته
 بوضـع  وذلـك  وأنماطه، التفكير لمستويات كبيراً اهتماماً التقويم واتأد أعطت -

 المشروعات أن كما العليا، التفكير مهارات تقيس مشكالت مواجهة في بالطال

 مـن  البالط لدى عما الكشف في تسهم المقرر تضمنها التي والتجريبية البحثية

 .العلوم نحو إيجابية واتجاهات ميول
 التـي  أساليب التقـويم  ضمن كبير  بشكل)Portfolio( االنجاز ملفات برزت -

 فـي  الكتاب انتهجه الذي الكبير الدور إلى يشير مما األصيل، التقويم في تستخدم
 التقويم عملية على المعلم هيمنة وعدم تحصيله، تقويم في الفرصة الطالب إعطاء

 لملفـات و التقـويم،  ووسائل أدوات باختيار الخاصة القرارات باتخاذ وانفراده

 تقـدم  مـستوى  عـن  ومتكامل واضح تصور إعطاء في واضحة أهمية اإلنجاز
 . ووجدانياً ومهارياً معرفياً شخصيته جوانب جميع في الطالب

 الجوانـب  بعـض  تقويم المطور العلوم كتاب في المتبعة التقويم أساليب تراعي -

 تجـارب  وابتكـار  القـصيرة،  والمقاالت التقارير كتابة :مثل المهمة المهارية

 .جديدة استقصائية
وتشترك كتب العلوم للمرحلة المتوسطة في الميزات السابقة، لكونها صـممت           
على نفس األسس وتتكامل فيما بينها من حيث المحتوى، وتتبع نفس الطريقـة فـي               

  عرض المحتوى واألنشطة والتقويم 
إلـى أن تطبيـق مـشروع تطـوير العلـوم           ) ٤هـ،  ١٤٣٣( وأشار الشايع 

 مبنيـة علـى األسـس الفلـسفية          في مفهوم التعلم   تحوالت كبيرة يات أدى   والرياض
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 ارتباطا وثيقـاً باعتبـاره   مع ربط التقويم بالتعلموالنفسية التي تبنتها التربية الحديثة،   
ومن هذا المنطلـق؛ تحـول      . من عملية التعلم، وليس مجرد حكم عليها      رئيساً   جزءاً

بقيـاس مـا    Assessment of Learning االهتمام من التركيز على تقويم الـتعلم 
 Assessment for إلى التقويم مـن أجـل الـتعلم   ، يعرفه الطالب ويستطيع عمله

Learning       وأحدث هذا التحول فـي      ،وذلك باستخدام التقويم لتحسين عمليات التعلم
مفاهيم التعلم والتقويم، الحاجة إلى استخدام أساليب تقويمية متسقة مع فلسفة وأسـس             

  .علم المتبناة في العملية التعليميةالت
بمعنى أن التطور الذي حدث في مقررات العلوم، قد أدى إلى تغير كبير فـي               
أساليب التقويم، وطرق التدريس، وفتح الباب للمعلم والمعلمة لإلبداع في تعليم العلوم            
 بما يؤدي لتحقيق األهداف التي وضعت لها، وبما يمكن معه من استشراف المستقبل،            
والتكيف مع المستحدثات التي تتغير يوماً بعد يوم، وتتطلب قدرة منظمة لمجاراتهـا             

  . واالستفادة منها
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لوم، وتطورها، وتطور أهدافها، واالهتمام الكبيـر الـذي         في ضوء طبيعة الع   
يصاحب تعلمها وتعليمها اليوم، ظهرت الحاجة إلى تنويع أساليب وطرق التـدريس            
واستخدام أساليب تتناسب مع أهدافها، ومع ما تسعى إلى تنميته من أساليب التفكير،             

والتطبيق العملي، وقـد    والحاجة إلى اإلبداع في تدريسها، والدمج بين التعلم النظري          
) ١٣٩م ، ٢٠٠٤( وزيتـون ) ٣٧م،٢٠٠٨( وقنديل) ١٩١م،٢٠١١( أشار الخزرجي 
) ١٥٣م،١٩٩٣( وحيـدر ) ١٨٥م،٢٠٠١( ونشوان) ١٤٣م،٢٠٠٠( ونادر وآخرون 

  : إلى أهم هذه الطرق فيما يلي) ٩٠م،٢٠٠٤( والمحيسن
 : العروض العملية -١

 تعلمـي  - تعليمي أسلوب :"يه) م٢٠٠٤ ( العروض العملية كما عرفها زيتون

 قاعـدة  أو علمـي  مبدأ أو علمي مفهوم أو علمية عرض لحقيقة  لتقديم المعلم به يقوم

  .٥٠٨ ص "معينة تعليمية أهداف  لتحقيق علمية؛
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مجموعة من األنشطة والخبرات التعليميـة       ":بأنها) م٢٠٠٩(  ويعرفها الفقهاء 
يث يجمع في تقديم الخبرة التعليمـة بـين        التي يخطط المعلم لتقديمها أمام التالميذ بح      

  .٩ص" المشاهدة والشرح
كل نشاط تعليمي هادف يقوم به المعلم أو        " :بأنها) م١٩٩٤(وتعرفها هالة بخش    

بعض التالميذ أو زائر متخصص أو مشارك، بقصد توضيح فكرة أو حقيقة أو قانون              
 على العـرض اللفظـي،      أو نظرية أو تصنيفاتها في الحياة العملية، وال يعتمد أساساً         

وإنما يستخدم فيه بعض الوسائل التعليمية والتجـارب العمليـة والمـواد واألدوات             
  . ١٥٠ص"الالزمة للعرض العملي

وهناك فرق بين العـرض العملـي والتجريـب، وفـي هـذا الـصدد ذكـر           
 التجريب ألن العملية، وذلك العروض من أفضل التجريب أن )١٤٨م،٢٠٠٥(الهويدي

 العملية العروض المهارات، أما وتقديم ، مباشرة العلم عمليات في يشترك ردالف يجعل

 به يقوم ما على تنفيذ النشاط وينحصر الطالب مشاركة إلى األحيان في أغلب تفتقر فقد

 ال ذلك ورغم فاعلية، التجريب أكثر طريق عن يكون األهداف تحقيق فإن المعلم، ولذا
في التدريس، سواء كان ذلك في العلوم أو غيره  يةالعمل العروض عن االستغناء يمكن

  . من المواد التي يمكن أن نستخدمها فيه كوسيلة تعليمية بكفاءة وفاعلية 
 فـي  تـسهم  العملية العروض  أن)٢٥٩هـ،١٤٢٣( النجدي وآخرون ويرى 

 نقص بسبب منفردين الطالب بها يقوم التي العملية إجراء التجارب في النقص تعويض

  .لها ومكمل متمم كعمل تعتبر كما أنها واإلمكانات، المواد
أن من أهم مميـزات  ) ١٤٩ م، ٢٠٠٥ ( والهويدي )٩، م٢٠٠٩(وذكر الفقهاء 
  :العرض العلمي

قدم لكل التالميذ في الفصل مما      التي ت  من الخبرات التعليمية     اً مشترك اًر قدر توف -١
  .يزيد من انتباههم وفاعليتهم في الموقف التعليمي

المـواد   مـن  كبير قدر توفير يمكن العملية العروض فباستخدام المادية، فةالتكل -٢
في  بمفردهم التجارب بإجراء يقومون عندما التالميذ إليها يحتاج التي واألجهزة
 هـو  تكلفـة  األقل التعليم أن بالضرورة يعني ال وذلك التجريب، أثناء المختبر

 .األفضل دائماً
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 . مقارنة بطرق التدريس األخرىالتدريس في توفير كثير من الجهد الذي يبذل -٣
 جراءتالفي تعرض التالميذ لبعض األخطار أو األضرار فيما لـو قـاموا بـإ              -٤

 .التجارب واستخدام األجهزة وتناول المواد
وفي للتدريس ،    أو قلة الوقت المتاح      ،فصول بالتالميذ هة مشكلة ازدحام ال   مواج -٥

 . التدريس طرق هذه الحالة تعتبر العروض العملية من أنسب

 وقت طويـل،  إلى يحتاج الحصة قبل التجارب إعداد أن حيث :الوقت استغالل -٦

أيـضا   يستغرق الحصة انتهاء بعد أماكنها إلى واألدوات األجهزة إعادة أن كما
 .أخرى مواد تدريس في ذلك استغالل ويمكن الوقت من الكثير

التفكيـر   نحـو  الطـالب  دافعية استثارة خاللها من وذلك، التفكير عملية توجيه -٧
 .وتوجيهها األفكار وتحليل

  : أنه يمكن تحسين االستفادة من العروض العملية كالتالي) ٩١م،٢٠٠٤( ويرى المحيسن
  .االستعداد المسبق للعرض وذلك بتجهيز العرض وإعداده قبل الدرس -١
  .ترتيب أدوات العرض قبل الدرس -٢
يخرج أمام المتعلمين على     يظهر المعلم أمامه إال أدوات العرض وأن ال        أن ال  -٣

  .يصرف انتباه التالميذ لغير العرض يريد منها لكي ال طاولة العرض إال ما
أن يسير العرض خطوه خطوة وأن يتخلل العرض حـوار وطـرح لـبعض               -٤

  .األسئلة
يقتصر االشتراك في العرض على تالميذ معينين، بل يراوح المعلم بـين            أن ال  -٥

  .التالميذ في كل حصة
هناك أهداف مهارية يجب أن توجه للتالميذ الكتسابها وليس للمعلـم،           إذا كان    -٦

  .بمعنى أن جميع التالميذ يجب أن يكتسبوا هذه المهارة أثناء العرض
جعل التجربة مثيرة ليست على وتيرة واحدة تجلب الملل، وذلك مـن خـالل               -٧

طريقة العرض وتغيير نبرات الصوت وتعبيرات الوجـه واسـتخدام الطرفـة            
فة بين الحين واآلخر واستخدام األسئلة التعجيزية خالل العرض والـسؤال    الهاد

 .عن توقعات التالميذ لما سيحدث
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 :  الطريقة االستكشافية-٢

ــشوان   ــح ن ــا أوض ــشافية كم ــة االستك ــدر ) ١٨٥م،٢٠٠١(الطريق وحي
هي طريقة تدريسية تنقل النشاط داخل الصف مـن المعلـم إلـى             ) ١٥٢م،١٩٩٣(

ون فيها طرق العلم وعملياته ويسلك كل طالب في هذه الطريقة            حيث يمارس  ؛الطالب
 فالطالب خالل االستكشاف يالحـظ ويقـيس        ؛ك العالم في الوصول إلى المعرفة     سلو

 فالمـصدر الـرئيس   ؛الـخ ..قش ويفتـرض ويتنبـأ ويـستنتج       ويدون البيانات وينا  
، أو  جديـدة دي إلى بلوغ اإلنسان حقائقلالستكشاف هو المالحظة والتجريب التي تؤ   

  .بحقائق جديدة لم تكن معروفةإثراء حقائق قديمة 
   )١٤٣،  م٢٠٠٠ (  نـادر وآخـرون    و )٩٣م،٢٠٠٤( وقد أوضح المحيـسن   

  : فوائد هذه الطريقة فيما يلي) ١٣٩م،٢٠٠٤(وزيتون ) ١٨٥م،٢٠٠١( ونشوان 
 .حث واالستقصاء على الب القائمتناسب تخصص العلوم -١
ستمرارية من جهـة    التعلم يحمل صفة اال   ف ؛تعليمؤكد على التعلم وليس على ال     ت -٢

  . من التعليمويكون أبلغ أثراً
 العلميـة    فالطالب يستخدم األدوات واألجهزة    ؛تكسب الطالب المهارات العملية    -٣

  .للحصول على المعلومات
 من األسئلة المحـددة     دد أكبر من األجوبة بدالً    تؤكد على األسئلة التي تسمح بع      -٤

 .قلية وبمستويات التفكير العلميلعمليات العالجواب الرتباطها با
تعلـيم الموضـوع     التعلمية بأنها مستمرة ال تنتهي ب      تنظر إلى العملية التعليمية    -٥

 .رج المدرسة أيضاً وإنما يمكن أن تمتد خا؛داخل المدرسة فقط
تبقى المعلومات التي حصل عليها المتعلم بهذه الطريقة فترة طويلة في الذاكرة             -٦

 . حصل عليها بجهده الخاص المتعلمألن 
 بالنسبة لـه،    بعض الجوانب المجهولة  كشف  ب االستمتاعتعطي الطالب فرصة     -٧

  .وتحقيقه لديهزيد من مفهوم الذات بما ي

أنـواع  ) ٢٩٣م،١٩٩٦(والخليلي وآخـرون    ) ٩١م،٢٠٠٤(وصنف المحيسن   
  : االستكشاف إلى نوعين رئيسين
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لمتعلم إلجراء عمليـة البحـث      وهو تقديم خطوات البحث ل    : االكتشاف الموجه  -١
ويتضمن ذلك إعطاء التوجيهات التي تساعد المـتعلم        . والحصول على المعرفة  

، وللمـتعلم    كبيـراً   التوجيه فيه دوراً   ؤديفي السير في خطوات االكتشاف، وي     
 .نصيب قليل من التصرف في إجراءات البحث، ولذلك سمي اكتشافا موجهـا           

ب المتعلم مهارات بحثية في أقـل وقـت         ويهدف االستقصاء الموجه إلى إكسا    
ممكن ذلك أن الخطوات التوجيهية تضمن عدم خروج المتعلم عن المهـارات            

تقدم للمتعلم خطوات البحث قبل البـدء        وعادة ما  .المحددة وعن أهداف الدرس   
في التجربة مرتبة بطريقة تسهل عليه فهمها والـسير خطـوة خطـوة حتـى               

رة يقدم للمتعلم خطوات تتناسب مـع نـوع         الحصول على النتائج، وفي كل م     
  .التجربة أو البحث وأهداف الدرس

وفي هذه الطريقة يترك للمتعلم حرية واسعة فـي التخطـيط            :االكتشاف الحر  -٢
للتجربة والسير في خطواتها كما يريد، ويكون للمتعلم في هذه الحالة دور أكبر             

ه على إعطاء توجيهـات     في عملية التعلم  بينما يقل دور المعلم إذ يقتصر دور          
والفـرق االكتـشاف    . عامة والتأكد من صحة سير المتعلم في خطوات الدرس        

 هو دور كل من المعلم والمتعلم إذ تقل مسئولية المعلـم وتزيـد              الحر والموجه 
وهذه الطريقة تحقق مبدأ التعلم الذاتي المعتمد على سـير           .مسئولية المتعلم هنا  

  .الذاتية، ويكون للمتعلم نصيب كبير من الدرسالمتعلم في التعلم عبر الخطى 
تمثله هذه الطريقة مـن نقلـة        بالرغم من ما  أنه  ) ٩٤م،٢٠٠٤( وذكر المحيسن 

  :جيدة لتعليم العلوم، إال أن هناك من يأخذ عليها بعض الملحوظات، ومنها
 فربما يأخذ المتعلم وقتا طويال للحصول على معلومـة          ؛تحتاج إلى وقت طويل    -١

  .قديمها له في معشار ذلك الوقت أو أقل بالطرق اللفظيةكان يمكن ت
مكلفة، خصوصا في وقت تشتكي فيه الكثير من وزارات التعلـيم مـن شـح                -٢

اإلمكانات وزيادة أفواج المتعلمين حتى وصل األمر إلى عدم وجود مبان كافية            
  .الستيعاب المتعلمين

أثرهـا الفاعـل فـي      تقلل من أهمية هذه الطريقة و       ال حظاتهذه المال إالّ أن   
 ألن التعليم الزهيـد مكلـف إذا        ، تعليمياً  أو عيباً   فالتكلفة ليست مبرراً   ؛تدريس العلوم 
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 كما أن التعليم المكلف زهيد الثمن إذا كان في موقعه           ؛ثره على المدى الطويل   نُظر أل 
  .المتعلمين لما يحدثه التعليم الجيد من أثر على الصحيح نظراً
الخليلـي  و) ١٨٦م،٢٠٠١(ونـشوان    )١٤٤،  م٢٠٠٠ ( نادر وآخرون ويرى  
  :  أن تحسين االستفادة من طريقة االستكشاف يتطلب ما يلي) ٢٣٩م،١٩٩٦(وآخرون 

 وذلك  علم، في ذهن الم    المفهوم المراد اكتشافه واضحاً     أو ن يكون المبدأ  أيجب   -١
 .و االسئلة التي سوف قدمهاأيساعد على اختيار االمثلة 

 ن يقرر أو المعلمة في اعتبارهم العوامل ذات الصلة قبل         أن يأخذ المعلم    أيجب   -٢
فبعض المبادئ معقدة لدرجة تكون طريقـة االكتـشاف         ؛  هذه الطريقة استخدام  

 .فيها غير فعالة
م استدالليا  أ استقرائيا   يجب االخذ في االعتبار قبل ان يقرر هل يستخدم اكتشافاً          -٣

  .ًاو هما معا
مثلة بحيث تمثـل    أستقرائي يجب اختبار    في حالة استخدام طريقة االكتشاف اال      -٤

 . المجال الذي سيعمل فيه المبدأ
في حالة استخدام طريقة االكتشاف االستقرائي يجب عدم اجبار الطلبـة علـى              -٥

 التعبير اللفظي

 الب واالقتراحات غير المتوقعة من الطباإلجابات االهتماميجب  -٦

  .هم بالتطبيق مثالً يتأكدون من صحة استنتاجهم او اكتشافالبيجب جعل الط -٧
 : خرائط المفاهيم -٣

أداة تخطيطية لتمثيل مجموعه    " خرائط ابمفاهيم بأنها     )م١٩٩٨( القاروط   عرف
 بحيث يتم ترتيب المفـاهيم       المرتبطة ضمن شبكة من العالقات؛     من المعاني للمفاهيم  

ديـة وفـق نظريـة    بشكل هرمي من األكثر عمومية إلى األقل عمومية واألقل تجري   
، ويتم الربط بين هذه المفاهيم بخطوط يكتب عليها كلمة أو كلمات            بل في التعليم  أوزو

   .٣ص"ذات معنى علمي 
مخطط لتمثيل مجموعة من المفـاهيم ذات       "بأنها  ) م٢٠٠٠(وعرفتها عزيزة زلوم    

العالقة في صورة هرمية حيث يكون في القمة مفهوم شامل وفي القاعدة للهـرم عـدداً                
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ة التي ترتبط مع المفاهيم التي تعلموها باسهم يكتـب عليـه كلمـات              من المفاهيم الفرعي  
  . ٨ص" ربط، وبذلك نحصل على جملة تعبيرية ذات معنى بين كل مفهومين أو أكثر

على المكونـات   خرائط المفاهيم تشتمل     أن   )١٩م،  ١٩٩٥(نوفاك وجوين وذكر  
  : ة التاليةالرئيس
  .د من أسماء المفاهيم داخل إطاراتعد -١
     )Livking words( صوفة بكلمات تـسمى الكلمـات الرابطـة    خطوط مو -٢

  .لتوصيل المفاهيم
وهـي أسـماء المفـاهيم المرتبطـة        ) proposirions( القضايا أو األفكار     -٣

  .بخطوط وكلمات رابطة تدل على عالقة منطقية 
  .روابط تقاطعية تربط بين فروع الخريطة البتكار قضايا جديدة  -٤
، وتكون فـي قاعـدة الخريطـة         المفهوم وأمثلته  وأشياء توضح أصل  أحداث   -٥

 . أحيانا في أشكال بيضاوية متقطعةوتوضع
المفاهيم  يتم تنظيم المفاهيم في هذا التركيب على شكل بناء هرمي متسلسل من            -٦

 األكثـر  األكثر شمولية وتكون في قمة الخريطة إلى المفاهيم األقل شمولية أو          
  .تحديدا وتكون عند قاعدة الخريطة

) التنظـيم (التركيـب   : قات رئيسة هـي   تمد خرائط المفاهيم على ثالث عال     تع -٧
  .الهرمي للبنية المعرفية، والتمييز التقدمي، والتوفيق التكاملي

) ٣٣٥م،  ١٩٩٧(، ويشير قالدة    كال خرائط المفاهيم وتتنوع صورها    تتعدد أش و
 ط منطقيـة يرتبطان بروابإلى أنه قد تكون خرائط مفاهيم بسيطة تتكون من مفهومين       

وقد تتكون مـن    . طلق عليها المفاهيم أحادية البعد     وهي ما ي   ي رأسي في ترتيب خط  
 وبذلك تصبح أكثر تعقيدا وتكون في شكل متفرع شجري توضع فيـه             ،مفاهيم كثيرة 

وهو ما يطلـق    . المفاهيم المصنفة تحت المفهوم العام بشكل متسلسل واضح العالقة          
  .عاد عليه خريطة المفاهيم ثنائية األب

معظم خرائط المفاهيم في شـتى      إلى أن   ) ٣٥هـ،١٤٢٠(أشارت ماجدة ميقا    و
ي لذلك الفرع مـن     فروع المعرفة تكون تمثيالت ثنائية البعد تستمد من البناء المفهوم         

  .المعرفة
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عدداً من الفوائد التي تميز اسـتخدام خـرائط         ) ٢٤٤م،٢٠١١(وذكر الخزرجي 
  :  يصها بتصرف فيما يليالمفاهيم في تدريس العلوم، يمكن تلخ

 .المعرفي والمهاري تنظيم البناء -١
ترتيب المفاهيم في إطار واضح بصورة هرمية من األكثر عمومية إلى األقـل              -٢

 .عمومية؛ بحيث تساعد الطالب على فهم هذه المفاهيم 
تلخيص المعلومات يغني عن الملخـص الـسبوري، ويـسهم فـي مراجعـة               -٣

 .ة المتكررة للموضوعمراجعالمعلومات السابقة، وفي ال
 .الطالب الفروق الفردية عند تراعي -٤
تطوير المتعلمين ألسئلة جديدة عن بيانات ومعلومـات قـد حـصلوا      تسهم في    -٥

والتي تطور أيضاً العمق المعرفي والمهاري للمتعلم        من خالل الخريطة،   عليها
 .ما في موضوع

 لتفـصيلية وذلك من خالل وضوح الجزئيـات ا  ،االختباراتإعداد تسهم في  -٦

 .للموضوعات
البيانات والمعلومات الواردة في الموضـوع مـن خـالل تـذكر          سهولة تذكر  -٧

 .أذهانهم األشكال المرتسمة في
المتعلمين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات والمعلومات المكونة         تنمي مهارات  -٨

 .للموضوع
 ،فتساعد في شـدة التركيـز      عرض الدرس؛  تقلل من الكلمات المستخدمة في     -٩

 .المتعلمين وتسهل فهمه بوضوح من قبل
 : الحقائب التعليمية  -٤

 أهـم  مـن  )١٧م،٢٠٠٥( كما أشارت عايشة الخطيب التعليمية الحقائب تعد

 يـشمل  تعليمي نظام وترابطها، فهي وبساطتها تكوينها حيث من التعلم الذاتي، أشكال

 يتفاعل أن يع المتعلمويستط ومحددة متعددة أهداف ذات المترابطة المواد من مجموعة

 أو مـن  أحيانًـا،  المعلم من وبتوجيه الخاصة سرعته وحسب نفسه على معتمدا معها

 منهجية صمم بطريقة متكامل تعليمي تعلمي نظام وهي ،أخرى أحيانًا بها الملحق الدليل

 تقودهم فـي  مفصلة، بإرشادات بتزويدهم الفعال، التعلم على المتعلمين تساعد منظمة



 
- ٦٥ -

 تقنيـات  أو مطبوعـة،  مـواد  شكل في تكون مناسبة تعلمية مواد وتهيئة لتعلم،ا عملية

 مستوى إلى ليصل التعلم، في وأسلوبه سرعته وفق متعلم كل لمساعدة سمعية بصرية

  .اإلتقان من مقبول
مجموعة من المكونات التي تنبثق منهـا       :"بأنها  ) م١٩٩٩( وعرفها عليان والدبس  
  حاجات الفئة المستهدفة واألهـداف التعليميـة والوسـائط         وحدة تعليمية محددة، وتتضمن   

والدليل وكافة أنواع االختبارات والتغذية الراجعة والمتابعة، وتعد محاولة لتحقيق أهـداف            
  .٣٣٦ص" التعلم الذاتي كما تساهم مساهمة فعالة في إتاحة فرص التعلم الذاتي

 مـن  مجموعة يشملتعليمي  نظام هي:" بأنها ) م٢٠١٠( وعرفتها بتول غانم

 التفاعل المتعلم ومحددة، يستطيع متعددة أهداف ذات ،شكال مختلفةأب المترابطة المواد

 أومـن  أحيانـاً،  من المعلم وبتوجيه الخاصة، سرعته وبحسب على نفسه معتمداً معها

  .٢١ص"أخرى بالحقيبة أحياناً الملحق الدليل
ة ومتكاملة ومنظمة في تتـابع       التعليمية من مجموعة عناصر متداخل     حقيبةتتكون ال 

المعرفية والوجدانية والـنفس     المختلفة، يسهل معها على المتعلم تحقيق األهداف التعليمية      
تنبثق عنها أفكـار     أساسية، حول فكرة   تدور هاوأهم ما يميز الحقائب التعليمية أن     . حركية

) ٢٠٩،  م١٩٩٥،  الناشـف  شفـشق وهـدى   (والتعليم   التعلم ثانوية تدور حولها أنشطة   
 تعليمية الكثير من األنشطة والبدائل لتتيح لكل متعلم أن يختار منهـا             حقيبةتتضمن كل   و

 المصادر والوسائل التعليمية ممكن أيـضا،   اختيارما يناسب نمط تعلمه وقدراته، كما أن        
كمـا أنهـا متعـددة الوسـائل     ؛  فهي تحوي الكتب واألفالم والشرائح وأشرطة التسجيل      

ة، تناسب المتعلم الذي يستجيب بشكل أفضل للوسائل التي تعتمد علـى          السمعية والبصري 
أن الحقيبة التعليمية    هو إغفاله، وما ال ينبغي  .  أو عليهما معا   االستماعالمشاهدة أو على    
  .ومحكات األداء المطلوب الذاتي تحوي أساليب التقويم

 جميع على ئهاباحتوا )٢٢م،٢٠١٠(  كما أشارت بتول غانمالجيدة الحقيبة تتميزو
ـ  تيسر وتوجيهات إرشادات تضم كما أهدافها، لتحقيق الالزمة التدريبية المواد  ةعملي
 المقرر الوقت يوضح زمني، جدول على الحقيبة تشتمل، والتدرب و التعلم في توظيفها

 يكـون ، وومنظمـة  منطقية بطريقة الزمن، هذا على الحقيبة نشاطات وتوزع للحقيبة

  .الحقيبة وموضوع المصمم السم باإلضافة بها خاصاً اسماً أو عنواناً للحقيبة
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 الحاصل، فظهـرت    قنيوقد تم تطوير الحقائب التعليمية للتناسب مع التطور الت        
 قنـي مـستحدث ت  " :بأنهـا ) م٢٠٠٧ (سعاد شاهين الحقائب اإللكترونية التي تعرفها     

ويمية موضـوعية   يستخدم كأحد أدوات التقويم البديل لنشاطات الطالب، فهي أداة تق         
 –مـواد صـوتية     "فعالة بناء على معايير محددة، وتحتوي على وسائط إلكترونيـة           

وعادة ما يكون الربط بـين      " الخ.. محاضرات   – دروس   – مصورات   -مقاطع فيديو 
محتويات الحقيبة باستخدام الروابط اإللكترونية؛ بحيث تقوم هذه الروابط بوصل كل           

  .٤٢٧ص " مشروع باأليقونة الخاصة به
 المتعلم سرعةأن الحقائب التعليمية تراعي ) ١٩م،٢٠٠٥( وترى عايشة الخطيب

 الـتعلم  بطـيء  فالمتعلم، متعلم، كل لظروف خاضعا يصبح الزمن عامل فإن وبالتالي

 به يلحق حتى لالنتظار يضطر ال التعلم سريع أن كما سبقوه، بمن يلحق بأن ملزما ليس

 ؛للتعلـيم  متعددة تتمتع بطرق فهي ؛التعليم أنماط وعتن عنصر توفر فهي كذلك غيره،
 العـرض، والمـشاهدة،   وأجهـزة  األفالم، باستخدام الكبيرة المجموعات حالة فهناك

لمـا   المتعلمـين  مـن  كبيرة ألعداد المعلومات تقديم أساليب أكفأ تعد التي والمحاضرة
 فـي  فائدة التعليمية موادال أهم من التعليمية الحقائب ، كما تُعدوجهد اقتصاد من توفره

  .أهدافها وتعددت تطورت أن بعد خاصة المتعددة بالمثيرات التربوية المواقف إثراء
 :  النشط التعلمتاستراتيجيا -٥

 حيـث  وتعليم، تعلم طريقة" بأنه التعلم النشط ) م ٢٠٠٦ ( وآخرون سعادة، يعرف
 غنيـة  تعليميـة  بيئـة  خالل من كبيرة، بفاعلية والتمارين األنشطة في الطالب يشارك

 إشـرافه،  تحـت  أنفـسهم  تعلم مسؤولية تحمل على يشجعهم معلم وجود ومتنوعة،مع

  . ٣٣ص "للمنهج المرغوبة األهداف تحقيق إلى ويدفعهم
 الموقـف  في يشارك الطالب يجعل الذي التعلم ذلك "بأنه )م٢٠٠٧( أحمد ويعرفه

 تحـت  تقـارير  وكتابة وقراءة بحث من به يقوم ما خالل من ونشاط، بفاعلية التعليمي
  .٦٥ص" المعلم وتوجيه إشراف

 التعليميـة  األنشطة المدرسة في للطالب يوفر الذي التعلم ذلكفالتعلم النشط  هو 

 سـلفاً،  محـددة  وغير النهاية مفتوحة تعلم وخبرات طالب، بكل والخاصة المتنوعة،
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 تعليميـة  خبرات يكون أن ويستطيع ونشاط، بفاعلية المشارك دور الطالب دور ويكون
 .مناسبة

أن التعلم النـشط    ) ١٧م،٢٠٠٨( وكريمان بدير ) ٢٤٩م،٢٠١١( وذكر الخزرجي 
  : يقوم على المبادئ التالية

أو خارجهـا، يـشكل      الدراسة ، سواء داخل غرفة   التفاعل بين المعلم والمتعلم    -١
فـي  م؛ بل يجعلهـم يفكـرون       عامالً هاماً في إشراك المتعلمين وتحفيزهم للتعل      

 .خططهم المستقبليةقيمهم و
ة أكبر عندما يكون علـى       بصور  التعاون يتعزز: تشجع التعاون بين المتعلمين    -٢

 الذي يتطلب التـشارك والتعـاون        فالتدريس الجيد كالعمل الجيد    شكل جماعي؛ 
  .ليس التنافس واالنعزالو

ـ          :تشجع التعلم النشط   -٣ الل اإلنـصات   وجد أن المتعلمين ال يتعلمون إال مـن خ
ربطهـا  تابة المذكرات، وإما من خالل التحدث والكتابة عمـا يتعلمونـه و           وك

  .بخبراتهم السابقة، بل وبتطبيقها في حياتهم اليومية
مـا ال   ن معرفة المتعلمـين بمـا يعرفونـه و        حيث إ :تقدم تغذية راجعة سريعة    -٤

جة إلـى    فالمتعلمون بحا  ؛يعرفونه تساعدهم على فهم طبيعة معارفهم و تقييمها       
  .ما يجب أن يتعلموا و إلى تقييم ما تعلموالوا فيما تعلموه وأن يتأم

بين أن التعلم بحاجة إلى وقت      ت ):تعلم= طاقة  + زمن  ( توفر وقتا كافيا للتعلم      -٥
 كما تبين أن المتعلمين بحاجة إلى تعلم مهارات إدارة الوقت، حيـث إن              كاف؛

  .مهارة إدارة الوقت عامل هام في التعلم
تبين أنه من المهم وضـع       ):توقع أكثر تجد تجاوب أكثر    ( تضع توقعات عالية     -٦

  .توقعات عالية ألداء المتعلمين ألن ذلك يساعد المتعلمين على محاولة تحقيقها
تبين أن الـذكاء     :أن المتعلمين أساليب تعلم مختلفة    تفهم أن الذكاء أنواع عدة و      -٧

 فـإن الممارسـات   ؛بالتاليليبهم المختلفة في التعلم، ومتعدد، وأن للمتعلمين أسا  
  .التعليمية السليمة هي التي تراعي ذلك التعدد واالختالف

  : إلى أن التعلم النشط يهدف إلى) ٣٣م،٢٠٠٦( وأشار سعادة وآخرون
 .الناقد التفكير مهارات اكتساب على الطالب تشجيع -١
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 .المنشودة التربوية األهداف لتحقيق بللطال المالئمة التعلمية األنشطة في التنويع -٢
 اكتـشاف  على متهومساعد ، المعرفة ميادين نحو المتعلمين لدى بالنفس الثقة دعم -٣

 . المتعلقة بالعلومالمهمة القضايا
 . المشكالت وحل المختلفة، األمثلة طرح على الطالب تشجيع -٤
 .لموضوعات العلوم المختلفة الطالب تعلم كيفية تحديد -٥
 . يمهاوتنظ الجديدة األفكار بناء على الطالب قدرة قياس -٦
  .اآلخرين مع والتواصل والتفاعل التعاون مهارات اكتساب من الطالب تمكين -٧

 .الطالب لدى اإلبداعية األعمال زيادة -٨
 والمـرور  فيهـا،  المرغوب واالتجاهات والمهارات للمعارف الطالب اكتساب -٩

 .حقيقية وحياتية تعليمية بخبرات
 .والتقويم والتركيب لتحليلكا العليا التفكير مهارات اكتساب على الطالب تشجيع -١٠
 .للمعرفة الوحيد المصدر أنه على المعلم صورة تغيير على النشط التعلم يساعد -١١

 تحقيق إلى تؤدي والتي الجيدة، االستراتيجيات من كبير بكم النشط التعلم يتمتعو
 والمعلم الطالب تعاون بشرط ولكن إيجابيه؛ ونتائج وجهد، وقت بأقل المنشودة األهداف

 واألهـداف  الطالب مستوى حسب االستراتيجيات هذه وتنويع المثمر، الجاد لعملا في
 رصـدوا  قـد  والمهتمـين  تـاب الكّ أن يجد النشط التعلم ألدبيات والمتتبع المنشودة،

التعلم التعاوني، وحل المشكالت، والعـصف  (منها  النشط، للتعلم كثيرة استراتيجيات
لمعلومـات المجزأة،والبنـاء اللـولبي،      الذهني، والمجموعات الصغيرة، وتكامـل ا     

 وضـرورة  اسـتخدامها  فـي  المعلم من ةدق إلى تحتاج هي استراتيجياتو، )وغيرها

 في الطالب وملل االرتباك عن والبعد مثمرة، نتائج أجل من تطبيقها قبل عليها التدرب

  .لإلستراتيجية الصحيح بالتطبيق المعلم معرفة عدم حالة
 يتغير المعلم دور يجعل تعليم العلوم في النشط التعلم ةطريقوعموماً، فإن تبني 

 المصدر أنه سوى والتربية؛ والتعليم التعلم عملية في له دور ال سلبي خامل عنصر من

 المختلفة، وأدواره النشط التعلم مع وانسجاماً حيوية أكثر دور إلى، للمعلومات الوحيد

 عليـه،  الطـالب  وتدريب لتطبيقه والمسهل النشط، للتعلم الراعي هو المعلم فأصبح
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 كذلك وذكاء، بخبرة التعليمي الموقف إدارة على والمساعد المرشد، هو المعلم وأصبح

 المرغـوب  الحياتيـة  والـصفات  المهـارات  اكتـساب  على الطالب بمساعدة يقوم

 فاعليـة  أكثروتتغير سلوكيات الطالب في هذا النوع من التعلم، ويصبح أداؤهم فيها،

 تجعـل  التـي  المختلفـة  المهارات وتقديم التعليم في والمشوقة الحقيقة رغبةال ولديهم

  .التعليمية بالعملية األول المعني هو الطالب
��W\�ق�������א���م �

 العديد من الطرق المستخدمة في تدريس العلوم للطـالب فـي مراحـل              توجد
ال توجد طريقة تدريس مثلـى       أنه    )٦٣،  م١٩٩٧ ( وآخرون نادر أشارالتعليم، وقد   

 بل توجد طرائق مختلفة تصلح لمواقف معينة وال         ؛ من العيوب لتدريس العلوم    وخالية
ويتم احتيار الطريقة المناسبة وفقاً لعدد من األبعاد، منها عدد          تصلح لمواقف أخرى،    
 الفردية، وأهداف تدريس العلوم المراد تحقيقها، وتنـوع         قالطالب، ومستويات الفرو  

  .  العلمية المقدمة للطالبالموضوعات العلمية، وطبيعة المعرفة
 تـدريس   قطرأن  ) ١١٩م،١٩٩٣( وحيدر) ١٧٤م،٢٠١١( وأشار الخزرجي 

   :عملية التعليمية إلى ثالثة أصنافالعلوم تصنف على ضوء مشاركة المتعلم في ال
وهي التي تركّز الدور على المعلم طوال الحصة، وقد يتخلل          ،  الطرق العرضية  -١

طريقة المحاضرة  : ق، وتشمل هذه الطر   بذلك مشاركات طفيفة من قبل الطال     
  . وخريطة المفاهيم والعروض العملية

وهي التي تشرك المتعلم بقدر ال بأس به في العملية التعليمية،           ،  الطرق التفاعلية  -٢
، ومن األمثلة على هذه الطرائـق   اإلشراك مازال في اإلطار اللفظيإال أن هذا  

  .راسية وطريقة عصف الدماغ قة الدطريقة المناقشة والحوار وطريقة الحل
وهي التي تنقل الدور في العملية التعليمية من المعلم إلـى           ،  الطرق االستكشافية  -٣

، ومـن أمثلتهـا     محـور العمليـة التعليميـة      لطالب هو الطالب حيث يكون ا   
  .االستكشاف الموجه ودورة التعلم

لـى  إ بحسب دور المعلم فيها      )٢٤٠م،١٩٩٦(  الخليلي وآخرون  في حين يصنفها  
  :ة أنواعثالث
  . طرائق التدريس المباشر -١
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   .طرائق التدريس الموجه -٢
   .طرائق التدريس غير المباشر -٣

  : وأشار أيضاً إلى تصنيف آخر وفقاً لمهارات التواصل، ويشمل الطرق التالية
   Listening – Speaking االستماع والتحدث قطر -١
  Reading – Writing القراءة والكتابة قطر -٢
  Watching – Doing والعمل  المشاهدةقطر -٣
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، م٢٠٠١ (نـشوان   و) ٢٣م،٢٠٠٨(وقنـديل   ) ١٧٦م،٢٠١١(ذكر الخزرجـي    
أن هنـاك   ) ٢٥٦م،١٩٩٦( والخليلـي وآخـرون   ) ٨٦م،٢٠٠٤( والمحيسن )١٢٨

  : مجموعة من الطرق األساسية أو اللفظية في تدريس العلوم، وهذه الطرق هي
  : ةالمحاضر -١

وهى قيام المعلم بإلقاء المادة العلمية كاملة على المتعلمين، وفى هـذه الحالـة              
 حول المعلم ليصبح محورا لها، ويكون دور المعلم الملقـي           التدريستتمحور عملية   

بينما يكون دور المتعلم المتلقي أو المستقبل للتعلم ويكون هناك اتصال ضعيف بـين              
وقد يـستخدم بعـض     .  اعتماداً كلياً على إلقاء المعلم     المعلم والمتعلم، ويعتمد الدرس   

المحاضرين بعض الوسائل التعليمية كما أن المعلم قد يسمح بفجوة قليلة من النقـاش              
مع المتعلمين، وهذا النوع ينتهي بقول المعلم أي استفسار أو أي أسئلة، وهى أشـهر               

  .طرق التدريس استخداماً في مدارس الدول على حد سواء
 ؛ال تراعي الفروق الفردية     على طريقة المحاضرة في تعليم العلوم أنها       ويؤخذ

، هذا إلى   الوسيلةى المتعلمين جميعا دون استثناء وبنفس الطريقة و       فالمعلومات تقدم إل  
ـ         جانب ضعف تفاعل الطالب      ن خالل المحاضرة و يبقى موقفهم سلبيا يتلقون فقط م

ال تقـدم    هذه الطريقة  كما أن    ؛ الملل جانب واحد مما يشتت انتباههم ويسيطر عليهم      
  . بل تعتمد على اإللقاء اللفظي؛ إلى الخبرة المباشرةللتعلم تستند اً فرصلطالبل
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   :  المناقشة-٢

معلم الم لفظي بين ال   الحوار بشكل ك  ه الطريقة على استخدام األسئلة و     تعتمد هذ 
 فـي طـرح اآلراء       يشارك التالميـذ   فيهاتالميذه ويكون التلميذ محور المناقشة، و     و

 .وجيه األسئلة وإدارة دفة الحوارمناقشتها و يصبح المعلم مسؤوالً عن تواألفكار و
قف تكتسب هذه الطريقة أهمية في تدريس العلوم لكونها تنقل التالميذ من المو           و

إبداء الرأي في حـل     السلبي إلى الموقف االيجابي والساهمة مع المعلم في التفكير و         
هذا ما يمنح المعلم ثقـة      يجعل كل تلميذ يشعر بأهميته كفرد فاعل و       مشكلة معينة مما    
 هـذا  بين المتعلمين و   الديمقراطيةبخاصة أن المناقشة تنمي روح      بنفسه وبمجتمعه و  

المـشاركة   مما يزيد دافعيتهم نحو التعلم و      التآلفيؤدي إلى جو تسوده روح المودة و      
  .تعليم والتعلم ما تهدف إليه عملية ال في جوهرههذاوااليجابية 

ال تعتمد على الخبرات الحسية المباشرة فقد توصل الطـالب          ويعاب عليها أنها    
 كمـا أنهـا     ؛دها على لغة لفظية عالية التجريـد      إلى مفاهيم مبتورة أو خاطئة العتما     

ـ          تشجع الطالب علة التخمين و     ى هذا ما يجعل إجاباتهم إذا كانت صحيحة عائـدة إل
ير محـددة وغيـر     خاصة عندما تكون األسئلة غ    ح و المصادفة وليس على فهم صحي    

؛ خاصة إذا كانت أسئلة المعلم كثيـرة      تشتت انتباه الطالب و   ، و مصاغة صياغة جيدة  
إذا لـم   خاصـة   الجماعية ومقاطعة اإلجابات و   قد تؤدي إلى الفوضى واإلجابات      كما  

  .السيطرة على النظاميحسن المدرس إدارة الصف و
   :  القصة العلمية-٣

 ،هي طريقة تدريسية من الطرائق اللفظية في تـدريس العلـوم          صة العلمية   الق
 واقعية أو خيالية لمواقـع  وهي عبارة عن رواية علمية أو حكاية نثرية تصور أحداثاً 

، وتتكون من   أشخاص أو أحداث رتبت بطريقة جذابة ومشوقة لتحقيق أهداف الدرس         
، حداث التي تمر في القـصة     األ، و ن األشخاص مثل باستير واينشتاي    :المحاور التالية 

القصة الزمـان الـذي      إذ ال بد أن يتخلل       الزمان، و الحوار المتكون في األشخاص   و
  .حدثت فيه 

يقة التاريخية فـي تـدريس       تتضمنه الطر   تعليمياً وتعتبر القصة العلمية نشاطاً   
علوم ، بل إنها يمكن أن تحول حصص ال        المتعلمين للدرس  ، وتتميز بأنها تجذب   العلوم
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تساعد في فهم التفاعل المتبادل     ؛ كما   من التشويق إن أحسن المعلم عرضها     إلى غاية   
لماء فـي خدمـة     بين العلم والمجتمع وتقدير الدور االجتماعي للعلم وتقدير جهود الع         

  . استيعاب المتعلمين لطبيعة العلمتساعد في، والمجتمع اإلنساني
علمية دون غيرها مثـل أعمـال       تالءم بعض الموضوعات ال   ويعاب عليها أنها    

 هذا التطور فـي     العلماء وسير حياتهم وأفكارهم وتطويرها وكيفية تطور العلم وأثر        
قد توقع هذه الطريقة الكثير من المعلمين فـي إحـراج لعـدم             ، كما   حياة المجتمعات 

 التي قد تثير فـضول بعـض        إلمامهم الكافي بتاريخ العديد من الموضوعات العلمية      
ن الممكن أن تتحول هذه الطريقة إلى طريقة المحاضرة بما تتضمنه من            مب، و الطال

سلبيات إذا لم يصاحبها نشاط تعليمي مثل التمثيليات التاريخيـة وزيـارة المتـاحف              
  .األفالم والصور التعليمية وغيرهاالعلمية واستخدام 
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لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسـة، والتـي        يتناول هذا الجزء الدراسات ا    
توضح مكان الدراسة الحالية من الجهد العلمي السابق في هذا المجـال؛ وقـد تـم                

وتم استعراض الدراسات جميعهـا، عربيـة        ، محورين  في عرض الدراسات السابقة  
وأجنبية، في سياق واحد وفقاً لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث، وذلك علـى              

  : و التاليالنح

�و�����א� �����-G�W��#2�.��K���אZولא������Wא���א"#��א���e/#و�;�א� ����א �
هدفت إلى التي  )Morse& Suktrisul,2006( دراسة مورس وسكترسل -

التعرف على مدى قبول المسئولين لتطبيقات التعليم اإللكتروني في المـدارس مـن             
واسـتخدمت  . ات بطريقة التعليم اإللكتروني   خالل نتائج تطبيق مقررات في الرياضي     

الدراسة المنهج شبه التجريبي، وقد تم إعداد منهج تجريبي لمادة الرياضيات للمرحلة            
الثانوية، وإتاحته عبر االنترنت، واستخدام التعليم اإللكتروني في تدريـسه لخمـس            

فـي  مدارس ثانوية في كل من بانكوك نونثابورى، وخون كـاين، وثـاني اوثـاى،        
وتم تدريب المعلمين والطالب على تطبيقات المنهج وطرق الوصـول إليـه            . تايالند

وتوصلت الدراسة إلـى    . عبر االنترنت، كما تم تجهيز المدارس بالمتطلبات الالزمة       
عدد من النتائج كان من أهمها فاعلية التعليم اإللكتروني في التدريس وتميزه، إلـى              

ب والمعلمـين   لتعلم اإللكتروني لدى كل من الطـال      جانب االتجاهات اإليجابية نحو ا    
  .والمسئولين والفنيين

 التي هدفت إلى بناء قائمة من الكفايات الخاصـة          )م٢٠٠٦( عزمياسة  رد -
 ظيفـه ن بعد ووضعها تحت مجموعة مـن الو       بالمعلم في نظام التعليم اإللكتروني ع     

واتبع الباحث المـنهج    . المستقبلية للمعلم والتي سوف يضطلع بها في ظل هذا النظام         
الوصفي، واستخدم االستبيان كأداة لجمع المعلومات، وطبق على عينة مكونـة مـن             

طالباً وطالبة بكلية التربية بالرستاق     ) ٦٨(عضو هيئة تدريس ومعاونين لهم، و     ) ٤٢(
وجود ارتباط موجب   : وتوصلت الدراسـة إلى عدد من النتائج، أهمها      . سلطنة عمان 

ألهمية بين أعضاء هيئة التدريس والطـالب للوظـائف المـستقبلية          دال في ترتيب ا   
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للمعلم في نظام التعليم اإللكتروني عن بعد، وكذلك في ترتيب األهمية للكفايات التي             
. مستقبلية، مع عدم وجود فروق في باقي فرضيات الدراسـة         الوظيفة  التندرج تحت   

 للمعلـم فـي نظـام التعلـيم         وأوصى الباحث ختاماً بأهمية أخذ الوظائف المستقبلية      
، وضرورة تطـوير بـرامج      عين االعتبار عند إعداده وتدريبه    اإللكتروني عن بعد ب   

  .التعليم لتواكب أنظمة التعليم االلكتروني
ـ ١٤٢٧(  دراسة هناء يماني     - التعرف على قدرة التعليم    الى   التي هدفت  ) ه

تجاه العينـة نحـو فعاليـة    اإللكتروني لمواجهة تحديات التعليم العالي والكشف عن ا  
واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسـة،      . التعليم اإللكتروني لمواجهة التحديات   

عـضواً مـن    ) ١٥٢(والتي طبقتها من خالل المنهج الوصفي على عينة مكونة من           
وأشـارت  . أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة أم القرى، وجامعة الملك خالـد   

ى تحديد أهم معوقات وتحديات التعليم العالي ، وتأييد العينة بـشكل            نتائج الدراسة إل  
كما أشارت النتائج إلـى أن      . كبير لتطبيق التعليم اإللكتروني لمواجهة هذه التحديات      

ضعف إعداد وتطوير مهارات هيئة التدريس في مجال اسـتخدام التقنيـة الحديثـة              
لكتروني بفعالية، وهو مـا أوصـت       والتعليم اإللكتروني يؤثر على تطبيق التعليم اإل      

  .الباحثة بضرورة تجاوزه من خالل برامج التدريب المتخصصة
 التي هدفت إلى التعرف على المعوقات فـي         )Conna,2007( دراسة كونا    -

استخدام المساقات االلكترونية في المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكيـة،         
لتحليلي، وتمثلت األداة في استبانة الكترونية طبقت       واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ا    

أيـوا، ميـسوري،    : مديراً من مدارس المدارس الثانوية في واليـات       ) ٢٧٠(على  
 المالية؛ ثم جاءت بعدها     وقاتوأظهرت النتائج أن أكثر المعوقات هي المع      . ونبراسكا

يـة فهـي    المعوقات في مجال التكنولوجيا، أما المعوقات التي جـاءت بدرجـة عاد           
  .اعتقادات هيئة التدريس حول نوعية التعلم اإللكتروني واهتماماتهم بدافعية الطالب

إلى التعرف على أهمية ومعوقات      هدفت   التي )هـ١٤٢٨(  دراسة الشمري  -
استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني من وجهة نظر المشرفين التربـويين بمحافظـة            

اة لجمع المعلومات، حيث تم تطبيقه على عينـة         واستخدم الباحث االستبيان كأد   . جدة
وأشـارت  . مشرفاً هم جميع المشرفين التربويين بمحافظة جـدة       ) ١٩١(مكونة من   
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النتائج إلى الموقف اإليجابي للمشرفين التربويين نحو التعليم اإللكترونـي وأهميـة            
في مجال  استخدام المعلمين له، لذا أوصى الباحث بضرورة إعداد المعلمين وتدريبهم           

التعليم اإللكتروني، وأهمية تبني جهات االختصاص لمشروع التعلـيم اإللكترونـي           
  .وتطبيقه بالمدارس

 هدفت إلى تحديد مطالب استخدام التعليم       يتال )هـ١٤٢٨(  الحربي   اسةرد -
منهج الرياضيات في المرحلة الثانوية، ومعلم      (اإللكتروني الالزم توفرها في كل من       

من وجهة نظر المختـصين، وتحديـد       ) حلة الثانوية، البيئة التعليمية   الرياضيات للمر 
. مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في كل من وجهة نظر الممارسين           
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة، والتي تـم          

. ممارساً للتعلـيم اإللكترونـي    ) ٣٠(مختصاً و   ) ٨٦(تطبيقها على عينة مكونة من      
موافقة المختصين على جميع    : وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج كان من أهمها        

مطالب استخدام التعليم االلكتروني بدرجة عالية جداً، وأمكن للباحـث تحديـد أهـم              
  .المطالب من وجهة نظر كل من المختصين والممارسين

هدفت إلى التعرف على اتجاهات كل من        التي   )هـ١٤٢٩( الردادي  اسة  رد -
المعلمين والمشرفين التربويين نحو استخدام التعليم االلكترونـي فـي تـدريس مـادة              

واستخدم الباحث المنهج   . الرياضيات في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية      
 مشرفاً  )١١(الوصفي، الذي طبق من خالله االستبانة كأداة للدراسة على عينة مكونة            

المـشرفين  إلى أن اتجاهات كـل مـن المعلمـين و         وأشارت النتائج   . معلماً) ١٦٧(و
التربويين نحو استخدام التعليم االلكتروني في تدريس مادة الرياضيات فـي المرحلـة             
المتوسطة كانت عالية في جميع المحاور، وأوصى الباحث بأهمية تـدريب المعلمـين             

  . طرق التعليم اإللكتروني ووسائلهىوالمشرفين قبل وأثناء الخدمة عل
 التي هدفت إلى التعرف على أهـم كفايـات          )هـ١٤٣٠( العمري   دارسة  -

التعليم اإللكتروني ومدى توفرها لدى معلمي المرحلة الثانويـة بمحافظـة المخـواة             
التعليمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانـت أداة جمـع المعلومـات هـي              

تطبيقها على جميع معلمي المرحلة الثانوية بالمحافظـة وعـددهم          االستبانة التي تم    
وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد الكفايات المطلوبة فـي محـاور           . معلماً) ٣٠٦(
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التعلم اإللكتروني لمعلمي المرحلة الثانوية، وأما درجة توفر هذه الكفايـات فكانـت             
  .بدرجة متوسطة في جميع المحاور

 عـن  الكـشف   التي هدفت إلى)م٢٠١٠ (والدهونمفلح  الهرش واسةرد -
 الثانوية المرحلة معلمي نظر وجهة من التعلم اإللكتروني منظومة استخدام معوقات
الكورة باألردن، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت األداة في استبانة  لواء في

 المعوقات أن النتائج وقد أظهرت. معلم ومعلمة) ١٠٥(طبقت على عينة مكونة من 
 ثـم  بـاإلدارة،  المتعلقـة  تلتها المعوقات األولى، بالمرتبة جاءت بالمعلمين المتعلقة
 المتعلقـة  المعوقات وجاءت والتجهيزات األساسية، التحتية بالبنية المتعلقة المعوقات
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت النتائج األخيرة؛ كما المرتبة في بالطلبة
 األساسـية  والتجهيـزات  التحتية بالبنية المعوقات المتعلقة مجال يف للجنس تعزى
 للمؤهـل  تعزى إحصائية داللة ذات فروق النتائج وجود بينت كما الذكور، لصالح
 لم بينما فأعلى، الماجستير حملة لصالح المتعلقة بالطلبة المعوقات مجال في العلمي
  .المجاالت جميع في التدريبية الدورات ألثر إحصائية تعزى داللة ذات فروق تظهر
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هدفت التي  )Dimitrov & Howard, 2002( ديمتروف وهاورد اسةرد -

إلى اكتشاف التغير في قدرات الطالب العلمية باستخدام بيئة الـتعلم القائمـة علـى               
واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتمثلت األداة       . التعليمية اإللكترونية الوسائط  

طالبـاً  ) ٨٣٧(في اختبار تحصيلي، وبطاقة قدرات، وطبقت على عينة مكونة مـن            
وطالبة من طالب المرحلة اإلعدادية ممن درسوا مفاهيم بيولوجية وفيزيائه وعلـوم            

االفتراضي القائم علـى الوسـائط      األرض والفضاء من خالل مشروع قرية الفضاء        
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميـع مجموعـات الدراسـة           . التعليمية اإللكترونية 

أظهرت تحسناً في القدرات العلمية، بما فيها المجموعة التقليدية، وقد عزى الباحثين            
ولكن الدراسة أظهرت   . ذلك إلى قصر فترة الدراسة والتي طبقت خالل ثالثة أسابيع         

  .ة المادة التعليمية اإللكترونية في إكساب الطالب مهارات حل المشكلةقدر
 التـي هـدفت إلـى    )Walker & Zeidler,2003( دراسة والكر و زيدلر -

استقصاء أثر استخدام اإلنترنت في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير اإلبداعي في            
دة األمريكية، واتبعت الدراسة المـنهج      مادة العلوم في المرحلة األساسية بالواليات المتح      

شبه التجريبي، وتمثلت األدوات في اختبار تحصيلي في المفـاهيم العلميـة، ومقيـاس              
طالبـاً  ) ٣٨(للتفكير اإلبداعي، وتم تطبيق الدراسة على عينة واحدة تجريبية تكونت من            

لعلوم يـسهم   وأظهرت النتائج أن استخدام االنترنت في تعلم ا       . من الصف التاسع أساسي   
وبشكل فعال في تحقيق األهداف التعليمية والتي تؤدي إلى تعميـق اسـتيعاب المفـاهيم        

 االنترنـت مـن   حـد يالعلمية في مادة العلوم، كما أنها تنمي مهارات التفكير اإلبداعي و    
  .الصفة التجريدية التي تتسم بها مادة العلوم، وتنشط قدرات التخيل لديهم

 على فعاليـة موقـع تعليمـي        التعرف التي هدفت    )م٢٠٠٥( محمد   اسةرد -
إثرائي على اإلنترنت باللغة العربية في زيادة تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي            
لبعض المفاهيم العلمية في مقرر العلوم بجمهورية مصر العربية، ولتحقيق أهـداف            

تبانة للتعـرف   وتمثلت األدوات في اس   ، الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي     
على رؤية معلمي وموجهي العلوم لواقع استخدام وتوظيف مواقع اإلنترنت التعليمية           
اإلثرائية في تدريس العلوم في المرحلة اإلعدادية، واختبار تحصيلي لقياس تحصيل            
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تالميذ عينة الدراسة، وتمثلت العينة في فصلين دراسيين تم تقسيمهم إلى مجموعتين،            
واألخرى ضابطة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فـرق دال           إحداهما تجريبية   

إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في القيـاس           
كمـا  . لصالح المجموعة التجريبيـة   ، ةالمعرفيالبعدي لالختبار التحصيلي بمستوياته     

ل الباحـث بنـسبة فعاليـة       أشارت النتائج إلى فعالية الموقع اإلثرائي المصمم من قب        
  .جوانب المعرفية المرتبطة بالموقعوذلك في ال، وهي أعلى من الحد األدنى% ٨٠,٧
 التي هدفت إلى التعـرف علـى واقـع اسـتخدام     )م٢٠٠٦( دراسة الشناق  -

االنترنيت، والحاسوب، والبريد اإللكتروني، وجهـاز عـرض        (الوسائط اإللكترونية 
في تعليم العلوم بدولة األمارات العربية      ) تمرات الفيديو البيانات، والهاتف النقال، ومؤ   

المتحدة من وجهة نظر المعلمين، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت           
معلماً ومعلمة ممـن  ) ١٥٤(أداة الدراسة في استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من  

. ء، وعلوم األرض بإمارة العـين    يدرسون مواد العلوم، واألحياء، والكيمياء، والفيزيا     
خداماً هـو الحاسـوب، يليـه       وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر المجاالت اسـت        

ت، وجاء في المتوسط جهاز عرض البيانات، أما استخدام البريد اإللكترونـي            اإلنترن
والهاتف النقال فكان منخفض، وجاء في الترتيب األخير مؤتمرات الفيديو؛ أما مـن             

 االستخدام، فقد جاء في المجال األول استخدام البريد اإللكتروني كأعلى           حيث نوعية 
استخدام، يليه مجال مؤتمرات الفيديو؛ ثم مجال الهاتف النقال، وأخيراً جهاز عرض            

  .البيانات ضمن مجاالت االستخدامات الضعيفة
 التي هـدفت إلـى التعـرف علـى أهـم      )م٢٠٠٧( دراسة دومي والشناق  -

عوقات التي واجهت المعلمين والطلبـة أثنـاء تنفيـذ برنـامج الـتعلم              المشكالت والم 
اإللكتروني لمادة الفيزياء، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتمثلت األدوات في           
استبانة للعوائق التي تواجه المعلمين في التعلم اإللكتروني، واسـتبانة للعوائـق التـي             

إضافة إلى إجراء بعض المقابالت الفرديـة مـع         تواجه الطلبة في التعلم اإللكتروني،      
معلمـاً ومعلمـة ممـن      ) ٢٨(عينة من المعلمين والطلبة، وتكونت عينة المعلمين من       

درسوا مادة الفيزياء المحوسبة للصف األول الثانوي العلمي، وتكونت عينـة الطلبـة             
 طالباً موزعين على خمس مجموعات في ثالث مدارس ثانوية للذكور فـي           ) ١١٨(من
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وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز المشكالت والمعوقـات فـي          . محافظة الكرك باألردن  
عدم توافر مختبر حاسوب لمواد العلوم، وتعارض وقت        : تنفيذ التعلم اإللكتروني كانت   

حصة التعلم اإللكتروني مع حصص الحاسوب في المدرسة، وعـدم تـوافر خدمـة              
الحاسوب لعدد الطلبـة، والمـشكالت      اإلنترنت في المدرسة، وعدم كفاية عدد أجهزة        

الفنية وعدم توفر الصيانة، وعدم امتالك الطالب جهاز حاسوب في البيت وكثرة عـدد          
الطالب في الصف الواحد، وعدم توفر خدمة اإلنترنت لدى المعلم في البيت، وبـطء              
اإلنترنت في فتح صفحات البرنامج، وعدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة، وعـدم             

  .فاية وقت الحصة لدراسة مادة الفيزياء المحوسبةك
ـ ١٤٣٠(  الشهراني   اسةرد -  التي هدفت إلى تحديد مطالـب اسـتخدام   )هـ

التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي الواجب توفرهـا فـي             
 ، والتعـرف علـى درجـة      )المتعلم، المنهج، عضو هيئة التدريس، والبيئة التعليمية      (

أهمية مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العـالي            
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة        . الواجب توفرها 

مـن أعـضاء    ) ٢٥٠(لجمع البيانات، وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من          
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتـائج، مـن         . وديةهيئة التدريس بالجامعات السع   

أهمها أن جميع المطالب التي وردت في أداة الدراسة في جميع المحاور هي مطالب              
مهمة من وجهة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، مع وجود فروق تعزى            

  .لصالح متغيري التخصص والممارسة

فت إلى استقصاء أثر اسـتخدام       دراسة هد  )م٢٠١٢ (لأبو عق وفاء  اسة  رد  -
التعلم االلكتروني في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى دارسـي جامعـة             
القدس المفتوحة، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار           

تين دارساً تم تقسيمهم إلـى مجمـوع      ) ٧٢( تحصيلي تم تطبيقه على عينة مكونة من      
) ٣٣( دارساً، واألخرى ضابطة ويبلغ عـددها     ) ٣٩( إحداهما تجريبية ويبلغ عددها   

دارساً، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفـراد              



 
- ٨٠ -

المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وهو ما          
  .وني في تدريس العلوميشير إلى فاعلية التعليم اإللكتر
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من خالل استعراض دراسات المحور األول، والذي تنـاول الدراسـات ذات            

  .الصلة بالتعليم اإللكتروني عموماً، وفي المواد األخرى غير العلوم
 على التعليم   يتضح أن جميع الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية في كونها تؤكد           -١

  .اإللكتروني وأهميته في العملية التعليمية، وتحديد مطالب تطبيقه
 ومن حيث المنهج فقد اتفقت جميع دراسات هذا المحور مع الدراسة الحاليـة              -٢

في اعتمادها على المنهج الوصفي، مـا عـدا دراسـة مـورس وسكترسـل               
Morse& Suktrisul,2006) (ات تعليم والتي كانت تجريبية باستخدام مقرر

إلكتروني، وبالتالي اختلفت أداتها عن أدوات الدراسات السابقة التـي اتفقـت            
  . جميعها مع الدراسة الحالية في استخدام االستبانة أداة رئيسة لجمع المعلومات

واتفقت الدراسة الحالية مع معظم دراسات المحور األول في عينـة الدراسـة              -٣
ـ ١٤٢٨( ات الحربـي  التي تمثلت في المعلمين، ما عدا دراس       والـشمري  ) هـ

التي طبقـت   ) هـ١٤٢٧( وهناء اليماني ) Conna,2007(وكونا) هـ١٤٢٩(
على مشرفين تربويين وطالب وأعضاء هيئـات تـدريس ومختـصين فـي             

  .تكنولوجيا التعليم
 التي طبقت على المرحلة     )هـ١٤٢٩( دراسة الردادي    تتفق الدارسة الحالية مع    -٤

سات االخرى على مراحل متباينة من التعلـيم        المتوسطة في حين طبقت الدرا    
 .العام الى التعليم العالي

وأما دراسات المحور الثاني؛ فهي األقـرب للدراسـة الحاليـة مـن حيـث         
  .ررات العلوم أو أحد فروع العلوم، التعليم اإللكتروني ومقاتهامتغير
مـن  أقرب دراسات هذا المحور للدراسة الحالية       ) م٢٠٠٦( تعد دراسة الشناق   -١

 والعينة واألداة، مع اختالف حدودها المكانية؛ حيث طبقـت          ا موضوعه .حيث
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) م٢٠٠٥(على جميع المراحل بدولة اإلمارات، كما تتفق مع دراسات محمـد            
والكـر وزيـدلر   ) Dimitrov & Howard, 2002(وديمتـروف وهـاورد   

)Walker & Zeidler,2003 (    في تطبيقها على المرحلـة المتوسـطة مـع
 .االبعاد في باقي اختالفها

 ،لهـا  تتفق الدراسة الحالية مع باقي الدراسات في استخدامها االستبانة أداة رئيسة             -٢
 يكما وتتفق في المنهج الوصفي المستخدم فـي الدارسـة مـع دارسـه الـشهران               

  . بينما تختلف مع بقية الدراسات التي استخدمت المنهج شبه التجريبي، )هـ١٤٣٠(
، وبناء   في تحديد مشكلة الدراسة الحالية     دراسات السابقة  من ال  الباحثةاستفادت   -٣

  .ةيأبعادها الرئيس
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في هذا الفصل تم تحديد منهج الدراسة المستخدم، مجتمع وعينـة الدراسـة،             
وصف أداة الدراسة وكيفية بناءها وطريقة التأكـد مـن الـصدق والثبـات لـألداة         

  .المستخدمة، أخيراً األساليب اإلحصائية التي يتم استخدامها
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 فإن المنهج المالئم للدراسة الحاليـة هـو         سئلتهاأوبناء على مشكلة الدراسة     
المنهج الوصفي المسحي حيث يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم             
بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً، فالتعبير الكيفي يـصف لنـا               

 رقميـاً لمقـدار     الظاهرة ويبين خصائصها، بينما التعبير الكمـي يعطينـا وصـفاً          
كما أن هذا المنهج ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها وإنمـا            . الظاهرة،أو حجمها 

ذكر كما  . يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من التفسير لهذه البيانات             
 أو كما يسميه بعض العلماء البحـث        –يقصد بالبحث المسحي    ) " م٢٠١٠(العساف  
 النوع من البحوث الذي يتم بواسطة اسـتجواب جميـع أفـراد             ذلككما   –الوصفي  

مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم ، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسـة مـن               
  ) .١٩١ص". (حيث طبيعتها ودرجة وجودها 
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جميع األفـراد أو األشـخاص       "هو) م٢٠٠٩( عبيدات   أشارجتمع الدراسة كما    م
  :الحالية منمجتمع الدراسة وتكون  ، ٣١ص"  مشكلة الدراسة الذين يكونون موضوع

 .مشرفة) ٢٢(  بمدينة مكة المكرمة وعددهم بالمرحلة المتوسطة جميع مشرفات العلوم -
 .معلمة) ٢٢٥(وعددهم بمدينة مكة المكرمة جميع معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة  -
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) بنـات (ربيـة والتعلـيم     وذلك حسب اإلحصائية الواردة من اإلدارة العامة للت       
  .هـ١٤٣٣بمنطقة مكة المكرمة، خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

  كامال الدراسة مجتمع إحصائية): ا ( جدول رقم 

 % العدد الوظيفة

  ٨,٩١ ٢٢ مشرفة علوم طبيعية
 ٩١,٠٩ ٢٢٥ معلمة علوم طبيعية

 ١٠٠ ٢٤٧ المجموع
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  رسم بياني إلحصائية مجتمع الدراسة كامال): ١(شكل رقم 

، ومن معلمات   %)٨,٩١(مشرفة، وبنسبة   ) ٢٢(عدد مشرفات العلوم الطبيعية     

  %).٩١,٠٩(معلمة، وبنسبة ) ٢٢٥(العلوم الطبيعية 

��Wא���א"��2/� �

) ٢٢(لم تلجأ الباحثة إلى أخذ عينة، بل تم التطبيق على جميع أفراد مجتمع الدراسـة                

وذلك بسبب محدودية أعدادهم وإمكانية التطبيق على كامـل أفـراد           . معلمة) ٢٢٥(مشرفة،  

لم يرد وغير المكتمل كان عدد االستبيانات        وبعد استرجاع االستبيانات واستبعاد ما    .  المجتمع

  :استبيان على النحو التالي) ٢٢٥(المكتملة والتي أدخلت في عملية التحليل اإلحصائي 
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  وصف مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي لالستبيانات المكتملة ): ٢( جدول رقم 

  
 % العدد طبيعة العمل

  ٧,٥٦ ١٧ مشرفة علوم طبيعية
 ٩٢,٤٤ ٢٠٨ معلمة علوم طبيعية

 ١٠٠ ٢٢٥ المجموع
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   من خالل االستبيانات المكتملةرسم بياني لمجتمع الدراسة): ٢(شكل رقم 

  
  

، ومن معلمـات    %)٧,٥٦(مشرفة، وبنسبة   ) ١٧(عدد مشرفات العلوم الطبيعية     
  %).٩٢,٤٤(معلمة، وبنسبة ) ٢٠٨(العلوم الطبيعية 
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  ةوصف مجتمع الدراسة حسب الدورات التدريبي ): ٣( جدول رقم 
 % العدد تدريبيةالدورات ال

 25.30 57 دورتان

 74.70 168 ثالث دورات فأكثر

 100.00 225 المجموع
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  رسم بياني لمجتمع الدراسة حسب الدورات التدريبية): ٣(شكل رقم 

  

، والحاصـالت   %)٢٥,٣(، وبنسبة   فرداً) ٥٧(عدد الحاصالت على دورتين     
 %).٧٤,٧(، وبنسبة فرداً) ١٦٨ ( دورات تدريبية٣ ىعل

� �
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  وصف مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة ): ٤( جدول رقم 
 % العدد سنوات الخبرة

 24.00 54  سنوات٥أقل من 

 19.10 43  سنوات١٠ أقل من - ٥ من 

 19.10 43  سنة١٥ أقل من - ١٠من 

 37.80 85  سنة فأكثر١٥من 

 100.00 225 المجموع
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    رسم بياني لمجتمع الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة): ٤(شكل رقم     

  

فردا، ) ٥٤( سنوات   ٥عدد أفراد مجتمع الدراسة من سنوات الخبرة أقل من          

بة فردا، وبنـس  ) ٤٣( سنوات   ١٠ أقل من    – ٥، سنوات الخبرة من     %)٢٤(وبنسبة  

فـردا، وبنـسبة    ) ٤٣( سـنوات    ١٥ أقل من    – ١٠، سنوات الخبرة من     %)١٩,١(

  %).٣٧,٨(فردا، وبنسبة ) ٨٥( سنة فأكثر ١٥، سنوات الخبرة من %)١٩,١(

85 

37.80 
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تحديد أداة الدراسة في صورة االستبيان، ألنها أكثر أدوات البحث اسـتخداما               -أ

  وهي األكثر مالئمة للدراسة الحالية
تحديد أهداف االستبيان في معرفة أهمية واستخدام التعليم االلكترونـي فـي               -ب

  .تدريس العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة
  :تحديد المصادر التي تلجأ إليها الباحثة لبناء أداة الدراسة فيما يلي  _ ج

البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة     والدوريات والمجالت التربوية       -١
  . الدراسة الحاليةبمشكلة

مقابلة مجموعة من ذوو االختصاص في هذا المجال لالسـتفادة مـن               -٢
  .خبراتهم

  : النهائيةه  في صورت االستبيان-د

ـ     : تكون االستبيان من قسمين، األول     المـسمى   (يالبيانات األولية  وتمثلت ف
ـ  :القسم الثاني   ).  عدد سنوات الخبرة   –الدورات التدريبية   -الوظيفي ) ٦٤(ن  تكون م

  :محاور كالتالي) ٣(عبارة وزعت على 
استخدام الوسائل وأدوات التعليم اإللكترونـي فـي تـدريس     أهمية :المحـور األول  

  عبارة) ١٩(مقررات العلوم المطورة، تكون من 
استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلـوم   أهمية :الثانيالمحور  

  رةعبا) ١٧(المطورة، تكون من 
استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني فـي تـدريس مقـررات           أهمية :الثالثالمحور  

  عبارة) ٢٨(العلوم المطورة، تكون من 

   :صدق األداة -و

األولى قبل التطبيـق وتمثلـت فـي         :تم التأكد من صدق االستبيان بطريقتين     
  . لداخليتمثلت في صدق االتساق اماذا صدق المحكمين، والثانية بعد التطبيق على 
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 : لمحكمينصدق ا

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء عباراتها، وعرضها على سعادة المـشرفة            
على الرسالة تم عرض االستبيان في صورته األولية على مجموعة من المحكمين مـن              

السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيـة جامعـة أم          ذوي االختصاص والخبرة  من      
 موضحا به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالتها، و        وجيه خطاب للمحكمين  القرى، وتم ت  

وذلك للتأكـد مـن درجـة مناسـبة         ). ١(ملحق رقم   . محكماً) ١٤(بلغ عدد المحكمين    
العبارة، ووضوحها، وانتمائها للمحور، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظـر فـي            

كمين حول مدى مناسـبة االسـتبانة   وبناء على آراء المح   . تدرج المقياس ومدى مالئمته   
ألهداف الدراسة،  ووفقاً لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم تعديل صـياغة بعـض العبـارات              

عبارة موزعـة   ) ٦٤(لغوياً، وإضافة وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات في االستبانة          
  .محاور) ٣(على 

  : الصدق اإلحصائي

 خـالل حـساب صـدق       تم التأكد إحصائيا من صدق أداة الدراسة وذلك من        

  :االتساق الداخلي كالتالي

  :صدق االتساق الداخلي 

صدق االتساق الداخلي يعطي صورة عن مـدى التناسـق الموجـود بـين              

العبارات الموجودة داخل نفس المحور، ومدى اتساق هذه العبارات مع المحور الذي            

ب معامـل  وتم التأكد من توافر صدق االتساق الداخلي عن طريق حـسا          . تنتمي إليه 

االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليـه العبـارة،               

  :وكانت النتائج كالتالي
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معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي         ) ٥(جدول رقم   

  إليه في حالة األهمية
 الثالثالمحور   الثانيالمحور   المحور األول

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م

٠,٦٨  ٢١  ٠,٦٥  ١١  ٠,٧١  ١  ٠,٦٧  ١١  ٠,٧١  ١  ٠,٦٣  ١١  ٠,٦٩  ١  

٠,٦٩  ٢٢  ٠,٦٩  ١٢  ٠,٧١  ٢  ٠,٦٨  ١٢  ٠,٦٦  ٢  ٠,٦٦  ١٢  ٠,٦٧  ٢  

٠,٧٠  ٢٣  ٠,٦٧  ١٣  ٠,٦٨  ٣  ٠,٦٥  ١٣  ٠,٦٩  ٣  ٠,٦٨  ١٣  ٠,٧٠  ٣  

٠,٦٥  ٢٤  ٠,٧١  ١٤  ٠,٦٧  ٤  ٠,٧٢  ١٤  ٠,٦٥  ٤  ٠,٦٩  ١٤  ٠,٦٦  ٤  

٠,٦٧  ٢٥  ٠,٦٧  ١٥  ٠,٦٦  ٥  ٠,٦٩  ١٥  ٠,٦٥  ٥  ٠,٤٢  ١٥  ٠,٦٥  ٥  

٠,٦٩  ٢٦  ٠,٦٦  ١٦  ٠,٧٢  ٦  ٠,٦٤  ١٦  ٠,٦٩  ٦  ٠,٦٤  ١٦  ٠,٦٨  ٦  

٠,٧٢  ٢٧  ٠,٧٢  ١٧  ٠,٦٩  ٧  ٠,٦٥  ١٧  ٠,٧١  ٧  ٠,٦٦  ١٧  ٠,٧١  ٧  

٠,٦٦  ٢٨  ٠,٦٦  ١٨  ٠,٦٨  ٨      ٠,٦٥  ٨  ٠,٦٩  ١٨  ٠,٦٦  ٨  

٠,٦٥  ١٩  ٠,٦٥  ٩      ٠,٦٩  ٩  ٠,٧٠  ١٩  ٠,٦٤  ٩      

٠,٦٧  ٢٠  ٠,٦٤  ١٠      ٠,٦٨  ١٠      ٠,٦٨  ١٠      
  

، وجميـع قـيم     )٠,٧٢(إلـى   ) ٠,٦٢(تراوحت قيم معامالت االرتباط مـن       

) ٠,٠٥(معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى             

  . إليهوتشير إلى االتساق الداخلي، بين درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي
معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه فـي            ) ٦(جدول رقم   

  حالة االستخدام
 الثالثالمحور   الثانيالمحور   المحور األول

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م

٠,٦٨  ٢١  ٠,٦٥  ١١  ٠,٦٧  ١  ٠,٦٤  ١١  ٠,٦٥  ١  ٠,٦٦  ١١  ٠,٦٨  ١  

٠,٦٩  ٢٢  ٠,٦٩  ١٢  ٠,٦٩  ٢  ٠,٦٨  ١٢  ٠,٦٤  ٢  ٠,٦٥  ١٢  ٠,٦٨  ٢  

٠,٧١  ٢٣  ٠,٦٧  ١٣  ٠,٦٩  ٣  ٠,٦٣  ١٣  ٠,٦٨  ٣  ٠,٦٧  ١٣  ٠,٦٧  ٣  

٠,٦٣  ٢٤  ٠,٧٣  ١٤  ٠,٦٥  ٤  ٠,٦٣  ١٤  ٠,٦٢  ٤  ٠,٦٩  ١٤  ٠,٦٦  ٤  

٠,٦١  ٢٥  ٠,٦٧  ١٥  ٠,٦١  ٥  ٠,٦٩  ١٥  ٠,٦٩  ٥  ٠,٧٠  ١٥  ٠,٦٤  ٥  

٠,٦٩  ٢٦  ٠,٦٦  ١٦  ٠,٦٩  ٦  ٠,٦٤  ١٦  ٠,٦٦  ٦  ٠,٦٥  ١٦  ٠,٦٨  ٦  

٠,٧٢  ٢٧  ٠,٧٢  ١٧  ٠,٦٩  ٧  ٠,٦٥  ١٧  ٠,٧١  ٧  ٠,٦٦  ١٧  ٠,٧١  ٧  

٠,٦٤  ٢٨  ٠,٦٦  ١٨  ٠,٦٨  ٨      ٠,٦٥  ٨  ٠,٦٩  ١٨  ٠,٦٩  ٨  

٠,٦٥  ١٩  ٠,٦٥  ٩      ٠,٦٩  ٩  ٠,٦٦  ١٩  ٠,٦٤  ٩      

٠,٦٥  ٢٠  ٠,٦٤  ١٠      ٠,٦٨  ١٠      ٠,٦٨  ١٠      
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ـ ) ٠,٦١(تراوحت قيم معامالت االرتباط مـن        ، وجميـع قـيم     )٠,٧٣(ى  إل

) ٠,٠٥(معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى             

  .وتشير إلى االتساق الداخلي، بين درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه

�l� J���#4]دאMא�.�W�� �

  :تم التأكد من ثبات االستبيان بطريقة الفا كرونباخ وكانت النتائج كالتالي
 لفا كرونباخ لثبات االستبيان في حالة األهميةأمعامالت ): ٧(ل رقم جدو

  قيمة الفا كرونباخ  المحور
  ٠,٩١  األول
  ٠,٩٢  الثاني
  ٠,٩٢  الثالث

  ٠,٩٥  الدرجة الكلية

، وجميـع قـيم     )٠,٩٥(إلى  ) ٠,٩١(تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ من       

  .ن أداة الدراسة عالية الثباتمعامل الفا كرونباخ للثبات مرتفعة وتشير إلى أ
  

 معامالت الفا كرونباخ لثبات االستبيان): ٨(جدول رقم 

  قيمة الفا كرونباخ  المحور
  ٠,٩٠  األول
  ٠,٨٩  الثاني
  ٠,٩١  الثالث

  ٠,٩٢  الدرجة الكلية

  

، وجميـع قـيم     )٠,٩٢(إلى  ) ٠,٨٩(تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ من       

  .مرتفعة وتشير إلى أن أداة الدراسة عالية الثباتمعامل الفا كرونباخ للثبات 
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   :فئات االستجابة

  :استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي أمام كل عبارة كالتالي
  درجة الممارسة  درجة األهمية

عالية 

  جداً

منخفضة   منخفضة  ةمتوسط  عالية

  جدا

  
عالية   العبارة

  جداً

منخفضة   منخفضة  ةمتوسط  عالية

  جدا

كتبات الم          

اإللكترونية عبر 
  .الشبكة

          

  :تصحيح المقياس 

لالسـتجابة عاليـة     ) ٤(لالستجابة عالية جدا والدرجـة      ) ٥(تعطى الدرجة      

) ١(لالستجابة منخفضة، والدرجـة     ) ٢( والدرجة   ةلالستجابة متوسط ) ٣(والدرجة  

لي للحكم على   وفقا للمقياس الخماسي تم استخدام المعيار التا      . لالستجابة منخفضة جدا  

  :درجة الموافقة

  ٤ = ١ – ٥=  أقل درجة  –أعلى درجة = مدى االستجابة 

  ٠,٨ = ٤/٥= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 

  )٩(جدول

  )درجة الموافقة(الداللة   الفئة

  عالية جدا  ٥ - ٤,٢

  عالية  ٤,٢ أقل من – ٣,٤

  متوسط  ٣,٤ أقل من – ٢,٦

  منخفضة  ٢,٦ أقل من – ١,٨

  منخفضة جدا  ١,٨ أقل من – ١
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  :اسةرالد تطبيق أداة تإجراءا

تم تطبيقها في الفصل الدراسي االول      سة  ارداة الد أصدق وثبات   التأكد من   بعد  
  :الخطوات التاليةهـ ب١٤٣٣/١٤٣٤من العام 

الحصول على خطاب تعريف من الجامعة موجه لمدير عام التربيـة والتعلـيم              -١
 العليـا والطلـب     ت مكة المكرمة يفيد بارتباط الباحثة بالدراسـا       للبنات بمدينة 

 ).٣( بتسهيل تطبيق اداة الدارسة ملحق رقم

تعلـيم الـى مركـز      الحصول على خطاب موجه من المدير العام للتربيـة وال          -٢
 ).٧(  الالزم ملحق رقملإلكماالتطوير التربوي 

شئون المعلمين   دارةإلالحصول على خطاب من مركز التطوير التربوي موجه          -٣
 بإحصائية تبين عدد معلمات ومشرفات العلـوم فـي المرحلـة            لتزويد الباحثة 

 ).١٠، ٩( المتوسطة ملحق رقم

قامت الباحثة بالذهاب شخصيا للمدارس ومراكز االشراف التـي تـم تطبيـق              -٤
اسة فيها واالستعانة بمديرات المدارس ومديرات مراكز االشراف من اجل          رالد

رسة ومتابعة ذلك بشكل دوري والطلب من كل جهة من جهات           تطبيق اداة الدا  
 ).٣( التطبيق خطاب يفيد التطبيق لديها على عينة الدارسة ملحق رقم

اسة لإلجابة عليها ثم تم جمـع       رالدعينة  فراد  أ  جميع توزيع االستبانات على  تم   -٥
واسـتكمال تعبئتهـا    ، استبانة) ٢٤٧(االستبانات التي تم توزيعها وكان عددها       

ن ألـى   إكبر نـسبة مـن المـستجيبات        أوذلك للحصول على     ،متابعة مستمرة 
 .استبانة صالحة للتحليل) ٢٠٨(حصلت الباحثة على 

اسة وجمعها شهرين تقريبا وتم ذلك خـالل الفـصل          رداة الد أاستغرق تطبيق    -٦
 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤ للعام ولاألالدراسي 

ي باستخدام برنامج الحزم    اسة الى الحاسب االل   رقامت الباحثة بإدخال بيانات الد     -٧
والتي ) statistical package for social sciences(االحصائية االجتماعية 

 .اسة وترميزهاربعد فحص ادوات الد )SPSS( بالرمز ختصارايرمز لها 
 .قامت الباحثة بتحليل البيانات إحصائيا واستخراج النتائج -٨
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 تحليل البيانات ومعالجتها باسـتخدام برنـامج         تم  الدراسة أسئلةلإلجابة عن   
 اسـتخدام األسـاليب     وذلك) SPSS(الحزمه االحصائية للعلوم االجتماعية والنفسية      

  :اإلحصائية اآلتية

  .التكرارات والنسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة    -١

لحساب القيمة التـي يعطيهـا      ، واالنحراف المعياري وذلك     المتوسط الحسابي   -٢
 ).المحاور( العبارات أو مجموعة من عبارة الدراسة لكل مجتمع أفراد

للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب متغيرات        ) ت(إختبار   -٣
  . الدورات التدريبية-المسمى الوظيفي

 . (Liven Test)اختبار ليفن لتجانس التباين  -٤

 استجابات مجتمـع    ، للمقارنة بين متوسطات   )ف(اختبار تحليل التباين األحادي      -٥
  .الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

   .  لتحديد اتجاهات الفروق"Sheife" اختبار شيفيه -٦

  .  لحساب االتساق الداخلي "Person"معامل ارتباط بيرسون  -٧

 ."Alfa Kornbak"لثبات حساب امعامل ألفا كرونباخ ل -٨
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 في هذا الفصل باإلجابة على تـساؤالت الدراسـة، ومـن ثـم              ة الباحث تقام

الوصول إلى نتائج الدراسة وعرضها ومناقشتها والسعي في تفسير تلك النتائج مـن             

  : لنحو التاليخالل أدبيات اإلطار النظري والدراسات السابقة على ا

��Wא�o6אل�אMول �

استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكترونـي فـي تـدريس          وواقع   أهمية ما

  التربويـات  اتمشرفال من وجهة نظر     مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة    

  .؟بمدينة مكة المكرمةالعلوم ومعلمات 

 لوصفي والتي بعض مقاييس اإلحصاء ا   ، تم استخدام    لإلجابة عن السؤال األول   

، للعبـارات   نحراف المعياري والمتوسط الحـسابي    تمثلت في المتوسط الحسابي واال    

درجـة أهميـة وسـائل     والتي تقـيس    في الجانب األيمن من المحور األول       المدونة  

 وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة          

 وللعبارات المدونـة  ،  بمدينة مكة المكرمة  علوم  الات ومعلمات   من وجهة نظر مشرف   

في الجانب األيسر من المحور األول والتي تقيس درجة اسـتخدام وسـائل وأدوات              

 مـن   التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة          

  :وكانت النتائج كالتالي ،بمدينة مكة المكرمةالعلوم ات ومعلمات وجهة نظر مشرف
أهمية وسائل وأدوات التعليم االلكتروني فـي تـدريس مقـررات العلـوم             ما   -

 .المطورة
  .ما واقع استخدام وسائل وأدوات التعليم االلكتروني -
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درجة أهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني فـي تـدريس مقـررات        : أوال -
   العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة 

ية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة حول المتوسطات الحساب): ١١(جدول رقم 
وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة درجة أهمية :  المحور األول

 بالمرحلة المتوسطة
 درجة األهمية

رقم االنحراف المتوسط
ال

 

 المعياري الحسابي الترتيب  العبارة
 االستجابة

 عالية جدا 0.66 4.38 ١ .قع التعليمية المتخصصة في العلوم الموا 18

 عالية جدا 0.87 4.29 ٢  . التعليمييموقع المدرسة االلكترون 19

16 
التجول ،الصوت والجسم،اللمس والتحكم(أدوات الواقع االفتراضي مثل 
 ).العرض المرئي واالظهار، واالكتشاف

 عالية جدا 0.97 4.24 ٣

9 
  . لطبيعية المطورةمشروع العلوم ا

show=action?php.news/tyg/sa.gov.mkgedu.www://http
5=id&  

 عالية جدا 0.82 4.21 ٤

  بوابة العلوم والرياضيات المطورة 7
/com.obeikaneducation.ksa://http 

 عالية 0.92 4.19 ٥

 عالية 0.77 4.12 ٦  .المنتديات والمدونات الخاصة بالعلوم  6

  المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم 8
htm.ahdaf/ALWAHA/com.aghandoura.www://http 

 ةعالي 0.94 4.12 ٧

12 
مجلدات وملفات الصور المتنوعة والوسائط الخاصة بالعلوم عبر 

 عالية 1.01 4.11 ٨  .االنترنت

17 

المواد اإللكترونية المحفوظة على أقراص ليزرية ووسائط  التخزين 
كل األدوات التي تستخدم في الفصل على الحاسب بدون ( المختلفة

  ).الحاجة لشبكة االنترنت
 عالية 0.93 4.1 ٩

10 
 الكتب والمقررات –الموسوعات (استخدام صفحات الويب الساكنة

 عالية 1.09 4.08 ١٠  )الخ..اإللكترونية 

11 
 الشبكات – المدونات –المنتديات (استخدام صفحات الويب التفاعلية 

 ..).االجتماعية 
 عالية 1.03 3.96 ١١

 عالية 0.88 3.94 ١٢  .البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكتروني 5

 عالية 0.82 3.91 ١٣  ).فصول عادية مجهزة بشبكة انترنت وأجهزة تعليمية(الفصول المدمجة  3

 عالية 1.12 3.88 ١٤  ..) يوتيوب- تويتر-فيس بوك(شبكات التواصل االجتماعي 13

 عالية 0.80 3.75 ١٥  .المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة بمقررات العلوم عبر الشبكة  2

 عالية 0.68 3.72 ١٦ ).عبر الشبكة(المختبرات والمعامل االفتراضية 4

 عالية 0.80 3.63 ١٧  .المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة 1

 عالية 1.13 3.6 ١٨ .برامج وأجهزة الجواالت التفاعلية 15

 عالية 1.17 3.56 ١٩  ..) سكاي بي- ياهو-ماسنجر(برامج المحادثات 14

 عالية 0.68 3.99 المتوسط العام
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 مجتمع يتضح أن المتوسط الحسابي العام الستجابات) ٩(من نتائج الجدول رقم 
درجة اهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني      (عبارات المحور األول     الدراسة على 

، وهـو   )٣,٩٩(يـساوي   ) في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة        
أدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم        وسائل و  أهميةمؤشر أن درجة    

من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكـة          المطورة بالمرحلة المتوسطة  
، كما يالحظ أن قيمـة االنحـراف المعيـاري للمتوسـط            عاليةالمكرمة هو بدرجة    
 وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبيـر        ) ٠,٦٨(الحسابي العام يساوي    

 وسائل وأدوات التعليم اإللكترونـي فـي        أهمية الدراسة حول    مجتمعبين استجابات   
  .تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطـورة          أهمية  
 ،رمـة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المك         بالمرحلة المتوسطة 
علـى  ) عالية جدا (، ولوحظ وجود استجابة بدرجة      عبارة) ١٩(تم قياسها من خالل     

  .عبارة) ١٥(على ) عالية(، وبدرجة عبارات) ٤(

برامج (وهي  ) ١٩(للعبارة رقم   ) ٣,٥٦(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      
وهـي  ) ١٨(للعبارة رقـم    ) ٤,٣٨(  إلى ..) سكاي بي  - ياهو -ماسنجر( المحادثات

وهذه المتوسطات الحسابية تقـع ضـمن       )  المواقع التعليمية المتخصصة في العلوم    (
  . )عالية جدا(والفئة الخامسة ) عالية (الفئة الرابعة 

 الدراسة على عبارات المحور األول والتي       مجتمعوفيما يلي وصفا الستجابات     
م المطـورة   تقيس اهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلو         

  .من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة بالمرحلة المتوسطة

  : رات حصلت على استجابة عالية جداًعبا

 ) عاليـة جـدا   (عبارات حصلت على اسـتجابة بدرجـة        ) ٤(ويالحظ وجود   
اهميـة وسـائل وأدوات     من حيث   ) الرابع(إلى  ) األول(وحصلت على الترتيب من     
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لكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة مـن            التعليم اإل 
 وتـم ترتيبهـا تنازليـا       ،وجهة نظر مشرفات  ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة        

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعحسب قيم المتوسطات الحسابية الستجابات 

 جاءت فـي    )علومالمواقع التعليمية المتخصصة في ال    (وهي  ) ١٨(العبارة رقم    -
موقـع  (وهـي   ) ١٩(العبارة رقـم    ،  )٤,٣٨(بمتوسط حسابي   الترتيب األول،   

 بمتوسـط حـسابي     الثـاني   جاءت في الترتيب   )المدرسة االلكتروني التعليمي  
اللمـس  (أدوات الواقع االفتراضـي مثـل       (وهي  ) ١٦(العبارة رقم    ،)٤,٢٩(

ـ  ، التجول واالكتشاف ،الصوت والجسم ،والتحكم  ))ي واالظهـار  العرض المرئ
وهـي  ) ٩(العبارة رقـم     ،)٤,٢٤( بمتوسط حسابي    الثالث جاءت في الترتيب  

  .مشروع العلوم الطبيعية المطورة(

http://www.mkgedu.gov.sa/tyg/news.php?action=show&id=5( 
  .)٤,٢١( بمتوسط حسابي الرابع جاءت في الترتيب

وحـصلت    عبـارة  )١٥(ما العبارات التي حصلت على استجابة عالية فهي         أ
هميـة وسـائل وأدوات     من حيـث أ   ) التاسع عشر (إلى  ) الخامس(على الترتيب من    

التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة مـن             
 وتم ترتيبها تنازليا حسب     ،وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة       

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعابات قيم المتوسطات الحسابية الستج

  .بوابة العلوم والرياضيات المطورة(وهي ) ٧(العبارة رقم 

http://ksa.obeikaneducation.com(/      ،بمتوسـط   جاءت في الترتيب الخامس
 )المنتديات والمـدونات الخاصـة بـالعلوم      (وهي  ) ٦(العبارة رقم   ،  )٤,١٩(حسابي  

المعمل (وهي  ) ٨(العبارة رقم    ،)٤,١٢( حسابي    بمتوسط السادس جاءت في الترتيب  
  اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم
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)htm.ahdaf/ALWAHA/com.aghandoura.www://http(  جــاءت فــي
لفـات  مجلدات وم (وهي  ) ١٢(العبارة رقم    ،)٤,١٢( بمتوسط حسابي    السابع الترتيب

 الثامن  جاءت في الترتيب   )الصور المتنوعة والوسائط الخاصة بالعلوم عبر االنترنت      
المواد اإللكترونيـة المحفوظـة     (وهي  ) ١٧(العبارة رقم   ،  )٤,١١(بمتوسط حسابي   

كل األدوات التـي تـستخدم فـي        ( على أقراص ليزرية ووسائط  التخزين المختلفة      
 جاءت فـي الترتيـب التاسـع،        )االنترنتالفصل على الحاسب بدون الحاجة لشبكة       

اسـتخدام صـفحات الويـب      (وهـي   ) ١٠(العبارة رقم   ،  )٤,١٠(بمتوسط حسابي   
  جاءت فـي الترتيـب     )الخ.. الكتب والمقررات اإللكترونية     –الموسوعات  (الساكنة
استخدام صفحات الويـب   (وهي  ) ١١(العبارة رقم    ،)٤,٠٨( بمتوسط حسابي    العاشر
  جـاءت فـي الترتيـب      ..) الشبكات االجتماعية    – المدونات   –ات  المنتدي(التفاعلية  

البريـد اإللكترونـي   (وهي ) ٥(العبارة رقم  ،)٣,٩٦( بمتوسط حسابي   الحادي عشر 
 بمتوسـط حـسابي     الثاني عـشر    جاءت في الترتيب   )وبرامج التواصل اإللكتروني  

ـ     (الفصول المدمجة   (وهي  ) ٣(العبارة رقم   ،  )٣,٩٤( شبكة فصول عادية مجهـزة ب
، )٣,٩١(بمتوسط حسابي    جاءت في الترتيب الثالث عشر،       )انترنت وأجهزة تعليمية  

 ..) يوتيوب - تويتر -فيس بوك (شبكات التواصل االجتماعي  (وهي  ) ١٣(العبارة رقم   
وهـي  ) ٢(العبارة رقـم     ،)٣,٨٨( بمتوسط حسابي    الرابع عشر  جاءت في الترتيب  

 جاءت فـي    ) بمقررات العلوم عبر الشبكة    المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة    (
المختبرات (وهي  ) ٤(العبارة رقم   ،  )٣,٧٥( بمتوسط حسابي    الخامس عشر  الترتيب

 بمتوسط حسابي   السادس عشر   جاءت في الترتيب   )عبر الشبكة (والمعامل االفتراضية 
 جـاءت فـي     )المكتبات اإللكترونية عبر الـشبكة    (وهي  ) ١(العبارة رقم   ،  )٣,٧٢(

بـرامج  (وهـي   ) ١٥(العبارة رقم   ،  )٣,٦٣( السابع عشر بمتوسط حسابي      الترتيب
 بمتوسـط حـسابي     الثـامن عـشر     جاءت في الترتيب   )وأجهزة الجواالت التفاعلية  

 ..)) سكاي بي  - ياهو -ماسنجر(برامج المحادثات (وهي  ) ١٤(العبارة رقم   ،  )٣,٦٠(
  .٣,٥٦ بمتوسط حسابي جاءت في الترتيب التاسع عشر
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استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات          واقع  ما  : ثانيا

 من وجهة نظر المشرفات التربويات ومعلمات       لعلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   ا

  : العلوم بمدينة مكة المكرمة
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة  حول  : )١٠(جدول رقم 

 وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة  درجة استخدام :  ألولالمحور ا

 درجة االستخدام

رقم االنحراف المتوسط
ال

 

 العبـــارة
 الترتيب

 المعياري الحسابي
 االستجابة

12 
مجلدات وملفات الصور المتنوعة والوسائط الخاصـة بـالعلوم عبـر           

 عالية 0.96 3.82 ١  .االنترنت

 عالية 0.79 3.71 ٢ .المواقع التعليمية المتخصصة في العلوم  18

 عالية 0.77 3.51 ٣  .المنتديات والمدونات الخاصة بالعلوم  6

  بوابة العلوم والرياضيات المطورة  7
/com.obeikaneducation.ksa://http  ٤ 3.48 0.83 عالية 

9 
  . مشروع العلوم الطبيعية المطورة

show=action?php.news/tyg/sa.gov.mkgedu.www://http
5=id&  

 متوسط 0.86 3.31 ٥

11 
 الـشبكات   –ت   المـدونا  –المنتديات  (استخدام صفحات الويب التفاعلية     

 متوسط 1.12 3.23 ٦ )االجتماعية 

10 
 الكتـب والمقـررات     –الموسـوعات   (استخدام صفحات الويب الساكنة   

 متوسط 1.15 3.17 ٧  )الخ..اإللكترونية 

  المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم 8
htm.ahdaf/ALWAHA/com.raaghandou.www://http 

 متوسط 0.91 3.09 ٨

 متوسط 1.00 3.09 ٩  .البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكتروني 5

 متوسط 1.36 3.09 ١٠  ..) يوتيوب- تويتر-فيس بوك(شبكات التواصل االجتماعي 13

 متوسط 1.10 3.05 ١١  . التعليمييموقع المدرسة االلكترون 19

17 

رونية المحفوظة على أقراص ليزرية ووسـائط  التخـزين          المواد اإللكت 
كل األدوات التي تستخدم في الفصل علـى الحاسـب بـدون            ( المختلفة

 ).الحاجة لشبكة االنترنت

 منخفضة 1.43 2.6 ١٢

16 
التجـول  ،الصوت والجسم،اللمس والتحكم(أدوات الواقع االفتراضي مثل     

 ).العرض المرئي واالظهار، واالكتشاف
 منخفضة 1.51 2.29 ١٣

 منخفضة 1.30 2.22 ١٤  ..)  سكاي بي- ياهو-ماسنجر(برامج المحادثات 14

 منخفضة 1.21 2.17 ١٥ .برامج وأجهزة الجواالت التفاعلية 15

 منخفضة 0.92 1.93 ١٦  ).عبر الشبكة(المختبرات والمعامل االفتراضية 4

 ضة جدامنخف 0.78 1.72 ١٧  .المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة 1

 منخفضة جدا 0.83 1.62 ١٨  ).فصول عادية مجهزة بشبكة انترنت وأجهزة تعليمية(الفصول المدمجة 3

 منخفضة جدا 0.73 1.59 ١٩  .المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة بمقررات العلوم عبر الشبكة  2

 متوسط 0.40 2.77 المتوسط العام
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 الدراسة على   مجتمعالستجابات   وصفٌ) ١٠(نتائج الجدول رقم    ويتضح من   

عبارات المحور األول والتي تقيس درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني           

من وجهة نظـر مـشرفات       في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة      

  .ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة

  : حصلت على استجابة عاليةالتي عبارات اما ال

 وحـصلت علـى     ) عالية(عبارات حصلت على استجابة بدرجة      ) ٤ (يوجد
 ل وأدوات التعلـيم   درجة استخدام وسـائ   من حيث   ) الرابع(إلى  ) األول(الترتيب من   

اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر           
زليـا حـسب قـيم       وتم ترتيبهـا تنا    ،مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة     

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالمتوسطات الحسابية الستجابات 

مجلدات وملفات الصور المتنوعة والوسائط الخاصة      (وهي  ) ١٢(العبارة رقم   
العبـارة  ،  )٣,٨٢(بمتوسط حسابي    جاءت في الترتيب األول،      )بالعلوم عبر االنترنت  

 الثاني  جاءت في الترتيب   )في العلوم المواقع التعليمية المتخصصة    (وهي  ) ١٨(رقم  
المنتـديات والمـدونات الخاصـة      (وهي  ) ٦(العبارة رقم    ،)٣,٧١(بمتوسط حسابي   

وهـي  ) ٧( العبارة رقم    ،)٣,٥١( بمتوسط حسابي    الثالث  جاءت في الترتيب   )بالعلوم
 /)http://ksa.obeikaneducation.com بوابة العلوم والرياضـيات المطـورة     (

  . )٣,٤٨( بمتوسط حسابي الرابع يبجاءت في الترت

   :عبارات) ٧( فهي  حصلت على استجابة متوسطة التيعباراتال اما

 علـى   جـاءت  و )متوسطة( حصلت على استجابة بدرجة      اتعبار) ٧(يوجد  
درجة استخدام وسـائل وأدوات     من حيث   ) الحادي عشر (إلى  ) الخامس(الترتيب من   

علوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة مـن        التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات ال     
 وتم ترتيبها تنازليا حسب     ،وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة       

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعقيم المتوسطات الحسابية الستجابات 
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ــم    ــارة رق ــي ) ٩(العب ــورة    (وه ــة المط ــوم الطبيعي ــشروع العل م
.http://www.mkgedu.gov.sa/tyg/news.php?action=show&id=5( 

وهـي  ) ١١(العبـارة رقـم     ،  )٣,٣١(بمتوسط حسابي   جاءت في الترتيب الخامس،     
 ) الشبكات االجتماعيـة   – المدونات   –المنتديات  (استخدام صفحات الويب التفاعلية     (

وهـي  ) ١٠(العبـارة رقـم      ،)٣,٢٣( بمتوسط حسابي    السادس جاءت في الترتيب  
 الكتـب والمقـررات اإللكترونيـة       –الموسوعات  (ساكنةاستخدام صفحات الويب ال   (
وهـي  ) ٨(العبارة رقم    ،)٣,١٧( بمتوسط حسابي    السابع  جاءت في الترتيب   ))الخ..
  المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم(

http://www.aghandoura.com/ALWAHA/ahdaf.htm( ــي ــاءت ف  ج
البريد اإللكترونـي   (وهي  ) ٥ (العبارة رقم ،  )٣,٠٩( بمتوسط حسابي    الثامن الترتيب

، )٣,٠٩(بمتوسط حسابي    جاءت في الترتيب التاسع،      )وبرامج التواصل اإللكتروني  
 - تـويتر -فـيس بـوك  (شـبكات التواصـل االجتمـاعي   (وهي  ) ١٣(العبارة رقم   
) ١٩(العبارة رقم   ،  )٣,٠٩( بمتوسط حسابي    العاشر  جاءت في الترتيب   )..)يوتيوب
 بمتوسط  الحادي عشر   جاءت في الترتيب   )كتروني التعليمي موقع المدرسة االل  (وهي  
  )٣,٠٥(حسابي 

  : فهي حصلت على استجابة منخفضة التيعباراتاما ال

الـسادس  (إلـى   ) الثاني عشر (على الترتيب من    وجاءت    عبارات )٥(يوجد  
درجة استخدام وسائل وأدوات التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس            من حيث   ) عشر

طورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مـشرفات ومعلمـات          مقررات العلوم الم  
 وتم ترتيبها تنازليا حسب قـيم المتوسـطات الحـسابية           ،العلوم بمدينة مكة المكرمة   

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالستجابات 

المواد اإللكترونية المحفوظة على أقراص ليزريـة       (وهي  ) ١٧(العبارة رقم   
كل األدوات التي تستخدم في الفصل على الحاسب بدون         ( ةووسائط  التخزين المختلف   
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، )٢,٦٠( بمتوسط حـسابي     الثاني عشر   جاءت في الترتيب   )الحاجة لشبكة االنترنت  
الـصوت  ،اللمس والـتحكم  (أدوات الواقع االفتراضي مثل     (وهي  ) ١٦(العبارة رقم   

 الثالـث    جاءت في الترتيب   )واإلظهارالعرض المرئي   ، التجول واالكتشاف  ،والجسم
ــشر  ــسابي  ع ــط ح ــم  ، )٢,٢٩(بمتوس ــارة رق ــي ) ١٤(العب ــرامج (وه ب
 بمتوسـط   الرابع عشر   جاءت في الترتيب   ..) سكاي بي  - ياهو -ماسنجر(المحادثات
 جاءت  )برامج وأجهزة الجواالت التفاعلية   (وهي  ) ١٥(العبارة رقم    ،)٢,٢٢(حسابي  

وهـي  ) ٤(قـم  العبـارة ر  ،  )٢,١٧( بمتوسـط حـسابي      الخامس عشر  في الترتيب 
 الـسادس عـشر    جاءت في الترتيب  ) عبر الشبكة (المختبرات والمعامل االفتراضية  (

  .)١,٩٣(بمتوسط حسابي 

  : عبارات حصلت على استجابة منخفضة جداً 

 وحـصلت   ) منخفضة جدا ( حصلت على استجابة بدرجة      اتعبار) ٣(يوجد  
 استخدام وسـائل  درجةمن حيث ) التاسع عشر(إلى ) السابع عشر (على الترتيب من    

وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة           
 وتم ترتيبهـا تنازليـا   ،من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعحسب قيم المتوسطات الحسابية الستجابات 

  جاءت في الترتيب   )مكتبات اإللكترونية عبر الشبكة   ال(وهي  ) ١(العبارة رقم   
 الفـصول المدمجـة   (وهي  ) ٣(العبارة رقم   ،  )١,٧٢( بمتوسط حسابي    السابع عشر 

 جاءت في الترتيـب الثـامن       ))فصول عادية مجهزة بشبكة انترنت وأجهزة تعليمية      (
ة المؤتمرات والندوات العلمي  (وهي  ) ٢(العبارة رقم   ،  )١,٦٢(بمتوسط حسابي   عشر  

 بمتوسـط   التاسع عشر   جاءت في الترتيب   )ذات العالقة بمقررات العلوم عبر الشبكة     
  .)١,٥٩(حسابي 
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استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيـق أهـداف مقـررات          وواقع  أهمية  ما  

 ومعلمات   التربويات اتمشرفال من وجهة نظر     العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة     

  .؟ مكة المكرمةبمدينةالعلوم 

، تم استخدام بعض مقـاييس اإلحـصاء الوصـفي     نيلإلجابة عن السؤال الثا   

والتي تمثلت في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي العـام،           

في الجانـب األيمـن     االستبيان والتي تقيس     المحور الثاني من     للعبارات المدونة في  

 في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة        درجة اهمية التعليم اإللكتروني   

، والتـي  بمدينة مكـة المكرمـة  العلوم ات ومعلمات من وجهة نظر مشرف   المتوسطة  

في الجانب األيسر درجة استخدام التعليم اإللكترونـي فـي تحقيـق أهـداف              تقيس  

ات ومعلمـات    من وجهة نظر مـشرف     لعلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   مقررات ا 

  :وكانت النتائج كالتالي ،بمدينة مكة المكرمةوم العل

لعلـوم المطـورة    درجة أهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات ا        : أوالً

  : بالمرحلة المتوسطة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات مجتمـع الدراسـة           ):١١(جدول رقم   
ليم اإللكتروني في تحقيـق أهـداف مقـررات العلـوم           التعدرجة أهمية   :  حول المحور الثاني  

 بالمرحلة المتوسطة   المطورة
 درجة األهمية

قم االنحراف المتوسط
الر

 

 الترتيب العبـــارة
 المعياري الحسابي

 االستجابة

1 
مبادئ و قيم وتعـاليم الـدين       تنمية اتجاهات إيجابية نحو     

 . المختلفةمن خالل دراسة العلوم الطبيعية االسالمي 
 عالية جدا 0.61 4.54 ١

4 
الموضوعية واألمانة العلمية وتقـدير العمـل   التأكيد على   

 عالية جدا 0.61 4.44 ٢  .اليدوي واحترام آراء اآلخرين 

2 
 علـى اكتـساب الحقـائق والمفـاهيم         الطالباتمساعدة  

 . من خالل مقرر العلوموالقوانين العلمية 
 عالية جدا 0.65 4.44 ٣

3 
 على اكتساب االتجاهات والقيم والعادات      الطالباتعدة  مسا

 عالية جدا 0.66 4.39 ٤  .السليمة

7 
علميـة عمليـة     على اكتساب مهارات     ة الطالبات مساعد

 عالية جدا 0.58 4.3 ٥  .عقلية مناسبة

9 
العلـم و جهـود العلمـاء       تقـدير    على   لطالباتمساعدة ا 

 عالية جدا 0.58 4.28 ٦ .ودورهم في تقدم العلوم وخدمة اإلنسانية

8 
 على اكتـساب االهتمامـات والميـول        طالباتمساعدة ال 
 عالية جدا 0.58 4.26 ٧ .من خالل دارسة مقررات العلوم المناسبةالعلمية 

10 
 في التعرف على المنجـزات العلميـة        لطالباتمساعدة ا 

 عالية جدا 0.60 4.26 ٨  . لعلماء المسلمين واحترام هذا العمل وتقديره والتمثل به

6 
أهمية العلوم فـي تطـوير      تنمية  اتجاهات الطالبات نحو      
 .المجتمع والدفاع عن الوطن

 عالية جدا 0.67 4.26 ٩

17 
مساعدة الطالبة على االنفتـاح علـى مجتمـع المعرفـة           

 عالية 0.51 4.2 ١٠  .ومعطياته

15 
 على تطبيق المعارف والطرائق العلمية      لطالباتمساعدة ا 

كالت الحياة لإلنسان على المستوى الفردي في مواجهة مش  
  .والجماعي

 عالية 0.53 4.2 ١١

13 
 على كسب العـادات اإليجابيـة نحـو         لطالباتمساعدة ا 

الموارد الطبيعية والبيئية من خـالل المحافظـة عليهـا          
  .ومحاولة االستفادة منها

 عالية 0.55 4.2 ١٢

16 
لمية للعلوم دعم قضايا البيئة الحيوية من خالل الدروس الع 

 عالية 0.51 4.18 ١٣  . المطورة

14 
 مـن خـالل      على فهـم دور العلـوم      لطالباتمساعدة ا 

االكتشافات واالختراعات العلمية الهامة في تطوير حيـاة        
  .االنسان والمجتمع

 عالية 0.53 4.18 ١٤

11 
 على كسب قدر مناسب مـن مهـارات         لطالباتمساعدة ا 

 عالية 0.54 4.15 ١٥  .تصال والتعلم الذاتي المستمراال

5 
االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة علـى األدوات        

 عالية 1.01 4.15 ١٦  .واألجهزة العلمية

 عالية 0.75 3.86 ١٧  .مساعدة الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد 12
 عالية جدا  ٠,٢٤ ٤,٢٥  المتوسط العام
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 متوسط الحسابي العام السـتجابات يتضح أن ال) ١١(من نتائج الجدول رقم 

همية التعليم اإللكترونـي فـي      أدرجة   (الثاني الدراسة على عبارات المحور      مجتمع
، وهـو   )٤,٢٥(يساوي  ) ةتحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسط      

التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة        أهمية  مؤشر أن درجة    
من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمـة           ة المتوسطة بالمرحل

، كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسط الحسابي العـام           عاليةهو بدرجة   
وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبير بين اسـتجابات           ) ٠,٢٤(يساوي  
يق أهداف مقـررات العلـوم       التعليم اإللكتروني في تحق    أهمية الدراسة حول    مجتمع

  .المطورة بالمرحلة المتوسطة

 التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة          أهمية
 تم قياسـها    ،من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة         المتوسطة
) ٩(علـى   ) عاليـة جـدا   (، ولوحظ وجود استجابة بدرجـة       عبارة) ١٧(من خالل   
  .عبارات) ٨(على ) عالية(، وبدرجة عبارات

وهـي  ) ١٢(للعبـارة رقـم     ) ٣,٨٦(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      
للعبـارة رقـم    ) ٤,٥٤(إلى  ) مساعدة الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد       (
تنمية اتجاهات إيجابية نحو مبادئ و قيم وتعاليم الـدين االسـالمي مـن              (وهي  ) ١(

وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن الفئـة       )  سة العلوم الطبيعية المختلفة   خالل درا 
  . )عالية جدا(والفئة الخامسة ) عالية (الرابعة 

 الثـاني  الدراسة على عبارات المحـور       مجتمعوفيما يلي وصفا الستجابات     
همية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلـوم المطـورة           أوالتي تقيس   

  .من وجهة نظر مشرفات  ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة حلة المتوسطةبالمر
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  : اًعبارات حصلت على استجابة عالية جد

 وحصلت علـى    ) عالية جدا (عبارات حصلت على استجابة بدرجة      ) ٩(يوجد  
 التعليم اإللكترونـي فـي تحقيـق        من حيث أهمية  ) التاسع(إلى  ) األول(الترتيب من   

علوم المطورة بالمرحلة المتوسطة مـن وجهـة نظـر مـشرفات            أهداف مقررات ال  
 وتم ترتيبها تنازليا حـسب قـيم المتوسـطات          ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالحسابية الستجابات 
تنمية اتجاهات إيجابية نحو مبادئ و قيم وتعاليم الـدين          (وهي  ) ١(العبارة رقم   

 جـاءت فـي الترتيـب األول        )من خالل دراسة العلوم الطبيعية المختلفة     االسالمي  
التأكيد على الموضوعية واألمانـة     (وهي  ) ٤(العبارة رقم   ،  )٤,٥٤(بمتوسط حسابي   

 الثـاني   جاءت فـي الترتيـب     )العلمية وتقدير العمل اليدوي واحترام آراء اآلخرين      
 الطالبات علـى اكتـساب      مساعدة(وهي  ) ٢(العبارة رقم    ،)٤,٤٤(بمتوسط حسابي   

 الثالث  جاءت في الترتيب   )الحقائق والمفاهيم والقوانين العلمية من خالل مقرر العلوم       
مساعدة الطالبات علـى اكتـساب      (وهي  ) ٣(العبارة رقم    ،)٤,٤٤(بمتوسط حسابي   

 بمتوسـط حـسابي     الرابـع   جاءت في الترتيب   )االتجاهات والقيم والعادات السليمة   
مساعدة الطالبات على اكتساب مهـارات علميـة        (وهي  ) ٧( رقم   العبارة،  )٤,٣٩(

العبـارة  ،  )٤,٣٠(بمتوسط حسابي    جاءت في الترتيب الخامس      )عملية عقلية مناسبة  
مساعدة الطالبات على تقدير العلم و جهود العلماء ودورهم في تقدم           (وهي  ) ٩(رقم  

ـ    الـسادس   جاءت في الترتيب   )العلوم وخدمة اإلنسانية    ،)٤,٢٨(سابي   بمتوسـط ح
مساعدة الطالبات على اكتساب االهتمامات والميول العلميـة        (وهي  ) ٨(العبارة رقم   

 بمتوسـط   الـسابع   جاءت في الترتيـب    )المناسبة من خالل دارسة مقررات العلوم     
مساعدة الطالبات فـي التعـرف علـى        (وهي  ) ١٠(العبارة رقم    ،)٤,٢٦(حسابي  

 جاءت في   )احترام هذا العمل وتقديره والتمثل به     المنجزات العلمية لعلماء المسلمين و    
تنميـة  اتجاهـات     (وهي  ) ٦(العبارة رقم   ،  )٤,٢٦( بمتوسط حسابي    الثامن الترتيب

 جـاءت فـي     )الطالبات نحو أهمية العلوم في تطوير المجتمع والدفاع عن الـوطن          
  .)٤,٢٦(بمتوسط حسابي الترتيب التاسع 
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  : عبارات حصلت على استجابة عالية 

 وحـصلت علـى     ) عاليـة ( حصلت على استجابة بدرجة      اتعبار) ٨(يوجد  
اهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقـررات        من حيث   ) ثامنال(الترتيب من   

العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة           
 مجتمعحسب قيم المتوسطات الحسابية الستجابات       وتم ترتيبها تنازليا     ،مكة المكرمة 

  :الدراسة على النحو التالي
مساعدة الطالبة على االنفتاح على     (وهي  ) ١٥(والعبارة رقم   ) ١٧(العبارة رقم   

العبارة  ،)٤,٢( بمتوسط حسابي    الثامن  جاءت في الترتيب   )مجتمع المعرفة ومعطياته  
لعلميـة فـي    مساعدة الطالبات على تطبيق المعارف والطرائـق ا       (وهي  ) ١٥(رقم  

 جـاءت فـي     )مواجهة مشكالت الحياة لإلنسان على المستوى الفردي والجمـاعي        
وهـي  ) ١٣(العبـارة رقـم      ،)٤,٢(  الثامن ألن لها نفس المتوسط الحسابي      الترتيب

مساعدة الطالبات على كسب العادات اإليجابية نحو الموارد الطبيعية والبيئية مـن             (
 الثـاني عـشر    جاءت في الترتيـب    )خالل المحافظة عليها ومحاولة االستفادة منها     

دعم قضايا البيئـة الحيويـة مـن        (وهي  ) ١٦(العبارة رقم   ،  )٤,٢(بمتوسط حسابي   
بمتوسط حـسابي    التاسع جاءت في الترتيب     )خالل الدروس العلمية للعلوم المطورة    

مساعدة الطالبات على فهم دور العلوم من خالل        (وهي  ) ١٤(العبارة رقم   ،  )٤,١٨(
 جـاءت   ) واالختراعات العلمية الهامة في تطوير حياة االنسان والمجتمع        االكتشافات
مـساعدة  (وهـي   ) ١١(العبارة رقـم     ،)٤,١٨( بمتوسط حسابي    العاشر في الترتيب 

 )الطالبات على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والـتعلم الـذاتي المـستمر             
وهـي  ) ٥(عبـارة رقـم   ال، )٤,١٥( بمتوسـط حـسابي      العاشر جاءت في الترتيب  

 جـاءت   )االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية        (
مـساعدة الطالبـات    (وهي  ) ١٢(العبارة رقم   ،  )٤,١٥(بمتوسط حسابي    في الترتيب 

 جاءت في الترتيب الـسابع عـشر بمتوسـط          )على ممارسة أنشطة علمية عن بعد     
  ).٣,٨٦(حسابي 



 
- ١١٠ -

درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطـورة           : نياًثا
  : بالمرحلة المتوسطة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمـع الدراسـة          ):  ١٢(جدول رقم   
ـ التعليم اإللكتروني في تحقيق أهـداف مقـررات ال        درجة استخدام   :  حول المحور الثاني   وم عل

 المطورة بالمرحلة المتوسطة
 درجة االستخدام

قم االنحراف المتوسط
الر

 

 االستجابة  المعياري الحسابي الترتيب العبارة

5 
االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة علـى األدوات        

 متوسط 0.66 2.98 ١  .واألجهزة العلمية

7 
علميـة عمليـة     على اكتساب مهارات     ة الطالبات مساعد

 متوسط 0.70 2.96 ٢  .عقلية مناسبة

10 
 في التعرف على المنجـزات العلميـة        لطالباتمساعدة ا 

  . لعلماء المسلمين واحترام هذا العمل وتقديره والتمثل به
 متوسط 0.74 2.88 ٣

4 
الموضوعية واألمانة العلمية وتقدير العمـل      التأكيد على   

 وسطمت 0.87 2.88 ٤  .اليدوي واحترام آراء اآلخرين 

8 
 على اكتـساب االهتمامـات والميـول        طالباتمساعدة ال 
 .من خالل دارسة مقررات العلوم المناسبةالعلمية 

 متوسط 0.69 2.87 ٥

9 
العلـم و جهـود العلمـاء       تقدير   على   لطالباتمساعدة ا 

 .ودورهم في تقدم العلوم وخدمة اإلنسانية
 متوسط 0.76 2.86 ٦

2 
حقـائق والمفـاهيم     علـى اكتـساب ال     الطالباتمساعدة  

 . من خالل مقرر العلوموالقوانين العلمية 
 متوسط 0.70 2.85 ٧

1 
مبادئ و قيم وتعاليم الـدين      تنمية اتجاهات إيجابية نحو     

 . من خالل دراسة العلوم الطبيعية المختلفةاالسالمي 
 متوسط 0.72 2.84 ٨

3 
 علـى اكتـساب االتجاهـات والقـيم         الطالباتمساعدة  

 متوسط 0.83 2.79 ٩  .ليمةوالعادات الس

6 
أهمية العلوم في تطـوير     تنمية  اتجاهات الطالبات نحو      

 .المجتمع والدفاع عن الوطن
 متوسط 0.86 2.79 ١٠

17 
مساعدة الطالبة على االنفتاح علـى مجتمـع المعرفـة          

 .ومعطياته
 منخفضة 0.60 2.56 ١١

11 
 على كسب قدر مناسب مـن مهـارات         لطالباتمساعدة ا 

 منخفضة 0.63 2.54 ١٢  .ل والتعلم الذاتي المستمرتصااال

13 
 على كسب العـادات اإليجابيـة نحـو         لطالباتمساعدة ا 

الموارد الطبيعية والبيئية من خـالل المحافظـة عليهـا          
  .ومحاولة االستفادة منها

 منخفضة 0.62 2.53 ١٣

14 
 مـن خـالل      على فهـم دور العلـوم      لطالباتمساعدة ا 

عات العلمية الهامة في تطوير حيـاة       االكتشافات واالخترا 
  .االنسان والمجتمع

 منخفضة 0.67 2.52 ١٤

16 
دعم قضايا البيئة الحيوية من خالل الـدروس العلميـة          

 منخفضة 0.73 2.52 ١٥  . للعلوم المطورة

15 
 على تطبيق المعارف والطرائق العلمية      لطالباتمساعدة ا 

توى في مواجهة مشكالت الحياة لإلنـسان علـى المـس         
  .الفردي والجماعي

 منخفضة 0.68 2.48 ١٦

12 
 0.80 1.3 ١٧  .مساعدة الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد

منخفضة 
 جدا

 متوسط ٠�٥١ ٢�٦٦ المتوسط العام
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 يتضح أن المتوسط الحسابي العـام السـتجابات  ) ١٢(من نتائج الجدول رقم 

جة استخدام التعليم اإللكتروني فـي      در (الثاني الدراسة على عبارات المحور      مجتمع
، وهو  )٢,٦٦(يساوي  ) تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة        

مؤشر أن درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهـداف مقـررات العلـوم              
من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكـة          المطورة بالمرحلة المتوسطة  

، كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعيـاري للمتوسـط   )متوسطة(بدرجة المكرمة هو   
وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبيـر         ) ٠,٥١(الحسابي العام يساوي    

 التعليم اإللكتروني فـي تحقيـق       درجة استخدام  الدراسة حول    مجتمعبين استجابات   
  .أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

تخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطـورة          درجة اس 
 ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمـة      من وجهة نظر مشرفات    بالمرحلة المتوسطة 
علـى  ) متوسـطة (، ولوحظ وجود استجابة بدرجة      عبارة) ١٧(تم قياسها من خالل     

) نخفـضة جـدا   م(عبارات، وبدرجة   ) ٦(على  ) منخفضة(عبارات، وبدرجة   ) ١٠(
  . عبارة واحدةعلى

مساعدة (وهي  ) ١٢(للعبارة رقم   ) ١,٣(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      
وهـي  ) ٥(للعبارة رقم   ) ٢,٩٨(إلى  ) الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد      

وهـذه  )  االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية        (
والفئـة الثانيـة    ) منخفـضة جـداً   ( األولـى    سابية تقع ضمن الفئة     المتوسطات الح 

  ).متوسطة(والفئة الثالثة ) منخفضة(
 والتي  الثاني الدراسة على عبارات المحور      مجتمعوفيما يلي وصفا الستجابات     

تقيس درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطـورة            
  .جهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمةمن و بالمرحلة المتوسطة

  :عبارات حصلت على استجابة متوسطة
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 وحصلت علـى    ) متوسطة(عبارات حصلت على استجابة بدرجة      ) ١٠(يوجد  
درجة استخدام التعليم اإللكترونـي فـي   من حيث   ) العاشر(إلى  ) األول(الترتيب من   

لة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات      تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرح     
 وتم ترتيبها تنازليا حـسب قـيم المتوسـطات          ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالحسابية الستجابات 

االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة على األدوات       (وهي  ) ٥(العبارة رقم   
العبارة رقـم   ،  )٢,٩٨(بمتوسط حسابي   تيب األول    جاءت في التر   )واألجهزة العلمية 

 )مساعدة الطالبات على اكتساب مهارات علمية عمليـة عقليـة مناسـبة           (وهي  ) ٧(
مساعدة (وهي  ) ١٠(العبارة رقم    ،)٢,٩٦( بمتوسط حسابي    الثاني جاءت في الترتيب  

مـل  الطالبات في التعرف على المنجزات العلمية لعلماء المسلمين واحترام هـذا الع           
العبارة رقم  ،  )٢,٨٨( بمتوسط حسابي    الثالث  جاءت في الترتيب   )وتقديره والتمثل به  

التأكيد على الموضوعية واألمانة العلمية وتقدير العمل اليدوي واحتـرام          (وهي  ) ٤(
) ٨(العبارة رقم   ،  )٢,٨٨( بمتوسط حسابي    الثالث  جاءت في الترتيب   )آراء اآلخرين 

تساب االهتمامات والميول العلمية المناسبة من خالل       مساعدة الطالبات على اك   (وهي  
العبارة ،  )٢,٨٧(بمتوسط حسابي    الرابع جاءت في الترتيب     )دارسة مقررات العلوم  

مساعدة الطالبات على تقدير العلم و جهود العلماء ودورهم في تقدم           (وهي  ) ٩(رقم  
 ،)٢,٨٦ ( بمتوسـط حـسابي    الخـامس   جاءت في الترتيب   )العلوم وخدمة اإلنسانية  

مساعدة الطالبات على اكتساب الحقائق والمفاهيم والقـوانين        (وهي  ) ٢(العبارة رقم   
 ،)٢,٨٥( بمتوسط حسابي    السادس  جاءت في الترتيب   )العلمية من خالل مقرر العلوم    

تنمية اتجاهات إيجابية نحو مبـادئ و قـيم وتعـاليم الـدين             (وهي  ) ١(العبارة رقم   
 الـسابع   جاءت فـي الترتيـب     )علوم الطبيعية المختلفة  االسالمي من خالل دراسة ال    

مساعدة الطالبات علـى اكتـساب      (وهي  ) ٣(العبارة رقم   ،  )٢,٨٤(بمتوسط حسابي   
بمتوسـط حـسابي     الثـامن  جاءت في الترتيب     )االتجاهات والقيم والعادات السليمة   
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 فـي   تنمية  اتجاهات الطالبات نحو أهمية العلـوم       (وهي  ) ٦(العبارة رقم   ،  )٢,٧٩(
 بمتوسـط حـسابي     لتاسـع ا  جاءت في الترتيب   )تطوير المجتمع والدفاع عن الوطن    

)٢,٧٩(.  

  :عبارات حصلت على استجابة منخفضة

 وحصلت علـى    )منخفضة( حصلت على استجابة بدرجة      اتعبار) ٦(يوجد  
درجة استخدام التعليم اإللكتروني في     من حيث   ) الخامس(إلى  ) العاشر(الترتيب من   
 مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات          تحقيق أهداف 

 وتم ترتيبها تنازليا حـسب قـيم المتوسـطات          ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    
  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالحسابية الستجابات 

مساعدة الطالبة على االنفتاح على مجتمع المعرفـة        (وهي  ) ١٧(العبارة رقم   
) ١١(العبارة رقـم    ،  )٢,٥٦( بمتوسط حسابي    العاشر  جاءت في الترتيب   )ياتهومعط
مساعدة الطالبات على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي           (وهي  
العبـارة رقـم    ،  )٢,٥٤( بمتوسط حسابي     عشر الحادي  جاءت في الترتيب   )المستمر

بية نحو الموارد الطبيعيـة     مساعدة الطالبات على كسب العادات اإليجا     (وهي  ) ١٣(
 الثاني جاءت في الترتيب     )والبيئية من خالل المحافظة عليها ومحاولة االستفادة منها       

مساعدة الطالبات على فهم    (وهي  ) ١٤(العبارة رقم   ،  )٢,٥٣(بمتوسط حسابي   عشر  
دور العلوم من خالل االكتشافات واالختراعات العلمية الهامة فـي تطـوير حيـاة              

العبارة  ،)٢,٥٢( بمتوسط حسابي     عشر الثالث  جاءت في الترتيب   )لمجتمعاالنسان وا 
دعم قضايا البيئة الحيوية من خـالل الـدروس العلميـة للعلـوم             (وهي  ) ١٦(رقم  

العبـارة رقـم    ،  )٢,٥٢( بمتوسط حسابي     عشر الثالث  جاءت في الترتيب   )المطورة
لعلمية في مواجهـة    مساعدة الطالبات على تطبيق المعارف والطرائق ا      (وهي  ) ١٥(

الرابع   جاءت في الترتيب   )مشكالت الحياة لإلنسان على المستوى الفردي والجماعي      
  .)٢,٤٨( بمتوسط حسابي عشر
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  :عبارات حصلت على استجابة منخفضة جدا 

 وحصلت على   )منخفضة جدا ( حصلت على استجابة بدرجة      ةعبار) ١(يوجد  

التعليم اإللكترونـي فـي تحقيـق       درجة استخدام   من حيث   )  عشر الخامس(الترتيب  

أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة مـن وجهـة نظـر مـشرفات              

مـساعدة  (وهـي   ) ١٢(العبـارة رقـم     وهي   ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    

  .)١,٣(بمتوسط حسابي  )الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد

��Wא�Q�#Pא�o6אل� �

خدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات العلـوم          است وواقع   اهميةما  

بمدينة مكة  العلوم  ات ومعلمات    من وجهة نظر مشرف    المطورة بالمرحلة المتوسطة  

  .؟المكرمة

، تم استخدام بعض مقاييس اإلحـصاء الوصـفي والتـي    الثالث السؤال   إلجابة

ـ           سابي العـام،   تمثلت في المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والمتوسـط الح

في الجانـب األيمـن     االستبيان والتي تقيس     المحور الثالث من     للعبارات المدونة في  

درجة اهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة              

، بمدينة مكة المكرمـة   العلوم  ات ومعلمات   من وجهة نظر مشرف   بالمرحلة المتوسطة   

رجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس       في الجانب األيسر د   والتي تقيس   

 ومعلمـات    ات من وجهة نظر مـشرف     مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة    

  :وكانت النتائج كالتالي ،بمدينة مكة المكرمةالعلوم 



 
- ١١٥ -

درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطـورة           : أوال

   ة بالمرحلة المتوسط

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمـع الدراسـة         ) : ١٣(جدول رقم   
مجاالت التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم          درجة أهمية   : حول المحور الثالث  

  المطورة بالمرحلة المتوسطة
  

 درجة األهمية

قم االنحراف المتوسط
الر

 

 العبـــــارة
 الترتيب

 المعياري الحسابي
 جابةاالست

 عالية جدا 0.62 4.26 ١  تنمية مهارات التواصل العلمي لدى الطالبات 26

 عالية جدا 0.51 4.21 ٢  تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطالبات 25

 عالية جدا 0.54 4.21 ٣  .التنمية المهنية لمعلمات العلوم المطورة 28

21 
 كـاألجهزة  المعمليـة  األدوات اسـتخدام  علـى  طالباتال مهارات تنمية

  .وغيرها
 عالية 0.55 4.14 ٤

 عالية 0.65 4.08 ٥  .استخدام المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة كمصادر للمعلومات 1

 عالية 0.47 4.04 ٦  .تنمية مهارات التعلم الذاتي في العلوم المطورة 18

 عالية 0.45 4.01 ٧  .رفة عبر وسائط متعددةتفعيل دور الطالبة في البحث عن المع 19

7 
خـالل    مـن  في العلوم المطورة بالمصادر الكافية للتعلمالباتتزويد الط
  الشبكة

 عالية 0.57 3.97 ٨

24 
 الحقـائق  بـين  استخدام مصادر المعلومات اإللكترونيـة فـي الـربط   

  العلمية الحديثة واالكتشافات
 عالية 0.68 3.94 ٩

 عالية 0.69 3.93 ١٠ . عبر الشبكةاإللكترونية  العلومرراتالتفاعل مع مق 8

22 
تدريب الطالبات على التطبيقات التقنية الحديثـة فـي مجـال العلـوم             

  المطورة 
 عالية 0.64 3.91 ١١

 عالية 0.64 3.88 ١٢  . وفقا للتطورات التقنية الحديثةالعلوم تعلم بيئة وتنظيم تصميم 20

9 

 المتوفرة على الشبكة في تدريس      تعددة والفائقة إستراتيجية الوسائط الم  

العلوم داخل القاعة الدراسية بطرق مباشرة أوغير مباشرة عن طريـق    
  .وسائط التخزين

 عالية 0.78 3.88 ١٣

3 
استخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية الخاصة بالعلوم المطورة عبـر         

  .الشبكة ووسائط التخزين في القاعات الدراسية
 عالية 0.62 3.87 ١٤

6 
  في العلوم المطورةاإللكتروني استخدام وتطبيق أساليب مختلفة للتقويم

  .من خالل الشبكة
 عالية 0.68 3.81 ١٥

 عالية 0.95 3.79 ١٦تدريب الطالبات في إعداد أنشطة ومشروعات مقرر العلوم المطورة من      27
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 درجة األهمية

قم االنحراف المتوسط
الر

 

 العبـــــارة
 الترتيب

 المعياري الحسابي
 جابةاالست

  . خالل الشبكة وتبادل المعلومات والخبرات

 عالية 0.65 3.77 ١٧  .الطالبات وأعمالهن في العلوم المطورةعرض نتائج  17

10 
 علـى إتقـان مفـاهيم       طالبـات التدريب اإللكتروني لتدريب ال   استخدام  
  . العلوم المطورةومهارات

 عالية 0.71 3.73 ١٨

23 
 القاعـة الدراسـية   حـدود  خـارج  المطورة تعلم العلوم توسيع نطاق

  والمدرسة
 عالية 0.84 3.69 ١٩

15 
استخدام الشبكة في  تصميم وإعداد الدروس واالستفادة مـن خبـرات            

 .المعلمات األخريات في تدريس العلوم المطورة
 عالية 1.00 3.66 ٢٠

4 
فـي تـدريس    ) عبر الـشبكة  (استخدام المختبرات والمعامل االفتراضية   

  .العلوم المطورة في القاعات الدراسية
 عالية 0.90 3.65 ٢١

 عالية 0.97 3.59 ٢٢  .ات عبر الشبكة للتواصلاستخدام المؤتمر 2

5 

استخدام البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكترونـي والمحادثـات         
والمنتديات وشبكات التواصل االجتماعي في التواصل بـين الطالبـات          

  .والطالبات و المعلمات

 عالية 0.89 3.58 ٢٣

11 
تـب والمقـررات     الك –الموسـوعات   (استخدام صفحات الويب الساكنة   

  كمصادر للمعلومات) الخ..اإللكترونية 
 عالية 0.90 3.58 ٢٤

 متوسط 0.90 3.38 ٢٥ .استخدام الشبكة كطريقة تدريس في بعض دروس العلوم المطورة 13

12 
استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في استقبال الواجبات وتوزيع         

  .المهام على الطالبات
 متوسط 0.98 3.24 ٢٦

 متوسط 0.89 3.21 ٢٧ .ترتيب الواجبات واالختبارات الكترونيا 16

 متوسط 0.89 3.12 ٢٨ استخدام الشبكة في نقل الدروس للطالبات 14

 عالية  ٠,٥٥ ٣,٧٩ المتوسط العام

 مجتمـع  يتضح أن المتوسط الحسابي العام الستجابات) ١٣(من نتائج الجدول رقم 

درجة اهمية مجاالت التعليم اإللكترونـي فـي      (لثالثاالدراسة على عبارات المحور     

، وهو مؤشر   )٣,٧٩(يساوي  ) تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة       

أن درجة اهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات العلـوم المطـورة              

 هو  من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة         بالمرحلة المتوسطة 



 
- ١١٧ -

، كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسط الحسابي العام يساوي           عاليةبدرجة  

 مجتمـع وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبير بين استجابات           ) ٠,٥٥(

الدراسة حول اهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطـورة    

  .بالمرحلة المتوسطة

 التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة            همية مجاالت أ

 تم  ،من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة         بالمرحلة المتوسطة 

) ٣(علـى   ) عالية جدا (، ولوحظ وجود استجابة بدرجة      عبارة) ٢٨(قياسها من خالل    

عبـارات  ) ٤ (على) متوسطة(عبارة، وبدرجة   ) ٢١(على  ) عالية(، وبدرجة   عبارات

اسـتخدام  (وهـي   ) ١٤(للعبارة رقم   ) ٣,١٢(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      

تنميـة  (وهـي   ) ٢٦(للعبارة رقـم    ) ٤,٢٦(إلى  ) الشبكة في نقل الدروس للطالبات    

 الفئـة   وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن     )مهارات التواصل العلمي لدى الطالبات    

  . )عالية جدا(والفئة الخامسة ) عالية (ة الفئة الرابعو) متوسطة(الثالثة 

 والتـي   الثالث الدراسة على عبارات المحور      مجتمعوفيما يلي وصفا الستجابات     

تقيس اهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة           

  .من وجهة نظر مشرفات  ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة المتوسطة

  : ت حصلت على استجابة عالية جداعبارا

 وحصلت على   ) عالية جدا (عبارات حصلت على استجابة بدرجة      ) ٣(يوجد  

اهمية مجاالت التعليم اإللكترونـي فـي       من حيث   ) الثالث(إلى  ) األول(الترتيب من   

تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهـة نظـر مـشرفات             

 وتم ترتيبها تنازليا حـسب قـيم المتوسـطات          ،ة المكرمة ومعلمات العلوم بمدينة مك   

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالحسابية الستجابات 
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 )تنمية مهارات التواصل العلمـي لـدى الطالبـات        (وهي  ) ٢٦(العبارة رقم   

تنميـة  (وهـي  ) ٢٥(العبارة رقم ، )٤,٢٦(بمتوسط حسابيجاءت في الترتيب األول  

 بمتوسـط   الثاني  جاءت في الترتيب   )ي والناقد لدى الطالبات   مهارات التفكير اإلبداع  

 )التنمية المهنية لمعلمات العلوم المطـورة     (وهي  ) ٢٨(العبارة رقم    ،)٤,٢١(حسابي  

  .)٤,٢١( بمتوسط حسابي  مكررالثاني جاءت في الترتيب

  :عبارات حصلت على استجابة عالية 

ـ  ) عاليـة ( حصلت على استجابة بدرجة      ةعبار) ٢١(يوجد   صلت علـى    وح

اهميـة مجـاالت التعلـيم      من حيـث    )  والعشرين الثالث(إلى  ) الثالث(الترتيب من   

اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر           

 وتم ترتيبهـا تنازليـا حـسب قـيم          ،مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة     

  :لدراسة على النحو التالي امجتمعالمتوسطات الحسابية الستجابات 

تنمية مهارات الطالبـات علـى اسـتخدام األدوات         (وهي  ) ٢١(العبارة رقم   

 ،)٤,١٤( بمتوسـط حـسابي      الثالث  جاءت في الترتيب   )المعملية كاألجهزة وغيرها  

استخدام المكتبـات اإللكترونيـة عبـر الـشبكة كمـصادر           (وهي  ) ١(العبارة رقم   

) ١٨(العبارة رقـم    ،  )٤,٠٨(بمتوسط حسابي    رابعال جاءت في الترتيب     )للمعلومات

 الخـامس   جاءت في الترتيب   )تنمية مهارات التعلم الذاتي في العلوم المطورة      (وهي  

تفعيل دور الطالبة في البحث عن      (وهي  ) ١٩(العبارة رقم    ،)٤,٠٤( بمتوسط حسابي 

 ،)٤,٠١( بمتوسط حـسابي     السادس  جاءت في الترتيب   )المعرفة عبر وسائط متعددة   

تزويد الطالبات بالمصادر الكافية للتعلم في العلوم المطـورة         (وهي  ) ٧(العبارة رقم   

العبارة رقـم   ،  )٣,٩٧( بمتوسط حسابي    السابع  جاءت في الترتيب   )من خالل الشبكة  

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونيـة فـي الـربط بـين الحقـائق         (وهي  ) ٢٤(
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، )٣,٩٤(بمتوسـط حـسابي    الثامني الترتيب  جاءت ف )واالكتشافات العلمية الحديثة  

 جـاءت   )التفاعل مع مقررات العلوم اإللكترونية عبر الشبكة      (وهي  ) ٨(العبارة رقم   

تـدريب  (وهـي   ) ٢٢(العبارة رقـم     ،)٣,٩٣( بمتوسط حسابي    التاسع في الترتيب 

 جـاءت فـي     )الطالبات على التطبيقات التقنية الحديثة في مجال العلـوم المطـورة          

تصميم وتنظـيم   (وهي  ) ٢٠(العبارة رقم    ،)٣,٩١( بمتوسط حسابي    شراعال يبالترت

  عـشر  الحـادي   جاءت في الترتيب   )بيئة تعلم العلوم وفقا للتطورات التقنية الحديثة      

إسـتراتيجية الوسـائط المتعـددة      (وهي  ) ٩(العبارة رقم   ،  )٣,٨٨(بمتوسط حسابي   

داخل القاعة الدراسية بطرق مباشرة     والفائقة المتوفرة على الشبكة في تدريس العلوم        

  أيـضاً   عشر لحاديا جاءت في الترتيب     )غير مباشرة عن طريق وسائط التخزين      أو

اسـتخدام الوسـائل التعليميـة      (وهـي   ) ٣(العبارة رقم   ،  )٣,٨٨(بمتوسط حسابي   

اإللكترونية الخاصة بالعلوم المطورة عبر الشبكة ووسائط التخـزين فـي القاعـات             

) ٦(العبارة رقم    ،)٣,٨٧( بمتوسط حسابي    الرابع عشر  لترتيب جاءت في ا   )الدراسية

استخدام وتطبيق أساليب مختلفة للتقويم اإللكتروني في العلوم المطـورة مـن            (وهي  

العبارة رقم  ،  )٣,٨١( بمتوسط حسابي     عشر لثالثا  جاءت في الترتيب   )خالل الشبكة 

العلوم المطـورة   تدريب الطالبات في إعداد أنشطة ومشروعات مقرر        (وهي  ) ٢٧(

  عـشر  لرابـع ا  جاءت في الترتيـب    )من خالل الشبكة وتبادل المعلومات والخبرات     

عرض نتائج الطالبات وأعمالهن    ( وهي) ١٧(العبارة رقم   ،  )٣,٧٩(بمتوسط حسابي   

 ،)٣,٧٧( عشر بمتوسـط حـسابي       لخامسا جاءت في الترتيب     )في العلوم المطورة  

ريب اإللكتروني لتدريب الطالبات على إتقـان       استخدام التد (وهي  ) ١٠(العبارة رقم   

 بمتوسط حسابي    عشر لسادسا  جاءت في الترتيب   )مفاهيم ومهارات العلوم المطورة   

توسيع نطاق تعلم العلوم المطورة خارج حـدود        (وهي  ) ٢٣(العبارة رقم    ،)٣,٧٣(

 بمتوسـط حـسابي      عـشر  لـسابع ا  جاءت في الترتيب   )القاعة الدراسية والمدرسة  
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استخدام الشبكة في  تـصميم وإعـداد الـدروس    (وهي  ) ١٥(العبارة رقم    ،)٣,٦٩(

 جاءت فـي    )واالستفادة من خبرات المعلمات األخريات في تدريس العلوم المطورة        

اسـتخدام  (وهـي  ) ٤(العبارة رقـم    ،  )٣,٦٦(بمتوسط حسابي    لثامن عشر االترتيب  

 المطـورة فـي     في تـدريس العلـوم    ) عبر الشبكة (المختبرات والمعامل االفتراضية  

العبارة  ،)٣,٦٥( بمتوسط حسابي    لتاسع عشر ا  جاءت في الترتيب   )القاعات الدراسية 

  جـاءت فـي الترتيـب      )استخدام المؤتمرات عبر الشبكة للتواصل    (وهي  ) ٢(رقم  

اسـتخدام البريـد    (وهـي   ) ٥(العبـارة رقـم     ،  )٣,٥٩( بمتوسط حسابي    العشرين

 اإللكتروني والمحادثات والمنتديات وشبكات التواصـل       اإللكتروني وبرامج التواصل  

  جاءت فـي الترتيـب     )االجتماعي في التواصل بين الطالبات والطالبات و المعلمات       

اسـتخدام  (وهـي   ) ١١(العبارة رقـم    ،  )٣,٥٨( بمتوسط حسابي     والعشرين الحادي

) الـخ .. الكتـب والمقـررات اإللكترونيـة        –الموسوعات  (صفحات الويب الساكنة  

 والعـشرين بمتوسـط حـسابي       الحـادي  جاءت في الترتيب     )مصادر للمعلومات ك

)٣,٥٨.(  

  :عبارات حصلت على استجابة متوسطة 

 وحصلت علـى    ) متوسطة( حصلت على استجابة بدرجة      اتعبار) ٤(يوجد     

اهميـة مجـاالت   من حيث )  والعشرينالخامس(إلى )  والعشرين الثاني(الترتيب من   

 تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة مـن           التعليم اإللكتروني في  

 وتم ترتيبها تنازليا حسب     ،وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة       

العبارة رقـم    : الدراسة على النحو التالي    مجتمعقيم المتوسطات الحسابية الستجابات     

ـ        (وهي  ) ١٣(  )وم المطـورة  استخدام الشبكة كطريقة تدريس في بعض دروس العل

) ١٢(العبـارة رقـم      ،)٣,٣٨( والعشرين بمتوسط حسابي     الثانيجاءت في الترتيب    
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استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في استقبال الواجبات وتوزيع المهام          (وهي  

، )٣,٢٤( والعـشرين بمتوسـط حـسابي        لثالثا جاءت في الترتيب     )على الطالبات 

 جاءت في الترتيب    )واجبات واالختبارات الكترونيا  ترتيب ال (وهي  ) ١٦(العبارة رقم   

استخدام الـشبكة  (وهي ) ١٤(العبارة رقم ،)٣,٢١( والعشرين بمتوسط حسابي    لرابعا

 والعشرين بمتوسط حـسابي     لخامسا جاءت في الترتيب     )في نقل الدروس للطالبات   

)٣,١٢.(  
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رات العلوم المطورة   درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقر       : ثانياً

   بالمرحلة المتوسطة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمـع الدراسـة          ):  ١٤(جدول رقم   
مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات العلـوم         درجة استخدام   :  حول المحور الثالث  

 المطورة بالمرحلة المتوسطة  
 دامدرجة االستخ

 االنحراف  المتوسط 

قم
الر

 العبارة 
 الترتيب

 المعياري الحسابي
 االستجابة

21 
 المعملية األدوات استخدام على الطالبات مهارات تنمية

  .وغيرها كاألجهزة
 عالية 0.61 3.59 ١

 عالية 0.76 3.56 ٢  تنمية مهارات التواصل العلمي لدى الطالبات 26

 عالية 0.72 3.53 ٣  .مطورةالتنمية المهنية لمعلمات العلوم ال 28

19 
تفعيل دور الطالبة في البحث عـن المعرفـة عبـر           

  .وسائط متعددة
 عالية 0.70 3.46 ٤

27 

تدريب الطالبات في إعداد أنشطة ومشروعات مقـرر       
العلوم المطورة من خالل الشبكة وتبادل المعلومـات        

  . والخبرات
 عالية 0.88 3.42 ٥

22 
قات التقنية الحديثة فـي     تدريب الطالبات على التطبي   

  مجال العلوم المطورة 
 عالية 0.72 3.41 ٦

 متوسط 0.68 3.4 ٧  .تنمية مهارات التعلم الذاتي في العلوم المطورة 18

9 

 المتوفرة على   إستراتيجية الوسائط المتعددة والفائقة   
الشبكة في تدريس العلوم داخـل القاعـة الدراسـية         

يـق وسـائط    غير مباشرة عن طر    بطرق مباشرة أو  
 .التخزين

 متوسط 0.89 3.31 ٨

 متوسط 0.76 3.29 ٩  تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطالبات 25

 متوسط 0.96 3.26 ١٠  .عرض نتائج الطالبات وأعمالهن في العلوم المطورة 17

7 
 فـي العلـوم      بالمصادر الكافية للتعلم   الباتتزويد الط 
  خالل الشبكة  منالمطورة

 متوسط 0.79 3.24 ١١

 متوسط 0.93 3.2 ١٢ . عبر الشبكةاإللكترونية  العلومالتفاعل مع مقررات 8

20 
 وفقا للتطورات التقنية العلوم تعلم بيئة وتنظيم تصميم
  .الحديثة

 متوسط 0.83 3.16 ١٣

24 
 بين استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في الربط

  يثةالعلمية الحد واالكتشافات الحقائق
 متوسط 0.86 3.14 ١٤

10 
 علـى   طالباتالتدريب اإللكتروني لتدريب ال   استخدام  

  . العلوم المطورةإتقان مفاهيم ومهارات
 متوسط 1.06 2.91 ١٥
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 دامدرجة االستخ

 االنحراف  المتوسط 

قم
الر

 العبارة 
 الترتيب

 المعياري الحسابي
 االستجابة

15 

استخدام الشبكة فـي  تـصميم وإعـداد الـدروس           
واالستفادة من خبرات المعلمات األخريات في تدريس       

 .العلوم المطورة

 متوسط 1.11 2.89 ١٦

6 
 اإللكترونـي  استخدام وتطبيق أساليب مختلفة للتقويم

  . من خالل الشبكةفي العلوم المطورة
 متوسط 1.06 2.86 ١٧

23 
القاعة  حدود خارج المطورة تعلم العلوم توسيع نطاق

  والمدرسة الدراسية
 متوسط 1.07 2.77 ١٨

5 

اســتخدام البريــد اإللكترونــي وبــرامج التواصــل 
ت والمنتديات وشبكات التواصل    اإللكتروني والمحادثا 

االجتماعي في التواصل بين الطالبـات والطالبـات و       
  .المعلمات

 متوسط 1.02 2.66 ١٩

11 

 –الموسـوعات   (استخدام صفحات الويـب الـساكنة     
كمـصادر  ) الـخ ..الكتب والمقـررات اإللكترونيـة      

  للمعلومات
 منخفضة 1.05 2.57 ٢٠

3 

نيـة الخاصـة    استخدام الوسائل التعليميـة اإللكترو    
بالعلوم المطورة عبر الشبكة ووسائط التخزين فـي        

  .القاعات الدراسية
 منخفضة 1.01 2.5 ٢١

1 
استخدام المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة كمـصادر       

  .للمعلومات
 منخفضة 1.12 2.47 ٢٢

4 

عبـر  (استخدام المختبـرات والمعامـل االفتراضـية      
قاعـات  في تدريس العلوم المطـورة فـي ال       ) الشبكة

  .الدراسية
 منخفضة 1.01 2.3 ٢٣

13 
استخدام الشبكة كطريقة تدريس فـي بعـض دروس         

 .العلوم المطورة
 منخفضة 1.02 2.26 ٢٤

 منخفضة 1.11 2.08 ٢٥ .ترتيب الواجبات واالختبارات الكترونيا 16

 منخفضة 1.08 2.01 ٢٦ استخدام الشبكة في نقل الدروس للطالبات 14

 منخفضة 0.96 2 ٢٧  .رات عبر الشبكة للتواصلاستخدام المؤتم 2

12 
استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في استقبال       

  .الواجبات وتوزيع المهام على الطالبات
 منخفضة 0.92 1.95 ٢٨

 متوسط ٠,٥٣ ٢,٩٠ المتوسط العام

 يتضح أن المتوسط الحسابي العام السـتجابات ) ١٤(من نتائج الجدول رقم 

درجـة اسـتخدام مجـاالت التعلـيم         (الثالثدراسة على عبارات المحور      ال مجتمع
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يـساوي  ) اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة           

، وهو مؤشر أن درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني فـي تـدريس             )٢,٩٠(

معلمـات  من وجهة نظر مـشرفات و      مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة    

، كما يالحظ أن قيمـة االنحـراف        )متوسطة(العلوم بمدينة مكة المكرمة هو بدرجة       

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشـر      ) ٠,٥٣(المعياري للمتوسط الحسابي العام يساوي      

 مجـاالت  درجة اسـتخدام  الدراسة حول مجتمععلى التجانس الكبير بين استجابات  

  .وم المطورة بالمرحلة المتوسطةالتعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العل

درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني فـي تـدريس مقـررات العلـوم             

من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكـة        المطورة بالمرحلة المتوسطة  

) عالية(، ولوحظ وجود استجابة بدرجة      عبارة) ٢٨( تم قياسها من خالل      ،المكرمة

على ) منخفضة(عبارة، وبدرجة   ) ١٣(على  ) متوسطة(ة  بدرجو عبارات،) ٦(على  

  .عبارات) ٩(

وهـي  ) ١٢(للعبارة رقـم    ) ١,٩٥(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      

استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في استقبال الواجبات وتوزيـع المهـام            (

البات علـى   تنمية مهارات الط  (وهي  ) ٢١(للعبارة رقم   ) ٣,٥٩(إلى  ) على الطالبات 

وهذه المتوسـطات الحـسابية تقـع       )  استخدام األدوات المعملية كاألجهزة وغيرها    

  ).عالية(والفئة  الرابعة ) متوسطة(والفئة  الثالثة ) منخفضة( الثانية ضمن الفئة 

 الثالـث  الدراسة على عبارات المحـور       مجتمعوفيما يلي وصفا الستجابات     

تعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلـوم       والتي تقيس درجة استخدام مجاالت ال     

من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكـة        المطورة بالمرحلة المتوسطة  

  .المكرمة
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  : عبارات حصلت على استجابة عالية

 وحـصلت علـى     ) عالية(عبارات حصلت على استجابة بدرجة      ) ٦(يوجد  

ـ   من حيث   ) السادس(إلى  ) األول(الترتيب من    تخدام مجـاالت التعلـيم     درجـة اس

اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر           

 وتم ترتيبهـا تنازليـا حـسب قـيم          ،مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة     

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالمتوسطات الحسابية الستجابات 

ات الطالبات علـى اسـتخدام األدوات       تنمية مهار (وهي  ) ٢١(العبارة رقم   

، )٣,٥٩(بمتوسط حـسابي     جاءت في الترتيب األول      )المعملية كاألجهزة وغيرها  

 جاءت فـي  )تنمية مهارات التواصل العلمي لدى الطالبات  (وهي  ) ٢٦(العبارة رقم   

التنمية المهنية  (وهي  ) ٢٨(العبارة رقم    ،)٣,٥٦( بمتوسط حسابي    الثاني الترتيب

، )٣,٥٣( بمتوسـط حـسابي      الثالث  جاءت في الترتيب   )لعلوم المطورة لمعلمات ا 

تفعيل دور الطالبة في البحث عن المعرفة عبـر وسـائط          (وهي  ) ١٩(العبارة رقم   

) ٢٧(العبـارة رقـم     ،  )٣,٤٦( بمتوسط حسابي    الرابع  جاءت في الترتيب   )متعددة

مطـورة مـن    تدريب الطالبات في إعداد أنشطة ومشروعات مقرر العلوم ال        (وهي  

بمتوسـط   جاءت في الترتيب الخامس،      )خالل الشبكة وتبادل المعلومات والخبرات    

تدريب الطالبات على التطبيقات التقنية     (وهي  ) ٢٢(العبارة رقم   ،  )٣,٤٢(حسابي  

 بمتوسـط حـسابي     السادس  جاءت في الترتيب   )الحديثة في مجال العلوم المطورة    

)٣,٤١(.  

  :طةعبارات حصلت على استجابة متوس

 وحصلت علـى    ) متوسطة( حصلت على استجابة بدرجة      ةعبار) ١٣(يوجد  

درجة استخدام مجـاالت التعلـيم      من حيث   ) التاسع عشر (إلى  ) السابع(الترتيب من   
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اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر           

يبهـا تنازليـا حـسب قـيم         وتم ترت  ،مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة     

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعالمتوسطات الحسابية الستجابات 

 )تنمية مهارات التعلم الذاتي في العلـوم المطـورة        (وهي  ) ١٨(العبارة رقم   

وهـي  ) ٩(العبـارة رقـم      ،)٣,٤٠( بمتوسـط حـسابي      السابع جاءت في الترتيب  

وفرة على الشبكة في تدريس العلوم داخل       إستراتيجية الوسائط المتعددة والفائقة المت    (

 جـاءت   )غير مباشرة عن طريق وسائط التخزين      القاعة الدراسية بطرق مباشرة أو    

تنمية مهارات  (وهي  ) ٢٥(العبارة رقم   ،  )٣,٣١( بمتوسط حسابي    الثامن في الترتيب 

بمتوسط حـسابي    جاءت في الترتيب التاسع      )التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطالبات    

عرض نتائج الطالبات وأعمـالهن فـي العلـوم         (وهي  ) ١٧(العبارة رقم   ،  )٣,٢٩(

) ٧(العبـارة رقـم     ،  )٣,٢٦( بمتوسط حسابي    العاشر  جاءت في الترتيب   )المطورة

 )تزويد الطالبات بالمصادر الكافية للتعلم في العلوم المطورة من خالل الشبكة          (وهي  

وهـي  ) ٨(العبارة رقم   ،  )٣,٢٤( بمتوسط حسابي    الحادي عشر  جاءت في الترتيب  

 الثاني عشر   جاءت في الترتيب   )التفاعل مع مقررات العلوم اإللكترونية عبر الشبكة      (

تصميم وتنظيم بيئة تعلم العلـوم      (وهي  ) ٢٠(العبارة رقم   ،  )٣,٢٠(بمتوسط حسابي   

بمتوسـط حـسابي    جاءت في الترتيب الثالث عـشر      )وفقا للتطورات التقنية الحديثة   

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في الربط      (وهي  ) ٢٤(لعبارة رقم   ا ،)٣,١٦(

جاءت في الترتيب الرابع عشر بمتوسـط       ) بين الحقائق واالكتشافات العلمية الحديثة    

استخدام التدريب اإللكترونـي لتـدريب      (وهي  ) ١٠(، العبارة رقم    )٣,١٤(حسابي  

جاءت في الترتيب الخـامس     ) ورةالطالبات على إتقان مفاهيم ومهارات العلوم المط      

اسـتخدام الـشبكة فـي       (وهـي   ) ١٥(، العبارة رقم    )٢,٩١(عشر بمتوسط حسابي    
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تصميم وإعداد الدروس واالستفادة من خبرات المعلمات األخريات في تدريس العلوم           

، العبارة رقـم    )٢,٨٩(جاءت في الترتيب السادس عشر بمتوسط حسابي        ) المطورة

طبيق أساليب مختلفة للتقويم اإللكتروني في العلوم المطـورة         استخدام وت (وهي  ) ٦(

 العبـارة   ،)٢,٨٦( بمتوسط حسابي  جاءت في الترتيب السابع عشر    ) من خالل الشبكة  

توسيع نطاق تعلم العلوم المطورة خارج حدود القاعـة الدراسـية           (وهي  ) ٢٣(رقم  

العبارة رقـم   ،  )٢,٧٧(جاءت في الترتيب الثامن عشر بمتوسط حسابي        ) والمدرسة

استخدام البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكترونـي والمحادثـات         (وهي  ) ٥(

والمنتديات وشبكات التواصل االجتماعي في التواصل بين الطالبـات والطالبـات و            

  .)٢,٦٦(جاءت في الترتيب التاسع عشر بمتوسط حسابي ) المعلمات

  :عبارات حصلت على استجابة منخفضة

 وحصلت علـى    ) منخفضة( حصلت على استجابة بدرجة      اتبارع) ٩(يوجد  

درجة اسـتخدام مجـاالت     من حيث   ) الثامن والعشرين (إلى  ) العشرين(الترتيب من   

التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتوسـطة مـن             

زليا حسب   وتم ترتيبها تنا   ،وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة       

  : الدراسة على النحو التاليمجتمعقيم المتوسطات الحسابية الستجابات 

 –الموسـوعات   (استخدام صفحات الويب الـساكنة    (وهي  ) ١١(العبارة رقم   

 جـاءت فـي الترتيـب       )كمصادر للمعلومات ) الخ..الكتب والمقررات اإللكترونية    

ستخدام الوسائل التعليمية   ا(وهي  ) ٣(العبارة رقم   ،  )٢,٥٧(بمتوسط حسابي   العشرين  

اإللكترونية الخاصة بالعلوم المطورة عبر الشبكة ووسائط التخـزين فـي القاعـات             

العبـارة   ،)٢,٥٠( بمتوسط حسابي    الحادي والعشرين   جاءت في الترتيب   )الدراسية

 )استخدام المكتبات اإللكترونية عبر الـشبكة كمـصادر للمعلومـات      (وهي  ) ١(رقم  
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وهي ) ٤(العبارة رقم   ،  )٢,٤٧( بمتوسط حسابي    لثاني والعشرين ا جاءت في الترتيب  

في تدريس العلوم المطـورة     ) عبر الشبكة (استخدام المختبرات والمعامل االفتراضية   (

 بمتوسـط حـسابي     الثالـث والعـشرين     جاءت في الترتيب   )في القاعات الدراسية  

ي بعض دروس   استخدام الشبكة كطريقة تدريس ف    (وهي  ) ١٣(العبارة رقم   ،  )٢,٣٠(

، )٢,٢٦( جاءت في الترتيب الرابع والعشرين بمتوسـط حـسابي           )العلوم المطورة 

 جاءت في الترتيب    )ترتيب الواجبات واالختبارات الكترونيا   (وهي  ) ١٦(العبارة رقم   

اسـتخدام  (وهـي   ) ١٤(العبارة رقـم    ،)٢,٠٨(الخامس والعشرين بمتوسط حسابي     

ت في الترتيب السادس والعـشرين بمتوسـط      جاء )الشبكة في نقل الدروس للطالبات    

 )استخدام المؤتمرات عبر الشبكة للتواصل    (وهي  ) ٢(العبارة رقم   ،  )٢,٠١(حسابي  

وهي ) ١٢(العبارة رقم    ،) ٢(جاءت في الترتيب السابع والعشرين بمتوسط حسابي        

ـ      ( ى استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في استقبال الواجبات وتوزيع المهام عل

  ).١,٩٥( جاءت في الترتيب الثامن والعشرين بمتوسط حسابي )الطالبات



 
- ١٢٩ -
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 الدراسة حـول    عينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات          

  محاور االستبيان حسب متغير المسمى الوظيفي؟

 التعلـيم   للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو أهمية واستخدام        

اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم حسب متغير المسمى الوظيفي، قامت الباحثة           

  :وكانت النتائج كالتالي) ت(باستخدام اختبار 
 للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة) ت(نتائج اختبار ): ١٥(جدول رقم 

 حسب المسمى الوظيفي

  المقارنة الداللة درجات اإلنحراف المتوسط اختبار ليفن
 المحور

ــسمى  المـــ
 الوظيفي

 العدد
 المعياري  لحسابي الداللة القيمة

 قيمة ت
 اإلحصائية الحرية

 0.69 3.95 ٢٠٨ معلمة علوم 
 األول

 ١٧ مشرفة علوم
٠.52 0.11 

4.43 0.39 
2.82 223 0.01 

 0.43 4.24 ٢٠٨ معلمة علوم 
 الثاني

 ١٧ مشرفة علوم
0.22 0.6 

4.45 0.61 
١�٩٦ 223 0.05 

 0.56 3.77 ٢٠٨ معلمة علوم 

ية
هم
األ
ة 
رج
د

  

 الثالث
 ١٧ مشرفة علوم

0.41 0.52 
4.01 0.44 

1.67 223 0.10 

 0.47 2.78 ٢٠٨ معلمة علوم 
 األول

 ١٧ مشرفة علوم
1.52 0.25 

2.73 0.34 
0.43 223 0.67 

 0.50 2.70 ٢٠٨  معلمة علوم
 الثاني

 ١٧ مشرفة علوم
1.8 0.22 

2.11 0.47 
4.73 223 0.00 

 0.53 2.93 ٢٠٨ معلمة علوم 

دام
تخ
الس
ة ا
رج
د

  

 الثالث
 ١٧ مشرفة علوم

٠�٤٢ 0.52 
2.58 0.45 

2.60 223 0.01 

  

معلمة فـي حـين أن   ) ٢٠٨(حيث أن عدد أفراد المجتمع من معلمات العلوم         

، تـم   )ت(مشرفة ، لذا وقبل استخدام اختبـار        ) ١٧(عدد مشرفات العلوم الطبيعية     

التأكد من تجانس التباين بين المجموعتين باستخدام اختبار ليفن، وذلـك للتأكـد أن              

ال يوثر على دقة النتائج،     ) ١٧(والمشرفات  ) ٢٠٨(الفرق الكبير بين أعداد المعلمات      
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إلـى  ) ٠,٤١(مـن   ووجد أن قيم ليفن لتجانس التباين لجميع المحاور قليلة تراوحت           

، وهي غير دالة إحصائيا، وبالتـالي يمكـن المقارنـة بـين المجمـوعتين               )١,٥٢(

  : وكانت النتائج كالتالي )ت(باستخدام اختبار ) المشرفات والمعلمات(

  : درجة األهمية: أوال

درجة أهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني  في تدريس مقـررات           : المحور األول 
وهي دالة إحصائيا عنـد     ) ٢,٨٢(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 
وتشير إلى وجود فروق دالة إحـصائيا بـين         ) ٠,٠٥(مستوى داللة   

ومتوسطات استجابات  ) ٤,٤٣(متوسطات استجابات مشرفات العلوم     
حول درجة أهمية وسـائل وأدوات      ) ٣,٩٥(معلمات العلوم الطبيعية    

المطـورة بالمرحلـة    التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم       
أي ) ٤,٤٣(والفروق لصالح المتوسط الحسابي األعلـى       . المتوسطة

  .لصالح مشرفات العلوم
درجة أهمية التعليم اإللكتروني  في تحقيق أهداف مقـررات العلـوم       : المحور الثاني 

وهي دالة إحصائيا عند مـستوى      ) ١,٩٦(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة
روق دالة إحصائيا بين متوسـطات      وتشير إلى وجود ف   ) ٠,٠٥(داللة  

) ٤,٢٤(ومعلمات العلوم الطبيعية    ) ٤,٤٥(استجابات مشرفات العلوم    
حول درجة أهمية التعليم اإللكتروني في تحقيـق أهـداف مقـررات     

والفـروق لـصالح المتوسـط      . العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   
  .أي لصالح مشرفات العلوم) ٤,٤٥(الحسابي األعلى 

درجة أهمية  مجاالت التعليم اإللكتروني  في تدريس مقررات العلوم           : لثالثالمحور ا 
وهي غير دالة إحـصائيا عنـد       ) ١,٦٧(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة

وتشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين        ) ٠,٠٥(مستوى داللة   
متوسطات استجابات مشرفات العلوم ومعلمات العلوم الطبيعية حول        

االت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلـوم        درجة أهمية مج  
  .المطورة  بالمرحلة المتوسطة
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   : درجة االستخدام: ثانيا

درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات         : المحور األول 
وهي غير دالة إحـصائيا     ) ٠,٤٣(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 

 وتشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا        )٠,٠٥(عند مستوى داللة    
بين متوسطات استجابات مشرفات العلوم ومعلمات العلوم الطبيعيـة         
حول درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني فـي تـدريس           

  .مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

اف مقررات العلوم   درجة استخدام التعليم اإللكتروني  في تحقيق أهد       : المحور الثاني 
وهي دالة إحصائيا عند مـستوى      ) ٤,٧٣(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة
وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسـطات         ) ٠,٠٥(داللة  

) ٢,٧٠(ومعلمات العلوم الطبيعية    ) ٢,١١(استجابات مشرفات العلوم    
حول درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهـداف مقـررات           

م المطورة بالمرحلة المتوسطة، والفروق لصالح المعلمات حيث        العلو
  ).٢,٧٠(كان المتوسط الحسابي الستجاباتهن هو األعلى 

درجة استخدام  مجاالت التعليم اإللكتروني  في تـدريس مقـررات            : المحور الثالث 
وهي دالة إحـصائيا عنـد    ) ٢,٩٠(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 
تشير إلى وجود فروق دالة إحـصائيا بـين         و) ٠,٠٥(مستوى داللة   

ومعلمـات العلـوم    ) ٢,٥٨(متوسطات استجابات مشرفات العلـوم      
حول درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في       ) ٢,٩٣(الطبيعية    

تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة، وكانت الفروق        
اباتهن هو األعلى   لصالح المعلمات حيث كان المتوسط الحسابي الستج      

)٢,٩٣.(  

� �
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول            

  محاور االستبيان تعزى إلى متغير الدورات التدريبية؟

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو أهمية واستخدام التعلـيم           

رات العلوم حسب متغير الدورات التدريبية، قامت الباحثة        اإللكتروني في تدريس مقر   

 :وكانت النتائج كالتالي) ت(باستخدام اختبار 
للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب       ) ت(نتائج اختبار   ): ١٦(جدول رقم   

 الدورات التدريبية
  المقارنة الداللة درجات نحرافاإل المتوسط اختبار ليفن

 المحور
الدورات 
 التدريبية

 العدد
 المعياري لحسابي الداللة القيمة

 قيمة ت
 اإلحصائية الحرية

 0.69 3.95 57 دورتان

ثالث دورات  األول
 فأكثر

168 
2.46 0.11 

4.43 0.39 
1.71 223 0.09 

 0.43 4.24 57 دورتان

ثالث دورات  الثاني
 رفأكث

168 
3.13 0.08 

4.45 0.61 
3.68 223 0.00 

 0.56 3.77 57 دورتان

ية
هم
األ
ة 
رج
د

  
ثالث دورات  الثالث

 فأكثر
168 

2.62 0.09 
4.01 0.44 

2.96 223 0.00 

 0.47 2.78 57 دورتان

ثالث دورات  األول
 فأكثر

168 
0.02 0.89 

2.73 0.34 
1.31 223 0.19 

 0.50 2.70 57 دورتان

ثالث دورات  الثاني
 فأكثر

168 
2.41 0.12 

2.11 0.47 
0.49 223 0.62 

 0.53 2.93 57 دورتان

دام
تخ
الس
ة ا
رج
د

  

ثالث دورات  الثالث
 فأكثر

168 
3.24 0.07 

2.58 0.45 
4.10 223 0.00 

 في حين   فرداً) ٥٧(حيث أن عدد أفراد المجتمع من الحاصالت على دورتان          

 لذا وقبل استخدام اختبار     ،فرداً) ١٦٨(أن عدد الحاصالت على ثالث دورات فأكثر        
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، تم التأكد من تجانس التباين بين المجموعتين باستخدام اختبـار لـيفن، وذلـك             )ت(

والحاصالت علـى   ) ٥٧(الحاصالت على دورتان    تأكد أن الفرق الكبير بين أعداد       لل

ثر على دقة النتائج، ووجد أن قيم لـيفن لتجـانس           ؤال ي ) ١٦٨(ثالث دورات فأكثر    

، وهـي غيـر دالـة       )٣,٢٤(إلى  ) ٠,٠٢(ن لجميع المحاور قليلة تراوحت من       التباي

) ثالث دورات فأكثر  (و  ) دورتان(إحصائيا، وبالتالي يمكن المقارنة بين المجموعتين       

  : وكانت النتائج كالتالي) ت(باستخدام اختبار 

  :درجة األهمية: أوال

 في تدريس مقـررات     ترونيوسائل وأدوات التعليم اإللك   درجة أهمية   : المحور األول 

وهي غير دالة إحـصائيا     ) ١,١٧(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 

وتشير إلى عـدم وجـود فـروق دالـة          ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    

إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات الحاصـالت علـى دورتـان           

والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجة أهميـة وسـائل           

وني في تدريس مقـررات العلـوم المطـورة    وأدوات التعليم اإللكتر  

  .بالمرحلة المتوسطة

 في تحقيق أهداف مقـررات العلـوم         أهمية التعليم اإللكتروني   درجة: المحور الثاني 

وهي دالة إحصائيا عند مستوى     ) ٣,٦٨(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة

وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات        ) ٠,٠٥(داللة  

صالت على دورتان والحاصالت على ثـالث دورات      استجابات الحا 

فأكثر، حول درجة أهمية التعليم اإللكتروني فـي تحقيـق أهـداف            

والفـروق لـصالح     . مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة     

استجابات الحاصالت علـى ثـالث دورات فـأكثر ألن المتوسـط            
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 الحسابي  هو األعلى مقارنة بالمتوسط   ) ٤,٤٥(الحسابي الستجاباتهن   

  .للحاصالت على دورتان) ٤,٢٤(

مجاالت التعليم اإللكتروني  في تدريس مقررات العلوم         درجة أهمية : المحور الثالث 

وهي دالة إحصائيا عند مستوى     ) ٢,٩٦(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة

وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات        ) ٠,٠٥(داللة  

 والحاصالت على ثـالث دورات    استجابات الحاصالت على دورتان   

 فـي تـدريس     فأكثر، حول درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكتروني      

والفـروق لـصالح     .  بالمرحلة المتوسـطة   مقررات العلوم المطورة  

استجابات الحاصالت علـى ثـالث دورات فـأكثر ألن المتوسـط            

هو األعلى مقارنة بالمتوسط الحسابي     ) ٤,٠١(الحسابي الستجاباتهن   

  .للحاصالت على دورتان) ٣,٧٧(

  :درجة االستخدام: ثانيا

درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات         : المحور األول 

وهي غير دالة إحـصائيا     ) ١,٣١(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 

وتشير إلى عـدم وجـود فـروق دالـة          ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    

بات الحاصـالت علـى دورتـان       إحصائيا بين متوسطات اسـتجا    

والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجة استخدام وسـائل     

وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلـوم المطـورة          

  .بالمرحلة المتوسطة

 في تحقيق أهداف مقررات العلـوم       درجة استخدام التعليم اإللكتروني   : المحور الثاني 

وهي غير دالة إحـصائيا عنـد       ) ٠,٤٩(تساوي  ) ت(قيمة   المطورة
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وتشير إلى عدم وجود فروق دالة إحـصائيا        ) ٠,٠٥(مستوى داللة   

بين متوسطات استجابات الحاصالت على دورتان والحاصالت على        

ثالث دورات فأكثر، حول درجة استخدام التعليم اإللكترونـي فـي           

  .تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسط

 فـي تـدريس مقـررات      خدام  مجاالت التعليم اإللكتروني    درجة است :  الثالث المحور

عنـد   وهي دالة إحصائياً  ) ٤,١٠(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 

 بـين   وتشير إلى وجود فروق دالة إحـصائياً      ) ٠,٠٥(مستوى داللة   

متوسطات استجابات متوسطات استجابات الحاصالت على دورتان       

رات فأكثر، حول درجة استخدام مجاالت      والحاصالت على ثالث دو   

المرحلـة  التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطـورة ب        

 استجابات الحاصالت على دورتان ألن      المتوسطة، والفروق لصالح  

هو األعلى مقارنة بالمتوسط    ) ٢,٩٣(المتوسط الحسابي الستجاباتهن    

  .للحاصالت ثالث دورات فأكثر) ٢,٥٨(الحسابي 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول            

  محاور االستبيان حسب متغير عدد سنوات الخبرة؟

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو أهمية واستخدام التعلـيم           

في، قامت الباحثة   اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم حسب متغير المسمى الوظي        

      :وكانت النتائج كالتالي) ف(باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

حـسب   للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة     ) ف(نتائج اختبار   ): ١٧(جدول رقم   

 سنوات الخبرة

 مصادر التباين المحور المقارنة
ــوع  مجمــ

 المربعات

درجــات 
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

 قيمة ف
الداللـــة 
 اإلحصائية

 0.28 1.28 0.60 3 1.80 بين المجموعات

 األول   0.47 221 103.66 داخل المجموعات

    224 105.46 الكلي

 0.00 8.08 1.48 3 4.45 بين المجموعات

 الثاني   0.18 221 40.59 داخل المجموعات

    224 45.04 الكلي

 0.0٦ 2.72 0.82 3 2.47 بين المجموعات

   0.30 221 67.01 داخل المجموعات

ية
هم
األ

 

 الثالث

    224 69.48 الكلي

 0.11 2.07 0.44 3 1.30 بين المجموعات

 األول   0.21 221 46.42 داخل المجموعات

    224 47.72 الكلي

 0.03 3.03 0.79 3 2.37 بين المجموعات

 الثاني   0.26 221 57.63 داخل المجموعات

    224 60.00 الكلي

 0.00 11.67 2.89 3 8.66 بين المجموعات

   0.25 221 54.67 داخل المجموعات

دام
تخ
الس
ا

 

 الثالث

    224 63.33 الكلي
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  درجة األهمية: أوال

درجة أهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني  في تدريس مقررات          : المحور األول 
وهي غير دالة إحـصائيا     ) ١,٢٨(ساوي  ت) ف(قيمة   العلوم المطورة 

وتشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا       ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    
بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة، حول         
درجة أهمية وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات          

  .العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

درجة أهمية التعليم اإللكتروني  في تحقيق أهداف مقررات العلـوم           : المحور الثاني 
وهي دالة إحصائيا عند مـستوى      ) ٨,٠٨(تساوي  ) ف(قيمة   المطورة
 بين متوسـطات    وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً     ) ٠,٠٥(داللة  

استجابات مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة، حول درجة أهميـة          
تحقيق أهـداف مقـررات العلـوم المطـورة         التعليم اإللكتروني في    
  .بالمرحلة المتوسطة

ولمعرفة اتجاهات الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه وكانت النتائج          
  :كالتالي

نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق حسب سـنوات الخبـرة فـي              : )١٨(جدول رقم   

  المحور الثاني لألهمية

  سنوات الخبرة
المتوسطات 

  الحسابية

 ٥أقل من 

  سنوات

 أقل - ٥من 

   سنوات١٠من 

 أقل -  ١٠من 

   سنة١٥من 

 سنة ١٥من 

  فأكثر

 ٥أقل من 
 سنوات

٤,٠٤  -    
توجد فروق 

  دالة

توجد فروق 

  دالة

 أقـل   - ٥ من  
  سنوات١٠من 

٤,١٩    -      

 أقل  - ١٠من  
  سنة١٥من 

٤,٣٠      -    

 سـنة   ١٥من  

 فأكثر
٤,٣٩       -  
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فيه أن الفروق كانت بين متوسط استجابات سـنوات         أشارت نتائج اختبار شي   

 سـنة   ١٥ أقل مـن     – ١٠وسنوات الخبرة من    ) ٤,٠٤( سنوات     ٥الخبرة أقل من    

والفروق لصالح المتوسط الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة مـن           ) ٤,٣٠(

  . سنة١٥ أقل من – ١٠

سـنوات    ٥كذلك توجد فروق بين متوسط استجابات سنوات الخبرة أقل مـن      

والفـروق لـصالح المتوسـط      ) ٤,٣٩( سنة فأكثر    ١٥وسنوات الخبرة من    ) ٤,٠٤(

  . فأكثر سنة١٥أي لصالح سنوات الخبرة من الحسابي األعلى، 

 في تدريس مقررات العلـوم      همية مجاالت التعليم اإللكتروني    درجة أ  :المحور الثالث 

نـد   ع وهي غير دالة إحـصائياً    ) ٢,٢٧(تساوي  ) ف(قيمة   المطورة

وتشير إلى عدم وجود فروق دالـة إحـصائيا         ) ٠,٠٥(مستوى داللة   

بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب سـنوات الخبـرة،          

حول درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات          

  .العلوم المطورة  بالمرحلة المتوسطة

  : درجة االستخدام: ثانيا

ي في تدريس مقررات    سائل وأدوات التعليم اإللكترون    درجة استخدام و   :المحور األول 

 وهي غير دالـة إحـصائياً     ) ٢,٠٧(تساوي  ) ف(قيمة   العلوم المطور 

 وتشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً      ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    

بين متوسطات استجابات مشرفات العلوم ومعلمات العلوم الطبيعيـة         

لتعليم اإللكتروني فـي تـدريس      حول درجة استخدام وسائل وأدوات ا     

  .مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة
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 في تحقيق أهداف مقررات العلـوم  درجة استخدام التعليم اإللكتروني   :المحور الثاني 

عند مستوى   وهي دالة إحصائياً  ) ١٣,٠٣(تساوي  ) ف(قيمة   المطورة

وسـطات   بين مت  وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً     ) ٠,٠٥(داللة  

استجابات مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة، حول درجة استخدام         

التعليم اإللكتروني في تحقيق أهـداف مقـررات العلـوم المطـورة            

  . بالمرحلة المتوسطة

  :ولمعرفة اتجاهات الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه وكانت النتائج كالتالي

تحديد اتجاهات الفروق حسب سنوات الخبرة في المحور نتائج اختبار شيفيه ل ):١٩(جدول رقم 

  الثاني لالستخدام

  سنوات الخبرة
المتوسطات 

  الحسابية

 ٥أقل من 

  سنوات

 أقل - ٥من 

   سنوات١٠من 

 أقل -  ١٠من 

   سنة١٥من 

 سنة ١٥من 

  فأكثر

ــن   ــل م  ٥أق
 سنوات

٢,٨٥  -    
توجد فروق 

  دالة

توجد فروق 

  دالة

 أقـل   - ٥ من  
  سنوات١٠من 

٢,٦٨    -      

 أقل  - ١٠من  
  سنة١٥من 

٢,٥٩      -    

 سـنة   ١٥من  
 فأكثر

٢,٥٦       -  

  

أشارت نتائج اختبار شيفيه أن الفروق كانت بين متوسط استجابات سـنوات            

 سـنة   ١٥ أقل مـن     – ١٠وسنوات الخبرة من    ) ٢,٨٥( سنوات     ٥الخبرة أقل من    

ت الخبرة أقـل    والفروق لصالح المتوسط الحسابي األعلى، أي لصالح سنوا       ) ٢,٥٩(

  . سنوات٥من 
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 سـنوات   ٥كذلك توجد فروق بين متوسط استجابات سنوات الخبرة أقل مـن      

والفروق لـصالح المتوسـط     ) ٢,٥٦( سنة  فأكثر     ١٥وسنوات الخبرة من    ) ٢,٨٥(

  . سنوات٥الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقل من 

كتروني  فـي تـدريس مقـررات       درجة استخدام مجاالت التعليم اإلل    : المحور الثالث 

وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللـة       ) ١١,٦٧(تساوي  ) ت(قيمة   العلوم المطورة 

وتشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات مجتمـع            ) ٠,٠٥(

الدراسة حسب سنوات الخبرة، حول درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني فـي            

ولمعرفة اتجاهـات الفـروق      مطورة بالمرحلة المتوسطة،  تدريس مقررات العلوم ال   

  :قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه وكانت النتائج كالتالي

نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق حسب سـنوات الخبـرة فـي              : )٢٠(جدول رقم   

  المحور الثالث لالستخدام

  سنوات الخبرة
المتوسطات 

  الحسابية

 ٥أقل من 

  سنوات

 أقل - ٥ من

   سنوات١٠من 

 أقل -  ١٠من 

   سنة١٥من 

 سنة ١٥من 

  فأكثر

 ٥أقل من 

 سنوات
٣,١٨  -    

توجد فروق 

  دالة

توجد فروق 

  دالة

 أقل - ٥من 
  سنوات١٠من 

٣,٠٣    -      

 أقل -  ١٠من 

  سنة١٥من 
٢,٨١      -    

 سنة ١٥من 
 فأكثر

٢,٧٢       -  

  

  



 
- ١٤١ -

وسط استجابات سـنوات    أشارت نتائج اختبار شيفيه أن الفروق كانت بين مت        

 سـنة   ١٥ أقل مـن     – ١٠وسنوات الخبرة من    ) ٣,١٨( سنوات     ٥الخبرة أقل من    

والفروق لصالح المتوسط الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقـل           ) ٢,٨١(

  . سنوات ٥من 

 سـنوات   ٥كذلك توجد فروق بين متوسط استجابات سنوات الخبرة أقل مـن      

والفـروق لـصالح المتوسـط      ) ٢,٧٢(سنة فأكثر   ١٥وسنوات الخبرة من    ) ٣,١٨(

 . سنوات٥الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقل من 
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: لفصل تم عرض أهم النتائج التي تم الحصول عليها فـي قـسمين            في هذا ا  

القسم األول يتناول أهم النتائج الخاصة باستجابات مجتمع الدراسـة علـى محـاور              

االستبيان، والقسم الثاني يتناول عرض النتائج الخاصة بالمقارنات بـين متوسـطات         

نتـائج التـي تـم      ومن خالل ال  . استجابات مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة     

التوصل إليها تعرض الباحثة مجموعة من التوصيات، وأخيرا تصل الباحثـة إلـى             

  .مجموعة من المقترحات

  النتائج الخاصة باستجابات عينة الدراسة حول محاور االستبيان: القسم األول

عبارات المحور األول   الدراسة علىمجتمع المتوسط الحسابي العام الستجابات −

لعلـوم   وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات ا         درجة اهمية (

، وهو مؤشر أن درجـة اهميـة       )٣,٩٩(يساوي  ) المطورة بالمرحلة المتوسطة  

وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة             

من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلـوم بمدينـة مكـة            بالمرحلة المتوسطة 

، كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسـط         عالية بدرجة   المكرمة هو 

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجـانس        ) ٠,٦٨(الحسابي العام يساوي    

 الدراسة حـول اهميـة وسـائل وأدوات التعلـيم           مجتمعالكبير بين استجابات    

اهميـة   .اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة        

ئل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة             وسا

من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلـوم بمدينـة مكـة            بالمرحلة المتوسطة 

، ولوحظ وجود اسـتجابة بدرجـة       عبارة) ١٩( تم قياسها من خالل      ،المكرمة
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راوحـت   ت .عبارة) ١٥(على  ) عالية(، وبدرجة   عبارات) ٤(على  ) عالية جدا (

بـرامج  (وهـي  ) ١٩(للعبـارة رقـم   ) ٣,٥٦( المتوسطات الحسابية مـن   قيم

) ١٨(للعبـارة رقـم     ) ٤,٣٨( إلى) ..) سكاي بي  - ياهو -ماسنجر( المحادثات

وهذه المتوسـطات الحـسابية    )  المواقع التعليمية المتخصصة في العلوم    (وهي  

  . )عالية جدا(والفئة الخامسة ) عالية (تقع ضمن الفئة الرابعة 

سط الحسابي العام الستجابات مجتمع الدراسة على عبارات المحور األول          المتو −

درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلـوم           (

، وهو مؤشر أن درجة استخدام      )٢,٧٧(يساوي  ) المطورة بالمرحلة المتوسطة    

المطـورة  وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم            

بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلـوم بمدينـة مكـة             

، كما يالحظ أن قيمـة االنحـراف المعيـاري          )متوسطة(المكرمة هو بدرجة    

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشـر علـى        ) ٠,٤(للمتوسط الحسابي العام يساوي     

سـائل  التجانس الكبير بين استجابات مجتمع الدراسة حول درجـة اسـتخدام و   

وأدوات التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلـوم المطـورة بالمرحلـة            

درجة استخدام وسائل وأدوات التعليم اإللكترونـي فـي تـدريس           . المتوسطة

مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات          

رة، ولوحظ وجـود    عبا) ١٩(العلوم بمدينة مكة المكرمة ، تم قياسها من خالل          

) ٧(علـى   ) متوسـطة (عبارات، وبدرجـة    ) ٤(على  ) عالية(استجابة بدرجة   

على ) منخفضة جدا (عبارات، وبدرجة   ) ٥(على  ) منخفضة(عبارات، وبدرجة   

) ٢(للعبارة رقم   ) ١,٥٩(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      . عبارات) ٣(

) ررات العلوم عبر الـشبكة   المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة بمق     (وهي  
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مجلدات وملفـات الـصور المتنوعـة       (وهي  ) ١٢(للعبارة رقم   ) ٣,٨٢(إلى  

وهذه المتوسطات الحـسابية تقـع      )  والوسائط الخاصة بالعلوم عبر االنترنت    

والفئـة الثالثـة    ) منخفـضة (والفئة الثانية   ) منخفضة جدا (ضمن الفئة األولى    

  ).عالية (الرابعة و) متوسطة(

 الحسابي العام الستجابات مجتمع الدراسة على عبارات المحور الثاني          المتوسط −

درجة اهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلـوم المطـورة            (

، وهو مؤشر أن درجـة اهميـة التعلـيم          )٤,٢٥(يساوي  ) بالمرحلة المتوسطة 

توسطة من  اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة الم        

وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة هو بدرجـة عاليـة،      

كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسـط الحـسابي العـام يـساوي              

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبير بـين اسـتجابات            ) ٠,٢٤(

ـ           داف مقـررات   مجتمع الدراسة حول اهمية التعليم اإللكتروني في تحقيـق أه

اهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف      . العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   

مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات          

عبارة، ولوحظ وجـود    ) ١٧(العلوم بمدينة مكة المكرمة، تم قياسها من خالل         

) ٨(علـى   ) عاليـة (ارات، وبدرجة   عب) ٩(على  ) عالية جدا (استجابة بدرجة   

) ١٢(للعبـارة رقـم     ) ٣,٨٦(تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من      . عبارات

) ٤,٥٤(إلـى   ) مساعدة الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعـد        (وهي  

تنمية اتجاهات إيجابية نحو مبادئ و قيم وتعاليم الـدين          (وهي  ) ١(للعبارة رقم   

وهـذه المتوسـطات   )  علوم الطبيعيـة المختلفـة   االسالمي من خالل دراسة ال    

 ).عالية جدا(والفئة الخامسة ) عالية (الحسابية تقع ضمن الفئة الرابعة 
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 الثاني الدراسة على عبارات المحور مجتمع المتوسط الحسابي العام الستجابات −

درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطـورة           (

، وهو مؤشر أن درجة استخدام التعلـيم        )٢,٦٦(يساوي  ) ة المتوسطة   بالمرحل

من  اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة        

وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينـة مكـة المكرمـة هـو بدرجـة               

، كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسط الحسابي العـام           )متوسطة(

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجـانس الكبيـر بـين            ) ٠,٥١(يساوي  

 التعليم اإللكتروني في تحقيـق      درجة استخدام  الدراسة حول    مجتمعاستجابات  

درجة اسـتخدام التعلـيم     . أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة     

من  توسطةاإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة الم        

 تم قياسها من خالل     ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة     وجهة نظر مشرفات  

عبـارات،  ) ١٠(على  ) متوسطة(، ولوحظ وجود استجابة بدرجة      عبارة) ١٧(

) ١(علـى   ) منخفضة جـدا  (عبارات، وبدرجة   ) ٦(على  ) منخفضة(وبدرجة  

وهـي  ) ١٢(قم  للعبارة ر ) ١,٣( تراوحت قيم المتوسطات الحسابية من       .عبارة

للعبـارة  ) ٢,٩٨(إلى  ) مساعدة الطالبات على ممارسة أنشطة علمية عن بعد       (

االقتصاد في اسـتخدام المـوارد والمحافظـة علـى األدوات           (وهي  ) ٥(رقم  

 األولـى   وهذه المتوسطات الحسابية تقـع ضـمن الفئـة          )  واألجهزة العلمية 

 ).متوسطة(لثة والفئة الثا) منخفضة(والفئة الثانية ) منخفضة جدا(

 الثالث الدراسة على عبارات المحور مجتمع المتوسط الحسابي العام الستجابات −

درجة اهمية مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطـورة           (

، وهو مؤشر أن درجة اهمية مجـاالت        )٣,٧٩(يساوي  ) بالمرحلة المتوسطة   
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من  لوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات الع     

، عاليـة وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة هو بدرجـة     

كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتوسـط الحـسابي العـام يـساوي              

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبير بـين اسـتجابات            ) ٠,٥٥(

 التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات         الدراسة حول اهمية مجاالت    مجتمع

اهمية مجاالت التعليم اإللكترونـي فـي       . العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   

من وجهة نظر مـشرفات      تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة     

، عبـارة ) ٢٨( تم قياسـها مـن خـالل     ،ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة    

) عالية(، وبدرجة   عبارات) ٣(على  ) عالية جدا (رجة  ولوحظ وجود استجابة بد   

 تراوحـت قـيم     .عبـارات ) ٤(علـى   ) متوسطة(عبارة، وبدرجة   ) ٢١(على  

استخدام الشبكة في   (وهي  ) ١٤(للعبارة رقم   ) ٣,١٢(المتوسطات الحسابية من    

تنمية مهـارات   (وهي  ) ٢٦(للعبارة رقم   ) ٤,٢٦(إلى  ) نقل الدروس للطالبات  

 الفئـة   وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضـمن      ) لدى الطالبات  التواصل العلمي 

  .)عالية جداً(والفئة الخامسة ) عالية (الفئة الرابعة و) متوسطة(الثالثة 

المتوسط الحسابي العام الستجابات مجتمع الدراسة على عبارات المحور الثالـث            −
 المطـورة   درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم        (

، وهو مؤشر أن درجة اسـتخدام مجـاالت         )٢,٩٠(يساوي  ) بالمرحلة المتوسطة   
التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة مـن            

، )متوسـطة (وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة هو بدرجة           
) ٠,٥٣(سط الحسابي العام يـساوي      كما يالحظ أن قيمة االنحراف المعياري للمتو      

وهي قيمة صغيرة وهي مؤشر على التجانس الكبيـر بـين اسـتجابات مجتمـع               
الدراسة حول درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات            
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درجة استخدام مجاالت التعلـيم اإللكترونـي        .العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة   
لمطورة بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر مشرفات       في تدريس مقررات العلوم ا    

عبارة، ولـوحظ   ) ٢٨(ومعلمات العلوم بمدينة مكة المكرمة، تم قياسها من خالل          
) ١٣(علـى  ) متوسطة(عبارات، وبدرجة ) ٦(على ) عالية(وجود استجابة بدرجة  

تراوحت قيم المتوسطات الحسابية     .عبارات) ٩(على  ) منخفضة(عبارة، وبدرجة   
استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكية في      (وهي  ) ١٢(للعبارة رقم   ) ١,٩٥(من  

) ٢١(للعبارة رقـم    ) ٣,٥٩(إلى  ) استقبال الواجبات وتوزيع المهام على الطالبات     
 )دوات المعملية كاألجهزة وغيرها   تنمية مهارات الطالبات على استخدام األ     (وهي  

والفئـة  الثالثـة     ) منخفـضة (ثانية  وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن الفئة  ال       
 ).عالية( الرابعة والفئة) وسطةمت(
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النتائج الخاصة بالمقارنة بين متوسطات االستجابات حسب متغيرات        : القسم الثاني 

  : المقارنة حسب المسمى الوظيفي الدراسة

) ٤,٤٣(وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مشرفات العلـوم               -

حـول درجـة أهميـة    ) ٣,٩٥(ستجابات معلمات العلوم الطبيعية  ومتوسطات ا 

وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة             

أي ) ٤,٤٣(والفروق لصالح المتوسط الحسابي األعلـى       . بالمرحلة المتوسطة 

  .لصالح مشرفات العلوم

) ٤,٤٥( العلـوم    وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مشرفات          -

حول درجة أهمية التعليم اإللكترونـي فـي        ) ٤,٢٤(ومعلمات العلوم الطبيعية    

والفروق لـصالح   . تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة      

  .أي لصالح مشرفات العلوم) ٤,٤٥(المتوسط الحسابي األعلى 

شرفات العلـوم   عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات م          -

 فـي   ومعلمات العلوم الطبيعية حول درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكترونـي         

  . بالمرحلة المتوسطةتدريس مقررات العلوم المطورة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات مـشرفات العلـوم                 -

 ومعلمات العلوم الطبيعية حـول درجـة اسـتخدام وسـائل وأدوات التعلـيم             

  .اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

) ٢,١١(وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مشرفات العلـوم               -

حول درجة استخدام التعليم اإللكتروني فـي       ) ٢,٧٠(ومعلمات العلوم الطبيعية    

لفروق لـصالح   تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة، وا       

  ).٢,٧٠(المعلمات حيث كان المتوسط الحسابي الستجاباتهن هو األعلى 
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) ٢,٥٨ (وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مـشرفات العلـوم               -

حول درجة استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني      ) ٢,٩٣ (ومعلمات العلوم الطبيعية  

لة المتوسطة، وكانت الفروق لـصالح      في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرح     

  ).٢,٩٣(المعلمات حيث كان المتوسط الحسابي الستجاباتهن هو األعلى 

  : المقارنة حسب الدورات التدريبية

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الحاصالت على دورتان             -

ت التعلـيم   والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجة أهمية وسائل وأدوا         

  .اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الحاصالت على دورتـان               -

والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجة أهمية التعليم اإللكترونـي           

والفـروق  . سـطة في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلـة المتو        

لصالح  استجابات الحاصالت على ثالث دورات فأكثر ألن المتوسط الحسابي           

) ٤,٢٤(هـو األعلـى مقارنـة بالمتوسـط الحـسابي           ) ٤,٤٥(الستجاباتهن  

  .للحاصالت على دورتان

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الحاصالت على دورتـان               -

ثر، حول درجة أهميـة مجـاالت التعلـيم         والحاصالت على ثالث دورات فأك    

والفروق . اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة  بالمرحلة المتوسطة        

لصالح  استجابات الحاصالت على ثالث دورات فأكثر ألن المتوسط الحسابي           

) ٣,٧٧(هـو األعلـى مقارنـة بالمتوسـط الحـسابي           ) ٤,٠١(الستجاباتهن  

  .للحاصالت على دورتان
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دم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الحاصالت على دورتان           ع    -

والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجـة اسـتخدام وسـائل وأدوات             

  .التعليم اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

ت علـى  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات الحاصـال        -

دورتان والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حول درجة اسـتخدام التعلـيم            

  .اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسط

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات متوسـطات اسـتجابات                -

ل درجـة   الحاصالت على دورتان والحاصالت على ثالث دورات فأكثر، حو        

استخدام مجاالت التعليم اإللكتروني في تدريس مقـررات العلـوم المطـورة            

بالمرحلة المتوسطة، والفروق لصالح  استجابات الحاصالت على على دورتان          

هو األعلـى مقارنـة بالمتوسـط       ) ٢,٩٣(ألن المتوسط الحسابي الستجاباتهن     

  .للحاصالت ثالث دورات فأكثر) ٢,٥٨(الحسابي 

  : سب عدد سنوات الخبرةالمقارنة ح

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب               -

سنوات الخبرة، حول درجة أهمية وسائل وأدوات التعلـيم اإللكترونـي فـي             

  .تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

 الدراسـة حـسب     وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مجتمع           -

سنوات الخبرة، حول درجة أهمية التعليم اإللكترونـي فـي تحقيـق أهـداف              

وأظهر اختبار شيفيه أن الفروق     . مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة    

) ٤,٠٤( سـنوات   ٥كانت بين متوسط استجابات سنوات الخبـرة أقـل مـن         

 لصالح المتوسط   والفروق) ٤,٣٠( سنة   ١٥ أقل من    – ١٠وسنوات الخبرة من    
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كذلك .  سنة ١٥ أقل من    – ١٠الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة من        

) ٤,٠٤( سنوات     ٥توجد فروق بين متوسط استجابات سنوات الخبرة أقل من          

والفـروق لـصالح المتوسـط      ) ٤,٣٩( سنة  فـأكثر      ١٥وسنوات الخبرة من    

  .أكثر سنة  ف١٥الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة من 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب               -

 فـي تـدريس     سنوات الخبرة، حول درجة أهمية مجاالت التعليم اإللكترونـي        

  . بالمرحلة المتوسطةمقررات العلوم المطورة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اسـتجابات مـشرفات العلـوم                 -

لعلوم الطبيعية حـول درجـة اسـتخدام وسـائل وأدوات التعلـيم             ومعلمات ا 

  .اإللكتروني في تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسـة حـسب                -

سنوات الخبرة، حول درجة استخدام التعليم اإللكتروني فـي تحقيـق أهـداف             

وأظهر اختبار شيفيه أن الفروق     .  وم المطورة بالمرحلة المتوسطة   مقررات العل 

) ٢,٨٥ ( سـنوات  ٥بات سنوات الخبـرة أقـل مـن         كانت بين متوسط استجا   

والفروق لصالح المتوسط   ) ٢,٥٩( سنة   ١٥ أقل من    – ١٠وسنوات الخبرة من    

كـذلك توجـد    .  سنوات ٥الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقل من         

ـ     فروق بين  ) ٢,٨٥ ( سـنوات  ٥رة أقـل مـن       متوسط استجابات سنوات الخب

والفـروق لـصالح المتوسـط      ) ٢,٥٦( سنة  فـأكثر      ١٥وسنوات الخبرة من    

  . سنوات٥الحسابي األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقل من 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسـة حـسب                -

تخدام مجاالت التعليم اإللكتروني فـي تـدريس        سنوات الخبرة، حول درجة اس    
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 اختبار شيفيه أن الفروق     لمطورة بالمرحلة المتوسطة، وأظهر   مقررات العلوم ا  

) ٣,١٨( سـنوات   ٥كانت بين متوسط استجابات سنوات الخبـرة أقـل مـن         

والفروق لصالح المتوسط   ) ٢,٨١( سنة   ١٥ أقل من    – ١٠وسنوات الخبرة من    

كـذلك توجـد    .  سنوات ٥ صالح سنوات الخبرة أقل من    الحسابي األعلى، أي ل   

) ٣,١٨ ( سـنوات    ٥فروق بين متوسط استجابات سنوات الخبرة أقـل مـن           

والفروق لصالح المتوسط الحسابي    ) ٢,٧٢( فأكثر    سنة ١٥وسنوات الخبرة من    

 . سنوات٥األعلى، أي لصالح سنوات الخبرة أقل من 
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  :تنبثق من النتائج، لذا توصي الباحثة بما يليحيث أن التوصيات 

 المعلمات على استخدام الوسائل واألدوات، وخاصة تلك التي حصلت على           حث -١
 مـن حيـث األهميـة       تيب األول ية جدا، وكذلك التي جاءت في التر      درجة عال 
اإللكترونـي  موقـع المدرسـة   ، المواقع التعليمية المتخصصة في العلومومنها  

الــصوت ،اللمــس والــتحكم(وات الواقــع االفتراضــي مثــل د، االتعليمــي
 بعد تجهيـز وتهيئـة      ،)واإلظهارالعرض المرئي   ، التجول واالكتشاف ،والجسم

 .البيئة المادية في المدارس بما يساعد المعلمات على تفعيل التعليم االلكتروني

المعلمات على استخدام الوسائل واألدوات، خاصة تلك التي حصلت على          حث   -٢
لمحفوظـة علـى    المواد اإللكترونية ا  (استجابة منخفضة أو منخفضة جدا وهي       

كل األدوات التـي تـستخدم فـي        (مختلفة   التخزين ال  أقراص ليزرية ووسائط  
، أدوات الواقع االفتراضي    )اسب بدون الحاجة لشبكة االنترنت    الفصل على الح  

العـرض المرئـي    ، الكتشافالتجول وا ،الصوت والجسم ،اللمس والتحكم (مثل  
، برامج وأجهـزة    ..) سكاي بي  - ياهو -ماسنجر(، برامج المحادثات  )واإلظهار

تمرات والندوات العلمية ذات العالقة بمقررات العلـوم   الجواالت التفاعلية، المؤ  
بعد تهيئة البيئة المادية في المـدارس الالزمـة لتفعيـل التعلـيم              )عبر الشبكة 
 .االلكتروني

المعلمات على  استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيـق أهـداف المقـرر             حث   -٣
تنمية اتجاهـات إيجابيـة     (الدراسي للعلوم المطورة خاصة فيما يتعلق بكل من         

م الطبيعيـة   من خالل دراسة العلـو    مبادئ و قيم وتعاليم الدين اإلسالمي       نحو  
الموضوعية واألمانة العلميـة وتقـدير العمـل اليـدوي           التأكيد على    .المختلفة

وذلك من خالل إخـضاعهم للعديـد مـن الـدورات            ،اآلخرينواحترام آراء   
 .يالتدريبية التي تساعدهم على التمكن من تفعيل التعليم االلكترون
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ضرورة استخدام التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورة           -٤
علـى  كـذلك   ، افتاح على مجتمع المعرفة ومعطياته    مساعدة الطالبة على االن   ل

 علـى   يضاًأو ، مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر     كسب قدر مناسب من   
كسب العادات اإليجابية نحو الموارد الطبيعية والبيئية مـن خـالل المحافظـة           

 . عليها ومحاولة االستفادة منها

 من حيـث األهميـة      تيب األول ت في التر  ء تطبيق المجاالت التي جا    ضرورة -٥
ـ   ،طالباتتنمية مهارات التواصل العلمي لدى ال     : وهي ارات التفكيـر    تنمية مه

 مهارات  تنمية، التنمية المهنية لمعلمات العلوم المطورة،اإلبداعي والناقد لديهن

اسـتخدام المكتبـات    ،وغيرها كاألجهزة المعملية األدوات استخدام على الطالبات
 تنمية مهارات التعلم الذاتي فـي       .اإللكترونية عبر الشبكة كمصادر للمعلومات    

 . المطورةالعلوم 

: لك التي تستخدم بدرجة منخفـضة وهـي       استخدام المجاالت خاصة ت   ضرورة   -٦
 الكتـب والمقـررات     –الموسـوعات    مثـل    استخدام صفحات الويب الساكنة   
استخدام الوسـائل التعليميـة اإللكترونيـة       و ،اإللكترونية كمصادر للمعلومات  

 ،اعات الدراسـية الخاصة بالعلوم المطورة عبر الشبكة ووسائط التخزين في الق       
 المختبرات والمعامل    الشبكة كمصادر للمعلومات و    المكتبات اإللكترونية عبر  و

 .في تدريس العلوم المطورة في القاعات الدراسية) عبر الشبكة(االفتراضية

  :توصيات تدور حول التاليوجهة نظري أن المن 

التعليم تبني التعليم االلكترونـي بجميـع مجاالتـه          وزارة التربية و   ينبغي على  ) ١
ـ           سايرة التجديـدات   ووسائله وأدواته في التعليم العام بجميع مراحه من أجل م

أجـل  ومن  . تية والتقنية في المجال التربوي التعليمي     التربوية والثورة المعلوما  
  :تحقيق ذلك ينبغي التركيز على التالي

التعليم االلكتروني المدمج المتمازج الذي يتم فيه الجمع بـين التعلـيم            تبني    )أ 
 عـن   ءن االستغنا داخل الفصول الدراسية والتعليم االلكتروني، حيث ال يمك       
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علـيم وتعلـم قـائم علـى        الفصول الدراسية المدرسية، وما يتم فيها مـن ت        
ء، استراتيجيات وطرق تدريس أثبتت فاعليتها كالتعلم التعاوني، واالستقـصا        

يتخلل ذلك من غـرس     وما  . إلخ...  العملية والتجريب المعملي، والعروض  
للكثير من القيم والعادات والسلوكيات اإليجابية من خالل التفاعل اإلنـساني           

ا تتيح هذه الظروف تنمية العديد      به وبين الطالب أنفسهم، كم    بين المعلم وطال  
 ،..لنقـد والتقـويم   من المهارات لدى الطالب سواء األكاديمية كالتحليـل وا        

 واحترام اآلخر، وما تحققـه أيـضاً مـن          والمهارات االجتماعية كالتعاول  
مهارات يدوية من خالل الممارسة الفعلية داخل المعامل أو أثناء المـشاركة            

 .في العروض العملية

في مـدارس التعلـيم العـام لمقابلـة         ) التحتية(ادية  وإعداد البيئة الم  تهيئة    ) ب 
 .احتياجات التعليم االلكتروني المدمج

المعلمين والمعلمات والمشرفين التربـويين والمـشرفات واإلداريـين         تهيئة    ) ج 
) المدمجالتعليم االلكتروني   (والفنيين للتعامل الفاعل مع هذا النوع من التعليم         

من خالل تقديم دورات تدريبية مكثفة لهم تناقش التعليم االلكتروني المدمج،           
 .لهؤالء المعلمين ذكوراً وإناثاً

من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم للمعلمـين         ) مادية ومعنوية (حوافز  تقديم    ) د 
 .عملهممن التعليم أثناء تأدية والمعلمات اللذين يعملون على تفعيل هذا النوع 

��#CC,��Wא&� �
إجراء دراسة مشابهة تطبق على مناطق أخرى بالمملكة ومقارنة النتـائج مـع     -١

 .نتائج الدراسة الحالية
اجراء دارسة مشابهة تطبق على مراحل دراسية أخرى مختلفة ومقارنة النتائج            -٢

 .مع نتائج الدارسة الحالية
 .بهة ومقارنة النتائج مع الدارسة الحالية مشاةاجراء دارسة تجريبي -٣
 .اجراء دارسة تقويمية للمدارس المطورة القائمة على التعليم االلكتروني -٤
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  المصادر والمراجع
  :المصادر: اوال
 .القران الكريم -
  .السنة النبوية -

  المراجع العربية : ثانيا 

 على العلومتدريس  في االلكتروني التعلم استخدام  أثر).م٢٠١٢( أبوعقل، وفاء -

، المجلـة الفلـسطينية   المفتوحـة  القدس جامعة دارسي الدراسي لدى التحصيل
  .١٣٨-١١٥، كانون ثاني، ص ص ٦، ع٣للتعليم المفتوح، مج 

تكنولوجيـا التعلـيم    ). م٢٠٠٧(استيتة، دالل ملحس وسرحان، عمر موسـى       -

 . دار وائل: ، عمان األردناإللكتروني

لتعليم اإللكترونـي مـن التطبيـق إلـى         ا). م٢٠٠٩(إسماعيل، الغريب ماهر   -

 .دار عالم الكتب: ، القاهرةاالحتراف والجودة

استخدام شبكة اإلنترنت في المـدارس ودعـم         .)٢٠٠٢(بسيوني،عبد الحميد    -

 .مكتبة ابن سينا: ، القاهرة التعليم

 فـي  الـتعلم اإللكترونـي   معيقـات  ).م٢٠٠٧(قسيم والشناق، حسن دومي، بني -

الـدولي   المـؤتمر  .والطلبة نظر المعلمين وجهة من األردنية الثانوية المدارس
 . مارس، مسقط ، سلطنة عمان٢٩-٢٧بعد، المنعقد في الفترة من  عن للتعليم

. المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم    ). م٢٠٠٤(عوض حسين ، التودري -
 .مكتبة الرشد: الرياض

التعلـيم   إلـى  التقليدي تعليمال من االنتقال متطلبات) م٢٠٠١ (سعد ريما الجرف، -

المعرفية  والثورة التعليم مناهج "عشر الثالث العلمي للمؤتمر نقدم بحث ،اإللكتروني
 جامعة ، مصر،  يوليو٢٥-٢٤، المنعقد في الفترة من "المعاصرة والتكنولوجية 

 .شمس عين
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 ،مجلة كلية التربية  ،  في منظومة التعليم اإللكتروني   ). م٢٠٠٤(الجودر، شيماء  -
 .جامعة البحرين، العدد الثالث عشر

 التعلـيم  اسـتخدام  مطالب). هـ١٤٢٨( الحربي، محمد بن صنت بن صالح  -

الممارسـين   نظـر  وجهة من بالمرحلة الثانوية الرياضيات لتدريس اإللكتروني

 .، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمةوالمختصين

 مـن  تـشرين  جامعة في اللكترونيا التعليم واقع) م٢٠١١(حسامو، سهى علي -

ـ   ، والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء من كل وجهة نظر ، شقمجلـة جامعـة دم
 .٢٧٨ -٢٤٣، ص ص )ملحق(٢٧مج

 -دبـي . التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتيـة  ). م٢٠٠٤(الحيلة، محمد محمود     -
 .دار الكتاب الجامعى: اإلمارات

 .مكتبة اآلفاق: ،غزةالتعليم في سوبالحا تكنولوجيا ).م٢٠٠٦(الخزندار، نائلة  -

: ،عمـان األردن "نماذج حديثة" الجامعات االفتراضية). ٢٠٠٦(الخطيب، أحمد   -
 .جدار للكتاب العالمي

، سلـسلة   جوانب من التعليم اإللكتروني   ) م٢٠١٠(خلف، زينب، وعلي، هاجر    -
 .٤٥ -١، ص ص ١، ع ٢ العراق، مج –ثقافة جامعية، جامعة بغداد 

 - متطلباته - مبرراته -مميزاته"  التعليم اإللكتروني  ).م٢٠٠٨(بدرويش، إيها  -

 .دار السحاب: القاهرة، "إمكانية تطبيقه

أثر استخدام الوسائط المتعددة علـى      ). هـ١٤٢٥(الدريويش، أحمد بن عبداهللا    -

، رسالة  تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض         
  . الملك سعود، الرياضماجستير غير منشورة، جامعة

  اتجاهات المعلمين والمـشرفين ).هـ١٤٢٩(  بن سليمانمالردادي، عبد المنع -

فـي   الرياضـيات  مـادة  تدريس في االلكتروني استخدام التعليم نحو التربويين
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رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القـرى، مكـة    المرحلة المتوسـطة،    
 .المكرمة

: ، الريـاض اإللكترونـي  التعليم في جديدة رؤية.)م٢٠٠٥(حسين حسن زيتون، -
 .والتوزيع للنشر الصولتية الدار

أثـر تجربـة الـتعلم اإللكترونـي فـي          ). م٢٠٠٦(محمود محمد   ، زين الدين  -

المدارس اإلعدادية المصرية على التحصيل الدراسـي للطـالب واتجاهـاتهم           

ـ (منظومة البحث العلمي في مـصر   "المؤتمر العلمي الثاني    . نحوها  -دياتالتح
 جامعة عين شـمس،القاهرة، ص      -كلية التربية ، )"  الرؤية المستقبلية   -المعايير
 .٤٥-٧ص

 أدوات التعليم اإللكتروني وتوظيفها فـي       )هـ١٤٢٩(محمود محمد ، زين الدين  -

، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى التعليم اإللكترونـي        اإلشراف التربوي والتدريس  
 جمادي األولـى، اإلدارة  ٢١-١٩الفترة من األول في التعليم العام، المنعقد في    
  . العامة للتربية والتعليم، الرياض

مكتبـة  : الرياض. تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني   ). م٢٠٠٤(سالم،أحمد   -
 .الرشد

، التعليم االلكتروني كأحد صيغ التعليم من بعد      ). م٢٠٠٩(سليمان، السعيد بدير   -
 ٢٩ة المقارنة واإلدارة التعليمية، المنعقدة في         الندوة العلمية األولى لقسم التربي    

 .٢٧٦-٢٦٣ مصر، ص ص –ابريل ، جامعة 

 المعلمـين  اسـتخدام  ومعوقـات  أهمية).هـ١٤٢٨( الشمري، فواز بن هزاع  -

، رسـالة  جـدة  بمحافظة التربويين المشرفين نظر وجهة من للتعليم اإللكتروني
  .مكرمةماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ال
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واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكترونية     ). م٢٠٠٦(الشناق، قسيم بن محمد    -

، في تعليم العلوم بدولة األمارات العربية المتحدة من وجهة نظـر المعلمـين            
  .بحث ترقي غير منشور، الجامعة األردنية، عمان 

أساسـيات الـتعلم    ). م٢٠٠٩(الشناق، قسيم محمد وبني دومي، حـسن علـي         -

 . دار وائل:  األردن–،عمان لكتروني في العلوماإل

التعلـيم اإللكترونـي فـي المـدارس         ).م٢٠٠٢(الشهري ، فايز بن عبداهللا       -

 -مجلـة المعرفـة    "؟ نشتري القطار هل وضعنا القـضبان      أنقبل   ":السعودية
 .٤٣-٣٦، ص ص ديسمبر  ٣٦، ع٩١مج. الرياض

تبرات االفتراضية في   أثر استخدام المخ  . )هـ١٤٣٠(الشهري، علي بن محمد      -

إكساب مهارات التجارب المعملية في مقرر األحياء لطـالب الـصف الثالـث             

  .، جامعة أم القرىه، رسالة دكتوراالثانوي بمدينة جدة 

ومبرراته  محدداته اإللكتروني العالي التعليم .)م٢٠٠٥(أحمد بن رمزي عبدالحي، -

  .الوفاء دار :اإلسكندرية ،ووسائله

 - المبادئ –التعليم اإللكتروني، الفلسفة     .) م٢٠٠٨( ي أحمد   حمدعبدالعزيز،   -

  دار الفكر:، عمان التطبيقات–األدوات 

دور تقنية التعلم اإللكتروني فـي تحقيـق أهـداف          ).  م ٢٠٠٣(محمد، العجب -

المنعقدة في الفتـرة    . عمل مقدمة لندوة التعلم اإللكتروني    ورقة  .التعلم المفتوح 
  .ملك فيصل، الرياض إبريل، مدارس ال٢٣-٢١من 

مجلـة   ،افتراضـياً  تعليماً ليس اإللكتروني التعليم .)هـ١٤٢٦(وهدان الدين، عز -

 .٩٩- ٩٤ ص هـ،ص ١٤٢٦ شعبان ، ١٢٥ ع ،المعرفة

 نظـام  فـي  المستقبلية ألدواره وفقاً المعلم كفايات ).٢٠٠٦( نبيل جاد ،عزمي -

المنعقـد  بعد،  لتعلم منلمؤتمر الدولي ل، بحث مقدم  لبعد عن اإللكتروني التعليم
  . بمسقط، سلطنة عمان مارس٢٩-٢٧ في الفترة 
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كفايـات التعلـيم اإللكترونـي      ). هـ١٤٣٠( العمري، علي بن مردد موسى       -

، ودرجة توفرها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظـة المخـواة التعليميـة     
  .رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ـ ١٤٣٠( الرحمن  الفالح، مريم بنت عبـد     - التربيـة التقنيـة والتعلـيم      ). هـ

، المؤتمر الدولي األول للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، المنعقد          اإللكترونية
 .هـ، الرياض٢١/٣/١٤٣٠ – ١٩في الفترة من 

الندوة الدوليـة   .  رؤى من الميدان   :االلكتروني التعلم   ).م٢٠٠٣(يحيى  ،  الفرا -

 ربيع  ٢٣-٢١، في الفترة من     مة بمدارس الملك فيصل    والمقا االلكترونيللتعلم  
  . الرياضثاني، 

المؤتمر مصادر وتقنيات التعليم اإللكتروني،     ).م٢٠٠٨(كنسارة، إحسان محمد     -

تكنولوجيـا  "العلمي الحادي عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان      

، المنعقد فـي    "بيالتعليم اإللكتروني وتحديات التطور التربوي في الوطن العر       
ـ ١٤٢٩ ربيع أول ٢٠-١٨ مارس ، الموافق ٢٨-٢٦الفترة من   ، جامعـة  هـ

  .عين شمس، القاهرة

 الجـودة    .)م٢٠١١(عبداهللا بـن اسـحاق    ، عطار،احسان بن محمد    ، كنساره -

 . مكة المكرمة، الطبعة االولى مطابع بهادر، الشاملة في التعليم االلكتروني

االتجاه نحو التعليم اإللكترونـي     ). م٢٠١٠(اءالل، زكريا يحيى والجندي، علي     -

مجلة جامعة أم القـرى      لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمدينة جدة،      

 .، يوليو٢، ع ٢، مج للعلوم التربوية والنفسية

فعالية موقع تعليمي إثرائي على اإلنترنت       ).م٢٠٠٥(حسن عبد العزيز  محمد،   -

األول اإلعدادي لبعض المفاهيم     الصف تالميذ   يلباللغة العربية في زيادة تحص    

رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسـات التربويـة، جامعـة           العلمية،  
  .القاهرة
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 ،ضـرورة  أم تـرف  اإللكتروني التعليم .)م٢٠٠٢ ( عبداهللا بن إبراهيم المحيسن، -
-١٦المـستقبل، المنعقـدة فـي الفتـرة مـن       مدرسة لندوة مقدمة ورقة عمل

 .معة الملك سعود، الرياضهـ، جا١٧/٨/١٤٢٣

المنهج االنترنتي نمـوذج مقتـرح      ).م١٩٩٩ (عبد اهللا بن عبدالعزيز   ، الموسى -
بحث مقـدم    ،لوضع مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية عبر االنترنت        
مجلة جامعـة   ، للقاء السنوي الثامن للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية       

 . ٣٢-١ص ص ،الملك سعود

ـ ، عبداهللا والمبارك ،الموسى - األسـس  : التعلـيم اإللكترونـي   .) م٢٠٠٥(دأحم

 .شبكة البيانات:  الرياض.والتطبيقات

 -مفهومـه "االلكترونـي   التعليم . )هـ١٤٢٣( العزيز عبد بن اهللا الموسى، عبد -

في  المستقبل، المنعقدة ندوة إلى مقدمة عمل ورقة ،"عوائقه - فوائده- خصائصه
  .، الرياضجامعة الملك سعود شعبان، ١٧-١٦الفترة من 

ـ ١٤٢٤( بن صالح    نعبد الرحم  بن   زالنملة،عبد العزي  - مفهـوم التعلـيم    ). هـ

 بحث مقدم للندوة الدولية األولـى للتعلـيم اإللكترونـي، المقامـة             اإللكتروني،
  . صفر ، الرياض٢١ - ١٩ بمدارس الملك فيصل في الفترة من

 ستخدامات التربوية لتكنولوجيـا التعلـيم،     اال.) م٢٠٠٨(النوايسة، أديب عبداهللا   -
 . دار كنوز المعرفة:  األردن-عمان

 العلمية لتصميم وحـدة     األسس.) م٢٠٠٠ (عبداهللا ،الكندري و عبد اهللا ، الهابس -

 ص، المجلد الخامس عـشر    ،٥٧العدد ،المجلة التربوية  ،تعليمية عبر االنترنت  
 .١٩٩-١٦٧ص

 اإللكترونـي  التعلم منظومة ستخداما معوقات .)م٢٠١٠(الهرش، عايد وآخرون -

، المجلة األردنيـة فـي   الكورة لواء في الثانوية المرحلة نظر معلمي وجهة من
  ٤٠-٢٧:، ص ص ١، ع٦العلوم التربوية، مج 
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التحديات  لمواجهة اإللكتروني التعليم ).هـ ١٤٢٦ ( عبدالرحيم بنت هناء يماني، -

 ،المعلومـات  تقانة عصر تطلباتم ضوء في السعودي العالي التعليم تواجه التي
 . المكرمة مكة القرى، أم جامعة ،منشورة غير رسالة دكتوراه
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مـستوى   على اإللكتروني التعليم استخدام أثر )هـ١٤٢٨( فهد بن خالد الحذيفي، -
 المرحلة تالميذ لدى مادة العلوم نحو واالتجاه العقلية والقدرات الدراسي التحصيل

 والدراسـات  تربويـة  ال-سعود العلوم  الملك جامعة مجلة الرياض، المتوسطة،

 .htp: //facul ty. ks u. edu :، متـوفر علـى الـرابط   )٣(ع ، )٢٠( م اإلسالمية ،

sa/٣٢٨٨/Do cume nt s/Forms /Al lItems .aspx /  ربيع ٢٥تم االسترجاع بتاريخ 
 .هـ١٤٣٤أول 

 مشروع العلوم الطبيعية المطورة -

 5=id&show=action?php.news/tyg/sa.gov.mkgedu.www://http. 
 ةبوابة العلوم والرياضيات المطور -

 -http://ksa.obeikaneducation.com. 
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 المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم -

 http://www.aghandoura.com/ALWAHA/ahdaf.htm   

 بوابة العلوم والرياضيات المطورة -

 http://ksa.obeikaneducation.com/ 

 مشروع العلوم الطبيعية المطورة -

. http://www.mkgedu.gov.sa/tyg/news.php?action=show&id=5 

 المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم -

 http://www.aghandoura.com/ALWAHA/ahdaf.htm. 
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  .االستبانة في صورتها االولية) ١(ملحق رقم  -

  .االستبانة في صورتها النهائية) ٢(ملحق رقم  -

  .خطاب موافقة تطبيق اداة الدارسة)  ٣(ملحق رقم  -

  . قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدارسة) ٤(ملحق رقم  -

  .ن قبل مدير التعليمخطاب تسهيل مهمة الباحثة م)  ٥(ملحق رقم  -

  .  خطاب تسهيل مهمة للباحثة من قبل رئيس قسم المناهج)٦(ملحق رقم  -

 خطاب تسهيل مهمة للباحثة من قبـل مـساعدة مـدير ادارة             )٧(ملحق رقم    -

  .التخطيط بإدارة التعليم

  . صحة التحليالت االحصائية من قبل مدير وحدة االستشارات)٨(ملحق رقم  -

ائية اجمالي معلمات العلوم بالمرحلة المتوسـطة        خطاب احص  )٩(ملحق رقم    -

   .من قبل مساعدة مديرة ادارة  شؤون المعلمين 

 خطاب إحصائية اعداد مشرفات العلوم الطبيعية مـن قبـل           )١٠(ملحق رقم    -

  .مديرة ادارة االشراف التربوي
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  المملكة العربية السعودية

  التعليم العاليوزارة 

  جامعة أم القرى

  كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس
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أهميـة وواقـع      الكـشف عـن     إلى تهدف خاصة بدراسة    استبانة كمبين يدي 

 بالمرحلـة   استخدام التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة           

 ةأمل الباحث ت، و المتوسطة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات بمدينة مكة المكرمة        
 استخدام التعليم اإللكتروني كمـا       وواقع أهمية تحديد   االستفادة من خبرة سعادتكم في    
، وتأمـل الباحثـة     ة في تدريس العلوم واإلشراف عليه     ترونها في ممارساتكم العملي   

  . جميع البيانات لغرض البحث العلمياؤالت، علماً أن اإلجابة على جميع التس
  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  مريم نويفع نافع السلمي/الباحثة

 �����	  

التي ترين أنها مناسبة، من حيث األهميـة        عند اإلجابة    ) �(  يرجى وضع عالمة    
  : وواقع التطبيق ، ومثال ذلك 

����Mد�(��א&�#�"� د�(��א 
عالية 
 جداً

 منخفضة متوسط عالية
منخفضة 

 جدا

� �

عالية  א���#4.
 جداً

 منخفضة متوسط عالية
منخفضة 

 جدا

    � 
المكتبات 

اإللكترونية عبر 
 .الشبكة

    � 

المؤتمرات عبر   �   
   �   .الشبكة 

�     

الفصول 
فصول (المدمجة

عادية مجهزة 
بشبكة انترنت 
وأجهزة 
 ).تعليمية

�     
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تدريس مقررات العلـوم المطـورة      وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في      : المحور األول   

  بالمرحلة المتوسطة
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      .المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة ١     
      .المؤتمرات عبر الشبكة  ٢     
     ٣ 

فصول عادية مجهزة بشبكة انترنت وأجهزة (الفصول المدمجة
 ).تعليمية

     

      ).عبر الشبكة(المختبرات والمعامل االفتراضية ٤     
      .البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكتروني ٥     
      .منتديات العلوم  ٦     
     ٧ 

  بوابة العلوم والرياضيات المطورة
/com.obeikaneducation.ksa://http 

     

     ٨ 
  المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم

htm.ahdaf/AALWAH/com.aghandoura.www://http 
     

     
٩ 

  .مشروع العلوم الطبيعية المطورة
s=action?php.news/tyg/sa.gov.mkgedu.www://http
5=id&how 

     

     ١٠ 
 الكتب والمقررات –الموسوعات (استخدام صفحات الويب الساكنة

 )الخ..كترونية اإلل
     

     ١١ 
 – المدونات –المنتديات (استخدام صفحات الويب التفاعلية 

 ..).الشبكات االجتماعية 
     

      .مكتبات الصور والوسائط الخاصة بالعلوم عبر االنترنت ١٢     
      ..) يوتيوب-  تويتر-فيس بوك(شبكات التواصل االجتماعي ١٣     
      ..) سكاي بي-  ياهو- ماسنجر(المحادثاتبرامج  ١٤     
      .برامج وأجهزة الجواالت الذكية  ١٥     
      .أدوات الواقع االفتراضي ١٦     
     

١٧ 

كل األدوات ( المواد اإللكترونية المحفوظة على أقراص ووسائط 
التي تستخدم في الفصل على الحاسب بدون الحاجة لشبكة 

 ).االنترنت

     

      .المواقع التعليمية المتخصصة في العلوم  ١٨     
      .موقع المدرسة  ١٩     
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   في تحقيق أهداف مقررات العلوم المطورةلكترونيأهمية واستخدام التعليم اإل: الثانيالمحور 

����Mد�(��א&�#�"� د�(��א 

جداً
ة 
الي
ع

 

ية
عال

سط 
تو
م

ضة 
خف
من

جدا 
ة 
ض
خف
من

 

� �

 م

� �

 א���#4.
جداً
ة 
الي
ع

 

ية
عال

سط 
تو
م

ضة 
خف
من

جدا 
ة 
ض
خف
من

 

     

١ 

تنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه      
من خـالل دراسـة العلـوم الطبيعيـة         

 . المختلفة

     

     

٢ 

مساعدة الطالبات على اكتساب الحقـائق      
والمفاهيم والقـوانين العلميـة بـصورة       

 . وظيفة

     

     
٣ 

كتساب االتجاهات  مساعدة الطالبات على ا   
 .والقيم والعادات السليمة بصورة وظيفة

     

     

٤ 

التأكيد على الموضوعية واألمانة العلمية     
وتقدير العمـل اليـدوي واحتـرام آراء        

 .اآلخرين 

     

     
٥ 

االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة     
 .على األدوات واألجهزة العلمية

     

     
٦ 

الطالبات نحو أهمية العلوم     اتجاهات   تنمية
 .في تطوير المجتمع والدفاع عن الوطن

     

     
٧ 

مساعد الطالبات على اكتساب مهـارات      
 .عقلية مناسبة

     

     
٨ 

مساعدة الطالبات على اكتساب مهـارات      
 .علمية عملية مناسبة

     

     

٩ 

ــساب   ــى اكت ــات عل ــساعدة الطالب م
لناسـبة  االهتمامات والميـول العلميـة ا     

 .بصورة وظيفية

     

     

١٠ 

مساعدة الطالبات على تذوق العلم وتقدير      
جهود العلماء ودورهم في تقـدم العلـوم        

 .وخدمة اإلنسانية
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١١ 

مساعدة الطالبات فـي التعـرف علـى        
المنجزات العلميـة للعلمـاء المـسلمين       
 . واحترام هذا العمل وتقديره والتمثل به

     

     

١٢ 

مساعدة الطالبات على كسب قدر مناسب      
من مهارات االتـصال والـتعلم الـذاتي        

 .المستمر

     

     
١٣ 

مساعدة الطالبات على ممارسـة أنـشطة       
  .علمية عن بعد

     

     

١٤ 

مساعدة الطالبات على كـسب العـادات       
اإليجابية نحو الموارد الطبيعية والبيئيـة      
من خالل المحافظـة عليهـا ومحاولـة        

 .االستفادة منها

     

     

١٥ 

مساعدة الطالبات على فهم الـدور الـذي     
تؤديه العلوم في تطوير حيـاة اإلنـسان        
والمجتمع وذلك من خالل التعرف علـى       
بعض االختراعات التي تـؤدي العلـوم       

 .الطبيعية دوراً هاماً فيها

     

     

١٦ 

مساعدة الطالبات على تطبيق المعـارف      
 في مواجهة مـشكالت     والطرائق العلمية 

الحياة لإلنسان على المـستوى الفـردي       
 .والجماعي

     

      . دعم قضايا البيئة الحيوية  ١٧     

     
١٨ 

مساعدة الطالبة على االنفتاح على مجتمع      
 المعرفة ومعطياته
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  رحلة المتوسطةتدريس مقررات العلوم المطورة بالممجاالت التعليم اإللكتروني في : الثالثالمحور 
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١ 

استخدام المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة     
 .كمصادر للمعلومات

     

      .استخدام المؤتمرات عبر الشبكة للتواصل ٢     

     
٣ 

استخدام الوسائل التعليميـة اإللكترونيـة      
 .الخاصة بالعلوم المطورة عبر الشبكة 

     

     
٤ 

استخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية عبر 
 .وسائط التخزين في الفصل 

     

     
٥ 

استخدام تقنيات وأجهزة تكنولوجيا التعليم     
 .في الفصل 

     

     

٦ 

بـــرات والمعامـــل اســـتخدام المخت
فـي تـدريس    ) عبر الـشبكة  (االفتراضية

 .العلوم المطورة في الفصل

     

     

٧ 

استخدام البريـد اإللكترونـي وبـرامج       
ــات   ــي والمحادث ــل اإللكترون التواص
والمنتديات وشبكات التواصل االجتماعي    
في التواصل بين الطالبـات وبعـضهن       

 .وبينهن وبين المعلمات

     

     

٨ 

ــتخدام ــة اس ــاليب مختلف ــق أس  وتطبي
للتقويماإللكتروني في العلوم المطورة من     

 .خالل الشبكة

     

     
٩ 

تزويد الطالبات بالمصادر الكافية للـتعلم      
 في العلوم المطورة منخالل الشبكة

     

     
١٠ 

التفاعل مع مقررات العلوماإللكترونيةعبر    
 .الشبكة

     

      عـددة والفائقـة   إستراتيجية الوسائط المت   ١١     
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المتوفرة على الشبكة في تدريس العلـوم       
داخل الفصل مباشـرة أو عـن طريـق         

 وسائط التخزين

     

١٢ 

استخدام التدريب اإللكترونـي لتـدريب      
الطالبات على إتقان مفـاهيم ومهـارات       

 .العلوم المطورة

     

     

١٣ 

اســـتخدام صـــفحات الويـــب   
ررات  الكتب والمق  –الموسوعات  (الساكنة

 كمصادر للمعلومات) الخ..اإللكترونية 

     

     

١٤ 

استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكيـة    
في استقبال الواجبات وتوزيع المهام على      

 .الطالبات

     

     
١٥ 

استخدام الشبكة كطريقة تدريس في بعض      
 .دروس العلوم المطورة

     

      طالباتاستخدام الشبكة في نقل الدروس لل ١٦     

     

١٧ 

استخدام الشبكة فـي  تـصميم وإعـداد         
الدروس واالستفادة من خبرات المعلمات     

 .األخريات في تدريس العلوم المطورة

     

      .ترتيب الواجبات واالختبارات  ١٨     

     
١٩ 

عرض نتائج الطالبات وأعمـالهن فـي       
 .العلوم المطورة

     

     
٢٠ 

تعلم الذاتي فـي العلـوم      تنمية مهارات ال  
 .المطورة

     

     
٢١ 

تفعيل دور الطالبة في البحث عن المعرفة       
 .عبر وسائط متعددة

     

      .العلوم تعلم بيئة وتنظيم تصميم ٢٢     
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٢٣ 

 استخدام على الطالبات مهارات تنمية
 .وغيرها كاألجهزة المعملية األدوات

     

     

٢٤ 

  علـى التطبيقـات    تدريب الطالبات 
التقنية الحديثة فـي مجـال العلـوم        

 المطورة 

     

     

٢٥ 

 المطـورة  تعلم العلوم  توسيع نطاق 
 الدراسـي  الـصف  حـدود  خـارج 
 والمدرسة

     

     

٢٦ 

ــات   ــصادر المعلوم ــتخدام م اس
 الحقـائق  بين اإللكترونية في الربط  

 العلمية الحديثة واالكتشافات

     

     
٢٧ 

ت التفكيـر اإلبـداعي     تنمية مهـارا  
 والناقد لدى الطالبات

     

     
٢٨ 

تنمية مهارات التواصل العلمي لدى     
 الطالبات

     

     
٢٩ 

التنمية المهنيـة لمعلمـات العلـوم       
 المطورة 

     

     

٣٠ 

تدريب الطالبات على تطبيـق مـا       
تعلمــوه فــي مــشروعات العلــوم 
المطورة من خالل الشبكة وتبـادل      

 واالستفادة من الخبراتالمعلومات 
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  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة أم القرى

  كلية التربية

 قسم المناهج وطرق التدريس
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أهميـة وواقـع      الكـشف عـن     إلى تهدف خاصة بدراسة    استبانة كمديبين ي 

استخدام التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة بالمرحلـة              

أمـل  ت ، والمتوسطة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات بمدينة مكـة المكرمـة            
علـيم  اسـتخدام الت  واقـع   وأهميـة    تحديـد     االستفادة من خبرة سعادتكم في     ةالباحث

اإللكتروني كما ترونها في ممارساتكم العملية في تدريس العلوم واإلشراف عليـه ،             
وتأمل الباحثة اإلجابة على جميع التساؤالت، علماً أن جميع البيانات لغرض البحـث             

  . العلمي 
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  مريم نويفع نافع السلمي / الباحثة
 �����	  

التي ترين أنها مناسبة، من حيث األهميـة        عند اإلجابة   )  �(  يرجى وضع عالمة    
  : وواقع التطبيق ، ومثال ذلك 

����Mد�(��א&�#�"� د�(��א 
عالية 
 جداً

 منخفضة متوسط عالية
منخفضة 

 جدا

� �

عالية  #�.CCCCCCCCCCCCא��4
 جداً

 منخفضة متوسط عالية
منخفضة 

 جدا

    � 
المكتبات 

اإللكترونية عبر 
 .الشبكة

    � 

   �  

المؤتمرات 
والندوات العلمية 
ذات العالقة 
بمقررات العلوم 
 .عبر الشبكة 

  �   

�     

الفصول 
فصول (المدمجة

عادية مجهزة 
بشبكة انترنت 
 ).وأجهزة تعليمية

�     
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وسائل وأدوات التعليم اإللكتروني في تـدريس مقـررات العلـوم المطـورة             : المحور األول   
  بالمرحلة المتوسطة

  

����Mد�(��א&�#�"� د�(��א 

جداً
ة 
الي
ع

 

ية
عال

سط 
تو
م

ضة 
خف
من

جدا 
ة 
ض
خف
من

 

� �

 #�.CCCCCCCCCCCCCCCCCCא��4 م

جداً
ة 
الي
ع

 

ية
عال

سط 
تو
م

ضة 
خف
من

جدا 
ة 
ض
خف
من

 

      .المكتبات اإللكترونية عبر الشبكة ١     

المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة بمقـررات        ٢     
 .العلوم عبر الشبكة 

     

فصول عاديـة مجهـزة بـشبكة       ( الفصول المدمجة  ٣     
 ).انترنت وأجهزة تعليمية

     

      ).عبر الشبكة( المختبرات والمعامل االفتراضية ٤     

      .البريد اإللكتروني وبرامج التواصل اإللكتروني ٥     

      .بالعلوم  والمدونات الخاصة المنتديات ٦     

  اضيات المطورة بوابة العلوم والري ٧     
/com.obeikaneducation.ksa://http 

     

  المعمل اإللكتروني لتطوير تدريس العلوم ٨     
/ALWAHA/com.aghandoura.www://http

htm.ahdaf 

     

  .مشروع العلوم الطبيعية المطورة ٩     
php.news/tyg/sa.gov.mkgedu.www://http

5=id&show=action? 

     

 –الموسـوعات   (استخدام صفحات الويـب الـساكنة      ١٠     
 )الخ..الكتب والمقررات اإللكترونية 

     

 –المنتـديات   (استخدام صفحات الويـب التفاعليـة        ١١     
 ..). الشبكات االجتماعية –المدونات 

     

والوسائط الخاصة   مجلدات وملفات الصور المتنوعة    ١٢     
 .بالعلوم عبر االنترنت

     

 - تـويتر  -فيس بـوك  (شبكات التواصل االجتماعي   ١٣     
 ..)يوتيوب

     

      ..)  سكاي بي- ياهو-ماسنجر(ثاتبرامج المحاد ١٤     
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      .برامج وأجهزة الجواالت التفاعلية ١٥     

 ،اللمـس والـتحكم   (مثـل    أدوات الواقع االفتراضي   ١٦     
العرض المرئي  ، التجول واالكتشاف ،والجسم الصوت
 ).واالظهار

     

لمحفوظة على أقـراص ليزريـة      المواد اإللكترونية ا   ١٧     
كل األدوات التي تستخدم    (  خزين المختلفة  الت ووسائط

في الفصل على الحاسـب بـدون الحاجـة لـشبكة           
 ).االنترنت

     

      .المواقع التعليمية المتخصصة في العلوم  ١٨     

      .موقع المدرسة االلكتروني التعليمي ١٩     
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١ 

و قـيم    تنمية اتجاهات إيجابية نحو مبادئ    
سالمي من خالل دراسة    وتعاليم الدين اإل  

 . لفةالعلوم الطبيعية المخت

     

     

٢ 

مساعدة الطالبات على اكتساب الحقـائق      
والمفاهيم والقوانين العلمية مـن خـالل       

 . مقرر العلوم

     

     
٣ 

مساعدة الطالبات على اكتساب االتجاهات     
 .والقيم والعادات السليمة

     

     

٤ 

التأكيد على الموضوعية واألمانة العلمية     
ام آراء  وتقدير العمـل اليـدوي واحتـر      

 .اآلخرين 

     

     
٥ 

االقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة     
 .على األدوات واألجهزة العلمية

     

     

٦ 

تنمية  اتجاهات الطالبـات نحـو أهميـة         
العلوم في تطوير المجتمع والدفاع عـن       

 .الوطن

     

     
٧ 

مساعدة الطالبات على اكتساب مهـارات      
 .سبةعلمية عملية عقلية منا

     

     

٨ 

ــساب   ــى اكت ــات عل ــساعدة الطالب م
مـن   االهتمامات والميول العلمية المناسبة   

 .خالل دارسة مقررات العلوم

     

     

٩ 

مساعدة الطالبات على تقدير العلم و جهود 
العلماء ودورهم في تقدم العلوم وخدمـة       

 .اإلنسانية

     

     مساعدة الطالبات فـي التعـرف علـى         ١٠     
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نجــزات العلميــة لعلمــاء المــسلمين الم
 . واحترام هذا العمل وتقديره والتمثل به

     

١٢ 

مساعدة الطالبات على كسب قدر مناسب      
من مهارات االتـصال والـتعلم الـذاتي        

 .المستمر

     

     
١٣ 

مساعدة الطالبات على ممارسـة أنـشطة       
  .علمية عن بعد

     

     

١٤ 

كـسب العـادات    مساعدة الطالبات على    
اإليجابية نحو الموارد الطبيعية والبيئيـة      
من خالل المحافظـة عليهـا ومحاولـة        

 .االستفادة منها

     

     

١٥ 

مساعدة الطالبات على فهم دور العلوم من       
خالل االكتشافات واالختراعات العلميـة     
 .الهامة في تطوير حياة االنسان والمجتمع

     

     

١٦ 

على تطبيق المعـارف    مساعدة الطالبات   
والطرائق العلمية في مواجهة مـشكالت      
الحياة لإلنسان على المـستوى الفـردي       

 .والجماعي

     

     
١٧ 

دعم قضايا البيئة الحيويـة مـن خـالل         
 . الدروس العلمية للعلوم المطورة

     

     
١٨ 

مساعدة الطالبة على االنفتاح على مجتمع      
 .المعرفة ومعطياته
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تدريس مقررات العلوم المطورة بالمرحلة     مجاالت التعليم اإللكتروني في     : محور الثالث ال

  المتوسطة
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١ 

كة استخدام المكتبات اإللكترونية عبر الشب    
 .كمصادر للمعلومات

     

      .استخدام المؤتمرات عبر الشبكة للتواصل ٢     
     

٣ 

استخدام الوسائل التعليميـة اإللكترونيـة      
الخاصة بالعلوم المطورة عبـر الـشبكة       
 .ووسائط التخزين في القاعات الدراسية

     

     
٤ 

اســـتخدام المختبـــرات والمعامـــل 
فـي تـدريس    ) عبر الـشبكة  (االفتراضية

 .العلوم المطورة في القاعات الدراسية

     

     

٥ 

استخدام البريـد اإللكترونـي وبـرامج       
ــات   ــي والمحادث ــل اإللكترون التواص
والمنتديات وشبكات التواصل االجتماعي    
في التواصل بين الطالبات والطالبـات و       

 .المعلمات

     

     
٦ 

 استخدام وتطبيق أساليب مختلفة للتقـويم     
لكتروني في العلوم المطورة من خالل      اإل

 .الشبكة

     

     
٧ 

تزويد الطالبات بالمصادر الكافية للـتعلم      
 خالل الشبكة في العلوم المطورة من

     

     
٨ 

 اإللكترونيـة  التفاعل مع مقررات العلوم   
 .عبر الشبكة

     

     

٩ 

إستراتيجية الوسائط المتعـددة والفائقـة      
كة في تدريس العلـوم     المتوفرة على الشب  

 بطرق مباشـرة أو    داخل القاعة الدراسية  
 .غير مباشرة عن طريق وسائط التخزين

     

     استخدام التدريب اإللكترونـي لتـدريب       ١٠     
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الطالبات على إتقان مفـاهيم ومهـارات       
 .العلوم المطورة

     
١١ 

اســـتخدام صـــفحات الويـــب   
  الكتب والمقررات  –الموسوعات  (الساكنة

 كمصادر للمعلومات) الخ..اإللكترونية 

     

     
١٢ 

استخدام الشبكة وبرامج الجواالت الذكيـة    
في استقبال الواجبات وتوزيع المهام على      

 .الطالبات

     

     
١٣ 

استخدام الشبكة كطريقة تدريس في بعض      
 .دروس العلوم المطورة

     

      اتاستخدام الشبكة في نقل الدروس للطالب ١٤     

     
١٥ 

استخدام الشبكة فـي  تـصميم وإعـداد         
الدروس واالستفادة من خبرات المعلمات     

 .األخريات في تدريس العلوم المطورة

     

      .ترتيب الواجبات واالختبارات الكترونيا ١٦     

     
١٧ 

عرض نتائج الطالبات وأعمـالهن فـي       
 .العلوم المطورة

     

     
١٨ 

ات التعلم الذاتي فـي العلـوم       تنمية مهار 
 .المطورة

     

     
١٩ 

تفعيل دور الطالبة في البحث عن المعرفة       
 .عبر وسائط متعددة

     

     
٢٠ 

 وفقـا   العلوم تعلم بيئة وتنظيم تصميم
 .للتطورات التقنية الحديثة

     

     
٢٣ 

 استخدام على الطالبات مهارات تنمية
 .غيرهاو كاألجهزة المعملية األدوات

     

      تدريب الطالبات علـى التطبيقـات      ٢٤     
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التقنية الحديثة فـي مجـال العلـوم        
 المطورة 

     

٢٥ 

 المطـورة  تعلم العلوم  توسيع نطاق 
 القاعــة الدراســية حــدود خــارج
 والمدرسة

     

     

٢٦ 

ــات   ــصادر المعلوم ــتخدام م اس
 الحقـائق  بين اإللكترونية في الربط  

 لمية الحديثةالع واالكتشافات

     

     
٢٧ 

اإلبـداعي   تنمية مهـارات التفكيـر    
 والناقد لدى الطالبات

     

     
٢٨ 

تنمية مهارات التواصل العلمي لدى     
 الطالبات

     

     

٢٩ 

تدريب الطالبات في إعداد أنـشطة      
المطـورة   ومشروعات مقرر العلوم  

من خالل الشبكة وتبادل المعلومـات   
 .والخبرات

     

     
٣٠ 

التنمية المهنيـة لمعلمـات العلـوم       
 .المطورة
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 ملجهة الع الدرجة العلمية االسم الرقم

 أستاذ احسان بن محمد كنساره -١
  تكنولوجيا التعليم واالتصال التربوي

  جامعة أم القرى-كلية التربية-

 أستاذ زكريا بن يحي الل -٢
  تكنولوجيا التعليم واالتصال التربوي

 م القرىأ جامعة -كلية التربية-

 أستاذ نوال حامد ياسين -٣
  المناهج وطرق التدريس

 امعة أم القرى ج– كلية التربية -

 أستاذ هاله طه بخش -٤
  المناهج وطرق التدريس

  جامعة أم القرى– كلية التربية -

  جامعة الملك عبد العزيز–طرق تعليم الحاسب اآللي  استاذ يوب محمد هالل الخطيبأ -٥

 أستاذ لملك المالكيعبد ا -٦
 جامعة – كلية التربية -المناهج وطرق التدريس

 الملك عبد العزيز

 . جامعة الملك عبد العزيز –تقنيات تعليم  أستاذ حسن احمد نصر -٧

 مشارك أستاذ  محمد جانةخديج -٨
  المناهج وطرق التدريس

  جامعة أم القرى– كلية التربية -

 م القرىأ جامعة –تقنيات التعليم أستاذ مشارك حمد حلمي محمد ابو المجدأ -٩

 أستاذ مشارك سالم احمد محمود خليل -١٠
م أ جامعة – كلية التربية -اهج وطرق التدريسالمن

 القرى

 أستاذ مشارك عبد العزيز علي الكريدا -١١
 جامعة – كلية التربية -طرق تدريس الحاسب اآللي 

 .لملك عبد العزيز ا

  جامعة الملك عبد العزيز–المناهج وطرق التدريس  أستاذ مشارك محمد ناصف محمد -١٢

 . جامعة الملك عبد العزيز–المناهج وطرق التدريس  ذ مشاركأستا محمد طه العقيلي -١٣

  جامعة أم القرى– كلية التربية –تقنيات التعليم  أستاذ مساعد نبيل السيد محمد حسن -١٤

  
� �
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