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  مستخلص الدراسة
  .واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء تقنيات التعليم :عنوان الدراسة

  : هدفت الدراسة إلى
  .التعرف على درجة توافر خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم ·
التعرف على درجة استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات  ·

  .التعليم
يف ضوء تقنيات  باجلمهورية اليمنية املرحلة الثانويةمدارس خمتربات العلوم يف  التعرف على معوقات استخدام ·

  .التعليم
  .التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائيةــ إن وجدت ــ بني متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى للجنس ·

  .أُْسُتخِدم املنهج الوصفي املسحي :المنهج المستخدم
معلمة علوم يف ) ٨٢(معلم علوم و) ٣٩(طبقت علىلدراسة كامل جمتمع الدراسة، حيث مشلت عينة ا :عينة الدراسة

  .هـ١٤٣٣/١٤٣٤راسي دمدينة إب، للعام ال
ُأسُتخِدمت االستبانة أداة جلمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة، بعد أن مت التأكد من صدقها وثبا�ا،  :أداة الدراسة

مزدوج ويشمل درجة توافر واستخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة : ور األولاحمل: وتكونت من حمورين رئيسني مها
املرحلة  مدارس معوقات استخدام خمتربات العلوم يف: الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم، احملور الثاين

  .الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم
متت باستخدام التكرارات والنسب املئوية، ومعامل ارتباط بريسون، ومعامل ألفا كرونباخ،  :اإلحصائيةالمعالجات 

 عينةلة الفروق بني متوسطات استجابة ملعرفة دال للعينات املستقلة) ت(واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار
  . spssنس، وكل ذلك باستخدام برنامجالدراسة حول حماور أداة الدراسة تبعاً ملتغري اجل

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
تدين درجة توافر خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم، حيث بلغ  .١

  .قياس أداة الدراسةأي أ�ا منعدمة وفق م) ١,٤١(املتوسط العام هلا من وجهة نظر عينة الدراسة
تدين درجة استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم، حيث  .٢

  .أي أ�ا منعدمة وفق مقياس أداة الدراسة) ١,٤١(بلغ املتوسط العام هلا من وجهة نظر عينة الدراسة
م يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات وجود معوقات حتد من استخدام خمتربات العلو  .٣

  .أي موافق وفق مقياس أداة الدراسة) ٢,١٢(هلا من وجهة نظر عينة الدراسة عامالتوسط بلغ املالتعليم، حيث 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات عينة الدراسة حول واقع استخدام خمتربات العلوم  .٤

 .يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم تعزى للجنس
  :وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة عدداً من التوصيات من أهمها

 .  ضرورة توفري تقنيات التعليم وتفعيلها يف خمتربات العلوم، ومبا يتناسب مع عدد الطالب املستخدمني هلا ·
 .ملعلمي العلوم املفعلي لتقنيات التعليم يف خمتربات العلوموضع حوافز مادية ومعنوية  ·

  .كما قدمت الباحثة جمموعة من املقرتحات بإجراء دراسات أخرى استكماًال ملوضوع الدراسة    
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Abstract  
The reality of using the science laboratories at Secondary school at republic of  Title of The Study:

yemen in the light of education techniques. 
This study aimed to:   
knowing the availability degree of the science laboratories at Secondary school at republic of 
yemen in the light of education techniques.   
knowing the using degree of the science laboratories at Secondary school at republic of yemen in 
the light of education techniques.  
knowing the obstacles of using the science laboratories at Secondary school at republic of yemen 
in the light of education techniques.  
 knowing the statistical differences- if it found- among the averages of responses of the study 
sample due to the sex.  

The researcher used the Descriptive Survey Method. Study method:  
) male 39(where it was practise to the study sample consisted all the study society.   Study sample:

science teachers and(82) female science teachers in Ibb city during the academic year 
1434/1433H.  

The researcher used the questionnaire to  collect study data After confirming its  Study tool:
validity and reliability. This questionnaire consisted of (2) main domains. First domain was duple 
about the degree of availability and using  of the science laboratories at Secondary school at 
republic of yemen in the light of education techniques.  Second domain was about the obstacles 
of using the science laboratories at Secondary school at republic of yemen in the light of 
education techniques.  
Statistical data analysis: SPSS program was used to analyse the data statistically by using 
frequencies, percentages arithmetic means, standard deviations, Cronbach's alpha reliability 
coefficient, Pearson's correlation coefficient, T-test 
independent samples.  
The study results were:  

1. the availability degree of the science laboratories at Secondary school at republic of 
yemen in the light of education techniques  was Low  from the point of view of Study 
sample , with general average of { 1,41 } . It is the category which refers to the 
response(absence) according the standard which was applied. 

2. the using degree of the science laboratories at Secondary school at republic of yemen in 
the light of education techniques  was Low  from the point of view of Study sample , with 
general average of { 1,41 } . It is the category which refers to the response(absence) 
according the standard which was applied. 

3. There are obstacles which limited the process   of  the using the science laboratories at 
Secondary school at republic of yemen in the light of education techniques, where the 
sample of the study intensely agrees on (9 ) clauses , agree on ( 13 ) clauses and not agree 
on ( 6 ) clauses , with general average of {2,12} . It is the category refers to the response 
(agree ) according to the standard which was applied . knowing the statistical 
differences- if it found- among the averages of responses of the study sample due to sex. 

4. There are not statistical differences among the averages of responses of Study sample 
due to the sex about the reality of using the science laboratories at Secondary school at 
republic of yemen in the light of education techniques. 

The most important recommendations of the study were: 
· The necessity of thrift and functioning  the education techniques in science laboratories, 

until befit all the students who are using that. 
· giving material and incorporeal inducements to the science teachers who are using the 

education techniques. 
     
   The researcher also given many of suggestions to doing another studies complete this 
study.  
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  إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
  ..نـبيبيـيَّ الحدَ ــــإلى والِ 

اخلري العميم                                      و إىل القلب الرحيم  ، منبع احلنان وبر األمان، إىل بلسم اجلراح، ورمز الصرب والكفاح
  :أخذ هذا العمل من وقت صلتهما والرب �ما، أهديهما إياه مشفوعاً بدعائي هلما قائلة نْ مَ 

�ما، وارض عنهما، ورضهما  اللهم بارك يف عمريهما على طاعتك، ومتعهما بالصحة والعافية، وارزقين الِربَّ 

   ٢٤: اإلسراء M   °  ¯   ®          ¬  «  ªL   :، قال تعاىلعين
  ..زة على قلبي عِ خواتي وأخي األَ أإلى 
  .حفظهم اهللا مجيعاً، واستعملهم يف طاعته ،واأل�ار اجلارية النجوم املتألألة واجلبال الشاخمة

 ..إلى أختي الغالية تيسير
  .ودعمها يل، وفقها اهللا ملا حيب ويرضىشكراً وعرفاناً بتشجيعها ومساعد�ا إىل الشخصية املعطاءة، 

  إلى أوالد وبنات أخواتي وأخي األحبة
  .الطيور املغردة، والشموع املضيئة، أنبتهم اهللا نباتاً حسناً ونفع �م

علمني ما نفع به، وأن يُ جلَّ وعال أن يَ  ىالمول إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع، سائلةً 
حقق صلح األعمال ويُ غفر الزالت، وأن يُ النيات ويَ  لي خلصعلمني، وأن يُ نفعني بما ينفعني وأن يَ 

  .اآلمال إنه سميع مجيب جواد كريم، وهو على كل شيء قدير
  

  

 البـــاحثــــة                                                                           
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  شكر وتقدير

      M K J I H G 8 7    ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w

   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢L ١٩: النمل  

محدًا لك اللهم محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك على ما تفضلت    
يف كل حني، فاللهم لك احلمد   ابه من توفيق وتيسري وتسهيل إلمتام هذه الدراسة، فكرمك وفضلك يغمرن

  :بعدو كله ولك الشكر كله، وأصلي وأسلم على خري اخللق أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه، 
يطيب يل أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل الصرح الشامخ الذي ملك شرف العلم وشرف املكان    

ممثلة يف معايل مديرها الدكتور  ،ليا باجلامعةجامعة أم القرى على اتاحة الفرصة يل الستكمال دراسيت الع
واحلايل علي  الدكتور زايد بن عجري احلارثيالسابق بكري بن معتوق عساس، كما أشكر عميد  كلية الرتبية 

سابقاً واحلايل الدكتور  آل متيم رئيس قسم املناهج وطرق التدريسبن حممد  ، والدكتور عبداهللامصلح املطريف
، والسادة أعضاء هيئة التدريس على كل ما قدموه يل من علم طوال فرتة الزهراين مرضي بن غرم اهللا

  .دراسيت، وشكري هذا مقروناً بدعائي هلم أن يبارك اهللا جهودهم وينفع �م
املشرفة ، سعيد جان حممد خدجية بنت/ الدكتورة األستاذة سعادةلكما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير    

ة ومتابعتها املستمرة ومسو أخالقها األثر البالغ يف إجناز هذا يد كانت لتوجيها�ا السدعلى هذه الرسالة واليت
  .مين الشكر والثناء والدعاء العمل، فلها

بنت  ويسعدين أيضاً أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من الدكتورة مىن بنت محيد السبيعي والدكتورة هدى   
  .راسةبابطني على تفضلهما بتحكيم خطة الد حممد

بنت  والشكر موصول لعضوي جلنة املناقشة الدكتورة عزيزة بنت عبد الرمحن العيدروس والدكتورة هدى   
بابطني على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وإبداء مالحظتهما ومرئيا�ما حوهلا، واليت أطمع  حممد

  .فلهما مين جزيل الشكر والتقديريف أن يكون هلا بالغ األثر يف جتويدها وإخراجها بالصورة الالئقة 
عبد معايل الدكتور األسبق  كما ال يفوتين أن أشكر وزارة التعليم العايل باجلمهورية اليمنية ممثلة يف وزيرها   

خارج اجلمهورية  ب املبتعثنيعلى اهتمامهم بالطال املهندس هشام شرف عبد اهللا الوهاب راوح واحلايل
وأخص منهم األستاذ حممد الغباري مدير التعليم ، والتعليم مبحافظة إب ، وكذلك مكتب الرتبيةاليمنية

اإلجراءات اإلدارية لتطبيق أداة الدراسة، والشكر موصول جلميع املعلمني واملعلمات الذين  هالعام لتسهيل
  . تفضلوا مبنحي جزء من وقتهم لإلجابة على أداة الدراسة
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املصون  وحرمه، لدكتور قاسم صاحل ناجي الرمييلوالد الفاضل ال اجلزيلوعرفانًا باجلميل أتقدم بالشكر    
 ماعائلتهمجيع أفراد و  جار اهللا ــ بارك اهللا يف عمريهما على طاعته ــ وأوالدمها، نعمة علي السيدة الفاضلة

  .  الكرمية، على ما قدموه يل من رعاية طيلة سنوات ابتعاثي، فجزاهم اهللا عين خرياً 
مساعد�ا خالل حتكيمي  على العطاب وكيلة كلية الرتبية جبامعة إب حممد دكتورة ناديةوأقدم شكري لل   

، وكذلك مجيع األساتذة الذين شاركوا يف حتكيم أداة الدراسة على ما قدموه من مالحظات ألداة الدراسة
  . علمية وتوجيهات أْثرت هذه الدراسة، فلهم مين كل االحرتام والتقدير

ه اعلى ما قدم حممد حبريي والدكتور فيصل أمحد عالف هنادي ةكر والتقدير للدكتور كما أتوجه بالش   
أشكر كذلك املشرفة الرتبوية مهرة بنت عبد القادر ، و من مساعدة يل يف بداية تسجيلي ملرحلة املاجستري
  .اهللا خرياً  مالزهراين على توجيها�ا ونصائحها الغالية، فجزاه

الذين كانوا معي بدعائهما وتشجيعهما رغم بعدي عنهما فجزامها اهللا  وأقدم شكري اخلالص لولديِّ    
ومجعين �ما يف الفردوس األعلى مع  ،، وبارك يف عمريهما على طاعتهالدين عن أوالدهمو خري ما جزى 

والشكر موصول جلميع أخوايت وأخي وأزواجهم وأوالدهم على بغري حساب،  rالرسول املصطفى حممد 
يت الآل وصديقا�ن خالل فرتة دراسيت، وأخص بالشكر أخوايت املدرسات واملشرفات الرتبوياتما قدموه يل 

  . على توزيع أداة دراسيت، فجزاهم اهللا مجيعاً عين خرياً ِين نَ ساعدْ 
تيسري محود عبد اهللا الشراعي على دعمها ومساعد�ا  لدكتورةا ُألخيت الفاضلة كما أُقدم شكري البالغ   

وملرجعتها  ووقوفها معي يف إجرآت ابتعاثي، ،منذ أول خطوة خطو�ا حنو دراسيت اجلامعيةوتشجيعها يل 
  .فجزاها اهللا عين خرياً ووفقها خلريي الدارين اللغوية للبحث

وأخريًا شكري وتقديري أوجههما ألولئك الذين استنرت بعلمهم، مما سطرته أقالمهم، من مؤلفني    
، لغيب بأن جيعل اهللا ما خطته أقالمهم مما ترجح به كفة موازين حسنا�موباحثني، ودعائي هلم يف ظهر ا

  .وإىل كل من قدم يل املساعدة حىت مت هذا البحث، فجزى اهللا اجلميع عين خرياً 
، القول والعمل واهللا أسأل أن جيعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكرمي، وأن يلهمين الصواب والسداد يف   

ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري ، إنه ويل ويغفر الزلل
  .اخللق أمجعني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  البـــاحثــــة
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  اتـــة المحتويـــقائم
  الصفحة  الموضوع

  أ  آية قرآنية
  ب  الدراسة باللغة العربية ملخص
  ج  الدراسة باللغة اإلجنليزية ملخص
  د  اإلهداء

  ه  شكر وتقدير
  ز  قائمة احملتويات
  ي  قائمة اجلداول
  ل  قائمة األشكال
  ل  قائمة املالحق

  المدخــــــــل إلى الــــــــدراسة :الفصــــــــــــــل األول
  ٢  املقدمة

  ٤  حتديد مشكلة الدراسة
  ٥  أسئلة الدراسة
  ٦  أهداف الدراسة
  ٦  أمهية الدراسة
  ٧  حدود الدراسة

  ٧  مصطلحات الدراسة
  أدبيــــــــــــات الدراســــــــــة: لثـــــــــــــــــــــــــانياالفصــــــــــــــــــــل 

  اإلطـــــــار النظـــــــري: أوالً 
  ١٠  )science laboratories(ممختبرات العلو : المبحث األول
  ١١  مفهوم املخترب
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  الصفحة  الموضوع
  ١٢  خمتربات العلومأهداف 

  ١٢  أمهية خمتربات العلوم
  ١٣  مواصفات خمتربات العلوم

  ١٤  معوقات استخدام خمتربات العلوم
  ١٥  education techniques)(تقنيات التعليم: المبحث الثاني

  ١٦  مفهوم تقنيات التعليم
  ١٦  أمهية تقنيات التعليم

  ١٧  أمهيه تقنيات التعليم يف خمتربات العلوم
  ١٨  أسباب استخدام تقنيات التعليم يف خمتربات العلوم
  ١٩  معوقات استخدام تقنيات التعليم يف خمتربات العلوم

  ٢٠  المواد التعليمية
  ٢١  العينات
  ٢٣  النماذج

  ٢٥  الصور التعليمية
  ٢٦  الشرائح

  ٢٧  الشفافيات
  ٢٩  الوسائط املتعددة

  ٣١  اإلنرتنت
  ٣٣  املختربات احملوسبة
  ٣٥  املختربات االفرتاضية
  ٣٧  األجهزة التعليمية

  ٣٨  جهاز عرض الصور املعتمة
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  الصفحة  الموضوع
  ٣٩  جهاز عرض الشرائح

  ٤٠  جهاز عرض الشفافيات
  ٤٢  احلاسوب

  ٤٤  جهاز عرض البيانات
  ٤٥  السبورة الذكية

  ٤٧  طرائق التدريس
  ٤٧  العرض العملي
  ٤٩  احلقيبة املخربية

  ٥٠  املربمجالتعليم 
  ٥٢  التعليم اإللكرتوين

  ٥٥  الدراسات السابقة: ثانياً 
  ٥٥  الدراسات السابقة العربية: احملور األول
  ٦١  الدراسات السابقة األجنبية: احملور الثاين

  ٦٣  التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية
  الــــدراسةإجـــــراءات : ـالثـــــل الثــالفصـ

  ٦٦  منهج الدراسة
  ٦٦  جمتمع الدراسة وعينتها

  ٦٨  أداة الدراسة
  ٦٨  خطوات إجراء الدراسة
  ٦٨  )االستبانة(خطوات بناء أداة الدراسة

  ٧١  صدق أداة الدراسة
  ٧٢  ثبات أداة الدراسة
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  الصفحة  الموضوع
  ٧٣  اجراءات تطبيق أداة الدراسة

  ٧٣  األساليب االحصائية املناسبة للبحث 
  عرض ومنــاقشة النتــائج: الفصـــل الـرابع

  ٧٦  السؤال األول عن جابةاإل
  ٧٨  السؤال الثاين عن جابةاإل
  ٨٠  السؤال الثالث عن جابةاإل
  ٨٩  السؤال الرابع عن جابةاإل

  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس
  ٩٣  نتائج الدراسة ملخص
  ٩٤  التوصيات
  ٩٥  املقرتحات

  ٩٦  المصـــــــادر والمراجــــــــــع
  ١٠٧  المالحق

 
  قائمة الجداول

  
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  ٢٨  يوضح مميزات وعيوب الشفافيات  ١

  ٦٧ توزيع عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس  ٢
  ٦٧  من جمتمع الدراسةواملستكملة املفقودة عدد االستبانات   ٣
  ٦٩  الصورة األولية ألداة الدراسة  ٤
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  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  ٧٠  الصورة النهائية ألداة الدراسة  ٥
حدود احلكم على درجة التوافر واالستخدام واملعوقات لعبارات أداة   ٦

  ) االستبانة(الدراسة

٧١  

  ٧٢  االرتباط بني حماور أداة الدراسة  ٧
  ٧٣  ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمعامل   ٨

درجة توافر خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية   ٩
  يف ضوء تقنيات التعليم مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب املتوسط احلسايب

٧٦  

درجة استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية   ١٠
ية يف ضوء تقنيات التعليم مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب املتوسط اليمن

  احلسايب

٧٨  

معوقات استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية   ١١
اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب املتوسط 

  احلسايب

٨١  

خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة املتوسط احلسايب ملعوقات استخدام   ١٢
  الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم

٨٨  

 Independent Samples(لعينتني مستقلتني) ت(اختبار نتائج  ١٣
T-test ( للفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع

باجلمهورية اليمنية استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية 
  يف ضوء تقنيات التعليم وفقاً ملتغري اجلنس

٩٠  
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  قائمة األشكال

  
  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  ٢٩  لوسائط املتعددةالعناصر الرئيسة ل  ١
  ٦٨  توزيع عينة الدراسة تبعاً ملتغري اجلنس  ٢
ترتيب معوقات استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية   ٣

 باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم
٨٩  

  
  
  

  قائمة المالحق
 

  الصفحة  محتوى المالحق  الرقم
رسالة علمية لطلبة الدراسات ) عنوان موضوع(استمارة تسجيل  ١

  العليا جبامعة أم القرى
١٠٩  

  ١١١  أداة الدراسة يف صور�ا األولية  ٢
  ١١٨  بيان بأمساء حمكمي أداة الدراسة   ٣
  ١٢٠ أداة الدراسة يف صور�ا النهائية  ٤
خطاب من مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة إب باملوافقة على   ٥

 تطبيق اداة الدراسة
١٢٦  
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  :ــل األولــــــــــــالفص

  ـدراسةـــــــــــل إلى الــــــــــالمدخ

 المقدمة §
  تحدید مشكلة الدراسة §
  الدراسة أسئلة §
  أهداف الدراسة §
  أهمیة الدراسة §
 حدود الدراسة §
  مصطلحات الدراسة §
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  الفصــــــــــــــل األول
  المدخــــــــل إلى الــــــــدراسة 

  :المقدمة
ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من  أن الحمد هللا، نحمده ونستعینه   

ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد  یهده اهللا فال مضل له،
  أما بعد ..عبده ورسوله، صلوات اهللا وسالمه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین أن محمداً 

ترى أن العلم عبارة عن بناء من المعرفة العلمیة المنظمة المتطورة إن النظرة الحدیثة للعلم    
في حیاتنا  وتطبیقاتها العملیة ل من خاللها إلى المعرفة العلمیةوطریقة للبحث والتفكیر، والتي نتوص

رت هذه النظرة على العلوم، والطرق المتبعة في تدریس العلوم، حیث أن الغایة من الیومیة، وقد أثَّ 
لعلوم ال یكون منصبًا على اكتساب الطالب المعلومات فحسب، بل تدریبهم أیضًا على تدریس ا

الطریقة العلمیة في البحث والتفكیر، واالهتمام بإیجابیة الطالب ونشاطه ومشاركته في العملیة 
النجدي وسعودي وراشد، .(كالتالتعلیمیة، یتعلمون بأنفسهم عن طریق االكتشاف وحل المش

٥٢: ٢٠٠٢.(  
وألن مما یمیز مواد العلوم عن غیرها أنها تتمیز بالتكامل بین الجانبین النظري والعملي، فإن    

طریقة المختبر تعتبر من أهم الطرق المستخدمة في تدریس العلوم؛ وذلك ألنها تدعو إلى تدریس 
دة أن یكون المادة العلمیة بشقیها النظري والعملي في آن واحد، وغالبًا ما تدعو عند طرح مادة جدی

شاهین .(في التدریس ةالتجریب العملي هو األول، بحیث تكون التجربة العلمیة هي المنطلق والبدای
  ).٦٥: ٢٠٠٥وحطاب، 

في مراحل التعلیم المختلفة،  لهال یتجزأ في تدریس العلوم، والقلب النابض  جزءٌ  ن المختبرإ   
أهمیة كبیرة في تدریس  ةلمیة المرافقواألنشطة الع مختبراللك تولي االتجاهات الحدیثة ولذ

  )١٦٠: ٢٠٠٥،زیتون(.العلوم
وُیزود مختبر العلوم الطالب بعمل ونشاط یعینه على التعلم ویثیر إنتباهه ویشجعه على دراسة    

العلوم، كما تتمیز المعرفة العلمیة التي یحصل علیها الطالب من خالل العمل المخبري بالبقاء لفترة 
عطا .(یات العلمات عملكتشاف ومهار التعلیم باستخدام اإلستقصاء واال زمنیة طویلة، كما یركز على

  ).٥٨: ٢٠٠١اهللا، 
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كما یعتبر مختبر العلوم في عصرنا الراهن من أبرز المجاالت التي تساعد في تحویل المجرد    
إلى ثوابت في الذهن، ورفع مستوى خبرات كل من المعلم والطالب على حد سواء، ویوفر خبرات 

، حیث تضفي الواقعیة على المعلومات حسیة متعددة ومتنوعة تعد أساسًا لفهم الكثیر من المعلومات
تدریس النظریة التي یمر بها الطالب، وتساعد في تكوین اتجاهات ومیول تخدم أهداف 

  )٦٤: ٢٠٠٥شاهین وحطاب، .(العلوم
وعلى الرغم من األهمیة الكبیرة للمختبر في تدریس العلوم، إال أن العدید من الدراسات توصلت    

أن كثرة عدد ) ١٢٨ :٢٠٠٩(الجبررأى العمل المخبري، حیث معوقات تعیق إلى وجود عدة 
ات الطالب بالفصل الواحد وقصر زمن الحصص المخصصة لمقررات العلوم یعد من معوق

إلى وجود عدة ظواهر علمیة یتعذر ) ٥: ٢٠١٠(الزهرانيأشار كما ، استخدام مختبرات العلوم
، فترة زمنیة طویلة عند تنفیذهاستغرقها ا، أو الطورتها، أو ارتفاع تكلفتهدراستها في المختبر إما لخ

فر األجهزة واألدوات المعملیة في المختبر یؤثر بشكل اأن عدم تو ) ٧١: ١٤٣١(السلميوأضاف 
   .كبیر في استخدام المختبر

عصرنا الحاضر یتمیز بالتطور العلمي والتقني الضخم، والتغیرات الهائلة  وترى الباحثة أن   
على  افة المجاالت، مما ألقى على أكتاف التربویین أعباء إعداد أجیال قادرةوالمتسارعة في ك

مواكبة هذه التطورات، والتفاعل معها، واالستفادة منها، فتم استخدام التقنیات في التعلیم، والتي 
وصوًال إلى رتقاء بعملیتي التعلیم والتعلم، افة الموارد المادیة والبشریة لإلتعمل على استغالل ك

  .حقیق األهداف التربویة المنشودة بأفضل الطرق الممكنةت
لتقنیات التعلیم، مع حرص  األمثلولعل من أكثر عوامل تطور النظم التعلیمیة أهمیة االستخدام    

القائمین على هذه النظم انتقاء األفضل واألكثر فاعلیة من تلك التقنیات حسب الظروف 
فإدخال التقنیات في التعلیم لیس هدفًا في حد ذاته، وٕانما  واالعتبارات الخاصة بكل نظام تعلیمي،

  )٣٠٧: ١٤٢٨زاید، .(أفاق الرقي والتقدم هي وسیلة لتطویر نظام التعلیم، واإلنطالق به نحو
ولتقنیات التعلیم فوائد جمة على عملیة التعلیم والتعلم، فهي تعمل على تحسین نوعیة التعلیم    

فروق الفردیة بین الطالب من خالل التنوع في مصادر التعلم، وتدریب وزیادة فاعلیته، ومراعاة ال
المعلمین في مجال إعداد األهداف التعلیمیة وصیاغتها وٕانتاج المواد التعلیمیة واختیار طرائق 
التدریس المناسبة، وتوفیر فرصة للخبرات الحسیة بشكل أقرب ما یكون إلى الخبرات الواقعیة، 

  )٣٣: ٢٠٠٧استیتیة وسرحان، .(بر أثرًا وتوفیر تعلم أعمق وأك
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نشطة وفي الجمهوریة الیمنیة أزداد االهتمام باألنشطة التعلیمیة في تدریس العلوم، من خالل األ   
منهج الحدیث، والُمطَِّلع على أهداف تدریس العلوم في المرحلة الفي ه التعلیمیة المصاحبة لدروس

اهتمامها باستخدام المختبر في التجریب وممارسة األنشطة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة یتضح له 
  :التعلیمیة، واستخدام تقنیات التعلیم في مجاالت العلوم، وفیما یلي األهداف الدالة على ذلك

إكساب الطالب منهجیة التفكیر العلمي والقدرة على حل المشكالت المبنیة على مهارات  .١
  .قد المدعم بالحجة والبرهانالمالحظة والتحلیل والتعلیل والفكر النا

تمكین الطالب من التخطیط لتقاریر وبحوث علمیة، وتصمیم تجارب في مجاالت فروع  .٢
العلوم المختلفة، واستعمال األدوات والمعدات واألجهزة العلمیة والحاسوبیة، وٕاتباع تقنیات 

  .السالمة واآلمان بإتقان
یقات العلمیة والتكنولوجیة لمختلف تعمیق وعي الطالب بحسن التصرف الفعال تجاه التطب .٣

  .مجاالت العلوم ومحاورها، والمحافظة على صحته والثروات الطبیعیة
تبصیر الطالب بأهمیة امتالك مهارات العلوم التجریبیة والنماذج العلمیة والعملیة  .٤

المتوكل والخالقي والمخالفي .(واستخدامها في التفسیرات العائدة إلى الظواهر المرئیة
  )      ١٩: ٢٠٠٦قیه، والف

واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة بالجمهوریة الكشف عن  همیةت الباحثة أأَ أرتَ مما سبق    
؛ لمحاولة تقدیم المساعدة العملیة للقائمین على التعلیم الثانوي في الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

  .یتالئم مع التغیرات المستجدة في العصرتهیئة تقنیات التعلیم في مختبرات العلوم بما 
  
  :تحدید مشكلة الدراسة  
تشهد الساحة التربویة في عصرنا الحاضر اهتمامًا كبیرًا بتقنیات التعلیم؛ وذلك تبعًا للثورة الهائلة    

والمتسارعة في مجال هذه التقنیات، لما لها من دور كبیر في ترجمة النظریات والقوانین إلى واقع 
  .ملموس یشعر به الطالب ویعیشه

الدراسیة األخرى التكامل والترابط بین محتوى المادة  وألن مما یمیز مواد العلوم عن المواد   
والنشاط العملي بحیث ال یمكن أن ُیستغنى بأحدهما عن األخر، فإنه البد من توفیر المكان 
المناسب إلجراء هذه األنشطة، والمتمثل عادًة فیما ُیسمى بمختبرات العلوم، والذي له دور كبیر في 

  .وترجمتها إلى واقع ملموس، وٕاكسابهم المهارات العلمیة الالزمةتوضیح المفاهیم العلمیة للطالب 
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ة ونتیجة لما توصلت إلیه العدید من الدراسات من وجود معیقات تعیق العمل المخبري بصف   
، ودراسة )٢٠٠٩(، ودراسة الجبر)٢٠٠٧(، ودراسة المنتشري)١٤٢٧(دراسة آل صویان: عامة مثل
، وتدني إجراء تجارب العلوم العملیة في المرحلة الثانویة )١٤٣٢(الشایع ، ودراسة)١٤٣٠(الزهراني

والخالقي والمخالفي دراسة كل من المتوكل : في الجمهوریة الیمنیة بصفة خاصة مثل
  ). ٢٠٠٧(، ودراسة الحمادي)٢٠٠٦(والفقیه

ونظرًا لما أوصت به العدید من الدراسات من لزوم تجهیز مختبرات العلوم بكافة األجهزة    
  ، ودراسة )٢٠١٠(دراسة الزهراني: لمخبري مثلواألدوات الحدیثة والمناسبة للعمل ا

  ). ٢٠١٢(، ودراسة یوسف)١٤٣١(السلمي
 من ذلك یتضح أهمیة توفیر كافة تقنیات التعلیم الضروریة في مختبرات العلوم، سواء كانت مواد   
 ماجمیع األنشطة العملیة، بما في ذلك  مكننا من إجراء، والتي تُ طرائق تدریسأو تعلیمیة أجهزة  أو

یصعب تطبیقها إما لخطورتها، أو ارتفاع تكلفتها، أو لطول الوقت الالزم إلجرائها، ولقلة الدراسات 
لتعلیم ــحسب علم في ضوء تقنیات ا بالجمهوریة الیمنیة التي تطرقت إلى دراسة مختبرات العلوم

ي معهد البحوث العلمیة وٕاحیاء التراث اإلسالمي والتي ، وبعد مراجعة قاعدة البیانات فالباحثةـــ
ظهرت الحاجة إلى إجراء  ،)١(أوضحت أن موضوع الدراسة لم ُیدرس من قبل كما في الملحق رقم

  .هذه الدراسة
  :بناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التاليو    

  الجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم؟ما واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة ب
  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیس عدة أسئلة فرعیة كالتالي   

ما درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء  .١
  تقنیات التعلیم؟

هوریة الیمنیة في ضوء ما درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجم .٢
  تقنیات التعلیم؟

المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في  مدارس ما معوقات استخدام مختبرات العلوم في .٣
  ضوء تقنیات التعلیم؟

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات عینة الدراسة تعزى للجنس؟  .٤
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    :  أهداف الدراسة
  :التعرف على تهدف الدراسة الحالیة إلى   

درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء  .١
  .تقنیات التعلیم

درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء  .٢
  .تقنیات التعلیم

ة الیمنیة في ضوء المرحلة الثانویة بالجمهوریمدارس لوم في معوقات استخدام مختبرات الع .٣
  .تقنیات التعلیم

تجابات عینة الدراسة تعزى الفروق ذات الداللة اإلحصائیةــ إن وجدت ــ بین متوسط اس .٤
  .للجنس

  
  :أهمیة الدراسة

  :أخرى تطبیقیة كما یليللدراسة الحالیة أهمیة نظریة و    
  :األهمیة النظریة

  :یلي نتائج الدراسة فیماقد تفید    
إثراء المكتبة العربیة عامة والیمنیة خاصة، وجعل الدراسة الحالیة إضافة علمیة للبحوث  ·

والدراسات المتخصصة في نفس المجال واالستفادة منها؛ وذلك لقلة الدراسات ــ حسب علم 
في ضوء  یة الیمنیةبالجمهور  الباحثةــ التي تناولت واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة

 . تقنیات التعلیم
  .إنَّها تتالءم مع متطلبات العصر، والتطورات الحدیثة في مجال تقنیات التعلیم ·
الباحثین والمهتمین بمجال التربیة والتعلیم في الجمهوریة الیمنیة تصورًا عن واقع  ءإعطا ·

 .  نیات التعلیممختبرات العلوم في المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تق
  .فتح المجال لبحوث مستقبلیة مماثلة، من خالل التوصیات والمقترحات التي ستقدمها ·
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  :األهمیة التطبیقیة
فرها في مختبرات العلوم االالزم تو  وطرائق التدریس التعلیمیة األجهزةو  وضع قائمة باألدوات ·

  . في ضوء تقنیات التعلیم
مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة بالجمهوریة  تحدید المعوقات التي تعوق استخدام ·

الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، قد تفید المسئولین في وزارة التربیة والتعلیم بالجمهوریة 
  .   مختبرات العلوم وتفعیل الیمنیة في العمل على تالفیها، وكذلك العمل على تطویر

  
  :حدود الدراسة

  :تقسم الحدود إلى   
اقتصرت الدراسة الحالیة على واقع استخدام مختبرات العلوم في : وضوعیةالحدود الم .١

  .المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم
راسي األول من طبقت الدراسة الحالیة بفضل اهللا تعالى في الفصل الد: الحدود الزمانیة .٢

  .ه١٤٣٣/١٤٣٤العام الدراسي
  .الدراسة بفضل اهللا تعالى بمدینة إب بالجمهوریة الیمنیةطبقت : الحدود المكانیة .٣
ذكور ) ٣٩(، على معلمي العلوم طبقت الدراسة الحالیة بفضل اهللا تعالى: الحدود البشریة .٤

  .المرحلة الثانویةفي  إناث)٨٢(و
  

  :مصطلحات الدراسة
  :)science laboratories(مختبرات العلوم

البیئة التي تتم فیها ممارسة األنشطة والتجارب المعملیة " ابأنه) ٢٠٠٩(عبد الفتاح اعرفه   
بنوعیها سواء توضیحیة أو استكشافیة وذلك للوصول إلى المعارف الجدیدة، وتنمیة المهارات، 
واكتساب االتجاهات العلمیة وتنمیة المیول العلمیة، واكتساب عملیات العلم، وتنمیة مهارات البحث 

و معمل افتراضي تخیلي، مع توافر األجهزة واألدوات والوسائط العلمي سواء في معمل حقیقي أ
  .١٣٧ص" المتعددة واآلمان المعملي
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عبارة عن البیئة المحددة التي یتم فیها إجراء التجارب واألنشطة العملیة : وُتعرف إجرائیًا بأنها   
لمجهزة بكافة لمواد العلوم سواء بصورة حقیقة أو افتراضیة في مدارس المرحلة الثانویة،  وا

  .   المستلزمات الضروریة إلجراء هذه التجارب واألنشطة
  

  :education techniques)(تقنیات التعلیم
عبارة عن استخدام األجهزة واألدوات : بأنها) ١٩٩: ٢٠٠٣(الدبس رفها كل من علیان وعبدع   

  .واألسالیب من أجل تحسین فعالیة التدریس
منظومة متكاملة من األجهزة واألدوات وطرائق التدریس التي یتم : وُتعرف إجرائیًا بأنها   

استخدامها في مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة، والتي تمكن الطالب من إجراء أو مشاهدة 
م التجارب أو األنشطة العملیة، وبالتالي تسهل عملیة إیصال المعلومات إلیهم، ومراعاة إیجابیته

  .وفاعلیتهم
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  :ثانــــــــــــــــــــيـل الـــــــــــــــالفصـ

  أدبیـــــــــــــــــــــــــــات الدراســــــــــــــــــــــــــــة

  اإلطار النظري: أوالً                       

  . مختبرات العلوم: بحث األولالم §
  .تقنیات التعلیم: المبحث الثاني §

  الدراسات السابقة: ثانیاً 

  .الدراسات السابقة العربیة: المحور األول §
 .الدراسات السابقة األجنبیة: المحور الثاني §
  . بالدراسة الحالیةالتعقیب على الدراسات السابقة وعالقتها  §
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  لثـــــــــــــــــــــــــانياالفصــــــــــــــــــــل 
  أدبیــــــــــــات الدراســــــــــة

  :تمهید
تطلب البحث العلمي من الباحثة الرجوع إلى األدبیات التربویة التي تناولت موضوع الدراسة،    

اآلخرون، واالستفادة من تجارب الباحثین السابقین، ولتالفي الزلل التي وقعوا للبدء من حیث أنتهى 
  .فیها، ولتكون أساسًا معرفیًا، ومستندًا داعمًا لعرض نتائج الدراسة الحالیة

  :یتناول هذا الفصل عرضًا ألدبیات الدراسة، في جزئین أساسیین هماو    
  :ویشتمل على مبحثین: اإلطار النظري: أوالً 
  .مختبرات العلوم: بحث األولالم

  .تقنیات التعلیم: المبحث الثاني
  :وتشتمل على محورین: الدراسات السابقة: ثانیاً 

  .الدراسات السابقة العربیة: المحور األول
  الدراسات السابقة األجنبیة: المحور الثاني

  
  :اإلطـــــــار النظـــــــري: أوالً 

  :رئیسین اإلطار النظري على مبحثین یشتمل
  :مختبرات العلوم: المبحث األول

  .مواصفاتها، معوقاتها أهمیتها، ،أهدافها مفهومها، وتم من خالله استعراض   
  : تقنیات التعلیم: المبحث الثاني

اســتخدامها فــي مختبــرات العلــوم، معوقــات  أســبابمفهومهــا، أهمیتهــا،  وتــم مــن خاللــه اســتعراض   
التي یمكن استخدامها في  المواد واألجهزة التعلیمیة وطرائق التدریساستخدامها في مختبرات العلوم، 

  .في ضوء تقنیات التعلیم مختبرات العلوم
  

   ):science laboratories(ممختبرات العلو : المبحث األول
تدعو التربیة اإلسالمیة عند تربیة الفرد للموازنة بین الناحیتین النظریة والعملیة من خالل دعوتها    

للتجریب، وفي هذا السیاق القرآني یحث إبراهیم علیه السالم، عندما أراد أن یتعلم، إلى التجربة 
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!  "  #    $  %  &  '  )(  M K J I H G 8 7 والممارسة، لیتعلم بنفسه، 

*    @  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  32  1  0  /  .  -,    +

   L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B   AL ففي هذه اآلیة الكریمة توجیه . ٢٦٠: البقرة
ومن هنا یتبین أن . إلى الممارسة والتجربة؛ لیتعلم المتعلم عن كثب ویحصل على ما یریده من علم

الحدابي .(التطبیقمي یؤكد على جانب العمل، مع ضرورة ارتباط النظریة بدیننا اإلسال
  .)٥٥: ٢٠٠٩والمخالفي،

  
  :مفهوم المختبر

  :  لقد أوردت األدبیات المختلفة العدید من المفاهیم للمختبرات منها   
أن المختبر عبارة عن المكان الذي یمكن أن یتم فیه التجریب ) ١٠٠: ٢٠٠٨(نبهان ذكر   

  .والمشاهدة واالستنتاج
بأنه عبارة عن العملیة أو مجموعة العملیات التي ) ٦٨: ٢٠٠٥(حطابعرفه كل من شاهین و و    

  .یقوم بها الفرد في حدود معینة؛ لتوضیح أو استقصاء معرفة ما عن طریق العمل
  .عرفه بأنه مكان مجهز إلجراء التجارب العلمیةف) ٤٤٢: ٢٠٠٨(أما خطابیة   
التجهیزات والمواد واألجهزة الموجودة في مكان معین، بأنه ) ١٣٠: ٢٠٠٧(عرفه محمدبینما    

  .والتي یمكن أن تستخدم داخل هذا المكان أو خارجه؛ للقیام باألنشطة العلمیة
ومن خالل التعاریف السابقة ترى الباحثة أنها تركز على أن المختبر محدود بمكان معین؛    

في حین أن المفهوم الحدیث للمختبر ال یقتصر على ذلك فحسب، فلقد  إلجراء األنشطة المعملیة،
  .أصبح باإلمكان إجراء التجارب في بیئات مختلفة سواء كانت حقیقیة أو افتراضیة

البیئة التي تتم فیها ممارسة " بأنه للمختبر) ٢٠٠٩(عبد الفتاح تعریف وتتفق الباحثة مع   
واء توضیحیة أو استكشافیة وذلك للوصول إلى المعارف األنشطة والتجارب المعملیة بنوعیها س

الجدیدة، وتنمیة المهارات، واكتساب االتجاهات العلمیة وتنمیة المیول العلمیة، واكتساب عملیات 
العلم، وتنمیة مهارات البحث العلمي سواء في معمل حقیقي أو معمل افتراضي تخیلي، مع توافر 

  .١٣٧ص "دة واآلمان المعملياألجهزة واألدوات والوسائط المتعد
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  :أهداف مختبرات العلوم
ما ذكرها تسعى مختبرات العلوم إلى تحقیق عدة أهداف من خالل األنشطة التي تتم فیها، منها    

  ):٢٨٤: ٢٠٠٢(كل من النجدي وسعودي وراشد
  :في المجال المعرفي   

  .تشجیع النمو المعرفي .١
  .تعزیز المفاهیم العلمیة .٢
  .حل المشكالتتطویر مهارات  .٣
  .بتكاريتنمیة التفكیر اإل .٤
  .زیادة فهم العلم واألسالیب العلمیة .٥

  :في المجال األدائي   
  .تطویر مهارات األداء في األبحاث العلمیة .١
  .تطویر مهارات تحلیل المعلومات البحثیة .٢
  .تصالتطویر مهارات اإل .٣
  .تطویر مهارات العمل مع االخرین .٤

  :في المجال الوجداني   
  .التجاهات اإلیجابیة نحو العلمتنمیة ا .١
  .تشجیع اإلدراك اإلیجابي على الفهم والتأثیر على اآلخرین .٢
  .   تنمیة بعض القیم كالدقة واألمانة العلمیة .٣

من خالل ما سبق یمكن إدراك أن مختبرات العلوم تهدف إلى تنمیة الطالب في جمیع    
  .المجاالت المعرفیة واألدائیة والوجدانیة

  
  :برات العلومأهمیة مخت

ُتولي االتجاهات الحدیثة المختبر وأنشطته العملیة المرافقة له أهمیة كبیرة؛ لما لها من دور    
: ٢٠٠١عطا اهللا، .(ي لمناهج العلومبارز في تدریس العلوم، وارتباطه الوثیق بالمحتوى المعرف

٣٤٠.(  
  :العلوم تتمثل فیما یلين أهمیة مختبر فإ) ١٨١ :٢٠٠٥(كل من شاهین وحطاب حسب رأيو     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  13 
 

  .یساعد على زیادة فهم الطالب لطبیعة العلم، وأهمیة التجریب العملي ودوره فیه .١
  .یضفي الواقعیة على بعض المعلومات واألفكار النظریة، ویوفر الخبرة المباشرة للطالب .٢
التدرب على استخدام األجهزة الرئیسة الموجودة في مختبر العلوم، والتعرف على  .٣

  .ا وتركیبهاتصمیمه
التدرب على االحتیاطات الالزم اتباعها أثناء التجریب العملي، وكیفیة التغلب على  .٤

  .الصعوبات التي قد تتواجد أثناء التجریب
  .تعوید الطالب على سلوك بعض العادات الحسنة من خالل العمل المخبري .٥
  . اهتمامهم تنمیة االتجاهات العلمیة للطالب، وحب العلم، وٕاثارة میولهم، وتنمیة .٦
 .رسوخ المعلومات التي یتعلمها الطالب من خالل العمل المخبري .٧

  :مایليألهمیة إلى ما سبق من ا) ١٦١ :٢٠٠٥(زیتون أضافو    
المناسبة، كما في المهارات الیدویة، ) العملیة(إكتساب الطالب المهارات العلمیة .٨

  .، واالجتماعیة)التعلیمیة(واألكادیمیة
ارات عملیات العلم األساسیة والمتكاملة، كالمالحظة، والقیاس، مه) وممارسة( إكتساب .٩

  .والتصنیف، والتنبؤ، واالستدالل، وضبط المتغیرات
 . یتیح للطالب فرص التعلم الذاتي  .١٠

ستغنى عن مختبرات العلوم في تدریس مواد العلوم؛ وذلك ومن هنا ترى الباحثة أنه ال یمكن أن یُ    
طتها العملیة والتجریب المتعلقة بها، بحیث ال د وأنشین محتوى هذه المواللتكامل والترابط الموجود ب

  .یمكن أن ُیستغنى بأحدهما عن األخر
  

  :مواصفات مختبرات العلوم
  ):٢٣٧: ١٤٢٨(من أهمها ما ذكرها نورلمختبر العلوم عدة مواصفات أساسیة    

  .أن یكون في الدور األرضي .١
  .م، وأرضیته غیر زالقة٣والیقل ارتفاعه عن أن یكون واسعًا، یسهل التحرك فیه،  .٢
  .وجود مخرج للطوارئ، مع توافر أجهزة األمن والسالمة في المختبر .٣
  .ث في المختبردأن یكون النصف العلوي من الباب من الزجاج الشفاف؛ لمراقبة ما یح .٤
  .وجود تهویة جیدة .٥
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  .فر المواد اإلسعافیة الالزمةاتو  .٦
  .حول كل جهاز أو طاولة عملترك منطقة عمل التقل عن متر  .٧
  .ال یقل عرضه عن متر ونصف، باالضافة إلى وجود ممرات فرعیة وجود ممر رئیس .٨
  .أن یكون ارتفاع الخزنات في مستوى ارتفاع النظر، لیتم الوصول إلیها بسهولة .٩
 .زمة في المختبرفر األجهزة واألدوات العلمیة الالاتو  .١٠

  
  :معوقات استخدام مختبرات العلوم

شاهین كل من منها ما ذكرها  ستخدام مختبرات العلوم،الك العدید من المعوقات الهن   
  ):١٨٣: ٢٠٠٥(وحطاب
  .عدم وجود غرفة خاصة للعمل المخبري، أوضیق المساحة المخصصة للمختبر .١
  .فر الخدمات األساسیة في المختبر من ماء، وكهرباء، وغاز، وصرف صحياعدم تو  .٢
  .مخبریة مناسبةعدم وجود أثاث وتجهیزات  .٣
  .فر متطلبات السالمة العامة من طفایة حریق وخزانة إسعافات أولیةاعدم تو  .٤
انخفاض صالحیة التجهیزات المخبریة المتوافرة، مما یعیق إجراء التجارب، أو یعطي نتائج  .٥

  .عكسیة تفقد الطالب الثقة بالعمل المخبري
علومات التي تعلمها مما یجعل المالتطبیق العملي بعد مرور وقت على شرح الدرس نظریًا،  .٦

  .نسیانللالطالب عرضة 
  .ضعف المقدرة لدى المعلم على توظیف التجهیزات المخبریة .٧
  .قصر الوقت المخصص للحصة العملیة .٨
  .اكتظاظ المختبر بالطالب مما یعیق العمل .٩
  .عدم المحافظة على النظافة والنظام داخل المختبر .١٠

  :المعوقات التالیة) ٣٤٣: ٢٠٠١(عطا اهللا وذكر 
ألجهزة التعلیمیة االتكلفة المالیة العالیة التي یحتاجها تأسیس المختبر، وتجهیزة بالمواد و  .١١

  .الالزمة
بعض أنواع العمل المخبري قد یحمل خطورة على كل من الطالب والمعلم، مثل تفاعالت  .١٢

 .الحموض المركزة مع المعادن
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  :تبرات العلوم مایليوترى الباحثة أن من معوقات استخدام مخ   
  .استخدام المعلم طرائق تدریس ال تعتمد على مختبر العلوم، كالمناقشة والمحاضرة .١٣
المختبر بأعمال إداریة آخرى، أو عدم رغبته في تجهیز ما یطلب منه في  فنيانشغال  .١٤

  .المختبر
  .تركیز محتوى مناهج العلوم على الجوانب النظریة .١٥
 .بالنسبة لكثافة محتوى مناهج العلوم قلة الحصص المخصصة لمواد العلوم .١٦

  .ستخدام تقنیات التعلیم المناسبة في مختبرات العلومانفة الذكر بآلمعوقات وأنه یمكن تالفي ا   
   

  :education techniques)(تقنیات التعلیم: المبحث الثاني
یشهد العالم الیوم تقدمًا كبیرًا في مجاالت التعلیم ومن أهمها تقنیات التعلیم، والتي تهدف إلى    

وٕاثراء المواقف التعلیمیة  ،توظیف كل المصادر البشریة والمادیة لحل مشكالت النظم التعلیمیة
  )٩: ١٤٣١حسین، .(المختلفة ودعمها

ا قد استخدمت الطرق التعلیمیة المحسوسة، التي یمكن وعند النظر في التربیة اإللهیة ُیالحظ أنه   
إللهیة قد نحت في تعلیمنا نحن التعلیمیة، مما یدل أن التربیة اأن تندرج الیوم تحت مسمى التقنیات 

البشر إلى طرق حدیثة ومؤثرة، وأكثر فاعلیة من التعلیم المعتمد على الجوانب اللفظیة 
  )٧٢: ٢٠٠١مدني،.(فقط
لعدد غیر قلیل من تقنیات التعلیم عند تعلیمه  rخدام الحبیب المصطفى محمد ومن ذلك است   

البیان (ألصحابه، مثل استخدامه لألشیاء الحقیقیة، والنماذج المجسمة، والعروض التوضیحیة
" مناسككم عنى خذوا:" قال rفقد جاء في شرح صحیح البخاري البن بطال أن الرسول  ، )العملي
 بن اهللا عن عبدِ ، وكذلك ما جاء في سنن أبي داود "أصلى رأیتمونى كما صلوا" أیضاً  rوقوله 
 ذهباً  وأخذ یمینه، في فجعَله حریراً  أخذَ  r اهللا نبي إن: یقول طالبٍ  أبي بنَ  عليَّ  سمعَ  أنه ُزَریر

والعبرة لیس بعدد التقنیات التي  ،"ُأمَّتي ُذُكورِ  على َحَرامٌ  هذینِ  إنَّ  ":قال ثم ِشَماِله، في فجعله
في تعلیمه ألصحابه، ولكن بتقریر فكرة االستخدام، لیكون في ذلك أسوة  rستعان بها سیدنا محمد ا

  )٣٤٠: ١٤٢٤سالم وسرایا، .(ى مر العصورعلون حسنة یقتدي بها المرب
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   :مفهوم تقنیات التعلیم
تقنیات التعلیم عبارة عن استراتیجیة ن فإ) ٢٤: ٢٠٠٧(كل من استیتیة وسرحان أير حسب    

  .متكاملة توظف مصادر التعلم البشریة وغیر البشریة لمواجهة مشكالت التعلیم
التوصل إلى حلول مناسبة للنظام  عن أن تقنیات التعلیم عبارة فقد رأى) ١٤: ١٤٣١(أما األمین   

مكانات المتاحة لتحقیق هدف التعلیمي، عن طریق التخطیط والتنفیذ والتقویم واالستفادة من اإل
  .معین
كل ما یؤدي إلى تقریب المعنى للمتعلم من وسائل وأدوات وٕاشارات " أنها ذكركما     

  .   ١٤ص"جسدیة
بأنها تفاعل منظم بین كل من العنصر البشري واألجهزة واألدوات ) ١٧: ٢٠٠٢(وعرفها الحیلة   

بهدف تحقیق األهداف التعلیمیة، أو حل المشكالت والمواد التعلیمیة التي تدخل في عملیة التعلم، 
  .التي تواجه عملیة التعلیم

أن تقنیات التعلیم عبارة عن الوسائل واألجهزة التي ) ١٢: ٢٠٠٥(ى كل من الل والجنديأر و    
  .یستخدمها المعلم بشكل مناسب وفعال في العملیة التربویة

مع بعضها البعض وفق نظام محدد، وهذه  عدة عناصر تتفاعل" بأنها) ١٤٣٠(وعرفها سكتاوي   
  .  ٤٠ص"العناصر هي اإلنسان واألجهزة والمواد واألفكار واألسالیب

جمیع المواد واألجهزة التي یستخدمها المعلم أو الدارس لنقل " بأنها عرفهاف )١٤٣٠(اللقماني أما   
   .١٠ص"المحتوى سواء داخل الفصل أو خارجه بهدف تحقیق التعلم وبلوغ أهدافه

مما سبق ترى الباحثة أن تقنیات التعلیم عبارة عن منظومة متكاملة من المواد واألجهزة وطرائق    
علم أو المتعلم بطریقة فاعله؛ لتحقیق األهداف التعلیمیة المنشودة، التدریس، التي یوظفها كل من الم

  .وحل مشكالت التعلیم
  

  :أهمیة تقنیات التعلیم
ل وٕایجابي في الموقف عالتقنیات التعلیم أهمیة كبیرة في العصر الراهن؛ لما لها من دور ف   

  )٢٩: ١٤٢٩إبراهیم، :(ت التعلیم ما یليالتعلیمي، ومن دواعي األهتمام بتقنیا
  .طالبعداد الأتواجه الزیادة المضطردة في  .١
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تزید من تقبل الطالب للموقف التعلیمي وللمادة الدراسیة، وتزید من دافعیته على اإلنجاز،  .٢
  .وبقاء المعلومات

  .تزید من التفاعل البشري مع مصادر التعلم المتنوعة .٣
ذلك لتوظیف تلك التقنیات في تحول التقنیات المتطورة العالم إلى قریة إلكترونیة صغیرة؛ و  .٤

  .تسهیل عملیة االتصال
  .طالبتقضي على مشكلة الفروق الفردیة بین ال .٥
تغیر تقنیات التعلیم من دور المدرسة، حیث تصبح أكثر فاعلیة في إنتاج طالب متقن  .٦

  .للتعلیم، ومفید لبیئته ووطنه
األنشطة والوسائل ترسم التقنیات مخططًا لمنظومة الدرس، من المحتوى وطرق التدریس و  .٧

  .     والتقویم والتغذیة الراجعة لتحقیق األهداف المحددة
  .تطبق النظریات التربویة والنفسیة بشكل یخدم العملیة التعلیمیة .٨
  .  تساعد على تحلیل المشكالت التعلیمیة، وٕایجاد حلول لها .٩

  
  :  أهمیه تقنیات التعلیم في مختبرات العلوم

رسیة التي توظف أهمیة كبیرة في تدریس العلوم، ومن أكثر المرافق المدتقنیات التعلیم لها    
، مما یساعد على توفیر خبرات حسیة متعددة ومتنوعة، تعتبر أساسًا مو مختبرات العلتقنیات التعلیم 

  ).١٨٠: ٢٠٠٥شاهین وحطاب، .(العلمیةلفهم الكثیر من الحقائق والمعلومات والتطبیقات 
سعودي و  ریس العلوم ما ذكره كل من النجديؤدیها تقنیات التعلیم في تدومن األدوار التي ت   

  ):٣٢١: ٢٠٠٢(وراشد
إن التطور السریع في العلم والحضارة اإلنسانیة : توفیر خبرات بدیلة عن الخبرات الواقعیة .١

والحاجة إلى تطویر المناهج الدراسیة بما یواكب هذا التطور؛ من أجل تربیة جیل قادر 
الواقع الفعلي مستفیدًا من العلم الحدیث، یجعل من الضروري تعریض الطالب على تطویر 

إلى خبرات قد تبعد قلیًال أو كثیرًا عن خبراتهم الیومیة، وذلك من خالل االستعانة بتقنیات 
التعلیم المختلفة لتوفیر تلك الخبرات الالزمة، واكتساب الطالب المعارف والمهارات 

  .رة سلیمةواالتجاهات المطلوبة بصو 
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حیث یعتبر اكتساب الطالب للمدركات العلمیة : تكوین المدركات العلمیة بصورة صحیحة .٢
من األهداف الرئیسة لتدریس العلوم، والتي یمكن من خالل تقنیات التعلیم ربط المجرد 

  .  بالمحسوس لتكوین تلك المدركات بشكل سلیم في عقول الطالب
حیث تعتبر المالحظة والتجریب من : ومهاراتهالتدرب على أسالیب البحث العلمي  .٣

العملیات الرئیسة في العلوم والتي یمكن االستعانة بتقنیات التعلیم المناسبة ألداء هذه 
 .العملیات

حیث یتم تعلم المهارة من خالل مشاهدة نموذج  لآلداء وممارسة : إنماء المهارات العملیة .٤
 .بتقنیات التعلیم الالزمة لهما هذا األداء، وكال األمرین یتطلب االستعانة

حیث تتیح تقنیات التعلیم فرصة أكبر : المساعدة في مواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین .٥
 .لجمیع الطالب لالستفادة من عملیة التعلیم

حیث تساعد تقنیات التعلیم على جذب أنتباه الطالب : جذب االنتباه وتشویق الطالب .٦
 .  واالحتفاظ بنشاطهم

فمثًال عرض جهاز معین على الطالب یوفر تصورًا سلیمًا للجهاز دون : الوقت توفیر .٧
 .الحاجة إلى إضاعة وقت كبیر في شرحة

وترى الباحثة أن تقنیات التعلیم تساعد الطالب على تكوین إتجاهات إیجابیة نحو مواد العلوم،    
  .    اإلخالقیة الحسنة وتزید من دافعیتهم لتعلمها، وتساعدهم أیضًا على تنمیة بعض القیم

  
  :  أسباب استخدام تقنیات التعلیم في مختبرات العلوم

سعودي و  النجديكل من  حسب رأيتكتسب تقنیات التعلیم في تدریس العلوم أهمیة خاصة    
  :ترجع لألسباب التالیة) ٣٢٠: ٢٠٠٢(وراشد

  :صعوبة توافر الواقع المطلوب دراسته، بسبب عدة أمور من أهمها. ١
فال تتوافر الخبرة المباشرة فیه مثل أخطار استخدام القنبلة الذریة، أو لحدوثها : ندرة الواقع  .أ 

  .في فترات زمنیة متباعدة مثل ظاهرة كسوف الشمس
فدراسة تطور الحیاة على الكرة األرضیة ال یمكن أن تأتي : بعد الواقع الزماني أو المكاني  .ب 

  .عن طریق الخبرة المباشرة

  .لغاز سام أمر خطیر بالنسبة له طالبفتعریض ال: في مجال الواقع طالبلخطورة تواجد ا  .ج 
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بانتاج سالالت نباتیة أو حیوانیة أمرًا قد ال یمكن  طالبفقیام ال: الجهد المبذولبر ك  .د 
  .تحقیقه

  :صعوبة االستفادة من الواقع المباشر؛ وذلك بسبب. ٢

  .جسام السریعةمثل دراسة حركة األ: سرعة وقوع الظاهرة المطلوب دراستها  .أ 
فعرض جهاز ال سلكي : قد یشمل الواقع تفاصیل تشتت انتباه الطالب عن النقاط المطلوبة  .ب 

  .في صورته الحقیقة قد ال یفید كثیرًا في فهم كیفیة عمله والمبادئ التي بني علیها
فقد یكون الواقع صغیرًا بحیث ال یمكن دراسته : صغر أو كبر الواقع عن الحد المطلوب  .ج 

ق الخبرة المباشرة مثل دراسة تركیب الذرة، أو قد یكون أكبر من أن تدرك أبعاده عن طری
  .المختلفة الدراسه المباشرة مثل دراسة الكون المحیط بنا

من الضروري تدریب الطالب على تصمیم التجارب : تدریب الطالب على التصمیم التجریبي. ٣
  . حث العلمي من أهداف تدریس العلوموتنفیذها، حیث یعتبر تدریب الطالب على أسالیب الب

  :وترى الباحثة أن من األسباب التي تستدعي استخدام تقنیات التعلیم في مختبرات العلوم ما یلي   
  .لطالبلفي حل مشكلة األعدد الكبیرة  أنها تساعد .٤
التي یصعب تنفیذها إما لتكلفتها العالیة أو  المعملیة أنها تساعد في إجراء التجارب .٥

  .ألستغرقها فترة زمنیة طویلة
  

  :معوقات استخدام تقنیات التعلیم في مختبرات العلوم
و تعیق استخدام تقنیات التعلیم في تدریس العلوم بشكل كلي أ التي هنالك العدید من المعوقات   

  ):١١٩: ١٤٢٨(جزئي، منها ما ذكرها زاید
  .الساعات المخصصة لتدریس العلوم عدم كفایة .١
  .الروتین اإلداري بالمؤسسة التعلیمیة، مما قد یعقد عملیة اقتناء المعلم لتقنیات التعلیم .٢
 . عدم وجود الحوافز المادیة للمعلمین من أجل استخدام تقنیات التعلیم وابتكارها .٣

  :العلوم ما یليوترى الباحثة أن من معوقات استخدام تقنیات التعلیم في مختبرات    
 .قلة الدعم المالي المخصص لتقنیات التعلیم .٤
  .محدودیة خبرة كل من معلم العلوم أو فني المختبر بكیفیة استخدام تقنیات التعلیم .٥
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 .الخوف من تلف تقنیات التعلیم عند استخدامها في مختبرات العلوم وتحمل مسئولیتها .٦
 .یزید من األعباء الملقاة على المعلم االعتقاد بأن استخدام تقنیات التعلیم في المختبر .٧
 .قلة وعي معلم العلوم بأهمیة استخدام تقنیات التعلیم .٨

  :ما یلي) ١٢٠: ١٤٢٨(قترح زایداوللتخلص من المعوقات السابقة    
إعادة تأهیل المعلمین من خالل وضع خطة للتأهیل والتعلیم المستمر وتنظیم دورات  .١

  .التعلیم ودورها االیجابي في تحقیق التعلم الجید والمثمرتدریبیة توضح أهمیة تقنیات 
توعیة العاملین في مجال التعلیم بحتمیة مواكبة التطور التقني لوسائل التعلیم؛ لیتحقق  .٢

  .التمكن المعلوماتي الذي البد منه لمواجهة ثورة المعلومات في العصر الحالي
ي المدارس التعلیمیة، وتخصیص قاعات قیام المؤسسات التعلیمیة بتوفیر تقنیات التعلیم ف .٣

  . نموذجیة معدة الستخدام التقنیات التعلیمیة
  .تخصیص میزانیات للمؤسسات التعلیمیة توجه للتقنیات التعلیمیة .٤
  .یبتكرون وسائل جدیدة نین الذیمنح مكافأت مادیة تشجیعیة للمعلم .٥
للتغلب على الصیغ إیجاد صیغ إداریة تسهل عملیة شراء أو اقتناء تقنیات التعلیم؛  .٦

 .الروتینیة المعقدة
اسـتخدامها فـي مختبـرات  أسبابوبعد التعرف على تقنیات التعلیم من حیث مفهومها، وأهمیتها، و    

العلوم، ومعوقـات اسـتخدامها فـي مختبـرات العلـوم، یـتم التطـرق إلـى بعـض المـواد واألجهـزة التعلیمیـة 
 .رات العلوم في ضوء تقنیات التعلیموطرائق التدریس التي یمكن أن تستخدم في مختب

  
  :المواد التعلیمیة

المادة العلمیة أو المعلومات سواء كانت مرسومة أو " المواد التعلیمیة بأنها) ١٤٣١(مینعرف األ   
    .٩٧ص"مكتوبة أو مرسومة ومكتوبة ومرئیة ومسموعة

وترى الباحثة أن المواد التعلیمیة تختلف في أسلوب عرضها، فمنها من تعرض مباشرة من غیر   
النماذج، والصور المادة التعلیمیة، مثل العینات، حاجة إلى جهاز یتم من خالله عرض محتوى 

الشفافیات،  الشرائح، التعلیمیة، ومنها من الیمكن عرض محتوها إال من خالل أجهزة معینة مثل
  . االفتراضیة المحوسبة، والمختبرات المختبراتنترنت، لوسائط المتعددة، اإلا

     :ومن المواد التعلیمیة ما یلي   
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  :العینات
ة لم یحدث فیها أي تغییر عما هي في الطبیعة، وٕانما تمثل یهي عبارة عن أشیاء حقیق   

  )٢٣٥: ٢٠٠٢ الحیلة،.(ي الصفات والخصائصالمجموعة أو النوع التي تنتمي إلیه ف
 سعوديو  النجدي:(وتقسم العینات من حیث طریقة حفظها إلى قسمین رئیسین هما   

  )٣٥١: ٢٠٠٢وراشد،
عینات تحفظ دون إجراء تغییر علیها، مثل حفظ عینات من األسماك الحیة في : القسم األول

  .حوض األسماك
  :عینات یحدث تغییر في حالتها ألسباب منها: القسم الثاني

استخدام العینة، فمثًال ال یمكن اخضاع العقرب أو الثعبان للفحص المباشر وهما خطورة  .١
  .في حالة حیة

صعوبة حفظ العینة لمدة طویلة بحالتها الطبیعیة، فبعض العینات تحتاج إلى جوًا خاصًا  .٢
فیتم  اتلمعیشتها یصعب توافره في مختبرات المدرسة، مثل الفراشات، وبعض أنواع النبات

  .تحنیطها
 .التي تموت واستخدامها فیما بعد) كالبرمائیات والطیور والحشرات(االستفادة من الحیوانات .٣

وتعتبر العینات من المواد التعلیمیة واسعة االستخدام، فهي من مصادر المعرفة التي تعتمد على    
 الخبرات الحسیة، ویمكن التعرف على خصائص بعض المواد من خالل إجراء التجارب على عینة

  ) ٢٣٦: ٢٠٠٢الحیلة، . (منها في المختبر
 سعوديو  النجدي :(وینبغي مراعات بعض األسس عند استخدام العینات في تدریس العلوم هي   

  )٣٥٢: ٢٠٠٢، وراشد
تصنیف العینات وفق نظام معین لیسهل تناولها ودراستها بسهولة، فمثًال تصنیف النباتات  .١

  .ینات ترتیبها وترقیمهاإلى زهریة وال زهریة، ثم یلي تصنیف الع
كتابة البیانات التفصیلیة للعینة لیتم التعرف علیها، فمثًال إذا كانت طائرًا یكتب تاریخ  .٢

الحصول علیه، وأماكن تواجده، وأهمیته االقتصادیة، وفصیلته التي ینتمي إلیها، وتأثیره 
  .على البیئة

، عن طریق االستعانة )ة للعینةالبیئة الطبیعیة الكامل(بالكل) العینة(توضیح عالقة الجزء .٣
بمواد معینة، فمثًال عند عرض عینات من الصخور الناریة أو الرسوبیة أو المتحولة، یجب 
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أن تعرض معها الرسوم التي تبین طبقات األرض، ونوع الصخور التي توجد في كل من 
القتها هذه الطبقات؛ حتى یتعرف الطالب على عمق الطبقة التي استخرجت منها العینة وع

  .بغیرها من الطبقات
 .   أن یتیح المعلم لطالبه الفرصة لفحص العینات بأنفسهم .٤

  
  :ممیزات العینات

العینات مواد حقیقیة لیست تقلیدا، ولذلك تسهم في تزوید الطالب بخبرة سهلة ومباشرة، ومن    
  ):١٠٨: ١٤٢٩إبراهیم وطه، :(نات ما یليممیزات العی

  .التي ال تتوافر طوال العامتوفر األشیاء الموسمیة  .١
  .توفر األشیاء نادرة الوجود أو الغالیة .٢
  .تتیح فرصة للطالب للدراسة في البیئة الطبیعیة للعینة مثل عینة األسماك في حوض مائي .٣
تساعد على دراسة العینات الخطرة في بیئتها الطبیعیة بعد تحنیطها أو إحكام حركتها مثل  .٤

  .األفعى
  .  ق لألشیاء أو أجزاء منهاتعمل على الفحص الدقی .٥

  
  :   عیوب العینات

  )١٢٢: ٢٠٠٨عطیة، :( یوب تتمثل فیما یليكما وأن للعینات ممیزات فإن لها ع   
  .فر في المختبر أو یتسع لهااأن العینات تحتاج إلى عملیات حفظ  وتصنیف، قد ال تتو  .١
  .صعوبة الحصول على بعض العینات، كبعض أنواع الصخور أو األحجار .٢
  .خطورة االحتفاظ ببعض العینات كالمواد المتفجرة .٣
قد یؤدي استخدام بعض العینات إلى تلوث بیئة الدراسة إن لم یَؤمن المعلم الشروط الالزمة  .٤

 .لتالفي ذلك وخاصة العینات الغازیة أو السائلة
ومن عیوب العینات أیضًا سهولة تلف بعض العینات إن لم یتم حفظها بشكل جید، أو مع    

  .عاقب الزمن علیها كعینة الفراشاتت
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  :النماذج 
عبارة عن مجسم مشابه للشيء في الحقیقة، بحیث یكون أصغر منه كنموذج المجموعة الشمسیة    

أو الكرة األرضیة، أو أكبر منه كنموذج الذرة، وقد یكون مساویًا للشيء الحقیقي في الحجم كنموذج 
  )٩٥: ١٤٢٨زاید، .(قع بأبعاده الثالثةالمیزان، ومن أهم مایمیز النموذج أنه یمثل الوا

تقلید مجسم للشيء بطریقة مفصلة أو مبسطة " بأنها) ١٤٢٨(عرفها كل من سویدان ومبارزو    
  .٧٩ص" سب معینة سواء بالتكبیر أو التصغیر أو التبسیطنبحیث الیتقید ب

  ):٣٤٩: ٢٠٠٢، وراشد سعوديو  النجدي :(وللنماذج أنواع عدة هي   
للتعرف على كنه الشيء أو  تستخدم في تدریس العلوم عادة: نماذج الشكل الظاهري .١

وصف صفاته الخارجیة التي غالبًا ما تكون ممیزة له، مثل غواصة أو جناح 
  ).لتوضیح قاعدة برنولي وتطبیقاتها في حالة الغازات(طائرة

تستخدم إلظهار التركیب الداخلي في مكان القطع العرضي، : نماذج القطاعات العرضیة .٢
  .مثل قطاع عرضي في ساق حدیث

تستخدم إلظهار التركیب الداخلي في مكان القطع الطولیة، مثل : القطاعات الطولیةنماذج  .٣
  .قطاع طولي في زهرة كاملة

تستعمل لتوضیح عالقات الشيء وارتباطها ببعضها البعض، وتتمیز : النماذج المفتوحة .٤
  .بإمكانیة نزع أجزائها وٕاعادة تركیبها، مثل نموذج أماكن أغلفة الزهرة

وتستعمل لتوضیح كیفیة عمل شيء معین أو تشغیله، مثل نموذج : لةالنماذج الشغا .٥
  ).المائي(المكبس الهیدرولیكي

  
  :ممیزات النماذج

  ):١٠٤: ١٤٢٩ إبراهیم وطه،:(زات التالیةممیلتستخدم النماذج في العملیة التعلیمیة، وذلك ل   
  .تعد بدیلة للخبرة الحقیقیة ألنها تقلید للواقع .١
  .المفاهیم التي ینفرد إدراكها باالعتماد على اللغة وحدهاتساعد على توضیح  .٢
تساعد على التغلب على الصعوبات المتعلقة بحجم الشيء المطلوب دراسته سواء كانت  .٣

  .كبیرة الحجم أو صغیرة الحجم
  .الموضوع مثل تركیب أجهزة جسم اإلنسان قیدتتغلب على الصعوبات المتعلقة بدرجة تع .٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  24 
 

  .ت المجردة، مثل اإلنقسام الذريتساعد على فهم العالقا .٥
 . تسهل من دراسة موضوعات بعیدة الزمان أو المكان، مثل الدیناصورات .٦

  
  :عیوب النماذج

  : ما یليك كما وأن للنماذج ممیزات فإن لها عیوب   
قد یعطي للطالب تصورات خاطئة عن الحجم الحقیقي للشيء الذي یمثله النموذج، ویمكن  .١

  .مقدار اختالف حجم النموذج عن الشيء الحقیقي حل ذلك عن طریق توضیح
قد ال یوضح النموذج البیئة الحقیقة المحیطة بالشيء الذي یمثلة، ویمكن حل ذلك بأن  .٢

  .یرفق مع النموذج صور للشيء في بیئته
وحتى یتم استخدام النماذج بفاعلیة في تدریس العلوم، وتحقیق األهداف المرجوه من استخدامها    

  )١٣٦: ١٤٣١حسین، :(ألسس التالیةا یتم اتباع
االعتناء بإبراز ما یوجد من تشابه واختالف بین النماذج وبین األشیاء الحقیقیة؛ لتجنب  .١

تعریض الطالب لمدركات وتفسیرات خاطئة، وتعویض القصور الموجود في النماذج بمواد 
  .تعلیمیة أخرى

أن یكون حجم النماذج مناسبًا، بحیث یستطیع كل طالب أن یراها بوضوح من مكانه،  .٢
ولذلك یفضل الحجم الكبیر للنماذج، مع توضیح االختالف في الحجم بین النماذج واألشیاء 
الحقیقیة، والسماح للطالب بالمشاركة لیس فقط في فحصها أو تشغیلها، وٕانما أیضًا في 

  . اختیارها وٕانتاجها
دید األهداف المتواخاة من عرض النماذج، حتى التكون لمجرد استعمال تقنیات التعلیم تح .٣

  . في الدرس فحسب
ال یفضل استخدام النماذج إذا كان باالمكان الحصول على العینات الحقیقیة واستخدامها  .٤

  .في الدرس
  .رحاختیار الوقت المناسب لعرض النماذج، حتى ال تشوش وتشتت تركیز الطالب عن الش .٥
أن یهتم معلم العلوم بالتقویم الدائم ألثر استخدام النماذج، ومدى فاعلیتها في الدرس،  .٦

     .وتحقیقها لألهداف المرجوة، لیتبین جوانب القوة والضعف في استخدامها
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  :الصور التعلیمیة
ة من تمثیل وتجسید لما تشهده العین في مشهد معین، وتعتبر الصور الفوتوغرافی" هي عبارة عن   

ضوئي نوع الصور الثابتة، ویتم إنتاجها بعملیات التصویر الضوئي بواسطة كامیرا التصویر ال
مراد "(وطبعه على ورق التصویر الخاص بالصور الضوئیة هوالفیلم السلبي، ویتم تحمیض

  ).٤٠١: ١٤٣٢عبدالحمید وحسین، و 
  

  :مزایا الصور التعلیمیة
الصور التعلیمیة سواء كانت فوتوغرافیة أو صور المجالت والكتب، تعتبر وسائط مرئیة ذات    

ممیزات  بعدین، تمثل الشيء في الحیاة الواقعیة دون تشویه أو تحریف، ومن أهم
  )٢٤٢: ١٤٢٧سالمة، :(استخدامها

  .رخیصة الثمن، وسهلة االستخدام، حیث یمكن أستخدامها بدون جهاز .١
  .ساعد الطالب على التعلم بسهولةمما یوالخبرات اللفظیة إلى المادیة،  انيتمثیل المع .٢
یمكن أستخدامها لتعلیم الفئات التي ال تحسن القراءة مثل األمیین واألطفال قبل سن  .٣

  .الدراسة؛ ألنها تساعد في فهم موضوع الدراسة دون الحاجة إلى لغة لفظیة
  .تؤدي إلى تشویق وشد انتباه الطالب .٤
  .الوقت الالزم لتوضیح بعض المفاهیم التي یحتاجها المدرس لشرحها لفظیاً تختصر  .٥

  
  :عیوب الصور التعلیمیة

یوبها ألنها تختلف عن الواقع، ومن ع ؛نفسهإن الصور التعلیمیة مشابهة للواقع، ولیس الشيء    
  )١١٥: ١٤٢٩إبراهیم وطه، :(ما یلي
أصغر أو أكبر  ، فقد تكونمساحة الواقعختالف  المساحة، فالصورة لیست دائمًا بنفس ا .١

  .من الواقع
العرض الجزئي، فالمصور یختار جزءًا من واقع الشيء لیقوم بتصویره، وال تمثل الشيء  .٢

  .بأكمله
  .الصورة شكلها مسطح لواقع مجسم .٣
  .تهتم بالجانب البصري فقط من الواقع، وتعزل الحواس األخرى، مثل الروائح والحرارة .٤
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 .مرحلة من مراحل حركة الشكلالصورة تثبت  .٥
وترى الباحثة أنه یجب توضیح الفرق للطالب بین صورة الشيء وما هو علیه في الواقع؛ حتى    

ال تتكون لدیهم أفكار خاطئة، وكذلك تعرض الصور للتمزق أو التلف یعتبر أیضًا من عیوب 
  .      الصور التعلیمیة

  
  :الشرائح

ملم ٣٥أبیض وأسود تلتقط بواسطة كامیرا التصویر الفوتوغرافي صور شفافة ملونة أو عبارة عن   
كل صورة على حدة بعد أن یتم تحمیضها، ثم یتم  عن طریق استعمال فیلم إیجابي، بحیث تقص

: ٢٠٠٥بني دومي والعمري، .(الزجاج وضعها داخل إطار من البالستیك أو الورق المقوى أو
١٥٠.(  
ل عینات حقیقیة مِ حْ ى بالشرائح المجهریة عبارة عن قطع شفافة تَ كما یوجد نوعًا من الشرائح تسم   

لكائنات حیوانیة أو نباتیة، یسهل تلفها وفقد عناصرها بسبب سوء االستخدام أو نتیجة لتأثیر الضوء 
أو الحرارة، ولذلك یتم تحویلها بواسطة الكامیرا إلى شرائح فوتوغرافیة، باستخدام فیلم إیجابي 

  )   ٣٣٥: ١٤٢٧سالمة، .(حساس
  

  :ممیزات الشرائح
  )٣٧٢: ٢٠٠٢الحیلة، :(ح بما یليز الشرائوتتمی   

  .رخیصة الثمن، وسهلة االنتاج .١
  .تعمل على إثارة دافعیة الطالب، وحفزهم على متابعة الدراسة .٢
  .تزوید الطالب بمعلومات متعلقة بالدرس بأسلوب مشوق .٣
الشرائح الناطقة یتزامن فیها صورة الشریحة ( في آن واحد تخاطب حاستي السمع والبصر .٤

، وبأسلوب علمي یجذب )تعلیق اللفظي المسجل على شریط كاسیتالمعروضة مع ال
  .االنتباه إلى العناصر المهمة في الموضوع

من ممیزات الشرائح إمكانیة إعادة ترتیب الشرائح بما یتناسب مع الموقف التعلیمي، أو استبدال و
  .إحدى الشرائح خصوصًا عند تلفها دون الحاجة إلى تغییر جمیع الشرائح
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  :لشرائحعیوب ا
  ).١٥٢: ٢٠٠٥بني دومي والعمري، : .(ا یليكما أن للشرئح ممیزات فإن لها عیوب تتمثل فیم   

  .سهولة إضاعة بعضها؛ ألنها وحدات منفصلة .١
  .سهولة خدشها .٢
  .سهولة تلفها عند تعرضها للحرارة أو الغبار .٣
  .تعطي صور ثابتة خالیة من الحركة .٤

  
  : الشفافیات

أو البالستیك الرقیق الشفاف تسمح بمرور الضوء ) acitate(األستیتصفیحة من " عبارة عن   
سم وتستخدم هذه الشفافیة للكتابة أو ٣٠×٢١من خاللها وتكون بمقاسات مختلفة أكثرها شیوعاً 

وتتخذ شكًال آخر من البالستیك ) OHP(الرسم علیها وتعرض بواسطة جهاز عرض الشفافیات
 :٢٠٠٥بني دومي والعمري، ".(م٣٠لي الذي یبلغ طوله حوا للكتابة أو الرسم علیه) رول(اللفاف
١٢١.(  
وتحتوي الشفافیة على محتوى معرفي لموضوع تعلیمي معین، قد یكون على شكل مادة مكتوبة،    

أو مادة مرسومة، أو مكتوبة ومرسومة معًا، وسمیت الشفافیة بهذا االسم ألنها معدة على جسم 
  ).٣٥١: ٢٠٠٢الحیلة، . (لجهاز العارض لهائیة الصادرة من اشفاف قابل الختراق األشعة الضو 

  )١٢١ :٢٠٠٥بني دومي والعمري، :(وللشفافیات ثالثة أنواع هي   
 :الشفافیات العادیة .١

وهي شفافیات بالستیكیة رقیقة التتحمل درجات الحرارة العالیة، یتم إنتاجها یدویًا    
  .باستخدام أقالم خاصة للكتابة أو الرسم علیها

 :الشفافیات الحراریة .٢
بالطرق الحراریة ولذلك فهي تتحمل  اعبارة عن رقائق بالستیكیة شفافة، یتم إنتاجه   

  . درجات حراریة أكثر من الشفافیات العادیة
 :الشفافیات المستقطبة .٣

وهي شفافیات عادیة یلصق علیها مادة تستقطب الضوء، ألظهار حركة وهمیة على    
ر حركة الدم في الجهاز الدوري، یتم وضع رقائق بالستیكیة شفافة الشاشة، فمثًال إلظها
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مستقطبة للضوء فوق األجزاء المرغوب إظهار حركتها في رسمة الجهاز الدوري، ویتم 
  . إظهارها من خالل جهاز االستقطاب الذي یركب على جهاز عرض الشفافیات

   
  ).٣٥٢: ٢٠٠٢الحیلة، ( :ممیزات وعیوب الشفافیات

الشفافیات العادیة بأنها سهلة اإلنتاج، وغیر مكلفة، كما أنه یمكن إجراء التعدیالت الالزمة  تتمیز   
إال أنها تستغرق وقتًا طویًال . من إضافة أو حذف لبعض التفاصیل عند الشف عن النسخة األصلیة

  . في إعدادها، وجودتها ال تضاهي الشفافیات المنتجة باآلآلت من حیث اللون والثبات
أما الشفافیات المنتجة باآلآلت فتمتاز بسرعة إنتاجها، وتحتاج إلى مهارة أقل شریطة أن تتوافر    

نسخة األصل المناسبة، إال أن ثمن البالستیك الحساس المستعمل فیها مرتفع نسبیًا، كما أن بعض 
ذلك اآلآلت المستخدمة في إنتاجها معقدة، وتحتاج إلى تدریب كاف لیتم استخدامها بنجاح، ك

  . یصعب أحیانًا تعدیل نسخة األصل المراد نسخها على هذه اآلآلت
  )١(ویمكن للباحثة توضیح ممیزات وعیوب الشفافیات من خالل الجدول رقم   

  )١(جدول
 یوضح ممیزات وعیوب الشفافیات

 

  العیوب  الممیزات  نوع الشفافیة

  
  

  الشفافیة العادیـــــــــة

  .طویًال في إعدادهاتستغرق وقتًا   .سهلة اإلنتاج

    .غیر مكلفة
جودتها ال تضاهي الشفافیات المنتجة 

  .باآلآلت من حیث اللون والثبات
یمكن إجراء التعدیالت الالزمة من 

إضافة أو حذف لبعض التفاصیل عند 
  .الشف عن النسخة األصلیة

  
ة ــــــــــــجـة المنتـــــالشفافی

  باآلآلت

البالستیك الحساس المستعمل فیها ثمن   .سرعة إنتاجها
  .مرتفع نسبیاً 

تحتاج إلى مهارة أقل شریطة أن تتوافر 
  .نسخة األصل المناسبة

  .بنجاح مدَ خْ ستَ لتُ  اج إلى تدریب كافتحت

یصعب أحیانًا تعدیل نسخة األصل المراد 
  .نسخها على هذه اآلآلت
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ظهر مصطلح الوسائط المتعددة في بدایة السبعینات من القرن العشرین للداللة على استخدام 
وسیلتین تعلیمیتین أو أكثر معًا بطریقة تكاملیة في الموقف التعلیمي نفسه، والوسائط المتعددة عبارة 

والبصریة الثابتة تنظیم الكتروني للمحتوى التعلیمي القائم على التكامل بین الوسائط السمعیة 
والمتحركة، والذي یتیح فرص التفاعل بین المتعلم والمادة التعلیمیة من خالل الكمبیوتر؛ لتحقیق 

ویتم في الوسائط المتعددة الجمع بین النص التحریري، والرسوم الثابتة والمتحركة، ولقطات 
، واسخدامها بصورة تفاعلیة، بما یتناسب مع 

توضحها الباحثة ) ١١٠ :١٤٣١(فتح اهللا

ال یخلو أي برنامج للوسائط المتعددة من النصوص المكتوبة والتي 
. 

الرسوم 
المتحركة

الصور 
المتحركة

 العناصر الرئیسة للوسائط المتعددة

  29 

  :الوسائط المتعددة
ظهر مصطلح الوسائط المتعددة في بدایة السبعینات من القرن العشرین للداللة على استخدام 
وسیلتین تعلیمیتین أو أكثر معًا بطریقة تكاملیة في الموقف التعلیمي نفسه، والوسائط المتعددة عبارة 

تنظیم الكتروني للمحتوى التعلیمي القائم على التكامل بین الوسائط السمعیة 
والمتحركة، والذي یتیح فرص التفاعل بین المتعلم والمادة التعلیمیة من خالل الكمبیوتر؛ لتحقیق 

  ).١٠٦: ١٤٣١فتح اهللا،".(علیمیة المطلوبةاألهداف الت
ویتم في الوسائط المتعددة الجمع بین النص التحریري، والرسوم الثابتة والمتحركة، ولقطات 

، واسخدامها بصورة تفاعلیة، بما یتناسب مع حاسوبل تكاملي، وتخزینها بواسطة الالفیدیو، بشك
  ) ١١٧: ١٤٣٠سالم، .(ت واحتیاجات الطالب

  :عناصر الوسائط المتعددة
فتح اهللا ذكرهار رئیسة كما تشتمل الوسائط المتعددة على عناص

  ):١(في الشكل رقم

ال یخلو أي برنامج للوسائط المتعددة من النصوص المكتوبة والتي : النصوص المكتوبة .
.تكون على شكل فقرات منظمة تظهر على الشاشة

عناصر 
الوسائط 
المتعددة

النصوص 
المكتوبة

الرسوم 
والصور 
الثابتة

الرسوم األصوات
المتحركة

  )١(شكل
العناصر الرئیسة للوسائط المتعددة

 

  
 

الوسائط المتعددة
ظهر مصطلح الوسائط المتعددة في بدایة السبعینات من القرن العشرین للداللة على استخدام    

وسیلتین تعلیمیتین أو أكثر معًا بطریقة تكاملیة في الموقف التعلیمي نفسه، والوسائط المتعددة عبارة 
تنظیم الكتروني للمحتوى التعلیمي القائم على التكامل بین الوسائط السمعیة " عن

والمتحركة، والذي یتیح فرص التفاعل بین المتعلم والمادة التعلیمیة من خالل الكمبیوتر؛ لتحقیق 
األهداف الت

ویتم في الوسائط المتعددة الجمع بین النص التحریري، والرسوم الثابتة والمتحركة، ولقطات    
الفیدیو، بشك

ت واحتیاجات الطالبقدرا
  

عناصر الوسائط المتعددة
تشتمل الوسائط المتعددة على عناص  

في الشكل رقم
  
  
  
  

١.
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تعبیرات بالخطوط واألشكال،  عن فالرسوم الخطیة عبارة: الرسوم الخطیة والصور الثابتة .٢
فقد تظهر في صورة رسوم بیانیة خطیة أو دائریة أو باألعمدة، وقد تكون خرائط أو 

ب اآللي، أما الصور الثابتة فهي و بالحاس ةسوم كاریكاتوریة، أو رسومًا منتجلوحات، أو ر 
 .عبارة عن لقطات ساكنة ألشیاء حقیقیة

طوقة وهي عبارة عن صوت أو أحادیث حیث یتم استخدام النصوص المن: األصوات .٣
منطوقة تصدر من سماعة جهاز الحاسوب، أو یتم استخدام مؤثرات صوتیة وهي عبارة 
عن أصوات تصاحب المؤثرات البصریة التي تظهر على الشاشة، كما یمكن إدخال 

 . مؤثرات ترتبط بالمحتوى التعلیمي مثل صوت البرق، أو صوت أحد أنواع الحیوانات
حیث یمكن إنتاجها عن طریق عمل شكل أولي، ثم تعدیله وتلوینه : المتحركةالرسوم  .٤

باستخدام أدوات الرسم في الحاسوب، وعن طریق برامج الرسوم المتحركة یتم التحكم في 
 .  تحریك الرسوم التي تم إعدادها بسرعة معینة

لتشمل كامیرا على شكل لقطات فیلمیة متحركة، تتعدد مصادرها  هرتظ: الصور المتحركة .٥
وقف التعلیمي مالفیدیو وعروض التلفزیون، واسطوانات الفیدیو، ویمكن التحكم فیها في ال

بسهولة من حیث سرعتها أو إیقافها أو إرجاعها، مع مراعاة توافر عامل الواقع المصطنع 
حیث یتم إظهار األشیاء الثابتة والمتحركة وكأنها في حالتها الحقیقیة من حیث تجسیدها 

  .    حركتها واإلحساس بهاو 
  

  :ممیزات استخدام الوسائط المتعددة
تساعد الوسائط المتعددة في رفع كفاءة التعلیم وفاعلیته، وتقدیم بعض الحلول لمشكالت التعلیم،    

  )١٤٤: ١٤٣١حسین، :(التعلیم أنهاومن أهم ممیزاتها في 
 .تساعد المعلم في توصیل المعلومات إلى طالبه بطریقة سهلة .١
 .تقلل من جهود المعلم المبذولة في شرح ما یصعب شرحه .٢
 .تثیر اهتمام الطالب، وتوجه استجابته نحو الهدف المنشود .٣
 .دعم عملیة التعلم من خالل التنویع في مصادر التعلم المختلفة .٤
 .تهیئ للطالب الوقت الكافي لمتابعة البرنامج بما یتالئم مع قدراته العقلیة وخبراته العلمیة .٥
 .عرفة مستواهمد الطالب بالتغذیة الراجعة لتزوی .٦
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 .إشراك أكثر من حاسة في عملیة التعلم مما یساعد على تثبیت التعلم وبقاءه .٧
  :الممیزات التالیة )٢٣٨: ٢٠١٠(كل من الدسوقي وتوفیق ذكرو    

 .تكسر حاجز الزمان والمكان .٨
 .توفر بیئة تعلیمیة تفاعلیة .٩
 .تنوع معارف الطالب ومهاراتهم .١٠
 .  تؤكد على مبدأ التعلم مدى الحیاة .١١

  
  :عیوب الوسائط المتعددة

  :كما وأن للوسائط المتعددة العدید من الممیزات فإن لها عیوب تتمثل فیما یلي   
  .تحتاج إلى جهد كبیر في إعدادها .١
صعوبة استخدامها من قبل بعض الطالب وكذلك المعلمین، خصوصًا لذوي المهارات  .٢

  .الحاسوب المنخفضة في استخدام
  .سهولة تعرضها للتلف .٣

  :اإلنترنت
مجموعة من الشبكات العالمیة المتصلة بمالیین " بأنه) ١٤٢٩(عرفه كل من إبراهیم وطه   

األجهزة حول العالم، لتشكل مجموعة من الشبكات العالمیة الضخمة، والتي تنقل المعلومات الهائلة 
   . ١٩٠ص"ك المعلومات بأنها دائمة التطوربسرعة فائقة بین دول العالم المختلفة، وتتصف تل

مجموعة من أجهزة الكمبیوتر المرتبطة مع بعضها البعض على " بأنه) ٢٠٠٦(وعرفه الحلفاوي   
هیئة شبكة متشابكة تمتد في جمیع االتجاهات من خالل ارتباطها معًا بخطوط الهاتف المحلیة 

الشبكة أن یصل إلى المعلومات  والدولیة بحیث یمكن ألي جهاز متصل مع أحد أجهزة هذه
  .١٠٩ص"المخزونة في غیرها من أجهزة الشبكة

  
  :ممیزات اإلنترنت

نترنت أحد التقنیات الحدیثة التي یمكن أستخدامها في التعلیم، لما له من ممیزات عدة یعتبر اإل   
  ):٢٢٠: ١٤٢٩(منها ما ذكرها إبراهیم

  .المرونة في وقت ومكان الموقف التعلیمي .١
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  .الوصول إلى أكبر عدد من الطالب في مختلف أنحاء العالم .٢
  .استخدام طرق تدریس حدیثة یتحقق فیها نشاط وٕایجابیة المتعلم .٣
السرعة والمرونة في التغییر لنظم وطرق التدریس والمحتویات التعلیمیة بما یتالئم مع  .٤

  .مستجدات العصر
  .بو تطویر كفاءات المعلم والطالب على استخدام الحاس .٥
  .غیر دور المعلم من تلقین المعلومات إلى التوجیه واإلرشاد والنشاط للحصول علیهات .٦
  .الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات .٧
بین المعلم والطالب، أو الطالب مع ) غیر متزامن(االتصال المباشر وغیر المباشر .٨

  .بعضهم البعض
طالب أن یبحث عن لتعاوني والجماعي، حیث یمكن لكل المساهمة في تحقیق التعلم ا .٩

 . المعلومات في قائمة معینة، ثم یجتمع مع الطالب لمناقشة ما تم التوصل إلیه
وترى الباحثة أن من ممیزات اإلنترنت تنوع مصادر التعلم ما بین مرئیة ومسموعة، مما یجعل    

  . لدى الطالب؛ إلنه یشرك فیها أكثر من حاسة اً التعلم أكثر بقاء
  

  :عیوب اإلنترنت
على الرغم من الممیزات الكثیرة في استخدام اإلنترنت كأداة تعلیمیة، إال إنه یوجد بعض العیوب    

  )٣١٣: ١٤٢٨زاید، :(ستخدامه منها مایليالتي تحد من ا
في الوقت التي یبذل فیه الجهد لتسخیر االنترنت في صالح العلم والعلماء، إال أنه یوجد  .١

والعادات والتقالید والفطرة السلیمة، وكمحاولة بعض الصفحات المخلة والمخالفة للدین 
قوانین المنظمة لتالفي ذلك یجب الحذر حیث أنها سالح ذو حدین، ووضع اللوائح وال

  .   نترنتالستخدام شبكة اإل
اآلثار المدمرة لبرامج التجسس والفیروسات التي تنقل عبر الشبكة، ولتالفي ذلك یتم اعتماد  .٢

لومات من خالل استخدام أحدث البرامج المكافحة للفیروسات أنظمة تأمین الشبكة والمع
والتجسس، مع نشر الوعي بخطورة هذا األمر، وضرورة الحذر منه ومواجهته بكل السبل 

  .الممكنة
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سهولة الحصول على المعلومات أدى إلى عدم التزام بعض مستخدمي الشبكة باألمانة  .٣
ع اللوائح التي تحد من ذلك باعتباره تعدیًا العلمیة في النقل، ولتالفي هذا المعوق یتم وض

 .  على حقوق اآلخرین، مع نشر الوعي بأهمیة االلتزام باألمانة العلمیة
  :العیوب التالیة) ١٢٤: ١٤٣١(ف حسیناضأو    

  .ارتفاع تكالیف االتصال باإلنترنت .٤
  .نقص البنیة التحتیة لتقنیة اإلنترنت .٥
  .ء الدراسةشعور الطالب بالعزلة مع المعلم أو زمال .٦
  .قد ال یكون المعلم موجودًا دائمًا عندما یحتاجه الطالب لمساعدتهم .٧
صعوبة استخدام بعض الطالب لشبكة اإلنترنت، خصوصًا المبتدئین منهم، وذوي المهارات  .٨

  . المنخفضة في استخدام الحاسوب
حیث قطاعها وترى الباحثة أن من عیوب استخدام اإلنترنت ضعف الشبكة أو بطئها وتكرار إن   

  .یمثل عائقًا حیال العملیة التعلیمیة، وٕاصابة الطالب بالملل
  

  : المختبرات المحوسبة
تعتبر المختبرات المحوسبة من أحدث المواد التعلیمیة المستخدمة في تعلم وتعلیم العلوم، وتسمى    

اآللي في دراسة أیضًا بالمختبرات المعتمدة على الحاسب اآللي، حیث تعتمد على استخدام الحاسب 
  .)٧٠: ٢٠٠٧الشایع والحسن، .(هر العلمیةالظوا
مختبرات " بأنها) Computer Based Labs(المختبرات المحوسبة) ١٤٣٠(وعرف صبرى   

تتیح للمتعلم والمعلم إمكانیة إجراء وعرض التجارب وجمع البیانات، ودراسة وتحلیل النتائج بواسطة 
  ٦٧ص" الحاسب اآللي

تلك المختبرات التي تعتمد على استخدام " بأنها) ٢٠١٠(من الحجیلي وغونيعرفها كل و    
 المستشعرات في إجراء التجارب المعملیة، وبرمجیات الحاسب اآللي، في جمع بیانات التجربة

  .٢٣٠ص"وتحلیل نتائجها وقت حدوثها
بنهایات حاسب اآللي، موصلة الوتتكون المختبرات المحوسبة من ثالثة مكونات هي أجهزة    

  ).  ٤٤٤: ١٤٢٧الشایع، .(جهزة الحاسب اآلليطرفیة تسمى المستشعرات، وبرمجیات تفاعلیة في أ
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  :ممیزات المختبرات المحوسبة
  )٦٨: ١٤٣٠صبرى،:(زات عدیدة منها مایليتتمیز المختبرات المحوسبة بممی   

  .تدمج التقنیة في عملیتي التعلیم والتعلم .١
  .التجارب الواقعیة واالفتراضیةتمكن الطالب من إجراء  .٢
  .تربط النظریات العلمیة بما یحدث في بیئة الطالب .٣
  .تنمي المیول العلمیة للطالب وقدرتهم على قراءة الرسوم البیانیة والجداول .٤
  .تختصر الوقت الالزم إلجراء التجارب؛ مما یعطي الطالب فرصة أكبر لدراسة النتائج .٥
  .تعطي نتائج صحیحة ودقیقة .٦
  .ن المختبر بیئة تربویة تعاونیةتجعل م .٧
 .  یتحول دور المعلم إلى مصمم ومدرب ومطور للمادة الدراسیة .٨

من ممیزات المختبرات المحوسبة أنه یمكن استخدامها في إجراء التجارب التي یصعب إجرائها و    
في مختبرات العلوم إما لطول الفترة الزمنیة التي تستغرقها، أو لخطورة إجرائها، أو للنقص في عدد 

  . األجهزة الالزمة إلجراء هذه التجارب، أو لتكلفتها العالیة
  

  :ةعیوب المختبرات المحوسب
للمختبرات المحوسبة بعض العیوب المتعلقة بأحد مكوناتها وهي المستشعرات، وتتمثل فیما    
  ) labs.com/t4279.html-http://www.school(:یلي

  .ت الصناعةءَ حیانا قبل االستخدام من رداأ حتى ،تلف المستشعرات الواضح .١
یعني لطالب  ،المستشعرات شخصیة االستخدام، كمستشعر التنفس ونبضات القلببعض  .٢

 .فقط واحد
وملحق ) عداد القطرات(ةلتجربة، مثل ملحق مستشعر العیاریحتى اثناء ا خرابها السریع .٣

عادت حیانا إلأمما یضطر الطالب ) ةوالحزم الضوئی ةاالستضائ شدة(مستشعر الضوء
 .أولها التجربة مرة أخرى من

ًال حتى تظهر نتائج شدة التركیب وبعضها یطول، فمث تستغرق وقت طویل جدا في .٤
 .تستغرق تقریبا ساعة ةاالستضائ

 .الیوجد كمیات كافیة لجمیع الطالب منها .٥
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بالمختبرات وصعوبة التنقل داخله  عاقة سیر العملإت مكتبیة فإنها تسبب ن الحاسباا ألنظر  .٦
 .والتمدیدات الكهربائیة كثرة التوصیالتالتنظیف، و  ءوتزید من عب اثناء العمل

وترى الباحثة أن من عیوبها أنها ال تمكن الطالب من إجراء التجارب كما هي في المختبرات    
الالزمة إلجراء التجارب بصورة مباشرة،  الیدویةمهارة بعض ال لىالتقلیدیة، وبالتالي یفتقر الطالب إ

، وعدم ت التقلیدیة والمختبرات المحوسبةومن هنا نجد الحاجة الملحة للتكامل ما بین المختبرا
   .االتكال على المختبرات المحوسبة بشكل كلي

فر بعض المهارات الخاصة والالزمة لكل من المعلم والطالب، لكي اكذلك أنها تحتاج إلى تو    
  . یع أن یتعامل معها، ال سیما مهارات استخدام الحاسب اآلليیستط

  
  :المختبرات االفتراضیة

بیئة تفاعلیة افتراضیة مبرمجة تحاكي المعامل الحقیقیة، "المختبرات االفتراضیة هي عبارة عن   
وهي تمكن الطالب من إجراء تجاربه العملیة بنفسه أو في مجموعة من األفراد المتواجدین في 

عبد الحمید مراد و "(كن مختلفة، ویمكنهم االشتراك في بناء أو إجراء التجربة من خالل الویبأما
  .)٤٥: ١٤٣٢وحسین،

أنها وسیلة تعلیمیة واسعة النطاق في التخصصات المختلفة، وتسمح ) ١٨٨ :٢٠٠٨(اللذكر و    
والبیولوجیة عن طریق للطلبة بتشریح الحیوانات االفتراضیة وغیرها من التجارب الكیمیائیة 

  .المحاكاة
بیئات تعلیم وتعلم إلكترونیة افتراضیة یتم من خاللها محاكاة " بأنها) ١٤٢٩(الراضي اوعرفه   

مختبرات ومعامل العلوم الحقیقة وذلك بتطبیق التجارب العملیة بشكل افتراضي یحاكي التطبیق 
ة أو من خالل موقع على شبكة الحقیقي، وتكون متاحة لالستخدام من خالل األقراص المدمج

  .٣ص" اإلنترنت
  

  :فتراضیةممیزات المختبرات اال
فتراضیة تعمل على محاكاة التجارب التي تحدث في المختبرات الحقیقیة، إن المختبرات اال   

عبدالحمید مراد و :(وكذلك تعمل على دعم االتصال والتفاعل مع اآلخرین، وتتمثل ممیزاتها بما یلي
  )٤٧ :١٤٣٢ وحسین،
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فر التمویل المادي، وكذلك تغطیة اتعوض النقص في اإلمكانات المعملیة الحقیقیة لعدم تو  .١
  .كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عملیة تفاعلیة

إمكانیة إجراء التجارب المعملیة التي یصعب تنفیذها في المعامل الحقیقیة بسبب خطورتها  .٢
  .على المتعلم مثل تجارب الطاقة النوویة

إمكانیة العرض المرئي للبیانات والظواهر التي ال یمكن عرضها من خالل التجارب  .٣
  .الحقیقیة

  .التزامن بین شرح األفكار النظریة والتطبیق العملي .٤
إتاحة التجارب المعملیة للطالب وفقًا لقدراتهم، وفي الوقت المناسب لهم، مع إمكانیة  .٥

  .ن بعدعتجربة ع اآلخرین في إجراء نفس الالتفاعل والتعاون م
  .إمكانیة توثیق نتائج التجربة إلكترونیًا بهدف تحلیلها أو معالجتها أو مشاركتها مع اآلخرین .٦
  .إمكانیة تقییم أداء الطالب إلكترونیًا ومتابعة تقدمه في إجراء التجربة .٧
  .حمایة المنشئات والمرضى من مخاطر الممارسات الخاطئة للمبتدئین .٨
ي الممارسة العملیة، مما یساهم في جذب انتباه الطالب فإضافة طابع اللعب الجاد  .٩

  .على اندماجهم في عملیة التعلم همویشجع
  

  :عیوب المختبرات االفتراضیة
   )٢٠١٢حسن،:(كما وأن للمختبرات االفتراضیة ممیزات فإن لها عیوب تتمثل فیما یلي   

تتطلب أجهزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثیل الظواهر المعقدة   .١
  .بشكل واضح

یحتاج تصمیمها وٕانتاجها إلى فریق عمل متخصص من المبرمجین والمعلمین وخبراء  .٢
  .المناهج وخبراء المادة الدراسیة وعلماء النفس

  .ي التعامل معهاندرة المعامل االفتراضیة التي تعتمد على اللغة العربیة ف .٣
 .نقص التفاعل الحقیقي مع األجهزة واألدوات والمواد والمعلم والزمالء .٤
  :ما یلي هاعیوبأن من ) ٨ :١٤٢٩(الراضي ذكرو    

ال تنافس مهارات االتصال والعمل الجماعي من خالل المحاكاة المهارات المكتسبة من  .٥
  . خالل التجربة الحقیقیة
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ضعیفة في األهداف العملیة والعاطفیة مقارنة باألهداف المحاكاة تقدم تجربة تعلیمیة  .٦
  .المعرفیة

 :فتراضیة فیما یليلمختبرات المحوسبة والمختبرات االبین ا ویمكن التفریق   
أن المختبرات المحوسبة یمكن من خاللها إجراء التجارب الواقعیة واالفتراضیة، في حین أن  .١

 .التجارب االفتراضیةالمختبرات االفتراضیة تقتصر على إجراء 
أن المختبرات المحوسبة تتطلب وجود المستشعرات المتصلة بالحاسب اآللي المزود ببعض  .٢

البرمجیات المعینة، في حین أن المختبرات االفتراضیة تتطلب أتصال أجهزة الحاسب اآللي 
  .بشبكة اإلنترنت

في حین أن ین، أن المختبرات المحوسبة تتطلب تواجد الطالب في مكان وزمان مع .٣
 . فتراضیة ال تتقید بزمان أو مكانالمختبرات اال

فتراضیة ال ُیغني عن لمختبرات المحوسبة والمختبرات االكما تؤكد الباحثة على أن استخدام ا   
تتوافر لدى الطالب استخدامهما بشكل متكامل معها، ل استخدام المختبرات الحقیقیة، بل یجب أن یتم

األجهزة في إجراء التجارب بشكل مباشر، وكذلك مهارات العمل الجماعي مهارة استخدام المواد و 
والتواصل مع المعلم والزمالء والتفاعل الحقیقي معهم، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة كل من الحجیلي 

ودراسة كل من جینسین وفویجت ونجدل ) ١٤٢٩(ودراسة الجویر) ٢٠١٠(وغوني
  . (Jensen& Voigt& Nejdl& Olbrich,2004)وأولبریتش

  
  :األجهزة التعلیمیة

تعتبر األجهزة التعلیمیة جزءًا مهمًا من تقنیات التعلیم، ولذلك ینبغي على المعلم اإللمام بقواعد    
تشغلیها، والتعرف على كیفیة استخدامها؛ حتى یستطیع التغلب على التخوف الذي یصاحب كثیرًا 

جهة، وحتى یكون تدریسه فاعًال وأكثر تمیزًا من جهة من المعلمین نحو استخدامها في التدریس من 
اهللا،  فتح.(عملیة التعلیمیةأخرى، مما یؤثر على سلوك طالبهم واكتسابهم اتجاهًا موجبًا نحو ال

١٨٥: ١٤٣١.(  
ذلك الشيء المادي الذي یمكن لمسه بالید ویطلق " األجهزة التعلیمیة بأنها) ١٤٣١(حسینعرف و    

هو الذي یستخدم في عرض محتوى المواد التعلیمیة، فلكل جهاز مادة و ) Hard ware(علیها
ضیف أو . ٢٤٣ص"من هذا الجهاز تعلیمیة تعرض علیه، وبدون هذه المواد ال تكون هنالك فائدة
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إلى هذا التعریف بأن الجهاز التعلیمي یستخدم لتحقیق أهداف تم تحدیدها ) ١٨٦: ١٤٣١(فتح اهللا
   .مسبقًا 

أن الجهاز التعلیمي بمثابة الوعاء ال تتجلى فائدته إال من خالل المادة التعلیمیة وترى الباحثة    
  .به ةالتي تعرض من خالله، فلكل جهاز تعلیمي مادة تعلیمیة خاص

  :ومن األجهزة التعلیمیة ما یلي
  :جهاز عرض الصور المعتمة

للضوء مثل الخرائط شفافة أي الغیر منفذة  هاز لعرض المواد المعتمة الغیریستخدم الج   
والرسومات والصور الفوتوغرافیة والملصقات والعمالت المعدنیة وأجزاء من النبات أو قطعة نسیج 
أو المواد المطبوعة أو الوثائق من مجالت ومخطوطات وكتب، وللجهاز مسمیات مختلفة منها 

  ). ٢٦٣: ١٤٣٠سالم،.(ض الصور الغیر شفافةالفانوس السحري، و جهاز عر 
سطة المرآة قوم الجهاز في عمله على اإلضاءة المنعكسة الصادرة من الجسم المعتم بواوی   

  )١٧٩: ٢٠٠٩حجازي، .(العاكسة
  

  :ممیزات جهاز عرض الصور المعتمة
األمین، :(ات التالیةیستخدم جهاز عرض الصور المعتمة في المدارس بصورة واسعة وذلك للممیز    

١٣٩: ١٤٣١(  
  .ستخدامهبساطة الجهاز وسهولة ا .١
  .إمكانیة استخدام أكثر من لون في العرض .٢
  .یستخدم كجهاز تكبیر .٣
  .عرض األجسام ثالثیة األبعاد .٤
 .جهاز جماعي یمكن من خالله العرض لعدد كبیر من الطالب .٥

وتضیف الباحثة للممیزات السابقة أنه الیقتصر على عرض مادة تعلیمیة واحدة، بل تتنوع المواد    
غرافیة والعینات البسیطة والمواد و عرضها من خالله مثل الصور الفوت التعلیمیة التي یمكن

  .المطبوعة
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  :عیوب جهاز عرض الصور المعتمة
: ١٤٣٠سالم،:(عیوب تتمثل في اآلتي كما وأن لجهاز عرض الصور المعتمة ممیزات فإن له   

٢٦٤.(  
  .تحتاج عملیة العرض إلى إظالم تام للغرفة .١
  .المعتمة، فال یمكن عرض الشفافیات أو الشرائح الشفافةال یعرض غیر المواد  .٢
  .ارتفاع درجة حرارة الجهاز قد یؤثر على المادة المعروضة .٣
  .عدم توفر الصوت والحركة في العرض .٤
ستخدام، مما یتطلب من المعلم مجهودًا في التنقل طلب وضعه في مؤخرة الغرفة عند االیت .٥

  . لطالب من جهة أخرىبین الجهاز وشاشة العرض من جهة، وضبط ا
  

  :جهاز عرض الشرائح
سقاط المباشر، حیث تنفذ األشعة من الشریحة الشفافة بارة عن جهاز تعلیمي یقوم على اإلهو ع   

  )١٥٨: ١٤٢٨الجّبان، .(مباشرةوتسقط على الشاشة 
 وللجهاز عدة مسمیات منها جهاز عرض الشرائح الفوتوغرافیة، جهاز عرض الشرائح الفیلمیة،   

  )٢٤١: ١٤٣٠سالم، .(جهاز عرض السالیدات
  

  :ممیزات جهاز عرض الشرائح
یستخدم هذا الجهاز في مجاالت التعلیم المختلفة، خاصة المواضیع العلمیة، ومما یمیزه عن    

  )٣٢٩: ١٤٢٧سالمة، :(التعلیمیة ما یلي غیره من األجهزة
  .صغر حجمه .١
  .یعطي صورة مكبرة .٢
  . إمكانیة التحكم في زمن ومكان العرض، وٕامكانیة تكرار الصور أو اإلطالة في مدتها .٣
 .سهولة صیانة الجهاز .٤

  
  :عیوب جهاز عرض الشرائح

  )٣٢٦: ١٤٢٧فتح اهللا، :(تمثل فیما یليجهاز عرض الشرائح ممیزات فإن له عیوب تلكما أن    
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 .سم)٥×٥(ال یعرض إال نوع واحد من الشرائح مساحتها .١
ض األجهزة ال توجد بها مراوح تبرید، مما یؤدي إلى توقف الجهاز كل فترة وجیزة، بع .٢

 .وتعطیل عملیة العرض
 .شریحة فقط) ٣٦(بعض األجهزة ال توجد بها وحدة عرض شرائح كبیرة، حیث تعرض .٣
  .یوضع الجهاز خلف الطالب مما یعوق متابعة المعلم لطالبه في الفصل .٤

شر على شيء معین من ؤ سلبیات أن المعلم إذا أراد أن یُ من الوتضیف الباحثة إلى ما سبق    
العرض یتطلب ذلك وجوده أمام الطالب بالقرب من شاشة العرض ولیس من خالل الجهاز، في 
حین أن الجهاز یكون متواجد خلف الطالب مما یؤدي إلى تنقل المعلم بین الجهاز وشاشة 

        .العرض
كنه مختص بعرض ه في تركیبه جهاز عرض الشرائح، لجهاز یشب ومن الجدیر بالذكر أنه یوجد   

سالمة، :(لألسباب التالیةالشرائح المجهریة بدل الصور العادیة المصورة، ویستخدم هذا الجهاز 
٣٣٥: ١٤٢٧(  
عدم إمكانیة توفیر مجهر لكل طالب، في حین یعرض هذا الجهاز للطالب جمیعًا في  .١

  .هنفس الوقت
  .من الطالب للمجهر بالطریقة الصحیحةصعوبة استخدام كثیر  .٢
عدم تأكد المدرس من أن جمیع الطالب یشاهدون الجزء المطلوب من الشریحة، وكذلك  .٣

  .اختالف درجات الرؤیا بین الطالب
  

  :جهاز عرض الشفافیات
یعتبر من أكثر األجهزة استعماًال في المؤسسات التعلیمیة، لسهولة استخدامه وصیانته، حیث    

: ٢٠٠٩حجازي، .(یع المواد الدراسیةویستخدم في جم، المادة التعلیمیة ضوئیًا على الشاشةتعرض 
١٧١(  
وجهاز  ولهذا الجهاز العدید من التسمیات منها السبورة الضوئیة، وجهاز العرض فوق الرأس،   

  ).٢٢٣: ١٤٣٠سالم،.(العرض العلوي
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  :ممیزات جهاز عرض الشفافیات
األجهزة الُمعینة في ممارسة العملیة التعلیمیة، حیث یوظفه المعلمین یعتبر هذا الجهاز من    

  )٢٦٢: ١٤٢٩إبراهیم وطه، :(زات التالیةبشكل منتظم بدًال عن السبورة العادیة، وذلك للممی
یستخدم دون الحاجة إلى تعتیم أو إظالم الغرفة، مما یسمح للمعلم والطالب من رؤیة  .١

  .بعضهم البعض
الطالب في أثناء عرض المواد التعلیمیة أو الكتابة علیه، مما یمكن المعلم یواجه المعلم  .٢

  .من مالحظة الطالب ومناقشتهم بحریة
ال یقتصر على نوع واحد من المواد التعلیمیة، بل ینوع فیها بین كتابة، أو عرض  .٣

  .الشفافیات، او عرض مادة تعلیمیة كاملة على رول من البالستیك
  .وقف التعلیميمب واهتمامهم، وجعلهم أكثر إیجابیة في الیزید من انتباه الطال .٤
یمكن للمعلم التحكم في إظهار المعلومات، أو الرسم على الشاشة عن طریق وضع ورقة  .٥

  .فوق اللوحة الشفافة لتغطیة أجزاء منها
  :الممیزات التالیة )١٤٨: ١٤٣٠(سرایا ذكرو 

  .م السبورة الطباشیریةیقضي على المشكالت الناتجة من االعتماد على استخدا .٦
  .إمكانیة تكبیر الصور الساقطة على الشاشة أو تصغیرها وفقًا لعدد الطالب .٧
سهولة تشغیله وصیانته ونقله في أكثر من مكان، وانخفاض سعره مقارنة باألجهزة الرقمیة  .٨

  .الحدیثة
على الشيء وترى الباحثة أن من ممیزات جهاز عرض الشفافیات أنه یسمح للمعلم بالتأشیر    

  .المراد من الشفافیة مباشرة وظهور ذلك في شاشة العرض
  

  :عیوب جهاز عرض الشفافیات
  ).٢٢٥: ١٤٣٠سالم،:(عیوب تتمثل في اآلتي كما وأن لجهاز عرض الشفافیات ممیزات فإن له   

  .بعض األجهزة لیس بها وحدة لعرض الشرائح الشفافة الكبیرة .١
الذي هو عبارة عن عدسة مجمعة للضوء، مما یترتب قد یتعرض اللوح الزجاجي للكسر، و  .٢

  .على ذلك توقف عملیة العرض
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ال یصلح لحاالت التعلم الفردي، حیث تم تصمیمه لیصلح للتعلیم الجمعي مع المجموعات  .٣
 .الكبیرة

  ):١٣٥: ١٤٣١(األمینف اضأو    
  .كبیر الحجم .٤
  .سرعة تأثرة بعوامل التخزین السیئة .٥
  . سرعة تلف المصباح .٦

  
  :سوبالحا
هو عبارة عن آلة إلكترونیة تعمل بطریقة أوتوماتیكیة ذات أشكال ومودیالت مختلفة تقوم    

بالعملیات الحاسبیة والمنطقیة للبیانات وفقًا لتعلیمات المستخدم، ومن ثم إعطاء نتائج دقیقة 
فة منها وسریعة، مع إمكانیة تخزینها واسترجاعها عند الحاجة، ویطلق على الحاسوب مسمیات مختل

العقل اإللكتروني، العقل اآللي، الحاسب اآللي، الكمبیوتر، لكن تسمیته بالحاسوب من أكثر 
لمواصفات المسمیات إنتشارًا حیث اتفق علیها مجمع اللغة العربیة، واعتمدته المنظمة العربیة ل

  ).٢٨٣ :١٤٣٠سالم، .(والمقاییس
  

  :ممیزات الحاسوب
من  یستخدم الحاسوب بشكل واسع في المؤسسات التعلیمیة، نظرًا لما یتمتع به من العدید   

  )٣٦٤: ١٤٢٧سالمة، :(الممیزات منها
  .السرعة العالیة في المعالجة والحصول على النتائج .١
الدقة العالیة في إعطاء النتائج، وتتوقف صحة النتائج على العامل اإلنساني الذي یقوم  .٢

  .ات في الحاسوببإدخال البیان
  .ة من الزمنلییستطیع الحاسوب العمل المتواصل لفترات طو  .٣
یستطیع الحاسوب تخزین كمیات هائلة من البیانات، ویمكن الرجوع إلیها في أي لحظة  .٤

 .زمنیة
 .إتقان وتفرید التعلم .٥
  .التغلب على الفروق الفردیة .٦
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  ):١٦٨: ١٤٢٨(ف الجّباناضأو    
  .ناسب سرعة الطالب وحاجاتهمتقدیم المعلومات وعرضها بما ی .٧
  .تفاعل المتعلمین، فالطالب یتلقى المعلومات، ویسمح له باالستجابة، مع تعزیز االستجابة .٨
  .بسبب توفر حریة التفاعل بین الطالب والحاسوب ؛میة التفكیر اإلبداعي لدى الطالبتن .٩
وتفاعل، تجعل التشویق، لما تمتاز به البرامج الحاسوبیة من حركة ولون ومثیرات صوتیة  .١٠

  .من المعلومات والتمارین أكثر تشویقًا وٕایضاحاً 
  :وتضیف الباحثة إلى ما سبق من الممیزات ما یلي   

ُیْمِكن من خالله استخدام طرائق التدریس الحدیثة والمناسبة مثل التعلیم المبرمج والتعلیم  .١١
  .اإللكتروني

ُیَمِكن الطالب من اكتساب المهارات التي یصعب اكتسابها في الواقع، وذلك عن طریق  .١٢
  . محاكاة الواقع

  
  :عیوب الحاسوب

  )٣٩٩: ١٤٢٧سالمة، : (عیوب، منها ما یليكما وأن للحاسوب ممیزات فإن له بعض ال   
  .ارتفاع ثمن أجهزة الحاسوب .١
  .تقان المعلمین استخدام الحاسوب في التعلیمإعدم  .٢
  .یؤدي إلى ضعف المتعلم في مهارات أساسیة مثل القراءة والكتابة والحساب .٣
  .یخطئ الحاسوب في بعض العملیات .٤
 . الحاسوب ال ینمي مهارة التواصل عند الطالب .٥

  :وترى الباحثة أن من عیوب الحاسوب ما یلي   
  .تعرضه للعطل باستمرار .٦
  .حاجته الدائمة للصیانة .٧
  .الغیر متوقعتعرضه لفقدان المعلومات  .٨
برامج ومعلومات، بل قد یكون مهدد بإصابته بالفیروسات، مما یضر بالحاسوب وما به من  .٩

  .لنقل الفیروسات إلى حاسوبات أخرى ةوسیل
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  :جهاز عرض البیانات
یستخدم هذا الجهاز في عرض المواد التعلیمیة الحاسوبیة مثل الوسائط المتعددة، كما یمكن    

المواد التعلیمیة الفیدیویة، ومن جهاز التلفاز، وله عدة مسمیات مختلفة مثل استخدامه في عرض 
  ).٢٩٥ :١٤٣٠سالم، .(ددة، عارض البیاناتالداتاشو، جهاز عرض الوسائط المتع

  
  :ممیزات جهاز عرض البیانات

یعد جهاز عرض البیانات من أهم األجهزة الحدیثة المستخدمة في المؤسسات التعلیمیة، فهو    
یزاته وم بعكس وتكبیر مخرجات الحاسوب أو الفیدیو أو التلفزیون إلى شاشة العرض، ومن أهم ممیق

  )٣١٥: ١٤٣١حسین، :(ما یلي
البیانات، وتوصیله بأجهزة مختلفة مثل  تانیة عرض مجموعة متعددة من مدخالإمك .١

  .الحاسوب سواء الشخصي أو المحمول، وأجهزة استقبال القنوات، وأجهزة الفیدیو
  .ستخدم في تدریس المجموعات الكبیرةی .٢
ینقل الصور والبیانات بشكل مكبر إلى شاشة العرض وذات ألوان فائقة الجودة دون  .٣

  .الحاجة إلى اعتام الغرفة
  .سهولة حمل بعض أنواعه من مكان ألخر؛ لخفة وزنه .٤
سهولة تشغیله واستخدامه من خالل لوحة التحكم على سطح الجهاز، أو جهاز التحكم عن  .٥

  .بعد
ساعد المعلم على عرض مادته للطالب بشكل متسلسل وجذاب، مما یزید من تفاعلهم، ی .٦

  .ویثیر دافعیتهم نحو العلم
 .یتغلب على مشكلة زیادة األعدد في الطالب .٧

وتضیف الباحثة إلى الممیزات آنفة الذكر إمكانیة التحكم في درجة وضوح العرض، وكذلك    
   .حجمه

  
  :البیاناتعیوب جهاز عرض 

  )٢٢٢: ١٤٣١فتح اهللا، :(تتمثل فیما یليكما وأن لجهاز عرض البیانات ممیزات فإن له عیوب    
  .ارتفاع أسعار الجهاز التي من النوع الجید .١
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  .ارتفاع أسعار وتكلفة استبدال اللمبات .٢
  .الضجیج المصاحب لتشغیل الجهاز .٣
  .العرض یحتاج إلى أجهزة أخرى لتنفیذ العرض، مثل الحاسوب وشاشة .٤
  .یحتاج إلى شدة إضاءة جیدة للمباته .٥

  :سقاط مایليعرض البیانات المرتبطة بعدسة اإل وترى الباحثة أن من عیوب جهاز   
سقاط معرضة للخدش، أو الكسر، وبالتالي عدم وضوح العرض، وكذلك سرعة عدسة اإل .٦

  .تلفها
  .سقاط عند استبدالهاأرتفاع تكلفة عدسة اإل .٧
باختالف نوعیة جهاز عرض البیانات المستخدم، مما یؤدي إلى  سقاطأختالف عدسة اإل .٨

  .    فرها في السوقاعدم تو 
  

  : السبورة الذكیة
إلكترونیة حساسة بیضاء یتم التعامل معها ) لوحة(شاشة عرض" السبورة الذكیة هي عبارة عن   

ویتم ) Digital Ink Penبإصابع الید أو من خالل أقالم الحبر الرقمي (بإستخدام حاسة اللمس
وطابعة حیث تعرض جمیع البرامج المحوسبة  Video Projector)(وجهاز C.P.Uتوصیلها ب

سرایا، "(ل مباشر أو من بعدالمخزنة على الحاسب أو الموجودة على شبكة اإلنترنت سواء بشك
٢١٠: ١٤٣٠(  

وللسبورة الذكیة عدة مسمیات مختلفة منها السبورة التفاعلیة، اللوحة التفاعلیة، السبورة    
  )٣٠٣: ١٤٣٠سالم، .(ة، السبورة الرقمیةاإللكترونیة، السبورة البیضاء التفاعلی

  
  : ممیزات السبورة الذكیة

التعلیم، والتي تستخدم تعتبر السبورة الذكیة من أحدث األجهزة التعلیمیة المستخدمة في تقنیات    
في المؤسسات التعلیمیة، وذلك لما تتمیز بها في توسیع خبرات الطالب وتیسیر بناء المفاهیم 

  )٣٢٨: ١٤٣١حسین،:(لسبورة الذكیةالعلمیة، ومن ممیزات ا
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توفیر وقت وجهد المعلم المستخدم في إنتاج الوسیلة التعلیمیة الالزمة مثل المجسمات  .١
، دروس في مادة العلوم، والتخلص من مشكلة كثرة الوسائل التعلیمیةوالصور لشرح أحد ال

  .ال وهي السبورة الذكیةآویتم التركیز على وسیلة واحدة 
  .توفیر التكلفة المادیة المتطلبة إلنتاج الوسائل التعلیمیة .٢
إمكانیة تحویل الكتابة الیدویة إلى كتابة ألكترونیة، فبمجرد الكتابة باإلصبع أو بالقلم  .٣

  .اإللكتروني یتحول الخط لكتابة مطبوعة
  .حل مشكلة نقص كادر الهیئة التدریسیة .٤
عرض الدروس بطریقة مشوقة، مع المساعدة على بقاء أثر التعلم، مما یؤدي إلى تحسین  .٥

  .نوعیة التعلم، والرفع من أداء الطالب
  .تسجیل وٕاعادة عرض الدروس .٦
  .إمكانیة استخدامها في التعلم عن بعد .٧
الوسائط المتعددة التفاعلیة استخدام توفر المتعة في عملیتي التعلیم والتعلم، حیث یمكن  .٨

  .واالتصال باإلنترنت
  .یستخدم المعلم حاسة اللمس على سطح السبورة إلنجاز جمیع الوظائف الحاسوبیة .٩
  .یمكن استخدامها كشاشة كمبیوتر مكبرة .١٠
بعد الشرح، مع القدرة على إضافة أو تیسر على المعلم إمكانیة الرجوع إلى المعلومات  .١١

  .حذف المالحظات
وترى الباحثة أن من ممیزات السبورة الذكیة إحتوائها على الستارة، حیث یمكن من خاللها تغطیة    

أي جزء في العرض، وفي أي اتجاه، وبالمساحة المطلوبة، وكذلك رفع الستارة بالسرعة المطلوبة 
  .بما یتناسب مع الموقف التعلیمي

  
  : عیوب السبورة الذكیة

  )٢٢٤: ١٤٣١فتح اهللا،:(متمثلة فیما یليكما أن للسبورة الذكیة ممیزات فإن لها عیوب    
  .ارتفاع ثمنها .١
  .ارتفاع تكالیف صیانتها .٢
  .قلة مراكز الصیانة .٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  47 
 

  .عدم تعریب برنامج السبورة الذكیة، نظرًا الرتفاع التكالیف .٤
  : ر ما یليوتضیف الباحثة إلى العیوب آنفة الذك   

إذا لم تتم معایرة حاسة اللمس سواء كانت باإلصبع أو بالقلم عند بدایة التشغیل بالطریقة  .٥
الصحیحة فإنه سیتم اللمس على مكان معین من السبورة ویكون المؤشر في مكان آخر، 

  .وبالتالي عدم المقدرة على التحكم بالسبورة الذكیة
  یمكن استخدام حاسة اللمس فیها، بل یجب الرجوعبعض االیقونات في السبورة الذكیة ال  .٦

  .الحاسوب استخدام فیها إلى
وترى الباحثة أنه یتم تفعیل كل من المواد واألجهزة التعلیمیة آنفة الذكر من خالل طرائق    

  .التدریس المناسبة للموقف التعلیمي
  

  :طرائق التدریس
التي یتبعها المعلم في  ةوالمتسلسلة والمترابطات المحددة مجموعة من الخطو " هي عبارة عن   

  .)١٤٢: ١٤٢٧عطیو، "(الموقف التعلیمي؛ وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة المحددة سلفاً 
مجموعة متكاملة مخططة وهادفة من :" بأنها) ٢٠٠٧(تدریس العلوم فیعرفها دعمس أما طرائق   

كن من حدوث تفاعالت سیة للتعلم، بحیث تمالنشاطات العلمیة واللفظیة المبنیة على األسس النف
في الطبیعة أو الوسیلة التعلیمیة والبیئة التي تتم داخل الصف أو في المخبر بین الطالب و 

  .٢٨ص"والمیدان
  :ومن طرائق التدریس المستخدمة في تدریس العلوم ما یلي   

  :العرض العملي
مع طالب فأكثر؛ لتوضیح حقیقة أو مفهوم  هو عبارة عن نشاط تعلیمي یقوم به المعلم باالشتراك   

: ١٤٢٧عطیو، .(یةأو قانون أو قاعدة وتطبیقاتها العملیة، وذلك باستخدام األجهزة والمواد التعلیم
١٦٧.(  
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  :ممیزات العرض العملي
تعتبر العروض العملیة من أكثر الطرائق استخدامًا في تدریس العلوم؛ وذلك لفاعلیتها في شرح    

والتكالیف والمفاهیم والتعمیمات العلمیة، وتطبیقاتها العملیة، وألقتصادیتها في الوقت  الحقائق
  ).١٧٨: ١٤٢٥العمریة، (والجهد

  )١٦٩: ١٤٢٨نور، :(تدریس العلوم مایلي من الطرائق في ومما یمیز العرض العملي عن غیره   
  .توفیر قدر مشترك من الخبرات التعلیمیة المباشرة لجمیع الطالب .١
  .ثیر اهتمام الطالب لدراسة العلوم، مما یساعد في تحقیق أهداف تدریس العلومت .٢
  .ألخطار التي قد یتعرضون لها في طریقة المختبرانب الطالب جَ تُ  .٣
  .تحل مشكلة كثرة عدد الطالب مع قلة اإلمكانیات .٤
  .احتفاظ الطالب بالمعلومات الُمَتعلمة لفترة طویلة .٥

  
  :عیوب العرض العملي

على الرغم من الممیزات التي تتمتع بها هذه الطریقة، إال أن لها بعض العیوب التي یجب    
  )١٧٠: ١٤٢٧عطیو، :(مراعاتها عند إستخدامها في التدریس، هي

ال تسمح لكثیر من الطالب باالشتراك في العرض العملي، مما یفقدهم اكتساب المهارات  .١
  .العملیة

اد التعلیمیة المستخدمة في العرض على أنها أشیاء ینظر بعض الطالب لألجهزة والمو  .٢
  .معقدة؛ وذلك لعدم السماح لهم باستخدامها وفحصها

وجود كثیر من الخبرات التي یصعب على الطالب إدراكها عن طریق المشاهدة واالستماع؛  .٣
  .ألنها تتطلب حواس أخرى كاللمس والشم والتذوق

لعملي، وبالتالي ال یستطیع كثیر من الطالب أحیانًا یسرع المعلم أثناء قیامه بالعرض ا .٤
  .متابعته، مما ال یحقق فهمًا سلیمًا لما یعرض

قد یركز المعلم على عدد محدود من الطالب في المشاركة، مما یؤدي إلى حرمان باقي  .٥
  .الطالب من اكتساب الكثیر من المهارات والخبرات

لألجهزة والمواد المستخدمة في العرض  فر المشاهدة الواضحة لبعض الطالبأحیانًا التتو  .٦
 .العملي
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  :لتالفي العیوب السابقة ما یلي حاقتر یمكن او    
أن ُیوفر المعلم الفرصة ألكبر عدد ممكن من الطالب لالشتراك في العرض العملي، مع  .١

  .مراعاة تكافؤ الفرصة لجمیع الطالب في العرض العملي
، ومراعاة الفروق الفردیة بین الطالب بحیث أن یتم تحدید الزمن المناسب للعرض العملي .٢

  .یتمكن جمیع الطالب من متابعة وفهم العرض العملي
أن یتم تحدید المكان المناسب للعرض العملي، بحیث یتمكن جمیع الطالب من مشاهدة  .٣

  .       العرض والتفاعل معه
  

  :الحقیبة المخبریة
هي إحدى طرائق التدریس القائمة على التعلم الذاتي، وتشتمل على األهداف، والمواد،    

واألنشطة، والخبرات التعلیمیة، والتقویم المتصلة بموضوع تعلیمي معین، كما تتضمن إرشادات 
 تیسر على الطالب توظیفها في التعلم والتعلیم، وتمكنه من تتبع خطواتها لتحقیق األهداف المرغوبة

  ).٢٣٦: ١٤٢٦الهویدي،.(وفق سرعته الخاصة
  

  :ممیزات الحقیبة المخبریة
: ١٤٢٦الهویدي،:(للممیزات التالیةتعد الحقائب المخبریة من أهم طرائق تدریس العلوم وذلك    

٢٣٨.(  
  .تمثل أداة تعلم متكاملة حیث تربط الجانب النظري بالجانب العملي للمادة الدراسیة .١
  .ة بشكل واضح حیث تركز على المفاهیم األساسیة وتعرضها بوضوحتقدم المادة التعلیمی .٢
  .تثیر دافعیة الطالب نحو التعلم، وذلك لتقدیمها المادة العلمیة بشكل مشوق .٣
  .تقدم فرصًا للتفاعل بین الطالب والمادة التعلیمیة، وبین الطالب والمعلم .٤
ن الطالب من زیادة تقدم النشاطات العلمیة واإلجراءات على شكل خطوات متدرجة تمك .٥

  .البناء المعرفي بشكل منطقي
تعود الطالب على األسلوب العلمي عند حل المشكالت في المواقف الحیاتیة والتطبیقیة  .٦

  .المختلفة
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تنمي مهارات عملیات العلم عند الطالب؛ ألنه سیقوم بالمالحظة والقیاس والمقارنة  .٧
  .والتصنیف واالستنتاج

ث یقترح المواد البدیلة أو تعدیل خطوات اإلجراءات المطلوب تنمي التفكیر لدى الطالب حی .٨
  .السیر وفقها

  
  :عیوب الحقیبة المخبریة

استخدامها،  هنالك بعض المآخذ على طریقة الحقیبة المخبریة، والتي یجب مراعاتها عند   
  )٢٣٨: ١٤٢٦الهویدي،:(منها

  .تتطلب جهدًا كبیرًا من المعلم عند إعدادها .١
  . تحتاج إلى وقت طویل لتحقیق األهداف المرغوبة منها .٢
  .تتطلب المتابعة المستمرة من قبل المعلم ألعمال الطالب .٣

المعلم لیتمكن من متابعة الطالب  لىى إدارة المدرسة تخفیف األعمال عوبالتالي یتطلب عل   
وٕارشادهم بشكل فردي، وكذلك أن یستخدم المعلم التقویم المستمر للتأكد من سیر الطالب في 

  .تعلمهم بالسرعة المناسبة لقدراتهم
  

  : التعلیم المبرمج
 هو عبارة عن طریقة تدریس تمكن الطالب من التعلم الذاتي، بما یناسب إمكانیاته وقدراته، من   

خالل برنامج معد لذلك، حیث تقسم فیه المادة التعیلمیة إلى وحدات صغیرة، تتدرج من البسیط إلى 
  )١٩٣: ١٤٢٨نور، .(على هیئة سؤال وجوابالمعقد، یلي كل وحدة تغذیة راجعة 

  
  

  :ممیزات التعلیم المبرمج
ة بشكل رئیس؛ لمساعدة یعتبر التعلیم المبرمج طریقة تقنیة، یستخدم فیها المعلم المواد المبرمج   

  )١٠٥: ٢٠٠٨نبهان، :(یم المبرمج بما یليالطالب في تحقیق األهداف التعلیمیة، ویتمیز التعل
  .االهتمام بتحدید أهداف التعلم بدقة، ووصف السلوك النهائي للطالب .١
  .تقسیم العمل إلى خطوات صغیرة، مما یؤدي إلى تقلیل فرص الخطأ وزیادة إمكانیة النجاح .٢
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لطالب على التعزیز الفوري، مما یؤدي إلى تأكید االستجابة الصحیحة وزیادة حصول ا .٣
  .دافعیة الطالب

  .ال یحتاج إلى جهد كبیر من المعلم، مما یساعده على متابعة أداء الطالب .٤
یتیح الفرصة لكل طالب أن یتعلم وفق قدراته الخاصة، دون مقارنة أدائه بزمالئه مما یجنبه  .٥

  .اإلحراج
  .لب في تعلم التفكیر المنطقي؛ بسبب منطقیة خطوات الدرسیساعد الطا .٦
یساعد المتعلم على التعلم اإلتقاني؛ إلخضاع أهداف البرنامج ومحتواه إلى اإلعداد الدقیق  .٧

  .والتعدیل والتطویر
  . یتم تثبیت أثر المحتوى العلمي بوسائل تعلیمیة كثیرة .٨

  :الممیزات التالیة) ١٩٥: ١٤٢٨(ف نوراضأو    
  .فردي، یراعي فیه الفروق الفردیة لكل طالب في العملیة التعلیمیةتعلیم  .٩
یقدم تقویم فوري للطالب، حیث یتعرف على أدائه عقب إجابته على المحتوى التعلیمي في  .١٠

  .اإلطار التعلیمي
  .ال ینتقل الطالب من مرحلة ألخرى إال بعد اتقانة للمرحلة التي تسبقها .١١
  .في العملیة التعلیمیةیقوم على إیجابیة ونشاط الطالب  .١٢
   .    تقدم العملیة التعلیمیة بشكل مشوق وجذاب .١٣

  
  :  عیوب التعلیم المبرمج

  )١٠٦: ٢٠٠٨نبهان، :(يمیزات فإن له عیوب تتمثل فیما یلكما وأن للتعلیم المبرمج م   
  .المتابعة؛ لطول البرنامجعلى قدرة القد یشعر بعض الطالب بنوع من السأم وعدم  .١
كبیر من الحصص حائًال دون تحضیر برامج تعلیمیة مبرمجة القد یكون نصاب المعلم  .٢

  .للطالب
  .قد یعود الطالب على النمطیة في االستجابة، مما ال یتیح لهم مجال اإلبداع .٣
 .أدوات التقنیة لیست متاحة لكل مدرسة من المدارس .٤

  :وترى الباحثة أن من عیوب التعلیم المبرمج أیضًا ما یلي   
  .عدم إكساب الطالب للجانب الوجداني .٥
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  .عدم إكساب الطالب لمهارات التعاون مع بقیة الطالب؛ حیث یتعلم كل طالب بمفرده .٦
تقسیم المعرفة إلى إجزاء صغیرة قد یجعل اهتمام الطالب منصب على الجزء، دون محاولة  .٧

  . معرفةربطه بما یسبقه أو یلیه من األجزاء األخرى، وبالتالي ال یحدث تكامل لل
  

   : التعلیم اإللكتروني
بأنه طریقة للتعلیم باستخدام ) ٧٨: ٢٠١٠(والراضي) ٢١٧: ٢٠٠٧(عرفه كل من بسیوني    

ب و شبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، و آلیات االتصال الحدیثة من حاس
ل الدراسي، أي أن وآلیات بحث، ومكتبات إلكترونیة، وٕانترنت سواء من بعد أو من خالل الفص

المقصود من التعلیم اإللكتروني هو استخدام التقنیة بجمیع أنواعها لتوصیل المعلومة للطالب 
  .بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

  
  :ممیزات التعلیم اإللكتروني

ما ذكرها عن غیره من طرائق التدریس منها  هني العدید من الممیزات التي تمیز للتعلیم اإللكترو    
  ):٩٠: ٢٠١٠(والراضي)  ١٢٧: ، ص٢٠٠٥(  من عبد الحيكالً 

المؤسسة التعلیمیة، مع إتاحة الطالب فیما بینهم وبین الطالب و زیادة إمكانیة االتصال بین  .١
  .الفرصة لهم للمساهمة في وجهات النظر المختلفة

أي اإلحساس بالمساواة، بما أن أدوات االتصال تتیح لكل طالب فرصة اإلدالء برأیه في  .٢
  .وقت ودون حرج

  .سهولة الوصول إلى المعلم في أسرع وقت، وحتى خارج أوقات العمل الرسمیة .٣
إمكانیة تحویر طریقة التدریس بما یتالئم مع الطالب، فمن الممكن تلقي المادة العلمیة  .٤

  . بالطریقة المرئیة ومنهم من تناسبه الطریقة المسموعة أو المقروءة أو العملیة
  .  یة على التكرار خصوصًا عند تعلم العلوم بالطریقة العملیةالمساعدة اإلضاف .٥
  .توفیر المناهج طوال الیوم .٦
  .عدم االعتماد على الحضور الفعلي .٧
 .تقلیل األعباء اإلداریة بالنسبة للمعلم، وتقلیل حجم العمل في المدرسة .٨

  :الممیزات التالیة )٢٨: ١٤٢٨(عبد العزیز ذكرو    
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ورة رقمیة تساعد في سرعة تطویره أو تغییره مع االقتصاد في لكتروني صیأخذ المحتوى اإل .٩
  .في التصمیم ةواتسامه باالتساق الذي یسبقه جودالتكلفة، 

  .یقلل من كثرة االنتقال بین أماكن التدریس أو التعلیم .١٠
 .توفیر المعلومات الحدیثة .١١
 :مایليمیزات الم فقد أضافوا إلى ما سبق من )٤٣٩: ١٤٣٠(هنداوي وٕابراهیم وحمود أماو    
على المعرفة من أي مكان  طالبالتغلب على مشكلة المكان والزمان من خالل حصول ال .١٢

 .في العالم
إكساب المعلمین والطالب مجموعة من المهارات التي تتناسب مع طریقة التعلیم هذه،  .١٣

 .هم من قبلدوالتي لم تكن موجودة عن
 .والمناقشة بین المتعلمین ینمي ثقة الطالب بذاته، ومهارات التحاور والتعاون .١٤
 .یتغلب على مشكلة األعداد الزائدة من الطالب .١٥
 . یسهل الوصول إلى مصادر المعرفة بإستمرار .١٦
وتضیف الباحثة إلى ما سبق أن التعلیم اإللكتروني یعتبر من طرائق التدریس المشوقة    

  .والممتعة للطالب؛ وذلك لما توفر له من مصادر تعلم متنوعة
  

  :التعلیم اإللكترونيعیوب 
على الرغم من أن التعلیم اإللكتروني له العدید من الممیزات في العملیة التعلیمیة، فإن له بعض    

  )٦٠: ١٤٣٠سرایا، :(تطبیقه منها مایليالعیوب والتي تقف عائقًا حیال 
  .وبرمجیاته التكلفة المادیة الكبیرة لتوفیر البنیة التحتیة التقنیة لتوظیف التعلم االلكتروني .١
  .نقص مهارات التعلم االلكترونیة لدى الكثیر من الطالب والمعلمین .٢
  .صعوبة تطبیق التقویم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة .٣
  .مقاومة بعض الطالب والمعلمین للتعلیم اإللكتروني واتجاهاتهم السلبیة نحوه .٤
  .فقدان العوامل اإلنسانیة في نظام التعلم اإللكتروني .٥

عدة أمور لضمان نجاح التعلیم اإللكتروني، والتي یمكن ) ١٣١: ٢٠٠٥(أورد عبد الحي وقد   
  :اعتبارها حلول للعیوب السابقة، تتمثل فیما یلي

  .التعبئة االجتماعیة لدى أفراد المجتمع مع هذا النوع من التعلیم .١
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  .ضرورة مساهمة التربویین في صناعة هذا التعلیم .٢
  .النوع من التعلیم، وٕاعداد الكوادر البشریة المدربةتوفیر البنیة التحتیة لهذا  .٣
  .وضع برامج لتدریب الطالب والمعلمین واإلداریین لالستفادة القصوى من تقنیات التعلیم .٤
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  :الدراسات السابقة: ثانیاً 
بمشكلة الدراسة یتناول هذا القسم من الدراسة عرضًا لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة    

  :الحالیة وموضوعها، وُصنفت ضمن محورین هما
  .الدراسات السابقة العربیة: المحور األول
  .الدراسات السابقة األجنبیة: المحور الثاني

وُأْعُتِمَد في عرض هذه الدراسات الترتیب التاریخي من األقدم إلى األحدث داخل المحور الواحد،    
    :كالتالي  ،ومن ثم مراعاة الترتیب األبجدي في الدراسات المتساویة في التاریخ

  
  :الدراسات السابقة العربیة: المحور األول

دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع ) ٢٠٠٦(والفقیهوالخالقي والمخالفي أجرى كل من المتوكل   
المختبرات المدرسیة، من حیث كفایتها وكفاءتها في المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة، واتبع 
الباحثون المنهج الوصفي، وطبقوا االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت 

لى فني مختبر موزعین ع) ٩٧(مختبر ومشرف علوم و ) ٧٠(معلم علوم و) ٣٦٨(من
مدرسة ثانویة وأساسیة ) ١٠١(مدیریة و) ٣١(و) رموت، عمرانضاألمانة، عدن، تعز، ح(محافظات

ثانویة بالجمهوریة الیمنیة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها النقص في المواد 
راسة بتوفیر اإلمكانات المادیة للمختبرات التعلیمیة واألجهزة التقنیة في مختبرات العلوم، وأوصت الد

من غرف خاصة وأدوات ومواد وأجهزة لإلسهام في رفع درجة ممارسة أنشطة وتجارب العلوم 
  .الطبیعیة في مدارس المرحلة الثانویة

دراسة هدفت إلى التعرف على واقع مختبرات الكیمیاء بالمرحلة ) ١٤٢٧(أجرى آل صویانو    
ریاض واحتیاجاتها من تقنیات التعلیم، واتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي، الثانویة في مدینة ال

 فني) ٦٥(معلمًا و) ١٦٨(وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت من
مختبر في المدارس الثانویة في مدینة الریاض، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها 

نقص بعض : بات التي تقلل من استخدام تقنیات التعلیم في مختبرات الكیمیاءأن أبرز الصعو 
المختبر بأعمال أخرى، ضعف الحوافز التشجیعیة  تكلیف فني األدوات الالزمة إلجراء التجارب،

للمعلم عند إجراء التجارب، صعوبة اإلجراءات المتبعة في توفیر وصیانة تقنیات التعلیم، زمن 
بكیفیة  المختبر فنيمع الزمن الالزم إلجراء النشاطات العملیة، ضعف معرفة الحصة ال یتناسب 
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صیانة تقنیات التعلیم، كثافة المادة العلمیة في مقرر الكیمیاء، وضعف معرفة المعلم بتشغیل 
  . وصیانة تقنیات التعلیم

وم دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام مختبرات العل) ١٤٢٧(كما أجرى الشایع   
المحوسبة في المرحلة الثانویة واتجاهات معلمي العلوم والطالب نحوها، واتبع الباحث المنهج 

) ١١٨(الوصفي المسحي، وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت من
ریاض، مكة المكرمة، المدینة المنورة، ال(موزعین على سبع مناطق تعلیمیة طالباً ) ٥٨٠(معلمًا و

، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها )المنطقة الشرقیة، القصیم، عسیر، جازان
من المعلمین في عینة الدراسة لم یستخدموا مختبرات العلوم المحوسبة مطلقًا، %) ٣٧,٧(أن

 وأوصت الدراسة بتزوید مختبرات العلوم بالتجهیزات الكافیة لتمكین الطالب من استخدام مختبرات
  . العلوم المحوسبة بأنفسهم

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى تنفیذ تجارب الكیمیاء  ىفقد أجر ) ٢٠٠٧(الحماديأما    
العملیة للمرحلة الثانویة في مدارس أمانة العاصمة، وكذلك التعرف على مدى توافر التجهیزات 

رف على أهم معوقات العمل التع والمواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتنفیذ التجارب، وأخیراً 
 دون تنفیذ تجارب الكیمیاء، واتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي، وطبقالمختبري، والتي تحول 

یاء معلمًا ومعلمة لمادة الكیم) ٥٠(االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من
الصف الحادي  بطالبًا وطالبة من طال) ١١٠(اشر والصف الع بطالبًا وطالبة من طال) ١١٠(و

الصف الثاني عشر، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من  بطالبًا وطالبة من طال) ١١٠(عشر و
أهمها تدني تنفیذ المعلم لتجارب الكیمیاء العملیة للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین 

ة، وكذلك وجود العدید من ، وتدني توافر محتویات قائمة الفحص في مدارس العینبوالطال
المعوقات التي تحول دون تنفیذ تجارب الكیمیاء العملیة للمرحلة الثانویة في مدارس أمانة العاصمة 

كثرة أعداد الطلبة في الصف، ال تتوفر بعض المواد الكیمیائیة، ال تتوفر متطلبات األمن : منها
دورات تؤهل المعلم للتعامل مع متطلبات والسالمة، ضیق الوقت المتاح لتنفیذ التجارب، عدم وجود 

  .المناهج الحدیثة
دراسة هدفت إلى التعرف على الواقع الفعلي الستخدام المختبر ) ٢٠٠٧(شريوأجرى المنت   

المدرسي في تدریس األحیاء بالمرحلة الثانویة بمحافظة القنفذة، واتبع الباحث المنهج الوصفي 
معلمًا ) ١٤٦(البیانات من عینة الدراسة التي تكونت منالمسحي، وطبق االستبانة كأداة لجمع 
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مشرفین تربویین، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن ) ٧(مختبر و فني )٣٥(و
واقع استخدام المختبر المدرسي في تدریس مادة األحیاء بالمرحلة الثانویة بمحافظة القنفذة یشیر 

  .حقیقه من استخدام المختبر المدرسيإلى تدني في مستوى الدور المأمول ت
دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بین االتجاه نحو استخدام ) ٢٠٠٨(كما أجرى الل   

إلى جانب  ،)األصالة –المرونة  –الطالقة (ة المختبرات االفتراضیة وبعض القدرات اإلبداعی
رات االتجاه نحو استخدام التعرف على الفروق في هذه القدرات اإلبداعیة وفقًا لتفاعل متغی

، والصف )إناث –ذكور (، والنوع )منخفض –مرتفع (المختبرات االفتراضیة في التعلیم االلكتروني 
، واتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن، وطبق االستبانة كأداة لجمع )ثالث –ثان (الدراسي 

الفرقة الثانیة والثالثة في القسم طالب وطالبة من ) ٢٠٠(البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من
طالبة في  ٥٠طالبًا، و ٥٠طالبة في الفرقة الثانیة من القسم العلمي، و ٥٠طالبًا، و ٥٠(العلمي

، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود عالقة موجبة )الفرقة الثالثة من القسم العلمي
لكتروني وبعض االفتراضیة في التعلیم االدالة إحصائیًا بین االتجاه نحو استخدام المختبرات 

بوجوب عقد ندوات علمیة ، كما أوصت الدراسة )األصالة –المرونة  –الطالقة (القدرات اإلبداعیة
  .تهدف إلى بیان أهمیة استخدام المختبرات االفتراضیة في التعلیم االلكتروني

ام المختبر في تدریس دراسة هدفت إلى التعرف على معوقات استخد) ٢٠٠٩(وأجرى الجبر   
العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، واتبع الباحث 
المنهج الوصفي التحلیلي، وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت 

المواد  ب صیانة وتحدیثغیامعلمًا، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها ) ١٤٠(من
واألدوات واألجهزة المعملیة وعدم توافرها بالشكل الكافي یعیق استخدام المختبر في تدریس العلوم 
الطبیعیة، وأوصت الدراسة بتفعیل وحث معلمي العلوم الطبیعیة على استخدام مختبرات العلوم 

  . للتدریس، وتوعیة الطالب بأهمیة التعلم من خالل المختبر
فقد أجرى دراسة هدفت إلى التعرف على مدى استخدام المختبرات ) ١٤٣٠(ما الزهرانيأ   

المدرسیة في المدارس اللیلیة المتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم والمشرفین التربویین بمدینتي 
مكة المكرمة وجدة، واتبع الباحث المنهج الوصفي، وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة 

مشرفًا تربویًا، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ) ٢٦(معلمًا و) ٣٣(دراسة التي تكونت منال
من أهمها تدني استخدام المختبر في التدریس اللیلي، وأوصت الدراسة بتوعیة القائمین على 
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ي المدارس اللیلیة من معلمین ومشرفین تربویین ومدیري مدارس بأهمیة استخدام المختبر المدرسي ف
  .تدریس مادة العلوم

دراسة هدفت إلى تقصي تقدیر الطالب ) ٢٠١٠(ى كل من الشعیلي وأمبوسعیديكما أجر    
 واالمعلمین بجامعة السلطان قابوس لبیئة المختبرات العلمیة، واتبع الباحثان المنهج الوصفي، وطبق

طالبًا ) ٦١(مقیاس بیئة المختبرات العلمیة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت من
وطالبة تخصص علوم، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن ترتیب تقدیر الطالب لبیئة 

تعلیمات، المواد واألجهزة، وضوح ال: المختبرات العلمیة جاء تنازلیًا وفقًا لمجاالت المقیاس كما یلي
 تبعض ومع المشرفین، كما أوصبب بعضهم عملیة، عالقات الطالالتكامل بین المواد النظریة وال

بعمل دراسات مماثلة ترتبط ببیئة المختبرات المدرسیة والصعوبات التي تواجه تنفیذ األنشطة  لدراسةا
  .العملیة في المؤسسات التعلیمیة المختلفة

هدفت إلى معرفة واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في  دراسة) ٢٠١٠(الزهراني ىوأجر    
لعلوم بمدینة مكة المكرمة، مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات ا

االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت  واتبع الباحث المنهج الوصفي، وطبق
معلمة علوم بالمرحلة الثانویة، ) ١٢٥(ة العلوم بالمرحلة الثانویة ومشرفة تربویة لماد) ٢٢(من

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها تدني درجة توافر واستخدام المستحدثات 
بضرورة توفیر المستحدثات  دراسةالتكنولوجیة في مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة، كما أوصت ال

  .مختبرات العلومالتكنولوجیة وتوظیفها في 
دراسة هدفت إلى التعرف على واقع مختبرات العلوم بالمرحلة ) ١٤٣١(السلمي ىكما أجر    

واتبع المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدینة جدة في ضوء متطلبات العصر، 
ة والتي االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراس الباحث المنهج الوصفي المسحي، وطبق

مشرفة تربویة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن ) ٤٦(معلمة و) ١٩٠(تكونت من
الصعوبات التي تواجه معلمات العلوم أثناء استخدام المختبر في التدریس في ضوء متطلبات 
العصر متحققة بدرجة متوسطة على حسب استجابات أفراد العینة مثل توفر األجهزة واألدوات 

ملیة في المختبر وزیادة النصاب التدریسي للمعلمة، كما أوصت الدراسة بتجهیز مختبرات المع
  .العلوم بكافة األدوات واألجهزة العلمیة الحدیثة التي تواكب العصر الحالي
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دراسة هدفت إلى تقویم استخدام معلمي العلوم في الصف الثالث ) ١٤٣١(ى الحقبانيوأجر    
یة في تدریس العلوم بمحافظة الخرج، واتبع الباحث المنهج الوصفي، المتوسط للمختبرات المدرس

معلمًا، وخلصت ) ١٥(وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من
الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ضعف في مستوى استخدام معلمي العلوم في الصف الثالث 

لى أن النشاطات العملیة تنفذ بعد تدریس محتوى الدرس بأسلوب وإ  ،المتوسط للمختبرات المدرسیة
  .العرض العملي، وضعف واضح في إلمام معلمي العلوم باحتیاطات األمان في العمل المعملي

 في االفتراضیة المعامل استخدام واقع دراسة هدفت إلى التعرف على) ١٤٣٢(كما أجرى البلطان   
العلوم، واتبع الباحث المنهج  معلمي نظر وجهة من المملكة في الثانویة بالمرحلة العلوم تدریس

) ٣٢٥(الوصفي المسحي، وطبق االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من
مختصًا من أعضاء هیئة التدریس ) ٣٢(مشرفًا تربویًا و) ٦٧(معلمًا للعلوم في المرحلة الثانویة و

فر اخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن معامل العلوم االفتراضیة تتو في الجامعات السعودیة، و 
من المدارس الثانویة في المملكة، كما أوصت الدراسة بأن تعمل وزارة التربیة والتعلیم %) ٣٧(بنسبة

على توفیر المعامل االفتراضیة وبرمجیاتها القائمة على المحاكاة لجمیع المدارس الثانویة في 
  .المملكة

دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمات ومشرفات الكیمیاء  ىفقد أجر ) ١٤٣٢(وأما ثقة   
لباحث ا بها في مدینة مكة المكرمة، واتبعنحو استخدام تقنیة المعامل االفتراضیة وبعض مطال

االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت  المنهج الوصفي المسحي، وطبق
مشرفة كیمیاء، وخلصت الدراسة إلى عدد من ) ١٤(معلمة كیمیاء للمرحلة الثانویة و) ٩٧(من

یجابیة بدرجة كبیرة نحو مفهوم إجابات عینة الدراسة من المعلمات النتائج من أهمها كانت است
المعامل االفتراضیة وخصائصها في تدریس الكیمیاء، أما بالنسبة الستجابات عینة الدراسة من 

یجابیة إلى حد ما نحو مفهوم المعامل االفتراضیة وخصائصها في تدریس إت فقد كانت المشرفا
الكیمیاء، كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في إعداد وتصمیم مناهج الكیمیاء الدراسیة في ضوء 

  .مفهوم ومطالب تقنیة المعامل االفتراضیة لكي یكون التدریس من خالل هذه المعامل تجسیدًا لها
دراسة هدفت إلى تقویم واقع مشروع تفعیل المختبرات المدرسیة من وجهة ) ١٤٣٢(الشایع ىجر وأ   

ث المنهج الوصفي الباح بمنطقة القصیم التعلیمیة، واتبع نظر معلمات ومشرفات العلوم الطبیعیة
معلمة من ) ٦٧(االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من المسحي، وطبق
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مشرفة تربویة لمواد العلوم، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن واقع ) ٢٧(معلمات العلوم، و
المختبرات المدرسیة من حیث عناصر صالحیتها وتجهیزها متوفرة بدرجة متوسطة، وأوصت 

  .الدراسة بتجهیز مختبرات العلوم باألجهزة واألدوات بما یتناسب مع عدد الطالبات
دراسة هدفت إلى التعرف على واقع معامل األحیاء بكلیة العلوم  ىفقد أجر ) ٢٠١٢(یوسفوأما    

ي ضوء المستجدات المعاصرة، واتبع التطبیقیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بفرع الطالبات ف
االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة والتي  الباحث المنهج الوصفي المسحي، وطبق

ع عضوات هیئة التدریس والمحاضرات والمعیدات بقسم األحیاء والفنیات في معامل تكونت من جمی
، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن درجة توافر طبیعة البنیة )٣٦(األحیاء والبالغ عددهن

یة التحتیة ووسائل التعلیم وتقنیاته والتجهیزات الوقائیة واألمنیة بمعامل األحیاء بكلیة العلوم التطبیق
بجامعة أم القرى بفرع الطالبات في ضوء المستجدات المعاصرة كانت بدرجة ضعیفة، وأوصت 
الدراسة بضرورة توفیر األجهزة والتقنیات التعلیمیة الحدیثة في معامل األحیاء بفرع الطالبات بكلیة 

یرها أوًال بأول العلوم التطبیقیة بجامعة أم القرى من خالل تحدید األجهزة المطلوبة، والعمل على توف
  .في حال عدم إمكانیة توفیرها دفعة واحدة

معوقات تفعیل مشروع استثمار المختبرات  دراسة هدفت إلى التعرف على) ١٤٣٣(وأجرى صبان   
المدرسیة في تدریس مقررات األحیاء للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المشرفین والمعلمین وفنیي 

واتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي، وطبق االستبانة كأداة لجمع المختبرات بمدینتي مكة وجدة، 
فردًا، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن ) ٢٤٦(البیانات من عینة الدراسة والتي تكونت من

من أهم المعوقات عدم تأمین المعامل باإلمكانات والمستلزمات الضروریة من األجهزة واألدوات 
ر حجم الموضوعات المقررة في الجانب النظري مقارنة بالجانب العملي، كما المخبریة الحدیثة، وكب

أوصت الدراسة بضرورة تأمین المعامل باإلمكانات والمستلزمات الضروریة من األجهزة واألدوات 
المخبریة الحدیثة، وتقلیل حجم موضوعات المقررات، أو زیادة الحصص المخصصة لتدریس 

  .مقررات األحیاء
 أثر استخدام دراسة هدفت إلى التعرف على )٢٠١٣(جوهرو  الحافظأجرى كل من  خیراً وأ   

، واتبع في تنمیة قوة المالحظة والتحصیل المعرفيالكیمیاء تجارب الفیزیاء و االفتراضي في  المختبر
 للدراسة واتكأد االختبار التحصیليو  مقیاس قوة المالحظة وطبقواالمنهج الشبه التجریبي،  انالباحث
، تم متوسطة عامر عبد اهللا للبنینطالب من طالبًا ) ٣٠(تكونت منالتي و  عینة الدراسةعلى 
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، وخلصت طالباً ) ١٥(وكل مجموعة توزیعهم إلى مجموعتین أحدهما ضابطة وأخرى تجریبیة
المجموعتین الضابطة دالة إحصائیًا بین  قو جد فر أنه ال یو الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

دال إحصائیًا  قفر في تحصیل الطالب في الفیزیاء وكذلك في قوة المالحظة، بینما یوجد  والتجریبیة
، كما أوصت الدراسة في تحصیل الطالب في الكیمیاءالمجموعتین الضابطة والتجریبیة بین 

  .لتجاوز المشكالت والعوائق التي تواجه المدرسینتقنیة المختبرات االفتراضیة من  باالستفادة

  

  :الدراسات السابقة األجنبیة: الثانيالمحور 
 &Jensen& Voigt& Nejdl)أجرى كل من جینسین وفویجت ونجدل وأولبریتش    

Olbrich.2004) فتراضي على لتعرف على أثر استخدام المعمل االدراسة في ألمانیا هدفت إلى ا
نتائج من أهمها عدم تحصیل الطالب في مجال العلوم الطبیعیة والهندسیة، وخلصت الدراسة إلى 

وجود فروق ذو داللة إحصائیة ما بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة، وأن استخدام المعمل 
االفتراضي شجع المستخدمین على التقلیل من أخطأ التعلیم وهذا من شأنه أن یحسن من مخرجات 

  .التقنیة ي إلى قبول الطالب وتفاعلهم لهذهالتعلیم ویؤد
 &Demaree& Stonebraker& Zhao)و وباو  هوز ل من دیماري وستونیبركر وأجرى ك   

Bao.2005)  دراسة عن تقنیة الواقع االفتراضي لتحسین فعالیة مختبرات الفیزیاء التحضیریة بوالیة
أوهایو، حیث وجد الباحثون أن المعامل الحقیقیة ال تحقق األهداف المرجوة منها، وقد أدى استخدام 

  .ئمة على تقنیة الواقع االفتراضي إلى زیادة فعالیة المعامل الحقیقیةالتجارب القا

دراسة هدفت إلى ) Lang&Wong&Fraser.2005(وأجرى كل من النق ووانق وفراسیر   
الكشف عن بیئة مختبر الكیمیاء وأسالیب تفاعل معلمي العلوم مع طالبهم في المرحلة الثانویة في 

طالبًا في المرحلة الثانویة، وخلصت الدراسة إلى عدة ) ٤٩٧(من سنغافورة، وتكونت عینة الدراسة
نتائج من أهمها أن الطالب یفضلون تعلم العلوم باستخدام المختبر حیث یخلق لهم العدید من 

  .الفرص المناسبة والخبرات المباشرة في جو من التفاعل اإلیجابي مع معلمیهم
معمل البیولوجي االفتراضي اللیة عایم فهدفت تقیأجرى دراسة استفقد ) Mowry.2007(موريأما    

في تنمیة التحصیل والمهارات واالتجاه نحو العلوم والبرنامج المستخدم والكمبیوتر كأداة تعلیمیة، وقد 
لیة عاثانویة بتكساس، وأظهرت النتائج فمن طالب المدرسة ال اً طالب) ٤٤(تكونت عینة الدراسة من
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حصیل والمهارات واالتجاه نحو العلوم والكمبیوتر، وعدم تتنمیة ال البیولوجي االفتراضي فيمعمل 
  .فعالیتها في تنمیة االتجاه نحو البرنامج

دراسة هدفت إلى تقویم حالة مختبرات العلوم ) Successlink.2007 ( لینكسوكسكما أجرى    
) ٣٠(مدرسة في) ١٧٠(في المدارس المتوسطة والثانویة في مدینة كانساس، حیث شملت الدراسة

منطقة تعلیمیة في مدینة كانساس، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن أجهزة األمان 
مفقودة في أكثر من نصف مختبرات العلوم، وأن حجم المختبر صغیر جدًا مما یعیق التعلم الفعال 

  .للطالب
هدفت إلى  اسةدر ) Toth& Morrow& Ludvico.2009(أجرى كل من توث ومورو ولودفیكوو    

تطویر طریقة  تتكامل فیها تقنیة المعمل االفتراضي والدراسة المعملیة االستقصائیة، وقد تكونت 
وقد اظهرت النتائج فعالیة المعمل  ،طالب یدرسون مقرر البیولوجي التمهیدي )٣٩(عینة الدراسة من

  . االفتراضي للدراسة المعلمیة االستقصائیة في العملیة التعلیمیة

التعرف على أثر استخدام الوسائط المتعددة  دراسة هدفت إلى (Yuza.2010)وأجري یوزا   
وبرامج التشریح الظاهري على عمق التعلم بین طالب الكیمیاء واألحیاء ) برنامج محاكاة(التفاعلیة

داخل مختبرات العلوم، وتم مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لتقییم عمق التعلم، وخلصت 
دراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائیة في عمق التعلم بین الطالب ال

  .المشاركین بعد استخدام الوسائط المتعددة التفاعلیة والبرمجیات االفتراضیة للتشریح
دراسة هدفت إلى التعرف على مدى توافر واستخدام ) Dahar.2011 (كما أجرى دهار   

طالبًا وطالبة ) ٢٠(، وتتكون عینة الدراسة من)باكستان(ي والیة البنجاب المختبرات العلمیة ف
مدرسة ) ٢٨٨(معلمین تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من كل مدرسة ثانویة والتي تتألف من) ١٠(و

ثانویة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك نقص كبیر في توافر واستخدام 
  .المختبرات العلمیة

دراسة هدفت إلى التعرف على تصورات معلمي العلوم  (Yaseen.2011)یاسین ىأخیرًا أجر و    
معلم علوم من المدارس ) ١٦٤(حول فاعلیة التكنولوجیا في مختبرات العلوم، وتم جمع البیانات من

العامة في والیة تكساس، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن معلمي العلوم یفضلون 
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برامج المحاكاة العلمیة لدعم ولیس الستبدال مختبرات العلوم، وأن معلمي العلوم ذوي استخدام 
  .الخبرات األقل كانت أتجاهاتهم أكثر إیجابیة نحو استخدام التكنولوجیا في مختبرات العلوم

  
  :التعقیب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالیة

السابقة في الحدود المكانیة، حیث طبقت في مدینة  أختلفت الدراسات الحالیة عن الدراسات ·
  .إب في الجمهوریة الیمنیة

أختلفت الدراسات السابقة بوجه عام عن الدراسة الحالیة في أن الدراسة الحالیة تهتم بدراسة  ·
في ضوء تقنیات التعلیم، حیث  في المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة واقع مختبرات العلوم

من حیث المواد التعلیمیة واألجهزة  التقلیدیة والمستحدثةقنیات التعلیم أشتملت على ت
فقط  التعلیمیة وطرائق التدریس، في حین أن بعض الدراسات أقتصرت على مختبرات العلوم

، والبعض اآلخر أهتم بدراسة )Dahar.2011(ودراسة دهار) ١٤٣١(كدراسة الحقباني
ودراسة ) ٢٠١٠(الزهراني دثة كدراسةتحمختبرات العلوم في ضوء التقنیات المس

، وكذلك اهتمام بعض الدراسات بدراسة مختبرات العلوم في ضوء تقنیة )٢٠١٢(یوسف
  ).١٤٣٢(ودراسة البلطان) ١٤٢٧(الشایعمستحدثة معینة كدراسة 

حیث اعتمدت ) Yuza.2010(دراسة یوزاك ستخدمفي المنهج الم السابقة الدراسات تنوعت ·
وصفي المنهج ال حیث استخدمت) ٢٠٠٩(دراسة الجبرو على المنهج الشبه تجریبي، 

قد اسُتخدم و  ،الوصفي المقارن المنهج والتي استخدمت )٢٠٠٨(دراسة الل، و التحلیلي
  .الدراسة الحالیةفي  المنهج الوصفي المسحي

 ،)٢٠٠٧(الحماديتنوعت األداة المستخدمة في الدراسات السابقة مابین إستبانة كدراسة  ·
 &Jensen& Voigt)وٕاختبار تحصیلي كدراسة كل من جینسین وفویجت ونجدل وأولبریتش

Nejdl& Olbrich,2004)، واستخدمت الدراسة )٢٠١٣(حافظ وجوهرومقیاس كدراسة ال ،
  .الحالیة اإلستبانة كأدة للدراسة

تنوعت العینة في الدراسات السابقة مابین معلمین ومشرفین وفنیي مختبر كدراسة كل من  ·
، وطالب كدراسة كل )١٤٣٣(ودراسة صبان )٢٠٠٦(والخالقي والمخالفي والفقیهالمتوكل 

، وطبقت هذه الدراسة على )Lang&Wong&Fraser,2005( وفراسیر النق ووانق من
  ).ذكور وٕاناث(عینة من معلمي العلوم
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حلة المتوسطة كدراسة الدراسات السابقة في المراحل التعلیمیة فمنها في المر  تنوعت ·
 ودراسة )١٤٣٢(ثقة ، ومنها المرحلة الثانویة كدراسة)١٤٣١(السلمي
، )٢٠١٠(كدراسة الشعیلي وأمبوسعیدي ومنها المرحلة الجامعیة ،)Mowry.2007(موري

  .ةوطبقت الدراسة الحالیة على المرحلة الثانوی
  :فادة للدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فیما یلياإلوتتضح أوجه    

  .التعرف على مراجع تخدم موضوع الدراسة الحالیة ·
االسترشاد بها في تحدید المنهج المناسب للدراسة الحالیة، وكیفیة بناء األداة، واألسالیب  ·

  .الحالیةاإلحصائیة المناسبة، ووضع تصور شامل لموضوع الدراسة 
تدعیم الشعور لدى الباحثة باألهمیة الُمِلحة لموضوع الدراسة الحالیة، وذلك من خالل ما  ·

  . توصلت إلیه تلك الدراسات من نتائج وما أوصت به من توصیات ومقترحات
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 :لــــــــــــــــــــثالفصـــــــــــــــــل الثا

  إجراءات الدراســــــــــــــــــــــــة

            

 منهج الدراسة §

 مجتمع الدراسة وعینتها §

 أداة الدراسة §

 )االستبانة(خطوات بناء أداة الدراسة §
 صدق أداة الدراسة §

 ثبات أداة الدراسة §

  لدراسةا أداة اجراءات تطبیق §

  دراسةللحصائیة المناسبة اإل األسالیب §
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  ـالثـــــل الثــالفصـ
  إجـــــراءات الــــدراسة

  :تمهید
یتناول هذا الفصل عرضًا لإلجراءات المنهجیة للدراسة، حیث تتناول فیه الباحثة وصف       

لمنهج البحث، ومجتمعة وعینته، ثم أداة البحث، وسبل بنائها، وٕاجراءات ضبطها وتطبیقها، ثم 
  : تحدید األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة بیانات الدراسة، وفیما یلي تفصیل ذلك

  
  :ج الدراسةمنه
للكشف عن واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة بالجمهوریة  حیث أن الدراسة الحالیة تسعى   

 Discriptive) الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم؛ لذا أستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي
Survey)دس وعبد كل من عبیدات وع ذكرفها، و ا، والذي یتناسب مع مشكلة الدراسة وأهد

األسلوب الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي " أن المنهج الوصفي عبارة عن) ١٤٣٢(الحق
في الواقع ویهتم بوصفها وصفًا دقیقًا ویعبر عنها تعبیرًا كیفیًا وكمیًا، والتعبیر الكیفي یصف لنا 

الظاهرة أو  الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفًا رقمیًا یوضح مقدار
  .  ١٧٦ص"حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة اآلخرى

  
  :مجتمع الدراسة وعینتها

جمیع األفراد " بأنه) ١٤٣٢(یقصد بمجتمع الدراسة كما عرفها كل من عبیدات وعدس وعبد الحق   
  .٩٤ص"أو األشخاص أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة البحث

في مدینة إب بالجمهوریة الیمنیة ) ذكور وٕاناث(ویتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي العلوم   
 والذي بلغ عددهم هـ،١٤٣٣/١٤٣٤والالئي على رأس العمل في الفصل الدراسي األول من العام 

  .إناث) ٩٢(ذكور و) ٥٣( معلمًا للعلوم،) ١٤٥(حوالي
ألنها لم تجد دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة  ولقد أختارت الباحثة مدینة إب؛ وذلك   

طبقت على هذه المدینة، وكذلك ألن مدینة إب هي مقر إقامة الباحثة، مما ُیسهل تطبیق أداة 
  . الدراسة
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بأنها جزء من مجتمع الدراسة األصلي ) ١٥٦ :٢٠٠٨(عرفها محیریققد راسة فأما عینة الد   
احث بأسالیب معینة، وتضم عددًا من األفراد من المجتمع األصلي وتمثله كمًا ونوعًا، یختارها الب

  . للدراسة بسبب أن دراسة المجتمع كله تحتاج إلى وقت وجهد وتكالیف
، وٕامكانیة التطبیق على كامل مجتمع الدراسة، أصبحت عینة ونظرًا لمحدودیة مجتمع الدراسة   

   .الدراسة هي مجتمع الدراسة كامالً 
الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم في مدارس المرحلة  عینةأداة الدراسة على أفراد وبعد تطبیق    

التي أدخلت في عملیة التحلیل اإلحصائي و  المستكملة الثانویة بمدینة إب، تم جمع االستبانات
النسبة المئویة و  والمستكملة االمفقودة عدد االستبانات) ٢(رقم ویوضح الجدول، استبانة) ١٢١(وهي

  . الكليمن العدد  اله
  ) ٢(جدول 

  والمستكملة من مجتمع الدراسةالمفقودة عدد االستبانات 

عدد أفرد   الجنس
  المجتمع

االستبانات 
  فقودةالم

االستبانات 
  المستكملة

نسبة العینة 
  للمجتمع

 73.58   39 14 53  ذكور
   89.1  82 10  92  إناث

 83.45  121 24 145  المجموع
  

  :توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس كما یلي )٣(ویصف الجدول رقم   
)٣(جدول  

 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس
 النسبة المئویة  العدد الجنس
 32.2 39 ذكور
 67.8 82 إناث

 100.0 121 المجموع
     
یتبین من الجدول السابق أن عدد اإلناث یزید عن نصف عینة الدراسة حیث بلغت النسبة    

  ):٢(من الذكور، وهذا ما یوضحه الشكل رقم%) ٣٢,٢(في مقابل%) ٦٧,٨(المئویة لعددهن
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32%

68%

  )٢(شكل 

 توزیع عینة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس

  
  
  
  
  
  

  :أداة الدراسة
كل من  ذكرأستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة، حیث    

تعتبر أداة مالئمة للحصول على معلومات " أنها) ١٠٤: ١٤٣٢(عبیدات وعدس وعبد الحق
  . ١٠٤ص"وبیانات وحقائق مرتبطة بواقع معین

وقد استخدمت الباحثة االستبانة كونها أكثر األدوات مالئمة لتحقیق أهداف الدراسة في الكشف    
  . الجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیمعن واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانویة ب

  
  :خطوات إجراء الدراسة

  :ویشمل هذا الجزء على الجوانب التالیة   
   

  ): االستبانة(خطوات بناء أداة الدراسة
بعدة خطوات إلخراجها إخراجًا علمیًا یحقق الهدف ) االستبانة(یة إعداد أداة الدراسةللقد مرت عم   

  :  المنشود منها كالتالي
مراجعة العدید من أدبیات التربیة من مراجع ومجالت ودراسات وأبحاث محكمة ومرتبطة  .١

  .بموضوع الدراسة الحالیة
 :تم تحدید الهدف من االستبانة وهو .٢

التعرف على درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة  ·
  .الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

  ذكور

  ناثإ
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درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة التعرف على  ·
  .الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

ة المرحلة الثانویة بالجمهوریمدارس التعرف على معوقات استخدام مختبرات العلوم في  ·
  .الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

تجابات عینة ـ بین متوسط اسالتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیةــ إن وجدت ـ ·
  .الدراسة تعزى للجنس

وقد تكونت من محورین رئیسین كما هو موضح في : إعداد االستبانة في صورتها األولیة .٣
 :، هما)٤(الجدول رقم

وهو مزدوج ویشمل درجة توافر واستخدام مختبرات العلوم في مدارس : المحور األول ·
 .ضوء تقنیات التعلیمالمرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في 

المرحلة الثانویة  مدارس معوقات استخدام مختبرات العلوم في: المحور الثاني ·
أداة الدراسة في ) ٢(ویوضح الملحق رقم. بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

 .صورتها األولیة
   )٤(جدول

 الصورة األولیة ألداة الدراسة

  عناصر كل بعد عدد  الدراسةأبعاد أداة   محاور أداة الدراسة
مزدوج ویشمل درجة توافر واستخدام مختبرات 
العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة 

  الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

 10  المواد التعلیمیة
  6  األجهزة التعلیمیة
  4  طرائق التدریس

 مدارس معوقات استخدام مختبرات العلوم في
المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء 

  تقنیات التعلیم

  2 معوقات مادیة
  5 معوقات متعلقة باألجهزة والمواد التعلیمیة

  6 معوقات متعلقة بمعلم العلوم
  3 معوقات متعلقة بُمحضر المختبر

  3 معوقات متعلقة بالطالب
  2 معوقات متعلقة بمناهج العلوم

  2 معوقات زمنیة
  43  إجمالي عدد فقرات األداة في صورتها األولیة
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في صورتها ) االستبانة(بعد أن ُوضعت أداة الدراسة: عرض أداة الدراسة على المحكمین .٤
األولیة تم عرضها على مجموعة من أعضاء هیئة التدریس من ذوي الخبرة واإلختصاص 

، إلبداء آرائهم من حیث درجة اإلنتماء )٣(محكمًا كما في الملحق رقم) ٢٨(بلغ عددهم
واضحة، غیر (، درجة الوضوح)مهمة، غیر مهمة(، درجة األهمیة)تنتمي، التنتمي(للمحور
  . ، والتعدیل المقترح، ومقترحات ُآخرى)واضحة

وفق مالحظات واقتراحات المحكمین كما هو موضح في ) االستبانة(تم تعدیل أداة الدراسة .٥
 ):٥(الجدول رقم

  )٥( جدول

 الصورة النهائیة ألداة الدراسة

  عناصر كل بعد عدد  أبعاد أداة الدراسة  محاور أداة الدراسة
مزدوج ویشمل درجة توافر واستخدام 

مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة 
  بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

 9  المواد التعلیمیة
  6  األجهزة التعلیمیة

  4  التدریسطرائق 
  

 معوقات استخدام مختبرات العلوم في
المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة  مدارس

  في ضوء تقنیات التعلیم

  3 المعوقات البیئیة
  2 معوقات مادیة

  5 معوقات متعلقة باألجهزة والمواد التعلیمیة
  6 معوقات متعلقة بمعلم العلوم
  3 معوقات متعلقة بَفني المختبر

  5 معوقات متعلقة بالطالب
  2 معوقات متعلقة بمناهج العلوم

  2 معوقات زمنیة
  47  إجمالي عدد فقرات األداة في صورتها النهائیة

  

وقد استخدمت الباحثة المقیاس الثالثي للحكم على درجة التوافر واالستخدام وكذلك المعوقات    
 ٣ــ١في ضوء المتوسط الحسابي لكل عبارة وفقًا للدرجات المعطاة لفئات اإلجابة والتي رتبت من 

  :ت التالیةتنازلیًا حسب درجة التوافر واالستخدم والتعویق، وتم تحدید طول الفئة في ضوء المعادال
  أصغر قیمة لفئات اإلجابة - أكبر قیمة لفئات اإلجابة= المدى  - أ

  ٢=١- ٣= المدى        
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  المدى مقسومًا على عدد الفئات= طول الفئة  - ب
   ٠,٧= ٣÷٢=طول الفئة        

وفي ضوء ذلك تم تحدید المعیار التالي للحكم على درجة التوافر واالستخدام والتعویق كما هو    
  ):٦(جدول رقمموضح في ال

  ) ٦(جدول 

  ) االستبانة(حدود الحكم على درجة التوافر واالستخدام والمعوقات لعبارات أداة الدراسة

درجة تقدیر   الفئة 

الدرجة المعطاه 
 للفئة

الموافقة على 
  المعوقات

  من  إلى التوافر  االستخدام

 1 1 أقل من 1.70  منعدمة  منعدمة  غیر موافق

2.40  متوسطة  متوسطة  موافق أقل من    1.70 2 

 3 2.40 3 كبیرة كبیرة موافق بشدة

  
  :صدق أداة الدراسة

أحد األسس التي یقوم علیها أي " أن) ١٤٢٥(ني والعامري وآلمذهب والعمركل من القحطا ذكر   
والتي تعني إلى أي درجة یقیس المقیاس (Validity) مقیاس یتم تصمیمه هو توفر خاصیة الصدق

  :ة الدراسة من خاللا، وتم قیاس صدق أد٢٣٠ص" غیر ذلك فعًال، وال شيءما صمم لقیاسه 
  

  :الصدق الظاهري
الدراسة، والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة تم عرضها في صورتها أداة للتحقق من صدق    

كل  وحسب رأي ــ)٣(ــ ملحق رقم االختصاص والخبرةاألولیة على مجموعة من المحكمین من ذوي 
أنه باإلمكان حساب صدق األداة من خالل ) ١٦٠: ١٤٣٢(من عبیدات وعدس وعبد الحق

  .عرضها على عدد من المختصین والخبراء في المجال
وقد اْعتُِبر األخذ بمالحظات المحكمین وٕاجراء التعدیالت التي أوصوا بها بمثابة الصدق    

  .     اة صالحة لقیاس ما وِضعت لهالظاهري ألداة الدراسة، وبالتالي یمكن اعتبار األد
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  :ثبات أداة الدراسة
من الصفات األساسیة التي یجب " أن) ١٤٢٥(كل من القحطاني والعامري وآلمذهب والعمر ذكر   

، والتي تعني إلى أي (Reliability)توافرها في المقیاس قبل الشروع في تطبیقه خاصیة الثبات
د كل مرة یستخدم فیها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه درجة یعطي المقیاس قراءات متقاربة عن

  .٢٣٦ص"واستمراریته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفه وعلى أناس آخرین
مجتمع  م تطبیقها على عینة استطالعیة منتن الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وبعد التأكد م   

حساب الثبات بطریقة االتساق الداخلي،  :حساب ثباتها بطریقتین، الطریقة األولىثم الدراسة، 
  :حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ، وفیما یلي عرض ذلك: والطریقة الثانیة

 : حساب الثبات بطریقة االتساق الداخلي لعبارات األداة .١
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لكل محور من محاور أداة الدراسة  من خالل    

) ٧(، والجدول رقم)Pearson Correlation Coefficient(تباط بیرسون حساب معامل ار 
  :  یوضح ذلك

  )٧(جدول رقم
  االرتباط بین محاور أداة الدراسة

  مستوى الداللة  قیمة ارتباط بیرسون  المحور
 001. **875.  محور التوافر

  001.  **869.  محور االستخدام
  001.  **815.  محور المعوقات
  0.853  متوسط االرتباط

     

ویتضح من الجدول السابق أن معامالت اإلرتباط ألداة الدراسة جاءت مرتفعة، مما یدل ذلك    
على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل محور من محاور األداة، وأن األداة تتمتع بنوع من الصدق 

  . االرتباطي یعزز صدق المحكمین، مما یشجع على المضي قدمًا في تطبیق أداة الدراسة

 ):Alpha Cronbch(ات باستخدام معامل ألفا كرونباخحساب الثب .٢
وقد تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطریقة ألفا كرونباخ، ویوضحها الجدول    
  ):٨(رقم
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  )٨(جدول 

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة

  قیمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المحور
 0.88 19  رـالتواف
 0.91 19  دامـاالستخ
 0.93 28  اتـالمعوق

 0.96 66  يـــــــــــالكل
  

، ٠,٨٨(یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة على التوالي   
وهذه قیمة ثبات عالیة مشجعة  ،)٠,٩٦(، وبلغت قیمة الثبات الكلي ألداة الدراسة)٠,٩٣، ٠,٩١

  .اعلى المضي في تطبیق أداة الدراسة، واالطمئنان إلى نتائجه
  

  :اجراءات تطبیق أداة الدراسة
، وأصبحت جاهزة )٤(بعد أن ُوضعت أداة الدراسة في صورتها النهائیة كما في الملحق رقم   

استكمال اإلجراءات اإلداریة  للتطبیق، وبعد الموافقة علیها من قبل المشرفة على الرسالة، تم
المتعارف علیها والالزمة لتطبیق أداة الدراسة حتى تم الحصول على خطاب من مكتب التربیة 

وقد تم تطبیقها في الفصل  ـ)٥(والتعلیم بمحافظة إب بالموافقة على تطبیق اداة الدراسةــ ملحق رقم
ي استغرقتها عملیة توزیع وجمع هـ، والمدة الزمنیة الت١٤٣٣/١٤٣٤الدراسي األول من العام

  .یوماً ) ٢٠(االستبانات
  

  :دراسةحصائیة المناسبة للاألسالیب اإل
أسئلة الدراسة تم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم  نلإلجابة ع    

  :وباستخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة) spss(اإلجتماعیة
 .لوصف مجتمع الدراسةالتكرارات والنسب المئویة،  .١
لتقدیر االتساق الداخلي ) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون .٢

 .ألداة الدراسة
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  .لقیاس ثبات أداة الدراسة) Alpha Cronbch(معامل ألفا كرونباخ .٣
أسئلة الدراسة األول والثاني  نالنحرافات المعیاریة؛ لإلجابة عالمتوسطات الحسابیة وا .٤

 . لثوالثا
، لمعرفة داللة الفروق بین )Independent Samples T-test(تینمستقلین تلعین) ت(اختبار .٥

متوسطات استجابة مجتمع الدراسة حول محاور أداة الدراسة تبعًا لمتغیر الجنس، وذلك 
  .السؤال الرابع نة علإلجاب
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  :الرابــــــــــــــعـل ـــــــــــــــالفصـ

  ــاقشةـــــــــــــــــــــــرض ومنـــــــــــع
  جــــائـــــــــــــــالنت 
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  الفصـــل الـرابع
  عرض ومنــاقشة النتــائج

  :تمهید  
یتناول هذا الفصل عرض النتائج التي أسفر عنها التحلیل اإلحصائي ومناقشتها، من خالل    

  :أسئلة الدراسة، وذلك على النحو التالي ناإلجابة ع
  
  :السؤال األول عن جابةاإل

ة الیمنیة في ضوء ما درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوری -
  ؟ تقنیات التعلیم

هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة، وترتیبها تنازلیا لمعرفة درجة  نولإلجابة ع   
توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، كما 

  ):٩(هو موضح في الجدول رقم
  )٩(جدول 

المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم مرتبة درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس 
  ترتیبًا تنازلیًا حسب المتوسط الحسابي

درجة 
  التوافر

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  ةــالرتب
رقم 
  الفقرة

المواد التعلیمیة: أوالً   

 3 الصور التعلیمیة 1 2.13 695. 71.00 متوسطة

 2 النماذج 2 1.87 670. 62.33 متوسطة

 1 العینات 3 1.79 622. 59.67 متوسطة

 4 الشرائح 4 1.64 762. 54.67 منعدمة

 5 الشفافیات 5 1.39 611. 46.33 منعدمة

 6 الوسائط المتعددة 6 1.32 551. 44.00 منعدمة

االفتراضیة المختبرات 7 1.11 361. 37.00 منعدمة  9 

 7 االنترنت 8 1.09 365. 36.33 منعدمة

 8 المختبرات المحوسبة 9 1.06 234. 35.33 منعدمة
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درجة 
  التوافر

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  بةــالرت
رقم 
  الفقرة

األجهزة التعلیمیة: ثانیاً   

  12 جهاز عرض الشفافیات 1.0 1.44 718.  48.00 منعدمة

 11 جهاز عرض الشرائح 2.0 1.42 704. 47.33 منعدمة

  13 الحاسب اآللي 3.0 1.37 621. 45.67 منعدمة

)الفانوس السحري(جهاز عرض الصور المعتمة 4.5 1.23 574. 41.00 منعدمة  10  

)الداتاشو(جهاز عرض البیانات 4.5 1.23 544. 41.00 منعدمة  14  

  15 السبورة الذكیة 6.0 1.04 200. 34.67 منعدمة

طرائق التدریس: ثالثاً   

 1 العرض العملي 1.0 2.17 687. 72.33 ةمتوسط

 2 الحقیبة المخبریة 2.0 1.34 613. 44.67 منعدمة

 3 التعلیم المبرمج 3.5 1.07 250. 35.67 منعدمة

 4 التعلیم اإللكتروني 3.5 1.07 309. 35.67 منعدمة

 المتوسط العام  2.5  1.41 355.  47 منعدمة

 

الدراسة ترى أن درجة توافر المواد التعلیمیة في مختبرات  عینةیتضح من الجدول السابق أن    
بالمرتبة األولى الصور التعلیمیة بدرجة متوسطة  تالعلوم في ضوء تقنیات التعلیم كان

، ثم یلیها بالمرتبة )١,٨٧(متوسطة بمتوسط ، یلیها بالمرتبة الثانیة النماذج بدرجة)٢,١٣(بمتوسط
الشرائح، :(، بینما كانت المواد التعلیمیة التالیة)١,٧٩(الثالثة العینات بدرجة متوسطة بمتوسط

منعدمة في ) الشفافیات، الوسائط المتعددة، المختبرات اإلفتراضیة، اإلنترنت، المختبرات المحوسبة
ــ  ١,٦٤(عن درجة وجودها بین العینةتجابات أفراد مختبرات العلوم حیث تراوحت متوسطات اس

١,٠٦ .(  
جهاز عرض (أما درجة توافر األجهزة التعلیمیة في مختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم   

جهاز عرض  ،جهاز عرض الصور المعتمةلحاسب اآللي، االشفافیات، جهاز عرض الشرائح، 
فقد كانت جمیعها منعدمة في مختبرات العلوم من وجهة نظر عینة ) السبورة الذكیة ،البیانات

  )١,٠٤ ــ١,٤٤(استجاباتهم عن درجة وجودها بین اتالدراسة حیث تراوحت متوسط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  78 
 

وأخیرًا درجة توافر طرائق التدریس في مختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم، فترى عینة    
، بینما كانت طرائق التدریس )٢,١٧(متوفر بدرجة متوسطة بمتوسطالدراسة أن العرض العملي 

منعدمة في مختبرات العلوم حیث ) الحقیبة المخبریة، التعلیم المبرمج، التعلیم اإللكتروني(التالیة
  ).١,٠٧ ــ١,٣٤(عن درجة وجودها بین أفراد العینةتراوحت متوسطات استجابات 

ِلحة لتوفیر المواد واألجهزة التعلیمیة وطرائق التدریس في وهذه النتائج تشیر إلى الحاجة المُ    
فرها من وجهة نظر امختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم، حیث بلغ المتوسط العام لدرجة تو 

أي أنها منعدمة، وتتفق نتائج الدراسة آنفة الذكر مع دراسة كل من المتوكل ) ١,٤١(عینة الدراسة
، ودراسة )١٤٣١(السلمي ، ودراسة)٢٠١٠(الزهراني، ودراسة )٢٠٠٦(هوالخالقي والمخالفي والفقی

  ).٢٠١٢(، ودراسة یوسف)Dahar.2011 (دهار
  
  :السؤال الثاني عن جابةاإل

ما درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء  -
  تقنیات التعلیم؟ 

هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة، وترتیبها تنازلیا لمعرفة درجة  نولإلجابة ع   
استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، 

  ):١٠(كما هو موضح في الجدول رقم 
  ) ١٠(جدول 
نویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم مرتبة درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثا

  ترتیبًا تنازلیًا حسب المتوسط الحسابي

درجة 
  االستخدام

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  الرتبة
رقم 
  الفقرة

المواد التعلیمیة: أوالً   

 3 الصور التعلیمیة 1 2.15 654. 71.67 متوسطة

 2 النماذج 2 1.93 673. 64.33 متوسطة

 1 العینات 3 1.74 668. 58.00 متوسطة

 4 الشرائح 4 1.56 669. 52.00 منعدمة

 5 الشفافیات 5 1.44 644. 48.00 منعدمة
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درجة 
  االستخدام

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  ةــالرتب
رقم 
  الفقرة

 6 الوسائط المتعددة 6 1.35 588. 45.00 منعدمة

 9 المختبرات االفتراضیة 7 1.24 1.009 41.33 منعدمة

 7 االنترنت 8 1.08 305. 36.00 منعدمة

 8 المختبرات المحوسبة 9 1.07 293. 35.67 منعدمة

  األجهزة التعلیمیة: ثانیاً 

 12 جهاز عرض الشفافیات 1 1.38 636. 46.00 منعدمة

  11 جهاز عرض الشرائح 2 1.34 571. 44.67 منعدمة

  13 الحاسب اآللي 3 1.30 572. 43.33 منعدمة

)الداتاشو(جهاز عرض البیانات 4 1.17 441. 39.00 منعدمة  14  

الفانوس السحري(جهاز عرض الصور المعتمة 5 1.16 447. 38.67 منعدمة  10  

 15 السبورة الذكیة 6 1.07 309. 35.67 منعدمة

طرائق التدریس: ثالثاً   

 1 العرض العملي 1 2.21 346. 37.33 متوسطة

 2 الحقیبة المخبریة 2 1.36 383. 37.00 منعدمة

 3 التعلیم المبرمج 3 1.12 617. 45.33 منعدمة

 4 التعلیم اإللكتروني 4 1.11 670. 73.67 منعدمة

 المتوسط العام  2.5 1.41 356.  47 منعدمة

  

الدراسة ترى أن درجة استخدام المواد التعلیمیة في مختبرات  عینة یتضح من الجدول السابق أن   
العلوم في ضوء تقنیات التعلیم كان بالمرتبة األولى الصور التعلیمیة بدرجة متوسطة 

، ثم یلیها بالمرتبة )١,٩٣(بمتوسط، یلیها بالمرتبة الثانیة النماذج بدرجة متوسطة )٢,١٥(بمتوسط
الشرائح، :(، بینما كانت المواد التعلیمیة التالیة)١,٧٤(الثالثة العینات بدرجة متوسطة بمتوسط

منعدمة ) الشفافیات، الوسائط المتعددة، المختبرات اإلفتراضیة، اإلنترنت، المختبرات المحوسبة
عن درجة استخدامها  العینةاستجابات أفراد االستخدام في مختبرات العلوم حیث تراوحت متوسطات 

  ). ١,٠٧ ــ١,٥٦(بین
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جهاز عرض (أما درجة استخدام األجهزة التعلیمیة في مختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم   
جهاز عرض البیانات، جهاز عرض الصور  لحاسب اآللي،االشفافیات، جهاز عرض الشرائح، 

جمیعها منعدمة االستخدام في مختبرات العلوم من وجهة نظر  فقد كانت) المعتمة، السبورة الذكیة
  ).١,٠٧ ــ١,٣٨(استجاباتهم عن درجة وجودها بین اتعینة الدراسة حیث تراوحت متوسط

وأخیرًا درجة استخدام طرائق التدریس في مختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم، فترى عینة    
، بینما كانت طرائق التدریس )٢,٢١(متوسطة بمتوسط الدراسة أن العرض العملي یستخدم بدرجة

منعدمة االستخدام في مختبرات العلوم ) الحقیبة المخبریة، التعلیم المبرمج، التعلیم اإللكتروني(التالیة
  ).١,١١ ــ١,٣٦(عن درجة استخدامها بین العینةحیث تراوحت متوسطات استجابات أفراد 

م المواد واألجهزة التعلیمیة وطرائق التدریس في مختبرات وبلغ المتوسط العام لدرجة استخدا   
أي أنها منعدمة، وتتفق نتائج ) ١,٤١(العلوم في ضوء تقنیات التعلیم من وجهة نظر عینة الدراسة

حیث أوضحت النتیجة العامة لدرجة االستخدام ) ٢٠١٠(الدراسة آنفة الذكر مع دراسة الزهراني
حیث أوضحت النتیجة العامة لدرجة االستخدام بأنها ) ١٤٣١(نيبأنها ال تستخدم، ودراسة الحقبا

التي أوضحت نتائجها إلى وجود نقص كبیر في درجة ) Dahar.2011 (ضعیفة، ودراسة دهار
  .االستخدام

نعدام استخدام المواد واألجهزة التعلیمیة وطرائق التدریس في مختبرات العلوم اوترى الباحثة أن    
نعدام توافرها كما أوضحت ذلك نتائج السؤال األول یمثل ایم متوقعًا؛ حیث أن قنیات التعلفي ضوء ت

  .عائقًا رئیسًا یحول دون استخدامها، وسیتجلى ذلك من خالل اإلجابة عن السؤال التالي
كما أن تساوي المتوسط العام في كل من درجة التوافر واالستخدام حیث بلغ في كل    

ُیدلل على أن معلم العلوم یستخدم فقط ما كان متوافرًا من تقنیات التعلیم في ) ١,٤١(منهما
  .       مختبرات العلوم، دون اللجوء إلى محاولة توفیرها ومن ثم استخدامها

  
  :السؤال الثالث عن جابةاإل

المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في مدارس ما معوقات استخدام مختبرات العلوم في  -
  ضوء تقنیات التعلیم ؟ 
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هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة، وترتیبها تنازلیا لمعرفة معوقات  نولإلجابة ع   
المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، مدارس استخدام مختبرات العلوم في 

  ):١١(الجدول رقم كما هو موضح في 
  )١١(جدول 

معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم مرتبة 
  ترتیبًا تنازلیًا حسب المتوسط الحسابي

ة ـدرج
  وافقةــــــالم

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  ةــالرتب
رقم 
  الفقرة

.النقص في أجهزة الحاسب اآللي 1.0 2.75 552. 91.67 موافق بشدة  6  

.ضعف المیزانیة المخصصة لمختبرات العلوم 2.5 2.66 585. 88.67 موافق بشدة  4  

كبیر في قلة البرامج االلكترونیة الجیدة الحتیاجها جهد  2.5 2.66 557. 88.67 موافق بشدة
.تصمیمها  

10  

.كثرة عدد الطالب في المختبر  4.0 2.63 609. 87.67 موافق بشدة  24 

.قلة الحوافز المادیة والمعنویة لمعلمي العلوم 5.0 2.60 629. 86.67 موافق بشدة  5 

.القصور في صیانة األجهزة التعلیمیة في مختبرات العلوم 6.5 2.55 618. 85.00 موافق بشدة  7 

قلة خبرة الطالب بكیفیة التعامل مع تقنیات التعلیم في  6.5 2.55 593. 85.00 بشدةموافق 
.مختبر العلوم  

20 

قلة البرامج االلكترونیة التي تعتمد على اللغة العربیة في  8.0 2.51 636. 83.67 موافق بشدة
.التعامل معها  

9 

.تقنیات التعلیم زمن الحصة ال یكفي الستخدام 9.0 2.49 661. 83.00 موافق بشدة  28 

قلة الحصص المخصصة لمواد العلوم بالنسبة لكثافة  10.0  2.36 767. 78.67 موافق
.محتوى مناهج العلوم  

27 

.افتقار المختبر لمتطلبات األمن والسالمة 11.0 2.22 738. 74.00 موافق  2 

المختبر عند دخولهم إلى الفوضى التي یحدثها الطالب  12.0 2.15 703. 71.67 موافق
.جهم منهوعند خرو   

22 

الخوف من تلف تقنیات التعلیم عند استخدامها في  13.5 2.13 780. 71.00 موافق
.مختبرات العلوم وتحمل مسئولیتها  

12 
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ة ـدرج
  وافقةــــــالم

الوزن 
 %النسبي 

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  رةـــــــــــــــــــــــــــالفق  ةــالرتب
رقم 
  الفقرة

محدودیة خبرة َفني المختبر بكیفیة التعامل مع تقنیات  13.5 2.13 712. 71.00 موافق
.التعلیم  

17 

.اعتماد أدلة األجهزة التعلیمیة على اللغة االنجلیزیة 15.5 2.07 854. 69.00 موافق  8 

تقنیات افتقار مناهج العلوم لألنشطة التي تستلزم استخدم  15.5 2.07 807. 69.00 موافق
.التعلیم في مختبر العلوم  

25 

عبث بعض الطالب باألدوات واألجهزة التعلیمیة في  17.0 2.06 711. 68.67 موافق
.مختبرات العلوم  

23 

.تركیز محتوى مناهج العلوم على الجوانب النظریة 18.0 2.03 816. 67.67 موافق  26 

.للعمل المخبري عدم مالءمة غرفة المختبر 19.0 2.01 761. 67.00 موافق  1 

.محدودیة خبرة معلم العلوم بكیفیة استخدام تقنیات التعلیم 20.0 1.96 752. 65.33 موافق  11 

.انشغال َفني المختبر بأعمال إداریة 21.0 1.88 779. 62.67 موافق  18 

استخدام المعلم طرائق تدریس ال تعتمد على مختبر  22.0 1.74 728. 58.00 موافق
.العلوم  

16 

انخفاض الخدمات األساسیة في المختبر من ماء  23.5 1.62 769. 54.00 غیر موافق
.وكهرباء  

3 

.مقاومة كل ما هو جدید من مستجدات العصر 23.5 1.62 756. 54.00 غیر موافق  14 

االعتقاد بأن استخدام تقنیات التعلیم في المختبر یزید من  25.0 1.59 756. 53.00 غیر موافق
.الملقاة على المعلماألعباء   

13 

عدم رغبة َفني المختبر في تجهیز ما یطلب منه في  26.0 1.55 769. 51.67 غیر موافق
.المختبر  

19 

.قلة وعي معلم العلوم بأهمیة استخدام تقنیات التعلیم 27.0 1.45 634. 48.33 غیر موافق  15 

.تنفذ في مختبر العلوم نفور الطالب من الحصص التي 28.0 1.34 657. 44.67 غیر موافق  21 

 المتوسط العام 1 2.12 414.  70.67 موافق

  

یتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة لمعوقات استخدام مختبرات العلوم في     
من ) ١,٣٤ ــ٢,٧٥(مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم تراوحت بین
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وجهة نظر أفراد عینة الدراسة، أي أنها تراوحت بین موافق بشدة وموافق وغیر موافق وفقًا للمقیاس 
 . الثالثي

  :بدرجة موافق بشدة استجابتهاالعبارات التي كانت 
عبارات من معوقات ) ٩(أن أفراد عینة الدراسة موافقین بشدة على) ١١(یتضح من الجدول رقم   

في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، استخدام مختبرات العلوم 
مرتبة تنازلیًا حسب موافقة عینة   )٢٨، ٩، ٢٠، ٧، ٥، ٢٤، ١٠، ٤، ٦(تتمثل في الفقرات رقم

  :الدراسة علیها بشدة كما یلي
، وهذا )٢,٧٥(على أعلى متوسط وقدره" النقص في أجهزة الحاسب اآللي) "٦(حصل المعوق رقم   

على  تكدأ والتي) ١٤٣١(ما یؤكد نتائج إجابة السؤال األول، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة السلمي
والتي ) ٢٠١٠(م، ودراسة الزهرانيداخل مختبرات العلو  لي واستخدامهأهمیة وجود الحاسب اآل

  . إلى ضرورة حل مشكلة نقص الحاسب اآللي في المختبر تر اشأ
فمن  ،)٢,٦٦(قدرهبمتوسط " ضعف المیزانیة المخصصة لمختبرات العلوم" )٤(یلیه المعوق رقم   

األهمیة بمكان أن تخصص وزارة التربیة والتعلیم میزانیة مناسبة لمختبرات العلوم؛ لیتسنى تجهیز 
وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من . المختبر بكافة التجهیزات اإلساسیة، وتوفیر تقنیات التعلیم فیه

تخصیص میزانیة لتفعیل المختبرات،  تقترحاوالتي ) ١٤٣٢(، ودراسة الشایع)١٤٣٠(الزهراني
كما جاء المعوق . بزیادة المیزانیة المخصصة للمختبر توصأوالتي  )٢٠١٢(یوسفودراسة 

أیضًا بمتوسط " قلة البرامج االلكترونیة الجیدة الحتیاجها جهد كبیر في تصمیمها)" ١٠(رقم
الیة، وهذا ما البرامج اإللكترونیة تحتاج أن یكون لدى المعلم مهارات تقنیة ع، فتصمیم )٢,٦٦(قدره

أن إعداد المادة التعلیمیة بصورة الكترونیة یحتاج إلى  أتر والتي ) ٢٠١٠(یتفق مع دراسة الزهراني
  .جهد ووقت أكبر قد یكون أضعاف ما ُیحتاج إلیه في إعداد المادة التعلیمیة بصورة تقلیدیة

، وهذا ناجم عن كثرة )٢,٦٣(بمتوسط قدره" كثرة عدد الطالب في المختبر)" ٢٤(معوق رقمثم ال   
عدد الطالب في الصف الدراسي الواحد ولضیق المختبر، وهذا ما یتفق مع دراسة كل من 

في أن كثرة عدد الطالب یعتبر معوقًا ) ٢٠٠٩(والجبر) ١٤٣٠(والزهراني) ٢٠٠٧(الحمادي
  .الستخدام المختبر

، فالحوافز )٢,٦٠(بمتوسط قدره" قلة الحوافز المادیة والمعنویة لمعلمي العلوم)" ٥(م المعوق رقمث   
دفعه نحو تالمادیة والمعنویة تشجع معلم العلوم على استخدام تقنیات التعلیم في المختبر، بل و 
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أن ضعف الحوافز  أتر والتي ) ١٤٢٧(االبتكار واإلبداع، وهذا یتفق مع دراسة آل صویان
  .التشجیعیة للمعلم یقلل من استخدام تقنیات التعلیم في المختبر

بمتوسط " القصور في صیانة األجهزة التعلیمیة في مختبرات العلوم)" ٧(ثم المعوق رقم   
نتهاء بتلفها وعدم اإل، مما یؤدي إلى إستفحال الخلل في األجهزة التعلیمیة، و )٢,٥٥(وقدره

ب توفیر فریق للصیانة المستمرة لألعطال التي قد تحدث صالحیتها في االستخدام، ولذلك یج
یمیة، المختبر في كیفیة صیانة األجهزة التعل يلألجهزة التعلیمیة، وكذلك عمل دورات تدریبیة لفن

. في القیام بالصیانة الدوریة للمختبر) ١٤٣٢(والشایع) ١٤٣١(السلميوهذا یتفق مع دراسة كل من 
" ة خبرة الطالب بكیفیة التعامل مع تقنیات التعلیم في مختبر العلومقل)" ٢٠(وكما جاء المعوق رقم
مما یستوجب تأهیل وتدریب الطالب على كیفیة استخدام تقنیات ) ٢,٥٥(أیضًا بمتوسط  قدره

  .التعلیم في مختبر العلوم
" عهاقلة البرامج االلكترونیة التي تعتمد على اللغة العربیة في التعامل م)" ٩(ثم المعوق رقم   

، ولذلك البد من تخصیص فریق عمل من المتخصصین والخبراء لتصمیم )٢,٥١(بمتوسط وقدره
  . البرامج االلكترونیة باللغة العربیة، وبما یحقق األهداف التعلیمیة المنشودة منها

، )٢,٤٩(بمتوسط وقدره" زمن الحصة ال یكفي الستخدام تقنیات التعلیم )"٢٨(وأخیرًا المعوق رقم   
ویمكن التغلب على ذلك بتمدید الحصص المخصصة لمواد العلوم إلى حصتین متتالیتین؛ لیتمكن 

آل معلم العلوم من خاللها تدریس كل من الجانب النظري والعملي، وهذا ما یتفق مع دراسة 
 .زمن الحصة ال یتناسب مع الزمن الالزم إلجراء النشاطات العملیةأن  أتر والتي  )١٤٢٧(صویان

  :بدرجة موافق استجابتهاعبارات التي كانت ال
من معوقات  ةعبار ) ١٣(ة الدراسة موافقین علىأن أفراد عین) ١١(یتضح من الجدول رقم   

استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، 
مرتبة  )١٦، ١٨، ١١، ١، ٢٦، ٢٣، ٢٥، ٨، ١٧، ١٢، ٢٢، ٢، ٢٧(تتمثل في الفقرات رقم

  :تنازلیًا حسب موافقة عینة الدراسة علیها كما یلي
" لمخصصة لمواد العلوم بالنسبة لكثافة محتوى مناهج العلومقلة الحصص ا)" ٢٧(المعوق رقم   

، مما یتطلب زیادة الحصص المقررة لمواد العلوم، مع األخذ بعین االعتبار )٢,٣٦(بمتوسط قدره
 توالتي دع) ١٤٣٣(یتفق مع دراسة صبانفي تخصیص حصص للجانب العملي لها، وهذا ما 
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أن قلة  أتر والتي ) ١٤٣٠(دراسة الزهرانيإلى زیادة الحصص المخصصة لتدریس العلوم، و 
  .الحصص المخصصة لمواد العلوم یعتبر من معوقات استخدام المختبر

، مما قد یضر )٢,٢٢(بمتوسط قدره" افتقار المختبر لمتطلبات األمن والسالمة )"٢(المعوق رقم   
والمخالفي  يبسالمة المستخدمین للمختبر، وهذا ما یتفق مع دراسة كل من المتوكل والخالق

ودراسة  بتوفیر شروط األمن والسالمة في مختبرات العلوم، توصأوالتي ) ٢٠٠٦(والفقیه
أن أجهزة األمان مفقودة في أكثر من نصف  أتر والتي ) SuccessLink.2007(لینكسوكس

  .   مختبرات العلوم
" جهم منهخرو  عند دخولهم إلى المختبر وعندالفوضى التي یحدثها الطالب  )"٢٢(المعوق رقم   

، مما قد یؤدي إلى )٢٤(، خصوصًا مع كثرة عدد الطالب كما في المعوق رقم)٢,١٥(بمتوسط قدره
أن الفوضى التي  أتر والتي ) ٢٠٠٩(تفق مع دراسة الجبرإضاعة جزء من الحصة، وهذا ما ی

  . لمختبر یعوق استخدام المختبراها الطالب أثناء التنقل من وٕالى یحدث
الخوف من تلف تقنیات التعلیم عند استخدامها في مختبرات العلوم وتحمل  )"١٢(المعوق رقم   

ك ، خصوصًا عندما تكون باهضة الثمن، ویمكن التغلب على ذل)٢,١٣(بمتوسط قدره" مسئولیتها
)" ١٧(والمعوق رقم. م في كیفیة استخدام تقنیات التعلیمو علال ملمن خالل عمل دورات تدریبیة لمع

، مما )٢,١٣(أیضًا بمتوسط قدره" َفني المختبر بكیفیة التعامل مع تقنیات التعلیممحدودیة خبرة 
فق مع دراسة تطلب تدریب فني المختبر على مهارات التعامل مع تقنیات التعلیم، وهذا یتی

معوقات استخدام المختبر نقص الكفایات األساسیة لدى فنیة من أن  أتر والتي ) ١٤٣٢(الشایع
  . المختبر

، وهذا )٢,٠٧(بمتوسط قدره" اعتماد أدلة األجهزة التعلیمیة على اللغة االنجلیزیة)" ٨(عوق رقمالم   
یدعوا إلى ضرورة وجود أدلة باللغة العربیة یقوم به فریق مختص في مجال تقنیات التعلیم، وكذلك 

السلیمة من دون  ترجمة األدلة إلى اللغة العربیة؛ لُیَتَمكن من استخدام األجهزة التعلیمیة بالطریقة
على أهمیة وجود األدلة باللغة  تكدأوالتي ) ٢٠١٠(ة الزهرانيوهذا ما یتفق مع دراس .اإلضرار بها

افتقار مناهج العلوم لألنشطة التي تستلزم استخدم تقنیات التعلیم في )" ٢٥(والمعوق رقم. العربیة
مناهج العلوم زیادة األنشطة في تطلب من واضعوا ، مما ی)٢,٠٧(أیضًا بمتوسط قدره" مختبر العلوم

  . مناهج العلوم بما یحقق األهداف التعلیمیة المنشودة منها
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بمتوسط " عبث بعض الطالب باألدوات واألجهزة التعلیمیة في مختبرات العلوم)" ٢٣(المعوق رقم   
 ، حیث أن حدوث الخلل في أدوات وأجهزة المختبر یعرض المعلم إلى تحمل مسئولیة)٢,٠٦(قدره

إلى أن سلوكیات الطالب تعد ركنًا  أشارت التي) ٢٠٠٩(ذلك، وهذا ما یتفق مع دراسة الجبر
 .اساسیًا  في إعاقة استخدام المختبر

، )٢,٠٣(بمتوسط قدره" تركیز محتوى مناهج العلوم على الجوانب النظریة)" ٢٦(المعوق رقم   
یان الجوانب النظریة على العملیة، مما وذلك لطغ ؛استخدام المختبر في تدریس العلوموبالتالي قلة 

یلقي على أكتاف واضعوا مناهج العلوم مسئولیة العمل على التوازن بین الجوانب النظریة والعملیة، 
بحیث ال یطغى أحدها على اآلخر، فمواد العلوم تقوم على أساس التكامل بین الجانب النظري 

على كبر حجم الموضوعات المقررة  تكدأتي وال) ١٤٣٣(یتفق مع دراسة صبانوهذا ما . والعملي
 .في الجانب النظري مقارنة بالجانب العملي

، كضیق )٢,٠١(بمتوسط قدره" عدم مالءمة غرفة المختبر للعمل المخبري)" ١(المعوق رقم   
غرفة مختبر العلوم، وبالتالي صعوبة الحركة فیه، وهذا ما یتفق مع دراسة كل من المتوكل 

أن نقص مالءمة غرفة المختبر تشكل صعوبة  أتر والتي ) ٢٠٠٦(في والفقیهوالمخال والخالقي
والتي توصلت إلى ) SuccessLink.2007(لینكتخدام مختبر العلوم، ودراسة سوكستحول دون اس

  .أن حجم المختبر صغیر جدًا مما یعیق التعلم الفعال للطالب
بمتوسط " استخدام تقنیات التعلیممحدودیة خبرة معلم العلوم بكیفیة )" ١١(المعوق رقم   
، وهذا یدل على ضرورة إقامة دورات تدریبیة لمعلم العلوم حول كیفیة استخدام تقنیات )١,٩٦(قدره

  .التعلیم قبل وأثناء الخدمة على حد سواء
، وهذا یدل على أن )١,٨٨(بمتوسط قدره" انشغال َفني المختبر بأعمال إداریة)" ١٨(المعوق رقم   

تبر مرتبط بأعمال إداریة تتسبب في إنشغاله عن التجهیز والتحضیر المسبق لدروس فني المخ
  .العلوم التي تحتاج استخدام المختبر، ولذلك یجب تفریغ فني المختبر للعمل في المختبر فقط

بمتوسط " استخدام المعلم طرائق تدریس ال تعتمد على مختبر العلوم)" ١٦(المعوق رقموأخیرًا    
، فقد یعتمد المعلم على طریقة المحاضرة أو المناقشة فقط في الشرح، مما یحول دون  )١,٧٤(قدره

استخدام المختبر، ولهذا یجب متابعة المعلم من قبل المشرف التربوي وحثه المستمر على استخدام 
وهذا ما یتفق مع دراسة .  طرائق التدریس الحدیثة التي یمكن من خاللها تدعیم العمل المخبري

  . في شیوع طرائق التدریس التي ال تتطلب استخدام المختبر) ١٤٣٠(هرانيالز 
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  :بدرجة غیر موافق استجابتهاالعبارات التي كانت 
عبارات من معوقات ) ٦(أن أفراد عینة الدراسة غیر موافقین على) ١١(یتضح من الجدول رقم   

الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة 
مرتبة تنازلیًا حسب موافقة عینة الدراسة علیها  )٢١، ١٥، ١٩، ١٣، ١٤، ٣(تتمثل في الفقرات رقم

  :كما یلي
بمتوسط " انخفاض الخدمات األساسیة في المختبر من ماء وكهرباء)" ٣(العبارة رقم   
  .فرة في مختبرات العلوما، وهذا یدل على أن الخدمات األساسیة متو )١,٦٢(قدره
       ، )١,٦٢(أیضًا بمتوسط قدره" مقاومة كل ما هو جدید من مستجدات العصر)"١٤(والعبارة رقم   

االعتقاد بأن استخدام تقنیات التعلیم في المختبر یزید من األعباء الملقاة  )"١٣(تلیهما العبارة رقم
یطلب عدم رغبة َفني المختبر في تجهیز ما )"١٩(، ثم العبارة رقم)١,٥٩(بمتوسط قدره" على المعلم

قلة وعي معلم العلوم بأهمیة استخدام )" ١٥(، ثم العبارة رقم)١,٥٥(هبمتوسط قدر " منه في المختبر
تدل  اتهذه العبار متوسطات استجابات عینة الدراسة على و ، )١,٤٥(بمتوسط قدره" تقنیات التعلیم

نحو استخدام تقنیات التعلیم في مختبر العلوم، لدى معلم العلوم جابیة یعلى وجود إتجاهات إ
في أن معلمي العلوم لدیهم  (Yaseen.2011)، وهذا ما یتفق مع دراسة یاسینوالوعي بأهمیتها

في إدراك ) ١٤٣١(ودراسة السلمي ،اتجاهات إیجابیة نحو استخدام تقنیات التعلیم في مختبر العلوم
باإلضافة إلى جهد  فني المختبر البارز في مختبر العلوم،  ،تبر العلومالمعلم ألهمیة استخدام مخ

لما یطلب منه في المختبر، وتختلف مع  فنيفي تجهیز ال) ٢٠٠٩(وهذا ما یتفق مع دراسة الجبر
فقط في االعتقاد بأن استخدام المستحدثات التكنولوجیة تزید من أعباء ) ٢٠١٠(دراسة الزهراني

تخفیف العبء عن نقل العملیة التعلیمیة للطالب و أن لها دور كبیر في  المعلم، على الرغم من
  .       المعلم

بمتوسط " نفذ في مختبر العلومنفور الطالب من الحصص التي ت )"٢١(وأخیرًا العبارة رقم   
لعملي في المختبر، ووعیه ، وهذا یدل على رغبة الطالب الشدیدة في دراسة الجانب ا)١,٣٤(هقدر 

 ،ه من المعرفة بطریقة أكثر فاعلیةلما توفر ل ؛تجاهاته اإلیجابیة نحوهاإ ، و مختبرات العلومة بأهمی
كل ، ودراسة طالبات في إجراء التجارب العملیةفي رغبة ال) ١٤٣٢(وهذا ما یتفق مع دراسة الشایع

یفضلون تعلم والتي رأت أن الطالب  )Lang&Wong&Fraser,2005(من النق ووانق وفراسیر
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م باستخدام المختبر حیث یخلق لهم العدید من الفرص المناسبة والخبرات المباشرة في جو من العلو 
    .التفاعل اإلیجابي مع معلمیهم

وبلغ المتوسط العام لمعوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة    
أي بدرجة موافق، ویمكن ) ٢,١٢(اسةالیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم من وجهة نظر عینة الدر 

، حیث تم حساب المتوسطات الحسابیة لها كما )١٢(التعرف على ترتیبها من خالل الجدول رقم
  :یلي

  ) ١٢(جدول 
المتوسط الحسابي لمعوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة 

 الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم 

  عــدد     اتـــــالمعوق  م
  العناصـــر  

  اقل
 قیمة 

  أكبر
 ةـــقیم 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 30447. 1.9500 2.22 1.62 3 البیئیة 1
 04243. 2.6300 2.66 2.60 2 المادیة 2
األجهزة والمواد  3

 التعلیمیة
5 2.07 2.75 2.5080 .26234 

 25341. 1.7483 2.13 1.45 6 المعلم 4
 29092. 1.8533 2.13 1.55 3  فني المختبر 5
 51345. 2.1460 2.63 1.34 5 الطالب 6
 02828. 2.0500 2.07 2.03 2 المناهج 7
 09192. 2.4250 2.49 2.36 2 الزمن 8

     28 8 الكلي
  

فمن خالل الجدول السابق  یتضح أن المعوقات المادیة تعتبر أهم معوقات استخدام مختبرات    
م كما تراه عینة العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلی

عوقات ، تلیها بالمرتبة الثانیة م)٢,٦٣(ت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرهءالدراسة، حیث جا
، تلیها بالمرتبة الثالثة المعوقات الزمنیة بمتوسط )٢,٥٠٨(األجهزة والمواد التعلیمیة بمتوسط قدره

، تلیها )٢,١٤٦(، تلیها بالمرتبة الرابعة المعوقات المتعلقة بالطالب بمتوسط قدره)٢,٤٢٥(قدره
لیها بالمرتبة السادسة ، ت)٢,٠٥(بالمرتبة الخامسة المعوقات المتعلقة بمناهج العلوم بمتوسط قدره
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 ، تلیها بالمرتبة السابعة المعوقات المتعلقة بفني المختبر
، وأخیرًا جائت المعوقات المتعلقة بمعلم العلوم في المرتبة الثامنة بمتوسط 

م ال یعد عائقًا في استخدام و علم العل، وهذا إشارة إلى أن عینة الدراسة ترى أن م
مختبر العلوم، بل أن ما ذكر من معوقات تعد األسباب الرئیسة في إعاقتهم الستخدام مختبر 
ویمكن توضیح ترتیب معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة 

 )٣(رقمبالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم من خالل الشكل 

ترتیب معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات 

  

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات عینة الدراسة تعزى للجنس؟  
هذا السؤال وللكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات استجابات عینة 
الدراسة حول واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في 

-Independent Samples T(لعینتین مستقلتین
  ):١٣(غیر الجنس، كما هو موضح في الجدول رقم 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

البیئیة المادیة األجھزة 
والمواد

المعلم 
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، تلیها بالمرتبة السابعة المعوقات المتعلقة بفني المختبر)١,٩٥(المعوقات البیئیة بمتوسط قدره
، وأخیرًا جائت المعوقات المتعلقة بمعلم العلوم في المرتبة الثامنة بمتوسط )١,٨٥٣٣(بمتوسط قدره

، وهذا إشارة إلى أن عینة الدراسة ترى أن م)١,٧٤٨٣
مختبر العلوم، بل أن ما ذكر من معوقات تعد األسباب الرئیسة في إعاقتهم الستخدام مختبر 

ویمكن توضیح ترتیب معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة . 
بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم من خالل الشكل 

)٣(شكل  
ترتیب معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات 

 التعلیم

  :السؤال الرابع عن جابة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات عینة الدراسة تعزى للجنس؟   

هذا السؤال وللكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات استجابات عینة  نولإلجابة ع
الدراسة حول واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في 

لعینتین مستقلتین) ت(ضوء تقنیات التعلیم، تم استخدام اختبار
غیر الجنس، كما هو موضح في الجدول رقم وفقًا لمت) 

المعلم  فني المختبر الطالب المناھج الزمن

اتـــاملعوق

 المتوسطات

  
 

المعوقات البیئیة بمتوسط قدره
بمتوسط قدره

١,٧٤٨٣(قدره
مختبر العلوم، بل أن ما ذكر من معوقات تعد األسباب الرئیسة في إعاقتهم الستخدام مختبر 

. العلوم
بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم من خالل الشكل 

ترتیب معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات 

جابةاإل
- 

ولإلجابة ع   
الدراسة حول واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في 

ضوء تقنیات التعلیم، تم استخدام اختبار
test (وفقًا لمت

  
  
  
  

المتوسطات
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  ) ١٣(جدول
للفروق بین متوسطات استجابات ) Independent Samples T-test(لعینتین مستقلتین) ت(اختبار نتائج

عینة الدراسة حول واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء 
  التعلیم وفقًا لمتغیر الجنستقنیات 

الداللة 
 اللفظیة

  ح.د  تقیمة   الداللة
اختبار لیفین لتجانس 

 التباین
االنحراف 
  المعیاري

  المتوسط
حجم 
  العینة

  المحور  الجنس
 F - قیمة   لةالدال 

غیر 
 دالة

0. 510   0.661 119 0.104 2.689 
 

 ذكور 39 27.18 5.467
  فراالتو 

 إناث 82 26.57 4.323

غیر 
 دالة

 ذكور 39 26.90 5.562 3.009 0.085 119 0.234   815 .0
  االستخدام

 إناث 82 26.68 4.242

غیر 
 دالة

 ذكور 39 58.38 9.877 1.719 0.192 119 0.197  844 .0
  المعوقات

 إناث 82 58.74 9.099
  

  )٠٫٠٥(دالة عند مستوى* 

من خالل الجدول السابق یتضح أن متوسط استجابات معلمي العلوم على أداة الدراسة حول    
درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم 

  ).٢٦,٥٧(، بینما متوسط استجابات معلمات العلوم كانت)٢٧,١٨(هو
لعینتین ) ت(ولبیان مستوى الداللة والفرق بین استجابات العینتین تم استخدام اختبار   

ُیالحظ أنه ال توجد فروق ) ١٣(، ومن الجدول رقم)Independent Samples T-test(مستقلتین
درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة ذات داللة إحصائیة حول 

أكبر من مستوى ) ٠,٥١٠(تعزى للجنس؛ ألن قیمة مستوى الداللة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم
  ). ٠,٠٥(الداللة

درجة استخدام مختبرات العلوم كما أن متوسط استجابات معلمي العلوم على أداة الدراسة حول    
كما یتضح من خالل مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم في 

  ).٢٦,٦٨(، بینما متوسط استجابات معلمات العلوم كانت)٢٦,٩٠(هو) ١٣(الجدول رقم
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لبیان  )Independent Samples T-test(لعینتین مستقلتین) ت(وعند استخدام اختبار   
تبین أنه ال ) ١٣(مستوى الداللة والفرق بین استجابات العینتین كما هو موضح في الجدول رقم

درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة د فروق ذات داللة إحصائیة حول توج
أكبر ) ٠,٨١٥(تعزى للجنس؛ ألن قیمة مستوى الداللة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

  ). ٠,٠٥(من مستوى الداللة
معوقات استخدام مختبرات حول وأخیرًا كان متوسط استجابات معلمي العلوم على أداة الدراسة    

العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم كما یتضح من خالل 
  ).٥٨,٧٤(، بینما متوسط استجابات معلمات العلوم كانت)٥٨,٣٨(هو) ١٣(الجدول رقم

لبیان  )Independent Samples T-test(لعینتین مستقلتین) ت(وعند استخدام اختبار   
تبین أنه ال ) ١٣(مستوى الداللة والفرق بین استجابات العینتین كما هو موضح في الجدول رقم

معوقات استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول 
أكبر ) ٠,٨٤٤(لداللةتعزى للجنس؛ ألن قیمة مستوى ا بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم

  ).٠,٠٥(من مستوى الداللة
) Independent Samples T-test(لعینتین مستقلتین) ت(نتائج اختبارُیسَتقراُء مما سبق أن    

بین متوسطي )  ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة تشیر إلى
استجابات أفراد العینة من ذكور وٕاناث حول واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة 
الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، ولكل محور من محاور أداة الدراسة، حیث 

لة اإلحصائیة لالختبار لكل من محاور التوافر واالستخدام والمعوقات على بلغت قیمة الدال
    ).٠,٠٥(وهي أكبر من مستوى الداللة  )٠,٨٤٤، ٠,٨١٥، ٠,٥١٠(الترتیب

ة الیمنیة واقع استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریومن هنا یتضح أن    
في كل من مدارس البنین والبنات، ویعزى ذلك إلى أن مختبرات  كافئةمت في ضوء تقنیات التعلیم

العلوم في مدارس البنین والبنات تحظى بنفس القدر من توافر تقنیات التعلیم، والتي یترتب علیها 
استخدامها من قبل معلم العلوم بصورة متشابهة، وبالتالي فإن معوقات استخدام مختبرات العلوم 

  .البنین والبنات متماثلة في كل من مدارس
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  :الخامــــــــــــــــــــــسـل ــــــــــــــــالفصـ

  ةــــــج الدراســـــخص نتائـــــمل

  اتــات والمقترحــوالتوصی 
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  الفصل الخامس

  والتوصیات والمقترحاتملخص نتائج الدراسة 

  :تمهید

یتناول هذا الفصل أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، ومن ثم تقدم الباحثة بعض    
  .التوصیات والمقترحات

  :ملخص نتائج الدراسة

تدني درجة توافر مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء  .٥
أي أنها ) ١,٤١(م، حیث بلغ المتوسط العام لها من وجهة نظر عینة الدراسةتقنیات التعلی

  .منعدمة وفق مقیاس أداة الدراسة
تدني درجة استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في  .٦

أي  )١,٤١(ضوء تقنیات التعلیم، حیث بلغ المتوسط العام لها من وجهة نظر عینة الدراسة
  .أنها منعدمة وفق مقیاس أداة الدراسة

وجود معوقات تحد من استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة  .٧
لها من وجهة نظر عینة  عامالمتوسط بلغ الالیمنیة في ضوء تقنیات التعلیم، حیث 

  .أي موافق وفق مقیاس أداة الدراسة) ٢,١٢(الدراسة
ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات عینة الدراسة حول واقع عدم وجود فروق  .٨

استخدام مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانویة بالجمهوریة الیمنیة في ضوء تقنیات 
 .التعلیم تعزى للجنس
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  :التوصیات

الجهات المسئولة عن  في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة فإن الباحثة توصي   
  :بما یلي العملیة التعلیمیة، متمثلة بوزارة التربیة والتعلیم

بما یتناسب مع عدد الطالب و ، توفیر تقنیات التعلیم وتفعیلها في مختبرات العلومضرورة  §
  .  المستخدمین لها

میزانیة مناسبة لمختبرات العلوم؛ لیتم تجهیزها بكافة المسلتزمات  ضرورة تخصیص §
  .اسیةاألس

  .تقنیات التعلیم في مختبرات العلوملوضع حوافز مادیة ومعنویة لمعلمي العلوم المفعلي  §
  . االهتمام بصیانة األجهزة التعلیمیة الموجودة في مختبرات العلوم بصورة مستمرة §
تخصیص فریق عمل من المتخصصین والخبراء لتصمیم المواد التعلیمیة األلكترونیة،  §

  .  تعلیمیة المنشودة منهاوبمایحقق األهداف ال
زیادة الحصص المخصصة لمواد العلوم، مع مراعاة أن تكون الفترة الزمنیة لها هي  §

 .    حصتین متتالیتین، ِلُیتمكن من خاللها تفعیل تقنیات التعلیم في المختبر بالشكل الصحیح
التعلیمیة عند تقلیل عدد الطالب في الصف الدراسي الواحد؛ ِلُیتمكن من ضبط العملیة  §

 .استخدام المختبر ولضمان فاعلیة الطالب
إعادة النظر في مناهج العلوم بحیث یتم التوازن بین الجانب النظري والجانب العملي،  §

 .ومراعاة اشتمالها على األنشطة التعلیمیة التي تساعد على تحقیق أهداف المنهج
 .توفیر متطلبات األمن والسالمة في مختبرات العلوم §
قنیات التعلیم في دورات تدریبیة لكل من معلم العلوم وفني المختبر في كیفیة تفعیل ت عقد §

   . ، وأیضًا تدریب الطالب على ذلكمختبرات العلوم
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  :المقترحات

  :تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات التالیة   

في  یات التعلیمالمرحلة الثانویة في ضوء تقنبمختبرات العلوم إجراء دراسات حول واقع  §
  .الجمهوریة الیمنیة جمیع محافظات

من  المرحلة الثانویة في ضوء تقنیات التعلیمفي مختبرات العلوم إجراء دراسات حول واقع  §
 .وجهة نظر عینة أخرى كالمشرفین التربویین وفنیي المختبر

 التعلیمالمرحلة الثانویة في ضوء تقنیات في مختبرات العلوم إجراء دراسات حول واقع  §
 .تتناول متغیرات أخرى كالتخصص والدورات التدریبیة

 في مراحل تعلیمیة أخرى في ضوء تقنیات التعلیممختبرات العلوم إجراء دراسات حول واقع  §
 .كالمرحلة اإلعدادیة

المهارات الالزمة  معلم العلوم على حول برنامج تدریبي مقترح لتدریب دراسةإجراء  §
  .في ضوء تقنیات التعلیم الستخدام مختبرات العلوم

المهارات الالزمة  على فني مختبر العلومحول برنامج تدریبي مقترح لتدریب  دراسةإجراء  §
 .الستخدام مختبرات العلوم في ضوء تقنیات التعلیم

ات حول أثر استخدام الحقیبة المخبریة على مستوى تحصیل الطالب في مادة دراسإجراء  §
 . العلوم في مراحل التعلیم المختلفة
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  :صادر والمراجعالم

  ادرــــــــــــــالمص §
  المراجع العربیة §
  األجنبیةالمراجع  §
   المراجع االلكترونیة §
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  المصـــــــادر والمراجــــــــــع

  :ادرــــــــــــــالمص

 .القرآن الكریم -
. ٦ج .١ط .سنن أبي داود). ه١٤٣٠ .(أبو داود سلیمان بن األشعث، السِِّجْستاني -

  .دار الرسالة العالمیة
شرح صحیح البخارى ). ه١٤٢٣ .(ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف ،عبد الملك -

 .مكتبة الرشد: الریاض. ٤ج. ٢ط. البن بطال

  :المراجع العربیة

. المفاهیم(وسائل وتقنیات التعلیم). ه١٤٢٩.(إبراهیم، حمدي عز العرب -
دار الخریجي للنشر : الریاض ).المواد التعلیمیة التقلیدیة والحدیثة. التصنیفات

 .لتوزیعوا
الوسائل ). ه١٤٢٩.(إبراهیم، حمدي عز العرب وطه، محمود إبراهیم عبد العزیز -

مكتبة الرشد : الریاض. ١ط .التعلیمیة والتكنولوجیة من التعریف إلى التوظیف
  . ناشرون

تكنولوجیا التعلیم والتعلیم ). م٢٠٠٧.(استیتیة، دالل ملحس وسرحان، عمر موسى -
  .دار وائل النشر: عمان. ١ط .االلكتروني

واقع مختبرات الكیمیاء بالمرحلة الثانویة في ). ه١٤٢٧.(آل صویان، خالد نفل -
كلیة .غیر منشورة رسالة ماجستیر .مدینة الریاض واحتیاجاتها من تقنیات التعلیم

  .الریاض :جامعة الملك سعود. التربیة، قسم وسائل وتكنولوجیا التعلیم
: حائل. ١ط .وسائل وتكنولوجیا التعلیم). ه١٤٣١.(األمین، فادیة عبد اهللا الضو -

 .دار األندلس للنشر والتوزیع
دار : القاهرة .التعلیم اإللكتروني و التعلیم الجوال). م٢٠٠٧(بسیوني، عبد الحمید،  -

  .الكتب العلمیة للنشر والتوزیع
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عامل االفتراضیة في تدریس العلوم استخدام الم). ه١٤٣٢.(البلطان، إبراهیم عبد اهللا -
رسالة  ).الواقع وسبل التطویر(بالمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة

: جامعة أم القرى. قسم مناهج وطرق تدریس العلوم. كلیة التربیة. دكتوراة غیر منشورة
  .مكة المكرمة

تصمیم أساسیات في ). م٢٠٠٥.(بني دومي، حسن علي والعمري، عمر حسین -
  . دار حنین للنشر والتوزیع: عمان. ١ط .وٕانتاج الوسائل التعلیمیة

 نحى الكیمیاء ومشرفات معلمات اتجاهات ).ه١٤٣٢.(ثقة، إیمان عبد المغني -
رسالة  .المكرمة مكة مدینة في مطالبها بعض و المعامل االفتراضیة تقنیة استخدام

جامعة أم . رق تدریس العلومقسم مناهج وط. كلیة التربیة. ماجستیر غیر منشورة
  .مكة المكرمة: القرى

. ١ط .الوسائل التعلیمیة وطرائق التدریس). ه١٤٢٨.(جّبان، ریاض عارفال -
  .دار العصماء: دمشق

معوقات استخدام المختبر في تدریس  ).م٢٠٠٩(.الجبر، جبر بن محمد بن داود -
العلوم من وجهة نظر معلمي العلوم الطبیعیة في المرحلة الثانویة بمدینة الریاض 

  .١٥٠- ١١٦ ،)٣(١٢ لدمج .مجلة التربیة العلمیة .بالمملكة العربیة السعودیة
أثر استخدام المختبرات المحوسبة ). ه١٤٢٩.(الجویر، یوسف بن فراج بن محمد -

وبرامج المحاكاة على تحصیل طالب المرحلة الثانویة واتجاهاتهم نحو مادة 
. قسم المناهج وطرق التدریس. كلیة التربیة. دراسة ماجستیر غیر منشورة .الكیمیاء

  .الریاض: جامعة الملك سعود
 لتجارب االفتراضى المختبر .)م٢٠١٣.(، احمدجوهرو  ، محمود عبدالسالمالحافظ -

 وتحصیلهم المتوسطة المرحلة لطالب المالحظة قوة تنمیة فى وأثرة والكیمیاء الفیزیاء
  . ٣١ - ٧).٢(ع .السعودیة .العربیة للدراسات التربویة واالجتماعیةالمجلة  .المعرفى

دار : عمان. ١ط .هندسة الوسائل التعلیمیة ).م٢٠٠٩.(حجازي، عبد المعطي -
  .أسامة للنشر

فاعلیة استخدام ). م٢٠١٠.(الحجیلي، عبد العزیز معلث وغوني، منصور أحمد -
المختبر المحوسب لتدریس الفیزیاء في تنمیة مهارات عملیات العلم لدى طالب 
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 ).ASEP(دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. رحلة الثانویة بالمدینة المنورةمال
 .٢٦٢ــ ٢٢٧. مارس )٢( ٤المجلد 

 مستوى .)٢٠٠٩. (، محمد علي علي محمدالمخالفيو  الملك د عبدالحدابي، داو  -
 الالزمة المختبریة للمهارات صنعاء جامعة التربیة بكلیة الرابع المستوى طلبة إتقان

. المجلة العربیة لضمان الجودة فى التعلیم العالى .ةالثانوی بالمرحلة الفیزیاء لتدریس
 .٩١ــ ٥١). ٤(٢المجلد . الجمهوریة الیمنیة

 ).األجهزة والمستحدثات(تقنیات ووسائل التعلیم). ه١٤٣١.(حسین، عایدة فاروق -
  .دار األندلس للنشر والتوزیع: حائل. ١ط. ٢ج

 ).األسس والمبادئ(واالتصالتكنولوجیا التعلیم ). ه١٤٣١.(حسین، عایدة فاروق -
  .  دار النشر الدولي للنشر والتوزیع: الریاض. ١ط

تقویم استخدام معلمي العلوم ). ه١٤٣١.(الحقباني، عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا -
 .في الصف الثالث المتوسط للمختبرات المدرسیة في تدریس العلوم بمحافظة الخرج

جامعة األمام محمد بن سعود . وم االجتماعیةكلیة العل. رسالة ماجستیر غیر منشورة
  .الریاض: اإلسالمیة

مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر ). م٢٠٠٦.(الحلفاوي، ولید سالم محمد -
  .دار الفكر للنشر والتوزیع: عمان. ١ط .المعلومات

مدى تنفیذ تجارب الكیمیاء العملیة للمرحلة ). م٢٠٠٧.(الحمادي، تهاني هزاع أحمد -
قسم . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .یة في مدارس أمانة العاصمةالثانو 
  .صنعاء: جامعة صنعاء. العلوم

: عمان. ٢ط .تصمیم الوسائل التعلیمیة التعلمیة). م٢٠٠٢.(الحیلة، محمد محمود -
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

دار المسیرة : عمان. ٢ط. یعتعلیم العلوم للجم). م٢٠٠٨.(خطابیة، عبد اهللا محمد -
  .للنشر والتوزیع والطباعة

سلسلة تدریس ). م٢٠١٠.(الدسوقي، عید أبو المعاطي وتوفیق رؤوف عزمي -
  .المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة.تدریس العلوم بالكمبیوتر) ٤(العلوم
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 .اإلستراتیجیات الحدیثة في تدریس العلوم العامة ).م٢٠٠٧.(دعمس، مصطفى نمر -
 .دار الغیداء للنشر والتوزیع: ، عمان١ط

المعامل االفتراضیة ). جماد األولى٢١ــ١٩، ه١٤٢٩.(الراضي، أحمد بن صالح -
ورقة عمل مقدمة لملتقى التعلیم اإللكتروني  .نموذج من نماذج التعلم اإللكتروني

الریاض، المملكة العربیة : األول في التعلیم العام وزارة التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض
   . السعودیة

دار أسامه للنشر : عمان. ١ط. التعلیم اإللكتروني). م٢٠١٠.(الراضي، أحمد علي -
  .والتوزیع

وسائل تكنولوجیا التعلیم المفهوم ). ه١٤٢٨.(زاید، محمود نصر الدین رشوان -
  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. ١ط .وطرق التصمیم واإلنتاج

واقع استخدام المختبر في تدریس مادة العلوم ). ه١٤٣٠. (مد منصورالزهراني، أح -
رسالة ماجستیر غیر  .بالمدارس اللیلیة المتوسطة بمدینتي مكة المكرمة وجدة

  .مكة المكرمة :وطرق التدریس. كلیة التربیة، قسم المناهج. منشورة، جامعة أم القرى
تخدام المستحدثات واقع اس). م٢٠١٠.(الزهراني، مریم بنت سعد بن أحمد -

التكنولوجیة في مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات 
قسم مناهج وطرق . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .العلوم بمكة المكرمة

     .مكة المكرمة: جامعة أم القرى. تدریس العلوم
  .دار الشروق: عمان. علومأسالیب تدریس ال). م٢٠٠٥.(زیتون، عایش محمود -
المفاهیم ـالمستحدثات ـ )٢(الوسائل وتقنیات التعلیم ).ه١٤٣٠.(سالم، أحمد محمد -

  .مكتبة الرشد: الریاض. ١ط. التطبیقات
. ١ط .منظومة تكنولوجیا التعلیم). هـ١٤٢٤.(سالم، أحمد محمد وسرایا، عادل السید -

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزیع: الریاض
تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم اإللكتروني مفاهیم  ).ه١٤٣٠.(السید سرایا، عادل -

  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. ٢ط. ٢ج .نظریة وتطبیقات عملیة
 .دور التكنولوجیا في تحسین العملیة التربویة). ه١٤٣٠.(سكتاوي، منال طاهر -

  .مطابع الراجحي الحدیثة: جدة
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 .ائل اإلتصال والتكنولوجیا في التعلیموس). ه١٤٢٧.(سالمة، عبد الحافظ محمد -
  .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. ٦ط

واقع مختبرات العلوم بالمرحلة ). ه١٤٣١.(السلمي، جواهر بنت بخیتان جبران -
المتوسطة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدینة جدة في ضوء متطلبات 

. قسم مناهج وطرق تدریس العلوم. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .العصر
   .مكة المكرمة: جامعة أم القرى

التقنیة في التعلیم ). ه١٤٢٨.(سویدان، أمل عبد الفتاح ومبارز، منال عبد العال -
  .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. ١ط .مقدمة في أساسیات الطالب والمعلم

المدرسي ودوره في المختبر ). م٢٠٠٥.(شاهین، جمیل نعمان وحطاب، خولة زهدي -
  .دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع. ١ط .تدریس العلوم

تقویم واقع مشروع تفعیل ). ه١٤٣٢(.الشایع، إیمان بنت عبد اهللا بن عبد الرحمن -
المختبرات المدرسیة بمنطقة القصیم التعلیمیة من وجهة نظر معلمات ومشرفات 

قسم المناهج وطرق . یة التربیةكل. رسالة ماجستیر غیر منشورة .العلوم الطبیعیة
  .القصیم: جامعة القصیم. التدریس

واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة ). ه١٤٢٧.(الشایع، فهد بن سلیمان حجي -
مجلة العلوم التربویة . في المرحلة الثانویة واتجاهات معلمي العلوم والطالب نحوها

   .٤٩٨ــ٤٤١ .١٩جلدم. جامعة الملك سعود. والدراسات اإلسالمیة
المهارات ). م٢٠٠٧.(الشایع، فهد بن سلیمان حجي والحسن، ریاض بن عبد الرحمن -

مجلة كلیة التربیة وعلم . الحاسوبیة الالزمة لمعلم العلوم كما یحددها المختصون
  .٩٣ ــ٦٣. ١الجزء . ٣١العدد. جامعة عین شمس .النفس

بیئة ). م٢٠١٠.(سالشعیلي، علي بن هویشل وأمبوسعیدي، عبد اهللا بن خمی -
المختبرات العلمیة بجامعة السلطان قابوس كما یراها الطلبة المعلمون تخصص العلوم 

مجلة أبحاث كلیة التربیة . دراسة منشورة. في ضوء متغیري الجنس والتخصص
  .١٥٣ــ١٣١).٤( ٩المجلد. جامعة السلطان قابوس. كلیة التربیة .األساسیة

معوقات تفعیل مشروع استثمار ). ه١٤٣٣.(الصبان، حسن فتحي عبد الملك -
المختبرات المدرسیة في تدریس مقررات األحیاء للمرحلة الثانویة بمدینتي مكة وجدة 
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قسم . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. في ضوء بعض المعاییر المختارة
  .مكة المكرمة: جامعة أم القرى. مناهج وطرق تدریس العلوم

دار : اإلسكندریة. ١ط .التعلیم العالي اإللكتروني). م٢٠٠٥.(مدعبد الحي، رمزي أح -
  .الوفاء لدنیا الطباعة و النشر

التعلیم اإللكتروني الفسفةــ المبادئ ــ األدوات ). ه١٤٢٨.(عبد العزیز، حمدي أحمد -
  .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. ١ط .ــ التطبیقات

لیة استخدام المعمل االفتراضي في تنمیة فعا). م٢٠٠٩.(عبد الفتاح، هدى عبد الحمید -
 المجلد .لة التربیة العلمیةجم .المهارات العملیة للكیمیاء لطالب كلیات التربیة

  .١٧٥ ــ١٢٩. )١(١٢
: البحث العلمي). ه١٤٣٢.(عبیدات، ذوقان وعبد الحق، كاید وعدس، عبد الرحمن -

  .وموزعوندار الفكر ناشرون : عمان. ١٣ط.مفهومه ـ أدواته ـ أسالیبه
دار المسیرة : عمان.طرق وأسالیب تدریس العلوم). م٢٠٠١.(عطا اهللا، میشل كامل -

  .للنشر والتوزیع والطباعة
: عمان. ١ط .تكنولوجیا االتصال في التعلیم الفعال). م٢٠٠٨.(عطیة، محسن علي -

  .دار المناهج للنشر والتوزیع
النظریة  طرق تدریس العلوم بین). ه١٤٢٧.(عطیو، محمد نجیب مصطفى -

  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. ١ط .والتطبیق
وسائل االتصال وتكنولوجیا ). م٢٠٠٣.(علیان، ربحي مصطفى وعبدالدبس، محمد -

  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان.٢ط .التعلیم
مكتبة المجتمع : عمان. ١ط. طرق تدریس العلوم). ه١٤٢٥.(العمریة، صالح الدین -

  .العربي للنشر
أساسیات إنتاج واستخدام وسائل ). هــ١٤٢٧.(مندور عبد السالم فتح اهللا، -

  .دار الصمیعي للنشر والتوزیع. الریاض. ١ط. وتكنولوجیا التعلیم
 .وسائل وتقنیات التعلیم مفاهیم ــ تطبیقات ).ه١٤٣١.(فتح اهللا، مندور عبد السالم -

  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض. ١ط. ٢ج
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لعامري، أحمد بن سالم وآل مذهب، معدي بن محمد القحطاني، سالم بن سعید وا -
منهج البحث العلمي في العلوم ). ه١٤٢٥.(والعمر، بدران بن عبد الرحمن

 .مكتبة الملك فهد الوطنیة: الریاض. ٢ط. )SPSSمع تطبیقات على(السلوكیة
االتصال االلكتروني وتكنلوجیا ). م٢٠٠٥.(الل، زكریا یحي والجندي، علیا عبد اهللا -

  .مكتبة العبیكان: الریاض. ٣ط .لیمالتع
 المشرف تطویر واقع). ه١٤٣٠.(اللقماني، عبد الحمید بن عبد المعطي بن حسین -

رسالة  .التعلیم تقنیات استخذام مجال اإلسالمیة في التربیة معلمي التربوي أداء
: جامعة أم القرى. كلیة التربیة. قسم المناهج واإلشراف التربوي. ماجستیر غیر منشورة

 .مكة المكرمة
المتوكل، محمد علي والخالقي، عاد صالح والمخالفي، محمد أحمد والفقیه، عبد   -

المختبرات المدرسیة في تدریس العلوم الطبیعیة بین ). م٢٠٠٦.(الباسط سعید
مركز : صنعاء. الكفایة والكفاءة بمرحلة التعلیم الثانوي في الجمهوریة الیمنیة

  .البحوث والتطویر التربوي
. ١ط .طرق تدریس العلوم). م٢٠٠٧.(حمد، عبد الرحیم دفع السید عبد اهللام -

  .مكتبة الرشد ناشرون: الریاض
الدلیل الشامل في البحث العلمي مع تطبیقات ). م٢٠٠٨(محیریق، مبروكة عمر -

 ,ISOعملیة لالستشهادات المرجعیة الورقیة واإللكترونیة وفقًا للمعاییر الدولیة 
APA, MLA, CM .مجموعة النیل العربیة: القاهرة، ١ط.  

مجلة جامعة  .الكریم القرآن في التعلیم تكنولوجیا). ٢٠٠١. (مدني، محمد عطا -
 . ٧٢ - ٥٧. )١ (٦ لدمج ).االمارات(عجمان للعلوم والتكنولوجیا 

). ه١٤٣٢.(مراد، عفاف مرعي وعبد الحمید، هویدا سعید وحسین، عایدة فاروق -
  .دار النشر الدولي للنشر والتوزیع: الریاض. ١ط .مصادر التعلم وٕانتاجها

واقع استخدام المختبر المدرسي في تدریس  ).م٢٠٠٧. (المنتشري، عبداهللا صالح -
یة في ضوء آراء المعلمین األحیاء بالمرحلة الثانویة بمحافظة القنفذة التعلیم
رسالة ماجستیر غیر منشورة،  .والمشرفین التربویین ومحضري المختبرات المدرسیة

  .مكة المكرمة :قسم المناهج وطرق التدریس. كلیة التربیة. جامعة أم القرى
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دار : عمان .األسالیب الحدیثة في التعلیم والتعلم). م٢٠٠٨.(نبهان، یحي محمد -
  . لنشر والتوزیعالیازوري العلمیة ل

النجدي، أحمد عبد الرحمن وسعودي، منى عبد الهادي حسین وراشد، علي محیي  -
. تدریس العلوم في العالم المعاصر المدخل في تدریس العلوم). م٢٠٠٢.(الدین

  .دار الفكر العربي: القاهرة
. ١ط .طرق تدریس العلوم من منظور حدیث). ه١٤٢٨.(نور، عبد المنعم عابدین -

  .مكتبة الرشد ناشرون :الریاض
). هـ١٤٣٠.(هنداوي، أسامة سعید وٕابراهیم، حمادة محمد ومحمود، إبراهیم یوسف -

  .عالم الكتب: القاهرة. ١ط. تكنولوجیا التعلیم والمستحدثات التكنولوجیة
  .دار الكتاب الجامعي: العین. ١ط .معلم العلوم الفعال). ه١٤٢٦.(الهویدي، زید -
واقع معامل األحیاء بكلیة العلوم ). م٢٠١٢.(ضل الكریمیوسف، أماني بنت یاسین ف -

في ضوء المستجدات ) فرع الطالبات(التطبیقیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
قسم مناهج وطرق تدریس . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .المعاصرة

  .مكة المكرمة: جامعة أم القرى. العلوم
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  :ـــــالحقالمــــــ

رسالة علمیة ) عنوان موضوع(استمارة تسجیل: )١(ملحق رقم
   لطلبة الدراسات العلیا بجامعة أم القرى

  األداة في صورتها األولیة: )٢(ملحق رقم

  بیان بأسماء محكمي أداة الدراسة: )٣(ملحق رقم

  نهائیة األداة في صورتها ال: )٤(ملحق رقم

خطاب من مكتب التربیة والتعلیم بمحافظة إب : )٥(ملحق رقم
 بالموافقة على تطبیق اداة الدراسة   
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  )١(ملحق رقم

رسالة علمیة لطلبة الدراسات ) عنوان موضوع(استمارة تسجیل
  القرىالعلیا بجامعة أم 
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  )٢(ملحق رقم

 األداة في صورتها األولیة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
  وطرق تدريسقسم مناهج 

  استبانة دراسة بعنوان
واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء 

  تقنيات التعليم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ةـــداد الطالبـــإع
  .عبير حمود عبد اهللا الزنن 

  :الدكتورةإشـــراف 
  .خديجة محمد سعيد جان

  المشارك العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ
  تدريس العلوم وطرق المناهج في الماجستير درجة لنيل تكميلي متطلب

  ه١٤٣٤ـ١٤٣٣

  معلومات عن محكم االستبانة
  .....................................................................:اسم محكم االستبانة

  .........................................................................: ..الدرجة العلمية
  ...................................................:.............................التخصص

  ...............................................: ...............................جهة العمل
   .............:......................................................................العنوان
 ..........: ..................................................................جوال/ هاتف
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  حفظه اهللا/..............................................................................سعادة
  :وبعد ،اهللا وبركاته السالم عليكم ورمحة

واقع خمتربات العلوم يف املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات "   تقوم الباحثة بدراسة علمية حتت عنوان   
  .استكماالً ملتطلبات حصوهلا على درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعة أم القرى" التعليم

  .خدجية بنت حممد جان/ ةإشراف سعادة الدكتور ب
  :وتتضمن أهداف هذه الدراسة   

  .التعرف على درجة توافر خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم .١
التعرف على درجة استخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات  .٢

  .التعليم
املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات مدارس التعرف على معوقات استخدام خمتربات العلوم يف  .٣

  التعليم؟
  التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية إن وجدت بني متوسط استجابات عينة الدراسة تعزى للجنس؟   .٤

م مبدينة إب، علمًا بأن الباحث راجع األدبيات الرتبوية املتعلقة بالدراسة ويتمثل جمتمع الدراسة مبعلمي ومعلمات العلو    
  .وتوصل إىل القائمة املرفقة

ونظرًا خلربتكم البحثية والعلمية األكادميية فإن الباحثة تضع بني يدي سعادتكم أداة الدراسة يف صور�ا األولية كي     
  :لقيمة وإبداء رأيكم يفيتسىن هلا األستفادة من مالحظاتكم وتوجيهاتكم ا

v مدى وضوح العبارات.  
v مدى إنتماء العبارة للمحور الذي أُْدرَِجت ضمنه .  
v مدى أمهية العبارة للمحور الذي تنتمي له.  
v ف أو إضافة أو تعديل ما ترونه مناسباً ذح.  

  أن مالحظاتكم وتوجيهاتكم حمل عناية واهتمام الباحثةبعلماً 
  ..... حيفظكم ويرعاكمشاكرًة ومقدرًة ذلك سلفاً واهللا

   
  

  الباحثـــــــــة                                                                                                

  عبير حمود عبداهللا الزنن
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مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانوية  واستخدام مزدوج ويشمل درجة توافر: المحور األول
 . ة اليمنية في ضوء تقنيات التعليمبالجمهوري

التعديل   درجة الوضوح  درجة األهمية   درجة اإلنتماء  العبارات  م
  المقترح 

  المقترحات

  غير واضحة  واضحة  مهمة غير  مهمة  تنتمي ال  تنتمي
  تعليمية أخرىمواد                  المواد التعليمية: أوالً 

                  العينات .١

                  النماذج .٢
                  التعليمية الرسوم .٣
                  التعليمية الصور .٤
                  الشرائح .٥
                  الشفافيات .٦
                  الوسائط املتعددة  .٧
                  االنرتنت .٨
                  املختربات احملوسبة  .٩
                  املختربات االفرتاضية.١٠

األجهزة  :ثانياً 
  التعليمية

أجهزة تعليمية               
  أخرى

جهاز عرض الصور .١١
  )الفانوس السحري(املعتمة

                

                  جهاز عرض الشرائح.١٢
                 جهاز عرض الشفافيات .١٣
         احلاسب اآليل  .١٤
جهاز عرض .١٥

  )الداتاشو(البيانات
                

                  السبورة الذكية.١٦
  طرائق تدريس أخرى                التدريس طرائق: ثالثاً   
                  العرض العملي.١٧
                  احلقيبة املخربية.١٨
                   التعليم املربمج.١٩
                  التعليم اإللكرتوين.٢٠
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المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في  مدارس معوقات استخدام مختبرات العلوم في:الثانيالمحور 
 .ضوء تقنيات التعليم

التعديل   درجة الوضوح  درجة األهمية   درجة اإلنتماء  العبارة  م
  المقترح 

  المقترحات

  غير واضحة  واضحة  مهمة غير  مهمة  تنتمي ال  تنتمي

 معوقات مادية                :معوقات مادية: أوالً 
  أخرى

ضعف امليزانية املخصصة  .١
  .ملختربات العلوم

                

 قلة احلوافز املادية ملعلمي العلوم .٢
مقابل استخدام تقنيات التعليم 

  .يف تدريس العلوم

                

معوقات متعلقة باألجهزة : ثانياً 
  :والمواد التعليمية

 أخرى معوقات              
متعلقة باألجهزة 
  والمواد التعليمية

النقص يف أجهزة احلاسب  .٣
  .اآليل

                

القصور يف صيانة األجهزة  .٤
  .التعليمية يف خمتربات العلوم

                

اعتماد أدلة األجهزة التعليمية  .٥
  .على اللغة االجنليزية

                

قلة الربامج االلكرتونية اليت  .٦
تعتمد على اللغة العربية يف 

  .التعامل معها

                

قلة الربامج االلكرتونية اجليدة  .٧
الحتياجها جهد كبري يف 

  .        تصميمها
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التعديل   درجة الوضوح  درجة األهمية   درجة اإلنتماء  العبارة  م
  المقترح 

  المقترحات

  غير واضحة  واضحة  مهمة غير  مهمة  تنتمي ال  تنتمي
 أخرى معوقات                :معوقات متعلقة بمعلم العلوم: ثالثاً 

متعلقة بمعلم 
  العلوم

حمدودية خربة معلم العلوم  .٨
بكيفية استخدام تقنيات 
  .التعليم يف خمتربات العلوم

                

اخلوف من تلف تقنيات  .٩
التعليم عند استخدامها يف 

خمتربات العلوم وحتمل 
  .مسئوليتها

                

االعتقاد بأن استخدام تقنيات .١٠
التعليم يف املخترب يزيد من 
  .األعباء امللقاة على املعلم

                

مقاومة كل ما هو جديد من .١١
  .مستجدات العصر

                

العلوم بأمهية قلة وعي معلمي .١٢
استخدام تقنيات التعليم يف 

  .خمتربات العلوم

                

طرق تدريس ال املعلم استخدام .١٣
  .تعتمد على خمترب العلوم

                

معوقات متعلقة بمحضر : رابعاً 
  : المختبر

 أخرى معوقات              
متعلقة بمحضر 

  المختبر
حمدودية خربة حمضر املخترب .١٤

تقنيات بكيفية التعامل مع 
  .التعليم يف خمتربات العلوم

                

انشغال حمضر املخترب بأعمال .١٥
  .إدارية آخرى

                

عدم رغبة احملضر يف جتهيز ما .١٦
  .يطلب منه يف املخترب
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التعديل   درجة الوضوح  درجة األهمية   درجة اإلنتماء  العبارة  م
  المقترح 

  المقترحات
  غير واضحة  واضحة  مهمة غير  مهمة  تنتمي ال  تنتمي

 أخرى معوقات                :معوقات متعلقة بالطالب: خامساً 
  متعلقة بالطالب

طالب بكيفية القلة خربة .١٧
التعامل مع تقنيات التعليم يف 

  .خمترب العلوم

                

طالب باألدوات العبث .١٨
واألجهزة التعليمية يف خمتربات 

  .  العلوم

                

بالنسبة كثرة عدد الطالب .١٩
  .ملختربات العلوم

                

 ناهجمعوقات متعلقة بم: سادساُ 
  :العلوم

 أخرى معوقات              
 ناهجمتعلقة بم

  العلوم
العلوم لألنشطة  مناهجافتقار .٢٠

اليت تستلزم استخدم تقنيات 
  .التعليم يف خمترب العلوم

                

العلوم على  مناهجتركيز حمتوى .٢١
  .اجلوانب النظرية

                

 معوقات زمنية                : معوقات زمنية: سابعاً 
  أخرى

قلة احلصص املخصصة ملواد .٢٢
العلوم بالنسبة لكثافة حمتوى 

  .العلوم مناهج

                

 املتاحالوقت حمدودية .٢٣
الستخدام تقنيات التعليم يف 

  .خمتربات العلوم
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  بيان بأسماء محكمي أداة الدراسة 
  جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم  م

  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ تربية إسالمية ومقارنة  أستاذ دكتور  حامد سامل احلريب/ د.أ .١
  .جامعة صنعاء/ كلية الرتبية/ تربويات الرياضيات  أستاذ دكتور  ردمان حممد سعيد غالب/ د.أ .٢
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ إعداد معلمني  أستاذ دكتور  سليمان حممد الوابلي/ د.أ .٣
  .امعة أم القرىج/كليةالرتبية/مستمر مناهج وطرق تدريس اجتماعيات وتعليم  أستاذ دكتور  ضيف اهللا عواض الثبييت/ د.أ .٤

  .القرىجامعة أم / كلية الرتبية/ تقنيات التعليم واالتصال الرتبوي  أستاذ دكتور  إسحاق عطار عبد اهللا/ د.أ .٥
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ تقنيات التعليم واالتصال الرتبوي  أستاذ دكتور  عبد اهللا اجلندي ءعليا/ د.أ .٦
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ علم االجتماع الرتبوي  دكتورأستاذ   حممود حممد كسناوي/ د.أ .٧
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ الرتبية الفنية مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك  سامل أمحد حممود خليل/ د .٨
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ تقنيات التعليم  أستاذ مشارك  صباح حممد صاحل اخلرجيي. د .٩
  .جامعة إب/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس علوم   أستاذ مشارك  الغين حيي الشيخعبد / د .١٠
  .جامعة إب/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس علوم   أستاذ مشارك  نادية حممد علي العطاب/ د .١١
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ تقنيات التعليم  شاركأستاذ م  نبيل السيد حممد/ د .١٢
  .جامعة طيبة/ كلية الرتبية/ اتصاالت وتقنيات تعليم  أستاذ مشارك  محزة أبو عظمة جنيب/ د .١٣
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس علوم  مشاركأستاذ   هدى حممد بابطني/ د .١٤
  .جامعة صنعاء/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس علوم  استاذ مشارك  هزاع عبده سامل احلميدي/ د .١٥
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ تقنيات التعليم  أستاذ مساعد  أمحد حلمي حممد / د .١٦
  .جامعة إب/ كلية الرتبية/ رياضيات مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد  كرم عبد الكرمي عطرانأ/ د .١٧
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ قياس وتقومي  أستاذ مساعد  إكرام محزة صهوان/ د .١٨
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ مناهج وإشراف تربوي  أستاذ مساعد  عقيل برديسيإكرام /د .١٩
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ مناهج كمبيوتر تعليمي  أستاذ مساعد  مجيل طه اخلصيفان أمرية/ د .٢٠
  .جامعة إب/ كلية اآلداب/ حنو وصرف ولغة  أستاذ مساعد  تيسري محود عبد اهللا الشراعي/ د .٢١
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ أصول الرتبية  أستاذ مساعد  حازم علي أمحد / د .٢٢
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس علوم  أستاذ مساعد  صاحل حممد السيف/ د .٢٣
  .جامعة صنعاء/ كلية الرتبية/ إعداد معلم يف العلوم  أستاذ مساعد  عائشة صاحل مياس/ د .٢٤
  .جامعة امللك عبد العزيز/ كلية الرتبية/ مناهج وطرق تدريس  مساعد أستاذ  مسفر حسن املالكي عبدامللك/ د .٢٥
  .جامعة صنعاء/ كلية الرتبية/ تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد  علي عبد اهللا الصربي/د .٢٦
  .جامعة أم القرى/ كلية الرتبية/ األصول االسالمية للرتبية  أستاذ مساعد  حممد مطلق الشمري/ د .٢٧
  .جامعة صنعاء/ كلية الرتبية/ تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد  حيي حمسن الشهاري/ د .٢٨
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية

  التعليم العاليوزارة 
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
  قسم مناهج وطرق تدريس

  
  

  استبانة دراسة بعنوان
واقع مختبرات العلوم في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء 

  تقنيات التعليم
  
  

   :ةـــداد الطالبـــإع
  .عبير حمود عبد اهللا الزنن 

  
  :إشـــراف الدكتورة

  .جانخديجة محمد سعيد 
  المشارك العلوم تدريس وطرق المناهج أستاذ

  
  تدريس العلوم وطرق المناهج في الماجستير درجة لنيل تكميلي متطلب

  ه١٤٣٤ـ١٤٣٣
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  ـه / الفاضل  :أخيت املعلمة/ أخي املعلم   
  ذكر                               أنثى  :   اجلنس    

  :وبعد، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
واقع خمتربات العلوم يف املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات " تقوم الباحثة بدراسة حول  

  ". التعليم
وعليه صممت الباحثة إستبانة �دف إىل التعرف على واقع خمتربات العلوم يف املرحلة الثانوية باجلمهورية    

  :حموريناليمنية يف ضوء تقنيات التعليم، وهي مكونة من 
مزدوج ويشمل درجة توافر واستخدام خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية باجلمهورية : ألولاحملور ا

 . اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم
املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات  مدارس معوقات استخدام خمتربات العلوم يف: يناحملور الثا
  .التعليم

( عالمة وتعبئة اإلستبانة بوضع ودقة، آمل التكرم مبنحي جزءاً من وقتكم الثمني يف قراءة العبارات بعناية   

P ( يف املربع املقابل حسب ما ترونه مناسباً، وإنين إذ أشكر سعادتكم أؤكد لكم بأن إجابتكم ستكون
وإليكم ا ملثال .  البحث العلمي فقطحمل االهتمام والتقدير، وستحاط بالسرية التامة، ولن تستخدم إال يف

  :التوضيحي التايل

  درجة استخدامها  العبارة  درجة توافرها
  منعدمة  متوسطة  كبيرة  الرقم  منعدمة  متوسطة  كبيرة

  المواد التعليمية: أوالً 
P      العينات   .١    P    
   

  شاكرة لكم حسن تعاونكم سلفاً، واهللا املوفق
  

  عبير حمود الزنن/ الباحثة
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مختبرات العلوم في مدارس المرحلة الثانوية  واستخدام مزدوج ويشمل درجة توافر: المحور األول
 . ة اليمنية في ضوء تقنيات التعليمبالجمهوري

  درجة استخدامها  العبارة  درجة توافرها
  منعدمة  متوسطة  كبيرة  الرقم  منعدمة  متوسطة  كبيرة

  المواد التعليمية: أوالً 
        العينات   .١      

        النماذج   .٢      
        التعليمية الصور   .٣      
        الشرائح   .٤      
        الشفافيات   .٥      
        الوسائط املتعددة    .٦      
        االنرتنت   .٧      
        املختربات احملوسبة    .٨      
        املختربات االفرتاضية   .٩      

  األجهزة التعليمية :ثانياً 
الصور جهاز عرض    .١٠      

  )الفانوس السحري(املعتمة
      

        جهاز عرض الشرائح   .١١      
       جهاز عرض الشفافيات    .١٢      
       احلاسب اآليل     .١٣      
        )الداتاشو(جهاز عرض البيانات   .١٤      
        السبورة الذكية   .١٥      

  طرائق التدريس: ثالثاً 
        العرض العملي   .١٦      
        احلقيبة املخربية   .١٧      
         املربمجالتعليم    .١٨      
        التعليم اإللكرتوين   .١٩      
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المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في  مدارس معوقات استخدام مختبرات العلوم في:الثانيالمحور 
 .ضوء تقنيات التعليم

  غير موافق  موافق  موافق بشدة  العبارة  م

  :المعوقات البيئية: أوالً 
        .عدم مالءمة غرفة املخترب للعمل املخربي .١
        .افتقار املخترب ملتطلبات األمن والسالمة .٢
        .وكهرباء دمات األساسية يف املخترب من ماءاخلاخنفاض  .٣

  :معوقات مادية: ثانياً 
        .ضعف امليزانية املخصصة ملختربات العلوم .٤
        .ملعلمي العلوم واملعنوية قلة احلوافز املادية .٥

  :والمواد التعليميةمعوقات متعلقة باألجهزة : ثالثاً 
        .النقص يف أجهزة احلاسب اآليل .٦
        .القصور يف صيانة األجهزة التعليمية يف خمتربات العلوم .٧

        .اعتماد أدلة األجهزة التعليمية على اللغة االجنليزية .٨

قلة الربامج االلكرتونية اليت تعتمد على اللغة العربية يف التعامل  .٩
  .معها

      

      .        قلة الربامج االلكرتونية اجليدة الحتياجها جهد كبري يف تصميمها .١٠
  :معوقات متعلقة بمعلم العلوم: رابعاً 
        .حمدودية خربة معلم العلوم بكيفية استخدام تقنيات التعليم .١١
اخلوف من تلف تقنيات التعليم عند استخدامها يف خمتربات  .١٢

  .العلوم وحتمل مسئوليتها
      

االعتقاد بأن استخدام تقنيات التعليم يف املخترب يزيد من األعباء  .١٣
  .امللقاة على املعلم

      

        .مقاومة كل ما هو جديد من مستجدات العصر .١٤

        .العلوم بأمهية استخدام تقنيات التعليم قلة وعي معلم .١٥

        .ق تدريس ال تعتمد على خمترب العلومائطر املعلم استخدام  .١٦
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  غير موافق  موافق  موافق بشدة  العبارة  م

  : المختبر َفنيمعوقات متعلقة ب: خامساً 

        .املخترب بكيفية التعامل مع تقنيات التعليم َفين حمدودية خربة .١٧
        .املخترب بأعمال إدارية َفينانشغال  .١٨

        .املخترب يف جتهيز ما يطلب منه يف املخترب َفينعدم رغبة  .١٩

  :بالطالبمعوقات متعلقة : سادساُ 
طالب بكيفية التعامل مع تقنيات التعليم يف خمترب القلة خربة  .٢٠

  .العلوم
      

        . نفور الطالب من احلصص اليت تنفذ يف خمترب العلوم .٢١
الفوضى اليت حيدثها الطالب عند دخوهلم إىل املخترب وعند  .٢٢

  .خروجهم منه
      

طالب باألدوات واألجهزة التعليمية يف خمتربات ال بعض عبث .٢٣
  .  العلوم

      

        .يف املختربكثرة عدد الطالب  .٢٤

  :العلوم ناهجمعوقات متعلقة بم: سابعاً 
العلوم لألنشطة اليت تستلزم استخدم تقنيات التعليم  مناهجافتقار  .٢٥

  .يف خمترب العلوم
      

        .العلوم على اجلوانب النظرية مناهجتركيز حمتوى  .٢٦

  : معوقات زمنية: ثامناً 
 مناهجقلة احلصص املخصصة ملواد العلوم بالنسبة لكثافة حمتوى  .٢٧

  .العلوم
      

        .الستخدام تقنيات التعليم ال يكفيزمن احلصة  .٢٨
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خطاب من مكتب التربیة والتعلیم بمحافظة إب بالموافقة على 
 تطبیق اداة الدراسة   
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