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ﺑﺴﻢ ﻪﻠﻟﺍ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
شكر وتقدير
إن الحمد  ،نحمده ونستعينه ونؤمن ب ه ونتوك ل علي ه  ،ونع وذ ب ا م ن ش رور أنفس نا
ضلَ له وم ن يض لل ف ال ھ ادى ل ه ونص لى ونس لم عل ى نبين ا محم د
وسيئات أعمالنا  ،من يھده ﷲ فال ُم ّ
صلى ﷲ عليه وسلم  ،خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين .

ثم أما بعد
فإذا كان الشكر ترجمان النية ولسان الطوية وشاھد اإلخالص وعن وان االختص اص  ،ف إن الم رء
اليجد سبيال سوى أن يسجد شاكرا وحامدا له على ماوھبه لى من عون وفضل .
وإق راراً واعتراف ا ً بالفض ل وعرفان ا ً بالجمي ل  ،ف إن ھ ذه الدراس ة كان ت ل ن ت رى الن ور ل وال جھ ود
المخلصين الصادقين والعلماء ال ذين أعط وا ول م يبخل وا بفك رھم أو جھ دھم فأحس نوا وأج ذلوا العط اء ،
إلى من بسطوا أيدي كرمھم وأخذوا بي د الباح ث وعلم وه كي ف يك ون إنس انا ً  ،إل ى م ن أن ار إلي ه الس بل
وفتحوا مغاليقھا .
أما الفضل فإنه يرجع أوالً سبحانه وتعالى ث م إل ى رجل ين يحم الن ب ين ض لوعھما قل ب إنس ان
كبير  .آمن ا وص دق إيم ا ُنھم  ،إل ى األس تاذين الجليل ين والع المين الكبي رين الل ذين ولطالم ا تمني ت أن
أكونَ تلميذاً في مدرستھما العلمية واإلنسانية  ،األستاذ الدكتور  /السيد على شھده واألس تاذ ال دكتور /ف وزي
أحمد الحبش ي  ،أستاذا المناھج وطرق تدريس العلوم لقبلوھما اإلشراف على ھذه الدراسة  ،ولتض حيتھما
بوقتھما وصحتھما وجھدھم في تسھيل كل أمور الدراسة فلم يجد منھما الباحث إال كل عون ومساعدة
ف ي إتم ام الدراس ة  ،ولم واقفھم اإلنس انية الكثي رة وإرش اداتھما المنھجي ة والت ي كان ت خي ر ع ون
للباحث  ،أسأل ﷲ أن يجزيھما عنى خير الجزاء وأن يبارك لھما في صحتھما ويمنحھما دوام الرقى
والتقدم .
وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور /إبراھيم عبد الرحمن محمد أستاذ ورئيس
قسم المناھج وطرق التدريس ،وإلى جميع أعضاء ھيئة التدريس بالقسم لتقديمھم يد الع ون للباح ث
في إتمام إجراءات الدراسة وتطبيق تجربته  ،فلھم منى كل الشكر واالعتراف بالجميل .
كم ا أتق دم بأس مى آي ات الش كر إل ى األس تاذ ال دكتور /إب راھيم أحم د عطي ة لتش جيعه وتقديم ه
العون والمساعدة للباحث  ،فله منى كل الشكر وجزاه ﷲ عنى خير الجزاء  ،و الدكتوره /س ھير س الم
رشوان لتشجيعھا للباحث على مواصلة البحث واالجتھاد إلتمام تلك الدراسة بارك ﷲ لھا وجزاھا عنى
خيراً .
وال يف وتني أن أتق دم بالش كر والعرف ان إل ى األس تاذ ال دكتور  /حج ازي عب د الحمي د أحم د لتفض له
بقبول مناقشة ھذا العمل وتقديمه ي د الع ون للباح ث ف ى إتم ام ھ ذه الدراس ة وتش جيعه المس تمرللباحث
جزاه ﷲ عنى خير الجزاء وجعل ھذا العمل فى ميزان حسناته.
ويروق لى أن أقدم خالص شكري لألستاذ الدكتور  /عبدالس الم مص طفى عب د الس الم أس تاذ من اھج
وطرق تدريس العلوم بتربية المنصورة لتحمله مشاق مناقشة ھذه الدراس ة و قيام ه بتوجي ه الباح ث
أثناء قيامه ببناء أدواتھا  ،وأيضا ً ما استفاده الباحث من خالل أبحاثه وكتبه المتميزة ف ى مج ال ت دريس
العلوم وإعداد المعلم جزاه ﷲ عنى خير الجزاء فله منى كل الشكر والعرفان .
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /ميشيل عبد المسيح لما تفضل به .وتقديم ه ي د
العون للباحث في مواقف متعددة بارك ﷲ له في صحته وجزاه ﷲ عني خير الجزاء
واعترافا ً بالجميل يتقدم الباحث بالشكر إلى الحاضر الغائب الدكتور  /ياسر س عد عل ى م ا بذل ه م ن
جھد مع الباحث  ،وفقه ﷲ إلى ما يحبه ويرضاه  .كما يتقدم الباحث بأسمى آيات الشكر والتق دير إل ى
األستاذ  /محمود فوزى على ما بذله من جھد وما تحمله من مشاق مع الباحث لظھور ھذا العم ل إل ى
النور .

كما أتقدم بخالص الشكر إلى األستاذ حسن شلبى واألستاذ /على عبد المنعم على تشجيعھم للباحث
وتحملھم مراجعة ھذا العمل من الناحية اللغوية أدام ﷲ شرايين المحبة بيننا .
ويتق دم الباح ث بالش كر إل ى ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة تعل يم ابت دائي عل وم عل ى تحملھ م مش اق
السفر لمساعدة الباحث على تطبيق تجربة الدراس ة وتف انيھم وإخالص ھم ف ي خ وض التجرب ة لص دق
النتائج .
وال أجد من الكلمات التي أعبر بھا عن ش كري وتق ديري ألس رتي الكبي رة والص غيرة ،فالكلم ات ال
تكفى لنقل مشاعري فلھم منى كل الشكر والعرفان واالعتراف بالجميل على ما بذلوه من تع ب وجھ د
لتوفير العون للباحث إلتمام تلك الدراسة  ،والدي أطال ﷲ عمره وجعل عملي ھذا في مي زان حس ناته
 ،ووالدتي والتي كان لوال دعاؤھا لما كنت  ،ولوالھا ما حييت فجزاھما ﷲ عن ى خي ر الش كر وخي ر
الجزاء وجعلني ﷲ باراً بھما ومطيعا ً لھما ما حييت .كما يطيب لي أن أتقدم بخالص ش كري وتق ديري
إلى زوجتي وأوالدي)منى وميادة ومحمد ( على ما ب ذلوه م ن جھ د وم ا ق دموه ل ي م ن مس اعدة وم ا
تحملوه من التعب والمعاناة حتى أنجزت ھذه الدراسة .
ولس ت أدع ى لھ ذه الدراس ة أنھ ا ق دمت الكلم ة األخي رة أو الق ول الفص ل ف ي موض وع الدراس ة ،
ولكنھا على أي حال جھداً متواضعا ً بذل ه الباح ث ليخط و خط وة ف ي مح راب العل م  ،يح دوه اإلخ الص
وتدفعه الرغبة المخلصة في البحث عن كل ما يساعد في رفع شأن العملية التعليمية  ،فإن وف ق فھ ذا
من فضل ﷲ وإن تكن األخرى فحسبه أنه حاول وبذل ما يستطيع من جھد أوالً وآخرا.
وفي النھاية أتمثل قول األصفھاني:
إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا ً في يومه إال قال في غده :لو غير ھذا لكان أحسن ،ولو زي د ھ ذا
لكان يستحسن ولو قدم ھذا لكان أفضل ،ولو ترك ھ ذا لك ان أجم ل وھ ذا م ن أعظ م العب ر ،وھ ذا دلي ل
على استيالء النقص على جملة البشر ،والكمال عزوجل وحده.
وفقنا ﷲ وسدد خطانا إلى طريق العلم والرشاد
الباحث
السيد محمد بيومي سيداحمد حجازي
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الفصل األول –اإلطار العام للدراسة

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

مقدمة الدراسة ومشكلتھا-:
نعيش اآلن عصر التكنولوجيا واإلنفج ار التقن ي والمعرف ي والثق افي  ،وم ن الض روري ج داً أن
نواكب ھذا التطور ونسايره ونتعايش معه ونحاكيه ونترجم لآلخ رين إب داعنا ونب رز لھ م ق درتنا عل ى
استخدام التقنية الحديثة.
ويوص ف الق رن الواح د والعش رون بأن ه عص ر التكنولوجي ا والتعل يم اإللكترون ى  ،ف الكمبيوتر
وبرامجه التطبيقية واألنظمة التعليمية اإللكترونية المرتبطة به )اإلنترن ت –البري د اإللكترون ى –ال تعلم
عن بعد-التعلم بالمراسلة –الفصول اإللكترونية ( أصبحت آلة محركة وفعالة تس تخدم ف ى تنمي ة العدي د
من العمليات وأنماط التعلم والتفكير المختلفة واليستطيع أحد أن يتنبأ بما س وف تحدث ه التكنولوجي ا ف ى
التعليم وما سوف تتيحُه من وسائل وأدوات تعليمية .
وفى ظل مجتمع المعلوماتية اإللكترونية وما صاحب ذلك من ظھورمفھوم المدرسة اإللكتروني ة
 ،أصبحت النظم التعليمية الحالي ة ف ى مواجھ ة الكثي ر م ن التح ديات  ،وأص بحت مطالب ة بإح داث نقل ة
نوعية فى األھداف وتنمية مھارات المعلوماتية  ،وإكساب الطالب المعلمين المھارات الالزمة للتعام ل
مع التكنولوجيات الحديثة و المھارات التدريسية الالزم ة لمعل م المس تقبل ، .و ت ؤثر ث ورة المعلوم ات
والتكنولوجي ا ف ى الوق ت الح الى عل ى التعل يم م ن ث الث زواي ا ھ ى ،مدرس ة المس تقبل ،معل م األلفي ة ،
ومن اھج غي ر تقليدي ة  ،وھ ذا يقتض ى إع داد المعل م بم ا يش مل تنوي ع الخب رات والق درات التدريس ية ،
وصياغة المناھج فى إطار إلكتروني  ،والتنويع فى طبيعة المناھج وطرق تدريسھا.
ونظ را ألھمي ة ب رامج التعل يم اإللكترون ي وض رورة إدخال ه ف ى التعل يم الع الى وب رامج إع داد
المعلمين فقد أجريت العديد من األبحاث ،ففى عام  ٢٠٠٤تمت دراس ة ع ن ب رامج ال تعلم اإللكترون ى
ومتطلبات تطبيقه فى التعليم وتطوير التعليم العالى وأوصت الدراسة بإعادة النظ ر ف ى البني ة التعليمي ة
للتعليم العالى لتواكب متطلبات التعليم التكنول وجى بم ا يس اعد عل ى اس تخدام مص ادر وتقني ات التعل يم
للوص ول إل ى المس تويات العالمي ة ف ى نظ م التعل يم)حس ام عب د الحمي د  ،آم ال ربي ع -١٠٥ ،٢٠٠٤،
( ١٣١
ولقد أكد سميث  smithعلى تفوق الطالب الذين يدرسون باس تخدام ب رامج ال تعلم اإللكترون ى
مستخدمين طريقة حل المشكالت والحوار  ،مقارنة بالتعلم الع ادى)( Smith , D,E,Duus,H.,2000
كم ا أن ب رامج ال تعلم االلكترون ي ذات فعالي ة ف ى مج ال الت دريب والمحاك اة وتنمي ة األداء
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المھارى) (Strother,,d,2002كما أكدت دراسة أن برامج التعليم اإللكترونى لھا دوراً فع االً ف ى
تعلم المفاھيم العلمية فى مادة اإلحياء )عبد اللطيف بن الصفى الجزار(٨٦-٣٣ ،٢٠٠٢ ،
وأكدت دراسات أخ رى عل ى فعالي ة اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة م ن خ الل األنم اط المختلف ة
للتعليم االلكترونى فى تنمية الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الطالب المعلمين
( Ricardo,t , Moshe,G,2001,213-221; Johnson,g,m, 2005,179-189 ; Johnson,g,m,
)2005,653-654

و التعلم اإللكترونى بأنماطه المختلفة صمم ليواجه ث ورة المعلوم ات واالتص االت  ،وليتواك ب
معھا من خالل أنماطه المعتمدة على اإلنترنت مثل التعليم ع ن بع د أو ال تعلم بالمراس لة أو ال تعلم عب ر
الخ ط أو م ن خ الل األنم اط غي ر المعتم دة عل ى اإلنترن ت مث ل ال تعلم م ن خ الل الب رامج اإللكتروني ة
المحملة على إسطوانات أو البرامج اإللكترونية المحملة على شبكات داخلية  ،لذا كان من الضرورى
أن يتم تدريب الطالب المعلمين على إتقان المھارات الخاصة بتلك األنماط التعليمية الجديدة و إكساب
الط الب المعلم ين المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة  ،وذل ك لض مان إع داد المعل م وفق ا ً لالتجاھ ات
العالمية ومواكبة الثورات المعرفية والتقنية والتكنولوجية الت ى ل م تع د المھ ارات التقليدي ة للمعل م تكف ى
للتعامل معھا .
وم ن ناحي ة أخ رى ف إن التق دم الس ريع ف ى تكنولوجي ا الكمبي وتر واإلنترن ت جع ل التعل يم
اإللكترون ى م ن الوس ائل المھم ة ج دا ً◌  ،حي ث إن ه يحظ ى باس تخدام ع دداً م ن الوس ائط التعليمي ة
المتعددة المتنوع ة الت ى أثبت ت فعاليتھ ا ل يس فق ط ف ى تك وين االتجاھ ات اإليجابي ة نح و التعل يم  ،ولك ن
أيضا ً فى تحقيق مستويات عالية من الرضا نحو تعلم موضوعات مختلفة فى العل وم وتنمي ة العدي د م ن
المھارات التدريسية لدى الطالب المعملين
)( Elizabeth,B,2005,415-431 ; Levy, y,2007,185-204 ; Garcia, P, Rose, S. 2007,247-266
و قد أك د العدي د م ن الدراس ات عل ى فاعلي ة اس تخدام ب رامج التعل يم اإللكترون ى ف ى ت دريس
العلوم وتنمية المھارات العملية واالتجاھات اإليجابية نحو دراستھما ل دى الط الب ع ن طري ق تطبي ق
المعارف النظرية عمليا ً باستخدام أنظمة التعل يم اإللكترون ى ) .س عد خليف ة  ٢٠٠٦،؛ عقيل ة العجم ى
(٩٩-٨٧ ،٢٠٠٦،
)(Brenda,c, James,l ,2006,123-146 ;Mustafa,b,2006,367-381;Wong, Siu Ling,w , et al , 2006,1-24

إن استخدام برامج التعل يم اإللكترون ى بم ا يت وافر لھ ا م ن عناص ر محاك اة ت ؤدى إل ى تنمي ة
المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ،كم ا تعم ل عل ى تنمي ة ق درات الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام
التطبيقات المتنوعة للبرامج اإللكترونية فى التدريس بالفصول الدراسية.
)(Bartes, L,2006,239-241 ; Greg,l, C, Cheng- hih,w,2006,369-380

ف التعليم اإللكترون ى نم ا بص ورة س ريعة وأص بح م ن المتطلب ات الض رورية لت دريب الط الب
والمعلم ين عل ى اس تخدامه  ،والس تخدام التعل يم اإللكترون ى يج ب أن تت وافر ل دى الط الب والمعلم ين
المھ ارات الالزم ة الس تخدامه  ،وأن يت وافر لھ م الف رص المختلف ة للت دريب عل ى اس تخدام التعل يم
اإللكترونى فى التدريس ودمجه بالفصول الدراس ية وتوس يع دائ رة االس تخدام ( Shoniregun, C,
)and Gray,s,2003
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وتساعد االستخدامات المختلفة لإلنترنت وتوفيرھا ألنماط التعلم الت ى الت رتبط بزم ان أو مك ان
في تنمية أنماط مختلف ة م ن الن واتج التعليمي ة وت دريس موض وعات مختلف ة م ن ال دروس العلمي ة م ن
خالل تصميم مقرارات إلكترونية تفاعلية تلبى احتياجات جميع المتعلمين وتنمى العدي د م ن المھ ارات
لدى الطالب المعلمين والتى منھا تصميم الدروس اإللكتروني ة والتن ور العلم ى ) ريم ا الج رف ٢٠٠١،؛
عبدﷲ الموسى ٢٠٠٢،؛ مھامحمود٢٠٠٤،؛ سوزان عطية ٢٠٠٥،؛ قسيم الش ناق وحس ن دوم ى ٢٠٠٦،؛ موف ق

الحسناوى وآخرون (Brenton et al,2007,32;Chittaro,l & Ranon,r ,2007, 3-18; John ٢٠٠٦
),r,2007,78-100

وفى ظل ھذا التطور الھائل كان من الض رورى أن نؤك د عل ى أھمي ة إع داد الط الب المعلم ين
الس تخدام الب رامج اإللكتروني ة ،وت دريبھم عل ى تص ميم وإنت اج ال دروس اإللكتروني ة واس تخدامھا ف ى
التدريس بالفصول الدراسية.
وفى القرن الحادى والعش رين تغي رت أنظم ة التعل يم س واء للمعل م أو الم تعلم  ،ف دخول التعل يم
االلكترونى وتقنياته أدى إلى إنتاج آليات تعليمية جعلت التعليم متاحا ً لكل األفراد وفى كل األوقات مم ا
يلقى صعوبة على برامج إعداد المعلم لتواجه النقلة العص رية ف ى التعل يم وتس تطيع إع داد المعل م ال ذى
ينافس فى سوق العمل م ن أج ل البق اء ويمتل ك ج ودة تمكن ه م ن مالحق ة التط ور العلم ى والتكنول وجى
المتسارع من حوله

). (Komoski,k ,2007

إن جودة كليات التربية و الوصول ببرامجھ ا ومقوماتھ ا ومخرجاتھ ا ألفض ل مس توى م ن حي ث
دورھا ومكانتھا فى المجتمع  ،والمھام التعليمي ة والبحثي ة المنوط ة بھ ا  ،و انعك اس ذل ك عل ى مس توى
الطالب المعلم الذى يعد للقيام بمھنة التدريس  ،يتتطلب استخدام برامج إعداد فعالة للطالب المعلم م ن
حيث  ،اھتمامھا بطبيعة األدوار الت ى يع د لھ ا  ،والم ادة الدراس ية الت ى س وف يدرس ھا  ،وك ذا طبيع ة
المرحل ة الت ى يع د للت دريس بھ ا لمجابھ ة التق دم الس ريع ف ى تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت ،
وضمان نموه المعرف ى باس تمرار  ،والوص ول للمس تويات المعياري ة لب رامج إع داد الطال ب المعل م ،
وأن تعد تلك البرامج بصورة إلكترونية  ،وأن يتم إعداد المعلم فى ضوء مع ايير مح ددة لم ا ينبغ ى أن
يكون عليه الطالب المعلم وما ينبغى أن يكتسبه خالل برامج اإلعداد .
ولقد أكد العديد من الدراسات واألبحاث على أھمية إع داد الط الب المعلم ين ف ي ض وء المع ايير
لمواجھة تحديات القرن الحادى والعشرين  ،وإلكساب الط الب المعلم ين مھ ارات تتماش ى م ع طبيع ة
النظ ام الع المي و تحقي ق الج ودة واالعتم اد لب رامج إع داد المعل م والت ى أك دت عل ى أن الج ودة العالي ة
ببرامج إعداد الطالب المعلم تتوقف على جودة المحتويات التعليمية والمھارات التدريس ية الفعال ة الت ى
يتدرب عليھا الطالب المعلم )(Minsun,k,m,et al,2004,341-356; Greenwood,h,k,2007 ,14
محمدعلى نصر ٢٠٠٤ ،؛ حسن زيتون  ٢٠٠٤،؛ سعيد سليمان (٢٠٠٦،
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وقد أكد العديد من الدراسات على تبنى المعايير فى برامج إعداد المعلم وأن يتم إع داد الط الب
المعلمين فى ضوء المعايير القومي ة والعالمي ة وأن تبن ى المحتوي ات العلمي ة والنظري ة لب رامج اإلع داد
فى ضوء معايير واضحة وصوال˝ إلى تحقيق الجودة الشاملة ببرامج إعداد الطالب المعلم ين ) .كم ال
زيتون  ،٤١٦-٣٩٠، ٢٠٠٤،فھد بن سلمان و على بن سعود (١٨٨-١٦٣ ،٢٠٠٦،
)(Schacte ,j, Thum,y ,2004,411-430; James,m, Lynn,d ,2005,18

وع ن بع ض التص ورات المقترح ة لم ا ينبغ ى أن تك ون علي ه كلي ات التعل يم الع الى ق ى ض وء
الجودة الشاملة  ،أكدت تلك التصورات على أن الكليات سوف تدار بشكل إلكتروني وأن ال تعلم يك ون
فيھا من خالل التعامل مع معلم إلكتروني يتفاعل مع المتعلم من خالل مايسمى بالنظم الخبيرة  ،وأن ه
يستطيع أن يتعامل مع جميع األشخاص فى نفس التوقيت .
ولقد أكد العديد من الدراسات على أھمية تطبيق الج ودة الش املة ف ى ب رامج إع داد المعل م  ،وأن
الب رامج الحالي ة غي ر ق ادرة عل ى تحقي ق الج ودة الش املة ف ى ب رامج اإلع داد  ،وأك دت أيض ا ً عل ى
االھتم ام بتض مين مج االت التن ور العلم ى والتكنول وجى ف ى تل ك الب رامج  ).راش د الخي اض  ٢٠٠٣،؛
حس ين بش ير محم ود  ٢٠٠٤ ،؛ محم د عل ى نص ر  ٢٠٠٤،؛ محم د األحم د الرش يد ٢٠٠٤،؛ مج دى
إسماعيل ٢٠٠٥،؛
( DeCosmo, 2003

أن التقدم التكنولوجى يلقى بمسئوليات كبيرة على مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه فى ظل تبنى
مفھوم الج ودة الش املة وينبغ ى إع داد المعل م ال ذى يس تطيع أن ي دير فص ال إلكتروني ا ً يتف ق م ع مع ايير
الجودة الشاملة .
ويلقى التعليم اإللكترونى  ،واتباع المعايير المرتبطة بتوكيد الج ودة الش املة بظالل ه عل ى كثي ر
م ن المتغي رات ذات الص لة بن واتج العملي ة التعليمي ة ومخرجاتھ ا س واء ارتبط ت ھ ذه الن واتج بإع داد
المعلم وأدائه أم ارتبطت بتنمية األطر المعرفية والنفسية الحركية لدى المتعلم ذاته  ،كما تنعكس عل ى
العديد من األبعاد الخاص ة بجوان ب الشخص ية وم ا يس تتبعھا م ن أداءات س لوكية يمك ن قياس ھا ،وتب دو
اس تخدامات ال تعلم االلكترون ى وااللت زام بمع ايير الج ودة ف ى انعكاس ھا عل ى كثي ر م ن المھ ارات
التدريسية المصطبغة بالصبغة اإللكترونية فى كثير من المواقف التعليمي ة  ،وك ذا ارتباطھ ا بمس تويات
اإلدراك والوعى والتنور العلمى .
فالتنور العلمى يعتبر من األھداف العامة التى يجب اكسابھا للطال ب المعل م  ،حت ى تت وافر لدي ه
الخلفي ة العلمي ة الت ى تس اعده عل ى اس تخدام الجدي د ف ى مج ال المس تحدثات العلمي ة والتكنولوجي ة الت ى
تخدم مادة التخصص ).( Rodriguez-Espinosa, J. M. ,2005,28-31
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وب النظر إل ى واق ع ب رامج إع داد المعل م فق د أك د بع ض الب احثين أن ھن اك قص وراً ف ى ب رامج
تدن واضح فى مستويات خريجى كليات إعداد المعلم وافتقار برامج اإلعداد إلى مواجھ ة
اإلعداد وثمة ٍ
التحديات التى يعيشھا التعليم العالى وقصور مجاالت وأبعاد التنور العلمى لدى الخريجين خاصة معل م
العلوم ) محمد نصر  ٣٦٠ -٢٧١ ،١٩٩٨،؛ محمد العجم ى ١٣٨-٩٧،١٩٩٨،؛ عالي ة العطي ات ١٩٩٩ ،؛ ع امر
عبدﷲ الشھرانى ١٠٨-٥٥،٢٠٠٠،؛ سوزان حسن (٢٠٠٥ ،
)(Ranniknae, M,2001,21-27;Yalvac,b,& et al,2007,331-348

ونظرا للتطورات العلمية والتكنولوجية التى اجتاحت العالم فى اآلونة األخيرة فقد أكد العديد من
المتخصصين على ضرورة إدخ ال المس تجدات العلمي ة والتكنولوجي ة ومج االت وأبع اد التن ور العلم ى
وتطبيقاتھا فى برامج إعداد معلم العلوم واالھتمام بالوس ائل المختلف ة الت ى تنم ى التن ور العلم ى س واء
كان ت وس ائل مقص ودة أو غي ر مقص ودة  ،وأن يك ون الطال ب المعل م عل ى وع ى ودراي ة بتل ك
المستحدثات وتطبيقاتھا فى مختلف مجاالت الحياة حتى يكون متنوراً علميا ً خاصة فى تخصصه

)محم د

عل ى نص ر  ٧٨ ،١٩٩٩،؛ محم د زي اد حم دان ١٧٠-١٤٨ ، ٢٠٠٢،؛ رج ب الميھ ى ١٢٣- ٩٦ ،٢٠٠٢،؛م اھر إس ماعيل
صبرى ( ٢-١ ،٢٠٠٣ ،
)(Shotwell,1996, 74;Bruesh ,1997 ; Howell,K., 2000,39;Carlos ,f., et al ,2002,39-52

إن التنور العلم ى أص بح مطلب ا ً ص روريا ً لكاف ة األف راد لمس اعدتھم عل ى إتخ اذ الق رارات العلمي ة
واالجتماعية وتنمية القيم الخلقية لدى األفراد فيما يتعلق بالعلم والبيئة وقضاياھا ومشكالتھا .
إننا فى حاجة ض رورية إل ى ثقاف ة علمي ة تكنولوجي ة تؤھلن ا لالس تفادة م ن س مات العص ر الح الى
وتقدم ه العلم ى والتكنول وجى المتس ارع )نبي ل عل ى  .(٦٠، ٢٠٠٧ ،ول ن تس طيع أي ة دول ة أن تواك ب
العصر الح ديث إال إذا ك ان ل ديھا أف راد مثقف ون علمي ون ومتص فون بص فات منھ ا  ،ممارس ة التفكي ر
العلم ى وتطبيق ه ف ى عملي ات التعل يم وال تعلم واس تيعاب الط رق الت ى يتفاع ل م ن خاللھ ا العل م م ع
التكنولوجي اوإدارك المف اھيم والمص طلحات والتعميم ات الت ى يق وم عليھ ا العل م)زين ب مھ ران ،٢٠٠٧ ،

.(١٠٦
وأك د موريك ا  Murciaأن ه ينبغ ى تنمي ة التن ور العلم ى عل ى مس توى المراح ل التعليمي ة
المختلف ة وأن يك ون ت دريس العل وم موجھ ا إل ى تنمي ة التن ور العلم ي بأبع اده المختلف ة Murcia, K.
).( ,2006

إن استخدام المناقشات العلمية التى ت دور ف ى الغ رف الحواري ة وعب ر البري د اإللكترون ى لھ ا
أثر كبير فى تعميق دراسة العلوم وتنمية مھارات التفكير العلمى واالستقصاء والبحث ف ى م ادة العل وم
وكذلك ما توفره أنظمة التعليم اإللكترونى من إتاحة التعلم فى أى وقت وفى أى مكان وسرعة اإلبح ار
٥
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اإللكترون ى والوص ول للمعلوم ات مم ا ي ؤدى إل ى تنمي ة التن ور العلم ى ل دى
الطالب)Whitington,D.,2004

وم ن ث م ف إن ب رامج إع داد المعل م إن ل م تك ن ق د أكس بته الق درة عل ي ت دريس مج االت التن وير
العلمي التقني وأبعاده  ،فإنه من المستحيل عليه تخريج متعلمين متن ورين علمي ا ً وتقني ا ًحتي ل و ت وفرت
لديه مناھج متقنة قائمة علي مجاالت التنور وأبعاده )ماھر اسماعيل صبرى ( ٣٠،٢٠٠٣،

إن المع ايير ت وفر للط الب فرص ة لتنمي ة ق دراتھم عل ى اتخ اذ الق رارت العلمي ة  ،وتنمي ة
االستفسارات العلمية وتحليل المواقف المختلفة وحل المشكالت العلمي ة وإص دار األحك ام القيمي ة عل ى
الموضوعات المختلفة وبالتالى تنمى لديھم الثقافة العلمية الت ى أص بحت ض رورية للطال ب المعل م ف ى
العصر الحالى.
) ( Hanna k. ,2005, 211,

إن استخدام التعلم اإللكترونى فى التدريس يتطلب تغيير فى برامج إعداد المعلم  ،وكذلك تغيي ر
فى الممارسات التدريسية داخل تلك الفصول التى ستستخدم أنظم ة تعل يم إلكتروني ة مختلف ة عم ا يوج د
بالفص ول التقليدي ة وض رورة ت دريب الطال ب المعل م م ن خ الل ب رامج اإلع داد عل ى إتق ان المھ ارات
التدريبسية المرتبطة بالتعليم اإللكترونى وتدريبه على تصميم وإنتاج الدروس اإللكترونية
(Karen,M., et al, 2005,125-139; Watkins, R., Corry, ,2004,1547-1550;Angeli,C
,2005,383-398 ).

ولقد أصبح اس تخدا ُم الكمبي وتر ض رورة لتنمي ة المھ ارات التدريس ية للمعلم ين داخ ل الفص ول
الدراسية وفى إعداد الدروس التعليمية وادارة الفصل وتقييم التعليم والنمو المھنى للمعلم .
) (Zhao, Y. ,2007,311-333;Jaipal, K. ,2006;Sadik, A. ,2007,433-453;Bar-On, S. ,2002,22-32

ولقد أكد العديد من الدراسات على أھمية -:
-١اإلع داد التكنول وجي لمعل م العل وم وتدريب ه عل ى اس تخدام التكنولوجي ا اإللكتروني ة ف ى الفص ول
الدراس ية  ،وتنمي ة قدرات ه عل ى اس تخدام التقني ة التعليمي ة  ،ودمجھ ا ف ى ب رامج إع داد المعل م وتبن ى
معايير الجودة الشاملة فى برامج اإلعداد .
 -٢توافر المھارات التدريسية لدى الطالب المعلم والت ى منھ ا  :الق درة عل ى اس تخدام بع ض األس اليب
الحديث ة ف ى الت دريس ؛ اس تخدام ب رامج الحاس ب الحديث ة والق درة عل ى تق يم أداء طالب ه م ن خ الل
استخدام التقتيات الحديثة .
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 -٣تدريب المعلم ين عل ى مھ ارات اس تخدام االتطبيق ات اإللكتروني ة للكمبي وتر  ،م ن ب رامج الع روض
التقديمي ة والج داول اإللكتروني ة واإلنترن ت واالمكاناي ات المتع ددة لتص ميم ال دروس اإللكتروني ة ،
وتدريب المعلمين على دمج تلك المھارات بجانب المھارات التقليدية بالفصول الدراسية .
 -٤ربط ب رامج إع داد المعل م ب المتغيرات العالمي ة وأن تك ون ب رامج اإلع داد مرن ة  ،بحي ث تس تطيع
استيعاب التغيرات والمستحدثات التى تنتجھا الثورات المعرفية والتكنولوجية وما تحتاجه م ن مھ ارات
إلكترونية الس تخدامھا ف ى الت دريس وض مان توافقھ ا م ع المس تحدثات اإللكتروني ة  ،وك ذلك أھمي ة
االعتماد لبرامج اعداد المعلم ليكون متساويا ً بين المھن األخرى .

اإلحساس بالمشكلة :
ھن اك قص وراً ف ى ب رامج اإلع داد لمعلم ى العل وم  ،وثم ة ت د ٍن واض ح ف ى مس تويات خريج ى
معاھد وكليات إعداد المعلم  ،وافتقار برامج اإلعداد إلى مواجھة التحديات التى يعيش ھا التعل يم الع الى
 ،وعجزھا عن تنمية الثقافة العلمية لدى الخريجين خاصة معلم العلوم  ،كما أنه يوجد ض عف واض ح
لدى الطالب المعلمين فى مھارات تصميم الدروس اإللكترونية واستخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترونى
بالفصول الدراسية .
ويؤكد اإلحساس بالمشكلة العديد من المقابالت والمالحظ ة المقنن ة الت ى ق ام بھ ا الباح ث )أثن اء
إش رافه عل ى مجموع ات التربي ة العلمي ة ( والت ى م ن خاللھ ا ح اول مالحظ ة م دى اس تخدام الط الب
المعلمين للكمبيوتر وتطبيقاته فى التدريس بداي ًة من التخطيط للدرس وتنفيذه وانتھ اء بتقويم ه  .وك ذلك
تطبي ق بع ض األس ئلة الت ى تخ ص مق ررات العل وم بالمرحل ة االبتدائي ة  ،والت ى تعك س جان ب التن ور
العلمى لدى الطالب المعلم و توثيقھ ا ع ن طري ق الزي ارات الميداني ة لم دارس التربي ة العملي ة ومقابل ة
بعض المعلمين األوائل وبعض الموجھين المتخصص ين ف ى ت دريس م ادة العل وم .وك ذلك قي ام الباح ث
باالستعانة بتطبيق مقياس الثقاف ة العلمي ة م ن إع داد م اھر إس ماعيل ص برى ٢٠٠٥و اس تبانة للتع رف
على المھارات التدريسية اإللكترونية المتوافرة لدى الطالب المعلمين ومدى احتياج اتھم للت دريب عل ى
تلك المھارات والتى كانت األساس فى تدعيم اإلحس اس بمش كلة الدراس ة الحالي ة  ،وبخاص ة التأكي د
على مجموعة من المشكالت التى تتجلى فيما يلى :
 -١تدنى مستويات الطالب المعلمين فى المھارات التدريسية كما يتضح من ممارس تھم للت دريس أثن اء
فترة التربية العملية للطالب المعلمين  ،والتى تم التوصل إليھا عن طريق المالحظة المقننة وتتمثل فى
ع دم ق درة الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام الوس ائل التعليمي ة ف ى الت دريس وك ذلك ت دنى المھ ارات
التدريسية المرتبطة باستخدام تطبيقات الحاسب اآللى فى عملية التدريس .
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.٢قص ور مس تويات الط الب المعلم ين ف ى المس تحدثات التقني ة  ،وال ذى يتض ح ف ى ع دم مع رفتھم
بالتطبيقات الحديثة التى أفرزتھا التكنولوجيا وكيفية االستفادة منھا باستخدامھا فى تدريس محتوى م ادة
العلوم .
-٣عدم التمكن م ن المھ ارات الخاص ة باس تخدام الحاس ب اآلل ى وبرامج ه التطبيقي ة ف ى إنت اج الوس ائل
التعليمية المتعلقة بمادة التخصص  ،والقدرة المحدودة فى التعام ل م ع اإلنترن ت التعليم ى ومس تحدثات
التعلم اإللكترونى  ،وھذا من خالل تدريس الباحث لمعمل الحاسب اآللى لمدة خمسة أعوام متتالية .
 -٤المناقش ات العلمي ة ب ين الباح ث والط الب المعلم ين تب ين أن م دى تمك ن الطال ب المعل م م ن أبع اد
ومجاالت التنور العلمى المرتبطة بمادة التخصص والمحتوى العلمى الذى يقوم بتدريسه متدنى .
 -٥ما أكدته بعض الدراسات عن مدى أھمية تفعيل الطالب المعل م لمھ ارات الت دريس المس تقبلية الت ى
تتضمن استخدام المھارات االلكترونية فى التدريس وتدريبه عليھا .
ب كلية التربية تخصص تعليم ابتدائى عل وم ال ي درس أى مق ررات تعليمي ة تھ دف إل ى تنمي ة
-٦إن طال َ
مھاراته فى استخدام وتشغيل األجھزة والتقنيات التعليمية على الرغم من أن استخدام الوسائل التعليمية
جزء أساسى ومھارة من مھارات التدريس  ،حيث ال تتض من الخط ة الدراس ية س اعات تدريس ية عل ى
المستوى العملى فى مادة تكنولوجيا التعليم .
ومن خالل مراجعة الباحث لألدبيات التربوية فى مجال إعداد معلم العلوم لم يجد الباح ث عل ى
ح د علم ه دراس ات تناول ت ت دريب الط الب المعلم ين تخص ص عل وم عل ى تص ميم وإنت اج ال دورس
اإللكترونية وإن كانت معظم الدراسات أشارت إلى أھمية تدريب الطالب المعلم على مھارات تص ميم
وإنتاج الدروس اإللكترونية .

مشكلة الدراسة-:
افتقار برامج اإلعداد إلى مواجھة التحديات التى يعيشھا التعل يم الع الى  ،كم ا أن ھن اك قص وراً
فى امتالك مھارات التدريس اإللكترونية  ،وقصور الثقافة العلمية ل دى الخ ريجين خاص ة معل م العل وم
وعدم األخ ذ باألس اليب الحديث ة ف ى ب رامج اإلع داد مم ا دع ا الباح ث إل ى محاول ة القي ام بتل ك الدراس ة
إللقاء الضوء على أھمية اإلعداد الجيد للطال ب المعل م تخص ص التعل يم االبت دائى عل وم والعم ل عل ى
تنمية التنور العلمى  ،ومھ ارات ت دريس العل وم لدي ه مس تخدما ً ب رامج التعل يم االلكترون ي ف ى عملي ة
اإلعداد بما يتماشى ومعايير الجودة الشاملة.
وتحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية .
-١ما أبعاد التنور العلمي الالزم توافرھا لدى الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم ؟
-٢ما المھارات التدريسية اإللكترونية الالزمة للطالب المعلم و المرتبطة بمحتوى العلوم بالمرحلة االبتدائية ؟
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-٣ما مستوى التنور العلمي لدى الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم ؟
 -٤ما المحتوى العلمي الالزم لتنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم ؟
 -٥ما البرنامج االلكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم و المعد في ضوء معايير الجودة الشاملة ؟

-٦

ما فعالية تدريس البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلم ؟

-٧ما فعالية تدريس البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية مھارات تدريس العلوم اإللكترونية لدى الطالب المعــلم؟.

حدود الدراسة -:
تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية :
 -١عين ة م ن الط الب المعلم ين بالفرق ة الثالث ة ش عبة التعل يم االبت دائي تخص ص العل وم بكلي ة التربي ة
جامع ة الزق ازيق ،وذل ك لحداث ة التح اقھم بالتخص ص ،إض افة لب دء الطال ب ف ي دراس ة مق رر ط رق
تدريس العلوم ،وتطبيق ذلك عمليا في فترة التربية العملية فعليا.
 -٢يقتصر البرنامج اإللكتروني المقترح على بع ض مج االت التن ور العلم ي والمتض منة ف ي محت وى
م ادة العل وم للص فوف الراب ع والخ امس والس ادس بالمرحل ة االبتدائي ة وبع ض القض ايا والمش كالت
البيئية العالمية وتضمينھا في أربع وحدات تعليمية )الطاق ة –الغ ذاء-الك ون والش مس والفض اء –البيئ ة
وقضاياھا (

-٣االقتصار على األبعاد التالي ة للتن ور العلم ي )البع د المعرف ي-الوج داني-األخالق ي-االجتم اعي-اتخ اذ
القرار( وذلك لتوافقھا مع أھداف الدراسة واشتمالھا على معظم جوانب ومجاالت التنور العلمي التى
أكدت عليھا معظم األدبيات التربوية .
-٤المعايير القومية للتعليم في مصر  ٢٠٠٣ومعايير إع داد الطال ب المعل م بكلي ات التربي ة  ٢٠٠٥وم ا
أوردته بعض المعايير العالمية والتوفيق بينھم في بناء البرنامج اإللكتروني المقترح .
 -٥يقتصر البرنامج اإللكترون ي المقت رح عل ى بع ض مھ ارات ت دريس العل وم اإللكتروني ة المرتبط ة
بمقررات العلوم بالمرحلة االبتدائية من ناحية وبطبيعة التطبيقات اإللكتروني ة لب رامج الحاس ب اآلل ى
في التعليم من ناحية أخرى  ،وكذلك االستفادة من خدمات التعليم اإللكتروني وتطبيقات اإلنترنت ف ي
التعليم والتي تشمل المھارات التالية :
 .١مھارات أساسية الستخدام الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية اإللكترونية وملحقات الكمبيوتر .
 .٢مھارات استخدام برنامج معالجة النصوص في التخطيط للتدريس .
 .٣مھارة استخدام برنامج الجداول اإللكترونية في التقويم اإللكتروني .
 .٤مھارة استخدام العروض التقديمية في تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه.
 .٥مھارة معالجة وتنقيح الصور الستخدامھا في التخطيط للدرس .
 .٦مھارة استخدام اإلنترنت في البحث العلمي وتخطيط الدرس وتنفيذه .
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 .٧مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية فى تدريس العلوم .
 .٨مھارة تشغيل الوسائط المتعددة لدروس العلوم .

أھـداف الدراسة -:
تھدف الدراسة الحالية إلى :
 .١التعرف على المھارات التدريس ية اإللكتروني ة ال الزم توافرھ ا ل دى الطال ب المعل م بكلي ات التربي ة
ومستوى أدائه لتلك المھارات.
 .٢التنسيق بين المھارات التقليدية واإللكترونية ومساعدة الطالب المعلم على استخدامھا فى الت دريس
بالفصول الدراسية
 .٣تع رف أبع اد التن ور العلم ي ومجاالت ه الواج ب توافرھ ا ل دى الط الب المعلم ين بش عبة التعل يم
االبتدائي تخصص العلوم والمتعلقة بمحتوى مادة العلوم بالمرحلة االبتدائية .
 .٤تحديد مستويات التنور العلمى المتوافرة لدى الطالب المعلمين من شعبة التعليم االبتدائي تخص ص
العلوم .
 .٥إعداد برنامج إلكتروني مقترح -لتنمية التنور العلمي و المھارات التدريسية ل دى الطال ب المعل م -
يتماشى مع معايير الجودة الشاملة ووفقا للمعايير المحلية ومتطلبات تطوير التعليم العالي بمص ر م ع
األخذ ببعض االتجاھات العالمية وطبيعة األدوار الملقاة عل ى ع اتق معل م المرحل ة االبتدائي ة تخص ص
علوم
 .٦تعرف فعالية البرنامج اإللكتروني المقترح على تنمية التنور العلمي لدى الط الب المعلم ين ش عبة
التعليم االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية.
 .٧تع رف فاعلي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح عل ى تنمي ة المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ل دى
الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية .
 .٨إلقاء الضوء عل ى أھمي ة ام تالك الطال ب المعل م لمھ ارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم والت ى
أصبحت من متطلبات العصر .
أھـمية الدراسة :
من الممكن أن تفيد الدراسة الحالية فيما يلي:
 .١تقديم برنامج يمكن استخدامه في تنمية بعض المھارات التدريسية لدى الطالب المعلمين بكلية
التربية)تخصص تعليم ابتدائي علوم( بما يمكنھم من مواكبة التطورات العالمية الحديثة في مجال
التعليم والتعلم وتنمية قدرتھم على النمو المھني الذاتي .
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 .٢تق ديم برن امج الكترون ي ق د يس تفيد من ه الق ائمون عل ى إع داد المعل م ف ي تنمي ة التن ور العلم ى ل دى
الطالب المعلم بما يساعدھم في تبنى أساليب جديدة في تدريس العلوم.
 .٣قد يفيد البرنامج اإللكتروني في تنمي ة اتجاھ ات الطال ب المعل م نح و اس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة
في التدريس
 .٤قد تفيد الدراسة الحالية في تقديم بعض الجوانب اإلجرائي ة لتط وير ب رامج إع داد معل م العل وم بم ا
يتماشى مع االتجاھات العالمية المعاصرة ويتوافق مع تطور منظومة التعليم والتعلم .
 .٥قد يفيد البرنامج اإللكتروني الحالي في التأكيد على ما يسمى بالجودة الش املة ف ي العملي ة التعليمي ة
والتي أصبحت مطلبا حيويا.
 .٦إعداد اختبار ف ي التن ور العلم ي وبطاق ة مالحظ ة للمھ ارات التدريس ية االلكتروني ة ف ى العل وم ق د
يستفيد منھ ا بع ض الب احثين ف ي مج ال تعل يم وتعل م العل وم ف ي إج راء بح وث مس تقبلية ،والعم ل عل ى
تط وير وإع داد اختب ارات للتن ور العلم ي والتكنول وجي ل دى الط الب والتالمي ذ بمختل ف المراح ل
الدراسية. .
 .٧أھمية إعادة النظر ف ي ب رامج إع داد المعلم ين بكلي ات التربي ة بم ا يس ھم ف ي تنمي ة التن ور العلم ي
والتكنولوجي لدى الطالب المعلمين .
منھج الدراسة  :استخدم الباحث المنھج التجريبي ذا المجموعة الواحدة التى قدم لھا البرنامج المقترح
والمعد في ضوء الجودة الشاملة و تم تطبيق األدوات عليھا قبليا ً وبعديا ً .

إجـراءات الدراسة :
أوالً-:مراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة .
ثاني ا-لإلجاب ة عل ى الس ؤال األول  :تحدي د أبع اد التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين ش عبة التعل يم
االبتدائي تخصص علوم .
ثالثا ً -لإلجابة على الس ؤال الث انى  :تحدي د مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة المرتبط ة بمحت وى العل وم
بالمرحلة االبتدائية و تحديد بعض المھارات التدريسية االلكترونية الالزمة لدى الطالب المعلم والت ي
تتماشى مع طبيعة التطور العلمي والتكنولوجي وتحدي د قائم ة بتل ك المھ ارات وف ق الخط وات الالزم ة
لذلك .
رابعا ً  -لإلجابة على السؤال الرابع والخامس  :تحديد البرنامج اإللكتروني المقترح وتحديد محت واه
في ضوء معايير الجودة الشاملة :
-١مراجع ة المع ايير القومي ة للتعل يم والخاص ة بمع ايير إع داد المعل م وك ذلك المع ايير المتعلق ة بم ادة
العلوم)المعايير القومي ة للتعل يم -٢٠٠٣،المس تويات المعياري ة لكلي ات التربي ة -٢٠٠٥،بع ض المع ايير
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العالمية الخاصة بمادة العلوم ومعلم مادة العلوم وتكنولوجي ا التعل يم (  .ووض ع قائم ة استرش ادية لبن اء
برنامج الكتروني إلعداد الطالب المعلم ) معلم العلوم بالمرحلة االبتدائية(.
-٢تحليل مقررات العلوم بالمرحلة االبتدائية )الرابع –الخامس -السادس( وذلك لتحدي د مج االت التن ور
العلمي المتضمنة بھ ا ووض عھا ف ي قائم ة لالسترش اد بھ ا كمف اھيم عام ة عن د بن اء المحت وى العلم ي
للبرنامج االلكتروني المقترح .
-٣مراجعة أبعاد التنور العلمي وضع قائمة بأھم الموض وعات الالزم ة لتنمي ة تل ك األبع اد الت ى يمك ن
تضمينھا بالبرنامج االلكتروني المقترح والتى تتفق وطبيعة المھارات التدريسية اإللكترونية المطلوب
تنميتھا ومادة العلوم وطبيعة المرحلة وكذا نظــم التعلم اإللكتروني.
-٤تحديد المھارات التدريسية اإللكترونية من خالل اإلطالع على بعض المع ايير الخاص ة بتكنولوجي ا
التعليم الالزمة للطالب المعلم )معلم العلوم بالمرحلة االبتدائية ( وكذلك الدراس ات الت ى تناول ت إع داد
الطالب المعلم ومھاراته التدريس ية االلكتروني ة المرتبط ة بت دريس محت وى مق ررات العل وم بالمرحل ة
االبتدائية.
-٥رب ط المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة بالمھ ارات التقليدي ة وبمج االت وأبع اد التن ور العلم ي
المتضمنة بمقررات العلوم بالمرحلة االبتدائية.
 -٦ترجمة المھارات التدريسية اإللكترونية إلى مواقف تعليمية مصغرة )مھارات نظرية ( والمھارات
التطبيقي ة ي تم تض مينھا داخ ل محت وى البرن امج اإللكترون ي بش كل مب رمج وربطھ ا ب المحتوى العلم ي
الخاص بھا.
-٧تنظيم البرنامج اإللكتروني المقترح بحيث يشمل على األجزاء التالية - :
الج زء األول  :إع داد الب رامج اإللكتروني ة وف ق مع ايير الج ودة الش املة Preparation of e-
.program Interims
الجزء الثانى  :المحتوى العلمى للبرنامج اإللكترونى فى العلوم)مقرر فى الثقافة العلمية ( Digital
. Content of E-Program in science
ً
الج زء الثال ث  :الت دريب عل ى إع داد ال دروس والمق ررات إلكتروني ا Training Program of
. Preparation E-course
الجزء الرابع  :التدريب على اس تخدام األجھ زة والتقني ات التعليمي ة Training Program for
Using Educational Technology
مع مراعاة تصميم البرن امج بأجزائ ه المختلف ة وفق ا لألس س العلمي ة المتبع ة ف ي تص ميم الب رامج
االلكتروني ة متض منا كاف ة العناص ر الرئيس ة والفرعي ة الت ى تش ملھا الب رامج اإللكتروني ة م ع بن اء ك ل
جزء طبقا لما وضع له من أھداف وما تضمنه من محتويات .
-٨عرض البرنامج اإللكتروني بصورته المبدئية على مجموعة من المحكمين إلق رار ص الحيته وم ن
ثم وضعه في صورته النھائية .
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-٩صياغة البرنامج اإللكتروني في إطاره النظري العام فى سيناريو تدريبي إلكتروني يس تھدف تعل م
الطالب المعلم من وحداته المصغرة  ،وتنفيذ ما ورد بھا عمليا ً من خالل مواق ف الت دريس المص غر أو
م ن خ الل محاك اة بع ض المواق ف الخاص ة بت دريس مق ررات العل وم إلكتروني ا ً وك ذا رب ط البرن امج
إلكتروني ا ً بش بكة اإلنترن ت إلتاح ة الفرص ة لالس تزادة م ن المعلوم ات والت دريب عل ى المھ ارات
التكنولوجية .
-١٠عرض السيناريو التعليمي للبرنامج اإللكترون ي عل ى مجموع ة م ن الخب راء والمتخصص ين ف ي
مج ال ت دريس العل وم وك ذلك المھتم ين بتكنولوجي ا المعلوم ات م ع بطاق ة تق ويم البرن امج اإللكترون ي
المقترح إلقرار صالحيته ووضعه في صورتھا النھائية.
-١١تطبيق البرنامج اإللكتروني المقترح على عينة استطالعية للتأكد م ن س المته م ن ناحي ة مراعات ه
للمعايير الخاصة بإنتاج البرامج اإللكترونية .
 -١٢بعد إقرار البرنامج اإللكتروني في صورته النھائية تم ربطه إلكترونيا ً باإلنترنت التعليمي
خامسا ً -لتحديد فعالية البرنامج االلكتروني قام الباحث ببناء أدوات الدراسة وتطبيقھا من خالل :
 -١بناء بطاقة مالحظة لمھارات التدريس اإللكترونية فى العلوم :تم إعداد البطاقة من خالل تض مين
بع ض البن ود الت ى تق يس م دى تمك ن الط الب المعلم ين بكلي ة التربي ة م ن بع ض المھ ارات التدريس ية
اإللكترونية المرتبطة بمادة العلوم  ،وطبيعة التطبيقات اإللكتروني ة ف ي التعل يم واس تخدامات الكمبي وتر
وبرامج ه التطبيقي ة اإللكتروني ة وخدمات ه ف ي الت دريس بالفص ول الدراس ية  ،وق ام الباح ث بتص ميم
البطاقة وفقا لألساليب البحثية المتبعة في ذلك .
 -٢بناء اختبار التنور العلمي :وذل ك ب اإلطالع عل ى ع دد م ن اختب ارات التن ور العلم ي الت ي أع دت
مسبقا ً في ھذا المجال وذلك لالستفادة منھا ف ي التع رف عل ى البن ود العام ة لھ ا وك ذا أس اليب الص ياغة
المختلفة ومن ثم بناء االختبار وضبطه وفق الشروط العلمية المتبعة في ذلك:
-٣ع رض البطاق ة واالختب ار عل ى مجموع ة م ن المحكم ين المتخصص ين ف ي مج ال المن اھج وط رق
تدريس العلوم وعلم النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم.
-٤إجراء التعديالت بناء على أراء الخبراء والمحكمين
-٥تطبيق األدوات على عينة استطالعية لضبطھا والتأكد من صالحيتھا لالستخدام .
سادسا ً :تم تحديد عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم كمجموعة تجريبية
سابعا ً :لإلجابة على السؤال الثالث  :تم تطبيق أدوات الدراسة )بطاقة المالحظ ة للمھ ارات التدريس ية
اإللكترونية في العلوم –اختبار التنور العلمي(على عينة الدراسة تطبيقا ً قبليا ً .
ثامنا ً :تم تطبيق البرنامج اإللكتروني المقترح على عينة الدراسة .
تاسعا ً :لإلجابة على السؤال السادس والسابع  :تم تطبي ق أدوات الدراس ة)بطاق ة المالحظ ة للمھ ارات
التدريسية اإللكترونيةفى العلوم –اختبار التنور العلمي( تطبيقا ً بعديا ً على عينة الدراسة .
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عاشــراً :تم رصد النتائج ومعالجتھا باألساليب اإلحصائية المناسبة والتوصل إلى نتائج الدراسة
حادى عشر :تقديم التوصيات والمقترحات.

مصطلحات الدراسة .
بع د االط الع عل ى ع دد م ن األبح اث والدراس ات واألدبي ات التربوي ة ق ام الباح ث بص ياغة
مص طلحات الدراس ة وفق ا لإلج راءات المتبع ة ف ى الدراس ة وتماش يا م ع اإلط ار النظ رى للدراس ة
وأدوات وإجراءات الدراسة .
الفاعلية  Effectivenessوتعرف إجرائيا ً على أنھا -:
التغير اإليجابى الناتج من تأثير المتغير المستقل )البرنامج اإللكترونى المقترح المعد فى ض وء
معايير الجودة الشاملة ( على المتغيرين التابعين وھما  :التنور العلمى ومھارات الت دريس اإللكتروني ة
فى العلوم .
البرنامج اإللكترونى المقترح Aproposed Electronic Curriculum:
مجموعة من الموضوعات الخاصة بالمستحدثات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بمناھج العل وم
بالمرحلة االبتدائية  ،وبعض المھارات التدريسية اإللكترونية الالزم ة لمعل م تل ك المرحل ة والت ى تق دم
بطريقة إلكترونية للطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة التعليم االبتدائى بكلية التربية .
مھارات التدريس اإللكترونية فى العلوم

E-Teaching Skills in Sciences

ويعرفھ ا الباح ث إجرائي ا بأنھ ا الس لوكيات االدائي ة المتمي زة بالس رعة والدق ة ف ى اس تخدام
الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية )برامج معالج ة النص وص –ب رامج الع روض التقديمي ة-ب رامج الص ور-
ب رامج الج داول اإللكتروني ة-ب رامج الوس ائط المتع ددة -اإلنترن ت والبري د اإللكترون ي واس تخدام
األجھزة والتقنيات التعليمية ( في تخطيط دروس العلوم وتنفيذھا وتقويمھا.
التنور العلمىScientific Literacy
ويعرف ه الباح ث اجرائي ا بأن ة" ام تالك الطال ب المعل م للمع ارف والمس تحدثات العلمي ة الجدي دة
واخالقيات العل م والق درة عل ى اتخ اذ الق رارت العلمي ة المناس بة والمرتبط ة بمج ال العل وم والمتض منه
بمن اھج العل وم بالمرحل ة االبتدائي ة  ،والتع رف عل ى بع ض القض ايا الناتج ة ع ن التفاع ل ب ين العل م
والتكنولوجيا  ،والتى تمكنه من التجاوب مع التغيرات العالمية المعاصرة وتعطيه القدرة على اس تخدام
المعلومات الجديدة بصورة وظيفية وتكسبه القدرة عل ى تط وير نفس ه علمي ا ً بطريق ة ذاتي ة وتمكن ه م ن
إدارة المواقف التعليمية المختلفة .
الجودة الشاملة Total Quality
يعرفھا الباحث إجرائيا ً بأنھا" ترجمة المعايير والمؤشرات الخاصة بإعداد المعلم وم ادة العل وم
وتكنولوجيا التعليم إلى محتويات تعليمية يج ب توافرھ ا ل دى الطال ب المعل م لتحقي ق الج ودة الش املة
بما يتوافق واحتياجات ومتطلبات االمجتم ع واألنم اط التعليمي ة المس تحدثة  ،وكأس اس لإلنط الق منھ ا
إلى بناء البرنامج اإللكترونى المقترح والمعد إلعداد معلم العلوم بالمرحلة االبتدائية .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تن ادى معظ م المؤسس ات التعليمي ة القائم ة عل ى اعتم ا دي ة ب رامج المعل م عل ى تطبي ق الج ودة
الش املة بب رامج اإلع داد  ،وحص ول المعل م عل ى ت رخيص لمزاول ة مھن ة الت دريس  ،وتدريب ه عل ى
اس تخدام أح دث األس اليب التعليمي ة لمواجھ ة التط ور المتس ارع للعل م والتكنولوجي ا  ،وتدريب ه عل ى
استخدام التقنية اإللكترونية في التدريس بالفصول التقليدية  ،خاصة مع ظھور أنم اط جدي دة لل تعلم مث ل
 :ال تعلم اإللكترون ي  ،والمدرس ة اإللكتروني ة  ،والفص ول اإللكتروني ة  ،والفص ول التخيلي ة  ،وال تعلم
عن بعد والمقررات اإللكترونية  ،والتي فرضت نفسھا على برامج إعداد المعلم وتتطلب تنمية مھارات
تدريسية جديدة .
إن التطور العلمى وظھور مستحدثات علمية كناتج لھذا التطور  ،األمر الذي فرض نفس ه عل ى
برامج إعداد المعلم أيضا بإعداده الكتساب المعرف ة وتدريس ھا  ،وتنمي ة الق درة عل ى تن اول المع ارف
والمصطلحات والمفاھيم والتمييز بينھا والقدرة على اتخ اذ الق رارات بش أن المش كالت والقض ايا البيئي ة
المستحدثة مما يلزم تلك المؤسسات بتنمية أبعاد ومجاالت التنور العلمي لدى الطالب المعلمين والتأكي د
عليھا خالل برامج اإلعداد.
ويتناول الباحث اإلطار النظري للدراسة من خالل أربعة محاور أساسية:
المحور األول  :برامج التعليم اإللكتروني وإعداد الطالب المعلم
المحور الثاني المعايير والمستويات المعيارية والجودة الشاملة
المحور الثالث التــــنور العلــــمي وإعــداد معـــلم العـــلوم
المحور الرابع مھــــارات التدريـــس اإللكــترونيـــة فى العـــلوم
وذلك من خالل تدعيم األبعاد الخاصة بكل محور من المحاور بالدراسات السابقة في مج ال التخص ص
وبيان االستفادة من تلك الدراسات وأوجه االختالف واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة .

المحور األول  :برامج التعليم اإللكتروني
لق د أدى التق دم التكنول وجي إل ى ظھ ور مف اھيم جدي دة ف ي ع الم التعل يم مث ل التعل يم اإللكترون ى
والتعليم بواسطة اإلنترن ت والكت اب اإللكترون ى والجامع ة االفتراض ية والمكتب ة اإللكتروني ة وغيرھ ا
من الوسائط اإللكترونية  ،الت ى تس اعد الم تعلم عل ى ال تعلم ف ى المك ان ال ذى يري ده وف ى الزم ان ال ذى
يالئمه ويفضله  .وبتوافر تل ك التكنولوجي ا الحديث ة ف ى المؤسس ات التعليمي ة ب دأت عملي ة تص ميم تعل يم
متكام ل ق ائم عل ى اس تخدامھا وأص طلح عل ى تس ميتھا بأس ماء مختلف ة ك ان أكثرھ ا عمومي ة وش يوعا
"التعليم اإللكترونى )قسيم الشناق  ،وحسن دومى (٢٠٠٦ ،
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إن التعل يم يواج ه الكثي ر م ن التح ديات ف ى ھ ذا العص ر ال ذى يوص ف بأن ه عص ر الس موات
المفتوح ة والت ى كس رت في ه ش بكات االتص ال والمعلوم ات العالمي ة العوائ ق والح واجز  .و التح دى
الحقيقى الذى يواجه التعليم فى مصر وكثير م ن دول الع الم اآلن ھ و ذل ك التط ور التكنول وجى الھائ ل
وثورة المعلومات التى غيرت أساليب اإلنتاج وأنماطه تطلعا ً نح و االنتق ال م ن المجتم ع الص ناعى إل ى
مجتم ع اإلنت اج الكثي ف ول ذلك ال ب د م ن دم ج التكنولوجي ا ف ى النظ ام التعليم ى ؛ لت وفير بيئ ة تعليمي ة
متطورة غير تقليدية تستخدم فيھا البنية األساس ية لھ ذه التكنولوجي ا المتقدم ة االس تخدام األمث ل  ،حي ث
يبنى الطالب من خاللھا خبراته التعليمية عن طريق تعلمه كيفية استخدام المص ادر المتع ددة والمتنوع ة
للمعرفة  ،ومعرفة جميع وسائل التكنولوجيا المساعدة لكى يصل إلى المعلومة بنفسه  ،لذا يجب ت دريب
المعلمين فى مجاالت إعداد المواد التعليمية وطرق ال تعلم المناس بة والتح ول م ن بيئ ات تعليمي ة تقليدي ة
إلى بيئات غير تقليدية بھدف الوصول إلى الجودة الشاملة .
واقع إعداد المعلم
بكليات التربية

نظريات التعلم
وبرامج التعليم
االلكترونى

المعلم وبرامج

التعليم االلكترونى
نماذج تقديم برامج
التعليم االلكترونى

التعلم من بعد
ماھية برامج التعليم االلكترونى
بيئات برامج التعليم
االلكترونى

تكنولوجيا التعليم االلكترونى

برامج التعليم
االلكترونى والعلوم

فلسفة التحول الى التعليم االلكترونى

انواع برامج
التعليم االلكترونى

منظومة برامج
التعليم االلكترونى

االنترنت
التعليمي

خصائص برامج التعليم االلكترونى
نماذج برامج التعليم
االلكترونى عن بعد

انماط برامج
التعليم االلكترونى
التفاعلية فى برامج
التعليم االلكترونى

خصائص برامج
التعليم االلكترونى

ابعاد التعليم
االلكترونى

مميزات
برامج التعليم
االلكترونى

شكل ) (١منظومة مقترحة برامج التعليم االلكترونى
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-١برامج التعليم اإللكترونى -:
-١- ١تعريف برامج التعليم اإللكترونى : E- Learning
ظھ رت ع دة تعريف ات لب رامج التعل يم اإللكترون ى  ،واتخ ذت تل ك التعريف ات من احى
مختلفة فيما يتعلق بآليات واستخدامات وأنماط وبيئات التعليم اإللكترون ى  ،ويش ير الباح ث إل ى أن
استخدام مفھوم التعليم اإللكترونى فى البحث يشير ضمنا ً إلى برامج التعليم اإللكترونى .
إن برامج التعليم االلكتروني أو االفتراضي ھو ذلك النوع من التعل يم ال ذي يعتم د عل ى اس تخدام
الوس ائط اإللكتروني ة ف ي االتص ال ب ين المعلم ين والمتعلم ين  ،وب ين المتعلم ين والمؤسس ة التعليمي ة
برمتھا ،وھناك مصطلحات كثيرة تس تخدم بالتب ادل م ع ھ ذا المص طلح منھ ا َ Online Education:و
َ Web Based Educationو  Electronic Educationوغيرھا من المص طلحات )خديج ة ھاش م
وإبراھيم المحيسن (٢٠٠٢،ـ
وتُعرف على أنھا "اس تخدام الوس ائط المتع ددة بم ا فيھ ا ش بكة المعلوم ات الدولي ة لس رعة ت دفق
المعلومات من مكتشفيھا أو مخترعيھا إلى المتلقى حسب مجال تخصص ه وحس ب رغبت ه ف ى أي وق ت
وف ى أى مك ان يش اء  ،والوس ائط المتع ددة تعن ى اس تخدام األدوات المتاح ة بالحاس ب اآلل ى م ن ب رامج
وإمكانات لعرض الكتابة والرسومات الثابتة والمتحركة واألصوات وأفالم الفيديو )ك ل ذل ك الكتروني ا(
لتسھيل استيعاب الطالب فھم المادة العلمية")محمد العطروزى . (٧،٢٠٠١
كما ُتع رف ب رامج ال تعلم اإللكترون ى بأنھ ا "ال تعلم ال ذى ُيق َّدم إلكتروني ا ً م ن خ الل اإلنترن ت أو
الشبكة الداخلية "االنترانيت" أو عن طريق الوسائط المتعددة مثل األقراص المدمجة أو أقراص الفي ديو
الرقمي ة  .وم ع ازدي اد ق درة األف راد عل ى االس تفادة م ن مس تويات أعل ى م ن الع رض الم وجى أص بح
التعل يم اإللكترون ى مرتبط ا ً وعل ى نح و متزاي د باإلنترن ت  ،وعل ى ال رغم م ن اس تخدام أش كال أخ رى
مماثل ة لل تعلم مث ل ال تعلم عل ى الخ ط اإللكترون ى المباش ر وال تعلم المس تند إل ى الش بكات ف إن التعل يم
اإللكترونى يظل المصطلح األوسع انتشاراً  ،وفھما ً لھذا النوع من التعليم ").(kelli,b.,2002
وھى طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووس ائطه المتع ددة م ن
صوت وصورة ورسومات وآليات بحث وكتب الكترونية وكذلك بوابات اإلنترن ت س واء ك ان ع ن بع د
أو فى الفصل الدراسى المھم المقصود ھو استخدام التقنية بجمي ع أنواعھ ا ف ى إيص ال المعلوم ة للم تعلم
بأسرع وقت وأقل جھد وأكبر فائدة ) عبدا

الموسى (٢٠٠٢،

إن تكامل التعليم من بعد مع إدارة المعرف ة يُولِّ د التعل يم االلكترون ي  ،فف ي عص ر المعلوم ات ل م
تع د بيئ ة ال تعلم مرتبط ة بالج دران األربع ة للفص ل الدراس ي ،ول م يع د ذل ك المعل م المس لح بالكت اب
المدرسي المصدر األساسي للخبرة التعليمية .فمصادر المعلومات متاح ة اآلن ف ي ك ل مك ان ،ويمك ن
للمحتاجين إليھا الحصول عليھا في أي وقت ومن أي مكان.
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و يمكن النظر إليه على أنه "مدخل تجديدي لتوصيل التعليم إلى الجماھير البعي دة بواس طة ش بكة
اإلنترن ت ،فھ و عب ارة ع ن " اس تخدام اإلنترن ت للحص ول عل ى م واد ال تعلم ،والتفاع ل م ع المحت وى
والمعل م وال زمالء ،وك ذلك للحص ول عل ى التش جيع ال دائم أثن اء العملي ة التعليمي ة م ن أج ل اكتس اب
المعرفة ،وللنمو والرقى من خالل الخبرة التعليمية"

)( Ali ,A ,Elfessi,A,2004,1-9

ويع رَّ ف أيض ا ً التعل يم اإللكترون ى بأن ه "منظوم ة تعليمي ة لتق ديم الب رامج التعليمي ة أو التدريبي ة
للمتعلمين أو المتدربين فى أى وقت وفى أى مكان  ،باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلي ة
مث ل اإلنترن ت واالنتران ت واإلذاع ة والقن وات المحلي ة واألق راص الممغنط ة والبري د اإللكترون ى
وأجھ زة الحاس ب ،لت وفير بيئ ة تعليمي ة /تعلمي ة تفاعلي ة متع ددة المص ادر بطريق ة متزامن ة ف ى الفص ل
الدراس ى أو غي ر متزامن ة ع ن بع د دون االلت زام بمك ان مح دد اعتم اداً عل ى ال تعلم ال ذاتى ب ين الم تعلم
والمعلم ")احمد سالم .(٢٨٩، ٢٠٠٤،
و ٌتعرف برامج التعليم اإللكترونى بأنھا "مصطلح واسع يشمل نطاقا ً واسعا ً م ن الم واد التعليمي ة
التى يمكن تقديمھا فى أقراص مدمجة أو من خالل الشبكة المحلي ة أو اإلنترن ت وھ و يتض من الت دريب
المبنى على الحاسوب والتدريب المبنى على الشبكة  ،ونظ م دع م األداء اإللكترون ى  ،وال تعلم ع ن بع د
والتعلم الشبكى المباشر والدروس الخصوصية اإللكترونية ") (Ron,k.,2004
فبرامج التعليم اإللكترونى تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز ح ول الم تعلم  ،ألى ف رد
فى أى مكان وزمان عن طريق االنتف اع م ن الخص ائص والمص ادر المت وافرة ف ى العدي د م ن التقني ات
الرقمية سويا مع األنماط األخرى من المواد التعليمية المناسبة لبيئات التعلم المفتوح والمرن والمبوب .
و َتعرف برامج التعليم اإللكترون ي أيض ا ً بأنھ ا" طريق ة للتعل يم باس تخدام آلي ات االتص ال الحديث ة
من حاسب وشبكاته و وسائطه المتع ددة م ن ص وت وص ورة  ،ورس ومات  ،وآلي ات بح ث  ،ومكتب ات
إلكتروني ة ،وك ذلك بواب ات اإلنترن ت س وا ًء ك ان ع ن بع د أو ف ي الفص ل الدراس ي المھ م المقص ود ھ و
استخدام التقنية بجميع أنواعھا في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جھد وأكبر فائ دة " )عب د
التواب عبد الاله وآخرون( ٥١٢،٢٠٠٦،
وتوجد العديد من الدراسات التى اھتمت بوضع تعريف للتعلم اإللكترونى والتى من بينھا - :
دراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى ماھي ة التعل يم اإللكترون ى و خصائص ه و أھ م العقب ات الت ي
تواجه تطبيقه في المنطقة العربية والتوجھات العالمية في ھذا المجال)يوسف العريقي. (٢٠٠٣)،
وتمت دراسة للتعرف عل ى مفھ وم التعل يم االلكترون ي ،وك ذلك خص ائص المجتم ع ف ى عص ر
الفضاء المعلوماتى ،و من ثم التطرق إلى فوائد ھذا النوع من التعليم والعوائق التي تواجھه .وقد خ رج
ألباح ث بمجموع ة م ن التوص يات لتفعي ل اس تخدام التعل يم االلكترون ي ف ي المنطق ة العربي ة لع ل م ن
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أھمھا:وضع البرامج التدريبية الالزم ة لت دريب المعلم ين والط الب واإلداري ين لالس تفادة القص وى م ن
إمكانات ھذا النوع من التعليم ).عبد ﷲ الموسى. ( ٢٠٠٢ ،
وكذلك أجريت دراسة ھدفت إلى بحث القضايا النظرية المستجدة في مجاالت تكنولوجي ا التعل يم
والتعلم عن بع د وكيفي ة توظي ف بعض ھا ف ي إث راء النظ ام التعليم ي بس لطنة عم ان وق د ق دمت الدراس ة
ش رحا ً مرك زاً لع دد م ن العناص ر مث ل ب رامج ال تعلم اإللكترون ي والمدرس ة اإللكتروني ة والجامع ة
اإللكتروني ة وال تعلم االفتراض ي والت دريب اإللكترون ي والفص ول التخيلي ة المتزامن ة وغي ر المتزامن ة
والتربية الفورية والتربية اإللكترونية ومدرسة الويب الحيوية وغيرھا م ن المص طلحات )س عد خليف ة،
. (٢٠٠٦
ويعرف الباحث برامج التعليم اإللكترونى بأنه "-:منظومة تكنولوجية الكترونية لتق ديم الب رامج
التعليمي ة م ن خ الل بيئ ة ال تعلم اإللكتروني ة  ،مس تخدما ً تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت مث ل
)اإلنترن ت ،واإلنتران ت ،أجھ زة الكمبي وتر ،األق راص الض وئية ،البري د اإللكترون ي ،الم ؤتمرات ع ن
بعد (.وكافة الوسائط المتعددة التعليمية  ،ومستنداً إلى نظريات التعليم والتعلم لتوفير بيئة تعليمية/تعلمية
تفاعلي ة متع ددة المص ادر اإللكتروني ة تت وافر فيھ ا المواص فات المختلف ة )المرون ة-اإلتاح ة-التفاعلي ة-
الواقعية-المحاكاة ( التى تتناسب م ع كاف ة الظ روف والمواق ف التعليمي ة وم ع مختل ف أنم اط المتعلم ين
وتقدم بطريقة متزامنة أو غير متزامنة سواء كانت برامج الكتروني ة مرتبط ة بمك ان وزم ان مح دد أو
برامج الكترونية عبر اإلنترنت تعدھا مؤسسات لھا حق االعتماد لشھادات التعلم اإللكترونى ".
و استند الباحث إلى مجموعة من الحقائق المرتبطة بذلك التعريف ومنھا :
 التعل يم اإللكترون ي ال يھ تم بتق ديم المحت وى التعليم ى فق ط ب ل يھ تم بك ل عناص ر ومكون ات البرن امج
التعليمى اإللكتروني من أھداف ومحتوى وطرائ ق تق ديم المعلوم ات وأنش طة ومص ادر ال تعلم المختلف ة
وأساليب التقويم المناسبة.
 التعل يم أو الت دريب اإللكترون ي ال يعن ى بالعملي ة التعليمي ة وتق ديم المق ررات التعليمي ة فق ط ب ل أيض ا ً
بتقديم البرامج التدريبية للمعلمين والمتعلمين حسب رغباتھم ،وھو بذلك يوفر قدراً عظيم ا ً م ن المرون ة
فى التعليم والتعلم ،إضافة لتجاوبه مع مقدرات وقدرات األفراد وتوجھاتھم على اختالفھا.
 يعتمد التعليم اإللكترون ي عل ى اس تخدام الوس ائط اإللكتروني ة التفاعلي ة للتواص ل ب ين الم تعلم والمعل م
وبين المتعلم ومحتوى التعلم ويحاول االستفادة مما تقدمه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الجدي د
وتوظيفه فى العملية التعليمية.
 التعل يم اإللكترون ي يغي ر ص ورة الفص ل التقلي دى الت ى تتمث ل ف ى الش رح واإللق اء م ن قب ل المعل م
واإلنصات والحفظ واالستظھار من قبل الطالب )المتعلم( إلى بيئة تعلم تفاعلي ة تق وم عل ى التفاع ل ب ين
المتعلم ومصادر التعلم المختلفة وبينه وبين زمالئه.
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- ٢-١أھمية برامج التعليم اإللكترونى -:
إن منجزات العصر الحالى من شأنھا أن تس اعد ف ى تط وير أس اليب التعل يم وال تعلم  ،والوص ول
بالمتعلم إلى صنع واكتساب المعرفة والمعلومة اإللكترونية بنفسه ولنفسه ولمجتمعه فمما ال شك في ه أن
عالم اليوم ھ و ع الم المعلوم ة إلكتروني ا ً  .إن المخ رج المناس ب للتط ور يكم ن ف ى معايش ة التط ورات
التكنولوجية العالمية وتقليص المداخل واألس اليب والط رق التعليمي ة التقليدي ة الت ى تعتم د عل ى التحف يظ
والتلقين والتسميع والتعويض عنھا باستخدام االس تراتيجيات واألس اليب والط رق الت ى تھ تم باس تخدام
تكنولوجيا التعليم الحديثة .
وم ن المؤك د أن تقني ات االتص االت والتعل يم اإللكترون ى وك ل م ا تحمل ه ش بكة اإلنترن ت أص بح
أمراً حتميا ً  ،وجزءاً أساسيا ًمن النظم التعليمية ؛ ألن التعليم اإللكترونى وما به من تقنيات حديثة يثرى
ويسھل التعليم والتعلم  ،ويمكن الفرد من االستفادة من المستحدثات فى مجال المواد التعليمية
)( Leu,d., kinzer,c.k.,2000,109
 وتتضح أھمية التعليم اإللكترونى من خالل -: تطوير التعليم من أجل إعداد فرد ق ادر عل ى مواجھ ة تح ديات الق رن الح ادى والعش رين  ،وي تم ذل ك
من خالل توظيف التعليم اإللكترونى من وسائط متعددة ونظم تعليمية مستحدثة .
 االھتمام باستخدام وتوظيف البرامج اإللكترونية فى مجال التعليم من أجل تحسين قدرة المعلم وزيادة
جودة العملية التعليمية .
 تط وير المن اھج الدراس ية س واء ف ى تص ميمھا أو تنفي ذھا  ،مس تخدمين ف ى ذل ك تكنولوجي ا التعل يم
اإللكترونى التى تسمح بدمج بعض المواد الدراسية أو إضافة موضوعات أخ رى واإلق الل م ن الحش و
والتكرار الذى تتسم به المناھج  ،وتحقيق متعة التعلم وجذب انتباه الط الب وتقلي ل وق ت ال تعلم وت وفير
معلومات مرئية مدعمة بالصوت والحركة وتدريس موضوعات غير قابل ة للت دريس باس تخدام أس اليب
النمذجة والمحاكاة وبيئة التعلم االفتراضي .
 تط وير دور المعل م فب دالً م ن أن يك ون ملقن ا وموص ال للمعلوم ات أص بح ھ و المص مم والموج ه
والمرشد والمخطط لمواقف التعليم .
وعلى الرغم من ذلك إال أن تدريب المعلمين على ھذه التكنولوجيا لم يح ظ باالھتم ام الك افى  ،وق د
ي أتى ذل ك م ن قل ة ال وعي بأھمي ة ومھ ارات تكنولوجي ا التعل يم االلكترون ي كأح د العناص ر الض رورية
لتحسين التعليم)عبد العزيز عبدالحميد ( ٣٥٩ ،٢٠٠٣،
ومم ا يؤك د أھمي ة ب رامج التعل يم اإللكترون ى أن الس وق العالمي ة للمعرف ة تحول ت إل ى تص نيع
المعرفة ،من خالل اإلنترنت والحاسوب فى عالم موحد يعتم د عل ى االتص االت الس ريعة  ،ومم ا يؤك د
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ذلك أن فكرة البيئة الجماعية المشتركة التى توج دھا ب رامج ال تعلم اإللكترون ى ت ؤدى إل ى تعل يم وتعل م
أكثر فعالية ) )(Park,h.,2003,1489
وألھمية برامج التعليم اإللكترونى فقد أوصت الندوة العلمي ة األول ى للتعل يم اإللكترون ى الت ى عق دت
فى المملكة العربية السعودية بضرورة :
 إعداد خطط شاملة لنشر برامج التعليم اإللكترونى .
 تحرير المناھج من جمودھا من أجل تفعيل برامج التعليم اإللكترونى .
 توفير البرامج والتقنيات الالزمة لمراحل التعليم المختلفة .
 تطوير معايير تقنية للمعلمين ال ستخدامھا فى تطوير برامج التعليم والتعلم .
 دعوة كليات التربية وإعداد المعلم ين إل ى إص الح برامجھ ا م ن أج ل تزوي د الط الب المعلم ين
بالمھارات األساسية التى تمكنھم من دمج التقني ة ف ى المن اھج التعليمي ة و تص ميم ال دروس الكتروني ا
باستخدام أدوات متنوعة فى صياغة البرمجيات التعليمية ).الن دوة العلمي ة األول ى للتعل يم اإللكترون ى
(٢٠٠٣،
وف ى العص ر الح الى ال ذى يس مى بالعص ر الرقم ى سيص بح التعل يم معتم داً عل ى ب رامج التعل يم
اإللكترونى والذى يعتمد على التقنيات الحديثة  ،وأجھزة الحاسب وثورة المعلومات التى جعلت المجال
الترب وى مليئ ا ً بالوس ائط المتع ددة وم ا تحتوي ه م ن ص وت وص ورة ومعلوم ات  ،وأص بح دور المعل م
ليس ملقنا ً للمعرفة  ،وإنما يس اعد الطال ب عل ى كيفي ة التعام ل م ع ھ ذا الك م الھائ ل م ن المعرف ة  ،لك ى
يكون موجھا ل ه ف ى االتج اه الص حيح ب دال م ن ترك ه لعملي ة التخ بط التخصص ى والثق افى والقيم ى ف ى
عصر المعلومات.
ومن الدراسات التى تناولت أھمية برامج التعليم اإللكترونى ودورھا فى العملية التعليمية
دراس ة ھ دفت إل ى تط وير برن امج تعليم ي إلكترون ي للتح ول م ن التعل يم التقلي دي إل ى ال تعلم
اإللكترون ي ف ي الجام ـعات االس ترالية م ن خ الل التقني ات التكنولوجي ة الحديث ة وت م فيھ ا بن اء فص ول
ومق ررات إلكتروني ة عب ر اإلنترن ت ،وت م التطبي ق عل ى أرب ع م ن الجامع ات االس ترالية م ن الفئ ة
األولى"أ" وخلصت نتائج وتوصيات الدراسة إلى :جـدوى استخدام برامج التعليم االلكترون ي ف ي تنمي ة
المفاھيم والتحصيل المعرفي ،كما خلصت أيض ا إل ى تحس ين األداء التدريس ي ألعض اء ھيئ ة الت دريس
بالجامع ات االس ترالية ،وق د أوص ت الدراس ة بتطبي ق التجرب ة عل ى مق ررات أخ رى وجامع ات أخ رى
باستراليا مع األخذ في االعتبار تالفى المعوقات التي ظھرت بالتجربة( Janet ,s,2001).
وكذلك تمت دراسة عام  ٢٠٠٥ھدفت إلى المقارنة بين تحصيل مجموعتين من الطالب درَّ س
المعلم للمجموعة األولى باستخدام تكامل برامج التعليم اإللكترونى فى التدريس ودرست المجموعة
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الثانية بالطريقة التقليدية وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة التى درست باستخدام برامج
التعليم اإللكترونى فى التحصيل الدراسى  ،وأن برامج التعليم اإللكترونى أ ًّدت إلى نمو بعض
المھارات األجتماعية مثل التعاون بين أفراد المجموعة فى إنجاز العمل  ،وكذلك تنمية بعض
المھارات فى التعامل مع الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية فى التعليم ) Martin, S. & Crawford,
)(( C. ,2005
وتمت دراسة للتعرف على فعالية نموذج مقت رح للتعل يم اإللكترون ى ق ائم عل ى ال تعلم التع اونى
اإللكترونى  ،واستخدام أساليب التدريس اإللكتروني ة وتكون ت عين ة الدراس ة م ن مجم وعتين إح داھما
تدرس باستخدام الطريقة التقليدية  ،واألخرى تدرس باستخدام النموذج اإللكترونى  ،وتوصلت الدراسة
إل ى فعالي ة النم وذج المقت رح ف ى تنمي ة االتجاھ ات نح و دراس ة العل وم  ،وإل ى إرتف اع المس تويات
التحصيلية لمخرجات التعليم اإللكترونى  ،وأوصت الدراسة بض رورة تض مين التكنولوجي ا وبرامجھ ا
المختلف ة ف ى عملي ات التعل يم وال تعلم واس تخدام أس اليب ونم اذج متع ددة لل تعلم اإللكترون ى بم ا يتف ق
وطبيعة األفراد المستھدفين من التعلم اإللكترونى))(saurabh,g,2006,1005
وتوص لت دراس ة أجري ت ع ام  ٢٠٠٧إل ى أھمي ة التعل يم اإللكترون ى ف ى معالج ة العوائ ق
المكانية والزمانية لبيئات ال تعلم  ،وذل ك م ن خ الل تق ديم بع ض األنم اط األجتماعي ة لل تعلم اإللكترون ى
التى تتغلب على عوائق المكان والزمان  ،وأثبتت الدراسة فعالية برامج التعليم اإللكترونى ف ى التغل ب
على العوائق التعليمية المختصة ب الظروف المكاني ة للط الب Yanlin,z& Yoneo,y,,2007,197-
).(210
ويتضح من ذلك فعالية برامج التعليم اإللكترونى  ،وأھمية استخدامھا فى تنمية جوان ب مختلف ة
من عملي ات التعل يم وال تعلم  ،وأھمي ة اس تخدامھا ف ى إع داد الطال ب المعل م  ،و تحس ين عملي ات التعل يم
والتعلم .

 -٣-١مميزات برامج التعليم اإللكترونى وفوائده للطالب المعلم -:
يمكن القول بأن أھم مميزات وفوائد التعليم اإللكتروني مايلي :
- ١-٣-١س ھولة الوص ول إل ى الق ائم عل ى التعل يم والت دريب  :حي ث تت يح ب رامج التعل يم اإللكترون ى
المعتم دة عل ى اإلنترن ت الوص ول الس ريع للق ائمين عل ى التعل يم والت دريب وتعل م كاف ة المع ارف
والمھارات المطلوبة للطالب المعلم .
-٢-٣-١إمكانية تحوير طريقة التدريس  :فمن الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناس ب الطال ب
المعلم وحسب خطوه الذاتى .
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-٣-٣-١مالءم ة مختل ف أس اليب التعل يم  :فب رامج التعل يم اإللكترون ي تت يح للطال ب المعل م أن يرك ز
عل ى األفك ار المھم ة أثن اء كتابت ه وتجميع ه للمحاض رة أو ال درس  ،والس يرفى ال تعلم وفق ا ً لظروف ه
التعليمية كما يمكنه االحتفاظ بالمحاضرات وإعادة االستماع إليھا وقتما يشاء .
-٤-٣-١توفر برامج التعليم اإللكترونى المناھج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع .
-٥-٣-١ع دم االعتم اد عل ى الحض ور الفعل ي للط الب المعلم ين مم ا يش جع عل ى مرون ة ال تعلم م ن
البرامج اإللكترونية عن بعد .
-٦-٣-١تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للقائم على التعليم والتدريب  ،فبرامج التعليم االلكترون ي تقل ل
األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه وقتا ً كبيراً في كل محاضرة .
-٧-٣-١تتيح برامج التعليم اإللكترونى استخدام التقويم اإللكترونى الذى يوفر مساحة عم ل كبي رة م ن
حيث رصد النتائج وتحليلھا وإعطاء مؤشرات وإحصائيات لھا .
-٨-٣-١البيئة التى توفرھا برامج التعليم اإللكترونى تقلل من الفروق ب ين التعل يم التقلي دى والتعل يم م ن
بعد.
-٩-٣-١تحول الطالب المعلم من التعلم بطريقة االستقبال السلبى إلى التعلم عن طريق توجيه الذات .
-١٠-٣-١من الناحية النظرية توفر برامج التعليم اإللكتروني ثقافة جديدة يمكن تسميتھا بالثقافة الرقمية
 ،وھي مختلفة عن الثقافة التقليدية أو ما يسمي بالثقافة المطبوعة حيث ترك ز ھ ذه الثقاف ة الجدي دة عل ي
معالجة المعرفة  ،في حين تركز الثقاف ة التقليدي ة عل ي إنت اج المعرف ة ،وم ن خ الل ھ ذه الثقاف ة الجدي دة
يستطيع المتعلم التحكم في تعليمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عن دما يتفاع ل م ع البيئ ات األخ رى
المتوفرة إلكترونيا ً في حين يكون المعلم ھو مركز الثقل في طرق التعليم التقليدية .
-١١-٣-١تساعد الطالب في االعتماد عل ي نفس ه ،ف المعلم ل م يع د ملقن ا ً ومرس الً للمعلوم ات ب ل أص بح
مرشداً وناصحا ً ومحفزاً للحصول علي المعلوم ات ،مم ا يش جع عل ي اس تقاللية الطال ب واعتم اده عل ي
نفسه.
 -١٢-٣-١توفر برامج التعليم االلكتروني بيئة تعلم تفاعلية ب ين الم تعلم والمعل م والعك س وب ين الم تعلم
وزمالئه ،كما يوفر عنصر المتعة في التعلم فلم يعد التعلم جامداً أو يعرض بطريق ة واح دة ب ل تنوع ت
المثيرات مما يؤدي إلى المتعة في التعلم .
 -١٣-٣-١توفر برامج التعليم اإللكترون ى أنظم ة المحاك اة التعليمي ة الت ى تس اعد ف ى ت دريب الط الب
المعلمين على إتقان وتعلم مفاھيم ومھارات م ع ت وافر عنص ر األم ان والتكلف ة وت وفير الوق ت وس رعة
التعلم .
 -١٤-٣-١يستطيع المتعلم التعلم دون االلتزام بعمر زمني محدد فھو يشجع المتعلم علي التعلم المستمر
مدي الحياة.
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 -١٥-٣-١تأخ ذ ب رامج التعل يم االلكترون ي ب نفس خاص ية التعل يم التقلي دي فيم ا يتعل ق بإمكاني ة قي اس
مخرجات التعلم باالستعانة بوسائل تقويم الكترونية مختلفة كاالختبارات بأنواعھا ،وم نح الم تعلم ش ھادة
معتمدة معترف بھا في آخر الدورة أو البرنامج .
ا-١٦-٣-١إمكانية االس تخدام م ع ع دم التقي د بح دود الزم ان والمك ان وت وافر المراج ع ومص ادر ال تعلم
اإللكترونية ودوائر المعارف بسھولة للمتعلم دون االنتقال من أماكن التعلم .
-١٧-٣-١التنقل داخل المقررات أسرع وأسھل ع ن طري ق اختص ار وق ت ال تعلم بتن اول الموض وعات
الجديدة واالنتقال إلى الموضوعات التالية .
-١٨-٣-١تسھل برامج التعليم اإللكترونى عمليات االتصال بين المعل م والم تعلم ع ن طري ق الرس ائل
اإللكترونية .
-١٩-٣-١سھولة تحديث المحتويات التعليمية  ،وتغير وإض افة معلوم ات ومف اھيم تعليمي ة جدي دة دون
االلتزام بطباعة الكتاب من جديد كما فى التعليم والمقررات التقليدية .
 -٢٠-٣-١تع دد وس ائل وأس اليب ال تعلم م ن في ديو وص ور ونص وص تعليمي ة الكتروني ة  ،مم ا ي وفر
عنصر الفعالية التعليمية .
)محس ن العب ادى ٢٠٠٢،؛ عب دﷲ الموس ى  ٢٠٠٢،؛ أحم د س الم  ٢٩٧-٢٩٥ ،٢٠٠٤،؛ حم د اب رھيم
عضابى٢٠٠٤،؛ عب دﷲ الف ى وش اھر العتيب ى  ٢٠٠٤،؛ محم د الھ ادى  ٣٧-٣٣ ،٢٠٠٥ ،؛ أحم د فخ رى الھياجن ة
(٢٤-٩ ،٢٠٠٥،
; (Badrul K, H., 2002,23-50;Lim,C,P.,Teen,P,2003,33-48; Lesta A,B,2003,6-15
)McConnell,D,2005,25-42

وقد أجريت بعض الدراسات لبيان االستخدامات المختلفة لبرامج التعليم اإللكترون ى  ،ومنھ ا دراس ة
ھ دفت إل ى التع رف عل ى آراء عين ة م ن ط الب جامع ة الين ويز بش يكاغو The University of
 Illinois at Chicagoوذل ك م ن أج ل فھ م أفض ل لم دى تق بلھم أو رفض ھم لتطبي ق التكنولوجي ا ف ي
عملية التعلم .وقد استخدمت الدراسة المنھج الوصفي مستعينة باستبانة طبقت على عين ة قوامھ ا )(٧٤
طال ًب ا م ن جامع ة الين ويز (٣٠)،م ن ال ذكور (٤٤)،م ن اإلن اث ،مم ن ل م يتلق وا مق ررات عب ر ش بكة
اإلنترن ت م ن قب ل ،م نھم ) (٥٤لمرحل ة الدراس ات العلي ا ،و) (٢٠للمرحل ة الجامعي ة .وذل ك ض من
األسبوع األول للمقرر .وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :تقدم ب رامج التعل يم اإللكترون ي إدارة مرن ة
للوقت حيث عبَّر الطالب عن استطاعتھم العمل في المنزل وقتما شاءوا وطبق ا ً لتق دمھم الشخص ي ،ف ي
حين عبَّر الطالب عن قلـقھم نحو الدخول إل ى اإلنترن ت داخ ل العم ل فق ط ،وارتف اع كلف ة دف ع ف واتير
التليف ون -.يعتب ر العم ل و الدراس ة م ن داخ ل المن زل ،وت وفير وق ت الس فر م ن أھ م م ـميزات التعل يم
االلكتروني كما عبرعن ذلك الطالب.( Annette,V et al,2001)).
وتمت دراسة لتجريب بعض األساليب المقترحة الس تخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ى ف ى تنمي ة
مس تويات التفكي ر والق درة عل ى ح ل المش كالت  ،وق د توص لت الدراس ة إل ى ع دة نت ائج منھ ا -:أن
٢٥

الفصل الثانى –المحور األول-التعليم اإللكترونى

اس تخدام أس لوب المعل م الخ اص الكمبي وترى يس اعد عل ى تنمي ة مس تويات التفكي ر بص ورة أفض ل م ن
الطريقة المعتادة فى التدريس  ،وأن اس تخدام الكمبي وتر وفق ا ً ألس لوب الت دريب والم ران مس بوق ب أداء
المعلم الذى يتمثل ف ى اإلف ادة م ن الع روض التقديمي ة بمس اعدة الكمبي وتر ف ى ش رح المف اھيم والقواع د
التى تتم دراستھا يكون أفضل من الطريقة المعتادة فى تنمية مستويات التفكير لدى الطالب وأك د ك ذلك
بأن استخدام أسلوب المعل م الخ اص الكمبي وترى يس اعد عل ى متابع ة أداء الطال ب حس ب س رعة تعلم ه
للمادة الدراسية فضال عن تعدد مسارات التعلم داخل البرنامج التعليمى ومن ثم التدرج ف ى التفاع ل م ع
المادة التعليمية ،و أن استخدام التعزيز الفورى بالبرنامج يس اعد عل ى تركي ز انتب اه الط الب عن د تعل م
المف اھيم والقواع د المختلف ة  .وأش ار ك ذلك إل ى أن اس تخدام الع روض التقديمي ة ف ى أنت اج وإنش اء
الرسومات يساعد الطالب على القيام بأداء األعمال المختلفة وتعلم مھارات متعددة .وأكد أيضا ً عل ى
أن طبيع ة تص ميم وإنت اج الب رامج التعليمي ة بمس اعدة الكمبي وتر ف ى تت ابع منطق ى يتناس ب م ع طبيع ة
مستويات التفكير )على سرور (٥٣-٤٩،٢٠٠١،
وعلى الرغم من الفوائد المتعددة للتعليم اإللكترونى  ،إال أن استخدام الكمبيوتر لم يلق اھتمام ا ً
كافي اً ،فمعظ م الممارس ات التربوي ة التعتم د عل ى ب رامج الكمبي وتر التعليمي ة واليس تخدم بش كل ش امل
داخل المؤسسات التعليمية  ،وكذلك لم يخطط لبرامج التعليم اإللكترونى على مستوى التنفيذ فالقليل جداً
من البرامج المستخدمة واألغلبية العظمى التى صممت لتتناول جوان ب مختلف ة ف ى ال تعلم ل م تنف ذ عل ى
مستوى إجرائية التعليم  ،ولم تتناولھا المؤسسات التعليمية والتربوية ف ى نط اق التنفي ذ الفعل ى إال عل ى
عينات معينة ولم تصل لمستوى التعميم ( Bar-O, S,2002,2232).
وأظھ رت دراس ة أن التعل يم اإللكترون ى يوط د ويع زز أس لوب ال تعلم التع اونى ويزي د م ن ثق ة
المتعلمين بأنفسھم إضافة إلى أنه يساھم وبفاعلية ف ى تقري ب الفج وة ب ين النظري ة والتطبي ق أى ب ين م ا
يتعلمه المتعلم وبين تطبيقه فى الميدان ). (Strother,b.,2002
وأجريت دراسة للتعرف على خبرات التعلم لدى الطالب المقيدين لدراس ة مق ررين الكت رونيين
بكلية المجتمع في ميدويست .وركزت الدراس ة عل ى س لوكيات ال تعلم وأس اليب التكي ف ل دى الط الب،
وكذلك التفاع ل ب ين الط الب ومعلم يھم م ن ناحي ة ،وب ين الط الب بعض ھم ال بعض م ن ناحي ة أخ رى.
واس تخدمت الدراس ة العدي د م ن األدوات مث ل المالحظ ة اإللكتروني ة online observation
والمق ابالت ،والبري د اإللكترون ي .واتس مت عين ة الدراس ة بأنھ ا مجموع ة م ن المتعلم ين أص حاب
الوظائف ذوى الخبرة الذين قرروا استكمال دراس اتھم م ن خ الل المق ررات اإللكتروني ة للتغل ب عل ى
الظروف المتعلقة بض يق الوق ت والح دود الجغرافي ة.وق د توص لت الدراس ة إل ى مجموع ة م ن النت ائج
منھا :وجد المتعلمون أنھم يتعلمون ف ي أم اكن مختلف ة ،األم ـر ال ذي يح تم عل يھم أن يتكيف وا م ع بيئ ة
التعلم الجديدة .و أصبح المتعلمون عن طريق التعلم االلكترون ي مس تقلين وج ادين ،وينج زون مھ امھم
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التعليمية من خالل القراءة والبحث المستقل ،وذلك بسبب طبيعة بيئة التعلم االلكتروني.على الرغم من
أن التعلم االلكتروني ليس لجميع الطالب إال أنه يزود من يس تطيع التكي ف مع ه م ن الط الب بخب رات
تعليمي ة ناجح ة ومتعمق ة .وأوص ت الدراس ة بض رورة إج راء المزي د م ن البح وث ح ول دور المعل م
وعملية التفاعل والتواصل في المقررات اإللكترونية(Susan,j,m,2004,2806a)).
وأجريت عام ٢٠٠٧دراسة ھ دفت إل ى قي اس مجموع ة م ن األھ داف منھ ا :دراس ة الحاج ة إل ى
التعليم اإللكترونى ف ى الجامع ات األفريقي ة  ،وتوكي د الج ودة ف ى مؤسس ات التعل يم الع الى  ،و التع رف
عل ى مزاي ا وعي وب ب رامج التعل يم اإللكترون ى ؛ ل ذا ت م فح ص وتن اول بع ض المق ررات ب التعليم
اإللكترونى وتوصلت الدراس ة إل ى أن التعل يم اإللكترون ى يمث ل مس تقبل الجامع ات األفريقي ة وأن تل ك
الجامع ات ف ى حاج ة ماس ة إل ى بن اء ب رامج ف ى التعل يم اإللكترون ى ب دالً م ن االعتم اد عل ى الب رامج
الجاھزة )(Muyia,n,f,2007,19-43
وحاولت دراسة بحث فعالية التعليم اإللكترونى فى مواجھة ظ اھرة التس رب الدراس ى والتخل ف
عن التعليم  ،وذلك من خالل ما أكدته العديد من الدراسات عن تسرب بعض الطالب من أنظمة التعل يم
الرسمية وتناولت ھ ذه الدراس ة تص ميم برن امج الكترون ي ليق دم للط الب ال ذين ابتع دوا ع ن المدرس ة ،
وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة التعل يم اإللكترون ى ف ى تحقي ق مس تويات م ن الرض ا ل دى الط الب
واستعدادھم لمواص لة ال تعلم م ن جدي د نظ را لتماش ى ال تعلم اإللكترون ى وسياس اته وأس اليبه م ع طبيع ة
ھ ؤالء الط الب وتوافق ه م ع إمكان اتھم التعليمي ة ومناس بته لظ روفھم وبالت الى تؤك د تل ك الدراس ة عل ى
فعالي ة ال تعلم اإللكترون ى ف ى تعل يم الط الب ال ذين ترك وا الدراس ة لظ روف مختلف ة
))(Levy,y,2007,185-204
وتم ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٧توص لت إل ى أھمي ة التق ويم اإللكترون ى عب ر اإلنترن ت م ن حي ث
معرف ة الطال ب بمس ار تقدم ه إلكتروني ا واس ترجاع البيان ات والمعلوم ات س ريعا ً  ،وأھمي ة التق ويم
اإللكترونى فى احتفاظ الطال ب بس جالته بطريق ة س رية مم ا يؤك د فوائ د وممي زات التعل يم اإللكترون ى
فيما يقدمه من خدمات تعليمية )(Johnson, G& et al ,2007,379-394
وق د اس تفاد الباح ث م ن ع رض الدراس ات الس ابقة ف ى التأكي د عل ى االس تخدامات المختلف ة
لبرامج التعليم اإللكترونى  ،ودورھا فى برامج إعداد الطالب المعلمين مما يثب ت الثق ة لدي ه ف ى فعالي ة
اس تخدام ب رامج التعل يم اإللكتروني ة ف ى تنمي ة جوان ب وأبع اد متع ددة م ن أبع اد التن ور العلم ى ل دى
الطالب المعلمين وكذلك تدعيم اإلطار العام للدراس ة بض رورة اس تخدام الممي زات والفوائ د المتع ددة
للبرامج اإللكترونية فى إعداد الطالب المعلمين .
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 -٤-١عيوب برامج التعليم اإللكترونى-:
أش ارت العدي د م ن األدبي ات التربوي ة أن ه ب الرغم م ن الممي زات المتع ددة لب رامج التعل يم
اإللكترونى إال أنه توجد بعض السلبيات المتمثلة فى
-١-٤-١قد يكون التركيز األكب ر لب رامج التعل يم اإللكترون ى عل ى الجان ب المعرف ى أكث ر م ن االھتم ام
بالجانب المھارى والوجدانى .
-٢-٤-١قد ينمى التعليم اإللكترونى االنطوائية لدى الطالب المعلمين لعدم تواجدھم فى موق ف تعليم ى
حقيقى .
-٣-٤-١ال تركز برامج التعليم اإللكترونى على كل الحواس بل على حاستى السمع والبصر
-٤-٤-١قيام الطالب بممارسة أنشطة جماعي ة وثقافي ة ورياض ية ف ى التعل يم النظ امى  ،ولك ن يص عب
ممارسة مثل تلك األنشطة فى ظل برامج التعليم اإللكترونى .
-٦-٤-١ترتف ع تكلف ة ب رامج التعل يم اإللكترون ى ف ى المراح ل األولي ة لتطبيق ه مث ل تك اليف أجھ زة
الكمبيوتر وتكاليف تصميم البرمجيات وتطويرھا وتحديثھا .
-٧-٤-١تفتقر بعض أنظمة برامج التعليم اإللكترونى إلى التواجد اإلنسانى والعالق ات االجتماعي ة ب ين
الطالب بعضھم والبعض وبين القائمين على التدريب والتعليم .
-٨-٤-١نظ رة المجتم ع ف ى بع ض ال دول إل ى أن خريج ى نظ ام التعل يم اإللكترون ى ھ م أق ل كف اءة م ن
خريجى نظام التعليم التقليدى.
-٩-٤-١ب رامج التعل يم اإللكترون ى تحت اج إل ى جھ د مكث ف لت دريب وتأھي ل الط الب المعلم ين بش كل
خاص  ،استعداداً لھذه التجربة فى ظروف تنتشر فيھا األمية التقنية فى المجتمع .
-١٠-٤-١ارتباط التعل يم اإللكترون ى بعوام ل تقني ة أخ رى  ،مث ل  :كف اءة ش بكات االتص االت ،وت وافر
األجھزة والبرامج  ،ومدى القدرة على إنتاج المحتوى بشكل محترف .
-١١-٤-١كثرة توظيف التقنية فى المنزل والمدرسة والحياة اليومية  ،ربما يؤدى إل ى مل ل الم تعلم م ن
ھذه الوسائط وعدم الجدية فى التعامل معھا .
-١٢-٤-١ظھور الكثير من الشركات التجاري ة والت ى ھ دفھا ال ربح فق ط  ،والت ى تق وم باإلش راف عل ى
تأھيل المعلمين وإعدادھم وھى فى الحقيقة غير مؤھلة علميا لذلك .
-١٣-٤-١يتطل ب تطبي ق ب رامج التعل يم االلكترون ي ت دريبا ً مكثف ا ً للمعلم ين والط الب عل ي اس تخدام
التقنيات الحديثة قبل بداية تنفيذ التعليم اإللكتروني.
وقد تمت دراسة للكشف ع ن اتجاھ ات وتص ورات وخب رات س تة م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس
وسبعة خريجين من كلي ة التربي ة ف ي جامع ة البح وث األمريكي ة The Collage of Education at
) Research State University (RSUنحو التعليم والتعلم اإللكترونى باستخدام ش بكة اإلنترن ت،
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وتم دمج تلك الخبرات في وصف كيفي للحصول عل ى أفض ل فھ م ووع ى لبيئ ة ال تعلم االلكترون ي و
استنتجت الدراسة أن ھناك تحديات عديدة -:مثل اإلحباط وقل ة الفھ م الل ذان يمك ن أن يح دثا إذا ل م تك ن
ھناك توقعات واضحة عن الفصل االلكتروني لدى كل من أعضاء ھيئ ة الت دريس والط الب ..أم ا ع ن
التحديات التى واجھ ت ك الً م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس والط الب ف ى تل ك المق ررات فكان ت كم ا يل ى:
حجم المعلوم ات الكبي ر ،حم ل العم ل المتزاي د ،طبيع ة االتص ال غي ر الشخص ي ،قل ة التغذي ة الراجع ة
لألساتذة مع ضيق الوقت المتاح ألعض اء ھيئ ة الت دريس لتص ميم وتط وير مق رراتھم .و قل ة الت دريب
المناسب الستخدام عناصر تكنولوجيا الكمبيوتر واإلنترنت ). (Madrid,t,l,2002,2114
وھ دفت دراس ة إل ى ٌتع رف س لبيات وإيجابي ات التعل يم اإللكترون ى بس لطنة عم ان  ،وتكون ت
عين ة الدراس ة م ن  ١٨٧١طالب ا ً وطالب ة يش غلون  ٤١ش عبة دراس ية بمع دل  ٤٥طالب ا ً وطالب ًة ف ى ك ل
شعبة  ،وكذا استھدفت الدراس ة  ٢٣مق رراً دراس يا ً  .وت م االعتم اد عل ى اس تبانه مكون ة م ن  ٤٦فق رة
تعبر عن إيجابيات وسلبيات التعليم اإللكترونى  .وأظھرت النتائج أن التعليم اإللكترونى يقرب الفج وة
ب ين الطال ب والم درس وب ين الطال ب والطال ب  ،إض افة إل ى أن ه يم نح الطال ب فرص ة كافي ة إلظھ ار
قدرات ه وإمكانات ه م ن خ الل المش اركة الطالبي ة والح وارات والمناقش ات العلمي ة المس تمرة ف ى الوق ت
ال ذى يس اعد الطال ب عل ى اكتس اب مھ ارة اس تخدام الحاس ب اآلل ى  ،وأظھ رت الدراس ة ع دم ت وافر
األجھزة الكافية فى أماكن التدريب وقلة معرفة الطالب بالبرامج التعليمية  ،وعدم وجود مرشد تعليم ى
ي وجھھم نح و كيفي ة اس تخدام الب رامج التعليمي ة إض افة إل ى ص عوبة الوص ول إل ى مواق ع الجامع ة ف ى
المن اطق البعي دة  ،وق د أوص ت الدراس ة بض رورة ت وفير مختب رات كمبي وتر تتواف ق والتكنولوجي ا
الحديثة ووجود عدد كاف من المش رفين والمرش دين والمس اعدين للط الب عل ى اس تخدام تل ك التقني ات
والعمل عل ى زي ادة ط رح مق رارت تعل يم الكتروني ة عب ر الش بكات العالمي ة والمحلي ة  ،وم نح الف رص
المواتية للطالب على التدرب على تلك األنماط التعليمية وتزويدھم بالمھ ارات والخب رات الت ى ت ؤھلھم
للتفاعل مع مجتمع المعرفة )صالحة عبدﷲ ووجيه العانى .(٢٠٠٦،
كما ھدفت دراسة إلى المقارنة بين أسلوب التعلم التعاونى وجھا ً لوجه بين المتعلمين والمعلمين ،
ومجموعات التعلم التع اونى عب ر اإلنترن ت والمتمثل ة ف ى غ رف الح وار وم ؤتمرات الفي ديو وتوص لت
نت ائج الدراس ة إل ى ع دم وج ود ف روق ب ين مجموع ات ال تعلم التع اونى وب ين مجموع ات اإلنترن ت أو
التعليم عن بعد وأكدت الدراسة على فعالية استخدام التعلم التعاونى المدعم ب الكمبيوتر ف ى تنمي ة العدي د
من المھارات التعليمية )(Francescato,d et al ,2006,163-176
ومن ذل ك يظھ ر أن ه التوج د ف روق جوھري ة ب ين التعل يم وجھ ا ً لوج ه وب ين التعل يم باس تخدام
برامج التعليم اإللكترونى  ،و يمكن التغل ب عل ى كثي ر م ن المش كالت والعي وب المتعلق ة ب ذلك مم ا
يعطى الثقة فى استخدام التعليم اإللكترونى وبرامجه .
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 -٥-١أھداف برامج التعليم اإللكترونى و الطالب المعلم -:
يمكن تلخيص أھم األھداف التى تسعى برامج التعليم اإللكترونى لتحقيقھا فى اآلتي -:
-١-٥-١إمكانية تعويض النقص فى الكوادر األكاديمية والتدريبية فى بعض قطاعات التعليم عن طريق
الصفوف االفتراضية .
-٢-٥-١المساعدة على نشر التقنية فى المجتمع وإعطاء مفھوم أوسع للتعليم المستمر .
-٣-٥-١إعداد جيل من الطالب المعلمين قادراً على التعامل مع التقنية ومھارات العصر والتط ورات
الھائلة التى يشھدھا العالم .
-٤-٥-١توفير بيئة تفاعلية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورھا .
-٥-٥-١دعم عملية التفاعل بين الطالب المعلمين والقائمين عل ى التعل يم والت دريب م ن خ الل تب ادل
الخب رات التربوي ة واآلراء والمناقش ات والح وارات الھادف ة باالس تعانة بقن وات االتص ال المختلف ة مث ل
البريد اإللكترونى وغرف الصف االفتراضية .
-٦-٥-١المس اعدة ف ى ح ل مش كلة ازدح ام قاع ات المحاض رات  ،إذا م ا اس تخدم التعل يم م ن بع د ،
وتوسيع فرص القبول فى التعليم والتمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأھيلھم.
-٧-٥-١تنمي ة المھ ارات التكنولوجي ة اإللكتروني ة الت ى تمك ن الطال ب المعل م م ن النف اذ إل ى مص ادر
المعرفة التى تغطى مختلف جوانب العملية التعليمية.
-٨-٥-١تحس ين نوعي ة الت دريس وااللت زام بوح دات المق رر وإمكاني ة متابع ة نوعي ة الم ادة المقدم ة
للطالب المعلمين ومتابعة مستواھم العلمى .
-٩-٥-١تعويد الطالب المعلمين بش كل ع ام االعتم اد عل ى أنفس ھم والبح ث واالستقص اء واالس تقاللية
فى تحصيل المعلومات التى يرغبون فيھا .
-١٠-٥-١تبسيط عرض المعلومات باستخدام الحاسب اآللى وغي ره م ن أنظم ة تكنولوجي ا التعل يم الت ى
تراعى عناصر التعلم الذاتى .
-١١-٥-١توفير برامج علمية الكترونية فى التخصصات الدراسية المختلفة .
-١٢-٥-١نشر الثقافة اإللكترونية بين الطالب المعلمين .
-١٣-٥-١إيجاد نوع من التوازن فى توصيل المعلومات للمتعلمين حيث االختالف فى قدرات المعلمين
على توصيل المادة الدراسية .
-١٤-٥-١تطوير أداء الطالب المعلمين من خالل ما يوفره من تكنولوجيا حديثة .
-١٥-٥-١خل ق بيئ ة تعليمي ة تعلمي ة تفاعلي ة م ن خ الل تقني ات إلكتروني ة جدي دة والتن وع ف ي مص ادر
المعلومات والخبرة.
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-١٦-٥-١دع م عملي ة التفاع ل ب ين الط الب والمعلم ين م ن خ الل تب ادل الخب رات التربوي ة واآلراء
والمناقش ات والح وارات الھادف ة لتب ادل اآلراء باالس تعانة بقن وات االتص ال المختلف ة مث ل البري د
اإللكترون ي  ،E-mailوب رامج المحادث ة  ،Chatingغ رف الص ف االفتراض ية

Virtual

"Classroom
-١٧-٥-١نمذج ة التعل يم وتقديم ه ف ي ص ورة معياري ة فالمحاض رات تق دم ف ي ص ورة نموذجي ة
والممارسات التعليمية المتميزة يمكـن إعادة تكرارھا واالس تفادة المثل ى م ن تقني ات الص وت والص ورة
وما يتصل بھا من وسائط الكترونية.
)إب راھيم عب د المحس ين ٢٠٠٢،؛ ھيف اء المبي رك  ٢٠٠٢،؛ ع وض الت ودرى ٢٠٠٤،٣٠،؛
Michael,A, W.,2003,15-20

;( Sandra ,l.,2001

ب الذين يتلق ون مق رراً
ومن الدراسات التى اھتمت بذلك البعد دراسة برھنت على أن أدا َء الطال ِ
مساو أو أفضل من أداء الطالب الذين يتلقون نفس المق رر بنظ ام المحاض رات
الكترونيا ً)بصورة كلية(
ٍ
التقليدية ،حيث تم تقسيم مجموعتين درس وا نف س المق رر ف ي عل وم الكمبي وتر م ع نف س المعل م وب نفس
المستوى المھارى ،وقد أظھرت النتائج أن طالب التعل يم االلكترون ي ق د تعلم وا بس رعة ع ن زمالئھ م
التقليديين كما ظھر ذلك في االمتحانات ومعدل درجات المقرر .
)(Dutton, J, et al,2001,131-136
وتوصلت دراس ة أخ رى إل ى أن المق ررات اإللكتروني ة تم ِّك ن الط الب م ن فھ م محت وى المق رر
بكفاءة أكبر ،وقد يرجع ذلك إلى أھمية بيئة التعلم التعاوني الجيدة المقدمة عبر شبكة اإلنترنت ،ولزي ادة
مصادر التعلم ومالءمتھا.( Hofman,D.W.,2002,28,32)).
كما أكدت دراسة على فعالية برامج التعليم االلكتروني فى تنمي ة التحص يل الدراس ى م ن خ الل
الحرية التعليمية وتوافر قواعد البيانات  ،وأوصت بضرورة تفعيل استخدام ب رامج التعل يم اإللكترون ى
فى عمليات التعليم والتعلم ) . (Dan,d,2002,162-176
كم ا ھ دفت دراس ة إل ى مقارن ة أداء الط الب ف ي فص لين دراس يين ؛ أح دھما تقلي دي واآلخ ر
الكتروني  ،من خالل اختبار قبلي ،Pre-Testواختب ار بع دى  Post-Testوبل غ إجم الي المجم وعتين
) (٤٧طالبا ً ممن سجلوا في مق رر تمھي دي ف ي التكنولوجي ا التربوي ة ،م وزعين كالت الي ) (٢٤للفص ل
التقلي دي (١٦) ،م ن اإلن اث ) (٨م ن ال ذكور ،و) (٢٣للفص ل االلكترون ي م نھم ذك ر واح د ) (٢٢م ن
اإلناث  ،وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دالل ة ب ين أداء ك ال المجم وعتين ،وت دل ھ ذه
النتيجة على كفاءة اإلنترنت كوسيط تعليمي ،باإلض افة إل ى ع دم وج ود ف روق ب ين تص ورات الط الب
نحو استخدام التكنولوجيا ف ي العملي ة التعليم ة حي ث أب دت ك ل م ن المجم وعتين اتجاھ ات إيجابي ة نح و
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التكنولوجيا في بداية المقرر ونھايته ،وإن كان ت المجموع ة اإللكتروني ة أكث ر تق ديراً ل دور التكنولوجي ا
كأداة تعلم مھمة) ).(Ali ,A., Elfessi,a,2004,1-9
وتمت دراس ة ھ دفت تحدي د مف اھيم ومھ ارات ال تعلم والتعل يم اإللكترون ى الالزم ة لط الب كلي ة
التربي ة لممارس تھا ف ى المس تقبل  ،والتع رف عل ى فعالي ة برن امج إلكترون ي مقت رح ف ى تنمي ة مھ ارات
التعليم والتعلم اإللكترونية  ،وتكونت عينة البح ث م ن ط الب الفرق ة األول ى ش عبة أحي اء قوامھ ا ٢٢
طالب ا ً وطالب ة وش عبة رياض يات قوامھ ا  ٢٣طالب ا ً وطالب ة ليك ون الع دد الكل ى لعين ة البح ث  ٤٥طالب ا ً
وطالبة  ،وتم إعداد اختبار تحصيلي لقياس مفاھيم التعليم وال تعلم اإللكترون ى  ،وإع داد بطاق ة مالحظ ة
لقي اس مھ ارات ال تعلم والتعل يم اإللكتروني ة واتب ع الباح ث الم نھج التجريب ى الختب ار فعالي ة البرن امج
والمنھج الوصفى التحليلى لدراسة الدراسات والبحوث السابقة  ،وتوصلت الدراسة إلى فعالية الب رامج
اإللكتروني ة ف ى تنمي ة المف اھيم  ،وأن ال تعلم م ن خ الل الب رامج اإللكتروني ة ي وفر ج واً م ن الحري ة
التعليمية وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك عالقة إيجابي ة ب ين نم و المف اھيم الخاص ة ب التعليم اإللكترون ى
وب ين تعل م مھ ارات التعل يم اإللكترون ى وتوص لت الدراس ة إل ى تحدي د بع ض المف اھيم المتعلق ة ب التعلم
اإللكترون ى مث ل الجامع ة االفتراض ية والمعل م اإللكترون ى  .وأوص ت الدراس ة بض رورة تطبي ق نظ ام
ال تعلم اإللكترون ى ف ى تنمي ة المع ارف والمھ ارات وت دريب المعلم ين عل ى إنت اج الم واد التعليمي ة
اإللكتروني ة لس ھولة اس تخدامھا وتبادلھ ا وال تعلم م ن خاللھ ا وتزوي د الم دارس ب المواد التعليمي ة
اإللكترونية)جمال الشرقاوى . (٢٥٤ -٢١٦ ، ٢٠٠٥،
وكذلك أجريت دراسة استھدفت بحث فعالية التعليم اإللكترونى من خالل التعرف عل ى اتجاھ ات
وآراء الط الب نح و المق ررات اإللكتروني ة المعتم دة عل ى اإلنترن ت  ،والتع رف عل ى فعالي ة تل ك
المقررات فى تنمية اإلتجاھ ات اإليجابي ة نح و التعل يم اإللكترون ى  .وتب ين م ن خ الل البح ث أن ه يوج د
عدد كبير جداً من المقررات التعليمة اإللكترونية المحملة على شبكة اإلنترنت فى مختلف التخصصات
التعليمية وتوصلت الدراس ة إل ى فعالي ة تل ك المق ررات اإللكتروني ة لم ا تمت از ب ه م ن س ھولة الوص ول
للمعلوم ات الت ى تحتويھ ا وك ذلك س رعة تص فح المواق ع الت ى تعرض ھا وتوص لت الدراس ة أيض ا ً إل ى
فعالي ة المق ررات اإللكتروني ة ف ى تنمي ة اإلتجاھ ات اإليجابي ة ل دى الط الب نح و ال تعلم اإللكترون ى
واإلنترنت التعليمي وخدماته ).( smitek,J,P.,2006,15-27
وتوصلت دراسة إلى نتائج منھا أن استخدام التعلم اإللكترونى سوف يرفع م ن معياري ة التعل يم
ف ى الم دارس  ،وأن اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت ض من خط ة مقنن ة س يؤدى إل ى نم و
وتغيير فى إتجاھات الطالب والمعلمين نحو تلك التكنولوجيا  ،وأوصت الدراس ة بض رورة لف ت انتب اه
المؤسسات التعليمية حول نتائج تطبيق التكنولوجيا ف ى التعل يم وتفعي ل األساس يات المختلف ة داخ ل تل ك
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المؤسسات ال استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترونى  ،وكذلك ضرورة تقديم المس اعدة للمعل م لمس اعدته
على فھم دور التكنولوجيا فى التعليم وكيفية االستفادة منھا فى تدريس المقررات المختلفة
)(liz,B.,2006,69-110
وأجريت دراسة توصلت نتائجھا إلى أن اس تخدام ب رامج التعل يم اإللكترون ى لھ ا فعالي ة كبي رة
ج دا ف ى تنمي ة المي ول العلمي ة واالتجاھ ات وال دافع لل تعلم ل دى الط الب المعلم ين وأوص ت الدراس ة
بضرورة تصميم برامج تعليم الكتروني لمعظم المقررات التعليمية ودعم تلك البرامج ف ى كلي ات إع داد
المعلمين
) . (Rovai, A., et al ,2007,413-432
مما سبق يالحظ أن ھناك تعدداً لألھداف التى تستخدم من أجلھا برامج التعليم اإللكترونى .

 -٢فلسفة التحول لبرامج التعليم االلكتروني بكليات إعداد المعلم.
تقوم فلسفة التعليم االلكتروني وبرامجه على إتاحة التعليم بص فة عام ة والتعل يم الج امعي بص فة
خاصة للجميع. (Frank,M et al,2003,57-70) ،
والتحول أو اإلنتقال م ن التعل يم التقلي دى إل ى التعل يم اإللكترون ى ع ادة م ا يتطل ب تح والً متزاي داً
وتدريجيا ً  ،ول ن يح دث أب داً أن يتح ول المعلم ون ف وراً م ن ال تعلم التقلي دى إل ى التعل يم اإللكترون ى ،
ولكن سوف يحدث فى شكل وصياغة المحتوى التعليمى لكى يمكن تقديم ه ف ى بيئ ة ال تعلم اإللكترون ى
 ،باإلض افة إلع داد المش اركين ف ى ھ ذا ال نمط م ن التعل يم بم ا ف ى ذل ك المعلم ين
والمتعلمين ). (Shirley,W.,2003,27-49 ;paul,B,N., et al ,2000
وھناك مجموعة من العوامل الت ى دع ت إل ى التح ول الس تخدام ب رامج التعل يم اإللكترون ى ف ى
التعليم .
-١-٢العوامل التقنية المعرفية والتكنولوجية :
 أصبحت المعرفة وتقنياتھا من أھم وأقوى مصادر القوة والتقدم التقنى فى العالم.
 دعم وتعزيز التكامل بين مختلف العلوم فقد حدثت تزاوجات مركبة بين العديد من العلوم والمعارف
والتكنولوجي ات المتعلق ة بعل وم البيول وجى والطبيع ة وعل وم الفض اء م ع ھندس ة االتص االت وال تحكم
الذاتى  ،وباتت قادرة على إبداع عوالم خيالية تحاكى الواقع بمحدداته ومؤثراته ومحتواه ومضمونه .
ّ تمل ك تقني ات المعرف ة والت دريب عليھ ا واس تيعابھا ومحاول ة إنتاجھ ا  ،ألن التكنولوجي ا عام ة
وتكنولوجي ا المعلوم ات خاص ة أداة مرن ة ل دى الق ادرين عل ى توظي ف وتفعي ل المعرف ة وتحويلھ ا إل ى
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أنظمة تقنية متكاملة من األدوات واآلليات والنظم والشبكات ومن ھنا أصبحت التكنولوجيا القائمة عل ى
تقنيات المعرفة أھم مصادر وعوامل القوة والتقدم فى عالم اليوم .
 تضاعف المعرف ة العالمي ة وتطبيقاتھ ا ومع دالت تحويلھ ا إل ى تكنولوجي ات ول ذا يتع ين األخ ذ بآلي ات
ومحددات التقدم من أجل اللحاق بالتقدم العلمى ومواكبته .

-٢-٢مجموعة العوامل التربوية والتعليمية :
 زيادة تشبع البرامج التربوية والتعليمية بتقنيات التعليم وآليات المعرفة اكتسابا ً وتدريبا ً وتفعيالً .
 تغي ر منظ ور الق وة االقتص ادية واالجتماعي ة  ،فالمعرف ة ق وة علمي ة ومعرفي ة وتكنولوجي ة وق وة
اقتصادية وإنتاجية وقوة عسكرية تحمى وتدعم اإلنتاج المعرف ى والتكنول وجى ،ل ذا اتجھ ت العدي د م ن
الدول إلحداث تغيرات أساسية فى آليات ومنظومات البرامج التعليمية والتكنولوجية .
 التوس ع ف ى الخ دمات التعليمي ة والمعرفي ة  ،حي ث تنام ت الخ دمات عالي ة التقني ة والكثاف ة المعرفي ة
بمعدالت غير مسبوقة فاقت تنامى الصناعات عالية الكثافة المعرفية .
 دع م البن ى األساس ية الت ى تعتم د عليھ ا ص ناعات المعرف ة وتقنياتھ ا  ،حي ث أص بح االس تثمار ف ى
المعرفة ذا عائد ينمو ويتضاعف بسرعة ملموسة وبصورة تفوق أى معدل للناتج القومى.
 باتت مقاييس التأھيل واإلنجاز التربوى أھم المحددات التى يق وم عليھ ا رأس الم ال البش رى ف ى ظ ل
مجتمع المعرفة  ،كم ا أص بحت نوعي ة الخ ريج وتأھيل ه ومھارات ه وكفاءت ه المعرفي ة م ن أكب ر عوام ل
االنتقاء واالختيار والتوظيف وقد ترتب على ھذا أن تنامت معدالت اإلقبال على التعليم العالى
 شكلت تكنولوجيا المعلومات التقنية واالتص االت األس اس األعظ م لمجتم ع المعرف ة فق د ك ان لتناميھ ا
المطرد وتقدمھا المذھل األثر الكبير فى بناء مجتمع المعرفة وتفعيل آلياته ونموه .
 ضرورة األخذ بأسباب وآليات العلم والتقنية والمعرفة والتكنولوجيا فى كافة آليات األنش طة التعليمي ة
حتى يتم اللحاق بركب التقدم الذى ينمو ويتزايد بمعدالت عالية  ،ويتطلب ذلك إعادة صياغة مدخالت
النظم التعليمية القومية من حيث المناھج والمقررات والبرامج ).فتحى الزيات (٥٧-٣٥ ،٢٠٠٣،
وق د أجري ت العدي د م ن الدراس ات لبح ث أث ر التح ول م ن اس تخدام ب رامج التعل يم التقليدي ة إل ى
برامج التعليم اإللكترونى  ،ومنھا دراسة ھدفت إلى الكشف عن أث ر تحوي ل برن امجين للتعل يم الع الي
م ن نظ ام التعل يم التقلي دي داخ ل الفص ول الدراس ية إل ى التعل يم الق ائم عل ى ش بكة اإلنترن ت .وھ ذان
البرنامجان ھما :
 -١برن امج اإلدارة التربوي ة االلكترون ي

Administration online

 Programبقسم اإلدارة التربوية بجامعة نبراسكا.
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 -٢برن امج إدارة ش ئون الط الب االلكترون ي Student Affairs Administration online
 Programبقسم اإلرشاد بجامعة انديانا.
وق د ت م جم ع البيان ات ع ن طري ق عم ل مق ابالت م ع الم ديرين ،وأعض اء ھيئ ة الت دريس،
والمسئولين الماليين وكذلك الطالب ممن يختصون بھذين المقررين .وقد أوصت الدراسة بما يلي :
 يجب على أعضاء ھيئة التدريس تطوير المقررات وأن ينقلوا تدريسھم من التعليم القائم حول المعلمإلى التعليم القائم حول المتعلم.
 استمتع الطالب بالتعلم االلكتروني ولكنھم مضطرون لزيادة دافعيتھم طب ًق ا للمطال ب المتزاي دة لل تعلمااللكتروني.
 كانت الخبرة اإللكترونية أكثر متعة لجميع المش اركين م ن الفص ول التقليدي ة ولك ن كان ت متطلباتھ اأكثر.
 كان ھناك شعور بالرضا لدى أعضاء ھيئة التدريس عن العمل االلكتروني ،أما الطالب فوجد لديھمشعور بالحب نحو تلقى تلك المقررات اإللكترونية.
 أشار أعضاء ھيئة التدريس إلى أن التعليم االلكتروني كان له أكبر األثر على التعليم داخل الفصولالتقليدية.
 تعتبر البرامج اإللكترونية وسيلة فعَّالة لزيادة تسجيل الطالب والتسويق للجامعة.).(Marvin,W,F,,2004,2409A
وف ى دراس ة ع ن متطلب ات تفعي ل المس تويات المعياري ة داخ ل المدرس ة المص رية  ،وبع د
استعراض االتجاھات الحديثة والمستقبلية للتدريس التكنولوجى ونظ م الت دريس التكنول وجى  ،اقترح ت
الدراسة إدخال تعديالت فى برامج إعداد المعلم واالھتمام بالتعليم اإللكترونى وما أفرزته التكنولوجيا
الحديثة )رضا عصر (١٠١٤-١٠٠١، ٢٠٠٤،

 -٣متطلبات تطبيق برامج التعليم اإللكترونى فى برامج إعداد المعلمين:
يتطلب تطبيق نظام برامج التعليم اإللكترونى مجموعة م ن المكون ات أو العناص ر الت ى تتكام ل
مع بعضھا إلنجاح منظومة التعليم اإللكترونى وتتلخص ھذه المتطلبات فى اآلتي :
مدخالت التعليم االلكتروني

عمليات التعليم االلكتروني

التغذية الراجعة
شكل ) (٢متطلبات تطبيق التعليم االلكترونى
٣٥
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-١-٣مدخالت التعليم اإللكترونى
-١-١-٣معامل تكنولوجيا التعليم والحاسبات المتقدمة .
-٢-١-٣خدمات اإلنترنت الدولية والمحلية .
-٣-١-٣توصيل كافة المعامل والمكاتب اإلدارية بخطوط الشبكة .
-٤-١-٣إنشاء موقع الكتروني على الشبكة العالمية أو الشبكة المحلية للمؤسسة التعليمية .
-٥-١-٣توافر الكوادر الفنية والتخصصية لمتابعة سير العمل بالمعامل .
-٦-١-٣تص ميم وإنت اج المق ررات اإللكتروني ة م ع اتب اع أس س وأس اليب إنت اج الب رامج اإللكتروني ة
وطبيعة المواد الدراسية وكذلك تخصص الطالب المعلم .
-٧-١-٣االعتم اد عل ى متخصص ين ف ى إنت اج الب رامج اإللكتروني ة م ع المش اركة جنب ا إل ى جن ب م ع
متخصص ين م ؤھلين ترب ويين ول ديھم الق درة عل ى تص ميم الب رامج التعليمي ة اإللكتروني ة عل ى أس س
التصميم التعليمى الجيد .
-٨-١-٣تجھيز القاعات التدريسية باألجھزة والمعدات التكنولوجية .
-٩-١-٣ت دريب أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن خ الل دورات تدريبي ة مناس بة لتط وير الجوان ب التقني ة
والتربوية .
-١٠-١-٣إع داد الط الب وت أھيلھم ونش ر ثقاف ة التعل يم اإللكترون ى بي نھم وتھيئ تھم للتح ول م ن النظ ام
التقليدى فى التعليم إلى النظام اإللكترونى مع تحديد أولويات العمل لديھم وب ث روح ال تعلم اإللكترون ى
ومتطلباته فيھم .
-١١-١-٣تدريب أعضاء اإلدارة الخدمية لتواكب نظم التعلم اإللكترونية .
-١٢-١-٣ج ذب إنتب اه البيئ ة الخارجي ة متمثل ة ف ى مؤسس ات المجتم ع وأولي اء األم ور ناحي ة ال تعلم
اإللكترونى .
-١٣-١-٣تحديد األھداف اإلجرائية من التعليم اإللكترونى وآليات استخدامه فى العلمية التعليمية .
-٢-٣عمليات التعليم اإللكترونى :
-١-٢-٣بدء نشر الخدمة اإللكترونية للمؤسسة التعليمية سواء كان على ش بكات داخ ل المبن ى التعليم ى
أو على الشبكات العالمية والمحلية.
-٢-٢-٣تسجيل الطالب المعلمين واختيار المقررات التعليمية اإللكترونية .
-٣-٢-٣تنفيذ الدراسة اإللكترونية ومتابعة األداء بالوسائل المختلفة .
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-٤-٢-٣تكوين لجنة أو ھيئة علمية لمتابعة تنفيذ الدراسة اإللكترونية  ،ومتابعة م دى التق دم ف ى دراس ة
المق ررات اإللكتروني ة ،وك ذلك تقي يم أوج ه القص ور ف ى تنفي ذ المق ررات اإللكتروني ة  ،وتق ديم ال دعم
الالزم من خالل الخبراء التربويين أو الفنيين .
-٥-٢-٣متابع ة الط الب المعلم ين للمحاض رات اإللكتروني ة بطريق ة متزامن ة عن د وج ودھم بالفص ل
مصاحبة للطريقة المعتادة أو بطريقة غير متزامنة من منازلھم أو من مقر العمل .
-٦-٢-٣استخدام تقنيات التعليم اإللكترونى المختلف ة مث ل البري د اإللكترون ى والفي ديو التف اعلى وغ رف
المحادثات ومؤتمرات الفيديو .
-٧-٢-٣التأكد من االنتھاء من دراسة المقررات اإللكترونية تبعا ً لما ھو مخطط لھا .
-٨-٢-٣اتباع أساليب التقويم المختلفة من مبدئي وتكويني ونھائي .
-٩-٢-٣متابعة التحسين والتطوير للمقررات اإللكترونية وآليات تنفيذھا .
-١٠-٢-٣تقديم المقترحات من قبل الطالب والعاملين بالمؤسسة عن تفعيل التعليم اإللكترونى .
-٣-٣مخرجات التعليم اإللكترونى :
-١-٣-٣التأكد من تحقيق األھداف التعليمية السابق تحديدھا عن طريق وسائل التقويم المناسبة
-٢-٣-٣الدعم الفورى لنتائج الطالب وتقديم المقترح ات واإلرش ادات  ،لع الج نق اط الض عف وتعزي ز
نقاط القوة .
-٣-٣-٣تطوير وتدعيم عمليات تحسين المقررات اإللكترونية .
-٤-٣-٣متابعة موقع المؤسسة التعليمية فى ضوء النتائج التعليمة .
-٥-٣-٣تبصير المؤسسات المجتمعية بنواتج التعليم اإللكترونى .
-٦-٣-٣عقد دورات تثقيفيه ألفراد المؤسسات اإلنتاجية لدعم مخرجات التعليم اإللكترونى .
-٧-٣-٣متابعة األداء وذلك عن طريق الت دريب المق دم بع د االلتح اق بس وق العم ل لمتابع ة المس تحدث
ف ى مج ال التخص ص الكتروني ا ً ) .أحم د س الم٣٠٩ ،٢٠٠٤،؛

O Shea, S. & Collins,

)P,2005,568-572;Goldes, G., Gallino, M,2004,461-465

وعرضت دراسة لمفاتيح نجاح التعلم اإللكترونى والتى تتمثل فى األمان ة والتج اوب والتواص ل
واالحت رام والش فافية واالس تفادة والش عور باألھمي ة  ،كم ا عرض ت الدراس ة اس تراتيجيات ال تعلم
اإللكترونى للعالم العربي باعتباره يشكل أحد التحديات التى تواجه التربويين العرب ويحتاج إلى تعاون
جمي ع المعني ين ب األمر حي ث يتطل ب ب ذل جھ ود حثيث ة ف ى التخط يط والتط وير الس ليم للم ادة الدراس ية
وعدم نقل أساليب ومحتوى المقرر التقليدى إلى المقرر اإللكترونى  ،كما يحتاج التعليم اإللكترونى إل ى
الكثير من الوقت والجھد والتخطيط والتقييم المستمر وعدم افتراض الجودة بمجرد االنتقال إلى الشبكة

٣٧

الفصل الثانى –المحور األول-التعليم اإللكترونى

اإللكتروني ة دون األخ ذ ف ى االعتب ار خص ائص المتعلم ين االجتماعي ة والنفس ية  ،وأوص ت الدراس ة
بض رورة بن اء ب رامج الكتروني ة تتماش ى م ع طبيع ة المن اھج العربي ة وبيئ ات ال تعلم بھ ا)فاطم ة محم د
البلوشى . (٢٠٠١،
وتوصلت إحدى الدراسات إلى ضرورة توفر مجموعة عوامل لنجاح التعل يم اإللكترون ى منھ ا
ما يلى :
التنظيم والتخطيط ،و المرونة ،و االنضباط الشخصي  ،و العناي ة واالنتب اه لحاج ات الط الب،و
الوض وح و المش اركة الفعَّال ة ،و إج ادة مھ ارات الكمبي وتر،و التع اون وعم ل المجموع ة،و النض ج
وااللتزام  ،كذلك توصلت الدراسة إلى أن ھناك مجموعة من الش روط يمك ن أن تس ھل عملي ة التعل يم
وال تعلم االلكترون ي  Teaching & learning onlineوھ ى :

التجھي زات الس ليمة ،والخلفي ة

الفنية المس بقة،و التغذي ة الراجع ة الفوري ة ،و الت دريب المس تمر وعق د ورش عم ل  ،و التف اؤل والثق ة
بالنجاح لنظام التعليم االلكتروني  ،و المقابالت وجھا ً لوجه قبل بداية المقرر  ،ومعرفة نظريات ال تعلم
وأساليب التدريس المختلفة ). ( Madrid,I,T.,2002,2114-A
وأجريت دراسة للكشف عن مدى إمكانية تنفيذ برنامج الكتروني للتعليم العالي بتايوان بناءاً على
خبرة الوالي ات المتح دة الناجح ة ف ي التعل يم االلكترون ي .وق د أجُري ت الدراس ة عل ى ك ل م ن الط الب،
وأعضاء ھيئة التدريس ،واإلداريين بأربع جامعات بھدف معرفة تص وراتھم ع ن نج اح ھ ذه الب رامج ،
وق د تض منت تص ورات الط الب لنج اح برن امج التعل يم االلكترون ي م ا يل ي :توقع اتھم ع ن التعل يم
االلكتروني .خصائص وصفات المتعلم  ،و ال دعم المؤسس ي  ،و اس تراتيجيات ال تعلم  ،أم ا تص ورات
أعضاء ھيئة التدريس ع ن نج اح البرن امج فھ ي -:خص ائص وص فات أعض اء ھيئ ة الت دريس ،وال دعم
المؤسسي  ،و استراتيجيات التدريس ،وأما تصورات اإلداريين عن نجاح البرنامج فھ ي - :س بب تق ديم
التعل يم االلكترون ي  ،و دع م اإلدارة العلي ا ،و دع م الطال ب ،و ال دعم المؤسس يMin-
).(Hsin,H.,2003,1611-A
و قد أكد خالد الفليج عل ى أن ه الب د م ن ت وافر مجموع ة م ن العوام ل لتطبي ق التعل يم اإللكترون ى
منھا  -:بناء رؤية وخطة للتعلم اإللكترونى وفق فلسفة المنھج واإلمكانيات  ،و تجھي زات البني ة التحتي ة
م ن حاس بات وبرمجي ات وش بكات اتص ال مث ل ش بكة اإلنترن ت والش بكة المحلي ة  ،وتط وير العنص ر
البش رى م ن حي ث تأھي ل المش رفين والم ديرين والمعلم ين والط الب والفري ق التنفي ذي ف ي المدرس ة ،
وتطوير محت وى رقم ى تف اعلى وف ق مع ايير ال تعلم االلكترون ي  ،وتط وير بواب ة تعليمي ة تفاعلي ة عل ى
اإلنترنت تحتوى على نظم إدارة تعليمية  ،ونظم إدارة مدرسية  ،ومحت وى رقم ى تف اعلى متماش ي م ع
المحتوى العربي  ،ونظم تأليف وتصميم الوحدات التعليمية  ،ونظم اختبارات وقياس ونظ م دع م )خال د
الفليج . (٢٠٠٤،
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إن إدخال وتبنى أنظمة التعليم اإللكترونى فى الجامعات المص رية يمث ل مش كلة ص عبة ج داً ف ى
التعل يم  ،ل ذا ھ دفت دراس ة إل ى القي ام بعملي ة مس ح تطبيق ي للتع رف عل ى مص داقية وإمكاني ة ت وافر
التعليم اإللكترونى  ،وقناعة العاملين بالجامعة من أعضاء ھيئة تدريس ومس اعدين بإمكاني ات تطبي ق
التعليم اإللكترون ى ف ى عملي ات الت دريس  ،وك ذلك التع رف عل ى معوق ات تطبي ق وإمكاني ات تط وير
واس تخدام نظ م التعل يم اإللكترون ى بالجامع ات المص رية  ،وتق ديم فعالي ات تل ك ال نظم اإللكتروني ة
وإكس اب خب رات التعل يم اإللكترون ى للط الب المعلم ين  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أن أغلبي ة
االستجابات على أدوات الدراسة المسحية أن أعضاء ھيئة التدريس أكدوا على قدراتھم المح دودة ف ى
استخدام أنظمة التعلم اإللكترونية وقلة خبراتھم فى التعليم اإللكترونى على الرغم من اقتناعھم الكامل
بأھمي ة اس تخدام التعل يم اإللكترون ى ف ى ت دعيم عملي ات التعل يم وف ى الت دريس  ،وأوص ت الدراس ة
بضرورة إدخال التعليم اإللكترون ى بالجامع ات المص رية وتبن ى نظ م تعليمي ة مرن ة قائم ة عل ى ال تعلم
اإللكترون ى وإنت اج نم اذج تعليمي ة الكتروني ة لت دعيم تل ك التكنولوجي ا التعليمي ة الحديث ة Sadik,
(A,2007,433-453).
وق د اس تفاد الباح ث م ن الدراس ات الس ابقة ف ى ع دة جوان ب  ،م ن حي ث التخط يط لت وفير كاف ة
التجھيزات من برامج مساعدة وأدوات الزمة لتنفيذ تجربة البح ث ،وتحدي د وض بط الخص ائص العام ة
للمحتوي ات اإللكتروني ة  ،ومتابع ة تنفي ذ البرن امج اإللكترون ى المقت رح م ن خ الل مراحل ه المتع ددة ،
والتع رف عل ى االحتياج ات المختلف ة للط الب عين ة البح ث ووض عھا ف ى الحس بان أثن اء تنفي ذ تجرب ة
البحث وكذلك تجھيز آليات وحلول مقترحة للمشكالت التى قد تعترض تنفيذ البحث .

-٤صعوبات تطبيق برامج التعليم اإللكترونى -:
-١-٤ض عف البني ة التحتي ة ف ى غالبي ة ال دول النامي ة نظ راً لص عوبة تخص يص التموي ل ال الزم لبن اء
المعامل والتجھيزات اإللكترونية .
-٢-٤خدمات اإلنترنت تتطلب توافر أجھزة حاسب لدى المتصل وھو ما ال يت وافر ل دى معظ م األف راد
لمتابعة عملية التعليم اإللكترونى .
-٣-٤النقص الواضح لدى المتعلمين فى مختلف التخصصات بمھارات التعام ل م ع الحاس ب وتطبيقات ه
 ،والقدرة على التفاعل مع شبكة اإلنترنت وخدماتھا وبرامجھا التطبيقية .
-٤-٤وجھات النظر واالتجاھات السلبية لدى المعلمين والمتعلمين عن فعالية التعليم اإللكترونى .
-٥-٤الخبرات غير المرضية لدى أعضاء ھيئة التدريس ع ن اس تخدام التعل يم اإللكترون ى ف ى عملي ات
التدريس .
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-٦-٤التخوف المتواجد لدى أعضاء ھيئة التدريس من التقليل من دورھم فى العلمية التعليمية ،وانتقال
دورھم إلى مصممى البرمجيات التعليمية وأخصائى تكنولوجيا التعليم .
-٧-٤صعوبة تطبيق معظم أدوات التقويم الكترونيا ً  ،وااللتزام بأنماط مح ددة مث ل االختي ار م ن متع دد
والصواب والخطاء .
-٨-٤الثقافة التنظيمية لدى مؤسسات وأفراد المجتمع تجاه التعليم اإللكترونى مقارنة بالنظام التقليدى
-٩-٤يحت اج إل ى دارس مجتھ د ولدي ه الرغب ة الذاتي ة ف ى ال تعلم لع دم وج ود المواجھ ة وجھ ا لوج ه
)التفاعل االجتماعى (.
-١٠-٤تكلفة إنتاج البرامج على المستوى الفردى .
 -١١-٤تحتاج إلى تدريب المعلمين وت وعيتھم بأھمي ة تكنولوجي ا الب رامج اإللكتروني ة  ،وإمكانيتھ ا ف ى
تحسين وتطوير التعليم  ،وتدريبھم عل ى تص ميم وإنت اج ھ ذه الب رامج ف ى المق ررات المختلف ة ) .أحم د
سالم (٣١٦ ،٢٠٠٤،
 -١٢-٤التكلفة المادية المباشرة للبرامج اإللكترونية واألجھزة ولكنه يمكن أن تنخفض ھذه التكلف ة عن د
مقارنتھا بالعائد من استخدام تكنولوجيا البرامج اإللكترونية فى التعليم والتعلم .
-١٣-٤الص عوبة ف ى اختي ار الب رامج اإللكتروني ة المناس بة وص عوبة توافقھ ا م ع متطلب ات تق ديم ك ل
المناھج والمقررات الدراسية .
-١٤-٤األمي ة الكمبيوتري ة للمتعلم ين وض رورة محوھ ا ويمك ن مح و ھ ذه األمي ة م ن خ الل إكس اب
وتدريب المعلمين على ھذه المھارات .
-١٥-٤التقدم السريع فى تقنيات البرامج اإللكترونية  ،وظھ ور أنم اط جدي دة م ن األس اليب اإللكتروني ة
والت ى تتطل ب مھ ارات إلكتروني ة للتعام ل معھ ا وھ ذا يمث ل ص عوبة ف ى ظ ل غي اب الت دريب عل ى
ممارسة تلك المھارات ومحاولة إكسابھا للطالب المعلمين
وقد توصلت دراسة مادري د  Madridع ن التعل يم وال تعلم اإللكترون ى م ن بع د إل ى وج ود
تحديات عديدة مثل  :اإلحباط وقلة الفھم التى يمكن أن تحدث إذا لم تك ن ھن اك توقع ات واض حة ع ن
الفصل االلكتروني لدى كل من أعضاء ھيئة التدريس والطالب.
أما عن التحديات التى واجھت كالً من أعضاء ھيئة التدريس والطالب فى تلك المقررات فكانت
كما يلى :حجم المعلومات الكبير ،وحمل العمل المتزايد  ،و طبيع ة االتص ال غي ر الشخص ي  ،و قل ة
التغذية الراجعة لألساتذة  ،و ضيق الوقت المتاح ألعضاء ھيئة التدريس لتص ميم وتط وير مق رراتھم ،
و قل ة الت دريب المناس ب الس تخدام عناص ر تكنولوجي ا الكمبي وتر واإلنترن ت.
(Madrid,I,T,2002,2114
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وھدفت دراس ة إل ى فح ص أھمي ة دم ج التكنولوجي ا ف ى ب رامج إع داد المعلم ين وتكون ت عين ة
الدراسة من  ١٥٠طالبا ً معلما ً  ،وت م تق ديم اس تبانة لھ م ع ن أھمي ة اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات ف ى
التدريس وعالقة ذلك ببرامج إعداد المعلمين  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أن  %٥٠م ن الط الب
المعلم ين يس تخدمون خ دمات اإلنترن ت ف ى الت دريس ويس تخدمون برن امج الكتاب ة  wordف ى إع داد
ال دروس و  % ٢٥يع انون م ن ص عوبة ف ى اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات ف ى الت دريس و%٢٥
أظھروا نتائجا ً فعالة فى مھارات استخدام العروض التقديمية  ،وبرامج الص ور والج داول اإللكتروني ة
 ،وبص فة عام ة ھن اك ض عف ع ام ل دى الط الب المعلم ين ف ى مھ ارات دم ج تكنولوجي ا المعلوم ات
واالتص االت ف ى عملي ات التعل يم وب األخص الب رامج اإللكتروني ة أو التعل يم اإللكترون ى وتطبيقات ه
(Jaipal, K. ,2006, 1634-1639).

وقد حاول الباحث التغلب على بعض الصعوبات التى قد تعوق تطبيق برامج التعل يم اإللكترون ى
قبل وأثناء تنفيذ تجربة الدراسة .

 -٥برامج التعليم اإللكترونى والطبيعة البشرية :
إن أفضل أساليب التعلم المناسبة للطبيعة البشرية ھى التى تعمل على جعلھم متعلم ين نش يطين ،
ويجدون الحلول للمشكالت التعليمية التى تواجھھم فى أى وقت ومع وج ود مرش د دائ م للم تعلم وتتمث ل
أشكال تنفيذ التعليم اإللكترونى ذى الطبيعة البشرية فيما يلى :
-١-٥التعل يم المخ تلط وھ و تعل يم يخل ط م ا ب ين التعل يم التقلي دى والتعل يم اإللكترون ى  ،حي ث إن بع ض
الط الب يتفوق ون ب التعليم التقلي دى وآخ رون يتفوق ون ب التعليم عب ر اإلنترن ت ل ذا م ن األفض ل تش جيع
المزج بين نمطي التعليم فى الجامعات .
-٢-٥ال دعم الت ام بواس طة المعل م اإللكترون ى الخ اص حي ث يعم ل المعل م اإللكترون ى عل ى تش جيع
وتحفيز الطالب .
-٣- ٥التفاعل التام للطالب وليست فقط محادثة ومشاھدة حيث يھ تم التعل يم بأنش طة التعل يم اإللكتروني ة
ومشاركة المعلم اإللكترونى للنشاط مع الطالب .
 -٤-٥يھ تم التعل يم اإللكترون ى بالمحاك اة الكمبيوتري ة ف ى برمجيات ه  ،و لك ى يص بح ت أثير التعل يم
اإللكترون ى متك امالً ل دى الطال ب  ،فإن ه يج ب أن ينف ذ ويس تخدم برمجي ات بنفس ه  ،فعن دما ينف ذ ذل ك
ويواجه ص عوبات وأخط اء ث م يك رر التجرب ة وتختف ي األخط اء ت دريجيا فان ه سيش عر بالس عادة ومتع ة
التعل يم وھن ا يمكن ه أن ي تعلم م ن درس خ اص ب التعليم اإللكترون ى ويوجھ ه ذل ك إل ى تنفي ذ مھ ارات
كبرنامج من تصميمه فى نفس الوقت .
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-٥-٥وضوح وبساطة تصميم محتوى برامج التعليم اإللكترونى  ،م ن حي ث العناص ر المكون ة ل ه م ن
الرس وم المتحرك ة ولقط ات الفي ديو أو التس جيالت الص وتية ) . .الغري ب زاھ ر اس ماعيل ،٢٠٠٥ ،
(١٩٢

-٦أنواع برامج التعليم اإللكترونى .
يوجد عدد كبير من تصنيفات التعليم اإللكترونى  .منھا من يصنفه إلى :
التعليم اإللكترونى الموجه بالمتعلم .learner – led e-learning
التعليم اإللكترونى الموجه بالمعلم instructor-led e-learning
التعليم اإللكترونى الميسر facilited e-learning
التعليم اإللكترونى المضمن ) embedded e-learningعبدا

يحيى (٢٠٠٦،

بينما صنف  fallon 2003التعلم اإللكترونى إلى ال تعلم اإللكترون ى النق ى pure-e-learning
وھو تزامنى وال تزامنى وتعلم الكترونى مختلط ).(Fallon &brown,2003,4
ويصنفه آخ رون) :ناھ د ج داع ١٩ ،٢٠٠٣،؛ Burnett,c ,2003,247- Sabau,i 2005
;261
)ا( التعليم المباشر المتزامن synchronous learning :
وھوالذى يتم فى وقت واحد آنياً ،ويطل ق علي ه التعل يم التف اعلى  ،ألن ه يعتم د عل ى التعل يم بش كل
متزامن حيث يقوم جميع المشاركين فى الصف باالتصال فى موعد زمنى واحد ويق وم المعل م بالتفاع ل
مع الطالب بشكل مباشر ومع المعلم فى آن واحد  ،ويتض من ھ ذا ال نمط م ن التعل يم م ؤتمرات تفاعلي ة
مشتركة مباشرة بالصوت والصورة وشاش ات مش تركة وأل واح الكتروني ة مباش رة ومعلوم ات مش تركة
كما يمكن تخزين المعلومات واستخدامھا مرة أخرى فى المستقبل .
)ب( التعليم المباشر غير المتزامن un synchronous learning :
ال يتم فى نف س الوق ت فيص ف ال تعلم ال ذى ال يعتم د في ه الط الب عل ى االتص االت ف ى موع د
محدد ويعتمد ھذا النوع من التعليم على شبكة  webوالبريد اإللكترونى والتواصل ع ن بع د إل ى قاع دة
بيانات بعيدة  ،يتم تق ديم المعلوم ات عل ى ش بكة الوي ب ويتلق ى ھ ذه المعلوم ات ش خص واح د أو ص ف
كام ل أو أى ش خص ل ه أھتم ام بالمعلوم ات المقدم ة ولدي ه وص ول لش بكة اإلنترن ت وق د يس تخدم
المعلومات فى وقت الحق.
وقد تناولت بعض الدراسات الفروق ب ين النمط ين م ن أنم اط ب رامج التعل يم اإللكترون ى  ،منھ ا
دراسة قارنت بين أداء مجموعة من الط الب ت م تقس يمھم إل ى ث الث مجموع ات مجموع ة درس ت
المقرر باستخدام التعلم التزامنى والغرف الحواري ة عب ر اإلنترن ت  ،ومجموع ة أخ رى درس ت نف س
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المقرر باستخدام نمط التعليم اإللكترونى غير المتزامن  ،والمجموعة الثالثة درست المقرر بأسلوب
التعلم وجھا ً لوجه فى مجموعات تعلم تعاوني صغيرة وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى تف وق مجموع ة
التعلم التزامنى فى دراسة المقرر المقترح  ،وأن ھناك اختالفات وفروق بين مجموعات التعلم ال ثالث
فيما يتعلق بنواتج التعلم ). (Abrams,Z,I. ,2003,157-167
وتوصلت دراسة إلى أنه ال يوجد اخ تالف ب ين ال تعلم التزامن ى والالتزامن ى وأن الف روق بي نھم
تكاد تكون منعدمة فكال النوعين من التعلم اإللكترونى له ما ينميه من مھارات وأداءات لدى المتعلمين
)(Pérezl,Z,2003,89-104
وأجري ت دراس ة قام ت بتحلي ل األنم اط التعليمي ة المس تخدمة م ن قب ل الط الب ف ى ال تعلم
اإللكترونى التزامنى وغير التزامنى  ،ووجد أن التعلم اإللكترونى بأنواعه ل ه دور كبي ر ف ى تنمي ة
التعلم ذى المعنى ). ( Volet,S , Wosnitza,M ,2004,5-29
ويؤكد الباحث إلى أن نم ط التعل يم المخ تلط ھ و أفض ل األس اليب الت ى يمك ن أن تتب ع ف ى ب رامج
إعداد المعلم .

-٧بيئة برامج التعليم اإللكترونية virtual /electronic learning environment
تمثل بيئة التعلم اإللكترونى مجتمعا ً إلكترونيا ً ديناميكي ا ً يض م الم تعلم والمعل م  ،ومرك ز مص ادر
التعلم  ،ومركز اإلرشاد والتعلم  ،باإلضافة إلى تنوع كبير فى الفرص التى تتواصل وتتح اور مع ا ً ف ى
مواقف تعليمية متنوعة  ،وخالل ھذه البيئة يمكن أن يتفاعل المتعلم على الخط online interaction
ع ن بع د م ع غي ره م ن أط راف عملي ة ال تعلم ) .( Sandra,I, 2001وب ذلك يتض ح أن عملي ة ال تعلم
اإللكترونى تشمل استخدام تكنولوجيات عديدة لتس ھيل ھ ذه العملي ة وتت راوح االس تخدامات م ن وس ائل
تكنولوجية بس يطة إل ى وس ائل أكث ر تعقي داً وتق دما ً كم ا ف ى حال ة ال تعلم المبن ى عل ى ب رامج المق ررات
الدراسية المتاحة على الخط ومؤتمرات الفيديو المبنية على شبكة الوي ب م ن أش كال ال تعلم اإللكترون ى
ال ذى يخ دم كمظل ة لك ل أش كال ال تعلم المتاح ة بالمس اعدة والمس اھمة اإللكتروني ة أو المس اندة وال دعم
بالتكنولوجيا التعليمية المتطورة ). (Scott,D,G.,2000
والحقيقة ال يوجد تعريف واحد مبس ط لھ ذا المص طلح إال أن ه يمك ن الق ول أن مص طلح بيئ ة
التعليم اإللكترونية يستخدم ليصف البرنامج الموجود فى أى مزود انترن ت  internet serverأو م ن
خ الل ش بكة داخلي ة داخ ل نف س المؤسس ة التعليمي ة م ن خاللھ ا يس تطيع المص مم أن ي نظم أو ي دير
العمليات المختلفة للتعلم  ،كتقديم المواد التعليمية ومتابعة الطالب والواجبات وغيرھا من اإلجراءات .
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وأجري ت دراس ة لبح ث بع ض األس اليب اإللكتروني ة وكي ف يمك ن االس تفادة م ن التكنولوجي ا
المتقدمة فى تنمية مھارات وقدرات التفكير لدى الطالب وأشارت إلى أن بيئة التعلم اإللكترونية يجب
تصميمھا على شكل بيئات عمل قوية بحيث تكون ثرية ومركبة بشكل يعكس الخص ائص األساس ية لم ا
سيتم تعلمه ،وأوصت الدراسة ب أن تص ميم المن اھج الجدي دة المعتم دة عل ى اإلنترن ت ينبغ ى أن يتص ف
بالعالمي ة ف ى التص ميم م ع مراع اة أھمي ة مس اعدة الم تعلم عل ى ام تالك أدوات اإلبح ار المختلف ة وأن
يتمكن من القدرة على استخدام وسائط البحث المختلفة )على اسماعيل سرور( ١٠٩-٩٧ ،٢٠٠٣،
وقد توصلت دراسة وص فية إل ى أن أكث ر العوام ل المس اعدة عل ى ال تعلم اإللكترون ى ھ ى-١ :
جودة تصميم المقرر.

 -٢إدارة الوق ت

 -٣الق درة عل ى أداء الواجب ات والمھ ام ف ي أي وق ت-٤ .

المقابلة اإللكترونية  meeting onlineفي أوقات محددة ك ل أس بوع ،حي ث يمك نھم عم ل عالق ات م ع
معلميھم وكذلك مع زمالء الدراس ة -٥ .أن أفض ل الوس ائل التكنولوجي ة الت ي يمك ن االس تفادة منھ ا ف ي
تل ك المق ررات ھ ي:

المحادث ة  Chatوالبري د االلكترون ي  ،e-mailولوح ات األخب ار bulletin

 boardsولكن -بالنسبة إلى الوسيلة األخيرة  -أشار الطالب إلى ضرورة أن يقودھا المعلم لكي يسھل
عملية اإلتصال وبناء مجتمع تعاوني.
). (Liyan,S., et al ,2004,59-70
وب ذلك الب د م ن ت وافر ش روط أساس ية أثن اء اس تخدام بيئ ات التعل يم اإللكتروني ة فيج ب ت وفير
الحرية التعليمية وأنظمة التغذية الراجعة وغيرھا من مقومات بيئة برامج التعليم اإللكترونية .
-٨مميزات أو إيجابيات استخدام اإلنترنت فى التعليم اإللكتروني وإعداد الطالب المعلمين
-١-٨توفير المقررات اإللكترونية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية  ،والوسائط الفائقة مما يس ھل
عملية التعليم التعلم الذاتى فى المنازل بعيداً عن وجود المعلم.
-٢-٨إمكانية تحديث المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت مم ا يس اعد عل ى تق ديم الجدي د والح ديث ف ى
التخصص وبأسـاليب تعليمية مختلفة.
-٣-٨سرعة الوصول إلى المعلومات من خالل مواق ع إلكتروني ة عدي دة مث ل  :المكتب ات اإللكتروني ة ،
والمؤتمرات  ،والندوات العالمية مقارنة بالطرق التقليدية.
-٤-٨مساعدة الدارسين على التحاور والمناقشة سويا ً مما يساعد على التعلم التعاونى الجماعى.
-٥-٨ع دم االقتص ار عل ى معلوم ات وأفك ار مح ددة تق دم للدارس ين م ن خ الل وس ائط تعليمي ة ،مث ل
الراديو والتليفزيون واألقراص المدمجة ) (CD ROMsوأفالم الفيديو ،ولك ن اإلنترن ت ينق ل ال دارس
من المحلية إلى العالمية.
-٦-٨إتاحة الفرص أمام الدارسين للنقاش مع دارسين من مختلف أنحاء العالم من جنس يات مختلف ة م ن
خالل غرف المحادثة  ،Chatوالبريد االلكتروني .E-mail
٤٤

الفصل الثانى –المحور األول-التعليم اإللكترونى

-٧-٨ال تقتصر مناقشة الدارس مع المعلم اإللكتروني فقط ب ل تمت د إل ى إمكاني ة إج راء ح وار أو نق اش
مع الباحثين المختصين فى المجال والمفكرين والعلماء.
-٨-٨عدم االلتزام بالتواجد فى مؤسسات تعليمية أو ف ى فص ول دراس ية ب ل يجع ل اإلنترن ت الدارس ين
فى فصول بدون جدران.
-٩-٨يعتبر التعل يم االلكترون ي عب ر اإلنترن ت أق ل كلف ة م ن التعل يم التقلي دى وخاص ة م ع تزاي د أع داد
الدارسين.
-١٠-٨المعل م االلكترون ي ال يلق ن ب ل يعل م الدارس ين كيفي ة الحص ول عل ى المعلوم ات عب ر الش بكة
العالمية للمعلومات.
-١١-٨إمكاني ة وض ع وص الت  Linksبالموض وعات ذات الص لة أو إل ى مكتب ات إلكتروني ة أو إل ى
كتب إلكترونية.
-١٢-٨يم ّكن المعلم من حضور المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة عبر اإلنترنت.
-١٣-٨تس اعد الش بكة العالمي ة للمعلوم ات ”اإلنترن ت“ ف ى إمكاني ة تص ميم ص فحات دراس ية ذات
مواص فات تقني ة عالي ة الس تخدامھا ف ى مج ال الت دريس ع ن بع د للط الب والب احثين ويطل ق عل ى ھ ذه
الصفحات  Teaching page Designوالتى تتطل ب منھ ا اس تخدام النص وص الحي ة Hyper Text
. Makeup Language
-١٤-٨قدرة اإلنترنت على تخزين اس تجابات الم تعلم  ،ورص د ردود أفعال ه مم ا يجعلھ ا س جالً تعليمي ا ً
للمتعلم يرجع له عند الحاجة للتغلب على الصعوبات التى تواجه المتعلم ومعرفة مدى تقدمھم .
-١٥-٨ساعدت الشبكة العالمية للمعلومات اإلنترنت على تحقي ق مب ادئ وأس س التعل يم المف رد الت ى ل م
نس تطع تحقيقھ ا ف ى التعل يم التقلي دى  ،حي ث تق دم المن اھج أو اإلنترني ت أو المق ررات اإللكتروني ة أو
الوحدات اإللكترونية تعليما ً يتناسب مع قدرات واستعدادات وأنماط التعلم المختلفة للمتعلمين.
-١٦- ٨تنمي ة المخرج ات التعليمي ة م ن تحص يل معرف ى ومھ ارى ووج دانى) .إب راھيم الف ار ،س عاد
شاھين ٢٠٠١،؛ عبد ﷲ الفھد  ٢٠٠١،؛ احمد سالم ( ٢٠٠٤،
) Brenton,G,H, et al. ,2007,32; Chittaro,I, Ranon,R. ,2007,3-18 ; Mzoughi,S,D., et al ,2007,110

وأش ار العدي د م ن األبح اث والدراس ات إل ى أھمي ة اس تخدام اإلنترن ت ف ى التعل يم  ،وف ى ب رامج
إع داد الط الب المعلم ين ،وأك د بعض ھا عل ى فعالي ة مھ ارات االتص ال بش بكة اإلنترن ت وض رورة
صياغتھا وتنظيمھا والتدريب عليھا ووضعھا فى قائمة يسترشد بھا المعلمون عند اس تخدامھم لب رامج
الكمبيوتر عامة واإلنترنت بصفة خاصة )سعد خليفة عبد الكريم . (٣٨-١٥، ١٩٩٩،
وقد توصلت دراسة إلى أن اإلنترنت توفر كما ً ھائالً من المعلومات التى تفيد ف ى بن اء ال دروس
التدريبي ة  ،وت وفر الكثي ر م ن التك اليف م ن خ الل عملي ات ال تعلم ال ذاتى  ،وأن ال دروس اإللكتروني ة
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تجعل من عملية التعليم والتعلم عملية مثيرة وغي ر ممل ة و تس اھم ف ى تنمي ة الكثي ر م ن المھ ارات مث ل
مھارات التفكير المختلفة) مھا محمود طلعت.(٢٨٧-٢٥٠، ٢٠٠٤ ،
وأوص ت دراس ة بض رورة ت دريب أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم عل ى اس تخدام ش بكات
المعلوم ات ودم ج ھ ذه التقني ة ف ى التعل يم الع الى ومؤسس اته  ،ووص ل المواق ع الفردي ة اإللكتروني ة
لألساتذة ومشاركتھم فى المناقشات ودمج برامج التقنية الحديث ة ف ى ب رامج إع داد المعلم ين واالس تفادة
منھا فى عمليات التدريس والتعلم )جبريل حسن العريشى  ،ھند العروان . (٢٠٠٦،
وأجريت دراسة ھدفت إلى المقارنة بين مستويات التحص يل الدراس ى والرض ا ع ن التعل يم ب ين
مجم وعتين م ن الط الب ف ى نف س الفص ل الدراس ى  ،مجموع ة تعلم ت عب ر اإلنترن ت والمجموع ة
األخرى تدرس داخل الفصل الدراسى وجھا ً لوجه  ،وتوصلت نتائج الدراس ة إل ى تس اوى المجم وعتين
فى التحص يل الدراس ى  ،ووج ود ارتف اع غي ر دال ل دى الط الب ال ذين درس وا المق رر باإلنترن ت م ع
ارتفاع مستوى الرضا التعليمى لدى الطالب بالنسبة للمجموعة التى درست باستخدام اإلنترنت
)(Mentzer, G,et al,2007,233-246
وق د اس تفاد الباح ث م ن الع رض الس ابق للدراس ات الت ى تناول ت فاعلي ة اس تخدام اإلنترن ت ف ى
التعليم والتى أكدت معظمھا على أھمية تدريب الطالب المعلمين على مھارات اس تخدام اإلنترن ت مم ا
أف اد الباح ث ف ى التركي ز عل ى المھ ارات اإللكتروني ة المطل وب تنميتھ ا ل دى الط الب المعلم ين
لمساعدتھم على تطوير أدائھم فى استخدام اإلنترنت فى التدريس وعمليات التعليم والتعلم .

 -٩برامج التعلم اإللكترونى و تدريس العلوم:
مم ا ال ش ك في ه أن الب رامج اإللكتروني ة تلع ب دوراً كبي راً ج داً ف ي عملي ات ال تعلم ف ي جمي ع
المواد الدراسية بصفة عامة وف ى مج ال تعل م العل وم بص فة خاص ة  ،وللب رامج اإللكتروني ة دور كبي ر
جداً في تدريس العلوم نظراً لما تختص به تلك المادة م ن طبيع ة خاص ة ذات بيئ ة تعل م نش طة وتطلبھ ا
توافر أكثر من وسيط لتقديمھا وھذا ما يتوافر في بيئة التعلم االلكتروني .
ويج ب أاليغي ب ع ن أذھانن ا أن اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة ف ى التعل يم اليلغ ى دور المعل م .
إض افة إل ى ص عوبة أن تح ل الب رامج اإللكتروني ة كلي ا ً مك ان الكت اب المق رر  ،ولكن ه يس تخدم كم دعم
للعملي ة التربوي ة ف ى بع ض المواق ف التعليمي ة  ،ولتنمي ة بع ض المھ ارات التدريس ية  ،باإلض افة إل ى
تزويد المعلم باس تراتيجيات تعليمي ة جدي دة تس ھل دوره وتط وره وتحس نه وتجع ل دوره ميس را للعملي ة
التعليمية وموجھا لھا  ،وليس المصدر األول والوحيد للمعرفة  ،وھذا ما يجعل من الضرورة االھتم ام
بتدريب المعلم على ھذه التقنية الحديثة في المجال التربوي بصفة عامة وفى مجال إع داد المعل م بص فة
خاصة

.
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وتشير نتائج الدراسات والبحوث إلى فعالية استخدام برامج التعليم االلكتروني في تدريس
مختلف عناصر المحتوى التعليمي لمقررات العلوم في التحصيل وتنمية مھارات التفكير
واالتجاھات ،وتدريب الطلبة على إجراء بعض التجارب
ففى دراسة تمت عام  ٢٠٠١ھدفت إلى التعرف على أثر استخدام برامج المحاكاة اإللكتروني ة
على تحصيل الطلبة وإدراكھم للموضوعات المقدمة ض من مق رر الكيمي اء بالس نة األول ى م ن الجامع ة
ومدى التفاعل مع مثل ھذا الن وع م ن الب رامج باإلض افة إل ى تقص ى أث ره ف ى إكس اب الطلب ة مھ ارات
وخبرات معملية مفيدة جديدة  ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة الفرقة األول ى ف ى جامع ة athebasca
بكندا ممن درس وا م ادة الكيمي اء  ،وت م تقس يم الط الب إل ى مجم وعتين  ،المجموع ة األول ى درس ت
التج ارب المعملي ة بواس طة المعم ل التقلي دى والمجموع ة الثاني ة درس ت التج ارب م ن خ الل ب رامج
المحاكاة اإللكترونية  ،وأتيحت لتلك المجموعة فرصة التعلم الفردى فى أى مركز يتوافر و ُيحم ل علي ه
البرنامج اإللكترون ى  ،وق دمت م ن خ الل تل ك الب رامج أربع ة موض وعات ؛ ھ ى االخت زال ،والتأكس د
،والحموض ة ،والقواع د ،ومع دالت التفاع ل  ،والمع ادالت الكيميائي ة ،حي ث أتيح ت الفرص ة للط الب
إلج راء التج ارب بأنفس ھم وحس ب امكان اتھم دون التقي د بوق ت مح دد  ،وق د الح ظ الباح ث أن ھن اك
توفيراً كبيراً جداً فى الوقت ف ى إج راء التج ارب المعملي ة بواس طة البرن امج اإللكترون ى ع ن إجراءھ ا
ف ى المعم ل التقلي دى  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة ال دمج ب ين التعل يم بواس طة الب رامج اإللكتروني ة
والطرق التقليدية )(Kennephol,D.,2001
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى تق ويم م ادة برمجي ة الفيزي اء المحوس بة والمواق ع اإللكتروني ة ف ى
الفيزياء للصف األول الثانوى العلمى م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين والطلب ة  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
 ٢٨معلم ا ومعلم ة مم ن درس وا م ادة الفيزي اء المحوس بة للص ف األول الث انوى العلم ى باإلض افة إل ى
 ١١٨طالبا موزعين على خمس مجموعات فى ثالث مدارس ثانوية للذكور)أرب ع مجموع ات تجريبي ة
تدرس بالطرق التالية )اإلنترنت-القرص المدمج-المعلم-جھ از ع رض البيان ات (  ،ومجموع ة ض ابطة
تدرس بالطريقة التقليدي ة ،و ت م اس تخدام مقي اس تق ويم المعلم ين لب رامج ال تعلم اإللكترون ى  ،ومقي اس
تقويم الطلبة لبرامج التعلم اإللكترونى وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية .
ال وخصوص ا ً مع ايير ق درة
تقديرات الطلب ة لبرمجي ة الفيزي اء المحوس بة ك ان مرتفع ا ً بش كل ع ٍ
الطال ب عل ى التنق ل ب ين ص فحات البرن امج بس ھولة  ،والم رور ف ى البرن امج بش كل ص حيح وس ھولة
التحكم فى سير البرنامج وسھولة الدخول إلى البرمجية والخروج منھا.
تقديرات الطلبة لمواقع الفيزياء اإللكترونية كان عاليا ً حي ث يمك ن التنق ل ب ين ص فحات الموق ع
بسھولة وتساعد تعليمات الموقع الطالب بمجرد الرجوع إليھا كما تساعده على تفس ير بع ض الظ واھر
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وربط المفاھيم الفيزيائية مع بعضھا البعض باإلضافة إلى تنمي ة المھ ارات اإلبداعي ة و تعل م المف اھيم
الفيزيائية)قسيم الشناق وحسن دومى . (٢٠٠٦،
وأجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٧ھ دفت إل ى بح ث أث ر اس تخدام الكمبي وتر وبرامج ه المدعم ة
بالوسائط المتعددة واإليضاحية على تدريس وح دة ف ى البيول وجي ع ن تركي ب الب روتين واتجاھ ات
الط الب نح و دراس ة العل وم البيولوجي ة وتكون ت عين ة الدراس ة  ٦٩طالب ا ً وت م تق ديم الوح دة بواس طة
الكمبيوتر عن طريق استخدام خاصية المحاكاة والرس ومات ثالثي ة األبع اد  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة
إلى فعالية اس تخدام الرس ومات والوس ائل التعليمي ة اإليض احية وثالثي ة األبع اد بواس طة الكمبي وتر ف ى
تنمية أداءات الطالب فى دراسة البيولوجي وتنمية االتجاھات االيجابية نح و دراس ة العل وم واس تخدام
الب رامج الكمبيوتري ة التعليمي ة ف ى الدراس ات المختلف ة لم ادة البيول وجي ) & Wilder, A.
)( Brinkerhoff, J. ,2007,5-26

وقد استفاد الباحث م ن الدراس ات الس ابقة ف ى التأكي د عل ى فعالي ة الب رامج اإللكتروني ة ف ى تعل يم
وتعل م العل وم مم ا يش جع عل ى اس تخدامھا ف ى ت دريس المحت وى الرقم ى للبرن امج المقت رح  ،وك ذلك
ض رورة ت دريب الط الب المعلم ين عل ى مھ ارات تص ميم وإنت اج ال دروس اإللكتروني ة ف ى العل وم
وتدريبھم على استخدامھا للتدريس بالفصول الدراسية مما يعكس أھمية البحث الحالى .
وقد ظھرت العديد من المشروعات البحثية بھدف دمج التكنولوجيا فى برامج إعداد المعلم
وارتكزت معظم تلك المشروعات على :
 تكامل التقنية مع منھج تكوين المعلم .
 تدريب المعلم على استعمال التكنولوجيا الحديثة .
 توفير المصادر اإللكترونية لتصبح فى متناول االستخدام .
 تكامل المقررات التربوية واألكاديمية وتقديمھا عبر الوسائط اإللكترونية .
 تخصيص مقررات منفردة عن البرامج اإللكترونية وتصميمھا .
 ربط أماكن التدريب العملى بالكليات والمعاھد .
 إنشاء برامج لتدريب الطالب المعلمين من بعد .
ومن خالل االطالع على الدراسات واألبحاث المتعلقة باستخدام التعليم اإللكترونى فى ب رامج
إع داد المعل م بص فة عام ة وب رامج إع داد معل م العل وم بص فة وك ذلك بع ض نم اذج تص ميم الب رامج
االلكترونية يمكن طرح تصور مقترح لبناء البرامج اإللكترونية الالزم ة للطال ب المعل م بص فة عام ة
ومعلم العلوم بصفة خاصة .

٤٨

الفصل الثانى –المحور األول-التعليم اإللكترونى

تحديد االحتياجات التدريبية

تحديد متطلبات التخرج

تحديد المعايير العالمية والمحلية للمھنة

التعرف على متطلبات سوق العمل

ترجمة االحتياجات والمتطلبات لتحديد
المحتوى المطلوب

صياغة المحتوى ليتناسب مع متطلبات المھنة

دعم الجانب المھني بالمستحدثات واالتجاھات
العالمية

دعم البرنامج لمتطلبات النمو المھني المستمرة

الـــجانـــــــــــب المھني
تحديد األھداف العامة للبرنامج

عرض المحتوى على خبراء المادة
والمتخصصين

طبيعة المرحلة المعد لھا ومتطلباتھا

٤٩
منظومة بناء البرامج االلكترونية

الـــجانـــــــــــب

انتقاء المحتوى التعليمي

الجانـــــــــــب المنــــــــــ

ترجمة األھداف سلوكيا

طبيعة التخصص ومتطلباته

خصائص الطالب المعلم ومتطلباته من الناحية
األكاديمية

المعارف والمھارات المطلوب تنميتھا
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المحور الثاني :المعايير والمستويات المعيارية والجودة الشاملة وبرامج إعداد المعلم
:.
إن العصر الحالي يكاد يوصف بعصر الجودة  ،qualityوال غرابة في ذلك فقد تشبع العص ر
بأحدث االكتشافات والمخترعات العلمية  ،كم ا وص لت التقني ة ذروتھ ا  ،وتع ددت مص ادر المعلوم ات
ووسائل اإلعالم  ،بل أصب َح العالم من زالً واح داً م ن حي ث المعلوم ات وس رعة متابعتھ ا  ،كم ا أن ھ ذا
الكم الھائل من المعلومات والتطور التقني في كاف ة من احي الحي اة جع ل م ن الض روري التركي ز عل ى
جودة المعلومة  ،والمنتج  ،واألداء  ،واإلنتاجية في العمل التي تفرضھا روح العصر.
وبالنظر إلى الواقع الحالى لنظامنا التعليمى  ،نجد أنن ا بحاج ة إل ى مراع اة متطلب ات الج ودة ف ى
مجال إعداد المعل م  ،فالص ورة غي ر واض حة ع ن المعل م ودوره ف ى العملي ة التعليمي ة  ،حي ث إن دور
المعلم فى المؤسسة التعليمية لم يعد يقتصر على توصيل معلومة أو مھ ارة إل ى مجموع ة م ن الط الب
بشكل فعال فحسب  ،بل أيض ا ً يس ھم ف ي تحس ين ج ودة العملي ة التعليمي ة  .ولك ي يق وم المعل م ب دوره
على أكمل وجه ينبغى أن يكتس ب المھ ارات التدريس ية الالزم ة ل ه  ،وأن تت وفر لدي ه متطلب ات ج ودة
المعلم الناجح فى عمله المتميز بجودة فى شخصيته وتفكيره وأساليبه التعليمية والتربوية .وتعد عملي ة
االھتمام بالجودة وإنشاء معاھد لتحسين جودة المعلمين عملية استثمارية وذات عائد اقتصادي مرتفع .

- ١المعايير Standards
المع ايير standardsكلم ة جم ع ومفردھ ا معي ار وھ و م ا يق اس ب ه غي ره  ،وھ و النم وذج
المحقق لما ينبغى أن يكون عليه الشيء .
و ُتعرفھا جين  Jeanneبأنھا " تلك النص وص المعب رة ع ن المس توى الن وعي ال ذى يج ب أن
يك ون م اثالً بوض وح ف ى جمي ع الجوان ب األساس ية والمكون ة ألى برن امج تعليم ي  ،وھ ذه الجوان ب
تش مل الفلس فة الت ى ينطل ق منھ ا البرن امج والھيئ ة التعليمي ة والط الب واإلدارة والمص ادر التعليمي ة
والكفايات المھني ة للمعل م ") (Jeanne .H., 1996,42-45والمعي ار الترب وى عب ارة تس تخدم للحك م
عل ى ج ودة الم نھج  ،أو طريق ة الت دريس  ،أو أس لوب التق ويم أو برن امج التنمي ة المھني ة للمعلم ين ،
والمعايير جزء أساسي ومقوم رئيسى م ن مقوم ات المنظم ات المعاص رة وھ ى تش ير ف ى مجملھ ا إل ى
مقاييس تساعد األف راد والمنظم ات عل ى انج از المھ ام وأداء األدوار بأفض ل م ا يمك ن  ،حي ث توض ح
ھذه المعايير وبدقة المستويات المختلفة لألداء ومن ثم ترسم للف رد أو المنظم ة الطري ق الص حيح ال ذى
يمكن انتھاجه للوصول إلى التميز.
إن المعايير التربوية تحدد ما يجب تدريسه تحديداً واض حا ً  ،و م ا يج ب عل ى المتعلم ين أداؤه ،
وتحقق مفھوم المساءلة لدى القائمين على العملي ة التعليمي ة  ،وتوح د ن واتج ال تعلم رغ م م ا تعطي ه م ن
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حرية فى اختيار الم ادة التعليمي ة  ،وفق ا للفلس فة الس ائدة والحاج ات الض رورية )عب د اللطي ف حي در ،
. (١٧ ،٢٠٠٤
ويرى ويشل  weishelأن المعايير ھي "تلك المؤش رات المرتبط ة ب المحتوى واألداء وف رص
التعلم والمنھج ومنح رخصة مزاولة المھنة للمعلمين " ) .(Weichel.M , 2003ويرى كمال زيتون
أن المعايير ھى "تلك العب ارات الت ي يمك ن م ن خاللھ ا تحدي د المس توى المالئ م والمرغ وب م ن إتق ان
المحتوى والمھارات واالداءات وفرص التعلم ومعايير إعداد المعل م ")كم ال زيت ون - ١١٣ ،٢٠٠٤،
. (١٤٢
ومعايير الجودة ھي " المواصفات الالزمة للمنتج الجيد الذي يمكن قبوله  ،وھى الضمان لحسن
مس تواه وزي ادة فعاليت ه وقدرت ه عل ى المنافس ة ف ي األس واق العالمي ة")محم د رج ب فض ل ﷲ ،٢٠٠٥،
(١٧٨-١٤٧

إن المعايير تس اعد عل ى تحس ين األداء األك اديمي للط الب  ،وك ذلك تك افؤ الف رص التعليمي ة ،
وتزويد المعلم ين بسلس لة متتابع ة م ن األھ داف يمك ن أن يوجھ وا تعلمھ م نحوھ ا وتق دم دل يالً مترابط ا ً
يستفيد منه الطالب والمعلمون .إن المعايير تحدد المعرفة والمھارات المطلوبة من الطالب وھى ب ذلك
توضح الممارسات التدريسية التى يجب على المعلم إتباعھا  ،وتعد المعايير جزءاً من مدخل اإلصالح
ع ن طري ق تحس ين فاعلي ة الت دريس وكفاءت ه واقت راح اس تراتيجيات تدريس ية وتقي يم أداء الط الب
والمعلمين)كمال زيتون (Harman .A.E.,2001 ; Kraft,n.p.,2001) (١٣٦ ،٢٠٠٤،
وفى ھذا الصدد أجريت دراسة ھدفت إلى وضع مجموعة من المعايير لتدريس م ادة العل وم ف ى
مراحل التعليم العام فى القرن الحادى والعشرين  ،والتعرف على تصورات معلم ى العل وم قب ل وأثن اء
الخدم ة ع ن مف اھيم العل م والت دريس وتعل م العل وم  ،والتع رف عل ى فعالي ة الم دخل البن ائى ف ى تغيي ر
تص ورات الط الب المعلم ين ش عبة عل وم ع ن مف اھيم العل م والت دريس والتعل يم  ،وق ام الباح ث بوض ع
مجموعة من المعايير المقترحة اشتملت على ٤معايير أساسية و  ٢٢معياراً فرعيا  .وتم إعداد اختب ار
تشخيصي لتصورات معلمى العلوم ع ن مف اھيم العل م والت دريس وال تعلم  .وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
 ٢٨طالبا ً من المسجلين لمقرر طرق تدريس العلوم بكلية المعلمين بابھ ا ومجموع ة م ن معلم ى العل وم
أنفس ھم وع ددھم  ٢٨معلم ا ً لتجري ب الم دخل البن ائى والتع رف عل ى م دى إمكاني ة تنفي ذه وت دريس
المحتوى المقت رح  ،اس تخدم الباح ث الم نھج الوص فى والم نھج التجريب ى وتوص لت الدراس ة إل ى ع دة
نتائج منھا  .انخفاض التصورات المقبولة لدى الطالب المعلمين والمعلمين عن مفاھيم العلم والت دريس
والتعلم وعدم وجود ف روق ذات دالل ة ب ين الط الب المعلم ين والمعلم ين فيم ا يتعل ق باألبع اد الس ابقة .
وأكدت الدراسة فعالية المدخل البن ائى المقت رح ف ى تغيي ر التص ورات البديل ة وتطويرھ ا ل دى الط الب
المعلمين ووجود تحس ين ف ى أداء الط الب المعلم ين  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة إع ادة النظ ر ف ى
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برامج إع داد المعلم ين واالس تفادة م ن المع ايير لمواجھ ة تح ديات الق رن الح ادى والعش رين  ،وتزوي د
الط الب المعلم ين باألفك ار والفلس فات المتنوع ة ع ن الت دريس والتعل يم وأدوار المعلم ين)عب د الس الم
مصطفى عبدالسالم . (١٤٨-٨٤ ،١٩٩٨،
وتمت دراس ة لتق ويم م نھج األحي اء ال ذى ي درس لط الب الفرق ة الثالث ة بكلي ة التربي ة بجامع ة
أوھايو فى ض وء المع ايير القومي ة للتعل يم والت ى أع دتھا لجن ة المع ايير القومي ة لتعل يم وتعل م العل وم .
وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك تطوراً كبيراً قد حدث لمناھج األحياء المع دة ف ى ض وء المع ايير وأن
للمع ايير ت أثيراً إيجابي ا ً ف ي عملي ة ت دريس الم نھج وآلي ات تعليم ه وتعلم ه
.(Michael,E,dadan,E.,2003
وأجريت دراسة عام ٢٠٠٦ھدفت إلى المقارن ة ب ين أداءات المعلم ين ف ى ت دريس م ادة الفيزي اء
والطبيع ة والكيمي اء والبيول وجي ع ن طري ق التكام ل فيم ا بي نھم باعتب ار وح دة المعرف ة و م ن خ الل
مراعاة طبيعة المعايير القومية للتربية العلمية  ،و التى تؤك د عل ى تكام ل العل وم ووح دة المعرف ة م ن
خالل أداء تسعة معلمين خالل سبع مدارس فى والية فلوري دا  ،ومس توى الثقاف ة العلمي ة ل دى طالبھ م
كمتطل ب م ن متطلب ات المؤش رات المعياري ة للمع ايير القومي ة للتربي ة العلمي ة  .ولقي اس فھ م المف اھيم
العلمي ة والعل م والتكنولوجي ا والمجتم ع ولق د ت م اس تخدام مقي اس ص ممه الباح ث  ،وتوص لت نت ائج
الدراسة إلى أن المعلمين الذين دمجوا البيولوجيا والكيمياء والفيزياء فى تناغم كانت مستويات تحصيل
عال .وتوصلت نتائج الدراس ة إل ى أن ه ينبغ ى ت دريس
طالبھم مرتفعة  ،ومستوى الثقافة العلمية لديھم ٍ
المقررات العلمية ف ى ك ل متكام ل وأن تراع ى طبيع ة ك ل م ادة ف ى تكاملھ ا م ع الم واد األخ رى وھ ذا
يتماشى مع ما تھدف إليه المع ايير القومي ة للتربي ة العلمي ة ل ذا يج ب تق ديم المعلوم ات والمع ارف ذات
الطبيع ة المتش ابھة ف ى مق ررات متكامل ة تراع ى طبيع ة التخص ص وك ذلك تراع ى طبيع ة الطال ب
).(Julie,L.,2006,633-654
ويمكن الق ول أن مس توى ت دريس العل وم والتربي ة العلمي ة ف ى ال دول العربي ة بص فة عام ة وف ى
مصر بصفة خاصة يحتاج إلى اتخ اذ خط وات إجرائي ة وس ريعة  ،إلص الح عناص ر ومكون ات نظ ام
التربية العلمية على أساس المعايير وتطوير برامج إعداد المعلمين وإعداد مش رفي العل وم عل ى أس اس
المعايير )عبد السالم مصطفى عبدالسالم . (٢٤٠ ،٢٠٠٣،

 -١-١المعايير وتدريس مناھج العلوم :
إن المعايير التى تم إعدادھا لتطوير تدريس العلوم تصف ما يجب أن يفھمه ويق وم ب ه ك ل معل م
ف ى المراح ل التعليمي ة المختلف ة  ،وھن اك حاج ة كبي رة لتغيي ر كل ى ف ى نظ ام ت دريس العل وم والتربي ة
العلمية لمواجھة متطلب ات الق رن الح ادى والعش رين ،ويتطل ب ت دريس العل وم أن يك ون ل دى المعلم ين
معلوم ات ومع ارف نظري ة وعلمي ة وتطبيقي ة  ،وق درات ومھ ارات وتص ورات ح ول العل م وال تعلم
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والت دريس ويج ب أن تت وافر للمعلم ين الف رص والمص ادر والوق ت إلج راء التغي رات المتوقع ة وان
يعملوا فى مناخ يشجع ويقدر مجھوداتھم
ويتع ين عل ى من اھج العل وم أن تمك ن الط الب م ن تنمي ة ثق افتھم العلمي ة والتقني ة خاص ة وأن
العصر الحالى يتميز بأنه عصر العلم والتكنولوجي ا حي ث أص بحت العل وم وتطبيقاتھ ا م ن ض روريات
الحي اة  .وھ ذا يفس ر التق دم الس ريع ال ذى نعھ ده ف ى الوق ت الحاض ر ف ى مج االت األبح اث العلمي ة
واإلنجازات الھائلة فى مجال التكنولوجيا )عبد السالم مصطفى عبدالسالم (٢٠٠١،
ولعل حركة المعايير القومية التى حدثت فى التعليم المصري ع ام ) (٢٠٠٣والت ى أس فرت ع ن
وضع مؤشرات للمعرفة ومؤشرات لألداء لجميع المواد الدراسية بم ا فيھ ا م ادة العل وم والت ى أف ردت
لھ ا تل ك الحرك ة مس احة كبي رة نظ راً لألھمي ة الت ى تمثلھ ا م ادة العل وم وتدريس ھا  .ومم ا يؤك د ال دور
المح وري لم ادة العل وم م ا تض منته وثيق ة المس تويات المعياري ة لتط وير كلي ات التربي ة ع ام )(٢٠٠٥
والتى تضمنت معايير إجرائي ة لم ادة العل وم وأك دت عل ى م ا يج ب أن يكتس به الط الب بالنس بة لم ادة
العلوم  ،وك ذلك م ا ينبغ ي أن يكتس به معل م العل وم م ن المع ايير ومؤش راتھا المعرفي ة واألدائي ة وذل ك
استجابة لالتجاھات العالمية التي تنادى بأھمية المعايير وتدريس مادة العلوم .
وألھمية المعايير فى تعلم وتعليم مادة العلوم أجريت عدة دراسات منھ ا دراس ة ف ى ع ام ٢٠٠٤
ھدفت إلى تقويم منھج العلوم للصفين األول والثاني من المرحلة األولى فى دولة اإلمارات العربية ف ي
ض وء المع ايير العالمي ة لم نھج العل وم  ،وتمثل ت إج راءات الدراس ة ف ى إع داد اس تبانه ح ول المع ايير
العالمية لمنھج العلوم خاصة باألھداف والمحتوى وط رق الت دريس والوس ائل التعليمي ة والتق ويم وذل ك
ألخ ذ آراء معلم ي العل وم ومعلمات ه مم ن يدرس ون للص فين األول والث اني م ن المرحل ة األول ى .
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية -:
وج ود تب اين ف ي أراء المعلم ين ح ول مح ور المحت وى والوس ائل التعليمي ة  ،حي ث كان ت متوس طاتاإلجابات عن محور األھداف وطرائق التدريس أعلى من محور المحتوى والوسائل التعليمية .
اتف ق المعلم ون والمعلم ات عل ى ع دم مراع اة من اھج العل وم ف ي الص ف األول م ن المرحل ة األول ىللمعايير العالمية لمناھج العلوم باستثناء معايير الوسائل التعليمية .
لم تراع المعايير لمناھج العلوم في بناء منھج العلوم للصف الثاني كما اتضح من خالل آراء المعلمينوالمعلمات الذين يطبقون المنھج في الواقع التعليمي )بو جاللة الھويدى (٢٠٠٤،
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى تحلي ل كت ب العل وم للص ف الس ادس االبت دائي بالمملك ة العربي ة
السعودية بن اء عل ى مع ايير عالمي ة لتعل يم العل وم وتعلم ه والتأك د م ن م دى ت وافر تل ك المع ايير بكت ب
العل وم بالمرحل ة االبتدائي ة  .وق د اقتص رت الدراس ة عل ى تحلي ل المحت وى التعليم ى المباش ر وغي ر
المباشر الموجود فى كتب العلوم  .وتوصلت الدراسة للنت ائج التالي ة  :إن كت ب العل وم للص ف الس ادس
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االبتدائي ترك ز بش كل كبي ر عل ى المع ايير الخاص ة بطبيع ة العل م والتقني ة والتفكي ر العلم ى والظ واھر
الطبيعي ة وتليھ ا المع ايير الخاص ة بعل م الرياض يات والمنظ ور الت اريخي للعل م  ،ويفس ر الباح ث ذل ك
بصغر سن الطالب  ،وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية مكثف ة لمعلم ي عل وم المرحل ة
االبتدائية ألن المحتوى العلمي لمن اھج العل وم يتطل ب أن يك ون المعلم ون م ؤھلين بق در مناس ب إذا م ا
أردن ا ت دريس العل وم بطريق ة تض من تحقي ق مع ايير دقيق ة ك التي تطب ق عالمي ا )جب ر محم د الجب ر
(٩٠٤-٨٨٣ ،٢٠٠٥،

 - ٢المستويات المعيارية :

-١-٢تعريف المستويات المعيارية
تع ددت التعريف ات الت ى ق دمت للمس تويات المعياري ة  ،وفق ا ً الخ تالف رؤي ة المتح دث ف ى أى
مجال من مجاالت الحياة  ،لكن المستوى المعياري في اإلطار التعليم ي يش ير إل ى "م ا يج ب معرفت ه
م ن خب رات وأنش طة وتوقع ات وأمثل ة ف ى مج ال مع ين ض من مج االت العملي ة التعليمي ة
")( John,K,2001,2-4
و ُتعرف المس تويات المعياري ة بأنھ ا "م ا ينبغ ي أن يعرف ه جمي ع الط الب ويكون وا ق ادرين عل ى
أدائه وعمله")( Garbe ,M .,Cindy ,2002
ولقد ظھرت فكرة المس تويات المعياري ة  ،وأخ ذت مس ميات عدي دة أدت إل ى ع دم وج ود اتف اق
على مفھوم واحد للمستويات فى مقابل المصطلح االنجليزي  standardsفنجد-:
مس تويات المحت وى  content standardsوتعن ى وص ف المعلوم ات والمھ ارات الت ى
ينبغى أن يعرفھا الطالب ويستطيعوا القيام بھا .
مستويات األداء  performance standardsوتعرف بأنھ ا عب ارات س لوكية تص اغ ف ى
ضوء مستويات المحتوى أى ما ينبغي أن يؤديه الطالب معرفة ومھارة عند مستوى مقبول من الج ودة
 ،وھ ى مؤش رات نوعي ة عل ى م ا يج ب أن يظھ ره الطال ب أى أنھ ا تص ور ع ام لمعي ار يح دد المن تج
التعليمى المقبول .
مس تويات التحص يل  achievement standardsوتعن ى مس تويات معياري ة خاص ة لك ل
مادة دراسية نرجع إليھا عندما نريد قياس المعلومات واألداءات والعروض الت ى اكتس بھا الطال ب ف ى
المادة الدراسية .
مس تويات التق دير  assessment standards:وھ ى مس تويات لقي اس م ا يعرف ه الطال ب
فى صورة تقدم نحو المستويات  ،أى قياس فى ضوء المستويات  ،فالمعلم الناجح ھو الذى ينطلق ف ى
التخطيط لدرسه وتنفيذه وتقويمه من مستويات يعيھا بشكل جيد فى عقله ليسعى نحو تحقيقھا.

٥٤

الفصل الثاني –المحور الثاني-المعايير والجودة

المس تويات المعياري ة للم نھج  curriculum standards :ھ ى مس تويات معياري ة لك ل
عنص ر م ن عناص ر الم نھج م ن فلس فة وأھ داف ومحت وى وط رق التعل يم وال تعلم ومص ادر المعرف ة
والتكنولوجيا المتقدمة وطرق التقويم وأساليب تصميم المنھج لتحقيق األھداف المرغوبة .
المستويات المعياري ة للم تعلم  learner standards :ھ ى مس تويات معياري ة لم ا يج ب أن
يتص ف ب ه الم تعلم كانس ان وقدرات ه كانس ان وكف رد ف ى المجتم ع المحل ى والمس تقبلي والت ى تتض من
شخص ية الم تعلم وقدرات ه وقيم ه وأخالق ه ومھارات ه الحياتي ة وتفكي ره ومعلومات ه العام ة وعل ى ذل ك
فالمستويات المعيارية للمتعلم تغطى المجاالت الثالثة) المعارف والمھارات واالتجاھات(.
مس تويات معياري ة مرتبط ة بغ رض ال تعلمopportunity to learn standards :
) : (delveryتساعد فى إتاحة فرص متساوية فى التعل يم وتض ف تل ك المس تويات المعياري ة إل ى أى
مدى تت وافر الب رامج والمص ادر بالم دارس والمؤسس ات التعليمي ة م ن اج ل تحقي ق المع ايير المرتبط ة
باألداء والمحتوى )محمود كامل الناقة  ٢٠٠٥،؛ حسين بشير Hansche,I. ٢٨٨-٢٨١ ،٢٠٠٥،
(( ,1998
إن المستويات المعياري ة ليس ت مج رد نظري ة أو فلس فة ،ألن نج اح المس تويات المعياري ة يعتم د
على جھد متواصل وتقديم الدعم المستمر من قبل القائمين على العملية التعليمية
ويعرف الباحث المستويات المعيارية بأنھا -:عبارة عن عبارات إجرائية مصاغة ف ى ص ورة
قياسية توضح ما يجب أن يكتسبه الطالب المعلم من مع ارف ومف اھيم وم ا يج ب أن يتعلم ه ويكتس به
م ن مھ ارات تدريس ية م ع تواف ق تل ك المع ارف والمھ ارات م ع طبيع ة التخص ص وطبيع ة الم ادة
الدراسية وطبيعة الطالب المعلم والطالب المتعلم لضمان تحقيق الجودة الشاملة
وم ن خ الل ع رض التعريف ات الس ابقة للمع ايير والمس تويات المعياري ة ك ون الباح ث فك رة
واضحة عن كيفية ترجمة المستويات المعيارية الخاصة بمادة العلوم ومعلم العل وم وتكنولوجي ا التعل يم
إلى محتويات عملية ونظرية ). (١

 -٢-٢المستويات المعيارية لمعلم العلوم -:
وتمث ل تل ك المس تويات م ا أقرت ه ) وزارة التعل يم الع الى  (٢٠٠٥ ،م ن خ الل مش روع
المستويات المعيارية لكليات التربية وتمثل تلك ا المستويات المعيارية المعايير التى تترجم م ا ينبغ ى
أن يكتسبه الطالب المعلم تخصص تعليم ابتدائي علوم والتى تم االستفادة منھا فى بناء المحتوى العلمى
للبرنامج اإللكترونى المقترح والتي منھا -:
المعيار األول  :يفھم االستقصاء العلمي وإجراءاته وكون العلوم مجاالً لالستقصاء .

- ١ﻣﻠﺤﻖ )(٩) (٨) (٧
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المعيار الثاني:يستوعب مفاھيم ومبادئ وعمليات التصميم التكنولوجي .
المعيار الثالث  :يفھم ويطبق المفاھيم التي تصف تفاعل الكائنات الحية مع بعضھا البعض ومع بيئتھا
المعيار الرابع  :يفھم طبيعة وخصائص الطاقة بأشكالھا المختلفة .
المعيار الخامس  :يفھم ويطبق مفاھيم القوة والحركة ويفسر مبادئھا .
المعيار السادس  :يفھم الطبيعة الديناميكية لكوكب األرض .
المعيار السابع  :يستوعب ويطبق المفاھيم التي تفسر بنية وتركيب الكون وموقع األرض منه.
المعيار الثامن  :يفھم ويطبق ممارسات العلوم وتضميناتھا في األطر التاريخية والمعاصرة .
المعيار التاسع  :يفھم التفاعل القائم بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع .
المعيار العاشر  :يعرف معنى مناھج العلوم وتقسيماتھا والصلة بين مفاھيمه وتعلم التالميذ.
المعيار الحادي عشر  :يفھم عمليات التخطيط لتدريس المفاھيم وتنمية مھارات التفكير العلمي .
المعي ار الث اني :عش ر  :يس تخدم اس تراتيجيات تعليمي ة متنوع ة تنم ى مھ ارات ومف اھيم االستقص اء
والبحث العلمي .
المعيار الثالث عشر  :يفھم أھداف واستراتيجيات التقييم المختلفة لألداء التكنولوجي.
المعيار الرابع عشر  :يربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية األخرى ويحقق التكام ل عن د دراس تھا
:
المعيار الخامس عشر  :يفھم الكھرباء والطاقة المغناطيسية والعالقة بينھما
المعيار السادس عشر  :يستوعب العالق ات المتبادل ة للعل م والتكنولوجي ا والمجتم ع والمف اھيم األساس ية
للعل وم المختلف ة )عل وم الحي اة والطبيع ة والعل وم البيئي ة وعل وم األرض والفض اء ( ) وزارة التعل يم
العالى ،المستويات المعيارية (٢ ) (٢٠٠٥،
وعن أھمية المستويات المعيارية لمعلم العلوم وإعداده في ضوئھا أجري ت دراس ة ھ دفت إل ى
لف ت انتب اه الب احثين ومخطط ي المن اھج ومطوريھ ا لالس تفادة م ن المع ايير القومي ة لت دريس العل وم
لتطوير وتحسين مناھج العلوم بالمرحلة اإلعدادية  ،وق دمت الباحث ة تعريف ا تص ف في ه ماھي ة مع ايير
محت وى العل وم ث م استعرض ت مع ايير محت وى العل وم ف ى المرحل ة اإلعدادي ة وق دمت مجموع ة م ن
المضامين التربوي ة الت ى تھ دف إل ى تق ديم رؤي ة واض حة لم دخالت العملي ة التعليمي ة ومخرجاتھ ا بم ا
يضمن تحقيق األھداف المنشودة وقدمت مجموعة من المرتكزات التى ينبغى على الب احثين ف ي مج ال
تدريس العلوم ومخططي مناھج العلوم ومطوريھا مراعاتھا عند تطوير محتوى من اھج العل وم ب التعليم
بصفة عامة )عفت الطناوى . (٩٤-٥٩ ،٢٠٠٥،

- ٢ﻣﻠﺤﻖ )(٩) (٨) (٧
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وأجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٥ھ دفت إل ى تحدي د مع ايير تعل يم العل وم بالمرحل ة اإلعدادي ة م ن
خالل األدبيات ومشروعات وب رامج ت دريس العل وم  ،وك ذلك تحدي د مع ايير تعل يم العل وم الض رورية
للمرحلة اإلعدادية بالبحرين ووضع منھج مقترح لتدريس وحدة الطبيعة والكيمي اء والتع رف عل ى أث ر
تدريس الوحدة على التحصيل المعرفى وأداءات التجريب المعملي والقدرة على التنظيم الذاتى لل تعلم .
وتوص لت الدراس ة للنت ائج التالي ة :ارتف اع مس توى التحص يل المعرف ي للوح دة المقترح ة ل دى عين ة
الدراسة  ،ويرجع ذلك إلى أن التعلم وفقا لمعايير محددة تبل ور نت ائج األداء ال ذي ينبغ ي أن يص ل إلي ه
الطالب  ،ووفقا ً لمفاھيم وعمليات علمية محددة دون تشتيت الطال ب  ،كم ا أن المع ايير تمث ل مرش دات
لعملي ة تعل م العل وم  ،حي ث إنھ ا تس اعد الطال ب ف ي الوص ول إل ى إط ار تنظيم ي لخط وات ال تعلم بم ا
يتطلبه من تحديد مصادر التعلم والحاجة إلى التغذية الراجعة للتغل ب عل ى مص اعب ال تعلم  ،وأوص ت
الدراس ة بض رورة ت دريب الط الب المعلم ين بكلي ات التربي ة ف ى الش عب العلمي ة عل ى كيفي ة اس تخدام
معايير تعليم العلوم وتقويم من اھج العل وم  .واالھتم ام ببن اء وتط وير من اھج العل وم بالمراح ل التعليمي ة
المختلفة فى ضوء معايير تعليم العلوم بكل مرحلة)خالد الباز (١٣٦-١١١ ،٢٠٠٥،

 -٣-٢الضوابط الالزمة إلعداد المعلم فى ضوء المستويات المعيارية
ھناك مجموعة من القواعد والشروط التى يجب أن تخضع لھا برامج إع داد الط الب المعلم ين
بكليات التربية ومنھا :
-١-٣-٢جميع عناصر السلوك التدريسي وما يتضمنه من معارف واتجاھات ومھارات يج ب أن تك ون
واضحة ومحددة يمكن مالحظتھا كما يمكن قياسھا فى ضوء المستويات المعرفية .
-٢-٣-٢المكون الخاص باألنشطة العملية ببرنامج إعداد المعل م أو م ا يس مى بالتربي ة العلمي ة يج ب أن
يكون مصمما ً تصميما ً دقيقا ً يعكس مدى تمكن الطالب المعلم من الكفايات الرئيسة للتدريس كما يبرھن
على قوة تأثيرھا فى المتعلم ومساعدته على تحقيق األھداف التعليمية التى يبتغيھا .
-٣-٣-٢جميع المقررات المكونة لعنص ر التخص ص يج ب أن يك ون لھ ا ط ابع التمھ ين والنم و المھن ى
وتؤدى إلى إنسان متخص ص وت رتبط بم ا ي تعلم المتعلم ون ف ى الم دارس اى ال ب د م ن تحلي ل محت وى
المق ررات الدراس ية للط الب ف ى مراح ل التعل يم الع ام واالس تفادة منھ ا ف ى بن اء وتص ميم مق ررات
التخصص فى برامج إعداد المعلم .
-٤-٣-٢االھتمام بالجانب الوجداني في إعداد المعلم ألن للت دريس عالق ة اجتماعي ة تفاعلي ة ب ين المعل م
والمتعلم .
-٥-٣-٢من أھم الضوابط التى تفرضھا حركة المستويات المعيارية عل ى المعل م ھ و الت دريب المس تمر
لتنمية وصقل الكفايات والتجدد المستمر ألن المعرفة تتغير سريعا والحياة تتطور من حولھم .
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-٦-٣-٢تغير دور المعلم فى عصر االنفجار المعرفى  ،فل م يع د ھ و المص در الوحي د للمعلوم ة بع د أن
انتشرت العديد من مصادر التعلم األخرى مثل التعلم الشبكى واإلنترنت التعليمى .
-٧-٣-٢ضرورة وجود وسائل مختلفة لقياس أداء الطالب فى ضوء المستويات المعيارية مثل بطاق ات
المالحظة والتقويم الشامل
إن المع ايير أو المس تويات المعياري ة أو كفاي ات المعل م أو أى مس مى يش ير إل ى أداء المعل م
وإمكانية الحكم على ھذا األداء ال يمكن أن يكون للعملية التعليمية نجاح في غيابھا والمتطلب األساس ي
ھنا ھو إتقان المعلم أو الطالب المعلم لمعايير تخصصه نظريا وتطبيقيا فى ضوء ثالثي ة )المحت وى –
الت دريس –التق ويم ( كم ا ھ و متب ع عالمي ا ألن ه م ن المفت رض أن تق ويم أداء المعل م والحك م عل ى ھ ذا
األداء مستقبليا ال يمكن أن يتم إال فى ضوء تلك المعايير حتى يتم التمييز بين المعل م المبت دئ والك فء
والمتميز والخبير فى مجاله )محمد عزت ) (٢٠٠٥،فتحية أحمد .(٢٠٠٥،

 -٤-٢مبررات تطوير أداء المعلم فى ضوء المستويات المعيارية -:
-١-٤-٢قص ور األداء الح الى للمعل م مم ا أدى إل ى قص ور ن واتج ال تعلم الت ى تع وق مواكب ة التغي رات
والتحوالت الحادثة فى المجتمع .
-٢-٤-٢تأكي د كثي ر م ن البح وث والدراس ات المعاص رة والمس تقبلية عل ى أھمي ة ت وفير المس تويات
المعيارية كشرط من شروط تطوير أداء المعلم.
-٣-٤-٢وجود فجوة بين النظرية والتطبي ق  ،س واء ف ي إع داد المعل م ف ى مرحل ة قب ل الخدم ة  ،أو ف ى
تدريبه أثناء الخدمة حيث يتم االھتمام بالنظريات والفلسفات التربوي ة والس يكولوجية أكث ر م ن تطبيقھ ا
فى مواقف الحياة اليومية .
-٤-٤-٢زيادة االھتمام بضرورة تطوير وتحديث التعليم قبل الج امعى لمواجھ ة التح ديات الناجم ة ع ن
متطلبات العصر .
-٥-٤-٢حاجة سوق العمل إلى نوعية خاصة من المعلمين مدربة تدريبا ً متميزاً خاصة في ظ ل منافس ة
كثير من الدول فى ھذا الشأن .
-٦-٤-٢من اداة المجتم ع الع المى المعاص ر بوج ه ع ام  ،والتعل يم الع المى بجمي ع مراحل ه بوج ه خ اص
على ضرورة تحقيق الجودة الشاملة ف ى التعل يم والت ى تس تلزم ض رورة تط وير أداء المعل م م ن خ الل
توفير المستويات المعيارية لديه .
-٧-٤-٢الحاج ة المس تمرة للمعل م إل ى التط وير والتح ديث حت ى ي تفھم الحق ائق والمف اھيم والتعميم ات
الجديدة فى مجال تخصصه التربوي والمھني والثقافي حت ى ي درك أھمي ة اس تيعاب ك ل ذل ك باإلض افة
إلى إتاحة الفرص أمام الطالب لكى يمارسوا بعض المھام النظرية الملقاة على ع اتقھم عملي ا ً وتطبيقي ا ً
.
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-٨-٤-٢تحديد ما يجب أن يتعلمه الطالب المعل م م ن جدي د المعرف ة لمواجھ ة متغي رات العص ر الح الى
والمستقبل القريب .
-٩-٤-٢إعداد المعلم لسوق العمل ووظائف جديدة ومھن غير تقليدية .
-١٠-٤-٢رفع جودة التعليم بما يتفق مع تحديد معايير الجودة العالمية الشاملة .
-١١-٤-٢ضمان استمرارية عمليات التجويد والتحس ين ف ى كاف ة منظوم ة العملي ة التعليمي ة بم دخالتھا
وعملياتھا ومخرجاتھا
-١٢-٤-٢األخذ بالعلوم والمعارف الحديثة التى أفرزتھا ثورة العلم والتكنولوجيا .
-١٣-٤-٢مواجھة الثورة المعلوماتية المعرفية وما يرتبط بھا من تكنولوجيا .
-١٤-٤-٢إتاح ة الفرص ة للم تعلم لاللتح اق بأي ة جامع ة أو مؤسس ة بحثي ة ).محم دعلى نص ر ،٢٠٠٥،
٢٠٩-١٩٧؛ حسام الدين مازن (٤٩-١ ،٢٠٠٥،
وتعد حركة المستويات المعيارية من الحركات التى انتشرت بقوة ف ي اآلون ة األخي رة  ،حت ى
إنه يكاد يطلق على ھذا العقد عقد المستويات المعيارية  ،وقد اتسمت ھذه الحركة بالمالمح اآلتية.
 تزايد الشعور بعدم الثقة فى إعداد المعلم .
 اھتمام السياسات القومية بما عرف بالمعايير القومية لتطوير التعليم .
 إع ادة ھيكل ة عملي ة إعط اء ت راخيص لمزاول ة مھن ة الت دريس وم دى احت ذائھم عل ى أفض ل
نموذج مھنى للممارسة التدريسية والعلمية)(Wist,a.e.,&leobbrand,ja.,2000

 -٥-٢أھداف تطوير كليات التربية فى ضوء المستويات المعيارية :
يتمثل الھدف الرئيسي لتطوير كليات التربية ف ي تحقي ق تح ديث ش امل لھ ا  ،مواكب ة التط ورات
العلمي ة والمھني ة العالمي ة ومراع اة الخصوص ية المص رية بعام ة وخصوص ية ك ل كلي ة وف ق بيئتھ ا
بخاصة  ،على أساس منظومى من ناحية  ،وفعالية التعليم والتعلم من ناحية أخرى  ،والجودة الش املة
كمدخل للتطوير من ناحية ثالثة .
وينبثق عن ھذا الھدف  ،أھداف فرعية وآليات من أھمھا :
.١

متابعة التطورات العلمية  ،والخبرات األجنبية في رؤى كليات التربية ونظم تكوين المعلم بھ ا

 ،مسايرة المستحدثات فيما يتصل بالتخصص ات العلمي ة والتك وين المھن ي  ،م ع مراع اة الخصوص ية
الثقافية .
.٢

تبنى منظور تربوي علمي يزيل الفواصل الجامدة بين األقسام العلمي ة  ،س واء داخ ل ك ل قس م

علمي أو بين األقسام العلمية بعضھا البعض ،تحقيقا ً لوحدة المعرفة  ،والتفاعل بين التخصصات .
.٣

االھتمام بالبعد التطبيقي العملي الذي يؤكد على اكتساب المھارات  ،وتكوين طالب معلم قادر

على استخدام التكنولوجيا والتفاعل مع التالميذ .
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.٤

إكساب الطالب المعلم أساسيات البحث العلمي في ميدان التخصص ومجال التعليم .

.٥

تعريف الطالب بقضايا مجتمعه وبيئته وقضايا العالم من حوله  ،من خ الل تق ديم ھ ذه القض ايا

له وحثه على التفكير فيھا وتحليلھا وتفسيرھا ).أحمد إسماعيل حجى (٢٠٠٥ ،
 -٦-٢المستويات المعيارية إلعداد الطالب المعلم وفقا ً لتكنولوجيا التعليم في كليات التربية
ھناك مجموعة من المستويات المعيارية لكليات التربية التى تخص كل المواد الدراسية وجمي ع
التخصصات المتوفرة بكليات التربية وتل ك المس تويات المعياري ة عب ارة ع ن مع ايير عام ة توض ح م ا
ينبغى أن يكتسبه الطالب المعلم قبل التخرج من كليات التربية ويتضمن كل معيار عدداً من المؤشرات
المعرفي ة واألدائي ة  ،وس وف نتن اول بإيج از مع ايير تكنولوجي ا التعل يم أو م ا يطل ق عليھ ا الكمبي وتر
التعليمي والمعلوماتية إلعداد المعلم .
المعيار األول  :يلم بالمفاھيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات ومكونات الكمبيوتر وملحقاته.
المعي ار الث اني  :يش غل الكمبي وتر ويتعام ل م ع لوح ة المف اتيح ويُنش ئ ملف ات النص وص ويش غل
البرمجيات ويدير الملفات .
المعي ار الثال ث  :يل م بإمكان ات ب رامج معالج ة النص وص والنش ر االلكترون ي ويس تخدمھا ف ي إع داد
ال دروس والرس ومات والوس ائل التعليمي ة واالمتحان ات المطبوع ة وااللكتروني ة والتق ارير والق وائم
اإلدراية .
المعي ار الراب ع  :يل م بإمكان ات ب رامج الج داول االلكتروني ة وقواع د البيان ات ويس تخدمھا ف ى إع داد
الدروس والتدريبات وبنوك األسئلة وقواعد بيانات الطالب .
المعيار الخامس  :يكون المعلم الكفء قادراً على تصميم وتنفيذ العروض التقديمية المتنوعة ف ي ض وء
التسھيالت التي توفرھا البرامج وأھداف العمل .
المعي ار الس ادس  :يل م المعل م ب أنواع الش بكات ويس تخدم خ دمات اإلنترن ت وأدواتھ ا لجم ع وع رض
المعلومات
المعيار السابع  :يلم المعلم بقواعد األمن والحماية وقواعد ومعايير تقييم المعلومات المنشورة إلكتروني ا ً
 ،ويطبقھ ا كم ا يل م المعل م ب القوانين والتش ريعات المحلي ة والدولي ة الخاص ة بحماي ة بيان ات األف راد
وحقوق الملكية الفكرية وحقوق االستخدام التربوي والتعليمي ويطبقھا وينشرھا ب ين المتعلم ين).وزارة
التعليم العالى ( ٣)(٢٠٠٥،
وألھمية مع ايير تكنولوجي ا التعل يم فق د أجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٦ھ دفت إل ى البح ث ف ي أث ر
استخدام الطالب المعلمين لمع ايير التقني ة التربوي ة ف ى دروس التربي ة العملي ة  ،وإع داد ال دروس ف ى

- ٣ﻣﻠﺤﻖ )(٩) (٨) (٧
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ض وء المع ايير  ،وأث ر ذل ك ف ي تنمي ة االتجاھ ات نح و الكمبي وتر  ،وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة
اس تخدام مع ايير التقني ة التربوي ة ف ى تنمي ة األتجاھ ات اإليجابي ة ل دى الط الب المعلم ين ف ى اس تخدام
التكنولوجيا فى التدريس  ،وأن ھناك تأثيراً داالً احصائيا ً ب ين اس تخدام المع ايير الخاص ة بالتقني ة وب ين
تك وين األتجاھ ات اإليجابي ة نح و اس تخدام الكمبي وتر ف ى الفص ول الدراس ية  ،وأوص ت الدراس ة
بض رورة تبن ى المع ايير الخاص ة بالتكنولوجي ا ف ى ب رامج إع داد الط الب المعلم ين Kadijevich,
)(D,J., 2006,437,443

 -٧-٢المستويات المعيارية والجودة الشاملة
الج ودة الش املة و المس تويات المعياري ة و جھ ان لعمل ة واح دة  ،األول ى ال تتحق ق إال بالثاني ة ،
ومن ثم تصبح المستويات المعيارية في التعليم المنطلق األساسي لتحقيق الجودة الشاملة .
إن الجودة الشاملة ال بد أن تبدأ باإلنسان  ،ألن أى جودة شاملة ال بد أن تكون منتج عقل وجھد
إنساني  ،ومن ثم ما لم تتوافر الجودة الشاملة فى ھذا اإلنسان انعدمت فى غيره س واء أك ان ھ ذا الغي ر
منتجا ماديا أو منتجا بشريا إنسانيا .
لذا فإن فكرة الجودة الشاملة ما كان ينبغى أن تظھر من خالل ميدان ص ناعي وإنم ا ك ان ينبغ ى
أن تبدأ وتنشأ وتظھر وتتطور ف ى مي دان بن اء البش ر أى التعل يم  ،ألن ھ ذه الفك رة ل و تحقق ت ف ى بن اء
اإلنسان اكتفينا بذلك عن وجودھا فى غيرھا  ،والتركيز على الجودة الش املة ف ى التعل يم إنم ا يس تھدف
جودة منتج  ،ھو إنسان يستوفى الشروط والمواصفات القياسية للجودة الشاملة فى اإلنسان عق الً وأداءاً
ووجدانا ً  ،باعتبار ھذا اإلنسان ھ و المن تج التعليم ى نقط ة البداي ة والوس ط والنھاي ة ف ى إح داث الج ودة
الشاملة فى شتى مناحى الحياة  ،ومن ھنا تصبح الحاجة لتحقيق الجودة الش املة حاج ة أساس ية وليس ت
ثانوية  .والجودة الشاملة إذن فى التعليم تعنى فلسفة وطريقة تعين مؤسسات التعليم على إح داث تغيي ر
يوفر وضعا ً تنافسيا ً أفضل لإلنسان المنتج ال داخل مجتمعه فقط بل على مستوى العالم .
لقد بدأ تطبيق فكرة المستويات المعيارية فى سبعينات القرن الماضي  ،مع أن الفك رة ول دت م ع
بدايات ذلك القرن  ،وذلك عندما ظھرت نظريات فى المناھج الدراسية تؤك د عل ى مفھ وم األداء  ،ھ ذا
المفھوم الذى يركز على سلسلة األعمال التى ينبغى على المتعلمين القيام بھا ومعايش تھا بطريق ة تنم ى
ق دراتھم عل ى تع رف األعم ال والمس ئوليات  ،وأن تظ ل ھ ذه الق درات تس اعد أص حابھا عل ى أداء م ا
ينبغى أن يقوموا به من واجبات  ،حيث أن الھدف التعليمى ينبغى أن ينصب عل ى م ا يج ب أن يتعلم ه
الفرد ويؤديه وليس على ما يدرسه ويعرفه فقط .
ومن خالل الدراسات التى تناولت جودة المعلم تم التوصل إلى أن ج ودة المعل م لھ ا دالل ة عالي ة
فى تنمية التحصيل لدى الطالب  ،وأنه لتنمية وتطوير الج ودة ل دى المعل م يج ب االھتم ام بج ودة أداءه
عن طريق استخدام مع ايير مح ددة بمؤش رات تض من األداء الع الى للمعل م  ،وتوص لت الدراس ة الت ى
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أجري ت ع ام  ٢٠٠٤إل ى فعالي ة اس تخدام المع ايير ف ى تنمي ة الج ودة ل دى المعل م  ،وف ى تحس ين تعل م
الط الب  ،وارتف اع مس توياتھم التحص يلية  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة تبن ى مع ايير علمي ة مح ددة
المؤشرات وذلك الستخدامھا فى تنمية العديد من الن واتج التعليمي ة  ،وض رورة ت دريب المعلم ين عل ى
اس تخدام المع ايير ف ى الت دريس وف ى تقي يم الط الب (Schacter,J , Thum,Y,M.,2004,411-
). 430
بعد الع رض الس ابق للمع ايير والمس تويات المعياري ة يتض ح أھمي ة إع داد المحتوي ات التعليمي ة
المختلفة للجوانب المعرفية والنظرية ف ى ب رامج إع داد المعل م ف ى ض وء المع ايير ومؤش راتھا وذل ك
سعيا للوصول إلى تحقيق الجودة الشاملة

-٣تعريف الجودة الشاملة فى مجال التعليم

Total Quality

تع ددت التعريف ات والمف اھيم الت ى تناول ت الج ودة الش املة فك لُ◌ُ ◌ُ ً◌ُ ◌ُ يعرفھ ا حس ب مج ال
التخصص  ،ف ُتعرف على أنھا "معيار للكمال نقرره عن طريق ما إذا كنا ق د أدين ا م ا عزمن ا علي ه ف ي
الوقت المحدد وبالكيفي ة الت ي قررن ا أنھ ا تالئ م احتياج ات عمالئن ا  ،ف إذا ك انوا س عداء بالطريق ة الت ي
قدمت بھا الخدمات واألعمال فيمكن القول أننا حققنا الجودة" )ديان ب ون ودي ك جريج ز ١٥ ،١٩٩٥،
(
إن مفھ وم الج ودة الش املة ف ي التعل يم ھ ي " ترجم ة احتياج ات وتوقع ات مس تخدمي العمال ة
)خريجي الجامعات ( كمخرجات لنظام التعليم في كل كلية إلى خصائص ومع ايير مح ددة ف ي الخ ريج
تك ون أساس ا ً لتص ميم وتنفي ذ ب رامج التعل يم والتط وير المس تمر لھ ا" )احم د س يد مص طفى ،١٩٩٧،
(٣٦٥
وتعرف الجودة الش املة بأنھ ا "فلس فة إداري ة تھ دف إل ى تحقي ق التمي ز ف ي ج ودة أداء المؤسس ة
ككل من خالل الوفاء باحتياجات العمالء والعاملين ")توفيق عبد المحسن (١٨ ،١٩٩٧،
وعرفھا فتحي درويش بأنھا "جملة المواصفات والخصائص الواجب توافرھا في جميع عناص ر
العملي ة التعليمي ة بالجامع ة س واء م ا يتعل ق منھ ا بالم دخالت أو العملي ات أو المخرج ات والت ي تلب ى
احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتھم وتتحقق من خالل االستخدام الفع ال لجمي ع
العناصر البشرية والمادية بالجامعة ")فتحي درويش عشيبة (١٤ ،١٩٩٩،
ويميز سمير عبد العزيز بين ثالثة جوانب ف ي معن ى الج ودة الش املة وھ ى "ج ودة التص ميم ،
وجودة األداء  ،وجودة المخرج وحدد معنى جودة التصميم بأنھا تحديد المواصفات والخصائص الت ى
ينبغي أن تراعى في التخطيط للعمل  ،وحدد جودة األداء بأنھ ا القي ام باألعم ال وف ق المع ايير المح ددة
وجودة المخ رج تعن ى الحص ول عل ى من تج تعليم ي وخ دمات تعليمي ة وف ق الخص ائص والمواص فات
المتوقعة ")سمير عبد العزيز .(١٧ ، ١٩٩٩،
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وم ن ھن ا ف إن نظ ام التعل يم لتحقي ق الج ودة الش املة ھ و الجس ر ال ذي ي ؤدى إل ى بن اء مجتم ع
مترابط  ،ويحافظ على قيمه وھويته القومية في مواجھ ة كاف ة التح ديات  ،وذل ك م ن خ الل إع داد ق وة
عاملة مزودة بالمھارات الجوھرية المطلوبة التي تؤھل لتحقيق التنمية الشاملة المحلية والعالمية .
ويعرف أحمد إبراھيم الجودة الشاملة في مج ال التعل يم بأنھ ا "عملي ة تطبي ق مجموع ة م ن
المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بواسطة كل ف رد
من العاملين بالمؤسسة التعليمية وفى جميع جوانب العمل التعليمى والتربوى بالمؤسسة")أحمد إبراھيم
.(١٧٣،٢٠٠٢،
وتعتبر الجودة الشاملة اتجاھا ً متطوراً وحديثا ً يھدف إلى تحسين المنتج النھائي  ،إذ يعتمد عل ى
مجموع ة م ن المع ايير والمواص فات والمؤش رات للوص ول إل ى تحس ين أداء المؤسس ات اإلنتاجي ة ،
والخدمية في ضوء االماكانات المتاحة  ،وذلك من خ الل اس تخدام الوس ائل واألدوات الكمي ة والكيفي ة
لقياس ما يطرأ من تحسن على جودة المنتج أو الخدمة.
ولما كان أمر التنمية الشاملة وإعداد الطاقات البش رية ھ و مس ئولية التعل يم  ،ف إن ع بء تحقي ق
ذلك يقع بش كل كبي ر عل ى ال ركن األساس ي للعملي ة التعليمي ة ومحركھ ا ومنف ذھا وموجھھ ا ومقومھ ا ،
وھو المعل م  ،حي ث يس لم التربوي ون وغي ر الترب ويين بال دور األھ م للمعل م  ،ويجم ع الخب راء عل ى أن
جودة أى عملية تعليمية إنما تقاس بكفاءة المعلمين الذين يقومون بھا  ،وأن ن وع التعل يم ال ذي يوفرون ه
للطالب إنما يعتمد على صفات وكفايات المعلمين)محمود كامل الناقة . (٢٠٠٤،
وتأتى الجودة الشاملة  Total Qualityكاتجاه تطويري معاصر لتمث ل إط اراً محوري ا ً لتق ويم
األداء وتط ويره  ،ويرج ع ذل ك إل ى عج ز المؤسس ة التعليمي ة بص فة عام ة ع ن االس تجابة الس ريعة
والمتالحقة للمتغيرات المجتمعية والعالمية  ،والتح ديات المطلوب ة للتنمي ة  ،وي ذكر ال بعض أن العص ر
الحالي يوصف بعصر الجودة  ، qualityفقد تشبع العصر بأح دث االكتش افات والمخترع ات العلمي ة
 ،كما وصلت التقنية ذروتھا  ،وتعددت مصادر المعلومات  ،وھذا الكم الھائل من المعلومات والتط ور
التقنى فى كافة مناحى الحياة جعل أھمية التركيز على جودة المعلومة  ،والمنتج  ،واألداء  ،واإلنتاجي ة
في العمل ضرورة تفرضھا روح العصر.
وينبغي عدم الخل ط ب ين مفھ وم الج ودة الش املة وإدارة الج ودة الش املة فعل ى س بيل المث ال ي ذكر
البعض أن الجودة الشاملة ھي تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة العملية التعليمية وفق نظم محددة وموثقة
تق ود إل ى تحقي ق الج ودة الش املة  ،وم ن ھن ا يتض ح أن الج ودة الش املة تش ير إل ى المواص فات
والخص ائص المتوقع ة ف ي المن تج التعليم ى وف ى العلمي ات واألنش طة الت ي م ن خاللھ ا تتحق ق تل ك
المواصفات أما إدارة الجودة الشاملة فتعنى جميع األنشطة التي يبذلھا مجموعة م ن األف راد المس ئولين
عن تسيير شئون المؤسسة  ،والتي تشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم  ،أو بعب ارة أخ رى ھ ي
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عملية التنسيق التي تتم داخ ل المؤسس ة بغ رض التغل ب عل ى م ا فيھ ا م ن مش كالت والمس اھمة بش كل
مباش ر ف ي تحقي ق النت ائج المرج وة وبالت الي فھ ي عملي ة مس تمرة لتحس ين الج ودة والمحافظ ة
عليھا)موسى الشرقاوى .(٢٠ ،٢٠٠٣،
وتختلف الجودة التعليمية عن المستوى التعليمى الكيفى  ،ف الجودة ص فة أو درج ة تف وق الخدم ة
التعليمية وھى ترتبط باألھداف التعليمية والمع ايير المتع ارف عليھ ا  ،أم ا المس توى فيعن ى الدرج ة أو
المكانة التى بلغتھ ا الخدم ة التعليمي ة ف ي ض وء قيم ه مرجعي ة معين ة  ،كم ا أن المس توى التعليم ي أق ل
حجما ً وتأثيراً من الج ودة التعليمي ة  ،وإذا كان ت الج ودة التعليمي ة تتض من البع د الكم ي والبع د الن وعي
فإن الكيف يتضمن البعد النوعي فق ط وھن ا تتض ح العالق ة ب ين المف اھيم الثالث ة)إمي ل فھم ي ،٢٠٠٥،
. (١٢
يالحظ من التعريفات السابقة سواء كانت في المج ال الص ناعي أو ف ى مج ال التعل يم إن تحقي ق
الجودة يتطلب تضافر جھود كافة الع املين بالمؤسس ة الت ي تري د تحقي ق الج ودة الش املة  ،وأن الج ودة
الشاملة يجب أن تتضمن المتابعة المستمرة  ،وأن تستفد من ناتج التغذية المرتدة  ،ك ذلك تش ير معظ م
التعريف ات إل ى ض رورة اتب اع مع ايير وأھ داف مح ددة للوص ول للج ودة الش املة  ،وأك دت معظ م
التعريفات على ضرورة توافق مخرجات المؤسسات التعليمية م ع متطلب ات العص ر واحتياج ات س وق
العمل .
ويقوم نظام الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ،ويستھدف النجاح طويل
المدى ،وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة وللمجتمع وسميت بالشاملة ألن المسئولية تشمل جميع
فريق العمل كل فرد في حدود مجال عمله وصالحياته ،باإلضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مجاالت
العمل وعناصره صغيرھا وكبـيرھا .
والجودة في التعليم عملية توثيق للبرامج واإلجراءات وتطبيق لألنظمة واللوائح والتوجيھات ،تھدف
إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم واالرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب العقلية
والجسمية والنفسية والروحية واالجتماعية ،وال يتحقق ذلك إال بإتقان األعمال وحسن إدارتھا .

-١-٣معايير الجودة في المجال التعليمى
تتعدد معايير الجودة الشاملة في المجال التعليمى لتشمل :
-١-١-٣جودة الطالب الجامعي  :ويقصد بذلك جودة تأھيله علميا ً  ،واجتماعي ا ً  ،وثقافي ا ً لتلق ى الب رامج
التعليمية  ،واالنسجام معھا  ،والقصد من التأھيل ھو إكمال متطلبات التعليم لديه .
-٢-١-٣جودة ھيكل البرامج التعليمية على مس توى الكلي ة :م ن حي ث الش مول  ،والعم ق والتكام ل ،
وع دم االزدواج أو التك رار  ،وحس ن مخاطب ة ھ ذا الھيك ل للتح ديات القومي ة ف ي مج ال التكنولوجي ا
المختلفة .
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-٣-١-٣ج ودة عض و ھيئ ة الت دريس :ويقص د ب ذلك تأھيل ه العلم ي  ،واتس اع قراءات ه ودراس اته ف ي
مجال تخصصه  ،وكذا التخصصات األخرى المتكاملة معه .
-٤-١-٣ج ودة ط رق الت دريس  :م ن ناحي ة تكام ل المف اھيم والممارس ات النظري ة م ع تل ك العملي ة أو
التطبيقية وربط ما يدرس بالقضايا والمشكالت والممارسات الشائعة في البيئة .
-٥-١-٣جودة الكتاب الجامعي  :م ن حي ث تكام ل عناص ره ،و تسلس له المنطق ي  ،ووض وح الع رض
وتوازنه .
-٦-١-٣جودة القاع ات الدراس ية وتجھيزاتھ ا :م ن حي ث التھوي ة  ،واإلض اءة  ،وكفاي ة التجھي ز م ن
األجھزة التكنولوجية المختلفة ..
-٧-١-٣جودة التشريعات واللوائح الجامعية :ويقصد بذلك أن تواك ب ھ ذه التش ريعات م ع التغيي رات
التي تتوالى اقتصاديا ً  ،وسياسيا ً  ،وثقافيا ً .
-٨-١-٣ج ودة التموي ل الج امعي  :م ن حي ث ت وفير االعتم ادات المالي ة للقي ام بكاف ة األدوار المنوط ة
بالمؤسسة التعليمية .
-٩-١-٣ج ودة تقي يم األداء الج امعي :م ن حي ث تبن ى اتجاھ ات معاص رة ف ي التقي يم وش املة لجمي ع
عناصر العملية التعليمية .
التعليق على بعض معايير ومؤشرات التعليم الجامعي .
ھن اك بع ض المؤش رات الت ى وردت ف ي بع ض الدراس ات واألبح اث وللباح ث تعلي ق عليھ ا
ووجھة نظر ومن ھذه المؤشرات:
)ا( متوسط تكلفة الطالب  :والتي تقاس بمعدل اإلنفاق على كل طالب  ،فل و ج اء مع دل إنف اق جامع ة
ما لك ل طال ب أكب ر م ن جامع ة أخ رى فم ن المتوق ع أن تك ون أعل ى ج ودة  ،غي ر أن ه ال يج وز قي اس
جودة التعليم الجامعي بمعدل تكلفة الطالب فق ط أو اعتبارھ ا مرادف ة لج ودة التعل يم  ،فمع دل تكلف ة ك ل
طالب ال تضمن انعكاسا ً إيجابيا ً على المدخالت حتى مع افتراض صالحيتھا لقياس جودة التعل يم  ،فق د
تھدر النفقات في أمور ليس لھا عالقة جوھرية بالعملية التعليمي ة  ،أو ق د ال تس تثمر النفق ات اإلض افية
استثماراً فعاالً.
)ب( انتق اء الط الب :وھ و م ن مؤش رات الج ودة ف ي التعل يم الج امعي وم ا ن ود ذك ره أن كثي راً م ن
الكليات تقوم بتطبيق اختبارات شفوية  ،أو مقابالت يتم على أساس ھا قب ول الط الب  ،وتتوق ف عملي ة
االنتق اء عن د ھ ذا الح د وھ و م ا يمث ل خط أ ً كبي راً ف ال ب د م ن التأك د م ن وج ود رواب ط وتف اعالت ب ين
الطالب وأعضاء ھيئة التدريس في قاعات المحاضرات .
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)ج( جودة المناھج الدراسية  :والتي تؤكد على جودة المناھج من حيث المستوى والمحتوى والطريق ة
واألس لوب وإل ى أى م دى تعك س المن اھج الشخص ية القومي ة أو التبعي ة الثقافي ة وإل ى أى م دى ت رتبط
بالبيئة وتثرى شخصية المتعلم وتنمى قدرته على تحديد وحل مشكالته .

-٢-٣المستحدثات التكنولوجية والجودة الشاملة :
إن المستحدثات التكنولوجية تظھر فاعليتھا في ظل نظام يوفر متطلباتھا  ،ويھيئ المناخ ال الزم
الس تخدامھا  ،وي رتبط تص ميم المس تحدثات التكنولوجي ة ف ي أي م ن جوانبھ ا المادي ة المتمثل ة ف ي
األجھزة واألدوات وجوانبھا الفكرية المتمثلة في المواد التعليمية والبرمجي ات ب الجودة الش املة  ،حي ث
تتواجد نظم مراقبة الجودة في كافة مراحل تصميم المس تحدثات التكنولوجي ة  ،وإنتاجھ ا  ،واس تخدامھا
 ،وإدارتھا ،وتعرف حجم اإلفادة منھا  ،وم ن الطبيع ي أال تظھ ر فاعلي ة المس تحدثات التكنولوجي ة إال
في ظل وجود نظام مراقبة يسمح بتوفير متطلباتھا  ،وتوجد للجودة الشاملة مجموعة من األسس تس ھم
عند العمل بھا من خالل المس تحدثات التكنولوجي ة ف ي تحقي ق فعالي ة وكف اءة كبي رة لتل ك المس تحدثات
ومن تلك األسس الخاصة بالجودة الشاملة :
-١-٢-٣دراسة وتطوير نظم وأساليب وإجراءات توظيف المستحدثات التكنولوجية بصفة مستمرة
-٢-٢-٣انجاز العمل ال يتم بصورة عشوائية وإنما بخطوات وأساليب علمية .
-٣-٢-٣إتاحة الفرصة للعاملين في المجال التعليمي كي يسھموا في عملية التطوير .
-٤-٢-٣تحقيق نسبة التباين بين النتائج والتوقعات إلى أدنى حد ممكن .
-٥-٢-٣تحقيق رضا المستفيد داخل المؤسسة التعليمية وخارجھا من المستحدثات التكنولوجية .
-٦-٢-٣تحديد أھداف واضحة ومستقرة للعمل.

-٤عناصر الجودة في التعليم اإللكتروني
إن الجودة في التعليم اإللكترون ي تتطل ب ت وافر ع دد م ن الخص ائص والش روط والمواص فات ،
لذلك قدم لنا علم التصميم التعليمى  instructional designنظريات ونماذج عن كيفي ة تص ميم نظ م
التعلم والتدريب بشكل إجرائى وھى نظريات دمجت بين أبحاث علم النفس التربوي والتقنية  ،ويج ب
اإلشارة ھنا إلى أن تصميم التعليم اإللكترون ي ق د يك ون عل ى نط اق ض يق أو نط اق ش امل  ،فيس تطيع
المعلم بمجھود بسيط أن يصمم ويطور نظاما ً تعليما ً الكترونيا ً مصغراً باس تخدام أدوات ت أليف وب رامج
مفتوح ة المص در  ،وك ذلك يمك ن أن ي تم تص ميم التعل يم اإللكترون ي عل ى نط اق ش امل ف ي اإلط ار
المؤسسي .
والجودة ھي ھدف يمكن قياسه وليست إحساسا ً مبھم ا ً بالص الحية فھ ي جھ د متواص ل م ن أج ل
التط ور وليس ت درج ة مح ددة لالمتي از  ،إنھ ا نتيج ة وال يمكنن ا ام تالك الج ودة ولك ن يمكنن ا فق ط
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ممارس تھا  ،وانطالق ا ً م ن ذل ك ينبغ ي اتب اع وتبن ى الج ودة أثن اء إنت اج الب رامج اإللكتروني ة لض مان
فاعلية تلك البرامج وتحقيقھا لألھداف المنوطة بھا .
وتكمن جودة التعليم اإللكتروني في القدرة المتمي زة عل ى اس تخدام التعليق ات والتغذي ة الراجع ة
في تطوير وتنمية التعليم اإللكتروني ).( Shawn, Q. Roberta,W,2004
وفى عام  ٢٠٠٥أجريت دراس ة ھ دفت البح ث ع ن فعالي ة الج ودة ف ي التعل يم عب ر اإلنترن ت
وأساليب التق ويم المس تخدمة والتص ميمات المختلف ة للتعل يم اإللكترون ي  ،وتوص لت إل ى أھمي ة تطبي ق
نظم الج ودة الش املة عل ى التعل يم اإللكترون ي عب ر اإلنترن ت  ،واس تخدام التغذي ة الراجع ة ع ن التعل يم
اإللكتروني في تطوير البرامج اإللكترونية  ،وتحقيق رضا المستفيد من برامج التعليم اإللكتروني .
)(Fresen, J,W Boyd, L.G.,2005,317-331
فمعايير الجودة في التعليم اإللكتروني تتناول بعض الجوانب التى منھا  :دراسة مھ ارات التعل يم
اإللكتروني  ،والمھارات التكنولوجية  ،ومھارات التدريس المستخدمة ف ي ال تعلم اإللكترون ي  ،ف المعلم
يحتاج إلى بناء قاعدة من المعايير الستخدامھا ووضعھا في الحسبان أثناء استخدام البرامج اإللكترونية
في عمليات التعليم والتعلم ) (Morley,D, 2000

-١-٤المعايير التي ينبغي أن تتوافر في برامج التعليم اإللكتروني لتحقيق الجودة الشاملة
ھناك مجموعة من المعايير العامة التى ينبغي أن تتوافر في برامج التعليم اإللكتروني لض مان
تحقيق الجودة ومنھا:
-١-١-٤التواصل والتفاعل بين المعلم والمتعلم  ،و أن يتم التفاعل في اتجاھين بين المعلم والمتعلم .
-٢-١-٤التفاعل النشط بين المعلمين وبعضھم البعض .
-٣-١-٤دعم العالقات االجتماعية بين المتعلمين وبين المعلم .
-٤-١-٤االھتمام بكل متعلم على حده ووفقا ً لظروفه التعليمية .
-٥-١-٤التف اعالت االجتماعي ة ،أي مناقش ات عل ى اإلنترن ت  ،واألنش طة الجماعي ة وجھ ا ً لوج ه ف ي
مراحل التعلم المختلفة .
-٦-١-٤توفير حرية البيئة التعليمية للمتعلم من حيث الدخول والخروج من البرنامج وقتما يشاء .
-٧-١-٤المناھج والمقررات االلكترونية ينبغي أن توفر للمتعلم إمكاني ه االتص ال المت زامن )المحادث ة
والفيديو(.
-٨-١-٤المحت وى االلكترون ي ينبغ ي أن يت وافر ف ي أش كال مختلف ة ،و أن يمك ن المس تخدم م ن تنفي ذ
بعض األنشطة على جھازه المنزلي .
-٩-١-٤توفير المرونة الكاملة في المحتوى اإللكتروني .
-١٠-١-٤تدعيم التعليم اإللكتروني للتعلم مدى الحياة  ،وإمداد المتعلم بآليات التعلم الذاتي .
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 -١١-١-٤تنوع المواد التعليمية المتاح ة عب ر التعل يم اإللكترون ي م ن في ديو  ،وص ور  ،ورس ومات ،
ومواد سمعية وغيرھا .
-١٢-١-٤مالءمة المحتوى اإللكتروني ألھداف التعلم واحتياجات المتعلمين .
-١٣-١-٤التنوع في وسائل التقويم المتاحة ). (Ehlers,U,D ,2004

-٢-٤معايير الوحدات التعليمية المستخدمة في البرامج االلكترونية :
يجب أن تتسم الوحدات التعليمية بالخصائص التى تمكن من تقديم تعليم إلكترون ي يحق ق الج ودة
ومن أھمھا -:
-١-٢-٤المحافظة :وھى مقدرة الوحدة التعليمية في المحافظة على البق اء ف ي العم ل ب نفس الكف اءة م ع
مرور الوقت  ،فقد يظھر ھناك مع م رور الوق ت أخط اء تحج ب ع رض الوح دة التعليمي ة فعل ى س بيل
المثال عند تحديث إدارة نظم التعلم فقد تظھر أخطاء تعوق عرض الوحدة التعليمية.
-٢-٢-٤اإلتساق  :وھى مقدرة الوحدة التعليمية على مطابقة أو مسايرة المع ايير العالمي ة والت ي تمك ن
نظام التعليم اإللكترون ي م ن العم ل والتح ديث والتوس ع بكف اءة  ،ل ذا يفض ل اختي ار الم زود ال ذي يق دم
منتجات تعليم إلكتروني تطابق أو تتماشى مع المعايير العالمية .
-٣-٢-٤القابلية لالستخدام  :يجب أن تكون الوحدات التعليمية داخل نظ ام إدارة ال تعلم س ھلة االس تخدام
الرتب اط ذل ك بالدافعي ة ل دى الم تعلم فيج ب تواج د تص ميم شاش ة بس يط واحتراف ي ووظيف ي  ،وأدوات
إبح ار تيس ر التح رك داخ ل وب ين الص فحات  ،م ع وج ود برن امج مس اعد وتوجي ه فع ال  ،م ع إمكاني ة
االتصال بالمعلم والدعم الفني بسھولة ويسر .
-٤-٢-٤القابلية إلع ادة االس تخدام  :ي تم تش بيه الوح دات التعليمي ة بلعب ة األطف ال المكعب ات البالس تيكية
فھي قابلة للبناء بشكل معين م ع إمكاني ة إع ادة البن اء أو تعديل ه  ،وتت ألف الوح دات التعليمي ة م ن قط ع
صغيرة من المحتوى التعليمى القائم بحد ذاته والتي يمكن استخدامھا وإعادة استخدامھا في نفس إدارة
نظام التعلم أو في إدارة نظام تعلم آخر .
-٥-٢- ٤القابلية للوصول  :يجب أن يتحقق في الوحدات التعليمية القابلية للوص ول دون مش كالت أو
معوقات فنية  ،ويجب أن تراعى الف روق ف ي تجھي زات حاس بات المس تخدمين أثن اء تط وير الوح دات
التعليمي ة م ن حي ث :ن وع المتص فح  ،ورق م إص داره  ،وم دى ت وافر مش غالت الوس ائط  ،ويج ب أن
يراعى متطلبات الحد األدنى الواجب توافرھا في حاسبات المستخدم  ،و كذلك أن يوض ح بش كل ب ارز
ش روط ومواص فات تش غيل الوح دات التعليمي ة ونظ ام التعل يم االلكترون ي كك ل )مبروك ة المحي رق
.( ٣١ ،٢٠٠٢،

-٣-٤المعايير التربوية المرتبطة بإنتاج البرامج االلكترونية :
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-١-٣-٤تنظيم وبناء العناصر في البرامج اإللكترونية بطريقة تسمح للم تعلم بالحري ة ف ى التفاع ل م ع
العروض ،وذلك بتقسيم المحتوى إلى موضوعات وإنشاء ارتباطات بينھا.
 -٢-٣-٤مراع اة تحقي ق األھ داف التعليمي ة للع رض أثن اء إنتاج ه ،م ن خ الل فاعلي ة أس اليب تق ديم
المعلومات واألسئلة واألنشطة وأنماط التعزيز والتغذية الراجعة ،مع التكامل بين جميع العناص ر عل ى
كل شاشة في العرض لتوصيل معنى أو مفھوم معين إلى المتعلم.
 -٣-٣-٤ت وفير بيئ ة التعل يم التف اعلي ،م ن خ الل س ھولة اس تخدام الم تعلم ألزرار التفاع ل ومعرف ة
وظائفھا في العرض ،ويمكن توضيح وظيفتھا بمجرد إشارة المتعلم بالفأرة عليھا.
-٤-٣-٤المساعدة المباشرة للمتعلم فى إنج از المھ ام التعليمي ة ،وذل ك م ن خ الل تض مين معلوم ات ف ي
البرنامج تقدم المساعدة للمتعلم وتجيب عن استفساراته الخاصة بالمحتوى عند الحاجة.
-٥-٣-٤مساعدة المتعلم على الوصول بنفسه بسھولة إلى المعلومات  ،وذلك من خالل استخدام أشكال
مختلفة من الوسائط لتقديم ھذه المعلومات ،وبساطة مكونات العرض وثرائھا بالمعلومات.
-٦-٣-٤الدق ة ف ى اختي ار وتنظ يم مواق ع ظھ ور المثي رات المتع ددة عل ى الشاش ة ،ون وع الوس ائط
المستخدمة )مثل الفيديو والرسوم الخطية ،والرسوم المتحركة ،والموسيقى ،والصوت(.
 -٧-٣-٤إمكانية سير المتعلم ف ي الع رض ب أكثر م ن نم ط ،م ع اس تخدام أدوات ج ذب االنتب اه ،وتنوي ع
أس اليب ظھ ور واختف اء المثي رات ف ي الع رض ،باس تخدام أفض ل فني ات اإلنت اج لع روض الكمبي وتر
التعليمية.
 -٨-٣-٤مراع اة خص ائص و مواص فات المق ررات التعليمي ة الت ي أع د الع رض خصيص ا ً لھ ا،
والمستويات المعرفية للمتعلمين باختيار المثيرات وإستراتيجيات وفنيات التقديم المناسبة.
-٩-٣-٤ت وفير التفاعلي ة وس رعة التنق ل والتحمي ل واس تخدام األنم اط المختلف ة لخ دمات اإلنترن ت
والبرامج االلكترونية المعتمدة عليھا
-١٠-٣-٤توق ع المش كالت الت ى ق د تواج ه المس تخدمين أثن اء تش غيل الع رض م ن خ الل الكمبي وتر
وافتراض حلول سريعة لھا.
-١١-٣-٤إتاحة أكبر قدر ممكن من حجم وكم التفاعل ) ،(Hyper Interactivityوالتحكم للمتعلم ف ى
الع رض ،مم ا يزي د م ن ف رص المتابع ة المس تمرة للع رض ،ويزي د م ن نش اط الم تعلم أثن اء اس تخدام
العرض الكمبيوتري ،ويقلل من تشتت انتباھه.
 -١٢-٣-٤استخدام بعض أساليب التحريك المتنوعة  ،لتحريك العناصر التي قد تبقى ثابتة فى العرض
لفترة مثل العناوين الرئيسية حتى ال يم ل الم تعلم ،م ع التأكي د عل ى ع دم اإلف راط ف ي اس تخدام أس اليب
اإلبھار التى قد تجذب انتباه المتعلم وإدراكه بعيداً عن المعلومات الرئيسة للرس الة التعليمي ة المقص ودة
من خالل العرض.
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-١٣-٣-٤توظي ف الب رامج المس اعدة لب رامج ت أليف الوس ائط اإللكتروني ة ف ي إج راءات المونت اج
واإلعداد لعناصر العرض ،وإضافة التأثيرات المناسبة إليھا في ض وء المواص فات التعليمي ة للع رض،
مع التأكيد على الجودة للصوت باستخدام أفضل البرامج إلعداد الصوت.
 -١٤-٣-٤سھولة العمل تحت أنواع مختلفة من المواص فات واإلمكاني ات ألجھ زة الكمبي وتر المختلف ة،
بحيث يمكن للمتعلم استخدام البرامج اإللكترونية في أماكن مختلف ة ،وعل ى أجھ زة كمبي وتر متنوع ة
دون أن يتأثر جودة وكفاءة العرض بذلك.
-١٥-٣-٤إمكانية التوظيف للعرض اإللكتروني الذي يج رى إنتاج ه لخدم ة أنم اط متنوع ة م ن التعل يم
)التعلم الذاتى – التعليم عن بعد – التعل يم المفت وح – التعل يم التع اوني(م ع مراع اة المرون ة واإلثرائي ة
والتمرك ز ح ول تلبي ة االحتياج ات التعليمي ة الض رورية إلتق ان ال تعلم ،وذل ك ف ي ض وء بع ض
إستراتيجيات التدريس التى يراعى تضمنھا في العرض الكمبيوتري بطريقة تفاعلية.
 -١٦-٣-٤التنويع في تقديم األج زاء ف ي المق ررات التعليمي ة اإللكتروني ة الكمبيوتري ة ،وتنظ يم شاش ة
الكمبيوتر.
 -١٧-٣-٤اختيار نظم التأليف التى تتناسب مع تحقيق األھ داف التعليمي ة للع رض أو المق رر الدراس ي
الذي يتم إنتاجه.
 -١٨-٣-٤ض رورة مراع اة االعتب ارات الخاص ة بتب اين األل وان والخلفي ات ف ي البرن امج التعليم ي
التفاعلي من خالل الكمبيوتر ،بما يحقق أفضل وضوح لتفاصيل الشاشة بالنسبة للمتعلم.
 -١٩-٣-٤ينبغ ي ظھ ور ع دة نواف ذ عل ى الشاش ة ،م ع ض رورة إحاط ة ك ل عنص ر م ن المثي رات
البصرية على الشاشة بإطارات من الخارج.
 -٢٠-٣-٤التأكيد أثناء إنتاج البرامج اإللكترونية على مبدأ التزامن ف ي ظھ ور المثي رات )المرئي ة –
المسموعة(على شاشة الكمبيوتر خالل تقديم العرض اإللكتروني .

-٤-٤المعايير الفنية إلنتاج برامج التعليم اإللكترونية -:
لق د ت م التوص ل إليھ ا م ن خ الل ع دد م ن الدراس ات واألبح اث الت ي تناول ت أس س ومع ايير تص ميم
البرامج اإللكترونية :
-١-٤-٤المعايير الفنية للتعليق الصوتي )اللغة المنطوقة (
 مراعاة جودة الصوت في التعليق الصوتي بحيث يكون واضحا ً وقويا ً.
 تنوع نغمات الصوت في التعليق الصوتي .
 الصوت القائم بالتعليق يجب أن يكون خا ٍل من عيوب النطق وسالمة مخارج األلفاظ.
 عدم السرعة في نطق الكلمات إلى حد ما أثناء التعليق .
 مراعاة فترات الصمت والحديث للقائم بالتعليق .
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 إمكانية غلق مفتاح التعليق الصوتي  ،وإعادة تشغيله .
 عدم التأخر في نطق التعليق الصوتي .
 مراع اة الت زامن ب ين الص ورة المعروض ة والتعلي ق الص وتي)محم د نع يم ٧٢، ٢٠٠٣،؛
محمود نعيم (١٠٢، ٢٠٠٥،
-٢-٤-٤المعايير الفنية للمؤثرات الصوتية .
 استخدام المؤثر الصوتي كصوت بيني .
 إذا صاحب المؤثر الصوتي تعليق صوتي يجب أن يكون في الخلفية لھذا التعليق .
 أقل شدة من التعليق الصوتي .
 ال يفضل استخدام الصدى مع المؤثرات الصوتية .
 يظھر المؤثر الصوتي ويختفي تدريجيا عندما يكون خلفية .
 يظھر المؤثر بعد ظھور النص إذا صاحبه نص .
 االقتصاد في المؤثرات الصوتية في التغذية الراجعة .
 تثبي ت الم ؤثرات الص وتية ف ي التغذي ة الراجع ة )مص طفى ج ودت ٢٣٢ ، ١٩٩٩ ،؛ خال د
زغلول٧٤ ،٢٠٠٠ ،؛ رضا القاضي  ،خالد زغلول  ٢٧٩ ،٢٠٠٢،؛ ( Elsom,m ,2001,221
-٣-٤-٤المعايير الفنية للموسيقى :
 تستخدم الموسيقى في التعزيز وكخلفية للنص .
 الموسيقى المستخدمة كخلفية للنص تستخدم لربط عناصر الموضوع ببعضھا .
 يخصص لحن مميز لكل موضوع من الموضوعات .
 شدة الموسيقى اقل في حالة التعليق الصوتي .
 عدم ظھور رسالة مھمة على الشاشة أو تقديم أسئلة إال بعد اختفاء الموسيقى .
 ع دم اس تخدام مقطوع ات موس يقية مش ھورة منع ا ً لتش تيت الط الب  ) .عل ى عب د الم نعم، ،
٩٨ ،١٩٩٦؛ ھاني الشيخ  ٢١ ، ٢٠٠١ ،؛ محمد الحسيني (١٧٣، ٢٠٠٥،
-٤-٤-٤المعايير الفنية للصورة في البرامج االلكترونية :
-١-٤-٤-٤المعايير الفنية للصور الثابتة :
 عدم استخدام الصورة التى تحتوى على تفاصيل كثيرة .
 استخدام الرسومات الخطية المسلسلة كبديل عن الصور المتحركة أو لقطات الفيديو .
 استخدام الرسومات الخطية الملونة .
 الحفاظ على وحدة الشكل في الصورة .
 تستخدم الصور الفوتوغرافية إلكساب النص المزيد من الواقعية .
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 الصورة تبرز خصائص موضع التعلم .
 عدم المبالغة في حجم الصورة .
 الجمع بين الصورة الفوتوغرافية والرسومات التعليمية إليضاح مفھوم جديد .
 توضع الرسومات في وضع افقى كلما أمكن .
 تستخدم زاوية التصوير األمامية عندما يكون محتوى الصورة أفقيا ً .
 تستخدم زاوية التصوير الجانبية عندما تحتوى الصورة على مجسمات .
 تتضمن الصورة الثابتة عناصراً قليل ًة ال تزيد عن )  ( ٥عناصر .
 تخلو الصورة الثابتة من االنعكاسات الضوئية .
 تستخدم الزاوية المستوية عند تصوير مھارة أداء في الصورة .
 مراعاة السعة التخزينية لملفات الصور الثابتة .
 تخزين الصور الثابتة بامتدادات مختلفة .
 تجنب استخدام الصور ذات الدرجات الرمادية .
 تجنب استخدام الفالتر الملونة في الصورة .
 التعليق المصاحب للصورة على نفس الصفحة الخاصة بھا .
 استخدام أس اليب تمي ز الص ورة ) .عل ي عب د الم نعم ٩٩ ،١٩٩٦ ،؛ نبي ل ج اد عزم ي ٧، ٢٠٠١ ،؛
عبد اللطيف بن الصفي الجزار ( ٣٦٤ ، ٢٠٠٠

-٢-٤-٤-٤المعايير الفنية للرسوم والصور المتحركة :
 تستخدم للتعبير عن األشياء المتحركة أو المتغيرة .
 يفضل أن يكون مع الرسم أو الصورة تعليق صوتي على محتوى .
 عدم المبالغة في استخدام اللون داخل الصورة أو الرسومات المتحركة .
 مالئمة حجم الصورة للواقع بقدر اإلمكان .
 محاكة الواقع داخل حركة الصورة .
 إعادة الحركة أكثر من مرة للطالب .
 تستخدم الزاوية المستوية عند تصوير لقطات متحركة .
 مناسبة إضاءة الصورة المتحركة .
 الصورة المتحركة يصاحبھا صوت يعبر عن مضمونھا .
 الصورة المتحركة يصاحبھا خط داكن عريض .
 التعليق المكتوب للصورة المتحركة باللغة العربية .
)(Hillman, D,1998
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-٥-٤-٤المعايير الفنية للقطات الفيديو :
 تجنب التصوير من منظور غير مألوف .
 استخدام اللقطات المقربة في التصوير .
 استخدام السرعة الطبيعية لعرض الفيديو .
 عدم استخدام الفالتر أثناء التصوير .
 جعل حركات الكاميرا حركات طبيعية ومنطقية .
 دمج التعليق الصوتي مع الفيديو .
 تحدد نافذة لعرض الفيديو بحيث تكون الصورة واضحة .
 توضيح عدد ملفات الفيديو المستخدمة مع كل عنصر .
 إمكانية العرض ألكثر من مرة لملف فيديو معين .
 سھولة الخروج من نافذة الفيديو .
 استخدام الزاوية المستوية الذاتية عند تصوير أداء المھارة .
 استخدام اللقطات المتوسطة لالنتقال بين اللقطات الطولية والقريبة .
 اس تخدام أس لوب الحرك ة المتداخل ة للك اميرا  ،والعدس ة عن د تعل م الجان ب المعرف ي الم رتبط
بالمھارة
 استخدام أسلوب القطع والمزج عند االنتقال من لقطة لجسم إلى رسم خطى .
 مراعاة المساحة التخزينية لملفات الفيديو .
 تحميل برامج تشغيل ملفات الفيديو .
 التحكم في مدة عرض الفيديو من خالل لوحة التحكم .
 ع رض الفي ديو ف ي ناف ذة مس تقلة ) ص الح ب ن موس ى الض بيان ١٤٧، ١٩٩٩ ،؛ محم د
الحسيني ١٧٦ ، ٢٠٠٥،؛ (Villamil,J. Molina.L.,1996,90
-٦-٤-٤المعايير الفنية لتصميم شاشات البرامج االلكترونية :
 سھولة الدخول إلى البرنامج االلكتروني وكذلك الخروج منه .
 الخروج من شاشة فرعية إلى القائمة الرئيسة بطريقة سھلة .
 الرجوع إلى الشاشة السابقة أو الموضوع السابق من أجل مراجعتھا .
 التحكم في االنتقال إلى االختبار النھائي دون المرور على جميع الوحدات .
 فتح االرتباطات المختلفة بسھولة .
 في حالة تعلم مھارات الحاسب يمكن فتح البرامج التطبيقية والرجوع لشاشة البرنامج بيسر .
 تحتوى الشاشة على وسائل وأدوات مساعدة للطالب أو المستخدم .
٧٣

الفصل الثاني –المحور الثاني-المعايير والجودة

 التحكم في معدل عرض المعلومات طبقا لسرعة المستخدم.
 التحكم في عرض البدائل للمحتوى حسب رغبة المستخدم .
 تحديد توقيت عرض للشاشات الخاصة بالمحتوى حسب رغبة المستخدم .
 تحديد توقيت لعرض السؤال على شاشة األسئلة .
 تحقيق االتزان داخل تصميم الشاشة .
 التركيز على الرسومات أكثر من النصوص في تصميم الشاشات .
 الجمع بين النص والصورة في الصفحة الواحدة .
 استخدام أكثر من تصميم للشاش ة م ع الحف اظ عل ى االتس اق ب ين الشاش ات الت ى ت ؤدى وظيف ة
واحدة .
 استخدام أكثر من نافذة في نفس الصفحة الستغالل مساحة الصفحة .
 مالءم ة حج م ناف ذة ع رض الفي ديو أو الرس وم المتحرك ة بالنس بة لحج م الشاش ة حت ى يتحق ق
وضوح الصورة والتخزين األقل.
 استخدام أساليب التمييز لوضع العنصر المراد في بؤرة اھتمام المتعلم .
 استخدام الصورة واألشكال المألوفة.
 االعتماد على الفارة أكثر من االعتماد على لوحة المفاتيح .
 التعبير عن جميع العمليات برموز وأشكال .
 ال يفضل استخدام النوافذ المتداخلة ألداء أكثر من وظيفة في وقت واحد .
 تنسيق العناصر على سطح الشاشة بشكل منطقي ومألوف .
 الوقت المستغرق لفتح الشاشة يكون مناسبا .
 استخدام أسلوب الشاشة المقسمة عند تعل م المف اھيم ).ص الح ش اكر ١٤٧-١٤٦ ، ٢٠٠٤،؛
محمد الحسيني ( ١٧٦ ،٢٠٠٥،
-٧-٤-٤المعايير الفنية لأللوان في البرامج االلكترونية :
 استخدام األلوان بطريقة وظيفية داخل البرامج االلكترونية .
 الربط بين العناصر المتشابھة باستخدام لون واحد .
 استخدام اللون لتمييز عناصر معينة لتركيز االھتمام عليھا .
 التباين بين األلوان المتجاورة .
 عدم استخدام األلوان الصارخة .
 تجنب استخدام األلوان التي تسبب العلمى اللوني في شاشات التفاعل .
 استخدام األلوان الطبيعية والمتعارف عليھا .
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 استخدام األلوان في الحركة بطريقة مناسبة .
 تجنب نقص التباين اللوني .
 تجنب الزيغ اللوني )محمد الحسيني .(١٧٨ ،٢٠٠٥،
-٨-٤-٤المعايير الفنية للنص داخل البرامج اإللكترونية:
 احتواء الشاشة على قدر أقل من النصوص .
 تجنب استخدام السطور القصيرة .
 الجمع بين النص والصورة على نفس اإلطار .
 الحرص على وضوح المعنى للنص .
 جعل العبارات المرتبطة ببعضھا متقاربة على الشاشة .
 استخدام الحروف ذات الحواف الملساء.
 استخدام اللغة العربية في الشاشات الرئيسة .
 حجم الخط للنص المكتوب بنط .١٦
 التدرج في عرض محتويات اإلطار لتتمشى مع ادارك المتعلم .
 استخدام نمط واحد من الخط لمحتوى معين .
 تستخدم خطوط داكنة وعريضة في الكتابة المصاحبة للصورة المتحركة .
 استخدام أساليب تميز النص .
 التعبير عن المعنى بأقل عدد من الكلمات .
 مراع اة ل ون الشاش ة بحي ث يك ون متناس با م ع ل ون ال نص المكت وب ،ويفض ل الكتاب ة ب اللون
األبيض على أرضية ،سوداء أو العكس.
 مراعاة طول السطر وذلك لوجود عالقة بين طول السطر واإلجھاد البصري للمتعلم.
 تغيير حجم البنط للنص واستخدام النص المبھر مثل وضع بع ض الكلم ات ف ى ش كل وم يض،
أو جعلھا أشد إضاءة من النص المكتوب
 يراع ى ع دم اإلف راط ف ي اس تخدام األل وان وأحج ام الخط وط ،ألن ذل ك س وف يرب ك الم تعلم
ويش تت انتباھ ه مم ا ي ؤثر بالس لب عل ى اس تقباله للمحت وى التعليم ي المق دم إلي ه ) إري ك ھوليس ينجر،
 ٧٠ - ٦٠ ،١٩٩٥؛ إيم

ان ص

الح ال

دين ١٢ ،١٩٩٨ ،؛ إب

Lsaacs,G,1999,64-66
-٩-٤-٤المعايير العلمية للبرامج اإللكترونية :
 تحديد الموضوعات الرئيسة وأبعادھا .
 تحديد التعميمات والتفاصيل .
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 يعد المحتوى على مستويات مختلفة من حيث الصعوبة والتعمق .
 تبنى البرامج اإللكترونية حول مفاھيم ومھارات وقيم قابلة للتعميم .
 تنقسم المفاھيم والمھارات بدورھا إلى مفاھيم ومھارات فرعية .
 ترتبط مكونات الموضوعات الرئيسة وفق األقل صعوبة ثم األكثر صعوبة .
 ھناك اتساق داخلي بين المفاھيم واألھداف وأنشطة التعلم في البرنامج اإللكتروني .
 تصمم األنشطة التعليمية بحيث تتيح للمتعلم االختيار من بينھا بسھولة .
 تختار األنشطة التي تتالءم مع نوع المحتوى العلمي ونوع الھدف .
 ض رورة مراع اة الت وازن ف ي توزي ع أنش طة ال تعلم عل ى المس تويات المعرفي ة والمھاري ة
والوجدانية .
 استخدام أساليب التقييم في تقييم مدى تمكن المتعلم من األھداف الموضوعة .
 تتماشى المادة المضمنة بالمحتوى مع الھدف العامة للبرنامج .
 تحقق المادة المضمنة بالمحتوى التعلم بسھولة ويسر .
 تتماشى المادة مع االتجاھات العالمية المعاصرة .
 تتوافق المحتوي ات المختلف ة للبرن امج اإللكترون ي م ع متطلب ات المرحل ة التعليمي ة واحتياج ات
المتعلمين .
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المحور الثالث  :برامج التعليم اإللكترونى وتنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين .
إن التنور العلمى أصبح مطلبا ً رئيسا ً يجب تنميته لدى المعلمين  ،وأفراد المجمتع بص فة عام ة ،
ومعلم العلوم بصفة خاصة  ،ومع تغير وسرعة تطور المعرفة أصبحت الحاجة ماسة إلى قي ام الھيئ ات
التربوي ة والتعليمي ة المختلف ة بنش ر آلي ات التن ور العلم ى ب ين االف راد  ،ونتيج ة لت راكم العل م والمعرف ة
وطبيعة األدوار التى يقوم بھا معلم العلوم وطبيعة العصر الحالى وتحدياته  ،التى فرضت على كليات
ومعاھد إعداد المعل م ض رورة وس رعة البح ث ع ن وس ائل وأس اليب حديث ة لتنمي ة التن ور العلم ى ل دى
الط الب المعلم ين  ،وتمك ين الطال ب المعل م م ن الحص ول عل ى المع ارف والمعلوم ات م ن مص ادرھا
المتعددة  ،فالطالب المعلم أن لم تكسبه برامج اإلعداد أبعاد التنور العلمى فلن يستطع تنميته لدى طالبه
.

-١الثقافة العلمية و التنور العلمي :
و ُتع رف الثقاف ة العلمي ة عل ى أنھ ا "الق در م ن المع ارف والمھ ارات واالتجاھ ات نح و المش كالت
والقضايا العلمية ومھارات التفكي ر العلم ى الالزم ة إلع داد الف رد للحي اة اليومي ة الت ى تواجھ ه ف ى بيئت ه
ومجتمعه" )محمد صابر سليم (١٩٩٣،
و الثقاف ة العلمي ة ھ ى " الق در المناس ب م ن المع اف والمھ ارات واالتجاھ ات العلمي ة وق درات
التفكير العلمى الالزمة لمعلم العلوم حتى يستطيع التعامل بذكاء مع ذاته واألشياء المحيطة به واألحداث
البيئية ومشكالت الحياة اليومية واتخاذ القررات المناسبة بشأنھا")عبد الرحيم سالمة (٨٩ ،٢٠٠٢ ،
ويعرفھ ا الباح ث بأنھ ا المع ارف والمف اھيم العلمي ة الت ى تس اعد الف رد عل ى التفاع ل م ع المجتم ع
والبيئة من حوله وتشكل فكر واتجاه األفراد فى تناولھم للقضايا والمشكالت العلمية .
وعرف ت الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق الت دريس  ١٩٩٠التن ور العلم ى عل ى أن ه "المعرف ة
والعادات الذھنية المرتبطة بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا التى يج ب أن يحص ل عليھ ا ك ل ف رد بع د
أتمام الدراسة االبتدائية والثانوية ).فريق من الباحثين (١٣٣ ،١٩٩٠،
و ُيعرف التنور العلمى بأنه" القدر من المعرف ة العلمي ة األساس ية ف ى مج ال العل وم واالتجاھ ات
العلمي ة وفھ م العل م وت اريخ العلم اء وإدراك العالق ات المتبادل ة ب ين العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع  ،م ع
الوعى بالقضايا البيئية المرتبطة ب األخالق والق درة عل ى ممارس ة عملي ات االستقص اء والتفكي ر العلم ى
واتخاذ القررات السليمة باالعتماد على مصادر المعلوم ات الموث وق بھ ا فيم ا يواجھ ه الف رد م ن قض ايا
ومشكالت فى بيئته ومجتمعه ") .محسن فراج (١٩٩٦،
ويع رف ض ياء مط اوع التن ور بأن ه "الترجم ة الوظيفي ة للق در المكتس ب م ن المخ زون التراث ى
العلم ى والتكنول وجى ترجم ة فاعل ة ف ى س لوك األف راد قائم ة عل ى ال تفھم المس تنير لم ا ت م اكتس ابه م ن
معارف وينعكس على وجدانھم وسلوكھم ويساعدھم على التعام ل اآلم ن م ع المواق ف الحياتي ة ويمك نھم
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من التفكير بمھارة فيما يواجھھم من مشكالت وي دفعھم إل ى الس عى ال دائم لالرتق اء بمس توى الحي اة فھ و
تفعيل للثقافة فى شخصيات وحياة األفراد ")ضياء الدين مطاوع (١٩٩٩،
ويع رف التن ور العلم ي بأن ه":ق در م ن المع ارف والمھ ارات واالتجاھ ات يتص ل بالمش كالت
والقض ايا العلمي ة والرياض ية والتكنولوجي ة ،وق درات ومھ ارات التفكي ر العلم ي الالزم ة إلع داد الف رد
للحياة اليومية التي تواجھه في بيئته ومجتمعه").احمد النجدى وآخرون ( ٥٨ ،٢٠٠٢،
و ُيعرف التنور العلمى عن طريق وصف الشخص المتنور علميا بأنه " القادر عل ى ام تالك ق دراً
من المعرفة المتكاملة والقدرة على تحصيل المعرفة م ن مص ادرھا العدي دة وإختي ار المناس ب منھ ا مم ا
يساعده على التفسير والتنبؤ ،واتخاذ القرارا المناسب بشأن ما يواجھه من مواقف ومشكالت فى مجتمع
سريع التغير" )السيد شھده (٦ ،٢٠٠٢،
إن التنور العلمى مجموعة من المفاھيم العلمي ة والفلس فية والتاريخي ة الت ى تس اعد عل ى تك وين
وجھات نظر واتجاھات حول القضايا والموضوعات العلمية المختلفة من حولنا وبنا ًء على ذلك .
 ال يعنى التنور العلمى التخصص الدقيق فى جميع جوانب العل م ب ل فھ م عملي ات العل م المختلف ة
والتخصص فى مجال معين وتفھم المجاالت األخرى فى عالقتھا مع بعضھا .
 التن ور العلم ى ال يعن ى التع رف عل ى ج ذور العل وم المختلف ة ولك ن ام تالك الف رد للمع ارف
األساسية والمفردات العلمية التى تمكنه من التجاوب مع المستجدات العلمية .
 لو استطاع الشخص أن يفھم موضوعات مثالً عن الطاق ة النووي ة مث ل فھم ه لموض وعات ع ن
الرياض ة أو التل وث م ن الت ى تنش ر ف ى الص حف اليومي ة يوص ف بأن ه مثق ف علمي ا
)(Hazen,R,M,2002
بينما يرى ) (Murcia, K.,أن التنور العلمي "يعني بوضوح المعرفة و االھتمام والثقة والرغب ة
واالستعداد الستخدام معلوماتنا العلمية بطريقة ھادفة وذات داللة في المواق ف اليومي ة ،وق د يش مل ھ ذا
استخدام العلوم كأداة لالستعالم واالستكشاف بغرض التعلم والحصول على المعلومات أو المس اھمة ف ي
حل المشكالت كما أنه يستلزم أيضا ً تفكيراً ناقداً ومتعمقا ً في استخدام العلوم في المواقف االجتماعية "
(Murcia, K., 2005,40-42).
وبالنظر إلى تعريف ات ك ل م ن التن ور العلم ى والثقاف ة العلمي ة وتحليلھم ا يتض ح ع دم التع ارض
ش كالً وموض وعاً ،فالمص طلحات ترجم ة لمص طلح واح د ف ى اللغ ة اإلنجليزي ة ھ و

scientific

 literacyواستخدمه العدي د م ن الب احثين للدالل ة ع ن نف س الش ىء وھ و ام تالك الف رد لق در مع ين م ن
المعارف العلمية والمھارات واالتجاھات العلمية التى تمكنه من التعامل مع مشكالت بيئته ومجتمعه .
ومن الدراسات التى حاولت البحث فى مفھوم الثقافة العلمية والتنور العلمى دراس ة ھ دفت إل ى
فحص مستوى الثقافة العلمية لدى الطالب المعلمين وتكونت عين ة الدراس ة م ن  ٢٠طالب ا ً  ،وت م تجمي ع
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البيان ات م ن خ الل المھ ام واألنش طة التعليمي ة الت ى تعلق ت ب العلم والتكنولوجي ا والمجتم ع وك ذلك م ن
خ الل المق ابالت المقنن ة ب ين الباح ث والط الب المعلم ين  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أن الط الب
يمتلكون مستوى عاليا ً من الفھم المعاصر لطبيعة الثقافة العلمية والتى ركزت على المعرفة العلمي ة فق ط
ولم تتطرق لمستويات الثقافة العلمية األخرى )(Macarglu,A,E,2004
وفى دراسة أجريت عام  ٢٠٠٤تتناولت بعض األبع اد المتنوع ة للثقاف ة العلمي ة كالبع د األخالق ى
وبع د اتخ اذ الق رار وأش ارت الدراس ة إل ى أن معلم ى العل وم يمتلك ون مع اني متع ددة لمفھ وم الثقاف ة
العلمي ة وال يوج د اتف اق عل ى تعري ف واح د للثقاف ة العلمي ة  ،وحاول ت الدراس ة تق ديم وط رح بع ض
الب راھين والحج ج الت ي توض ح مفھ وم الثقاف ة العلمي ة  ،واس تعانة بم ا ورد م ن مع ايير متعلق ة بالتربي ة
العلمية التى تھدف إلى تنمية الثقافة العلمية ومن خالل الدراسة تم التعرف على مفھوم الثقافة العلمي ة
على أنھا تتطلب على األقل توافر القدرة على اتخاذ القرارت العلمية تجاه القضايا العلمي ة واالجتماعي ة
وتكوين االتجاھات المناسبة تجاه القضايا األخالقية وتكوين وجھات نظر حول تلك القضايا
)(Troy D,S,2004,39-48
ويعرف الباحث التنور العلمى بأنه ألمام واكتساب الفرد للمع ارف  ،والمف اھيم  ،والمص طلحات ،
وتكوين العادات اإليجابية نحو البيئة وقضاياھا  ،وتق دير العل م والعلم اء  ،وتك وين وجھ ات نظ ر ح ول
القض ايا والمش كالت االخالقي ة  ،واأللم ام بالمس تحدثات العلمي ة والتكنولوجي ة  ،والق درة عل ى اتخ اذ
القرارات العلمية المناسبة باألعتماد على مصادر المعرفة المناسبة  ،والوعى العلم ى والح س األخالق ى
والمي ول واالتجاھ ات العلمي ة المالئم ة لطبيع ة التخص ص  ،ومتوافق ة م ع متطلب ات المھن ة وخص ائص
العصر .

-١-١خصائص التنور العلمى :
-١-١-١صعوبة تحديد مفھوم التنور العلم ى بش كل مطل ق  ،وص عوبة تحدي د مواص فات الف رد المتن ور
علميا حيث تختلف مواصفاته وفقا لعمر الفرد كما تختلف من نظام تربوى آلخر ومن بلد آلخر .
-٢-١-١باتت ضرورة حتمية للمواطن العادى فى أى مجتمع حت ى يمكن ه مس ايرة العص ر ومواكب ة م ا
يدور حوله .
-٣-١-١يلزم لتحقي ق التن ور العلم ى ل دى األف راد وق ت طوي ل ف التنور العلم ى يتمي ز بالتت ابع والش مول
والتكامل  ،وال يتوقف عند مس توى أو مرحل ة معين ة ول ذلك ال يس تطيع معل م واح د أن يع د فرداًمس تنير
علميا ً ولكن يتطلب ذلك تضافر جھود كل المعلمين والمؤسسات التعليمي ة والتربوي ة غي ر النظامي ة مث ل
وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية وغير ذلك .
-٤-١-١ال يتحقق التنور العلمى من خالل تدريس عدد من الموضوعات أو من خ الل ت دريس مق رر
لكن الفرد عندما يكتسب بعض الخب رات العلمي ة فإنھ ا تض اف إل ى المخ زون المعرف ى لدي ه  ،وبالت الى
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يحرز بعض التقدم فى الثقافة العلمي ة وع ن طري ق ھ ذا التت ابع يك ون نس يجا متك امال م ن المعرف ة ال ذى
يؤثر بدوره فى تشكيل البناء الوجدانى للفرد الذى يمثل رص يداً وقاع دة للس لوك اإلنس انى نح و المعرف ة
والتنور بشكل عام .
-٥-١-١من المعروف أن العلم بناء تراكمى  ،وفى حالة تطور وتغيي ر مس تمرين  ،ول ذلك ف إن ص فات
الف رد المس تنير علمي ا تتغيي ر بالض رورة بتغي ر ال زمن فإتق ان الف رد للمھ ارات األساس ية ف ى الق راءة
والكتابة والحساب فى العصور القريبة كانت كافية لتصف الفرد بأنه مستنير علمي ا  ،وف ى ذل ك العص ر
أص بحت تل ك المھ ارات ال تف ى بحاج ات الف رد وال تؤھل ه لممارس ة دوره ف التطورات العلمي ة تس تلزم
صفات معينة فى الفرد المتنور علميا ً  ،كما أن التغيرات التى تحدث فى المجتمع من حيث طبيعة الحي اة
والقيم والعادات والمشكالت تؤثر فى عناصر الثقافة العلمية لألفراد .
-٦-١-١التنور العلمى ليس حكراً على المشتغلين بالعلم فقط  ،بل ھو مطل ب حض ارى لك ل الم واطنين
 ،وبدونه ال يستطيع الفرد متابعة الكثير من التغيرات والتطورات التى تحدث فى بيئته وعالم ه وبالت الى
ال يمكنه أن يشارك بفاعلية فى قضايا بيئته ومجتمعه .
-٧-١-١ليس مسئولية منھج دراسى محدد ويمكن تحقيقه م ن خ الل المن اھج بص فة عام ة والعم ل عل ى
دمج الخبرات والموضوعات العلمية فى محتوى تلك المناھج وفقا لطبيعة تلك المختويات .
-٨-١-١التنور العلمى متعدد المجاالت واألبعاد والمستويات فتحقيق ه يتطل ب إكس اب الم واطن الع ادى
ق دراً مناس با ً م ن الخب رات ف ى كثي ر م ن المج االت والموض وعات المرتبط ة ب العلوم  ،ل يس فق ط عل ى
مستوى البعد المعرفى  ،بل أيضا ً على مستوى البعد المھارى و الوجدانى والع اطفى والبع د االجتم اعى
والبع د األخالق ى وبع د اتخ اذ الق رار )الس يد ش ھده ، ١٦ ،٢٠٠٢،م اھر اس ماعيل ص برى  ،ص الح
توفيق (٢٧ ،٢٠٠٥،

-٢-١صفات الشخص المتنور علميا :
 -١-٢-١يفھم العالقات المتبادلة بين الحقائق والمعارف والنظريات.
-٢-٢-١يقدر قيمة العلم فى حياتنا اليومية .
-٣-٢-١يتفاعل مع المعلومات والمعارف المستحدثة فى الصحف والكتب العلمية.
-٤-٢-١يكتسب االتجاھات العلمية الموجبة نحو العلم ويطبقه فى الحياة اليومية.
-٥-٢-١ال يكتفى بالتخصص العلمى ال دقيق ف ى مج ال واح د بمعن ى التع رف عل ى العالق ات المتبادل ة
بين مجال التخصص والمجاالت األخرى .
-٦-٢-١يكون وجھات نظر حول الموضوعات المختلفة التى يتعرض لھ ا )اجتماعي ة –علمي ة-اخالقي ة
–مشكالت حياتية(.
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-٧-٢-١يدرك الوسائل والعالق ات األساس ية الت ي يعتم د فيھ ا العل م والرياض يات والتكنولوجي ا الحيوي ة
بعضھا على بعض؛ وذلك نظراً ألن معرفة ذلك تزداد أھمية في حياتنا يوما ً بعد يوم.
-٨-٢-١يكون لديه العادات الذھنية التي تساير التفكير العلم ي ،والت ي تس اعد عل ى اس تخدامه ف ي العل م
وفي الحياة بصفة عامة ،واالشتراك في نشاطات المجتمع.
-٩-٢-١يكون قادراً على التعرف على المفاھيم العلمية الشائعة فى مجتمعه .
-١٠-٢-١يستطيع أن يسأل وكذلك يجيب على بعض األسئلة المتعلقة بالظواھر العلمية فى بيئته .
-١١-٢-١يكون قادراً على تفسير العالقات المتداخلة بين العلم والتكنولوجيا.
-١٢-٢-١يكون قادراً على القراءة وفھم المقاالت عن العلوم في المجالت والصحف الشعبية ،ويش ترك
في المناقشات االجتماعية حول صحة أو صدق االستنتاجات.
-١٣-٢-١يك ون مس تعداً وق ادراً عل ى َتع رُّ ف مص ادر ال تعلم  ،م ع الق درة عل ى ال تعلم ال ذاتي وال تعلم
المستمر.
-١٤-٢-١يكون قادراً على استخدام ما لديه من معارف علمية ،وقيم في اتخاذ قرارات يومية مسئولة.
 -١٥-٢-١يكون قادراً على ممارسة أنواع التفكير ومھاراته فى المواقف الحياتية المختلفة .
-١٦-٢-١يميز بين ال دليل العلم ي وال رأي الشخص ي ،وي درك أص ول العل م ويفھ م أن المعرف ة العلمي ة
ليست نھائية وعرضة للتغير عند توافر األدلة.
-١٧-٢-١يفھم طبيعة التكنولوجيا وأھم مميزاتھ ا  ،ومظاھرھ ا  ،م ع الق درة عل ى التعام ل م ع األجھ زة
والتقنيات التعليمية.
-١٨-٢-١ينمى قدراته ومعلوماته باستمرار من خالل الوسائل واألساليب المتاحة .
-١٩-٢-١يفھم طبيعة الرياضيات والمھارت الرياضية األساسية مع القدرة على حل المشكالت اليومي ة
واستخدام الرياضيات فى فھم العالقات العلمية .
 -٢٠-٢-١تت وافر لدي ه الع ادات والعملي ات العقلي ة الت ى تتمش ى م ع التفكي ر العلم ى وتس اعده عل ى
األشتراك فى أنشطة المجتمع واألسھام فى حل مشكالته .
-٢١-٢-١يدرك األنشطة البشرية ذات األبعاد العلمية والفكرية والوجدانية والفنية والجمالية
-٢٢-٢-١يل م بطبيع ة التخص ص ال ذى يعم ل ب ه ويكتس ب ق دراً م ن المع ارف والمف اھيم والعالق ات
التبادلية فيما بينھا ) .خليل يوسف واخرون ٦٠ ١٩٩٦،؛ مدحت النمر ٥٥- ٤٣ ،١٩٩٧،؛ م اھر إس ماعيل ص برى ومح ب
الرافعى ٤ ،٢٠٠٠،؛ عبد السالم مصطفى عبدالسالم ٣٢٦ ،٢٠٠١،؛ مجدي رجب إسماعيل (٤٩٨-٤٦٧ ،٢٠٠٥،
)( Hur,S,J., 2003,407-416; Trowbridge, L. ,2004,342; Murcia, K. ,2005,40-42

-٣-١أبعاد التنور العلمى -:
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بعد االطالع على عدد األبحاث والدراسات واألدبيات التى تناولت أبعاد التنور العلمى يالحظ أن
ھناك اتفاقا ً عاما ً فيما بينھا حول مجموعة من األبعاد وھى كالتالى :
 فھم طبيعة العلم وخصائصه وعملياته .
 األتجاھات الموجبة نحو العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتھما فى الحياة .
 تقدير دور العلم والتكنولوجيا فى خدمة المجتمع والعالقة المتبادلة بينھم .
 القدرة على استخدام عمليات العلم لحل المشكالت واتخاذ القرارات اليومية.
 القدرة على إصدار القررات واألحكام القيمية فى القضايا االجتماعية ذات الص لة بالجوان ب العلمي ة
.
 مھارات عمليات العلم التى تسمح للفرد باالشتراك فى العم ل ف ى وق ت الف راغ وف ى المجتم ع بوج ه
عام .
 فھم الفرد لبيئته نتيجة لدراسة العلوم .
 المحتوى العلمى من حيث تفھم الحقائق والمفاھيم األساسية لموضوعات العلوم مما يساعد الفرد فى
فھم الظواھر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية .
 استنتاج عمليات العلم .
 التطور التاريخى األجتماعى للعلم .
 فھم المباديء والمفاھيم الكبرى والعامة في العلوم.
 فھم عمليات األستقصاء العلمي.
 فھم التطور التاريخي للمفاھيم العلمية.
 اتخاذ القرارات السليمة في القضايا العلمية المتعلقة بالحياة والمجتمع .
 تطبيق المعرفة العلمية لحل المشكالت اليومية .
 االتجاھات والميول والقيم العلمية  ).نبيل فض ل ١٩٩٨،؛ محم د ص ابر س ليم وبيت ر ج ام  ١٣١ ، ١٩٩٩ ،؛
إحسان خليل األغاوجمال الزعانين (Murcia, K. ,2005 ; Lee.O.,1997,210-220 ) (٢٠١-١٦٣ ،٢٠٠٠،

ومن ناحي ة أخ رى يح دد آخ رون أبع اداً أخ رى للتن ور العلم ى  ،والت ى ي رى الباح ث أنھ ا أبع اد
ش املة نظ راً الحتوائھ ا عل ى كاف ة األبع اد الس ابقة  ،وتض منھا كاف ة العناص ر الفرعي ة لتل ك األبع اد ،
وتأسيسا ً على ذلك وتماشيا ً مع طبيعة البحث الحالى فقد تناول الباحث األبعاد التالية للتنور العلم ى وھ ى
البعد )المعرفى -الوجدانى -االجتماعى -االخالقى  -اتخ اذ الق رار ( ،و س وف يرك ز الباح ث عل ى تل ك
األبعاد بشىء من التفصيل فيما يلى :
)إيمان الرويثى  ٨٣-٧٨ ، ٢٠٠٠ ،؛  ٥٢ -٤٩؛ كمال زيتون ٤٠٧-٤٠٦ ،٢٠٠٤ ،؛ محى الدين الشربينى،
١٣٩-١٢٢ ، ٢٠٠٤؛ ماھر إسماعيل صبرى وصالح توفيق ( ٨٥-٧٧ ، ٢٠٠٥،
)(harlen,w.,2001, 49 ; Carlos,F, et al ,2002,39 ; Edith,y,2005,12
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 -١-٣-١البعد المعرفي Cognitive Dimension :
ويشمل ھذا البعد على المعلوم ات والمع ارف الت ي ينبغ ي تزوي د الف رد بھ ا ح ول مج االت التن ور
العلم ي ،حي ث تض م ھ ذه المعلوم ات وتل ك المع ارف  :حق ائق  Factsومف اھيم ، Concepts
ومص طلحات  ،Terminologyومب ادئ ) تعميم ات ( )(Generalizations

Principles

،

وق وانين  ،Lawsونظري ات .Theoriesويك ون ذل ك عل ى مس تويات عقلي ة عدي دة مث ل :الت ذكر أو
المعرف ة

 ، Knowledgeوالفھ م أو اإلس تيعاب ،Comprehensionوالتطبي ق ،Application

والتحليل ،Analysisوالتركيب

 ،Synthesisوالتقويم . Evaluation

وأجريت دراسة ھدفت إل ى التحق ق م ن ال دور ال ذى تعلب ه الب رامج اإللكتروني ة ف ى زي ادة فھ م
الطلبة للمفاھيم العلمية وأثر ذلك على اتجاھاتھم نحو العلوم ومقارن ة تق ديم المحت وى بواس طة الب رامج
اإللكترونية وتقديمه بالطريقة التقليدية مثل المحاضرة والمناقشة  ،و أشارت النت ائج إل ى دور الب رامج
اإللكتروني ة ف ى تحس ين فھ م الطالب ات لموض عات التك اثر ف ى النبات ات والحيوان ات واتجاھ اتھن نح و
دراسة العلوم بالمقارنة بالمجموعة الضابطة  ،مما يظھر األثر اإليج ابى الس تخدام الب رامج اإللكتروني ة
فى تكوين اتجاھات إيجابية نحو العلوم ودراستھا) (Soyibo,k ,Hudson,A.,2000,191-200
وكذلك تمت دراسة ھدفت إلى التعرف على مستوى الجانب المعرف ى للثقاف ة العلمي ة ل دى ط الب
الصف األول الثانوى  ،والتعرف على أثر التخصص والتحصيل الدراسى فى مستوى الجانب المعرف ى
للثقاف ة العلمي ة  ،وتوص لت الدراس ة إل ى ت دتى مس توى الجان ب المعرف ى ف ى الثقاف ة العلمي ة ،وأوص ت
الدراسة فى ضوء النتائج بضرورة توفير فرص كافية للطلبة لممارسة وتوظي ف المعرف ة العلمي ة الت ى
يمتلكونھا وتدريب المعلمين على تق ديم العل م م ن خ الل مش كالت وقض ايا اجتماعي ة وبيئي ة  ،واالھتم ام
بوضع خطط لمساعدة الطالب على توظيف معارفھم فى سياق الحياة )من زر ع ارف س ليمان (٢٠٠٠،
.
وأجرى س يجل وفوس تر  siegle & foster.2000دراس ة اس تھدفت التع رف عل ى ت أثير ب رامج
الوسائط المتعددة على تحصيل الطالب فى المرحلة الثانوية فى علم الفيس يولوجى واس تخدمت الدراس ة
المنھج التجريبى  ،وتكونت عينة الدراسة م ن  ١٠٠طال ب  ،ت م تقس يمھم إل ى مجم وعتين  ،المجموع ة
األول ى اس تخدمت الكمبي وتر وبرامج ه التطبيقي ة م ع ع روض الوس ائط المتع ددة لش رح تل ك الوح دة
)برن امج  ( power pointبينم ا اس تخدمت المجموع ة الثاني ة طريق ة المحاض رة والع رض العمل ى ،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مس توى التحص يل المعرف ى ل دى المجموع ة الت ى درس ت باس تخدام
الكمبيوتر ووسائطه عن المجموع ة الت ى درس ت بالطريق ة التقليدي ة  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة بن اء
من اھج الكتروني ة معتم دة عل ى الوس ائط المتع ددة ف ى ت دريس مق ررات العل وم المختلف ة) Siegle
.( .D,Foster,T,2000
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وتمت عام  ٢٠٠٠أيض ا ً دراس ة ھ دفت التع رف عل ى م دى فھ م الط الب لمف اھيم الثقاف ة العلمي ة
والعالق ة ب ين الثقاف ة العلمي ة والتحص يل األك اديمى  ،وق د ح دد ت الدراس ة أبع اد الثقاف ة العلمي ة ف ى :
تحديد المفاھيم العلمية الوظيفية وعل وم الحي اة وعل وم الفض اء واألرض  ،واكتش اف العل وم ف ى حياتن ا ،
والعالق ة ب ين العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع ( وت م بن اء مقي اس الثقاف ة العلمي ة ف ى ض وء تل ك األبع اد
وتض من المقي اس المف اھيم التالي ة  :الح رب البيولوجي ة  ،وطبق ة األوزون  ،والمبي دات الحش رية ،
وتص حر األراض ى  ،وحف ظ الم واد الغذائي ة  ،ومص ادر الطاق ة  ،و أم راض العص ر  ،واالكتش افات
العلمي ة  ،والمف اعالت النووي ة والطاق ة الشمس ية  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أن المن اھج الدراس ية
العادي ة ال تلب ى احتياج ات الط الب وال تتح دى ق دراتھم  ،وك ذلك وج ود عالق ة ب ين الثقاف ة العلمي ة
والتحص يل الدراس ى  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة تط وير من اھج العل وم وإدخ ال الثقاف ة العلمي ة إل ى
مض مون ھ ذه الكت ب والتأكي د عل ى الجوان ب الوظيفي ة والتطبيقي ة ف ى الحي اة اليومي ة  ،وإدخ ال بع ض
المقررات اإلضافية عن الثقافة العلمية بالمراح ل التعليمي ة )ع ادل اب و الع ز وايم ان ص ادق ،٢٠٠٠،
. (٣٦٩- ٣٣٩
وقام محرز الغنام بدراسة ھدفت إلى إع داد قائم ة بالمف اھيم العلمي ة الرئيس ة والقض ايا العلمي ة
كأحد أبعاد التنور العلمى  ،وإعداد قائمة بالقض ايا ذات الص لة بالعالق ة التبادلي ة ب ين العل م والتكنولوجي ا
والمجتمع التى يجب تضمينھا بمحتوى من اھج العل وم ب المرحلتين االبتدائي ة واالعدادي ة  ،وق د ت م تحلي ل
مناھج العلوم ابتداءاً من الصف الرابع االبتدائى إلى الصف الثال ث االع دادى بجمھوري ة مص ر العربي ة
فى ضوء أھداف تدريس العلوم وأبعاد التنور العلم ى  ،وتوص لت الدراس ة إل ى أن نس بة تض مين أبع اد
التن ور العلم ى ف ى محت وى من اھج العل وم مت دنى بش كل ع ام  ،وأن البع د المعرف ى ف ى محت وى من اھج
العل وم ھ و بع د المعرف ة األساس ية  ،وإل ى افتق ار من اھج العل وم للمف اھيم العلمي ة  ،وع دم اس تمرارية
المف اھيم العلمي ة م ن مرحل ة ألخ رى بش كل متناس ق ومتواف ق  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة تض مين
محتوى مناھج العلوم بالمرحلة االبتدائية واالعدادية للمفاھيم العلمية الرئيسة مثل  :الدورات الطبيعية ،
والقوة والحركة  ،ونظام األرض والمجموعة الشمسية  ،وإنتاج الوق ود  ،والتل وث بالمبي دات الكيميائي ة
والتلوث االشعاعى  ،ونوعية الغالف الجوى)محرز يوسف غنام (٢٦-١ ،٢٠٠٠،
ويؤكد ھيوزن  Hewson 2002 .على أھمي ة الثقاف ة العلمي ة ف ي م ادة التخص ص وأن ه ينبغ ي
على المؤسسات التعليمية مساعدة الطالب على اكتساب المعارف والحقائق والمفاھيم العلمية الت ي تخ دم
مادة التخصص  ،وتزويدھم باللغ ة العلمي ة الت ي تس اعدھم عل ى مواص لة ال تعلم واالس تفادة م ن دراس ة
العلوم ،وتجعلھم قادرين على االتصال باآلخرين في مجال التخصص  ،و التعبير عن أفك ارھم وآرائھ م
بصيغة علمية دقيقة  ،وليس المطلوب أن يكون الف رد خبي راً ف ي مج ال التخص ص ب ل يمتل ك المقوم ات
األساسية التي تمكنه من التغلب على التدفق المعرفي والتكنولوجي في ھذا المجال
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)(Hewson, P.W. ,2002,207-213
وأج رت س وازن محم د حس ن  ٢٠٠٥دراس ة بھ دف تنمي ة األبع اد المعرفي ة للتن ور العلم ى ل دى
طالب شعبة البيولوجى بكليات التربية باس تخدام م دخل  ، stsوتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة اس تخدام
مدخل  stsفى تنمية األبعاد المعرفية للتنور العلمى  ،وأوصت الدراسة بضرورة تنمية األبعاد المختلف ة
للتنور العلمى لدى الطالب المعلمين )سوزان حسن . (٢٠٠٥،
وقد استفاد الباحث م ن الدراس ات الس ابقة ف ى بن اء مقي اس التن ور العلم ى م ن خ الل التأكي د عل ى
مستويات البعد المعرفى للتنور العلمى  ،وكذلك اإلطالع عل ى بع ض المق اييس الت ى اس تخدمتھا بع ض
الدراسات واالشارة إلى األساليب المختلفة لتنمية التنور العلمى .
 -٢-٣-١البعد الوجداني Affective Dimension :
ويشتمل ھذا البعد على جميع المخرجات ذات الصلة بالجانب األنفعالي العاطفي كالوعي العلم ي
 ،والح س العلم ي  ،والمي ول العلمي ة  ،واالتجاھ ات العلمي ة  ،والق يم العلمي ة  ،وأوج ه تق دير العل م .
ويكون ذل ك عل ى كاف ة مس تويات الجان ب الوج داني ممثل ة ف ي  :االس تقبال  ، Receivingواالس تجابة
 ،Respondingوتمث ل الق يم

 ، Valuingوالتنظ يم ) تك وين نظ ام قيم ى ( ،Organization

والتمييز ) وصول النظام القيمى إلى حد العقدة (

 ، Characterizationويالح ظ أھمي ة ھ ذا البع د

فالبد أن يكون لدى الطالب المعلم قيم واتجاھات يتمثلھا ويكتسبھا ويعتبرھا س لوكيات ف ى حيات ه المھني ة
والعلمية وال بد أن يكون لديه رؤية خاصة بطبيعة العمل العلمى وطبيعة المش تغلين ب ه ودوره ف ى رق ى
وتقدم المجتمعات .
لقد أصبح الجانب الوجدانى للمتعلمين محوراً لالھتمام فى العديد من األنظمة التربوي ة بم ا يش مله
من قيم واتجاھات وعادات وأوجه تقدير  ،والذى يعتبر المحرك األساسى لس لوك ھ ؤالء المتعلم ين ف ى
بيئاتھم وفى أوطانھم )ممدوح عبد المجيد .(٢٥٩ ،٢٠٠٣،
ومن الدراس ات الت ى تناول ت الجوان ب الوجداني ة دراس ة ض ياء ال دين  ،والت ى ھ دفت التع رف
على فعالية وحدة مقترحة فى المفاھيم والمعتقدات الخرافية وأثرھا على فھم الطالب للمعارف العلمي ة
الالزمة لتنمية المقدرات التفسيرية للطلبة  ،لتمكينھم م ن تفس ير أھ م الظ واھر الطبيعي ة والبيئي ة المثي رة
وتنمية الجوانب الوجدانية الخاصة بالظواھر الطبيعية والبيئية واإلتج اه اإليج ابى نح و التفكي ر العلم ى ،
وتنمي ة ق درة الط الب عل ى المناقش ة واإلقن اع وتقب ل آراء اآلخ رين وتحلي ل وتفس ير البيان ات وتنمي ة
االستقص اء ال واعى  ،وق د اس تخدم الباح ث مقي اس المعتق دات والتفس يرات الخرافي ة ل بعض الظ واھر
الطبيعي ة  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن  ٤٠٠طال ب وطالب ة م ن ط الب الفرق ة الثاني ة ش عبة التعل يم
االبت دائى بكلي ة التربي ة جامع ة المنص ورة  ،وق د قس مت إل ى أرب ع مجموع ات بواق ع  ١٠٠طالب ا ً لك ل
مجموعة  ،و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھ ا  :أن ھن اك ت دنيا ً ل دى الط الب المعلم ين فيم ا يتعل ق
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بتفسير الظواھر الطبيعية ،وأن الوحدة المقترحة ذات فعالي ة ف ى تنمي ة فھ م الط الب للظ واھر الطبيعي ة
والمعتقدات الخرافية  ،وإن كانت الداللة غير قوية إلى حد م ا  ،كم ا أوص ى الباح ث بض رورة تض مين
األبع اد الثقافي ة للظ واھر الطبيعي ة ض من ب رامج إع داد الط الب المعلم ين بش عبة التعل يم االبت دائى ذوى
التخصص األدبى  ،مع تنظيم دورات تدريبي ة لمعلم ى المرحل ة االبتدائي ة أثن اء الخدم ة وتھي أتھم التب اع
المنھج العلمى فى أثناء تفكيرھم حول الظواھر الطبيعية  ،وتوظي ف وس ائل اإلع الم بأجھزتھ ا المختلف ة
لمواجھة انتشار الخراف ات الم ؤثرة ف ى معتق دات وتفس يرات الم واطنين )ض ياء ال دين مط اوع ١٩٩٨،
( ٨٣- ٥٦،
وأجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠١ھ دفت إل ى استقص اء أث ر اس تخدام طريق ة ال تعلم بواس طة الب رامج
االلكتروني ة ف ى تحص يل طلب ة الص ف العاش ر األساس ى ف ى الفيزي اء مقارن ة م ع الطريق ة التقليدي ة
باإلضافة إلى معرفة التغير فى اتجاھات الطلبة نحو البرامج االلكترونية فى التعليم  ،واستخدم فى ھ ذه
الدراس ة برن امج إلكترون ى ف ى الفيزي اء ف ى موض وع التي ارات الكھربائي ة الثابت ة م ن إع داد الباح ث ،
وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ى ف ى تنمي ة االتجاھ ات اإليجابي ة ل دى الط الب نح و
دراسة العلوم  ،وأنه اليوجد فروق بين البنين والبنات فى االتجاه نحو دراسة الفيزي اء )ياس ر ھيم دوس
. (٢٠٠١،
وتمت فى عام  ٢٠٠٦دراسة ھدفت بحث أثر تدريس العلوم باس تخدام التكنولوجي ا عل ى تنمي ة
المي ول واإلتجاھ ات العلمي ة نح و العل م وم ادة العل وم  ،و توص لت نت ائج الدراس ة إل ى فعالي ة اس تخدام
التكنولوجي ا التعليمي ة ف ى تنمي ة اإلتجاھ ات العلمي ة والمي ول ل دى الط الب وتنمي ة ق دراتھم ف ى اس تخدام
أس لوب ح ل المش كالت واتخ اذ الق رار  ،وأوص ت بض رورة اس تخدام الكمبي وتر وبرامج ه ف ى تنمي ة
الميول واإلتجاھات وتقدير العلم والعلماء )( Alexandros,M, Constantinos ,C.,2006
و ف ى ض وء الع رض الس ابق يالح ظ ن درة الدراس ات الت ى تناول ت تنمي ة الجان ب الوج دانى م ن
أبعاد التنور العلمى بالرغم من أھمي ة ذل ك البع د م ن أبع اد التن ور العلم ى  ،مم ا يؤي د الباح ث ف ى إتم ام
دراسته للتعرف على أثر البرنامج اإللكترونى المقترح فى تنمية البعد الوجدانى للتنور العلمى .
 -٣-٣-١البعد االجتماعيSocial Dimension :
ويشتمل ھذا البعد على كافة الخب رات الت ى يل زم اكس ابھا للف رد ح ول مج االت التن ور العلم ي ،
والت ى تتعل ق باآلث ار  ،والنت ائج  ،والقض ايا االجتماعي ة  ،والتغي رات االجتماعي ة الس لبية  ،واإليجابي ة
الناتجة عن العلم وتقدمه  ،ومدى انعكاس ذلك على العادات والتقالي د والق يم االجتماعي ة ألى مجتم ع ،
ويعد ھذا البعد مھما ً جداً للطالب المعلم حيث يعمل على تبص يره بالمش كالت الناتج ة ع ن التق دم العلم ى
وأث ار تل ك المش كالت والقض ايا عل ى المجتم ع وم ا ينبغ ى عمل ه لح ل تل ك المش كالت  ،وكي ف يمك ن
التفاع ل م ع تل ك القض ايا ف ى ظ ل ظ روف المجتمع ات وتوجھاتھ ا ،وتع د المن اھج الدراس ية بوج ه ع ام
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ومناھج العل وم بش كل خ اص ھ ى المس ئولة ع ن ترس يخ الق يم العلمي ة ل دى الط الب م ن خ الل ممارس ة
األنشطة التربوية الالزمة تحت إشراف المعلمين المزودين بالمھارات التدريسية القادرة على تحقيق ما
سبق  ،وعل ى ھ ذا فق د تزاي د اإلھتم ام ف ى اآلوان ة األخي رة عل ى ض رورة التركي ز ف ى دراس ة وت دريس
العلوم على القيم المتصلة بالجان ب االجتم اعى للعل وم  ،وأن معل م العل وم مطال ب بب ذل مزي د م ن الجھ د
لنقل قيم العلم ب نفس الحم اس والدافعي ة الت ى ينق ل بھ ا وق ائع العل م وقوانين ه)محم د صابرس ليم وآخ رون
. ( ١٧ ،١٩٩٨،
كما أن القضايا البيئية الناتجة عن التفاعل بين العل م والتكنولوجي ا  ،أو الناتج ة ع ن التق دم العلم ى
واستھالك موارد البيئة المتاحة  ،أو القضايا المس تحدثة ك ل ھ ذا يمث ل بع داً مھم ا ً ومج االً م ن مج االت
وأبعاد التنور العلمى يجب أن يلم به الطال ب المعل م ليك ون إيجابي ا ً ف ى تعامل ه م ع المش كالت والقض ايا
البيئة  ،ويرتبط البعد االجتم اعى للتن ور العلم ى ب التنور البيئ ى ال ذى يع د بع داً م ن أبع اد التن ور العلم ى
)صالح الدين سالم .( ٤٤ ،٢٠٠٤،
وتحتاج المناھج الدراسية إلى تبنى المف اھيم والمعلوم ات والقض ايا والمش كالت المتواج دة بالفع ل
فى البيئة التى يعيش بھا الطالب  ،لذا يجب تغيير المناھج الدراسية وتضمينھا بتل ك الموض وعات الت ى
تساعد الطالب على المشاركة الفعلية فى التعليم المقدم لھم .
 -٤-٣-١البعد األخالقيEthical Dimension :
إذا كانت أخالقيات العلم تمثل مجاالً من أھم مجاالت التنور العلمي  ،فإن البعد األخالقى يمث ل
بالتالي أحد أھم أبعاده  ،حيث يركز ھذا البعد على اكساب الفرد أنماط الس لوك األخالق ي ومع اييره عن د
التعامل مع تطبيقات العلم واستخدامھا  ،كما يركز أيض ا ً عل ى رف ع مس توى وع ى ذل ك الف رد بالقض ايا
األخالقية ذات العالقة بالعلم وأخالقياته  ،وتنمية قدرته على فھم وتحليل أسباب تلك القض ايا ونتائجھ ا
.
ويؤكد صابر سليم على أھمية تضمين ووجود النظام القيم ى ال ذى يحك م التق دم العلم ى  ،ويلت زم
ب ه العلم اء  ،وك ذلك يتفھم ه أف راد المجتم ع فالنظ ام القيم ى يح دد مس ؤلية العلم اء نح و المجتم ع)محم د
صابر سليم وآخرون . (١٩٩٨،
وقد تناول عدد من المتخصصين القضايا األخالقية وأھمية تضمينھا فى مناھج العلوم  ،وتبصير
الطالب بھا ليستطيع تكوين أتجاھات وأنماط سلوكية نحو تلك القضايا .
)كم ال زيت ون  ٩٩ -٦٥ ،١٩٩٥،؛ محم د أب و الفت وح ٣٤٦ -٣٠٧ ،:٢٠٠٣،؛ ؛ س عد عب دالكريم
( ١٧٠- ١١٥ ، ٢٠٠٣

وال أحد ينك ر أھمي ة ذل ك البع د ف ى ظ ل تط ور العل م وتس ارعه  ،واإلتجاھ ات نحودراس ة عل وم
مستجدة وتطبيقاتھا التى قد يحرمھا ال دين  ،وھن ا ال ب د م ن تنمي ة البع د األخالق ى بم ا يتواف ق وتك وين
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السلوكيات األخالقية حول تطبيقات العلم وتفھم طبيعة تلك المستجدات ومدى االس تفادة منھ ا ف ى ح دود
مانصت عليه أخالقيات العلم والبحث العلمى  ،وتلك أص بحت ض رورة م ن ض روريات العص ر ينبغ ى
تنميتھا لدى الطالب المعلم .

ويزداد االھتمام باألبعاد األخالقية ألسباب منھا .
 التغيرات التى أحدثتھا التكنولوجيا فى الحياة المعاص رة  ،فالبش رية تع يش من ذ دخولھ ا مرحل ة التق دم
التكنولوجى ف ى غم ار أرب ع ث ورات ھ ى  :الث ورة الذري ة  ،وث ورة فيزي اء الجوام د  ،وغ زو الفض اء ،
وثورة االتصال  ،والثورة البيوتكنولوجية وما ارتبط بھا من بحوث األستنساخ والھندسة الوراثية .
 الحاجة إلى معالجة أمراض المجتمع والجوانب السلبية فيه التى تتطلب تنمية الجوان ب اإليجابي ة ف ى
شخصية اإلنسان وسلوكه .
 ظھور مشكالت اجتماعية مستحدثة وتراجع دور المؤسسات التربوية.
لذا أصبحت األبعاد األخالقية فى المناھج مسئولية التربية ومؤسس اتھا  ،ب دالً م ن االقتص ار عل ى
نظريات التعلم والتعليم والمناھج  ،وغير ذلك من الموضوعات التقليدية  ،ولذا يج ب أن تت رجم األبع اد
األخالقية للتنور العلمى إلى سلوكيات يلتزم بھا الفرد المتنور علميا ً .
وفى ضوء االھتمام المتزايد بتضمين األبعاد األخالقية فى المناھج التعليمية  ،ظھر مفھوم المنھج
األخالق ى ومفھ وم الم دخل األخالق ى لبن اء من اھج دراس ية تس عى لتحقي ق التربي ة األخالقي ة م ن خ الل
معرف ة األحك ام األخالقي ة العام ة وتك وين اتجاھ ات واعي ة  ،ليفك ر الطال ب ويحك م بش كل أخالق ى
وليتصرف طبقا ً لألحكام األخالقية.
وبنا ًء على ذلك فإن تدريس العلوم على مستوى مراحل التعليم العام يجب أن يتن اول بعم ق أكث ر
قضية أخالقيات العلم  ،والقيم التى تسعى للتأكيد عليھا من خالل تدريس العلوم على أن أخالقيات العلم
يجب أن تكون واضحة كموجھات رئيسة عند تخطيط مناھج العلوم) .(Jane,J.,1995, 40-66
وتھدف معظم المؤسسات التعليمية من وراء تدريس العلوم تنمية االستقصاء العلمى  ،والبح ث
من خالل المش كالت الواقعي ة  ،وتنمي ة الق يم األخالقي ة واالستفس ارات األخالقي ة  ،فف ى دراس ة أجري ت
عام  ٢٠٠٤تم من خاللھا تقديم محتوى علمى يتضمن بعض المشكالت والقض ايا البيئي ة  ،وت م تق ديم
المحتوى بصورة إلكترونية مع تدعيم المحتوى المقدم بقاعدة بيانات الكترونية تتضمن محتويات متعددة
عن القضايا والمشكالت األخالقية تكون بمثباة مصدر إلكتروني للمعلومات مت اح للط الب  ،وتوص لت
الدراس ة إل ى فعالي ة اس تخدام المص ادر االلكتروني ة والمعلوم ات االلكتروني ة ف ى تنمي ة األتجاھ ات
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والس لوكيات األخالقي ة نح و بع ض القض ايا األخالقي ة  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة اس تخدام ب رامج
التعليم االلكترونى واإلنترنت فى تنمية القيم األخالقية والس لوكيات اإليجابي ة نح و المش كالت والقض ايا
األخالقية )). ( McCormick, B, Thomann, W ,2004,3134-3138
وتمت دراسة ھدفت إلى التعرف على بعض الموضوعات والقضايا األخالقية البيولوجية الحديث ة
والمثيرة للجدل ذات الصلة بمادة األحياء بالمرحل ة الثانوي ة والمرتبط ة باھتمام ات ط الب ھ ذه المرحل ة
والواقع الحالي لمستوى الثقافة البيولوجية  ،و إع داد بع ض األنش طة القرائي ة اإلثرائي ة المتض منة لھ ذه
الموضوعات البيولوجية الحديثة  ،و تم استخدام مقياس الثقافة البيولوجية الذى يتك ون م ن ثالث ة أبع اد
ھ ى :البع د المعرف ي  ،و البع د األخالق ي  ،وبع د اتخ اذ الق رار  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى فعالي ة
األنشطة القرائي ة اإلثرائي ة ف ى تنمي ة التن ور العلم ى فيم ا يتعل ق بالبع د المعرف ى واالخالق ى وبع د اتخ اذ
القرار  ،وكذلك تنمية االتجاھات اإليجابية نحو دراسة مادة األحياء)أسماء حسن .(٢٠٠٦،
وأشارت دراسة إلى فعالية استخدام اإلنترنت ومصادر التعلم االلكترونية فى تنمية الوعى الخلقى
واالتجاھ ات والس لوكيات األخالقي ة كأبع اد للتن ور العلم ى نح و القض ايا والمش كالت األخالقي ة ،
وأوصت الدراسة بضرورة اسخدام اإلنترنت فى تنمية الميول واالتجاھات العلمية اإليجابية نحو دراس ة
القضايا والمشكالت البيئية ).(Dennis,A, Mary,H,2006
وقد استفاد الباحث من ع رض الدراس ات الس ابقة ف ى التع رف عل ى الموض وعات الت ى يمك ن أن
تنم ى البع د األخالق ى ل دى الط الب المعلم ين وتض مينھا بالبرن امج وك ذلك االس تفادة ف ى بن اء الج زء
الخاص بمقياس البعد األخالقى من مقياس التنور العلمى .
 -٥-٣-١بعد اتخاذ القرار Decision Making Dimension :
ويعرفه ماھر صبرى بأنه "عملية إصدار حكم أو رآى لمواجھ ة موق ف م ا  ،أو لح ل مش كلة م ا
أو لحسم قضية ما  ،حيث يقوم الفرد باتخاذ القرار من خالل عملية انتقاء منطقى ل رأى أو ح ل م ن ب ين
آراء وحلول بديلة وفقا لألحكام التى تتسق وقيم ھذا الفرد  ،وتمث ل عملي ات اتخ اذ الق رار أھمي ة كب رى
ف ى إيج اد حل ول للقض ايا األجتماعي ة واألخالقي ة واأل قتص ادية الناتج ة ع ن تطبيق ات العل م والتقني ة ف ى
المجتمع ")ماھر إسماعيل صبرى . (٢٠٠٢،
و يعرف محمد رسمى القرار بأنه "البديل األفضل المختار ضمن مجموعة من البدائل المتنافس ة
 ،والق رار ھ و إج راء إلح داث التغيي ر لتحقي ق قيم ة مض افة س واء كان ت مادي ة أو معنوي ة تع ود عل ى
الش خص نفس ه أو غي ره ")محم د رس مى  . ( ٥٨ ، ٢٠٠٣،وت رى نھ ى عب دالعال  ٢٠٠٤أن اتخ اذ
الق رار ھ و" الق درة الت ى تص ل ب الفرد إل ى ح ل يھ دف إل ى الوص ول إلي ه ف ى موق ف محي ر أو مش كلة
واجھت ه وذل ك ب أن يخت ار م ن ب ين ب دائل الح ل الموج ودة أو الت ى يبتكرھ ا وھ ذا االختي ار يعتم د عل ى
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المعلومات الت ى ق ام الف رد بجمعھ ا ح ول المش كلة وعل ى قيم ه وعادات ه وخبرات ه ومھارات ه واالتجاھ ات
الخاصة به ومستوى تعلمه ")نھى عبد العال ( ١٥ ،٢٠٠٤،
وتعرف صابرين ص الح اتخ اذ الق رار بأن ه "عملي ة معرفي ة وجداني ة ي تم فيھ ا انتق اء المعلوم ات
والمفاض لة ب ين الب دائل وت رجيح أفض لھا تحقيق ا ً ألھ داف ص انع الق رار م ع تص ور كاف ة االحتم االت
المتوقعة والنتائج المترتبة وأثرھا على األھداف وذلك فى ضوء ما يضعه السياق من قيود" )ص ابرين
تعلب (١١ ، ٢٠٠٥،
إن ك ل األف راد يحت اجون إل ى أن يكون وا مثقف ين علمي ا ً ك ى يقيم وا الع الم م ن ح ولھم ويتفھم وا
الظ روف والمالبس ات الخاص ة بالمش كالت م ن ح ولھم  ،وأن يك ون ل ديھم الق درة عل ى اتخ اذ واختي ار
قرارات شخصية واجتماعية ). (Hazen, R. M., 2002
ويمثل ھذا البعد أھم أبعاد التنور العلمي  ،حيث يؤثر على األبعاد األخرى  ،ويتأثر بھ ا ويرك ز
ھذا البعد على تأھيل الفرد العادى وتدريبه وإكسابه القدرة على اتخاذ القرارات  ،وإصدار رأى أو حك م
صائب عند مواجھته ألى موقف أو مشكلة أو قضية ذات صلة ب العلم  ،حي ث يك ون عل ى الف رد اتخ اذ
القرار المناسب من خالل عملية انتقاء أو اختيار منطقي بين مجموعة من الحلول أو األحكام أو اآلراء
البديلة  ،والمفاضلة بينھما  .ويتم ذلك بالتركيز على مراحل وإجراءات اتخاذ القرار .
-١-٥-٣-١مراحل اتخاذ القرار :
لق د تع ددت النم اذج الت ى حاول ت وص ف مراح ل أو مھ ام عملي ة اتخ اذ الق رار وعل ى ال رغم م ن
تطورھا إال أنه يمكن القول باشتمالھا على خمس مھام رئيسة ھى :
تحديد موقف اتخاذ القرار أى بمعنى تحديد القضية أو المشكلة التى تتطلب اتخاذ قرار .جم ع المعلوم ات المرتبط ة بالقض ية م ن مختل ف الجوان ب وعالق ة تل ك القض ية ب المتغيراتالمحيطة بھا .
تحديد أو توليد البدائل وتبعاتھا ومدى إمكانية تحقق تلك البدائل .تحدي د تت ابع الب دائل حي ث يك ون ھن اك أكث ر م ن ب ديل وكلھ ا عب ارة ع ن حل ول مقترح ة ولكنھ اترتب حسب قوتھا وإجرائيتھا فى الحل .
اختيار أفضل البدائل واتخاذ القرار )كمال زيتون . (٤٠٧-٤٠٦ ،٢٠٠٤،إن أھم المھارات التى يجب أن نھتم بتنميتھا لدى الط الب مھ ارة اتخ اذ الق رار فكثي راً م ا يواج ه
الطالب موقفا ً به عدة اختيارات أو بدائل عليھم أن يختاروا واحداً منھا وبم ا أنن ا أص بحنا ف ى عص ر ل م
تع د في ه االختي ارات محص ورة ب ين اختي ارين فنج د أن ه م ن الض رورى تعل م مھ ارات اتخ اذ الق رار
والتدريب على ممارستھا )فتحى عبد الرحمن جروان ١٠٥ ،٢٠٠٥،؛ فھيم مصطفى(٤ ، ٢٠٠٢،
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ولذلك أصبح من الض رورى اس تخدام بع ض األس اليب التدريس ية الت ى تعم ل عل ى تنمي ة مھ ارة
اتخاذ القرار و وكذلك إعداد البرامج التي تنمى مھارات اتخاذ القرار لدى الطالب .
ومن الدراسات التى تناولت تنمية القدرات المختلفة التخاذ القرارات العلمي ة دراس ة ھ دفت إل ى
إعداد وحدة عن الزالزل للطالبات المعلم ات بموض وع ال زالزل وتنمي ة المع ارف والمھ ارت المرتبط ة
بعملي ات العل م ل دى الطالب ات المعلم ات  ،وتنمي ة مھ ارات اتخ اذ الق رار  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
جميع طاالبات الفرقة الرابع ة ش عبة التعل يم االبت دائى تخص ص عل وم بكلي ة البن ات جامع ة ع ين ش مس
بواقع  ٨٠طالب ا ً  ،وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة الوح دة المقترح ة ف ى تنمي ة مھ ارات عملي ات العل م ،
واتخاذ القرار وأرتفاع تحصيل الطالب وأوصت الدراسة أن تھتم برامج إعداد المعلم م ن خ الل جمي ع
المق رارات الدراس ية بتنمي ة مھ ارات عملي ات العل م ومھ ارات اتخ اذ الق رار )نادي ة س معان ،١٩٩٩٧،
. (١٩٧-١٧٣
وتوصلت دراسة إلى أن المعلومات والمفاھيم المت وفرة ل دى الط الب المعلم ين تلع ب دوراً كبي راً
فى توجيه أنماط التفاعل ب ين الط الب والموض وعات والقض ايا العلمي ة  .كم ا أن المعلوم ات والمف اھيم
التى لدى الطالب تلعب دوراً كبي راً ف ى الق رارات األخالقي ة الت ى يتخ ذھا وتس اعده عل ى أختي ار الب دائل
المختلفة للقرارات الصحيحة وتنمى لديھم القدرة على طرح األستفسارت العلمية المختلفة .
)( Kimberly,W, A, et al. , 2000
وھدفت دراسة إلى بحث مدى فھم الف رد لطبيع ة العل م ف ى قدرت ه عل ى اتخ اذ الق رارات المتعلق ة
ب العلم والتكنولوجي ا  ،وتوص لت الدراس ة إل ى أن ھن اك اختالف ات ت ؤثر ف ى ق درة الف رد عل ى اتخ اذ
الق رارات ومنھ ا العالق ة ب ين العل م والتكنولوجي ا وطبيع ة العل م (Randy,B, L, Norman,I,
)G.,2000
وتمت دراسة ھ دفت إل ى التع رف عل ى م دى ت أثير المع ارف والمف اھيم العلمي ة الموج ودة ل دى
الف رد ع ن طبيع ة العل م ف ى قدرت ه عل ى اتخ اذ الق رارات المتعلق ة ب العلم والتكنولوجي ا  ،وتكون ت عين ة
الدراسة من  ٢٠طالبا ً من كلية العلوم  ،وتكونت أداة الدراسة م ن اس تبانة مفتوح ة  ،وك ذلك أداة مقابل ة
م ع الط الب وت م توزي ع األس تابنة عل ى مجموع ة البح ث  ،وتوص لت الدراس ة إل ى أن المع ارف
والمعلومات الموجودة لدى الطالب لھا تأثيراً كبيراً على قراراتھم بخصوص العل م والتكنولوجي ا  ،وأن ه
يج ب إع ادة النظ ر ف ى المع ارف والمعلوم ات المقدم ة للط الب لتنمي ة الق يم األخالقي ة ل بعض القض ايا
والمش كالت المتعلق ة ب العلم والتكنولوجي ا والت ى ت ؤثر عل ى ق راراتھم العلمي ة).,2003, 352-377
. (Randy,B, L, Norman,I, G

وأجري ت دراس ة بھ دف التع رف عل ى مس توى اتخ اذ الق رارات البيئي ة ل دى طلب ة كلي ة التربي ة
بجامع ة تع ز ب اليمن بع د دراس تھم لمق رر التربي ة البيئي ة  ،وق د أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى أن مس توى
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اتخاذ القرارات البيئي ة ل دى الطلب ة ال ذين درس وا مق رر التربي ة البيئي ة ك ان أفض ل م ن مس توى أق رانھم
ال ذين ل م يدرس وا مق رر التربي ة البيئي ة وبف رق دال إحص ائيًا)ميھ وب ھ ادى خلي ل ومنص ور الحكيم ى
.(٢٠٠٤،
وتوصلت دراسة وائل عبدﷲ إلى أنه يمكن تنمي ة مھ ارات اتخ اذ الق رار م ن خ الل اس تراتيجيات
تعليمي ة مع دة ل ذلك  ،وأن ھن اك حاج ة ماس ة لت دريب الط الب عل ى مھ ارات اتخ اذ الق رار  ،وأوص ت
الدراسة بإعداد دليل للمعلم لتدريب المعلمين على تنمي ة مھ ارات اتخ اذ الق رارات ل دى طالبھ م )وائ ل
عبدﷲ .(٤٧-١ ،٢٠٠٦،
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة ف ى بن اء الج زء الخ اص باتخ اذ الق رار م ن مقي اس الثقاف ة
العلمي ة والتع رف عل ى ص ياغة البع د بأس لوب علم ى كم ا بينت ه الدراس ات الس ابقة وك ذلك تض مين
موضوعات تعمل على تنمية مھارات اتخاذ القرارات لدى الطالب المعلمين .

-٢مبررات ودواعي التنور العلمي للطالب المعلم :
لم تعد الحاجة إلى تنوير الطالب المعلمين درب ا ً م ن الرفاھي ة والت رف ب ل أص بحت تل ك الحاج ة
ضرورة حتمية فرضتھا الظروف الراھنة وذلك لمبررات ودواعى عديدة منھا :
-١-٢طبيعة النظام العالمى الجديد  :والتى تجعل من الصعب وضع حدود وقي ود ب ين المجتمع ات وم ن
ثم فإن السبيل الوحيد ألفراد مجتمعاتنا العربي ة ھ و تن ويرھم علمي ا ً لك ى يك ون لھ م موقع ا ً عل ى خريط ة
النظام العالمى الجديد .
-٢-٢سيادة لغة العلم  :فاللغة السائدة فى عصرنا الحالى ھى لغة العلم وال مكان ألى مجتمع أو أى فرد
يفقد مقومات تلك اللغة وما من سبيل الكتساب مفردات لغة العلم وفھم رموزھا ومدلوالتھا إال من خالل
تنوير الطالب المعلمين بالمستوى الذى يمكنھم من التعامل بتلك اللغة إن لم يكن إتقانھا .
-٣-٢تسارع العلم والمعرف ة  :فعجل ة التق دم العلم ى تس ير بس رعة مذھل ة تص ل إل ى ح د الطف رة أحيان ا ً
وإل ى ح د الث ورة غالب ا ً وعل ى أف راد المجتمع ات مواكب ة ھ ذا التس ارع ومالحقت ه وھ ذا مب رر م ن أھ م
مبررات تنوير الطالب المعلمين علميا ً بشكل يساعدھم على اللحاق بكل ماھو جديد فى مجال العلم .
-٤-٢تراكمي ة العل م  :م ن المنطق ى أن ه كلم ا تس ارعت عجل ة العل م كلم ا زادات معھ ا االكتش افات
واالبتكارات العلمية  ،ومن ثم تتض اعف ھ ذه االكتش افات وتل ك االبتك ارات أض عافا ًكثيرة خ الل فت رات
زمنية وجيزة األمر ال ذى ي ؤدى لبن اء تراكم ى للعل م ؛ ل ذا يج ب اكس اب الط الب المعلم ين م ن خ الل
برامج إعدادھم الحد األدنى للثقافة العلمية .
-٥-٢إنسانية العلم  :العلم منشط إنسانى بالدرجة األولى فحاجة اإلنسان ھى التى تدفعه للبحث والتنقيب
ومن ثم الوصول إلى اكتشافات علمية تفيده وتفي د غي ره م ن البش ر  ،وھ ذا يعن ى أن العل م أنش طة يق وم
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بھا اإلنسان وھى فى الوقت ذاته موجھة لخدمة ھذا اإلنسان وحل مش كالته وزي ادة رفاھيت ه وعل ى ذل ك
فإن الطبيعة اإلنسانية للعلم تدعو االطالب المعلم لمزيد من التنور العلمى .
-٦-٢اجتماعية العلم  :العلم ال يعمل بعيداً عن المجتم ع ب ل ال يمك ن عزل ه ع ن تطلع ات ومع ايير وق يم
وأخالقيات وأعراف المجتمع فمن المفترض أن العلم يلب ى حاج ات المجتم ع فيس اعد عل ى رفاھيت ه وإذا
كان العلم منشطا ً إنسانيا ً فھو بالضرورة منشط اجتماعى ألن العلم اء ال يحتفظ ون باختراع اتھم ألنفس ھم
بل يوجھونھا لخدمة كافة أفراد المجتمع ومن أجل ذلك ال بد للطالب المعلمين من تن ور علم ى يجعلھ م
يزيدون من دعمھم للعلماء والخبراء ويقدرون أدوارھم ويفھمون اكتشافاتھم العلمية واختراعاتھم .
-٧-٢اقتحامية العلم  :فالعلم يقتحم حياة اإلنسان شاء ذلك أم لم يشأ ل ذا ف إن األم ر يح تم ض رورة تن وير
ھذا اإلنسان علميا ً بالمستوى الذى يكفى لتوافقه وانسجامه مع مجريات ھذا العصر .
-٨-٢تجاھل أخالقيا ت العلم  :من أھم المبررات الت ى ت دعو ألھمي ة تأص يل التن ور العلم ى ف ى نف وس
الط الب المعلم ين  ،ھ و تع دى بع ض األف راد للح دود األخالقي ة الت ى تح دد مس ار واس تخدامات العل م
واكتشافاته  ،إن العلم واكتشافاته وأبحاثه ما لم تحده االخالق كان وب االً عل ى اإلنس ان ب دالً م ن رفاھيت ه
لذا يجب تنشئة ھذا اإلنسان منذ الصغر على معرفة واحترام أخالقيات العلم .
-٩-٢تفاقم بعض مشكالت العلم  :نتج عن العالق ة التفاعلي ة ب ين ك ل م ن العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع
العديد من المشكالت والقضايا االجتماعية واألخالقية والصحية والبيئي ة  .والح د م ن تف اقم ھ ذه القض ايا
لن يتآتى إال من خالل تربية الطالب المعلمين تربية علمية تكسبھم القدر الكافى من التنور ال ذى ينم ى
ف يھم ال وعى العلم ى ال الزم ويزي د ق درتھم عل ى اتخ اذ الق رارات المناس بة حي ال ھ ذه المش كالت )م اھر
اسماعيل صبرى وصالح توفيق (٤٠- ٣٥ ،٢٠٠٥ ،

-١-٢معلم العلوم وتنمية التنور العلمي لدى الطالب :
يتلخص دور معلم العلوم فى إعداد الطالب المتنور علميا ً من خالل مناھج العلوم كما يلى .
-١-١-٢تزوي د الط الب بق در مناس ب م ن المع ارف العلمي ة م ن حق ائق  ،ومف اھيم  ،وتعميم ات ،
ومبادىء ،وف روض  ،ونظري ات  ،ومس اعدة الطال ب عل ى الفھ م ال ذكى للبيئ ة الت ى يع يش فيھ ا  ،وأن
تمكنه تلك المعارف أن يكون مواطنا ً منتجا ً  ،وأن يفھم ما يحيط به من أشياء وعالقات وظواھر  ،وأن
تمكنه من إشباع حاجاته المختلفة .
-٢-١-٢تنمية مھارات التفكير العلمى  ،وفھ م ط رق العل م وأس اليبه وعمليات ه  ،وت دريب الم تعلم عل ى
ممارسة تلك المھارات واألساليب والعمليات  ،وعدم االقتصار على تلقينھا كمعارف فقط .
-٣-١-٢اكساب الطالب اإلتجاھات المناسبة للحياة فى عصر العلم التكنولوجيا  ،واكسابھم لإلتجاھ ات
الموجبة نحو العلم والتكنولوجيا .
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-٤-١-٢العم ل عل ى غ رس الق يم وتق دير العل م والتكنولوجي ا واكس اب وتنمي ة المي ول العلمي ة والق يم
االجتماعية المساعدة للتطور االجتماعى واالقتصادى وتنمية االلتزام بھا .
-٥-١-٢ت وفير الف رص المناس بة لت دريب الط الب عل ى إتق ان المھ ارات العلمي ة واألكاديمي ة الالزم ة
لدراسة العلم وتعلمه ومواصلة التعلم الذاتى المستمر .
-٦-١-٢ت وفير الف رص المالئم ة للط الب إلدراك العالق ة ب ين العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع ومعالج ة
القضايا الخاصة بالمجتمع ذات الصلة بالعلم .
-٧-١-٢توفير الفرص المالئم ة للط الب والت ى تس مح لھ م بتنمي ة مھ ارات البح ث واالستكش اف والت ى
تعمل على اكسابھم المزيد من المعارف العلمية والتكنولوجية .
-٨-١-٢تزويد الطالب بالخبرات التى تسمح لھم باستخدام معلوماتھم ومھاراتھم عن العلم والتكنولوجيا
فى إصدرا أحكام شخصية وقررات مختلفة .
-٩-١-٢تزويد الط الب بق در م ن المع ارف يس اعدھم عل ى إدراك دور العلم اء ف ى تق دم العل م وخدم ة
الحياة .
-١٠-١-٢زي ادة فھ م الف رد لخص ائص المجتم ع ال ذى يع يش في ه بحي ث يص بح مش اركا ً مش اركة فعال ة
ناجحة فى الحفاظ على بيئته  ،مساعداً على اإلزدھار والتقدم .
-١١-١-٢أن يك ون ل دى معلم ي العل وم فھ م واض ح ع ن طبيعتھ ا ،وأن يك ون ل ديھم إلم ام ب التطورات
العلمية والتكنولوجية التي تؤثر يوميا ً في مجتمعھم.
-١٢-١-٢أن تك ون ل ديھم الرغب ة ف ي مس اعدة تالمي ذھم عل ى تنمي ة مھ ارات البح ث واالستقص اء،
ويمدونھم بالمعرفة العلمية والبيولوجية.
-١٣-١-٢أن تك ون ل ديھم المق درة عل ى م د تالمي ذھم ب الخبرة الت ي تس اعدھم عل ى اس تخدام المھ ارات
المعرفية في اتخاذ القرارات المختلفة.
-١٤-١-٢أن تكون لديھم الرغبة في مد تالميذھم بالخبرات التي تساعدھم على تكوين اتجاھات موجب ة
نحو العلم.
-١٥-١-٢أن يساعدوا التالميذ على دراسة التفاعل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع.

 -٣الجودة الشاملة و تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلم -:
الجودة الشاملة مطلب حضارى وإنسانى وكذلك التنور العلم ى ض رورة تفرض ھا طبيع ة العص ر
عل ى جمي ع األف راد عام ة وعل ى م ن يتحمل ون تعل يم وتعل م م ادة العل وم خاص ة .وم ن خ الل البح ث
والتنقيب فى األبحاث والدراسات السابقة توصل الباح ث إل ى أن الج ودة الش املة تت رجم إل ى مس تويات
معرفية وأدائية يقاس فى ضوئھا مدى التقدم الذى يحرزه األفراد والمؤسسات التى ينتم ون إليھ ا  ،وم ن
خالل األطالع على المعايير العالمية والمحلي ة الخاص ة بم ادة العل وم ومعل م م ادة العل وم تتض ح العالق ة
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الوثقية بين مؤشرات الجودة الشاملة وأبعاد ومجاالت التنور العلمى من خالل ما تؤك د علي ه المس تويات
المعيارية للجودة الشاملة من .
-١-٣تنمية قدرة المتعلم على التعلم الذاتى .
-٢-٣تفھم العلوم وعالقتھا بالتخصصات األخرى .
-٣-٣تنمية االتجاھات اإليجابية نحو العلم والعلماء .
-٤-٣تدعيم القيم واالتجاھات اإليجابية نحو البيئة .
-٥-٣دراسة القضايا البيئية واقتراح الحلو ل المناسبة لھا .
-٦-٣إجرائية المعايير فيما يتعلق بالموضوعات المرتبطة بتخصص العلوم .
-٧-٣تأكيد المعايير على دراسة الموضوعات العلمية التخصصية وربطھا بالمواد األخرى .
-٨-٣تركيز المعايير على التعلم المستمر وطبيعة التخصص العلمى .
-٩-٣التأكيد على امتالك الطالب المعلم مھارات البحث واالستقصاء العلمى .
-١٠-٣واقعية المعايير م ن خ الل رب ط التخص ص الدراس ى للطال ب المعل م بواق ع ت دريس م ادة العل وم
ومتطلباتھا .
ويجب إعادة النظر فى شتى المناھج التعليمية وأساليب التدريس بالدول العربية فى ضوء مع ايير
الجودة الشاملة بما يساھم فى تنمية جوانب الثقافة العلمية لدى الطالب .
إن م ادة العل وم م ن الم واد الرئيس ة المس ئولة ع ن تنمي ة التن ور العلم ى ل دى الط الب خاص ة إذا
استخدم المعلم طرقا ً للتدريس ومناھجا ً معتمدة على المعايير(Rebecca,S, Russ,H. ,2001,35-
)46

-٤برامج التعليم اإللكتروني ودورھا في تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين .
يتضح أن الب رامج التعليمي ة القائم ة عل ى توج ه العل م وتبن ى تكنولوجي ا ال تعلم اإللكترون ي س واء
المعتمدة على اإلنترنت أو غير المعتمدة تمت از بع دة خص ائص تت يح تنمي ة التن ور العلم ي ل دى الط الب
المعلمين والتي منھا -:
-١-٤تت يح للطال ب المعل م التع رف عل ى المش كالت والقض ايا البيئي ة المحلي ة والعالمي ة م ن خ الل م ا
توفره من معارف ومعلومات  ،وما تتيحه من قواعد بيانات عالمية .
-٢-٤الت دريب عل ى المش اركة الفعال ة واإليجابي ة ف ى عملي ات االستقص اء العلم ى م ن خ الل البح ث
واالكتشاف والتنقيب من خالل الوفرة الھائلة للمعلومات والمعارف .
-٣-٤تجعل عملية التعلم مستمرة بحي ث تتج اوز ح دود الزم ان والمك ان المح ددين م ن خ الل م اتوفره
تلك البرامج االلكترونية من آليات تعلم تص ل لجمي ع األم اكن وجمي ع البيئ ات مم ا ي ؤدى ال ى م ا يس مى
بوحدة المعرفة وتكاملية المعلومات وترابطھا .
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-٤-٤تتج اوز بالطال ب المعل م ح دود اكتس اب المعلوم ات ف ى ح د ذاتھ ا إل ى تطبي ق تل ك المعلوم ات
واالستفادة منھا فى مواجھة مواقف جديدة واتخاذ القرارات المناسبة حيالھا .
-٥-٤تمتل ك الب رامج االلكتروني ة االمكان ات الت ى تس اعد الطال ب المعل م عل ى تطبي ق المع ارف
والمعلومات من خالل مواقف تحاكى الواقع .
-٦-٤تساعد الطالب المعلم فى تكوين نظرة ورؤية ناقدة للعالم المحيط به من خالل تناول العديد م ن
المعارف فى شتى المجاالت ومختلف األبعاد مما يساعد على تك وين نظ رة ثاقب ة تج اه الع الم وم ا يوج د
به وما يدور فيه من إرھصات محلية وعالمية.
-٧-٤الب رامج االلكتروني ة تجع ل م ن عملي ة تعل يم وتعل م الخب رات العلمي ة المحسوس ة والمج ردة
أمراًممكنا ً .مع توافر عنصر األمان.
-٨-٤ت دريس العل وم باس تخدام الب رامج اإللكتروني ة يجع ل عملي ة التعل يم وال تعلم ت تم بص ورة متكامل ة،
حي ث إنھ ا تس اعد المتعلم ين عل ى اس تخدام أكث ر م ن حاس ة م ن الح واس الخم س عن د دراس ة الظ واھر
الطبيعية..
 -٩-٤اس تخدام الب رامج االلكتروني ة يس اعد عل ى زي ادة إدراك المعلم ين والمتعلم ين لعملي ة الت داخل
 Interdisciplinaryب ين أف رع العل وم الطبيعي ة وبقي ة ف روع المعرف ة األخ رى  ،وذل ك عن د اس تدعاء
وتوظيف بعض المعلومات والصور واإلشكال م ن مختل ف مج االت المعرف ة اإلنس انية عن د دراس ة أي ة
مشكلة كمشكلة نقص المياة العذبة فى المناطق الصحراوية من العالم.
-١٠-٤تس اعد الب رامج اإللكتروني ة بم ا يت وافر لھ ا م ن عناص ر ف ى تنمي ة المي ول واالتجاھ ات والق يم
العلمية لدى الطالب عند دراسة الموضوعات المختلفة .
 -١١-٤إن استخدام البرامج اإللكترونية يظھ ر بوض وح ت ام الوظيف ة االجتماعي ة للعل وم الطبيعي ة م ن
خالل عمليات التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع .وتعتبر البرامج اإللكترونية أحد الحلول الجادة
فى تطوير االقتصاد التعليمى ألنھا تلعب دوراً أساس يا ً ف ى مس اعدة المتعلم ين عل ى اس تقبال الك م الھائ ل
من المعلومات الالزمة لھم .

-٥الثقافة العلمية التكنولوجية-:
إن ثقافة المواطن العلمية والتكنولوجية المكتسبة عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة ھى الت ى تح دد
اھتماماته  ،وممارساته  ،وسلوكياته  ،وأولوياته  ،وتبل ور منطلقات ه الفكري ة  ،ورك ائزه العلمي ة ل ذا ف إن
الثقافة العلمي ة للم واطن تص بح أم راً الزم ا ً لحرك ة التق دم والتنمي ة ليك ون ال وعى العلم ى أح د العناص ر
الرئيس ة ف ى ال وعى الع ام  ،فنج اح األنش طة العلمي ة والبحثي ة والتط ور التكنول وجى مرھ ون ب إرادة
جماعية واعية تدفع بھا إلى الواجھة االجتماعية والثقافية والفكري ة ليص بح االنت اج العلم ى نمط ا ً ب ارازاً
ضمن أنماط الحياة اليومي ة  ،ويك ون التفكي ر العلم ى معلم ا ً ثابت ا ً ف ى الممارس ات والتع امالت  ،والثقاف ة
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العلمي ة والتكنولوجي ة ھ ى الثقاف ة الواف دة عل ى المن اھج والحي اة االجتماعي ة م ن خ الل الث ورات العلمي ة
والتكنولوجية التى يتميز بھا العصر الح الى )حس ام ال دين م ازن  .(١٣٧ ،٢٠٠٤،و لق د أص بح معي ار
التقدم ف ي المجتمع ات الحديث ة ھ و م دى اس تيعاب م واطني ذل ك المجتم ع للعل وم والتقني ة وكف اءاتھم ف ي
التفاع ل معھ ا بك ل بس اطة  ،إن ازدھ ار اإلقتص اد وتط ور المجتم ع والق درة عل ى المنافس ة ف ي عص ر
العولمة يعتمد على التفوق العلمي الذي يحت اج إل ى تواص ل ودع م ومش اركة الم واطنين بمختل ف فئ اتھم
وتوجھ اتھم واھتمام اتھم ول ن يت أتى ذل ك إال إذا اس تطاعت ھ ذه الفئ ات أن تتكي ف م ع متطلب ات الحرك ة
العلمي ة  ،وتس توعب حقائقھ ا  ،وتفھ م مض امينھا  ،وتتفاع ل م ع عمومياتھ ا  ،وتھض م مس لماتھا  ،وھ ذا
يقودنا بالضرورة إلى بوابة الثقافة العلمية التكنولوجية.
إننا مازلنا دون تعريف واضح للثقاف ة العلمي ة وم ازال الكثي رون يقص رون مفھ وم الثقاف ة العلمي ة
على أمور تبسيط العلوم واأللمام بآخر منجزات العلم والتكنولوجيا  ،ولكن الثقافة العلمي ة تتطل ب تثقيف ا ً
لغي ر العلمي ين وتوعي ة العلمي ين ثقافي ا ً ب ل وعلمي ا ً فاليخف ى عل ى أح د أن كثي راً م ن العلم اء أنفس ھم ف ى
حاجة إلى تثقيف علمى يحررھم من أسر التخصص العلمى )نبيل على .(٥٨،٢٠٠٧،
ونحن فى حاجة ضرورية إلى ثقافة علمية تكنولوجية تحمينا م ن س مات العص ر الح الى وتقدم ه
العلم ى والتكنول وجى المتس ارع)نبي ل عل ى  .( ٦٠ ،٢٠٠٧،ول ن تس طيع أى دول ة أن تواك ب العص ر
الح ديث إال إذا ك ان ل ديھا أف راداً مثقف ون علميي ون ومتص فون بص فات منھ ا  :ممارس ة التفكي ر العلم ى
وتطبيقه فى عمليات التعليم والتعلم  ،واستيعاب الطرق التى يتفاعل من خاللھ ا العل م م ع التكنولوجي ا ،
وادارك المف اھيم والمص طلحات والتعميم ات الت ى يق وم عليھ ا العل م )زين ب ش حاته مھ ران ،٢٠٠٧،
. (١٠٦
وعل ى ال رغم م ن تع دد الجھ ات الت ى يمك ن أن تس اھم ف ى نش ر الثقاف ة العلمي ة التكنولوجي ة ف ى
المجتمع إال أن التعليم بمؤسساته وأدواته المتعددة يمكنه االطالع بدور مھم ورائد فى ھ ذا المج ال حي ث
يجب أن يشكل التثقيف العلم ى والتكنول وجى ف ى ع الم علم ى تكنول وجى  ،والثقاف ة العلمي ة التكنولوجي ة
إضافة إلى كونھا مھمة لفئات عديدة من المواطنين فھى مھمة للمتعلم والمعلم عل ى ح د س واء  ،ف المتعلم
لدي ه العدي د م ن التس اؤالت ح ول القض ايا العلمي ة والتكنولوجي ة  ،أم ا المعل م فھ و المخط ط والمنف ذ
للمواق ف التعليمي ة داخ ل المؤسس ة وھ و مطال ب ب أن يك ون عل ى درج ة كبي رة م ن الثقاف ة العلمي ة
التكنولوجية ليكون فى موقف يساعده عل ى إح داث التثقي ف العلم ى والتكنول وجى بك ل أبع اده ومتطلبات ه
لدى طالبه  ،و ل ذا كان ت الحاج ة ملح ة إل ى التثقي ف العلم ى والتكنول وجى لمعل م العل وم وبش كل خ اص
بس بب التط ورات العلمي ة والتكنولوجي ة المعاص رة والت ى تف رض عل ى المعل م ض رورة األلم ام بھ ا
وبجوانبھا العلمية والتكنولوجية حت ى ي تمكن م ن أداء دوره ف ى تثقي ف طالب ه علمي ا ً وتكنولوجي ا ً )أحم د
شبارة . (٣٨٨ ،١٩٩٦،
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ولق د س اد عل ى ب رامج الثقاف ة العلمي ة التكنولوجي ة ل دينا ط ابع اس تعراض آخ ر االكتش افات
واإلنجازات التى توصل إليھا اآلخرون دون إبراز الن واحى التطبيقي ة لتوظي ف تل ك أو ھ ذه االكتش افات
وتلك اإلنجازات والمخاطر التى تعود على الم تعلم  ،إن تل ك االكتش افات واإلنج ازات س الح ذو ح دين
فمن جانب يعمق لدى المتعلم احترام العلم والعلماء ومن جانب آخر يول د ل دى الم تعلم الش عور بص عوبة
اللحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجى  ،لذا فنحن فى حاجة ماسة إلى برامج علمية وتكنولوجية تنمى
الثقافة العلمية التكنولوجية  ،وتخاطب مستوى المتعلم العرب ى وك ذلك العق ول التعليمي ة المختلف ة وعل ى
مدى ھذه البرامج إدراك الفرق الكبير بين التبسيط العلمى والتثقيف العلمى فالتبسيط ما ھو إال عنص ر
واحد فى عملية التثقيف العلمى التى تشمل بجانبه :
 ربط العمل بحياة الفرد والمجتمع .
 إبراز كيفية مساھمة العلم فى حل المشكالت القائمة .
 إلقاء الضوء على تجارب العلماء والخبراء فى المجاالت العلمية والتكنولوجية .
 ط رح اآلث ار االجتماعي ة للعم ل والتكنولوجي ا س واء كان ت منافع ا أو أض راراً )نبي ل عل ى
 ٦٠ ،٢٠٠٧،إن الزي ادة المس تمرة ف ى المعرف ة العلمي ة والتكنولوجي ة ف ى الوق ت ال راھن ف ى جمي ع
المج االت وارتباطھ ا بالعدي د م ن القض ايا الحياتي ة والبيئي ة تف رض عل ى إنس ان ھ ذا العص ر أن يت زود
بالثقاف ة العلمي ة والتكنولوجي ة الت ى تعين ه عل ى فھ م م ا ي دور م ن حول ه والتكي ف مع ه والمش اركة ف ى
مجتمعه وليس أمام الفرد لكى يتواف ق م ع عص ره إال أن يس عى إل ى متابع ة وتحص يل المعرف ة العلمي ة
والتكنولوجي ة وم ا ي رتبط بھ ا م ن مھ ارات وأس اليب للتفكي ر وق درات عل ى التواص ل واتخ اذ الق ررات
وتكوين االتجاھات اإليجابية نحو العلم والتكنولوجيا .

-٦برامج إعداد معلم العلوم والتنور العلمي -:
يع د المعل م ركي زة أساس ية ف ي العملي ة التعليمي ة  ،ب ل محورھ ا وعمودھ ا الفق ري  ،فھ و يج دد ،
ويغير  ،ويسھم بفاعلية ف ي مس تقبل األجي ال القادم ة  ،ذل ك أن ال دور ال ذي يق وم ب ه المعل م ال يق ف عن د
الحدود التقليدية لوظائفه ومسئولياته  ،بل يتعدى تلك الوظ ائف ليش مل تنمي ة ق درات المتعلم ين وترجم ة
ما يقدمه إليھم من معارف ومھ ارات إل ى مواق ف تطبيقي ة ف ى الحي اة  ،وعل ى ال رغم م ن تط ور وس ائل
وتقنيات التعليم فأن المعلم كان وما يزال يؤدى نفس أدواره السابقة ف ى العملي ة التعليمي ة  ،ومھم ا بلغ ت
تلك التقنيات من تطور  ،فإن العملية التعليمي ة ل ن تس تطيع االس تغناء ع ن المعل م ودوره  ،ب ل زاد عل ى
كاھل ه مس ئوليات وأدوار جدي دة  ،فأص بح مطالب ا أكث ر م ن أى وق ت مض ى بالتعام ل م ع تل ك الوس ائل
والتقنيات الحديثة وتصميمھا واإلفادة م ن تطبيق ات التكنولوجي ا ف ي عملي ة التعل يم وال تعلم )م اھر ميخائي ل
.( ٣ ،٢٠٠٣،
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ومن ثم فإن المعلم يمك ن أن ي ؤدى دوراً كبي راً ف ى س بيل تحقي ق التن ور العلم ى  ،لك ن م دى ھ ذا
الدور يظ ل مرھون ا بم دى ق درة ھ ذا المعل م عل ى ذل ك  ،فل يس م ن المنط ق ف ى ش ىء أن يعط ى المعل م
للمتعلم ما ال يملك  ،وما ليس مؤھالً إلعطائه  ،فإذا لم يكن ھذا المعلم متنور علميا ً بالمس توى المطل وب
 ،واذا لم تك ن ب رامج إع داده ق د اكس بته الق درة عل ى ت دريس مج االت وأبع اد التن ور العلم ى  ،فإن ه م ن
المستحيل عليه تخريج متعلمين متنورين علميا ً حتى ولو توافرت لديه مناھج متقن ة قائم ة عل ى مج االت
التن ور وأبع اده  .وم ن الثاب ت ف ى الوس اط التربوي ة والتعليمي ة أن مج رد وج ود من اھج جدي دة ال يكف ى
لتحقيق أھداف العملية التعليمية  ،حيث تظل تلك المناھج مح دودة الفائ دة م ا ل م يت وافر لھ ا المعل م الجي د
القادر عل ى تنفي ذھا وتحقي ق االھ داف المنوط ة بھ ا  ،ف المعلم الجي د يص لح عي وب الم نھج ال ردىء لك ن
المنھج الجيد ال يساوى شيئا فى يد معلم فاشل  ،لذا فإن مناھج التعليم القائمة على مجاالت وأبعاد التنور
العلم ى تس تلزم بالض رورة ب رامج مماثل ة إلع داد المعل م تكس به مھ ارات ت دريس مث ل ھ ذه المن اھج ب ل
تتطلب أيضا ً إلى جانب إعداده برامج تدريب مستمرة أثناء الخدمة  ،وثمة جانب آخر فى المعل م ي ؤثر
تأثيراً كبيراً على مستوى تنفيذه لب رامج ومن اھج التن ور العلم ى  ،ھ و م دى قناع ة وتحم س المعل م لمث ل
ھذه البرامج .
إن برامج إعداد المعلم من منظور التنور العلم ى يج ب أن تش مل جان ب اإلع داد األك اديمى ال ذى
يتناول الخبرات والمع ارف والمعلوم ات ح ول مج االت التن ور العلم ى وأبع اده وجان ب اإلع داد المھن ى
الكساب الطالب المعلمين مھارات وأساليب تدريس مثل ھذه الموضوعات )ماھر اسماعيل صبرى وص الح

توفيق  ( ٩٨ ،٢٠٠٥،وتسھم برامج إعداد المعلم القائمة على تضمين أبع اد التن ور العلم ى ومجاالت ه ف ى
محتوى المناھج الدراسية فى تحقيق العديد من المزايا التى منھا :
 إتاح ة الفرص ة للطال ب المعل م ف ى اكتش اف المش كالت والقض ايا ع ن طري ق تجھي ز المعلوم ات ،
وص ياغة الخي ارات  ،وإص دار االحك ام الشخص ية عل ى أح داث واقعي ة  ،وم ن ث م فھ ى تنم ى وعي ه
باحتياجاته وأھدافه الشخصية ومعتقداته ومثله العليا .
 تزوي د الطال ب المعل م بإط اراً فني ا ً لتنمي ة المھ ارات العقلي ة مث ل :ح ل المش كالت  ،وص نع أو اتخ اذ
قرارات  ،وتحليل وتركيب المعرفة .
 تزيد دافعية الطالب لتطبيق خبرته ومعارفه واالستفادة منھا فى مواقف حياتية ھادفة .
 معلم العلوم وتنمية التنور العلمى لدى طالبه .
وقد أجريت دراسة ھدفت إلى التعرف على دور برنامج إعداد معلمى العلوم بكلية التربية بأبھا
فى تنمية مستوى الثقافة العلمية لدى معلمى المستقبل  ،و وتكونت عينة الدراسة من  ١٤٩طالبا ً
بالمستوى األول ،و ١٢٧طالبا ً بالمستوى الرابع ،وقد استخدم الباحث مقياس الثقافة العلمية ويتكون من
اختبار تحصيلى ومقياس االتجاھات نحو العلوم  ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الثقافة
٩٨

الفصل الثاني –المحور الثالث-التنور العلمى

العلمية لدى الطالب المعلمين منخفض  ،وأوصت الدراسة بضرورة االھتمام بتنمية الثقافة العلمية لدى
الطالب المعلمين واالھتمام بدمج مجاالت وأبعاد التنور العلمى ببرامج إعداد المعلم )عامر الشھرانى
. (٢٠٠٠،
وقد أجريت دراسة ھدفت إلى إعداد برنامج لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم العلوم فى ضوء م دخل
العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع والتع رف عل ى أث ر البرن امج المقت رح عل ى أداء الطال ب المعل م وك ذلك
التعرف عل ى أث ر البرن امج المقت رح عل ى التن ور العلم ى للطال ب المعل م  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
ط الب الفرق ة الثاني ة ش عبة البول وجى بكلي ة التربي ة جامع ة الزق ازيق وتكون ت العين ة م ن  ٢٥طالب ة
واتبعت الباحثة المنھج شبه التجريبى واشتمل على مجموعة تجريبي ة فق ط وتكون ت أدوات الدراس ة م ن
اختبار التنور العلمى وبطاق ة مالحظ ة المھ ارات التدريس ية والت ى اش تملت عل ى ث الث مھ ارات مھ ارة
التخطيط للدرس ومھارة تنفيذ الدرس ومھارة تقويم الدرس وتوصلت نتائج الدراسة الى فعالية البرن امج
المقترح فى تنمية التنور العلمى ومھارات تدريس العلوم لدى الطالب المعلم ين وك ذلك إل ى ع دم وج ود
عالقة ارتباطية بين التنور العمى ومھارات التدريس وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منھا االھتمام
بضرزروة تنوير المعل م واالھتم ام بم دخل العل م والتكنولوجي ا عل ى جمي ع المس تويات واالھتم ام بتنمي ة
مھ ارات ت دريس العل وم لمعلم ى العل وم واكس ابھم الكفاي ات المختلف ة وض رورة تحس ين إع داد الط الب
المعلمين وإمداھم بأحدث االتجاھات واالس تراتيجيات والم داخل التدريس ية الت ى تنم ى ل ديھم االتجاھ ات
اإليجابية نحو العلم ودراسته)سوزان حسن (٢٠٠٥ ،
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المحور الرابع :مھارات التدريس اإللكترونية فى العلوم والطالب المعلم
يع د إع داد المعل م أم راً مھم ا ً وض روريا ً لبن اء معل م المس تقبل الق ادر عل ى ام تالك المھ ارات
التدريس ية الفعال ة  ،و أھ م مقوم ات نج اح المعل م ف ي العملي ة التعليمي ة ھ و تمكن ه م ن إح داث التغي ر
المرغوب في سلوك طالبه ،وھذا يتوقف على مدى امتالكه للمھارات التدريس ية الحديث ة الت ي ينبغ ي
أن يكون قد تدرب عليھا واكتسبھا .
-١مھارات التدريس

-١-١تعريف مھارات التدريس
تعددت التعريفات التي تناولت مھارات التدريس  ،وس وف نتن اول بع ض ھ ذه التعريف ات  ،وأن
كنا في البداية نود أن نشير إلى أنه ال يوجد معنى محدد لھ ذا المفھ وم ب ين أھ ل االختص اص ف ي مج ال
التدريس)عامر الشھرانى ومحمد الشھرانى (٢٤٣ ،١٩٩٧،
ف ٌتعرف على أنھا "األداء الذھني الحركي الذي يتبعه المعلم ف ي أثن اء الت دريس م ع مراع اة الدق ة
والسرعة واالستمرارية لھذا األداء")أمام مختار حميده ( ١٢ ،٢٠٠٠،
ويعرفھا البعض  .بأنھا مجموعة األداءات والسلوكيات التدريسية الفعالة التي يظھرھا المعلم في
نشاطه  ،التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة ؛ لتحقي ق أھ داف مح دودة تص در م ن المعل م دائم ا ف ي
شكل سلوكيات واستجابات حركية أو لفظية  ،وتظھر في ھذه االستجابات عناص ر الدق ة والس رعة ف ي
األداء والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي)على راشد ومنى عبد الھادي (٥١٠-٤٦٥ ، ١٩٩٨ ،
و يقدم حسن زيتون بعض الخصائص المميزة لمھارات التدريس والتي منھا :
-١-١-١تعبر عن القدرة على أداء عمل ذي عالقة بالنش اط المھن ي التدريس ي س واء ك ان ھ ذا النش اط
أثناء التخطيط للتدريس أو أثناء تنفيذه أو أثناء تقويمه .
-٢-١-١يمكن تحلي ل ك ل مھ ارة تدريس ية إل ى ع دد م ن الس لوكيات  ،واألداءات الفرعي ة المكون ة لھ ا،
والقابلة للمالحظة .
-٣-١-١تظھ ر المھ ارة التدريس ية ف ي ش كل س لوكيات  ،وأداءات معرفي ة  ،وحركي ة  ،واجتماعي ة
مختلطة معا  ،وأن كان يغلب عليھا الجوانب المعرفية .
-٤-١-١تزويد الفرد بخلفية معرفية عن المھارة التدريسية محل االكتساب  ،يعد أم راً ض روريا ً لتعلم ه
لھا .
-٥-١-١يعد التدريب والممارسة الفعلية للمھارة التدريسية شرطا ً أساسيا ً في إتقانھا .
-٦-١-١يتم عادة تقييم أداء الفرد للمھارة التدريس ية فعلي ا ً بك ل مع ايير الدق ة وذل ك باالس تعانة بأس لوب
المالحظة المنظمة لألداء) .حسن زيتون (١٢-١١ ،٢٠٠١ ،
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-٢-١أنواع المھارات التدريسية -:
من خالل مراجعة بعض األدبيات يتبين أنه يوجد ثالثة أنواع من المھارات التدريسية -:
-١-٢-١مھارات خاصة بالتخطيط للتدريس .
-٢-٢-١مھارات خاصة بتنفيذ التدريس .
-٣-٢-١مھارات خاصة بمجال تقويم التدريس .
وقد أجريت دراسة ھدفت إلى تق ويم بع ض المھ ارات التدريس ية ل دى معلم ى العل وم ف ي الحلق ة
األول ى م ن التعل يم األساس ي  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن  ٣٠معلم ا ً  ،وت م تص ميم بطاق ة مالحظ ة
للتع رف عل ى واق ع المھ ارات التدريس ية المت وفرة ل دى معلم ي العل وم بالمرحل ة األول ى م ن التعل يم
األساس ي  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى ت دنى المس توى الع ام ف ى المھ ارات التدريس ية ل دى معلم ي
العلوم في الحلقة األولى من التعليم األساسي  ،وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبي ة لمتابع ة
المعلم ين بع د التخ رج  ،واألھتم ام بت دريب المعل م عل ى أس اليب واس تراتيجيات الت دريس الحديث ة،
وكذلك إنشاء وحدات التدريب بكل مدرسة وعقد دورات تدريبي ة بص ورة ش املة ).من ى عب د الموج ود
.(٢٠٠١،
وك ذلك أجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٣ھ دفت التع رف عل ى فاعلي ة برن امج مقت رح ق ائم عل ى
اس تخدام الوس ائط المتع ددة ف ي تنمي ة مھ ارات األداء التدريس ي واالتجاھ ات نح و مھن ة الت دريس ،
وتكونت عينة الدراسة من  ٩١طالبا ً بالفرقة الثالثة شعبة التعليم االبتدائي تخص ص عل وم  ،وتوص لت
الدراسة إلى فاعلية برامج الكمبيوتر في تنمية المھارات التدريس ية ل دى الط الب المعلم ين  ،وأوص ت
الدراس ة بتنمي ة مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة أو المرتبط ة ب الكمبيوتر  ،وت دريب الطال ب عليھ ا ،
وتنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام ش بكات المعلوم ات الدولي ة)م اھر اب راھيم ميخائي ل
.(٢٠٠٣،
وف ى ع ام  2006أجري ت دراس ة ھ دفت إل ى البح ث ف ي أث ر اس تخدام ال تعلم عب ر اإلنترن ت
والب رامج اإللكتروني ة ف ي تنمي ة المھ ارات التدريس ية ل دى الط الب المعلم ين  ،وأث ر ذل ك عل ى تعل م
طالبھم في مادة العلوم  ،وتكونت عينة الدراسة من  ٢٦مدرس ا ً  ،وت م تص ميم بطاق ة مالحظ ة تض من
 ٣٤مھارة فرعية  ،وأشارت النتائج التي تم التوصل إليھا  ،أنه يمكن استخدام التعلم عب ر الش بكات ف ي
تنمية مھ ارات ت دريس العل وم وتعل يم الط الب المعلم ين كيفي ة ت دريس م ادة العل وم  ،و إن ال تعلم عب ر
اإلنترن ت ي ؤدى إل ى تنمي ة مھ ارات المعلم ين ف ي توص يل المع ارف والمعلوم ات للط الب وزي ادة
تحص يل طالبھ م  ،ويس اعد ف ي تحص يل الط الب المعلم ين و انعك اس ذل ك عل ى تحص يل طالبھ م ،
وأوصت بضرورة االھتمام ببرامج التعلم اإللكترونية عبر اإلنترنت في تدريب الطالب المعلم ين عل ى
مھارات تدريس العلوم  ،واالھتمام بجودة تلك البرامج (Peter,H., 2006,367-385).
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إن استخدام التغذية الراجعة مھ م ج داً ف ي ب رامج إع داد المعلم ين خاص ة ف ي عملي ة الت دريس ،
والتعلم أثناء رؤي ة المعل م لنفس ه  ،واالنطباع ات الت ي يكونھ ا ع ن نفس ه  ،ودورھ ا ف ي تنمي ة عملي ات
التعليم والتعلم  ،لذا ھدفت ھذه الدراسة إلى التع رف عل ى أث ر اس تخدام التس جيالت الفيديوي ة والمحاك اة
من خالل أنظمة الشبكة اإللكترونية بواسطة محاكاة العقل االلكتروني وذلك بتقديمه للتغذي ة الراجع ة
للم تعلم  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن مجموع ة م ن الط الب المعلم ين  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى
فعالي ة اس تخدام تس جيالت الفي ديو وب رامج الكمبي وتر ف ي تنمي ة الخب رات التدريس ية للط الب المعلم ين
وتنمية مھارات التقويم وتعلم السلوكيات التدريسية الجيدة.
)(Greg,C,l ,Cheng-Chih,W.,2006,369-380
إننا في حاجة ملحة لتنمية مھارات تدريسية قادرة على اس تخدام التكنولوجي ا وب رامج الكمبي وتر
وأنم اط التعل يم اإللكتروني ة المختلف ة  ،لنتواك ب م ع طبيع ة ورح العص ر ال ذى تعم ل في ه التربي ة ،
وطبيعة وتغير أدوار المعلم  ،وطبيعة المدرسة واحتياجات المجتمع ؛ ل ذا ق ام الباح ث ب اإلطالع عل ى
عدد من المشروعات العربي ة واألجنبي ة والت ي تھ تم بالطال ب المعل م  ،واس تخراج المھ ارات التدريس ية
المرتبطة بالتكنولوجيا والتي أطلق عليھا المھارات التدريسية اإللكترونية  ،وتم دمج تلك المھ ارات ف ي
جانبيھ ا المعرف ي واالدائ ى ،لتتماش ى م ع المھ ارات التدريس ية المتع ارف عليھ ا س واء ك ان ذل ك ف ي
مراحل التخطيط للتدريس أو أثناء التنفيذ أو أثناء التقويم .

-٢مھارات التدريس اإللكترونية فى العلوم وإعداد الطالب المعلم -:
-١-٢مفھوم المھارات التدريسية اإللكترونية فى العلوم وضرورتھا للطالب المعلم
إن عمليات تطوير التدريس ضرورة تتطلبھا الحاج ة المس تمرة لرف ع فعالي ات الت دريس ،وكف اءة
مواق ف ال تعلم ف ي ع الم س ريع التق دم المعرف ي والتكنول وجي ،فم ن المتوق ع زي ادة تن امي وتس ارع
المتغيرات العلمية والتكنولوجية مستقبالً ،األمر الذي يتطلب ضرورة مواجھة تلك المتغيرات المتنوع ة
والمتباينة في ضوء االتجاھات الحديثة لتكنولوجيا التعليم )نائلة الخزندار. (٢٠٠٦ ،
وبما أن الجودة الش املة تتطل ب مس تويات معياري ة للطال ب المعل م فالب د م ن تض مين المھ ارات
التدريسية اإللكترونية مع المھارات التقليدية بجوانبھا ومراحلھا المختلفة  ،لتستطع برامج إعداد المعلم
التوصل إلى تحقيق الجودة الشاملة  ،وليتمكن المعلم من البقاء والمنافسة والقدرة عل ى العط اء ف ي ظ ل
متغيرات العصر وتغير أنظمة التعليم والتعلم . .
ولم يشھد أي عصر من العصور التقدم التقني الذي شھده ھذا العصر  ،وبذلك أصبح التعليم
للجميع حقيقة واقعية  ،وتكريس االھتمام بالتعليم االلكتروني والتعليم المستمر والذاتي أمراً منطقيا ً،
وقد تم التوصل إلى ذلك بفضل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في الوقت الذي يلج فيه عصر
المعلومات أو عصر المعرفة مدفوعا ً بقوة صناعة المعرفة التي نتجت عنھا الثورة العلمية
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والتكنولوجية المعاصرة  ،لذا البد من تطوير التعليم الحالي  ،ومھارات المعلمين في ظل نموذج
التعلم المستقبلي الذى يتميز بالخصخصة والعقالنية )جمال الشرقاوي . (٢٢٠ ،٢٠٠٥،
ورغ م أنن ا نع يش ف ي عص ر المعلوم ات الھائ ل و م ع ت وفر األجھ زة اإللكتروني ة وس ھولة
استخدامھا  ،إال أن الدول النامية لھا سمات أساسية مشتركة ھي انخفاض مستوى المعلمين في توظي ف
مھ ارات تكنولوجي ا التعل يم وتقني ة المعلوم ات وب رامج التعل يم االلكترون ي ف ي عملي ات التعل يم وال تعلم
)إب راھيم عب د الم نعم  .(٢٠٠٣،ولق د ش اع اس تخدام التعل يم االلكترون ي م ن قب ل المعلم ين ف ي معظ م
األداءات التدريس ية  ،وك ذلك م ن جان ب الط الب ف ي تفض يلھم لدراس ة معظ م المق ررات ب التعليم
االلكتروني  ،لذا البد من تطوير مفھوم التعليم والتعلم االلكتروني  ،وتبنى أساليب واضحة في تص ميم
التعل يم االلكترون ي ليواج ه االحتياج ات المختلف ة لألف راد ) Watkins, R, Corry, M.,
)( 2004,1547-1550
و ق د أك د العدي د م ن الدراس ات عل ى أھمي ة تنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام
الكمبيوتر  ،وبرامج ه  ،وخدمات ه التعليمي ة بالفص ول الدراس ية ،وت دريب الطال ب المعل م عل ى مھ ارات
تصميم الدروس اإللكترونية .
ويع رف الباح ث المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ف ى العل وم بأنھ ا "التع رف عل ى المف اھيم
األساسية للتعامل مع الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية  ،و التمكن م ن اس تخدام التطبيق ات المختلف ة لب رامج
الكمبي وتر م ن) مھ ارات الكتاب ة وتص ميم وإنت اج الع روض التقديمي ة واس تخدام الج داول اإللكتروني ة
والتقويم اإللكتروني ومعالجة وتنقيح الص ور واس تخدام اإلنترن ت والبري د االلكترون ي ( ف ي تخط يط
وتنفيذ وتقويم دروس العلوم بالفصول الدراس ية م ع دمجھ ا بالمھ ارات التدريس ية العادي ة  ،وظھ ور
ذلك في صورة أداءات سلوكية تدريسية الكترونية  ،والقدرة على التعامل مع أنماط تكنولوجيا التعل يم
اإللكترون ي )المدرس ة اإللكتروني ة –الفص ول اإللكتروني ة –المق ررات والكت ب اإللكتروني ة –الفص ول
االفتراضية (.

-٢-٢مھارات التدريس اإللكترونية للطالب للمعلم ودور برامج اإلعداد في تنميتھا :
من خالل االطالع على بع ض الدراس ات يتب ين أن ھن اك مجموع ة م ن مھ ارات الت دريس اإللكترون ي
التي ينبغي أن تتوافر لدى الطالب المعلم ومنھا -:
-١-٢-٢تحديد حجم محتوى الموض وع الم راد إع داده عل ى وس يط إلكترون ي واختي ار أنس ب الوس ائط
للتجھيز.
-٢-٢-٢القدرة على توجيه المادة العلمية للطالب عبر وسائط التعليم اإللكترونية .
-٣-٢-٢توفير المادة العلمية وإثراؤھا وتنويعھا بالمصادر المختلفة .
-٤-٢-٢تنويع الوسائط المستخدمة في عرض الموضوعات المرتبطة بالتخصص .
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-٥-٢-٣استخدام غرف الحوار والقدرة على التخاطب .
-٦-٢-٣إعداد اختبارات في موضوعات التخصص ليتم عرضھا الكترونيا .
-٧-٢-٢استخدام الحاسب في إعداد المواد التعليمية اإللكترونية .
-٨-٢-٢استخدام الحاسب اآللي في عرض المواد التعليمية المبرمجة .
-٩-٢-٢طرح موضوعات في مجال التخصص على المواقع اإللكترونية .
-١٠-٢-٢استخدام التقنيات واألجھزة التعليمية المستحدثة بسھولة ويسر .
-١١-٢-٢البحث في اإلنترنت بسھولة ويسر .
-١٢-٢-٢استقبال الرسائل والملفات وإعادة اإلرسال عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني .
-١٣-٢-٢استخدام البرامج التطبيقية في الحاسب بسھولة ويسر.
-١٤-٢-٢استخدام البريد اإللكتروني لتنشيط عمليات التفاعل الجم اعي ب ين المجموع ات المختلف ة م ن
الطالب ليكون تفاعالً عالميا ً .
-١٥-٢-٢استخدام الجداول اإللكترونية والتقويم اإللكتروني .
-١٦-٢-٢استخدام برامج الصور والرسومات في تصميم العروض التقديمية .
-١٧-٢-٢إنتاج الجداول والرسومات باستخدام برامج الجداول اإللكترونية .
-١٨-٢-٢التدريب على إعداد شرائح تعليمية باستخدام برنامج . power point
-١٩-٢-٢التدريب على إدخال صور وتسجيالت صوتية وأفالم فيديو في الشرائح أو ملف ات اإلنترن ت.
)ريما الجرف ٢٠٠ ،٢٠٠١،؛ محمد نبيل العطروزى ٢٠٠١،؛ جمال الشرقاوي (٢٠٠٥ ،
)(Michael,E, B, Doug,j,1996
ومن خالل االطالع على بعض المعايير المحلية والعالمي ة الت ي اھتم ت بإع داد الطال ب المعل م ف ي
ض وء تكنولوجي ا التعل يم  ،وم ا أك دت علي ه م ن مع ايير ومؤش رات أمك ن اس تنتاج بع ض المھ ارات
التدريسية اإللكتروني ة الض رورية للطال ب المعل م ع ن طري ق ترجم ة مؤش رات األداء للمع ايير إل ى
مھ ارات تدريس ية إلكتروني ة والت ي تع د ض رورية لطال ب كلي ة التربي ة ف ي ض وء اإلع داد لعص ر
المعلوماتية الرقمية  ،والتى يجب أن يكتسبھا قب ل الحص ول عل ى رخص ة لمزاول ة المھن ة  .وفيم ا يل ي
عرض لبعض المھارات التدريسية اإللكترونية الرئيسة الالزمة لمعلم العلوم )( ١
 يش غل الكمبي وتر ويتعام ل م ع مكونات ه وملحقات ه ولوح ة المف اتيح ويش غل البرمجي ات المختلف ة
ويتعامل مع سطح المكتب )كمھارات أساسية الزمة للطالب المعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بص فة
خاصة (
 يلم إمكانات برامج معالجة النصوص والنشر اإللكتروني .
- ١ملحق )(٩) (٧

١٠٣

الفصل الثاني –المحور الرابع-مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

 يس تخدم ب رامج معالج ة النص وص ف ي إع داد ال دروس والرس ومات واالمتحان ات المطبوع ة
واإللكترونية الستخدامھا أثناء اإلعداد لدروس العلوم .
 يلم بإمكانات برامج الجداول اإللكترونية ويستخدمھا في إعداد الدروس والتدريبات وبنوك األس ئلة
واستخالص نتائج تقدم الطالب في دروس العلوم والتقويم االلكتروني .
 تص ميم وتنفي ذ الع روض التقديمي ة المتنوع ة ف ي ض وء التس ھيالت الت ي توفرھ ا الب رامج وأھ داف
العمل لخدمة التخصص العلمي واستخدامھا أثناء تنفيذ وتخطيط وعرض وتقويم دروس العلوم .
 تنقيح ومعالجة الصور وإضافة المؤثرات والتأثيرات عليھا الستخدامھا في التخطيط لدروس العلوم
.
 يل م المعل م ب أنواع الش بكات ويس تخدم اإلنترن ت وأدواتھ ا لجم ع وع رض المعلوم ات وللت دريس
والبحث العلم ي لجم ع المعلوم ات وتش غيل ملف ات الوس ائط الخاص ة بم ادة العل وم واس تخدام البري د
االلكتروني في عمليات التعليم والتعلم وإتقان مھاراته المتعددة .
 تشغيل الوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية في التعليم والتعلم في دروس العلوم .
 يتمكن الطالب المعلم من تشغيل واس تخدام األجھ زة التعليمي ة والتقني ات الحديث ة وتص ميم الوس ائل
التعليمية المناسبة لكل جھاز حسب طبيعة مادة العلوم والطالب المستھدفين واستخدامھا في تدريس
مادة العلوم.
 استخدام المستحدثات التكنولوجية من أجھزة ووسائل تعليمية حديثة مثل السبورة الذكية .
 التعامل مع االتجاھات الحديثة في التعل يم وال تعلم مث ل الفص ول اإللكتروني ة والمدرس ة اإللكتروني ة
وتفعيلھا داخل عملية التعليم والتعلم أن توافرات الظروف لذلك .
 التعامل مع البرامج الجاھزة والقدرة على استخدامھا يما يتناسب ومراحل تنفيذ التدريس واألھ داف
منھا
 تنمية القدرات المختلفة لدى الطالب الستخدام التكنولوجيا وبرامجھا في عملية التعليم والتعلم .
وتمث ل تل ك المع ايير مھ ارات أساس ية الزم ة للطال ب المعل م للتعام ل م ع تكنولوجي ا التعل يم
االلكتروني  ،وقد استفاد الباحث من تلك المعايير عن طريق ترجمتھا إل ى مؤش رات وبالت الي تحويلھ ا
إلى محتويات معرفية ليتمكن من بن اء المحت وى المعرف ي المطل وب لتنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين
فى إعداد وتصميم الدروس اإللكترونية  ،وبذلك يكون قد تم بن اء البرن امج ف ي ض وء المع ايير والت ي
تحدد ما يجب أن يتقنه الطالب المعلم من مھارات تدريسية الكترونية  ،ويؤكد الباحث على أھمية تنمي ة
تلك المھارات جنبا ً إلى جنب مع المھ ارات التدريس ية األخ رى وأن ه ال ينبغ ي الفص ل بينھ ا خصوص ا ً
ألن الت دريب عل ى تل ك المھ ارات يمك ن أن ي تم م ن خ الل بع ض الب رامج اإللكتروني ة المعتم دة عل ى
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الكمبيوتر وغير المعتمدة  .وھذا ما تبناه الباحث من تصميم برن امج الكترون ي مقت رح لت دريب وتنمي ة
المھارات السابقة لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي تخصص علوم بكلية التربية .
ويؤك د  daun fuller ,2000عل ى ض رورة إع داد المعل م تكنولوجي ا ً  ،وتزوي ده بالمھ ارات
الالزمة للتعامل مع التكنولوجيا التعليمي ة المتقدم ة ) .(Fuller ,D.,2000ويؤك د س المة عب د العظ يم
 ٢٠٠٢عل ى أھمي ة تض مين التكنولوجي ا ف ي ب رامج إع داد المعل م ض مانا ً للوص ول إل ى ج ودة الخ ريج
ومحاولة للتغلب على بعض مشكالت إعدادا لمعلم بكليات التربية)سالمة عبد العظيم .(٢٠٠٢،
وتتطل ب ك ل طريق ة م ن ط رق الت دريس ع دداً◌ً م ن المھ ارات األدائي ة  ،ولك ى ي نجح الطال ب
المعل م ف ى إتق ان ط رق الت دريس المختلف ة ال ب د أن يت درب عل ى المھ ارات المرتبط ة بتل ك الط رق ،
ولذلك قام المتخصصون فى برامج إعداد المعلم بتحليل طرق تدريس المواد المختلفة إلى مكوناتھ ا م ن
المھارات األدائية األساسية  ،وحددت السلوكيات التي ت دل عل ى إتق ان المعل م لھ ذه المھ ارة حت ى يمك ن
أن نعلمھ ا ل ه ،وف ى الوق ت ال راھن وم ع التطلع ات المس تقبلية أص بحت الحاج ة ماس ة لت دريب الطال ب
المعل م عل ى اس تخدام ط رق ت دريس تعتم د عل ى ت وافر ع دد م ن المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ل دى
الطالب المعلم

 ،بمعنى استخدام التكنولوجيا وما توفره من برامج الكتروني ة تطبيقي ة ت وفر أس لوبا ً أو

طريق ة للت دريس ينبغ ي ت دريب الطال ب المعل م عل ى مھاراتھ ا مث ل اس تخدامه للب رامج اإللكتروني ة ف ي
إع داد ال دروس العلمي ة  ،وتمكين ه م ن مھ ارات األداء المختلف ة الت ي تمكن ه م ن ممارس ة الت دريس
بالتكنولوجيا وفق معايير محددة  ،وتماشيا مع طبيعة العصر ومتطلباته .
إن بعض المھارات التي تنتمي إلى حد كبير لمج ال ت دريس م ادة العل وم عل ى س بيل المث ال مث ل
مھارة تقديم بيان عملي  ،أو مھارة اإلعداد وإدارة دروس المعمل يمكن أن يقوم بھا التعليم االلكتروني
مع توافر عناصر األمان  ،وقلة التكلفة المادية  ،وتوفير فرص تعليمية أوس ع  .وبالت الي ينبغ ي ت دريب
الطالب المعلم على مھارات استخدام البرامج اإللكترونية وتنمية مھارات التدريس االلكتروني لديه في
عمليتي التعليم والتعلم خاصة مع ثراء مجال تدريس م ادة العل وم واحتياج ه لمھ ارات تدريس ية متنوع ة
ومتقدمة .
إن الق درة عل ى اس تخدام أدوات االتص ال المختلف ة م ن  :بري د الكترون ي  ،وغ رف المناقش ة ،
وم ؤتمرات الفي ديو  ،و أجھ زة الكمبي وتر  ،والتقني ات والمس تحدثات التكنولوجي ة المختلف ة  ،وتنمي ة
ق درات الط الب عل ى البح ث ع ن المعلوم ات باس تخدام الوس ائل التقني ة المختلف ة  ،وتب ادل األفك ار
والمعارف والمفاھيم بين الط الب المعلم ين باس تخدام وس ائل االتص ال الحديث ة  ،واإللم ام بك ل م ا ھ و
جدي د  ،أص بح م ن المھ ارات التدريس ية الض رورية للطال ب المعل م ف ي الق رن الواح د والعش رين)دون ا
أتشايلد وآخرون (٦٨-٥٩، ١٩٩٩ ،
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ومع تغير النظرة في األدوار الموكل ة للمعل م تغي رت النظ رة إل ى جوان ب إع داد المعل م وطبيع ة
العالقة بينھا ؛ وأصبح عليه أن يتقن استخدام التقنيات الممكنة لتحقيق النمو الشامل للمتعلم)خال د الس ر
(٧٣١ ،٢٠٠٤،
ويش ير ك وبن  Cuban,2001إل ى أن ھ ذه الث ورة ف ي النظ ام الترب وي س تأتي م ن خ الل الت أثير
المباشر للحاسب اآللى  ،وبرامجه اإللكترونية في التطبيق العملى للعملية التعليمية بما تض يفه م ن بع د
أكثر عمقا ً وشمولية وكذلك باعتبارھا أداة جديدة في الت دريس يض يفھا المعلم ون إل ى حقيب تھم التعليمي ة
إلى جانب األدوات األخرى  ،ومما يجعل الحاسب قادراً على تحقيق ذلك ھي المرون ة الت ي يتمي ز بھ ا
 ،والق

درة عل

ى تكيف

ه للخدم

ةف

ي المواق

ف المختلف

ة).(Cuban,l.,2001

وقد تم تقديم مشروع ھدف إلى ت دريب الطال ب المعل م عل ى مھ ارات اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة ،
وتدريب ه عل ى دم ج التكنولوجي ا ف ي داخ ل الفص ول الدراس ية ،وأس فرت نت ائج المش روع ع ن فاعلي ة
ت دريب الط الب المعلم ين عل ى تص ميم ال دروس اإللكتروني ة  ،وأوص ى المش روع بض رورة ت دريب
الط الب المعلم ين عل ى ص قل مھ اراتھم ف ي التعام ل م ع التنظيم ات الناتج ة م ن اس تخدام التعل يم
اإللكتروني في التعليم .
)(Carlson, R, et al ,2000
ويحدد الباحث مجموعة من المصادر التي يمكن من خاللھا اشتقاق المھارات التدريس ية اإللكتروني ة
فى العلوم وھى :
.١

طبيعة األدوار المستقبلية للطالب المعلم .

.٢

التغيرات السريعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا .

.٣

األنماط الجديدة من نظم التعليم والتعلم مثل ؛ التعليم اإللكتروني ،و التعلم عن بع د  ،و ال تعلم

بالمراسلة .
.٤

التطورات التي طرأت على المؤسس ات التعليمي ة مث ل ؛ ظھ ور أنم اط جدي دة ألم اكن وبيئ ات

التعلم )بيئات التعلم اإللكترونية-المدرسة اإللكترونية-الفصول اإللكترونية -الفصول التخيلية(.
.٥

تعدد األدوار المنوطة بالمعلم في عصر االنفجار المعرفي .

.٦

األدبي ات والدراس ات واألبح اث الت ي تناول ت طبيع ة مھ ارات الت دريس ف ي ظ ل التق دم العلم ي

والتقني وما اقترحته من مھارات يجب أن يمتلكھا الطالب المعلم .
.٧

طبيعة التخصص وطبيعة المادة الدراسية التي سيكلف الطالب المعلم بتدريسھا بعد التخرج .

.٨

طبيعة التقنيات التعليمية المستحدثة وما تتطلبه من أساليب متط ورة للتعام ل معھ ا وتحت اج إل ى

مھارات تقنية عالية من المعلم .
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.٩

طبيع ة المع ايير الخاص ة بتكنولوجي ا التعل يم و مع ايير ومؤش رات التعل يم االلكترون ي المحلي ة

والعالمية ...
وأجري ت دراس ة لتحدي د المھ ارات اإللكتروني ة الواج ب توافرھ ا الس تخدام اإلنترن ت التعليم ي
لدي معلمي العلوم والرياضيات  ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أھمية تحدي د ھ ذه المھ ارات اإللكتروني ة
 ،وض رورة ص ياغتھا وتنظيمھ ا ف ي قائم ة أو بطاق ة يسترش د بھ ا معلم و العل وم والرياض يات ف ي
اس تخدامھم لب رامج تطبيق ات الكمبي وتر عام ة واإلنترن ت خاص ة ،كم ا أوص ت الدراس ة بض رورة
االستفادة من نتائج ھذه الدراس ة ف ي تحس ين مھ ارات التعام ل م ع الكمبي وتر واإلنترن ت وبخاص ة ل دى
المعلمين).سعد عبد الكريم (١٩٩٩،
وفى دراسة أجريت عام  ٢٠٠٤أشارت إل ى أھمي ة اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت
فى عملية التدريس داخل الفصول خاصة التعل يم االلكترون ي  ،و ت دريب المعلم ين عل ى كيفي ة توظي ف
برامج التعليم االلكتروني داخل المدرسة  ،واقترحت الدراسة ت دريب المعلم ين عل ى ص ياغة وترجم ة
المناھج التعليمي ة إلكتروني ا ً ،وأوص ت بأھمي ة اس تخدام التكنولوجي ا ف ى الفص ول الدراس ية ودمجھ ا م ع
األساليب التدريسية التقليدية) .(Dharankar, M, et al ,2004,3281-3285
وف ى دراس ة أجري ت ع ام ٢٠٠٥ھ دفت إل ى ت دريب الط الب المعلم ين عل ى مھ ارات اس تخدام
برامج الكمبيوتر التطبيقية وأدوات البرمجة في إنتاج موديوالت تعليمية فى مادة العلوم  ،وتكونت عينة
الدراسة من  ١١١طالبا ً معلم ا ً تخص ص عل وم  ،وتناول ت الوح دة التدريبي ة كيفي ة اس تخدام التكنولوجي ا
في التدريس واستخدام البرامج التطبيقية في إعداد وحدات تعليمية مبرمج ة  ،واس تخدام الكمبي وتر ف ي
تقديم أنشطة تعليمي ة إلكتروني ة ف ي م ادة العل وم  ،وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة الوح دة التدريبي ة ف ي
تنمية مھ ارات الط الب المعلم ين ف ي إنت اج وح دات تعليمي ة مبرمج ة باس تخدام أدوات الت أليف وتك وين
االتجاھ ات االيجابي ة نح و اس تخدام التكنولوجي ا ف ي الت دريس  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة االھتم ام
بدمج التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم لتطوير مھارات الطالب المعلمين في استخدام التكنولوجيا في
الت دريس

) Angeli,C., 2005,383-398

(
وأجري ت دراس ة بھ دف تنمي ة مھ ارات اس تخدام وتوظي ف الحاس ب اآلل ي ف ي العملي ة التعليمي ة
الالزم ة الخص ائى تكنولوجي ا التعل يم  ،وت م تحدي د قائم ة بمھ ارات اس تخدام الحاس ب اآلل ى الالزم ة
لطالب تكنولوجيا التعليم وإنتاج برنامج لتنمية تلك المھارات والتعرف على فعاليت ه  ،وتوص لت نت ائج
الدراس ة إل ى بن اء قائم ة بمھ ارات اس تخدام الكمبي وتر وتكون ت م ن :تھيئ ة الكمبي وتر للعم ل -اس تخدام
أنظمة التشغيل المختلفة -استخدام ملحقات الجھاز -التعامل مع حزم البرامج الجاھزة -إنتاج الرس ومات
الخطية والصور الثابتة والمتحركة-إعداد البرمجيات التعليمية من خالل توظيف أحدى لغات البرمج ة
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.التعامل مع شبكات اإلنترن ت  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة إنش اء وح دات لت دريب الط الب المعلم ين
على تصميم وإنتاج البرامج التعليمة )أمل سليمان . (٢٠٠٥،
وأجريت دراسة ھدفت التعرف على أث ر اس تخدام درس نم وذجي لمودي والت تعليمي ة الكتروني ة
لموض وعات مص غرة ف ي تغيي ر مي ول واتجاھ ات المعلم ين قب ل الخدم ة م ن حي ث تص ميم ال دروس
اإللكترونية باستخدام تكنولوجيا التعليم االلكتروني  ،وتوصلت نت ائج الدراس ة إل ى أن النم اذج التعليمي ة
المصغرة غيرت من اتجاھات الطالب المعلمين بشان تصميم الدروس اإللكترونية واستخدام تكنولوجيا
التعليم االلكتروني في التدريس ). ( Lim,C, Chan,B,C.,2007,474-494
ولق د ف رض التق دم العلم ي مس تحدثات تكنولوجي ة أض افت أبع اد وأش كال جدي دة ل نظم التعليمي ة
الحالي ة والت ي منھ ا  :الكت اب االلكترون ي  ،والمدرس ة اإللكتروني ة  ،والمق رر االلكترون ي  ،والتق ويم
االلكتروني ،والتي بطبيع ة الح ال تتطل ب م ن ب رامج إع داد المعل م تبن ى سياس ات تعليمي ة جدي دة تعم ل
على تنمية مھارات الطالب المعلمين على التعامل مع تلك المستحدثات .

-٣الطالب المعلم ومھارات استخدام الكتاب اإللكتروني -:
للمعلم دوراً إيجابيا ً في استخدام الكتاب اإللكتروني مع الطالب ؛ لذا ينبغي عليه أن يركز جھ وده
في تنمية المھارات المعرفية واالجتماعية وغيرھا لدى الطالب والتي تم برمجتھ ا إلكتروني ا ً ل ذا ينبغ ي
على المعلم أن:
-١-٣يعمل على تحديد عناصر أو جزئيات الكتاب اإللكتروني التي سيتم تدريب الطالب عليھا .
-٢-٣يجب أن يدرك المعلم أن بعض المھارات ال يمكن اكتسابھا إال بالممارسة والتكرار .
-٣-٣إن اكتساب المھارات يتطلب أداءاَ نموذجيا ً من المعلم قبل توظيف الكتاب اإللكتروني .
-٤-٣إن تكون المواد المقروءة من خالل الكت اب اإللكترون ي ف ي مس توى الط الب م ن حي ث م ا ترك ز
عليه من معارف معلومات ومفاھيم وما تستوجبه من تنمية لمھارات معينة.

 .-٤الطالب المعلم ومھارات التعامل مع المدرسة اإللكترونية E-School :
ويعرفھا فھيم مصطفى  ٢٠٠٥على أنھا "استخدام الحاسب اآللى وتطبيقاته في المناھج الدراسية
وفى العملي ات اإلداري ة والمالي ة واإلجرائي ة والتعليمي ة والمعلوماتي ة والبحثي ة وذل ك ع ن طري ق إيج اد
موقع إلكتروني يخدم المجتم ع المدرس ي وي ربط الموق ع بش بكة المعلوم ات وتبن ى في ه المعلوم ات عل ى
شكل صفحات تعليمية")فھيم مصطفى (٣٠-٢٩،٢٠٠٥،
-١-٤األدوار المتطورة للمعلم في المدرسة اإللكترونية -:
-١-١-٤تعري ف الط الب بأھمي ة الكمبي وتر ومزاي اه وك ذلك األج زاء الرئيس ة ل ه وتوض يح دوره ف ى
العملية التعليمية .
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-٢-١-٤تنمية قدرات الطالب على التعامل مع مجموع ة الب رامج والتطبيق ات الخاص ة ب الكمبيوتر مث ل
برامج معالجة النصوص  ،وبناء الجداول والعروض التقديمية وغيرھا .
-٣-١-٤تعري ف الط الب بماھي ة ش بكات المعلوم ات وكيفي ة عملھ ا ومتطلب ات االتص ال بھ ا وت دريبھم
على تنفيذ الخطوات التى يجب إتباعھا لالتصال بالشبكة .
-٤-١-٤تعريف الطالب بالخ دمات المتاح ة عل ى ش بكة المعلوم ات وإكس ابھم مھ ارات اإلف ادة م ن ھ ذه
الخدمات .
-٥-١-٤تدريب الطالب عل ى مھ ارات اس تقبال المعلوم ات والتعام ل الفع ال معھ ا وت وعيتھم بض وابط
وأخالقيات التعامل مع شبكات المعلومات .
-٦-١-٤تدريب الطالب على استخدام الوسائط المتعددة القائمة على الكمبيوتر واإلفادة مم ا تتيح ه م ن
أصوت  ،وصور  ،ورسومات  ،وأشكال تخطيطية .
-٧-١-٤اس تخدام الكمبي وتر وأح د الب رامج التطبيقي ة مث ل :برن امج  power pointف ي ع رض
الدروس على الطالب سواء أكانت معلومات أم رسومات أم صوراً ثابتة ومتحركة إلث راء بيئ ة التعل يم
والتعلم .
-٨-١-٤اختي ار تكنولوجي ا المعلوم ات كوس ائل تعليمي ة وف ق مع ايير مح ددة تراع ى طبيع ة ال درس
وأھدافه ،وطبيعة المتعلمين  ،واألجھزة المتوفرة وغيرھا بما يحقق االستخدام األمثل لھا ف ى الموق ف
التعليمي .
-٩-١-٤القدرة على تھيئة قاعة الدرس من حي ث اختي ار األم اكن المناس بة لألجھ زة وشاش ات الع رض
وأماكن جلوس الطالب .
-١٠-١-٤تشغيل األجھزة التكنولوجية وتحقيق التكامل فيما بينھا أثناء استخدامھا كوسائل تعليمية .
-١١-١-٤استخدام البرامج التطبيقية في تصميم البرامج التعليمية التي تعرض من خالل الكمبيوتر .
-١٢-١-٤تصميم واستخدام الوسائط المتعددة القائمة على الحاسب اآللى .
-١٣-١-٤استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية واإلفادة مما تتيحه من نص وص وص وت وص ور وأش كال
فى إثراء عملية التدريس .
-١٤-١-٤توجيه تكنولوجيا المعلومات المستخدمة كوسائل تعليمية إل ى تف ردي التعل يم وتمك ين الط الب
من التعلم وفق قدراتھم واستعداداتھم . .
-١٥-١-٤التخط يط للت دريس باس تخدام الكمبي وتر م ن خ الل تخط يط وح دات وتتابع ات جدي دة تكم ل
التدريس التقليدى .
-١٦-١-٤اس تخدام االس تراتيجيات التدريس ية القائم ة عل ى تكنولوجي ا الب رامج اإللكتروني ة الت ى تش مل
األنماط الحالية والممكنة الستخدام الكمبيوتر وبرامجه في التدريس .
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-١٧-١-٤تنمي ة مھ ارات ال تعلم ال ذتى ل دى الط الب م ن خ الل توجي ه الط الب إل ى مص ادر المعرف ة
واإلف ادة م ن قواع د البيان ات واس تعمال التقني ات التربوي ة الحديث ة حت ى يعتم د الطال ب عل ى نفس ه ف ي
استيفاء المعرفة من مصادرھا .
-١٨-١-٤إكساب الط الب مھ ارات اس تقبال وتجھي ز المعلوم ات وذل ك بإع دادھم ليكون وا ق ادرين عل ى
استخدام أساليب متنوعة في جمع المعلومات من مصادرھا المختلفة .
-١٩-١-٤اإلفادة من إمكانيات الحاسب اآللى في تخطيط موضوعات المقرر وتوزيعھا على مدار الع ام
الدراسي وتقديم الواجبات المنزلية .
) فتح ي عش يبة  ،عل ى عب د ال رؤف نص ار١٥٨-١٢٥، ٢٠٠٦ ،؛

Blackett,A.

)Stanfield,B.,1999,31-32
يتب ين مم ا س بق ض رورة إع داد الط الب المعلم ين وت دريبھم وتنمي ة مھ اراتھم للتعام ل م ع تل ك
األنماط الجديدة من المدارس .

 -٥الطالب المعلم ومھارات استخدام المقرر اإللكتروني :E-course
المقرر االلكتروني - :ھو أى مقرر يستخدم في تصميم أنشطة ومواد تعليمية تعتمد على الحاسب
وھناك عدة أنواع من المقررات اإللكترونية منھا  :مقررات تحل محل الفصل التقليدي  ،ومقررات
مساندة للفصل التقليدي  ،و مقررات الكترونية على شبكة اإلنترنت  ،ومقررات إلكترونية غير
معتمدة على اإلنترنت )ريما الجرف (٢٠٠١،
ويتكون المقرر اإللكتروني من -:
 الص فحة الرئيس ة للمق رر  :Course Homepageوبھ ا مجموع ة م ن األزرار الت ي تش ير إل ي
محتويات المقرر .
 أدوات المقرر  :Course Toolsوتستخدم للتواصل بين المعلم والطالب كأفراد وكمجموعة .
 غرف الحوار :Chatting Room :يستخدمھا الطالب للتواصل مع بعضھم البعض ومع المعلم .
 قائمة المراجع اإللكترونية )الوصالت الخارجي ة( والمص ادر  :External Resourcesوتتك ون م ن
قائمة بمواقع اإلنترن ت ذات الص لة ب المقرر م ع تعلي ق مص احب لك ل موق ع ويمك ن أن يس اھم ك ل م ن
المعل م والط الب ف ي إع داد القائم ة ،ويمك ن تبوي ب م داخل المواق ع حس ب ت اريخ إع دادھا وحس ب
الموضوع الذي تدور حوله أو حسب اسم الشخص الذي أعدھا.
 ص ندوق الواجب ات :Homework Drop Box :حي ث يرف ق الط الب واجب اتھم أو يطلع ون عل ي
االختبارات واالستبيانات الخاصة بالمقرر.
 أدوات التق ويم اإللكترون ي :االختب ارات اإللكتروني ة :وھ ى اختب ارات مع دة خصيص ا ً ح ول المق رر
محل الدراسة ويقوم بإعدادھا المختصون بحيث تقوم بقياس كافة جوانب المقرر االلكتروني.
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 سجل الدرجات :Garde Book :وفيه يطلع الطالب علي نتائجھم ودرجاتھم ،ويرون طريق ة توزي ع
الدرجات علي كل وحدة في المقرر وعلي استخدام الطالب لكل أداة إلكترونية من أدوات المقرر.
 السجل اإلحصائي للمقرر :Course Statistics :ويقدم إحصائيات عن تكرار استخدام الطالب لك ل
مك ون م ن مكون ات المق رر ،ويس تطيع المعل م أن يطل ع عل ي الص فحات الت ي زارھ ا الط الب بكث رة
والوصالت التي يستخدمونھا ،وأوقات استخدام الطالب للموقع وأوقات عدم استخدامھم له.
 مركز البريد اإللكتروني :E-mail Center :ھنا يستطيع الطالب أن يرسل رسائل خاصة أو ملفا ً أو
أي مرفقات مع الرسالة إلي المعلم أو أحد الزمالء أو لمجموعة من الزمالء.
 ال دليل اإلرش ادي اإللكترون ي :Technical Support :يحت وي المق رر اإللكترون ي عل ي دلي ل
إرش ادي يق دم إجاب ات عل ي استفس ارات المس تخدم ويعط ي وص فا ً مفص الً لجمي ع مكون ات المق رر
اإللكتروني  Functionsكما يحتوي عل ي دلي ل تعليم ي إلكترون ي  Tutorialيوض ح لك ل م ن المعل م
والمتعلم طريقة استخدام المقرر الـتعليمي خطوة بخطوة
وقد أجريت دراسة ھدفت إلى تعريف األساتذة العاملين في حقل التعليم بمختلف مراحله ب المقرر
اإللكترون ي ومكونات ه والب رامج الت ي تس تخدم ف ي تص ميمه والمواق ع الخاص ة ب المقررات اإللكتروني ة
عل ى الش بكة العالمي ة  ،وكيفي ة اس تخدام المق رر اإللكترون ي وأھمي ة اس تخدامه وإيجابيات ه وس لبياته .
وأوصت الدراسة بضرورة إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين في جميع المراحل التعليمي ة وجمي ع
التخصصات على استخدام المقرر االلكتروني وطرق تصميمه واھتمام الجامعات بالتدريس عن طريق
المقرر اإللكتروني وإنشاء مواقع للمقررات اإللكترونية )ريما الجرف . (،٢٠٠١،
وتعتبر المقررات اإللكترونية ھى العمود الفق ري للمدرس ة اإللكتروني ة ،ولك ى تحق ق المدرس ة
اإللكترونية أھدافھا ،نوصى بمراعاة بعض العوامل التالية فيما يخص المقرر اإللكتروني:
 -١ضرورة توافر المقررات اإللكترونية باللغة العربية  ،وكذا قيام شركات الحاسوب العربية بتعريب
البرامج التى تستخدم في تصميم المقررات اإللكترونية ف ي جمي ع التخصص ات وتص ميم مواق ع عربي ة
للمقررات على شبكة اإلنترنت حتى يتمكن المعلمون من تصميم المق ررات باللغ ة العربي ة للط الب ف ي
المراحل المختلفة .
 -٢تدريب طالب كليات التربية قبل الخدمة عل ى اس تخدم الم نھج اإللكترون ي وط رق تص ميمه كج زء
أساسي من إعدادھم التربوي وجعل مھارات استخدام الحاسوب عموما ً والقدرة عل ى اس تخدام وتص ميم
المقررات التعليمية إحدى متطلبات التخرج .
 -٣إقام ة دورات تدريبي ة لت دريب المعلم ين ف ى مختل ف المراح ل وجمي ع التخصص ات عل ى اس تخدام
المقرر اإللكتروني وطرق تصميمه .
 -٤اھتمام الجامعات بالتدريس عن طريق المقرر اإللكتروني وإنشاء مواقع للمقررات اإللكترونية
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بدالً من التدريس بالطرق التقليدية وھذا من شأنه أن يساھم في حل مشكلة نقص أعضاء ھيئة التدريس
 ،ونقص القاعات الدراسية  ،وتكدس القاعات الدراسية بالطالب  ،والزيادة المضطردة في أعداد
الطالب المتقدمين والراغبين في االلتحاق بالجامعات .

-٦الطالب المعلم ومھارات التقويم اإللكتروني -:
إن برامج التعليم االلكتروني أوجدت ما يسمى بالتقويم االلكترون ي ال ذي يتض من بن اء اختب ارات
لقياس جوانب مختلف ة لل تعلم المعرف ي والمھ ارى األم ر ال ذي يس تتبع تنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين
على استخدام التقويم اإللكتروني كجزء مھم إلتقان مھارات الت دريس اإللكتروني ة وتنمي ة ق دراتھم عل ى
إنتاج وسائل وأدوات التقويم االلكتروني المختلفة .
ومن أھم أشكال التقويم اإللكتروني -:
 -١-٦التقويم المدار بالكمبيوتر :Computer Adaptive Evaluation
يمثل التقويم الم دار ب الكمبيوتر أھ م تطبيق ات التكنولوجي ا ف ي مج ال التق ويم الترب وي ،وھ و ذل ك
التقويم الذي يعتمد على تنفيذ عمليات القياس ،و إجراء االختبارات عب ر الكمبي وتر باس تخدام برمجي ات
خاصة لھذا الغرض ..ويبدأ االختبار على الكمبي وتر ب أن يط رح عل ى الم تعلم س ؤاالً س ھالً ،ف إن أجاب ه
طرح عليه سؤاالً آخر أقل سھولة ،ثم يتدرج بالمتعلم من األسئلة السھلة إلى األسئلة متوسطة الص عوبة
إلى األسئلة الصعبة .وعندما ال يستطيع المتعلم إجابة سؤاالً صعبا ً فإن الكمبيوتر يحوله إلى سؤال آخ ر
أقل صعوبة ،حيث تستمر ھ ذه العملي ة حت ى يجي ب الم تعلم ع ن ع دد م ن األس ئلة يكف ي لحص وله عل ى
تقدير أو درجة محددة.
-٢-٦التقويم عن بعد Distance Evaluation :
م ن التوجھ ات الحديث ة ف ي مج ال التق ويم الترب وي م ا يع رف ب التقويم ع ن بع د ،ذل ك الن وع م ن
التقويم ال ذي ظھ ر مواكب ا ً لن وع م ن ال تعلم والتعل يم يع رف ب التعلم ع ن بع د ، Distance Learning
حيث يعتمد ھذا النوع من التقويم على تكنولوجيا االتصاالت والمعلوم ات وتطبيقاتھ ا الحديث ة ك القنوات
الفضائية واألقمار الصناعية  ،الكمبيوتر  ،شبكة اإلنترنت والھواتف النقالة  ..الخ.
ويتم التقويم عن بعد عبر عدة قنوات ھي نفس القنوات التي يتم من خاللھا التعليم والتعلم
عن بعد من أھم ھذه القنوات ما يلي :
 -١-٢-٦التقويم بالمراسلة : Evaluation by Mailing
من أھم قنوات التقويم عن بعد " المراسلة "  ، Mailingتل ك الت ي تمث ل قن اة م ن قن وات التعل يم
والتعلم عن بعد أيضاً ،ويتم التقويم بالمراسلة من خالل إرسال االختبارات والمق اييس إل ى الم تعلم عب ر
الرس ائل المكتوب ة ،أو المس موعة ،أو المرئي ة ،الت ي ي تم إرس الھا بالبري د الع ادي أو ع ن طري ق البري د
اإللكتروني  E-Mailفي شبكة اإلنترنت ،أو عبر الف اكس )الھ اتف المص ور( ،أو أي ة وس يلة أخ رى.
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وعلى الم تعلم أن يجي ب عل ى االختب ارات والمق اييس المرس لة إلي ه ث م يعي دھا إل ى جھ ة إرس الھا ب نفس
وسيلة المراسلة ،أو من خالل أية وسائل أخرى.

 -٢-٢-٦التقويم بالھاتف :Evaluation by Telephone
يعد الھاتف قناة من قنوات التعل يم ع ن بع د ،وم ن ث م ف يمكن اس تخدامه كأح د قن وات التق ويم ع ن
بع د ،حي ث يمك ن تطبي ق االختب ارات والمق اييس واالس تفتاءات واالس تبيانات عب ر الھ اتف مھم ا كان ت
المسافات ،وذلك بطريقة لفظية )صوتية( عبر الھاتف الس لكي ،أو الھ اتف النق ال الالس لكي ،أو بطريق ة
مكتوبة عبر الھاتف المصور المع روف باس م الف اكس ،ويتب ع ذل ك األم ر كثي راً ف ي العدي د م ن ب رامج
المسابقات اإلذاعية والتلفزيونية لكنه غير منتشر في مؤسسات التعليم .
 -٣-٢-٦التقويم عبر القنوات الفضائية :
م ن قن وات التعل يم والتق ويم ع ن بع د القن وات الفض ائية المس موعة والمرئي ة الت ي وفرتھ ا نظ م
االتص االت الفض ائية عب ر األقم ار الص ناعية مث ل :ش بكات "االيروس ات  " Eurosateوالعربس ات،
والنايل سات وغيرھا ،و تلك الشبكات تحمل مئات القنوات اإلذاعية والتلفزيونية ،ومنھ ا ب الطبع قن وات
تعليمية تعمل لصالح جامعات مفتوح ة ،وقن وات تعليمي ة عام ة ،وم ن خاللھ ا يمك ن تطبي ق االختب ارات
والمقاييس على الطالب المنتسبين لتلك المؤسسات التعليمية المفتوحة في أي مكان.
 -٤-٢-٦التقويم عبر شبكة المعلومات ) اإلنترنت( :Evaluation by Internet
يمك ن اس تخدام ش بكة اإلنترن ت ف ي عملي ة التق ويم م ن خ الل البح ث ف ي الش بكة ع ن معلوم ات
وبيان ات تل زم الم تعلم ف ي إجاب ة س ؤال أو اختب ار م ا  ،أو م ن خ الل التع رف عل ى نظ م االمتحان ات
واالختب ارات ف ي المؤسس ات التعليمي ة عل ى مس توى الع الم ،ويك ون ذل ك للمعلم ين وأخص ائيي التق ويم
التربوي .لكن االستخدام األكثر شيوعا ً لشبكة اإلنترنت في التقويم التربوي ھو استخدام الش بكة كوس يلة
اتصال س ريعة ومباش رة يمك ن م ن خاللھ ا اس تقبال أي ة اختب ارات أو مق اييس كالمي ة لفظي ة مكتوب ة أو
مصورة إلجابتھا ،ثم إعادتھا مرة أخرى  ،ويكون ذلك عبر البريد اإللكتروني .وھذا يعني أن اإلنترنت
ھنا يكون وسيلة سريعة للتقويم بالمراسلة اإللكترونية .كذلك يمكن للمتعلمين أداء اختباراتھم على شبكة
اإلنترن ت وتس جيل إجاب اتھم وإع الن نت ائجھم ف ور االنتھ اء م ن اإلجاب ة )م اھر ص برى و زين ب أم ين
.(٢٠٠٦،
وأجري ت دراس ة لتق ديم أح د الحل ول ل بعض التح ديات الت ي تواج ه التعل يم اإللكترون ي وتناول ت
الدراسة ماھية التقويم اإللكترون ي وفوائ ده الت ى تع ود عل ى الم تعلم م ن اس تخدام التق ويم اإللكترون ي ،
وق دمت الدراس ة مجموع ة م ن اآللي ات لتنفي ذ فك رة التق ويم االلكترون ي م ع تق ديم آلي ات تص ميم بع ض
النماذج للتقويم اإللكتروني). (Helen ,A,S, et al. , 2004,74-84
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وأكدت دراسة عام ٢٠٠٥٠على فعالي ة اس تخدام التق ويم االلكترون ي ف ي تنمي ة مھ ارات التعام ل
مع التكنولوجيا التعليمية وتنمية الثقة لدى الطالب المعلمين وتنمية الكفاءات التعليمة في استخدام برامج
التقويم اإللكتروني عبر الشبكة ). (Natalie,m, B,2005,373-396
وأشارت دراسة إلى أھمية تدريب الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام مھ ارات التق ويم اإللكترون ي
في الفصول الدراسية وتنمية مھاراتھم عل ى ممارس ة ذل ك الن وع م ن التق ويم اس تجابة ل نظم المعلوم ات
واإللكترونية المستخدمة فى التعليم ).(Davis, M, Waggett, D., 2006
وأجري ت ع ام  ٢٠٠٦دراس ة أك دت نتائجھ ا عل ى أھمي ة ت دريب المعل م عل ى اس تخدام التق ويم
اإللكترون ي م ن خ الل اإلنترن ت لتق ديم تغذي ة راجع ة للطال ب ع ن مس توى أدائ ه ف ي مختل ف الم واد
الدراسية ودراسة المشكالت والعقبات التى تعترض الطالب أثناء التعلم )Topper, A. ,2006,178-
.( 182).
وتم ت دراس ة أش ارت إل ى أھمي ة التق ويم االلكترون ي عب ر اإلنترن ت م ن حي ث معرف ة الطال ب
بمسار تقدمه الكترونيا ً واسترجاع البيان ات والمعلوم ات س ريعا وأھمي ة التق ويم االلكترون ى ف ي احتف اظ
الطالب بسجالته بطريقة سرية ). ( Johnson, G, et al .,2007,379-394
-٣-٦مميزات التقويم اإللكتروني :
 االبتكاري ة ف ي عملي ة التق ويم بم ا تحتوي ه م ن ف رص لتنوي ع مص ادر التق ويم كم ا تس اھم
التس ھيالت التكنولوجي ة الت ي تتيحھ ا الحقائ ب اإللكتروني ة ف ى ع رض التق دم ال ذى يح دث ف ي مس توى
الطالب المعلم في امتالك المھارات الضرورية للتدريس .
 تنمية المھارات المعرفية فالحقيبة اإللكترونية تت يح للطال ب المعل م متابع ة م دى تط ور األنم اط
التدريسية لديه وتزيد من قدرته على متابعة تحقيقه للمعايير الموضوعة لمھنة التدريس .
 تحقي ق االعتم اد األك اديمي وذل ك م ن خ الل وج ود نم اذج الكتروني ة ج اھزة لعملي ات التقي يم
منش ورة عل ى اإلنترن ت تس ھل عل ى المقيم ين خ ارج مؤسس ات اإلع داد متابع ة كلي ات التربي ة لمع ايير
إعداد المعلمين بصورة مستمرة وتلقائية .
 الحقائب اإللكترونية تعتب ر وس يلة فعال ة للتق ويم ف ي ب رامج ال تعلم م ن بع د وف ى ب رامج إع داد
المعلمين خاصة ما يتعلق ببرن امج التربي ة العملي ة ع ن طري ق قي ام الطال ب ب إدراج نم اذج مختلف ة ع ن
نش اطاته كم ا تت يح الحقيب ة اإللكتروني ة ف رص إدراج مق اطع في ديو وص ور رقمي ة ت دلل عل ى األنش طة
والفعاليات الصفية التي يقوم بھا الطالب المعلم .
-٤-٦الملف اإللكتروني E-portfolio
ھو "أحد أساليب تقويم األداء التي تستخدم اإلمكانات التى تتيحھا التطبيقات الرقمية للتعبي ر ع ن
المھارات الضرورية بما يتماشى واالتجاھات للتدريس")سليمان البلوشى .(٢٠٠٦،
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-١-٤-٦المكونات األساسية للملف اإللكتروني .
يتكون الملف االلكتروني من ثالثة مكونات أساسية ھى :
-١-١-٤-٦األرشيف الرقمي  digital backوفيه يقوم الطالب المعلم بتخزين جمي ع م ا يخ ص عملي ة
التدريس )معايير التدريس -الموجودات التدريسية والتقويمي ة -توص يف المق ررات( ف ى ھ ذا األرش يف
االلكتروني والذي يخصص للطالب على اإلنترنت وھو عبارة عن صفحة سرية للغاي ة مغلق ة ال يص ل
إليھا سوى الطالب وھيئة التحكيم التى تقيم أداء الطالب المعلم .
-٢-١-٤-٦الحقيب ة اإللكتروني ة  e-portfolioھ ى عب ارة ع ن الموق ع الخ اص بالطال ب المعل م وال ذى
يبرز فيه أفضل الموجودات والعناصر التدريسية لدي ه والت ي ينتقيھ ا م ن األرش يف الرقم ي وفيھ ا يب ين
الطالب المعلم مستواه الحقيقي ويعرض قدراته ألغراض الحص ول عل ى عم ل م ن الجھ ات الت ى يتق دم
إليھا ويعتبر ھذا ھو الموقع الوحيد من المل ف الحق ائبى المفت وح لجھ ات التوظي ف وال ذي يمك ن لھ ا أن
تقييم مستوى المعلم المتقدم للعمل عندھا .
-٣-١-٤-٦الع دة الرقمي ة  cyber toolboxيق وم الطال ب المعل م باختي ار مجموع ة م ن الموج ودات
الرقمية في األرشيف الرقمي ووض عھا ف ي ج زء خ اص ض من ص فحته اإللكتروني ة بھ دف اس تخدامھا
أثناء التدريس بعد عملية التوظيف ويختار موجودات وعناصر يرى أنھا س تفيده ف ي عمل ه التدريس ي .
وتكون ھذه العدة الرقمية في الجزء العام من الصفحة اإللكترونية الخاصة بالطالب المعلم وتبقى متاح ة
له لمدة سنتين من تخرجه)سليما ن البلوشى ٢٠٠٦،؛ (Anthony,a,j,2002
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى فعالي ة الحقائ ب التعليمي ة اإللكتروني ة ل دى الط الب
المعلمين وتأثيرھ ا ف ى نم و خب راتھم التعليمي ة وك ذلك فح ص ممي زات اس تخدام الحقائ ب اإللكتروني ة ،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استخدام الحقائب التقويمية اإللكترونية ينمى الثقة بالنفس لدى الط الب
المعلم ين ويط ور المھ ارات اإللكتروني ة ل ديھم ويت يح للط الب تس جيل أداءاتھ م المختلف ة بص ورة
الكترونية وينمى لديھم مھارات استخدام التقنيات الحديثة ).(Natalie,m, B., 2005,373-396
و ھناك م ا يُس مى باللق اء االلكترون ي  Net Meetingحي ث يمك ن لك ل م ن المعل م والطال ب أن
يسمع كل منھما اآلخ ر ،ويمك ن للمعل م أن يس أل الطال ب سلس لة م ن األس ئلة ،أو يع رض ش كالً ھندس يا ً
على شاشة الكمبيوتر ويطلب من الطالب أن يتعرف على عناصره المتنوعة).(Morley,J,2000
وف ى دراس ة أجري ت للتع رف عل ى تص ورات أعض اء ھيئ ة الت دريس بقس م اإلدارة التربوي ة
بجامعة أريزونا الشمالية - Northern Arizona Univ .والذين قاموا بالفع ل بت دريس مق ررات م ن
بعد  -نحو التقويم االلكترون ي لتل ك المق ررات تب ين م ا يل ي :توج د ع دة ط رق تس تخدم لتق ويم التعل يم
االلكتروني مثل دراسات الحالة ،والمقابالت ،والمناقش ات ،واألوراق البحثي ة.يق دم التق ويم االلكترون ي
تغذية راجعة للطالب أحسن كف اءة وأكث ر توض يحا ً  ،كم ا يھ تم التق ويم االلكترون ي بتق ديم تق ويم ف ردى
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يعتمد على عمل الطالب  ،باإلضافة إلى أن التقويم االلكتروني يش جع عل ى المش اركة والتفاع ل ،وھ و
أكث ر مالءم ة لالتص االت ب ين المعل م والطال ب )يض غط ويرس ل(  .click & sendأم ا الص عوبات
فتض منت المش كالت البدائي ة م ع التكنولوجي ا لك ل م ن الط الب والمعلم ين ،ونق ص مھ ارات الطال ب
الكتابية( Dereshiwsky,M.,2001) .،
وقد توصلت دراسة استطالعية للتق ويم االلكترون ي بالم دارس االس كتلندية إل ى إمكاني ة تطبيق ه
حالي ا ً الختب ار الق درات األولي ة) المعرف ة -الفھ م  -التطبي ق( وھن اك مح اوالت تج رى لتق ديم اختب ار
أتوماتيكى لباقي القدرات ) التحليل – التركيب – التقويم( ويتضح مما س بق أن التق ويم االلكترون ي ق د
سھَّل تقويم الطالب الذين يسكنون ف ي من اطق نائي ة دون إل زامھم بالحض ور إل ى الح رم الج امعي .وإن
كان ت ل ه بع ض المح اذير إال أن ھن اك بع ض اإلج راءات المض ادة غي ر أن بعض ھا ربم ا يك ون غي ر
مرض بطريقة أو بأخرى ،ومن ث َّم يمكن أن يؤخذ التقويم االلكتروني ب بعض الح ذر حت ى يح دث تق دما ً
ٍ
أكبر في التطوير الفني لتلك اإلجراءات)(Ashton, H. et al ,2004,74-84

-٧أھمية تدريب الطالب المعلمين على استخدام التعليم اإللكتروني:
ھن اك ع دد م ن المب ررات الت ي ت دفع إل ى ض رورة ت دريب المعلم ين عل ى اس تخدام التعل يم
اإللكتروني وتنمية مھاراتھم لتنفيذه من أھمھا:
أ -الحاجة إل ى التنمي ة المھني ة:إن ال تعلم اإللكترون ي وس يلة يس تخدمھا المعل م لتنمي ة مھ ارات طالب ه،
وتنمي ة ق دراتھم التحص يلية ،ھ ذا باإلض افة إل ى أن التعل يم اإللكترون ي وس يلة لتنمي ة مھ ارات المعل م ،
وقدرات ه المھني ة؛ إذ ُيق دم للمعل م م ن خ الل اإلنترن ت م ثالً مص ادر عدي دة وب رامج وبحوث ا ً ودراس ات
تساعده على تنمية مھاراته وقدراته .
ب -الحاجة للدعم المعلوماتي :المعلم بحاجة دائمة لتطوير معلوماته ،واإلطالع على الجدي د ف ي مج ال
تخصص ه ،والتعل يم اإللكترون ي ق د يس اعده عل ى ذل ك بش كل جي د وكبي ر ،فم ن خ الل األوج ه المتع ددة
للتعل يم االلكترون ي يمك ن للمعل م أن يطل ع عل ى الجدي د ف ي مج ال تخصص ه ،فھن اك ع دد م ن الب رامج
التلفزيونية ،والكمبيوترية المعدة لذلك ،ومنھا مواقع اإلنترنت المتعددة التي تقدم له ذلك.
جـ  -الحاجة لتأكيد نجاح التدريس :يحتاج المعل م لمص ادر عدي دة لتأكي د نج اح عملي ات الت دريس الت ي
يقوم بھا ،ويقدم له التعليم اإللكتروني عدداً من المصادر التي تتيح له ذلك م ن مص ادر لطالب ه ،وق وائم
لتقويم أدائه وأداء طالبه ،كما يمكن أن يستخدم اإلنترنت في ذل ك لتلق ي ع ددا م ن التغذي ة الراجع ة م ن
الغير ،أو تقديمھا لطالبه بشكل يضمن له الخصوصية في األداء.
د -الحاجة للوق ت :المعل م ف ي حاج ة لوقت ه ،خصوص ا ً م ع تزاي د مھام ه وأدواره ،وم ن ث م ف إن التعل يم
اإللكترون ي يس اعده عل ى جم ع معلومات ه ،ب ل ويق دم ل ه ع ددا م ن مخطط ات ال دروس الج اھزة الت ي
تساعده على توفير وقته لمتابعة أعمال طالبه داخل وخارج المدرسة .
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ھـ  -تغير عمليات التدريس وأدوار المعلم:تط ور النظري ات التربوي ة ،جع ل عملي ات الت دريس وأدوار
المعلم تتغير ،وأصبح التمركز في التدريس يتحول للط الب ،وأص بح دور المعل م تيس ير تعل م الط الب،
ويقدم له التعلم اإللكتروني مساعدات كثيرة للقيام بدوره ،وتغير عمليات التدريس.
وم ن الدراس ات الت ي أك دت عل ى ض رورة ت دريب الط الب عل ى مھ ارات التعل يم االلكترون ي ،
دراسة ھدفت إلى التعرف على خبرات التعلم لدى الطالب المقيدين لدراسة مق ررين الكت رونيين بكلي ة
المجتمع في ميدويست .وركزت الدراسة على سلوكيات ال تعلم وأس اليب التكي ف ل دى الط الب ،وك ذلك
التفاعل بين الطالب ومعلميھم من ناحية ،وبين الطالب بعضھم البعض من ناحية أخ رى  ،واس تخدمت
الدراس ة العدي د م ن األدوات مث ل المالحظ ة اإللكتروني ة  online observationوالمق ابالت ،والبري د
االلكتروني  ،واتسمت عينة الدراسة بأنھا مجموعة من المتعلمين أصحاب الوظائف ذوى الخبرة ال ذين
قرروا استكمال دراساتھم من خالل المقررات اإللكترونية للتغلب على الظروف المتعلقة بضيق الوق ت
والحدود الجغرافية  ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا :وجد المتعلمون أنھم يتعلم ون
في أماكن مختلفة ،األمـر الذي يح تم عل يھم أن يتكيف وا م ع بيئ ة ال تعلم الجدي دة  ،أص بح المتعلم ون ع ن
طري ق ال تعلم االلكترون ي مس تقلين وج ادين ،وينج زون مھ امھم التعليمي ة م ن خ الل الق راءة والبح ث
المستقل ،وذلك بسبب طبيعة بيئة التعلم االلكترون ي.عل ى ال رغم م ن أن ال تعلم االلكترون ي ل يس لجمي ع
الطالب إال أنه يزود من يستطيع التكيف معه من الط الب بخب رات تعليمي ة ناجح ة ومتعمق ة .وأوص ت
الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول دور المعلم وعملية التفاعل والتواصل في المق ررات
اإللكترونية.
)(Susan,M ,2004,2806- A
وتم ت دراس ة ع ام  2006ھ دفت إل ى بح ث أث ر اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت
فى عملي ات الت دريس والتعل يم  ،ووجھ ة نظ ر المؤسس ات التعليمي ة نح و اس تخدام تكنولوجي ا التعل يم ،
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا  :أن استخدام التعلم اإللكتروني سوف يرف ع م ن معياري ة التعل يم
فى الم دارس  ،وأن اس تخدام تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت ض من خط ة مقنن ة س يؤدى إل ى نم و
وتغيير فى اتجاھات الطالب والمعلمين نحو تلك التكنولوجيا  ،وأوصت الدراس ة بض رورة لف ت انتب اه
المؤسس ات التعليمي ة ح ول نت ائج تطبي ق التكنولوجي ا ف ى التعل يم وتفعي ل السياس ات التعليمي ة المختلف ة
داخل تلك المؤسسات الستخدم تكنولوجي ا التعل يم اإللكترون ي  ،وك ذلك ض رورة تق ديم المس اعدة للمعل م
لمساعدته على فھم دور التكنولوجي ا ف ى التعل يم وكيفي ة االس تفادة منھ ا ف ى ت دريس المق ررات المختلف ة
).(liz,b,2006,69-110
كما تمت دراسة عام  ٢٠٠٥ھدفت التعرف على المھارات والمع ارف المت وافرة ل دى المعلم ين
والخاصة باستخدام الكمبيوتر بشكل عام واإلنترنت بشكل خاص  ،والتعرف على العقبات الت ي تح ول
١١٧
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دون تطوير مھاراتھم ومعارفھم في ھذا اإلطار  ،وتم إعداد استبانه كأداة لتلك الدراسة  ،وتكونت عينة
الدراسة من  ٨٨معلما ً في مختل ف التخصص ات المختلف ة  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أن %٨١
من المدرسين لم يستخدموا اإلنترنت وعبر  %٦٤عن رغبتھم الش ديدة ف ي تعل م اإلنترن ت واس تخدامه
ف ي التعل يم و عب ر  %٣٧م نھم ع دم اس تخدامھم لإلنترن ت بس بب ع دم كفاي ة الوق ت و أن  %٢٢ل م
يتعلموا اإلنترنت بسبب عدم قدرتھم على استخدام الكمبيوتر حيث ذكر ح والي  %٣٠أنھ م اليس تطيعوا
استخدام الكمبيوتر على اإلطالق  ،وكذلك من نتائج الدراسة أنه لم يقم أي معلم باس تخدام اإلنترن ت ف ي
التعليم عن بعد  ،وأوصت الدراسة بضرورة إعداد المعلم بشكل جيد لكي يتمكن م ن اس تخدام األدوات
والمص ادر التعليمي ة اإللكتروني ة بش كل متكام ل م ع المن اھج الدراس ية التقليدي ة  ،وال ب د م ن االھتم ام
بمح و أمي ة المعلم ين الكمبيوتري ة  ،وتفعي ل وح دات الت دريب لتنمي ة مھ ارات المعلم ين عل ى اس تخدام
اإلنترنت في عمليات التعليم والتعلم )أحمد الجمل .(٢٩ ١٣ ،٢٠٠٥،
وف ى دراس ة أجري ت ع ام  ٢٠٠٥ق دمت بع ض األس اليب والط رق المختلف ة الت ى يس تخدمھا
المعلم ون ف ي التعل يم االلكترون ي  ،وت م تق ديم ھ ذه الدراس ة لتوض ح كي ف أن المعلم ين يس تخدمون
ممي زات التعل يم االلكترون ي ف ي ت دعيم التعل يم وتحس ين مس توى تعل م الط الب وتحص يلھم ف ي الم واد
الدراسية المختلفة  ،وتم تقديم خالل ھذا المقرر طرح خصائص القرن الح ادي والعش رين  ،وم ا ھ ي
المھ ارات الالزم ة للتعام ل م ع منج زات ذل ك العص ر وناقش ت الدراس ة أيض ا كي ف س يؤثر التعل يم
االلكترون ي ف ي مس تقبل التربي ة  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة تبن ى طرق ا ً واض حة الس تخدام التعل يم
االلكتروني بالمدارس وان يكون لدى المعلم تصور واضح عن استخدام التعلم االلكتروني في الت دريس
). (April,G,2005
وتمت دراسة ھدفت التعرف على فعالية اس تخدام التكنولوجي ا ف ي ب رامج إع داد المعل م ودورھ ا
في تنمية الخبرات التدريسية لدى الطالب المعلمين  ،و تكونت العينة الخاصة بھا م ن  ٤٥طالب ا ً معلم ا ً
مم ن يقوم وا ب أداء دروس التربي ة العملي ة  ،وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى فعالي ة اس تخدام التكنولوجي ا
التعليم ة ف ي تط وير ب رامج إع داد المعل م قب ل الخدم ة  ،وتنمي ة العدي د م ن المھ ارات التدريس ية ل دى
الطالب المعلمين ).(Hunkar,K, et al ,2006
وك ذلك أجري ت ع ام  ٢٠٠٦دراس ة ھ دفت إل ى إب راز التج ارب العالمي ة ف ي مج ال إع داد معل م
المدرس ة اإللكتروني ة  ،وك ذلك تحدي د جوان ب التجدي د ف ي كلي ات التربي ة إلع داد معل م المدرس ة
اإللكترونية  ،وقد قام الباحث بعرض وتحليل مفھوم المدرسة اإللكترونية  ،وعرض األدوار المختلفة
والمتط ورة لمعل م المدرس ة اإللكتروني ة  ،وتحلي ل أب رز جوان ب التج ارب العالمي ة ف ي إع داد معل م
المدرسة اإللكترونية  ،وتوضيح جوانب التجديد في كليات التربية إلع داد معل م المدرس ة اإللكتروني ة ،
وتوصلت الدراسة إلى عدد من المقترحات والتي منھ ا  :ض رورة ت دريب الطال ب المعل م عل ى التعام ل
١١٨

الفصل الثاني –المحور الرابع-مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

مع البرامج اإللكترونية المختلفة وتطبيقاتھا في عمليات التعليم والتعلم  ،وكذلك االھتمام بتنمي ة ب رامج
اإلع داد داخ ل كلي ات التربي ة لتواك ب التغي رات العالمي ة ف ي مج ال إع داد المعل م  ،وأوص ت الدراس ة
بضرورة إقامة ن وادي للتكنولوجي ا داخ ل كلي ات التربي ة وربطھ ا بالش بكات المحلي ة والعالمي ة ،وإنش اء
وح دات بحثي ة تعن ى بتط وير أس اليب الت دريس داخ ل كلي ات التربي ة الس يما المعتم دة عل ى تكنولوجي ا
المعلومات)فتحي درويش عشيبة وعلى عبد الرءوف نصار .(١٥٩- ١٢٥ ،٢٠٠٦،
إن استخدام البرامج اإللكترونية ف ي التعل يم أص بح ض رورة أساس ية ؛ ألن ه يش جع الط الب عل ى
تعلم أنماط مختلفة من المعرف ة  ،وي ؤدى إل ى ال تعلم ذي المعن ى  ،ول ذا تؤك د تل ك الدراس ة عل ى أھمي ة
دم ج التعل يم االلكترون ي وب رامج الوس ائط التفاعلي ة ف ي داخ ل الت دريس داخ ل الفص ول الدراس ية
). (Qais,F,2006
كما أجريت دراسة ھدفت إلى البحث ع ن الوس ائل واألس اليب األكث ر فعالي ة ف ي التعل يم وال تعلم
لط الب الق رن الح ادي والعش رين والت ي يمك ن أن ت ؤثر ف ي عملي ات التعل يم وال تعلم وف ى المخرج ات
التعليمية المتوقعة  ،وتوصل الباحث إلى أن أفضل االتجاھات واألساليب الحديثة في التعل يم ھ و التعل يم
االلكترون ي ولك ن يج ب أوالً ض بط المحت وى التعليم ي بم ا يتناس ب وطبيع ة ك ل طال ب  ،وأن تتن وع
وسائل وأساليب تقديم المحتوى الكترونيا ً  ،وأن يكون ھناك مساحة واسعة الستخدام التقويم االلكتروني
واالھتمام بالتغذية المرتدة أثناء تقديم المحتوى وتق ديم ال دعم باس تمرار  ،وتوص لت الدراس ة أيض ا ً إل ى
فعالية البرامج اإللكترونية المقدمة عبر الشبكات بما توفره م ن ت دعيم ف وري لعملي ات التعل يم وال تعلم
ومراعاتھا الحتياجات الطالب وتنوع مستويات تحصيلھم واتجاھاتھم .
). (Villaverde ,J.E.&godoy ,d., 2006,197-206
من خالل الدراسات السابقة يتضح دور التعليم االلكترون ي ف ي العلمي ة التعليمي ة مم ا يؤك د عل ى
ضرورة تدريب الطالب المعلمين على التعامل مع التعليم االلكتروني وتعلم مھاراته المتعددة والتع رف
على أنسب السبل لدمجه بالفصول الدراسية في مواقف التعليم والتعلم الحقيقية .

-٨مھارات التدريس والجودة الشاملة -:
إن إعداد المعلم ما ھو إال إعداداً للتدريس ،وإن ج ودة أي ة عملي ة تعليمي ة منوط ة بج ودة إع داد
المعلم ،ولذلك يقال إن كفاءة أية مؤسسة تعليمية ،وجودة م ا تقدم ه م ن تعل يم وم ا تنتج ه للمتعلم ين فيھ ا
من فرص التعلـم ،وما تحققه من مس توى تعليم ي لخريجيھ ا إنم ا يق اس بكف اءة أعض اء ھيئ ة الت دريس،
وھى كفاءة ال تقاس فقط بما لديھم من علم ومعرفة في تخصصھم ،وبما يمتلكونه م ن حق ائق ھ ذا العل م
ومفاھيمه ونظرياته وإنما تقاس في نفس الوقت وعلى نفس المستوى من األھمية بكفاءة تدريسھم وبم ا
يمتلكونه من م داخل وط رق وأس اليب وفني ات واس تراتيجيات ووس ائل تدريس ية ) محم ود كام ل الناق ة
. (٢٠٠٦،
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و ينبغي أن ي وفر المعل م للت دريس أداءاً يس توفى الج ودة ،حت ى يس تطيع أن ين تج متعلم ا ً مس توفيا ً
للجودة ،ومن ھنا نقول إن فكرة الج ودة م ا ك ان ينبغ ي أن تنس ب ف ي نش وئھا إل ى المي دان الص ناعي أو
التجاري ،وإنما كان ينبغي أن تنسب إلى ميدان بناء البشر أي التعليم وتظھر في ه وتتط ور  ،وذل ك ألن
تحققھا في بناء اإلنسان يكفينا لتحققھ ا ف ي ك ل ش يء آخ ر  ،ولع ل أداتن ا إل ى بن اء اإلنس ان ھ و الم نھج
التعليم ي وأداتن ا إل ى تنفي ذ ھ ذا الم نھج ھ و المعل م ووس يلته إل ى ذل ك الت دريس وتمكن ه م ن مھارات ه
المختلفة.
إن التركيز على تحقيق الجودة في التعليم إنما يعنى جودة منتج وھو لدينا إنس ان الب د أن يس توفى
الشروط والمواصفات القياسية للجودة األص يلة والمعاص رة ف ي مكونات ه الثالث ة عق الً ووج دانا وأدا ًء ،
وباعتب ار أن ھ ذا المن تج وھ و اإلنس ان ھ و نقط ة البداي ة والوس ط والنھاي ة ف ي تحقي ق الج ودة ف ي ش تى
مجاالت الحياة فھو الكنز المكنون الذي ُج ِع َل مص در الق وة عل ى ھ ذه المس كونة ،ھ ذا المص در ال ذي ل م
يعد في باطن األرض وال في رأس المال ،وإنما في عيون عقل ھذا اإلنسان؛ ونبضات فكره وومضات
إبداع ه .ھ ذه الج ودة لھ ذا المن تج تجعلن ا نحق ق الج ودة لص انع ھ ذا المن تج إال وھ و المعل م ،وج ودة أداء
المعلم منوطة بجودة التدريس وتوفير معايير ھذه الجودة لدى المعل م حت ى يس تطيع أن يحققھ ا ف ي أدائ ه
التدريسي.
إن ال دور المح وري للمعل م يب رز ف ي تحقي ق كف اءة وفاعلي ة النظ ام التعليم ي باعتب اره الركي زة
األساسية لتحقيق ج ودة ھ ذا النظ ام ،نظ راً لحيوي ة دوره ف ي االرتق اء المس تمر بمس توى أداء المتعلم ين
الذي يمثل الغاية األساسية التي يس عى إليھ ا أي نظ ام تعليم ي بغ ض النظ ر ع ن حال ة مدارس ه ،وكثاف ة
حجرات الدراسة به ،وطبيعة المن اھج الدراس ية المس تخدمة فيھ ا ،ونوعي ة التكنولوجي ا ومص ادر ال تعلم
التي يعتمد عليھا ،ومقومات البيئة المحيطة ،أو أي عامل من العوامل المرتبطة ببيئة ال تعلم الت ي ين تظم
فيھا التالميذ ،فبالرغم من أھمية كل ذلك لضمان جودة العملية التعليمية وفاعليتھا ،إال أنھ ا تظ ل عديم ة
الجدوى ،قليلة الفاعلية ما لم يتوفر المعلم القادر الراغب في توظيفھا بفاعلية ،وتوجيھھ ا بحكم ة ص وب
األھ داف التربوي ة الت ي تس عي العملي ة التعليمي ة إل ى تحقيقھ ا" وال ج دال أن س بيل المعل م إل ى ذل ك ھ و
التدريس فھو أداته لتحقيق األھداف التربوية التي تتبناھا العملية التعليمية حيث تقع على عاتقه مس ئولية
تحويل ھذه األھداف إلى نوا ٍح تعليمية تظھر في سلوك المتعلم ين ،وم ن ھن ا تظھ ر الحاج ة إل ى تحدي د
معايير الجودة في أساليب المعلم ووسائله وفنياته )سعيد سليمان . (٢٠٠٦،
ومن الدراسات التي أجريت في ھذا الصدد دراسة ھدفت إلى بحث فعالية نموذج مقت رح لتوجي ه
النمو المھني للطالب المعلمين وتنمية مھ اراتھم التدريس ية  ،ويق وم ھ ذا النم وذج عل ى أس لوب التق ويم
الذاتي للمھارات التدريسية وفقا للمعايير الدولية والقومية وطبق النموذج على الطالب المعلمين بإح دى
الجامعات المصرية على مدى فصل دراس ي كام ل  .وق د توص لت الدراس ة إل ى فعالي ة أس لوب التق ويم
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الذاتي في النمو المھني للمعلمين قبل الخدمة وتنمية بعض مھارات التدريس كما توص لت الدراس ة إل ى
وضع قائمة تتضمن مواطن القوة ومواطن الضعف في المھارات التدريسية لدى الطالب المعلم ين قب ل
الخدمة .
)( Fallon ,M.A.,2002
ودراسة تمت عام  ٢٠٠٥ھدفت إلى تحديد المھارات التدريسية الالزمة للطالب المعلمين بكلي ة
التعليم الصناعي بالسويس وتحديد متطلبات جودة المعلم الالزمة لھ ؤالء الط الب وك ذلك قي اس فعالي ة
استخدام أسلوب التدريس المصغر في تحقي ق متطلب ات ج ودة المعل م وتنمي ة الكف اءات التدريس ية ل ديھم
وكذلك بحث العالقة بين كفاءات التدريس ومتطلبات جودة المعل م  .وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ط الب
الفرقة الرابعة كلية التعل يم الص ناعي بالس ويس وع ددھا  ٢٨طالب ا ً وطالب ة ت م تقس يمھم إل ى مجم وعتين
إح داھما تجريبي ة واألخ رى ض ابطة بواق ع  ١٤طال ب لك ل مجموع ة  ،وتوص لت الدراس ة إل ى.فعالي ة
أسلوب التدريس المصغر فى تنمية المھارات التدريسية ل دى الط الب المعلم ين بكلي ة التعل يم الص ناعي
.وفعاليت ه ف ي تنمي ة متطلب ات ج ودة المعل م ل دى ط الب المجموع ة التجريبي ة  .وأوص ت الدراس ة
بضرورة إنشاء ھيئة العتماد جودة المعلم )الصافى شحاتة .(٢٠٠٥،
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى تحدي د األس س والمع ايير الالزم ة إلع داد وت دريب الطال ب المعل م
)علوم( بالمرحلة االبتدائية في ضوء االتجاھات المعاص رة والمس تقبلية  ،ووض ع برن امج لتحس ين أداء
الطالب المعلم بشعبة التعليم االبتدائي عل وم ف ي ض وء االتجاھ ات الحديث ة والمس تقبلية  ،وتكون ت عين ة
الدراس ة م ن ) ( ٢٤طالب ا ً م ن الفرق ة الرابع ة ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم بتربي ة الس ويس  ،وقام ت
الباحثة بإعداد بطاقة مالحظ ة تكون ت م ن ) (١٣مھ ارة رئيس ة و ٣٩مھ ارة فرعي ة  ،وتوص لت نت ائج
الدراسة إلى فعالي ة البرن امج المقت رح ف ي تنمي ة مھ ارات الت دريس ل دى الط الب المعلم ين  ،وأوص ت
الدراس ة بض رورة إع ادة النظ ر ف ي تص ميم ب رامج إع داد معل م المس تقبل بمعناھ ا الش امل وجوانبھ ا
المختلف ة وت دعيم اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة وتفعي ل دور مس تحدثات تكنولوجي ا التعل يم واالھتم ام
بإدخالھ ا ض من المق ررات الدراس ية وال تخلص م ن األس لوب التقلي دي ف ي ت دريس المف اھيم العلمي ة .
وت وفير الكت ب اإللكتروني ة وال وعي باألھ داف المس تقبلية لب رامج إع داد المعل م)نج وى ن ور ال دين عب د
العزيز .(٢٠٠٥،

 -٩إعداد المعلم وفقا ً لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني -:
إن اإلنسان الذي حصر تربيته منذ عصر أفالطون بحاجات محسوسة على األرض قد دخ ل م ع
منتص ف الق رن العش رين عص ر الفض اء اإللكترون ي  ،األم ر ال ذي جع ل م ن حاجات ه النفس ية و
االجتماعي ة واالقتص ادية والمادي ة والتربوي ة الت ي ينش دھا م ن المدرس ة تتغي ر ف ي طبيعتھ ا ومجاالتھ ا
وأس اليب تحقيقھ ا  ،وھ ذا التح ول ف ي األفض ليات التربوي ة يع ود بالدرج ة األول ى إل ى امت داد مج االت
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اإلنسان اإلدراكية والسلوكية خلف األرض المحدودة إلى الفضاء الخارجي ليس فقط بكونه الفلكي غير
المتناھي ب ل أيض ا ً بالمعلوم ات اإللكتروني ة الھائل ة الت ي ت روم جوانب ه وتنھم ر عل ى اإلدراك اإلنس اني
عب ر تقني ات الس ايبر المعاص رة ب دءاً باإلنترن ت والش بكة العالمي ة والكمبي وترات المحمول ة والھوات ف
الخلوية وانتھاء بشبكة المعلومات الالسلكية .
إن المن اھج المدرس ية الحالي ة وب رامج إع داد المعلم ين التقليدي ة الت ي مازال ت تعم ل بفلس فة
وأسلوبية أكثر من ألفين وثالثمائة سنة ال تبدو فقط عتيقة تعيش غير عصرھا بل أيض ا ض ارة بتربي ة
المعلم ين والمتعلم ين  ،ت زودھم بمعلوم ات ومھ ارات فقي رة مح دودة ف ي نوعھ ا وكمھ ا وغي ر إجرائي ة
لحاجاتھم في التعلم والتدريس أحيانا ً  ،ويعود الس بب وراء تخل ف اس تثمار التكنولوجي ا ف ي التربي ة ھ و
فق دان التط وير ال وظيفي المناس ب للمعلم ين وأعض اء ھيئ ة الت دريس وكي ف يس تخدمونھا ف ي ال تعلم
والتعليم ثم كيف يدمجونھا في العملية التربوية لتصبح شيئا ً إجرائيا ً وليس فقط ورقا ً يكتب.
وھناك شروط ضرورية لدمج التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم -: الرؤية المشتركة بين كل القائمين على برامج إعداد المعلم .
 سھولة الوصول للتكنولوجيا وتوفير البرامج والمستحدثات التكنولوجية المناسبة .
 تمكن القائمين على برامج إعداد المعلم من االستخدام الصحيح للتكنوجيا .
 الفرص التنموية المستمرة والتدريب المتصل على استخدام التكنولوجيا .
 تقديم الدعم الفني باستمرار أثناء استخدام التكنولوجيا.
 امتالك أساليب وطرائق التعلم الحديثة من قبل القائمين على إعداد المعلم .
 التعلم المتمركز على الطالب في كل البيئات أو المواقف التعليمية.
 التقييم المستمر لفاعلية التكنولوجيا من اجل التعليم والتدريس .
 دعم المجتمع المحلى وتوفيره لمصادر التكنولوجيا المختلفة.
 السياسات المساعدة والتي تقدم الدعم للتكنولوجيا في التعليم والتدريس .
وتمت دراسة تم من خاللھ ا اس تعراض منھجي ة إع داد المعل م الحالي ة ف ي الع الم العرب ي و الت ي
تقوم على تدريب المعلم وتعليمه داخل مؤسسات كلي ات التربي ة ومعاھ د المعلم ين وأوض حت الدراس ة
أن األس لوب المتب ع ف ي ھ ذه المؤسس ات تقلي دي  ،وأوص ت الدراس ة بض رورة االھتم ام بإدخ ال
تكنولوجيا التعليم في تدريب المعلم وإعداده ليتماشى مع االتجاھ ات العالمي ة ف ي البيئ ة الخارجي ة)أفك ار
محمد سالم .(١٣٠-١١٩ ،٢٠٠٠،
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى وض ع رؤي ة مس تقبلية لب رامج إع داد المعل م  ،وتوص لت إل ى
ضرورة الجمع بين إعداد المعل م وتدريب ه وتوعيت ه بتح ديات العص ر ومتغيرات ه ومس تجداته ف ي ض وء
الفك ر الترب وي المتج دد وال ربط ب ين المن اھج الت ي س وف يق وم بتدريس ھا وتحليلھ ا ودمجھ ا ف ي ب رامج
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اإلع داد  ،ودراس ة احتياج ات الط الب المس تقبلية والمب ادرة إل ى تغيي ر نظ ام اإلع داد واس تيعاب معظ م
الثورات المعرفية التي تؤثر ايجابيا على التعليم)عبد الودود مكرم .(١٩٩٩،
إن ب رامج إع داد المعل م تح اول إع داد الطال ب المعل م المس تقبلي وتدعيم ه بمھ ارات التكنولوجي ا
الالزم ة الس تخدامھا بالفص ل الدراس ي ف ى ت دريس المق ررات المختلف ة ولك ن تعل يم الطال ب المف اھيم
الخاص ة بتكنولوجي ا التعل يم ال يكف ى ب ل يج ب تعليم ه كي ف يس تخدم التكنولوجي ا ف ى تص ميم ال دروس
واستخدامھا فى التدريس الفعلى بالفصول)( Charles,G, et al. ,2004,127-148
وفى دراسة أجريت عام  ٢٠٠٤أكدت على أھمية األخذ بمف اھيم التكنولوجي ا الحديث ة ف ي ب رامج
إعداد المعلمين وتنمي ة ق دراتھم عل ى اس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة ف ي الت دريس بم ا تش مله م ن ب رامج
الكترونية وخدمات لإلنترنت وتنمية قدرات المعلمين على تصميم المناھج اإللكترونية وتط وير آدائھ م
ليواكب إعدادھم مع تطور تكنولوجيا العصر وإنجازاته
)(Oshima, D, Frederick, S., 2004,4232-4234
وتم ت دراس ة ھ دفت إل ى التع رف عل ى الخط وات الالزم ة لالنتق ال م ن التعل يم داخ ل القاع ات
التدريسية إلى التدريب على استخدام الحاسب اآلل ى ومواكب ة التط ور التكنول وجي الح ديث  ،والتع رف
عل ى أث ر اس تخدام اإلنترن ت ف ي ت دريس بع ض المق ررات التعليمي ة  ،وتحدي د مواص فات البرن امج
المقترح لتطوير قدرة الطالب المعلم على اس تخدام الحاس ب اآلل ى ،وتوص لت الدراس ة إل ى ع دة نت ائج
منھا  :فعالية استخدام التكنولوجيا الحديثة في ب رامج إع داد المعلم ين  ،وض رورة األخ ذ باالتجاھ ات
الحديثة لمواجھة تح ديات العص ر واالنفج ار المعرف ي  ،وعل ى الطال ب المعل م أن يك ون عل ى مس توى
الوعي بتكنولوجيا التعلم  ،وأن يھتم باالستراتيجيات التدريسية الحديثة  ،وأن يخلق المواق ف والف رص
التعليمية التي تجعل الطالب يقبلون على التعلم من خالل األنشطة المختلفة  ،وضرورة تنمية المھارات
التكنولوجية المرتبطة باستخدام اإلنترن ت وتطبيقاتھ ا ف ي العلمي ة التعليمي ة)أم ال حس ن خلي ل ،٢٠٠٦،
.(٧٩-١٥
وأكدت دراسة نيفينك  ٢٠٠٦وآخ رون  Nevenka, et alعل ى أھمي ة إع داد المعل م لمواجھ ة
عصر المعلوماتية وتدفق المعلومات وعصر التكنولوجيا الرقمية بكل أدواتھا  ،وأكد عل ى أھمي ة تغيي ر
النظ رة التقليدي ة لمؤسس ات إع داد المعل م وتغيي ر ش امل للمحتوي ات والمق ررات وأس اليب الت دريس
لمواجھة الثورة المعرفية والتكنولوجية وتخريج معلم ين ق ادرين عل ى المس اھمة ف ي تعل يم الط الب ف ي
ظل المعرفة المتنامية )(Nevenka,T, et al,2006

-١١برامج التعليم االلكتروني وتنمية المھارات التدريسية اإللكترونية فى العلوم -:
إن التق دم الس ريع ف ي تكنولوجي ا الكمبي وتر واإلنترن ت جع ل التعل يم اإللكترون ي م ن الوس ائل
المھمة جداً  ،فالتعليم االلكتروني يحظى باستخدام ع دد م ن الوس ائط التعليمي ة المتع ددة المتنوع ة الت ي
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أثبتت فعاليتھا ل يس فق ط ف ي تك وين االتجاھ ات اإليجابي ة نح و التعل يم ولك ن أيض ا ً ف ي تحي ق مس تويات
عالية من الرضا نحو تعلم موضوعات مختلفة في العلوم وتنمي ة العدي د م ن المھ ارات التدريس ية ل دى
الط الب المعلم ين .(Garcia, P, Rose, S. 2007,247- Elizabeth,B,2005,415-431) .
;266
وبالرغم من أھمية الحاسب وبرامجه اإللكترونية في العملية التعليمي ة إال أن م دى االس تفادة من ه
تعتمد بالدرجة األولى على دور المعلم  ،وبالتالي فإن الجدوى من تطبيق ه تص بح مج االً للتس اؤل إذا ل م
يكن ھناك معلمين قادرين على استخدامه ومؤمنون بفائدته في التدريس ومن ھذا المنطل ق ف أن ت وفير
الكمبيوتر وبرامجه اإللكترونية في المدارس يتطلب أن يرافقه بشكل مواز إع داد معلم ين ق ادرين عل ى
استخدامه بشكل فعال وممتلكين التجاھ ات إيجابي ة نح وه  ،وھ ذا يمث ل دوراً أخ راً للمعلم ين إل ى جان ب
األدوار األخ رى الت ي أع دوا للقي ام بھ ا) عقيل ة العجم ي ،

 . (٨٩، ٢٠٠٦وأض اف بي رد وروس ان

 bird &rosaen,2005إن إدخال الكمبيوتر للمدارس  ،أدى إلى إضافة بعد آخر لم ا ينبغ ي أن يمتلك ه
المعلم من مھارات ومنھا مھارات الكمبيوتر التعليمية(Bird ,T, Rosaen,C.,2005,211-242).
إن اس تخدام ب رامج التعل يم االلكترون ي بم ا يت وافر لھ ا م ن عناص ر محاك اة ت ؤدى إل ى تنمي ة
المھارات التدريسية اإللكترونية  ،وتعمل على تنمية قدرات الطالب المعلم ين عل ى اس تخدام التطبيق ات
المتنوعة للبرامج اإللكترونية في التدريس بالفصول الدراسية
)(Bartes, L,2006,239-241;Yu-Chu,Greg,l, C, Cheng- Chih,W,2006,369-380

وف ى ع ام  2006أجري ت دراس ة

ھ دفت إل ى البح ث ف ي أث ر اس تخدام ال تعلم عب ر اإلنترن ت

والبرامج اإللكترونية في تنمية المھارات التدريسية لدى الطالب المعلمين وأثر ذل ك عل ى تعل م طالبھ م
في مادة العلوم  ،وأشارت النتائج التي تم التوصل إليھا أنه يمكن استخدام التعلم عبر الشبكات في تنمية
مھارات تدريس العلوم وتعليم الطالب المعلمين كيفية تدريس مادة العلوم  .وزيادة تحص يل طالبھ م .
وأوصت بضرورة االھتمام ببرامج التعلم اإللكترونية عبر اإلنترنت في تدريب الطالب المعلم ين عل ى
مھارات تدريس العلوم واالھتمام بجودة تلك البرامج )(Peter,H., 2006,367-385
ولق د أك دت العدي د م ن االتجاھ ات العالمي ة عل ى أھمي ة تط وير اس تخدام التعل يم االلكترون ي ف ي
البرامج التعليمية التربوية وتنمية قدرات الطالب والمعلمين على استخدام تطبيقات البرامج اإللكتروني ة
في تعلم الم واد الدراس ية المختلف ة ،وتنمي ة العدي د م ن المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ل دى الط الب
المعلم ين  .وق د أجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٧أك دت نتائجھ ا عل ى أن الط رق المختلف ة ف ي الت دريس
والتعليم يجب أن تتضمن تكنولوجيا التعليم بداخلھا واستخدام األنماط المختلفة للتعلم االلكتروني والدمج
بين النظم التقليدية في التعليم وبين استخدام التكنولوجيا التعليمية المتقدمة
)(Rae,N,C, Kay,I., 2007,337-348
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وأجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٤ھ دفت إل ى بح ث أث ر اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة ف ي تنمي ة
التحص يل والمھ ارات التدريس ية  ،وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة الب رامج اإللكتروني ة ف ي تنمي ة
االتجاھ ات ل دى الط الب المعلم ين نح و اس تخدام التكنولوجي ا وتنمي ة مھ اراتھم التدريس ية  ،وأوص ت
الدراس ة بض رورة بن اء الب رامج اإللكتروني ة واس تخدامھا ف ي ت دريب الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام
التكنولوجيا في التدريس وإدخالھا في برامج إعداد المعلمين)(Liu, L., et al,2004,593-607
وفى دراسة أجري ت ھ دفت إل ى تنمي ة المھ ارات الشخص ية والس لوكيات التدريس ية للمعل م داخ ل
الفص ل الدراس ي بواس طة الب رامج اإللكتروني ة ع ن طري ق المحاك اة وتكون ت عين ة الدراس ة م ن
١٧٨معلما ً من الطالب المعلم ين وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة ب رامج المحاك اة اإللكتروني ة ف ي تنمي ة
مھ ارات التفكي ر العلي ا وال وعي بالممارس ات التدريس ية وتنمي ة الجوان ب االيجابي ة ف ي الممارس ات
التدريس ية وأوص ت الدراس ة بض رورة اس تخدام الب رامج اإللكتروني ة ف ي تنمي ة المھ ارات التدريس ية
المختلفة وتدريب الطالب المعلمين على إتقانھا ( Yu-Chu,y,2006,513-526).
وأجري ت دراس ة ع ام  ٢٠٠٦فحص ت ت أثير دم ج التكنولوجي ا والت دريب عليھ ا ف ي الفص ول
الدراسية عل ى تحس ين مھ ارات الت دريس للمعل م ف ي داخ ل الفص ول الدراس ية وتنمي ة بع ض مھ ارات
استخدام الكمبيوتر ف ي الت دريس وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى أھمي ة تنمي ة مھ ارات اس تخدام ب رامج
الورد والجداول اإللكترونية واإلنترنت وب رامج الع روض التقديمي ة واس تخدام بع ض األدوات وك ذلك
تنمي ة المھ ارة ف ي تص ميم ال دروس اإللكتروني ة وأش ارت الدراس ة إل ى ض رورة االھتم ام بت دريب
المعلمين على استخدام التكنولوجيا ف ي الت دريس فعلي ا ً واالھتم ام ب دمج التكنولوجي ا الحديث ة ف ي ب رامج
إعداد المعلمين )( Zhao,Y., ,2006,311-333
وفى دراسة أجريت عام  ٢٠٠٦ھدفت إلى بحث أثر استخدام برامج التعليم االلكتروني في تنمية
مھارات الت دريس االلكترون ي ل دى الط الب المعلم ين  ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن  ٤٥طالب ا ً معلم ا ً
مم ن التحق وا بالتربي ة العلمي ة وت دربوا عل ى بع ض مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة والخاص ة باس تخدام
التعليم االلكتروني ف ي الت دريس بالفص ول الدراس ية  ،وتوص لت الدراس ة إل ى فعالي ة اس تخدام ب رامج
التعل يم االلكترون ي ف ي ب رامج إع داد المعلم ين وت دريبھم عل ى إتق ان بع ض المھ ارات التدريس ية
اإللكترونية ))(Hunkar,K, et al ,2006

-١١الطالب المعلم ومھارات استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية :
لقد أجريت العديد من الدراس ات لبي ان أھمي ة ت دريب الط الب المعلم ين عل ى اس تخدام األجھ زة
والتقنيات والوسائل التعليمية المرتبطة بكل جھاز في عمليات التعليم والتعلم  ،ومنھا دراسة ھ دفت إل ى
التعرف على أثر نمذج ة مھ ارات تش غيل األجھ زة التعليمي ة باس تخدام نظ ام التوجي ه الكمبي وتري عل ى
مس توى األداء المھ ارى والتحص يل المعرف ي للط الب المن دفعين والمت رويين بكلي ات التربي ة  .،وق د
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أسفرت نت ائج الدراس ة ع ن تف وق نظ ام التوجي ه الكمبي وتري عل ى الطريق ة الس ائدة ف ي تنمي ة مھ ارات
تشغيل األجھزة التعليمية لدى الطالب المعلمين )أحمد الصواف .(٢٠٠٠،
واجريت عام  ٢٠٠٤دراسة ھدفت الكشف ع ن جوان ب الق وة والض عف ف ي ب رامج الت دريب
على تش غيل أج ـھزة تك ـنولوجيا التعل يم واس تخداماتھا المتاح ة بكلي ة التربي ة جامع ة ص نعاء .والتع رف
على استراتيجيات الت دريس الحديث ة لت دريب الطلب ة المعلم ين بكلي ة التربي ة جامع ة ص نعاء ف ي مج ال
تش غيل أجھ زة تكنولوجي ا التعل يم واس تخدامھا.و توص لت الدراس ة إل ى وج ود كثي ر م ن الس لبيات ف ي
برنامج التدريب على تشغيل أجھزة تكنولوجي ا التعل يم واس تخدامھا وق د أك دت الدراس ة عل ى أن مع وق
عدم توفر المواد والب رامج التعليمي ة وع دم تل ق الت دريب الك افي عل ى تش غيل أجھ زة تكنولوجي ا التعل يم
واستخدامھا والروتين الممل للحصول على أجھزة تكنولوجيا التعل يم ھ ي أھ م معوق ات اس تخدام أجھ زة
تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية أما أھم أجھزة تكنولوجيا التعليم التي أك د المعلم ون ف ي الم دارس
أنھ م بحاج ة الس تخدامھا  ،فق د احت ل جھ از الكمبي وتر المرتب ة األول ى يلي ه جھ از التلفزي ون ث م جھ از
عرض الشفافيات ).يحيى محمد قطران (٢٠٠٤ ،
وأجري ت دراس ة ھ دفت إل ى معرف ة أث ر اس تخدام بع ض اس تراتيجيات الت دريس ب الكمبيوتر
التعليم ي لبرن امج مقت رح ف ي أجھ زة تكنولوجي ا التعل يم ل دى بع ض ط الب كلي ة التربي ة بأس يوط عل ى
االحتف اظ واالتج اه نح و الكمبي وتر وقام ت الباحث ة ببن اء برن امج مقت رح ف ي أجھ زة تكنولوجي ا التعل يم
)جھاز الكمبيوتر-الطابعة الرقمية-كاميرا الفيديو-جھاز الماسح الضوئي-مص ور الفي ديو جھ از الع رض
العلوي –أجھزة عرض الشرائح الفيلمية-أجھزة عرض األفالم الثابتة-أجھزة ع رض الص ور المعتم ة(
 .وق د توص لت الدراس ة إل ى .أن اس تخدام الكمبي وتر ف ي الت دريب عل ى تش غيل واس تخدام األجھ زة
والتقنيات التعليمية له فعالية كبيرة )السيدة زينب الدسوقى . (٢٠٠٥،
يتضح من خالل العرض السابق أن ھناك حاجة ماس ة لت دريب الط الب المعلم ين عل ى مھ ارات
استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية وصقل مھاراتھم الخاصة باستخدام تلك األجھزة وأدواتھ ا كوس ائل
تعليمية في الفصول الدراسية معينة على عملية التدريس.

-١٢فروض الدراسة :
 -١توجد فعالي ة للبرن امج اإللكترون ي المقت رح إلع داد معل م العل وم والمع د ف ي ض وء مع ايير الج ودة
الشاملة في تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين من شعبة التعليم االبتدائي الفرقة الثالث ة بكلي ات
التربية تخصص العلوم.
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 -٢توجد فعالي ة للبرن امج اإللكترون ي المقت رح إلع داد معل م العل وم والمع د ف ي ض وء مع ايير الج ودة
الش املة ف ي تنمي ة مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم
االبتدائي الفرقة الثالثة بكليات التربية تخصص العلوم.
 -٣يوج د ف رق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
شعبة تعليم ابتدائي علوم قبليا ً وبعديا ً في كل بعد من أبعاد اختبار التنور العلمي لصالح التطبيق البعدى.
 -٤يوج د ف رق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
شعبة تعل يم ابت دائي عل وم قبلي ا ً وبع ديا ً ف ي ك ل مھ ارة م ن مھ ارات بطاق ة مالحظ ة مھ ارات الت دريس
اإللكترونية فى العلوم لصالح التطبيق البعدى.
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الفصل الثالث
بناء البرنامج اإللكتروني المقترح
يتناول الباحث في ھذا الفصل اإلجراءات العامة التي اتبعت لبن اء البرن امج اإللكترون ي المقت رح
وبيانھا كاآلتي -:
-١تحديد الھدف العام من البرنامج  :يھدف البرنامج المقترح إلى تنمية التنور العلمي بأبعاده المختلف ة
 ،وكذلك تنمية مھارات تدريس العلوم والتي اختصھا الباحث وقصرھا على المھارات الخاص ة ب التعليم
اإللكتروني والمتوافقة مع المھارات التدريسية العادية مع مراعاة جوانب التكامل بين االثنين .
-٢تحديد المحتوى الرقمي للبرنامج :
نظراً لطبيعة البرنامج وطبيعة الطالب المستھدفين من البرن امج وطبيع ة المتغي رات المطل وب تنميتھ ا
باستخدام البرنامج اإللكترون ي المقت رح فق د ت م تقس يم المحت وى الخ اص بالبرن امج إل ى أربع ة أج زاء
وبيانھا كالتالي :
)ا( الج زء األول  :إع داد الب رامج اإللكتروني ة وف ق مع ايير الج ودة الش املة preparation of e-
.program interims
)ب( الج زء الث اني  :المحت وى الرقم ي للبرن امج اإللكترون ي ف ي العل وم)مق رر ف ي الثقاف ة العلمي ة (
. digital content of e-program in science
)ج( الج زء الثال ث  :الت دريب عل ى إع داد ال دروس إالكتروني ا ً

training program of

. preparation e-course
)د( الج زء الراب ع  :الت دريب عل ى اس تخدام األجھ زة والتقني ات التعليمي ة training program for
. using educational technology

-١-٢لتحديد المحتوى الخاص بالجزء األول تم إتباع اآلتى :
 تحديد الھدف من الجزء األول من البرنامج وھو ت دريب الطال ب المعل م عل ى األس س الت ي تبن ى ف ي
ضوئھا البرامج اإللكترونية وبيان أھمية معايير المعلم ومادة العلوم.
 مراجع ة األبح اث والدراس ات الت ي تناول ت إع داد الب رامج اإللكتروني ة عام ة  ،واس تخالص األس س
النفسية والتربوية والتقنية لبناء البرامج اإللكترونية.
 دراسة المعايير القومية للتعليم بمص ر ) (٢٠٣والمس تويات المعياري ة ) (٢٠٠٥وك ذا بع ض المع ايير
العالمية في مجال إعداد المعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة وكذلك المتعلقة بت دريس
مادة العلوم .
 عرض األسس والمعايير المتعلقة بالجودة الشاملة بصفة عامة ومادة ومعلم العلوم بصفة خاصة عل ى
الخبراء والمتخصصين إلب داء ال رأي ح ول أھميتھ ا ومص داقية المؤش رات المعرفي ة المرتبط ة
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بھ ا والت ي س يبنى ف ي ض وئھا البرن امج اإللكترون ي والمتض منة ب الجزء األول م ن البرن امج
وبعد دراس ة المع ايير وااللتق اء ب الخبراء تب ين أن ه م ن الممك ن بن اء ب رامج ذات ط ابع خ اص
مس تمدة إطارھ ا م ن طبيع ة المس تويات المعياري ة المطلوب ة تحقيقھ ا م ن الطال ب المعل م وم ن
خالل تدريس وتعلم مادة العلوم .
 انتق اء المس تويات المعياري ة موض ع الدراس ة والت ي ت م تحدي دھا مس بقا ً ووض عھا بص ورة إجرائي ة
ب الجزء األول م ن البرن امج لي تم بن اء المحتوي ات المختلف ة للبرن امج اإللكترون ي موض ع
الدراسة في ضوئھا
 ح رص الباح ث عل ى ع رض الج زء األول م ن البرن امج اإللكترون ي عل ى المجموع ة المس تھدفة
ليتعرفوا على األسس الت ي تبن ى ف ي ض وئھا الب رامج اإللكتروني ة والمع ايير المحلي ة والعالمي ة
الخاصة بمجال إعداد المعلم .

-٢-٢تحديد المحتوى الخاص بالجزء الثاني )مقرر في الثقافة العلمية (
 تحديد الھدف العام من الجزء الثاني :يھدف الجزء الثاني من البرنامج اإللكتروني إلى تنمية التن ور
العلمي للطالب المعلم في بعض الجوانب المعرفية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية واتخاذ القرار .
 مراجعة القضايا والمشكالت البيئية واالجتماعية واألخالقية المستحدثة من خالل الكتب والمراج ع
العلمية .
 استعراض كتب العل وم بالص فوف )الراب ع –الخ امس-الس ادس ( بالمرحل ة االبتدائي ة وذل ك للتع رف
عل ى الموض وعات ال واردة بھ ا  ،لبن اء المحت وى المقت رح بحي ث يعم ل عل ى إث راء معلوم ات الطال ب
المعلم حولھا
 وفى ضوء ما سبق تم وضع قائمة موض وعات خاص ة بالطاق ة والغ ذاء وتكنولوجي ا الفض اء وجس م
اإلنس ان م ع اقت راح العناص ر الفرعي ة لتل ك الموض وعات والت ي تتماش ى م ع األھ داف العام ة
للمحتوى والبرنامج اإللكتروني المقترح
 تم بعد ذلك استعراض القضايا والمشكالت الناتجة عن التفاعل ب ين العل م والتكنولوجي ا والت ي يج ب
أن يلم بھا الطالب المعلم خاصة معلم العلوم وبيانھا كتالي :
جدول )(١
القضايا الناتجة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
المشكلة

م
١
٢
٣

الجوع ومصادر الغذاء في العالم
النمو السكاني المتزايد
نوعية الھواء والغالف الجوى

٤

المصادر المائية

٥
٦

صحة اإلنسان ومرضه
نقص مصادر الطاقة

المشكالت الفرعية
ضعف أنتاج الغذاء-سؤ توزيع الغذاء-إھمال الزراعة-تلوث الغذاء
زيادة استھالك الغذاء-عجز الموارد الحالية عن تلبية احتياجات السكان-سؤ توزيع الكثافة السكانية
األمطار الحمضية-ارتفاع درجة حرارة األرض-تدھور طبقة األزون-تعدد ملوث ات الھ واء الج وى-التل وث
الضوضائي
نق ص الم وارد المائي ة-اس تنزاف الم وارد المائي ة-تلوي ث المي اه الجوفي ة-تلوي ث الرواف د المائي ة باألس مدة
والمبيدات
تدنى الوعى الصحى-انتشار األوبئة-تفشى أمراض العصر
استزاف مصادر الطاقة-االعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة-نقص اسثمار موارد الطاقة المتج ددة-
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م

المشكلة

٧
٨

استخدام االراضى
المواد الخطرة

٩
١٠
١١
١٢
١٣

المصادر المعدنية
المفاعالت النووية
انقراض النباتات والحيوانات
تكنولوجيا التسلح والحرب
قضايا أخالقية

المشكالت الفرعية
مخلفات الطاقة وتلويث البيئة
تأكل التربة-تبوير االراضى الزراعية-تجريف االراضى الزراعية-تلوث التربة وضعف انتاجھا
التخلص م ن النفاي ات ومعالجتھ ا-االس راف ف ى اس تخدام كيماوي ات ض ارة –ض عف متطلب ات الوقاي ة م ن
المواد الخطرة-استخدام مكسبات اللون والطعم والرائحة
التعدين الجائر-تكنولوجيا التعدين الحديثة-اعادة تدوير المصنوعات والتفايات
التخلص من النفايات النووية-حوادث المفاعالت النووية-التلوث االشعاعى –سلبيات التكنولوجيا النووية
اختزال التباين الجينى –انتاج سالالت معدلة جينيا-القطع الجائر لالشجار –حرائق الغابات
اخطار التسلح النووى-اخطار االسلحة البولوجية-اخطار االسلحة الكيماوية-الفضاء وحرب الكواكب
االستنساخ وزراعة ونقل األعضاء البشرية والتلوث الكھرومغناطيسي

 وفى ضوء ما أكدت عليه المعايير العالمية والقومية فيما ينبغي أن يكتسبه الطالب المعلم من مع ارف
ومعلومات ومفاھيم خاصة بتدريس مادة العلوم بھدف تنمية التنور العلمي والتي استخلص منھا :
 .١يتعرف االستقصاء العلمي وإجراءاته وكون العلوم كمجال لالستقصاء .
 .٢يستوعب مفاھيم ومبادئ وعمليات التصميم التكنولوجي .
 .٣يستنتج المفاھيم التي تصف تفاعل الكائنات الحية مع بعضھا البعض ومع بيئتھا .
 .٤يفسر طبيعة وخصائص الطاقة بأشكالھا المختلفة .
 .٥يستخدم مفاھيم القوة والحركة ويفسر مبادئھا .
 .٦يفسر الطبيعة الديناميكية لكوكب األرض .
 .٧يستوعب ويطبق المفاھيم التي تفسر بنية وتركيب الكون وموقع األرض منه .
 .٨يستنتج ممارسات العلوم وتضميناتھا في األطر التاريخية والمعاصرة .
 .٩يصف التفاعل القائم بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع .
 .١٠يعرف معنى مناھج العلوم وتقسيماتھا والصلة بين مفاھيمه وتعلم التالميذ .
 .١١يربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية األخرى وتحقيق التكامل عند دراستھا .
 .١٢يتعرف على الكھرباء والطاقة المغناطيسية والعالقة بينھما .
 .١٣يس توعب العالق ات المتبادل ة للعل م والتكنولوجي ا والمجتم ع والمف اھيم األساس ية للعل وم المختلف ة
)علوم الحياة والطبيعة والعلوم البيئية وعلوم األرض والفضاء (.
 ت م مراجع ة بع ض الدراس ات واألبح اث الت ي اس تخدمت موض وعات مختلف ة لتنمي ة التن ور العلم ي
بأبعاده المتعددة  ،لدى الطالب بصفة عامة في مختل ف المراح ل ول دى الط الب المعلم ين تخص ص
العل وم بص فة خاص ة  ،وت م اس تخالص بع ض الموض وعات الت ي اس تخدمت لتنمي ة التن ور العلم ي
والتي تبين أن ھناك ضعفا ً عاما ً أيضا ً لدى الطالب المعلمين فيما يتعلق بالمحتويات المختلف ة لتل ك
الموض وعات ) االستنس اخ-الجين وم البش رى –تكنولوجي ا الطاق ة-المس تحدثات البيولوجي ة –التل وث
بأنواعه –الطاقة ( ولالسترشاد بھا في بناء المحت وى الرقم ى للبرن امج

)محس ن ف راج  ١٩٩٦؛ ع ادل اب و

العز،وأيمان صادق٢٠٠٠،؛ حسام الدين مازن ٢٠٠٣ ،؛مجدى إسماعيل ٢٠٠٥،؛ ؛ أسماء حسن  ٢٠٠٦ ،؛
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 تم وضع الموضوعات المقترحة من معلوم ات ومع ارف ومف اھيم وحق ائق ومص طلحات وقض ايا
ف ي ص ورة أس ئلة مفتوح ة كدراس ة اس تطالعية  ،وتطبيقھ ا عل ى مجموع ة م ن الط الب المعلم ين
للتعرف على مدى توافر وامتالك وتمكن الطالب المعلمين بشأن المع ارف والمعلوم ات والحق ائق
والمص طلحات ومع رفتھم بالقض ايا المطروح ة خ الل الموض وعات المقترح ة للبرن امج وتوص لت
نتائج تطبيق االستبانه إلى أن الخلفيات المعرفية للطالب بشأن الموضوعات المقترحة ضعيفة جداً ،
وأن الطالب يعانون من مشكلة االنفصال الواضح ب ين م ا يقوم ون بتدريس ه خ الل مراح ل التربي ة
العملي ة وب ين م ا يقوم ون بدراس ته ف ي كلي ات العل وم مم ا ي ؤدى إل ى تخ بطھم أثن اء قي امھم بت دريس
حصص العلوم وذلك لضعف المعارف المتوافرة لديھم  .وتوصل الباحث أيضا ً إلى أن الطالب أبدوا
رغبة شديدة في دراسة تلك الموضوعات المقترحة وأنھم في حاجة الكتساب المعرف ة العلمي ة بش أن
الموضوعات التي سيقومون بتدريسھا كذلك محاولته التأكيد على دراس ة بع ض القض ايا والمش كالت
البيئي ة واالجتماعي ة واألخالقي ة والت ي أثبت ت نت ائج االس تبانة الت دني الواض ح فيم ا يمتلك ه الط الب
المعلمين من معارف خاصة بتلك القضايا مما يقف حائالً أمامھم نح و تك وين وجھ ات نظ ر خاص ة
تجاه تلك القضايا .
مما أدى بالباحث إلى الثقة في الموضوعات المقترح ة وأھمي ة دراس تھا للط الب المعلم ين وإن ه م ن
الممكن أن تؤدى إلى تنمية التنور العلمي لديھم .
 ف ي ض وء م ا س بق ت م تحدي د المحت وى الخ اص ب الجزء الث اني م ن البرن امج مش تمالً عل ى أرب ع
وحدات ) جسم اإلنسان –الطاقة-الغذاء-البيئة وقضاياھا-الشمس واألرض وتكنولوجيا الفض اء () (١
وتم عرض الوحدات بمحتواھا على مجموعة من المتخصصين في مادة العلوم وك ذلك مجموع ة م ن
المتخصصين في طرق تدريس العلوم في صورة موضوعات منفصلة  ،ثم عرض المحتوي العلمي
المقت رح مرف ق ب ه بطاق ة للحك م عل ى ص دق المعلوم ات الموج ودة ب المحتوى وس المة ص ياغتھا
ومناسبتھا للطالب المعلم وإمكاني ة اس تخدامھا لتنمي ة األبع اد المختلف ة للتن ور العلم ي ) . ( ٢ونتيج ة
ألراء المحكم ين ت م ح ذف الوح دة الخاص ة بجس م اإلنس ان وذل ك لتش عب المعلوم ات الموج ودة بھ ا
وك ذلك ح ذف بع ض الموض وعات الت ي اعتب رت غي ر أساس ية  ،واقتص ر المحت وى عل ى الوح دات
األربعة التالية كوحدات رئيسة )الطاقة –الغذاء-تكنولوجيا الفضاء-البيئة وقضاياھا ( متضمنة عدد
من الموضوعات الفرعية مع توزيع األبعاد المختلفة للتن ور العلم ي عل ى الوح دات التعليمي ة لتش مل
الوحدات على مختلف أبعاد التنور العلمي المراد تنميتھا (

- ١ملحق )(٢
- ٢ملحق )(١٠
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 ت م وض ع توص يف يتض من تحدي د األھ داف اإلجرائي ة لك ل وح دة وك ذلك األنش طة التعليمي ة
والرسومات والصور ولقطات الفيديو وورش العمل التدريبية وعدد الساعات المقترحة لكل وح دة
تمھي دا لوض عھا ف ي المك ان المخص ص لھ ا ب المحتوى لالنتق ال بع د ذل ك لترجمتھ ا الكتروني ا طبق ا
لألسس المتبعة لبناء البرامج اإللكترونية)( ٣
جدول ) (٢
وحدات المحتوى العلمي لمقرر الثقافة العلمية

.

الوحدة األولى )الطاقة(
.١مفھوم الطاقة
.٢صور الطاقة):طاقة الحركة والوضع-الطاقة المغناطيسية-الطاقة الكامنة-الطاقة الكھربية-الطاقة الضوئية –الطاقة النووية –طاقة المد والجزر-طاقة الرياح-طاقة الجاذبية –الطاقة الحرارية –الطاقة الضوئية –الطاقة الكيميائية (
.٣تحوالت الطاقة
.٤المشاكل الناتجة عن استخدامات مصادر الطاقة)عالميا
.٥مصادر الطاقة)طبيعية-صناعية(
.٦عجائب الطاقة
.٧الطاقة المتجددة )البديلة( مصادرھا واستخدامھا
.٨أمثلة للطاقة المتجددة )البديلة (
.٩استخالص الكھرباء من الشمس
 .١٠فوائد استخدام الطاقة المتجددة
 .١١تكنولوجيا الطاقة
 .١٢قصة استبدال الطاقة
الوحدة الثانية  :الغذاء
 .١حياة اإلنسان والغذاء
 .٢النبات والغذاء
 .٣التمثيل الغذائي )اآليض )والغذاء المتوازن(
 .٤فساد األغذية :
 .٥خلل توازن المركبات الغذائية
 .٦العناصر الغذائية قليلة الكمية
 .٧أمالح المعادن
 .٨الفيتامينات
 .٩الخيارات الغذائية السليمة
سوء التغذية
.١٠
تلوث الغذاء
.١١
تلوث الماء
.١٢
التلوث الكيميائي
.١٣
اإلنتاج واألمن الغذائي
.١٤
أمراض بسببھا الغذاء
.١٥
الغذاء والتغذية في سيرة النبي واألئمة )عليھم السالم(
.١٦
الوحدة الثالثة  :الشمس واألرض وتكنولوجيا الفضاء
 .١الشمس والمجوعة الشمسية
 .٢المنظومة الشمسية
 .٣الكون
 .٤الفضاء
 .٥نبذة عن األقمار الصناعية
 .٦الصاروخ الفضائي
 .٧مكوك الفضاء :
 .٨التقدم التكنولوجي في مجال الفضاء
 .٩األرض والقمر
.١٠أبواب السماء وظلمة الفضاء
.١١اإلعجاز العلمي في الفضاء
الوحدة الرابعة :البيئة –قضاياھا )التفاعل بين العلم والتكنولوجيا (
 (١التلوث:
 (٢أنواع التلوث)التلوث بالمخلفات –التلوث الحراري –تلوث الم اء –تل وث الھ واء –التل وث الكيمي ائي –التل وث الضوض ائي –التل وث االلكترومغناطيس ى
)اإللكترونى ( –التلوث بالمبيدات –التلوث االشعاعى –التلوث البصري –التلوث بالرصاص (
 (٣تأثير السموم على صحة وسالمة اإلنسان
 (٤المطر الحمضي
 (٥الجينوم

- ٣ملحق )(١

١٣٢
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 (٦االستنســـــاخ
 (٧الكوسموس التكنونانوي
 (٨المطاط المعدني
 (٩قضايا للمناقشة)التصحر-تجريف التربة-نقص مصادر الطاقة-المياه-تلوث الغ الف الج وى-القط ع الج ائر للغاب ات-االستنس اخ-النفاي ات النووي ة-األس لحة
البيولوجية-االحتباس الحراري وثقب األوزون(

-٣-٢المحتوى الخاص بالتدريب على مھارة إعداد الدروس الكترونيا تم اتباع اآلتى :
لتحديد االحتياجات والمھارات التدريسية اإللكترونية المرتبطة بمجال تدريس العلوم تم اتباع اآلتى :
 تحديد الھدف من الجزء الثالث من البرنامج اإللكتروني  ،ويتلخص في تنمية المھ ارات التدريس ية
اإللكترونية الخاص ة بم ادة العل وم ل دى الط الب المعلم ين وك ذلك تنمي ة المف اھيم واالتجاھ ات االيجابي ة
نحو التعلم اإللكتروني وتطبيقاته في مجال التعليم والتعلم .
 مراجع ة األدبي ات والبح وث والدراس ات الخاص ة ب ذات المج ال والت ي اھتم ت بتنمي ة المھ ارات
التدريسية بصفة عامة ومھارات تدريس العلوم بصفة خاصة وك ذا البح وث والدراس ات الت ي اھتم ت
بتنمية مھارات الطالب المعلم في التعامل مع التكنولوجيا التعليمية واالستفادة منھا في ت دريس العل وم
والمتوافقة مع طبيعة العصر .
 اإلط الع عل ى المع ايير القومي ة للتعل يم ف ى مص ر ) (٢٠٠٣والمس تويات المعياري ة لكلي ات التربي ة
والمرتبط ة بطبيع ة إع داد الطال ب المعل م ومحت وى برن امج اإلع داد ) (٢٠٠٥واإلط الع عل ى بع ض
المع ايير العالمي ة مث ل مع ايير ) (NSESوتحدي د المس تويات المعياري ة المتعلق ة بم ا ينبغ ي أن يكتس به
الطال ب المعل م م ن مھ ارات عام ة وخاص ة متعلق ة بالتعام ل م ع التكنولوجي ا  .وق د ت م تحدي د المع ايير
والجوانب المعرفي ة لھ ا وك ذا الجوان ب األدائي ة تمھي دا الس تخدامھا ف ي بن اء المحت وى الخ اص بتنمي ة
مھارات التدريس اإللكترونية فى العلوم ).( ٤
 ت م بع د ذل ك حص ر المھ ارات األساس ية والت ي تع د متطلب ا ً أساس يا ً للطال ب المعل م ليتواك ب برن امج
إعداده مع االتجاھات العالمية إلعداد المعلم عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة .
 تم وضع المھارات اإللكترونية التدريسية الخاصة بمعلم العلوم في قائمة وعرض ھا عل ى مجموع ة
من المتخصصين في مجال تدريس العلوم و مجال تكنولوجيا التعليم وكذا عدد من الط الب المعلم ين
ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم لتحدي د م دى الحاج ة وم دى أھمي ة الت دريب عل ى تل ك المھ ارات  .وت م
التوصل للنتائج التالية كما ھو موضح بجدول )(٣
جدول )(٣
يبين أراء السادة المحكمين على مھارات التدريس اإللكترونية المقترحة فى العلوم ودرجة أھميتھا
م

المھارة

الحاجة للمھارة

- ٤ملحق )(٩) (٨) ( ٧

١٣٣

األھمية النسبية للحاجة للمھارة
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مھمة

١

يش غل الكمبي وتر ويتعام ل م ع لوح ة المف اتيح ويش غل البرمجي ات والوس ائط المختلف ة ويتعام ل م ع
التطبيقات المختلفة لسطح المكتب وخصائصه وقوائمه

٢

يل م إمكان ات ب رامج معالج ة النص وص والنش ر اإللكترون ي ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس
والرس ومات والوس ائل التعليمي ة واالمتحان ات المطبوع ة واإللكتروني ة ف ي دروس العل وم أثن اء
التخطيط واالعدادا للدروس والتقارير والقوائم الدراية
يلم بإمكانات برامج الجداول اإللكترونية وقواعد البيانات ويستخدمھا في إعداد الدروس والت دريبات
وبنوك األسئلة وقواعد بيانات الطالب واستخدامھا في التقويم اإللكترونى

٤

يكون المعلم الكفء قادر على تصميم وتنفيذ العروض التقديمية المتنوعة في ضوء التسھيالت التي
توفرھا البرامج وأھداف العمل واس تخدامھا أثن اء التخط يط وتنفي ذ وتق ويم ن واتج ال تعلم ف ي دروس
العلوم
إكساب المتدرب المھارات األساسية لتحديد وتنقيح ومعالجة الصورة وإض افة الم ؤثرات والت أثيرات
عليھا الستخدامھا أثناء إعداد الدروس العلمية

٣

٥
٦

يستخدم خدمات االنترنت وأدواتھا لجم ع وع رض المعلوم ات وللت دريس وللبح ث العلم ي ف ى مج ال
تخصص تدريس العلوم واستخدام البرامج التدريسية المتوفرة عبر الشبكة

٤٥

غير مھمة

٥

النسبة المئوية %

%٩٠

كبيرة
متوسطة
ضعيفة
كبيرة

٤٨

٢

%٩٦

كبيرة

٤٢

١٠

%٨٤

كبيرة

٥٠

-

%١٠٠

كبيرة

٤٣

٧

%٨٦

كبيرة

٤٤

٦

%٨٨

كبيرة

تصميم وإنتاج موارد ووسائط النصوص المكتوبة
٣٠

٧

٢٠

%٦٠

متوسطة

تصميم األشياء الحقيقية  ،والعينات والنماذج واستخدامھا في تدريس العلوم
٣٥

٨

١٥

%٧٠

متوسطة

إعداد وإنتاج التسجيالت الصوتية واإلذاعة والتسجيالت الصوتية  ،الرقمية وإعدادھا واستخدامھا
٣٠

٩

٢٠

%٦٠

متوسطة

إنتاج الوسائط التعليمية المصورة واستخدامھا في تدريس العلوم
٣٥

١٠

١٥

%٧٠

متوسطة

تصميم لوسائط التعليمية المرسومة وإنتاجھا واستخدامھا كالرسوم التوضيحية في العلوم
٤٠

١١

١٠

%٨٠

كبيرة

تصميم وإنتاج تسجيالت الفيديو التعليمية الخاصة بمادة العلوم
١٢
١٣

٣٥
اس تخدم الم واد والوس ائط التعليمي ة وفق ا لمع ايير التص ميم التعليم ي وطبيع ة الطال ب وطبيع ة م ادة
العلوم

٣٠

١٥
٢٠

%٧٠
%٦٠

متوسطة
متوسطة

تصميم وتطوير استخدام التعليم الفردي في ضوء احتياجات المعلمين
١٤
١٥
١٦

٢٥
يلم بنظم التعليم القائم على الكمبي وتر والوس ائط المتع ددة والفائق ة واس تخدامھا بفاعلي ة ف ي التعل يم
والتعلم
اس تخدم تكنولوجي ا التعل يم عل ى المس توى الشخص ي والمھن ي ف ي االتص ال وإع داد الم واد والبح ث
وحل المشكالت

٣٥
٣٥

٢٥
١٥
١٥

%٥٠
%٧٠
%٧٠

متوسطة
متوسطة
متوسطة

تطبيق مفاھيم التعلم اإللكترونى وإشكاله في عمليتي التعليم والتعلم
١٧
١٨

٤٣
تشغيل واستخدام األجھزة التعليمية وتصميم الوسائل التعليمية المناسبة لكل جھ از واس تخدامھا
أثناء تنفيذ وعرض الدرس وتقويم نواتج التعلم

٤٥

٧
٥

%٨٦
%٩٠

كبيرة
كبيرة

تطبيق التقنيات الحديثة ووسائلھا في مجال التعليم وتدريس العلوم
٤٥

١٩

٥

%٩٠

كبيرة

يستخدم موارد الحصول على المعلومات ووسائل االتصال عن بعد في دعم التعليم
٣٠

٢٠

٢٠

٦٠

متوسطة

 ت م تحدي د مس توى الحاج ة للت دريب عل ى المھ ارة ك اآلتى  %٨٠ف أكثر يعتب ر الت دريب والحاج ة
للمھ ارة كبي ر  %٥٠ ،إل ى  % ٧٩يعتب ر الت دريب متوس طا ً والحاج ة للمھ ارة متوس طة  ،أق ل م ن
 %٥٠تعتبر الحاجة للتدريب ض عيفة  ،ويالح ظ م ن القائم ة الس ابقة أن ھن اك بع ض المھ ارات الت ي
يرى البعض أن التدريب عليھا مھم جداً ولكنھا حصلت عل ى نس بة متوس طة وذل ك ألن ھن اك بع ض
المھارات التي تدخل بالدرجة األولى تحت مظلة تخصص طالب تكنولوجيا التعليم كذلك ھناك بعض
األش ياء الت ي تن تج آلي ا وال تت وافر الق درة ل دى كلي ات التربي ة عل ى ت دريب الطال ب عليھ ا  ،وإن

١٣٤
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المھارات التي حصلت على أھمية كبيرة فمن المتيس ر للب احثين ت دريب الط الب المعلم ين عليھ ا م ع
دمجھا في المھارات التدريسية العادية ألنه ال يمكن الفصل بينھا أثناء مراحل تنفي ذ ال درس وال حت ى
على المستوى النظري فاالرتباط بينھما منطقي .
 في ضوء ذلك ت م بن اء المحت وى الخ اص ب الجزء الثال ث م ن البرن امج اإللكترون ي المتعل ق بتنمي ة
المھارات التدريسية اإللكترونية تحت مسمى التدريب عل ى إع داد ال دروس اإللكتروني ة وت م تحدي د
المؤشرات المعيارية الخاصة بكل مھارة وكذا تحديد الجوانب اإللكترونية لھا .
 تم تزويد المحتوى بالعناصر الخاصة ببرامج التعلم اإللكترونية من صور ورسومات ولقط ات في ديو
وورش عمل م ع تحدي د المحتوي ات الخاص ة بك ل مھ ارة بص ورة إجرائي ة و المتطلب ات الس ابقة لك ل
مھارة وكذا النواتج المتوقعة .
 تم تقسيم المحتوى ليتك ون م ن س بع مھ ارات أساس ية م ع دم ج المھ ارات الفرعي ة داخ ل ك ل مھ ارة
أساسية  ،ون ود التنوي ه عل ى أن ھن اك بع ض المھ ارات عل ى س بيل المث ال المتعلق ة باس تخدام ب رامج
التعل يم اإللكترون ي ف ي التعل يم وال تعلم س وف تنم ى تبع ا ً)اس تخدام الوس ائط المتع ددة( فتل ك م ن
المھارات العامة المتواجدة على طول خطوات تنفيذ البرنامج .
 تم إعداد الصورة النھائية للمحتوى الرقمي للجزء الثالث م ن البرن امج متض منا المھ ارات األساس ية
والمھارات الفرعية والموضوعات الالزمة لتنمية تلك المھارات  ،وكذا جوانب ال تعلم المتض منة بھ ا
ومتكاملة مع عناصر الوسائط الخاصة بھا مع مراعاة تقديم المحت وى بص ورة منطقي ة متبع ا ً أس لوب
التعلم الفردي ليتمكن كل طالب من التعلم حسب قدراته وإمكانيته .
 ت م ع رض المحت وى ف ي ص ورته المبدئي ة عل ى المش رفين وبع ض الخب راء ف ي التخص ص إلب داء
الراى حول عناصر المحتوى ومناسبة المحت وى لطبيع ة الطال ب المعل م وخبرات ه وطبيع ة المھ ارات
التدريسية اإللكترونية  .وبعد استخالص اآلراء والتأكد من صدق المحتوى الخ اص بإع داد ال دروس
اإللكترونية و تعديل بعض المحتويات وفقا ألراء المشرفين والخبراء .وبذلك تكون المحت وى الع ام
من س ت وح دات تعليمي ة عام ة يتض منھا عناص ر فرعي ة والت ي تب ين الموض وعات الالزم ة لتنمي ة
المھارات التدريسية اإللكترونية بيانھا كالتالي جدول ). (٤
جدول )(٤
يبين المھارات التدريسية اإللكترونية الرئيسة المقترحة فى العلوم وأوجه التعليم بھا
م

موضوعات التعلم المتضمنة بھا والالزمة لتنمية تلك
المھارة

المھارة الرئيسة

١

التعامل مع الكمبيوتر واألنظمة والتقنيات اإللكترونية واستخدامھا في تدريس العلوم

٢

مھارت التحرير والتحويل اإللكترونى الرقمي واستخدامھا فى التخطيط و لدروس العلوم

٣

مھارات التعامل مع الجداول الحسابية اإللكترونية واستخدامھا فى التقويم اإللكترونى فى العلوم

١٣٥

مقدمة الحاسب-المكونات المادية للحاسب-قائم تشغيل
البرامج-خصائص سطح المكتب-التعامل مع البرامج-
المستكشف-التعامل مع التعليمات
معالج النصوص وتشغيله-ادخال النصوص الرقمية-
التعامل مع الملفات –تحري النصوص-تنسيق النصوص
وطباعتھا
التعامل مع البرنامج-تنسيق الخاليا وورقة العمل-
العمليات الحسابية باستخدام الدوال-تحرير األعمدة
والصفوف والمخططات
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٤

مھارات إعداد العروض التقديمية اإللكترونية واستخدامه في التخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس في العلوم

٥

مھارات البحث والتعامل مع شبكة المعلومات واستخدامھا فى الحصول على معلومات وملفات وسائط
لتدريس العلوم
مھارات التحرير ومعالجة الصور الرقمية اإللكترونية واستخدامھا في تخطيط دروس العلوم

٦

التعامل مع البرنامج-طرق عرض وطباعة العروض-
طرق تغيير مظھر العرض-ترتيب وتنسيق النصوص –
تنسيق الجداول والتعداد-إدراج الصور والكائنات-
العرض التقديمى على الشاشة
التعامل مع االنترنت –تطبيقات االنترنت –البريد
اإللكترونى
مدخل لبرنامج معالجة الصور –طرق إدخال الصور
للبرنامج-حفظ الصور بالبرنامج –معالجة الصور
بالبرنامج

-٤-٢تحديد المحتوى الخاص بالتدريب على استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية
 تحديد الھ دف الع ام م ن بن اء الج زء الراب ع م ن البرن امج ف ي تنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين عل ى
استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية في التدريس .
 ت م اس تعراض األدبي ات والبح وث والدراس ات الت ي تناول ت ض رورة تنمي ة مھ ارات الطال ب المعل م
بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة على استخدام األجھزة والوس ائل التعليمي ة الحديث ة والت دريب
عليھا الستخدامھا أثناء تنفيذ وعرض وتقويم الدرس .
 بمراجعة الالئحة الداخلية لكلية التربية جامعة الزقازيق تبين أن الطالب المعلم شعبة التعليم االبت دائي
علوم يقوم بدراسة مادة تكنولوجيا التعليم على المستوى النظري دون أخذ فكرة ع ن طبيع ة األجھ زة
التعليمية ووسائلھا على المستوى التطبيقي مما يفقد المادة أھميتھا فال تخرج عن المستوى النظ ري .
وتبين من خالل مقابلة الباحث لع دد م ن المعلم ين والط الب المعلم ين بمرحل ة التعل يم االبت دائي أن
معلوماتھم ومعارفھم ومھاراتھم عن األجھزة والوسائل التعليمية ضعيفة جدا وال ت ؤھلھم للتعام ل م ع
تلك األجھزة والتقنيات التعليمية .
 تم إعداد قائمة مبدئية متضمنة للمھارات األساسية للتعامل مع األجھزة والتقنيات التعليمي ة ومتض منة
المھارات الالزمة إلنتاج الوسائل التعليمية  ،وعرضھا على مجموعة من المتخصصين ف ي ت دريس
العل وم ومجموع ة م ن المھتم ين بتكنولوجي ا إنت اج الوس ائل التعليمي ة واس تخدام األجھ زة التعل يم)( ٥
لتحديد مدى أھمي ة الحاج ة للت دريب عل ى المھ ارات الخاص ة بالتعام ل م ع التقني ات التعليمي ة وإنت اج
الوسائل الخاص بھا في تدريس العلوم كما يبين جدول ). (٥
جدول )(٥
قائمة بمھارات استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية واألھمية النسبية للحاجة إليھا
الحاجة للمھارة

األھمية النسبية للحاجة للمھارة

المھارة
مھمة
٩
٨
٧

يراعى االحتياطات العامة لتشغيل األجھزة التعليمية بالصورة السليمة
تھيئة بيئة العمل أثناء األعداد الستخدام األجھزة التعليمية
مراعاة المادة التعليمية وجھاز العرض المناسب لكل مادة وحسب نوع الدرس

- ٥ملحق )(١٢
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غير
مھمة
١
٢
٣

النسبة المئوية
%
%٩٠
%٨٠
%٧٠

كبيرة
متوسطة
صغيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
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األھمية النسبية للحاجة للمھارة

الحاجة للمھارة
المھارة
مھمة
يجھز موقع عمل الجھاز
يبثث الجھاز ومالحقاته بصورة صحيحة
يعد الجھاز للتشغيل وبدء العرض
يقوم بتشغيل الجھاز والتأكد من صالحيته قبل بدء العرض
يعد الشرائح الخاصة بدروس العلوم بالطريقة السليمة
يستخدم أجھزة عرض الشرائح الفيلمية لعرض أفالم لمادة العلوم بطريقة سليمة
يستخدم أجھزة العرض العلوي بطريقة فعالة أثناء شرح درس في العلوم
يقوم بتوصيل كابالت جھاز العارض المتعدد ) visual (presenterبالطريقة السليمة حسب الغرض من االستخدام
استخدام جھاز عرض الصور المعتمة ألغراض مختلفة في العلوم )المعتم والشفاف (
استخدام جھاز الفيديو برجيكتور لعرض لقطات لمادة مسجلة في درس للعلوم وضبط توصيالته الداخلية والخارجية
استخدام جھاز العرض السينمائي والتعرف على مكوناته الرئيسية
التعرف على األجزاء الرئيسة لجھاز العارض المتعدد واستخدامھا أثناء تنفيذ درس في العلوم
ضبط الجوانب التنظيمية لعملية العرض المعملي
يميز بين الموديالت المختلفة لألجھزة التعليمية
يضع المادة التعليمية الخاصة بكل جھاز وضع العرض العملي الصحيح
التغلب على بعض أعطال األجھزة واقتراح الحلول المناسبة
يتعرف على األجزاء الرئيسة للسبورة الذكية وكيفية توصيلھا بالكمبيوتر
يتعرف مكونات كاميرا الفيديو بأنواعھا المختلفة
يصمم وسائل تعليمية سمعية وبصرية تناسب المادة العلمية وطبيعة المتعلم
يشرك التالميذ في إنتاج الوسائل التعليمية
يستخدم الوسائل التعليمية التكنولوجية في تدريسه بطريقة فعالة
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غير
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٣
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كبيرة
كبيرة
كبيرة
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كبيرة
ضعيفة
كبيرة
متوسطة
كبيرة
متوسطة
كبيرة

 م ن خ الل النت ائج الموض حة بالج دول الس ابق وك ذلك مراجع ة األجھ زة المت وفرة بمعم ل الوس ائل
التعليمي ة وتكنولوجي ا التعل يم ت م بن اء البرن امج الخ اص ب األجھزة والتقني ات التعليمي ة متض منا
المھارات األدائية والجوانب المعرفية المتعلقة بكل مھارة من حيث تصميم وإنت اج الم واد التعليمي ة
الخاص ة بك ل جھ از وك ذلك احتياط ات األم ن والس المة الواج ب إتباعھ ا أثن اء اس تخدام األجھ زة
التعليمية .وأسس التعامل مع األجھ زة بص فة عام ة وكيفي ة اس تخدام الوس ائل واألجھ زة التعليمي ة
أثناء األعداد والتنفيذ لدروس العلوم وكذا أثناء التقويم .وتتض من المحت وى الخ اص ب الجزء الراب ع
من البرنامج اإللكتروني العناصر التالية
أسس التعامل مع األجھزة التعليمية.االحتياطات الواجب مراعاتھا أثناء استخدام األجھزة التعليمية .األجھزة التعليمية )جھاز عرض الشرائح الفيلمية-.جھاز عرض الصور المعتمة-.جھاز عرض س طحالمكتب-.السبورة الذكية.جھاز الفيديو برجيكتور-.جھاز المجھر اإللكتروني -.جھاز العارض المتعدد-.
جھاز الماسح الضوئي .كاميرا تصوير الفيديو-.جھاز العرض العلوي –السبورة الذكية(.
 ت م أع داد الرس ومات والص ور ولقط ات الفي ديو والع روض العلمي ة الخاص ة ب األجھزة التعليمي ة
وتجھيزھا لالنتقال لمرحلة البناء اإللكتروني وتحديد طرق تتابعھا وارتباطاتھا المختلفة
 بعد االنتھاء من إع داد المحت وى .ت م عرض ه عل ى مجموع ة م ن الخب راء المتخصص ين ف ي المن اھج
وطرق تدريس العل وم وتكنولوجي ا التعل يم وذل ك للتأك د م ن م دى ارتب اط المحت وى باألھ داف الت ي
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وض ع م ن أجلھ ا  .ص دق المحت وى وارتباط ه بالمھ ارات المطل وب تنميتھ ا  .مالئم ة المحت وى
لخبرات المتعلمين وحاجاتھم .
 بن اء عل ى أراء الخب راء ف ي المج ال ت م تع ديل بع ض الموض وعات وك ذلك تنق يح بع ض الص ياغات
لتالئم ما وضعت من أجله وبالتالي أصبح المحتوى جاھزاً لمرحلة البرمجة التعليمية .

 -٣مراحل تصميم البرنامج اإللكتروني :
ق ام الباح ث ب اإلطالع عل ي العدي د م ن نم اذج تص ميم و إنت اج الب رامج التعليمي ة بص فة عام ة وب رامج
الكمبيوتر التعليمية بصفة خاصة وفى ض وء ذل ك اتب ع الباح ث الخط وات التالي ة ف ي تص ميم البرن امج
اإللكتروني المقترح في ض وء مع ايير الج ودة الش املة لتنمي ة التن ور العلم ي ومھ ارات ت دريس العل وم
اإللكترونية:
-١-٣مرحلة الدراسة والتحــليل.
-٢-٣مرحلة التصميم التعليمي.
-٣-٣مرحلة تصميم التــفاعل .
-٤-٣مرحلة اإلنتاج.
-٥-٣مرحلة التجريب والتجربة االستطالعية للبرنامج .
-٦-٣جودة البرنامج واعتماده .
-٧-٣إجراء التعديالت.
-٨-٣تخزين البرنامج على أقراص مدمجة ) الصورة النھائية للبرنامج(.
كما يتبين أن كل مرحلة من ھذه المراحل األساسية تتضمن مجموعة من الخطوات الفرعية تتناس ب
وطبيعة الدراسة الحالية وفيما يلي وصف لھذه المراحل:
-١-٣مرحلة الدراسة والتحليل :وتضمنت ھذه المرحلة الخطوات التالية:
تم االطالع على المعايير العالمية والعربية الخاصة بتصميم وإنتاج البرامج اإللكتروني ة لك ى ي تم البن اء
فى ضوء معايير التعلم اإللكترونية وحتى يحقق البرنامج الجدوى منه .
أ -تحديد الھدف العام من البرنامج أو بمعنى آخ ر تحدي د م ا يس مى بمج ال االھتم ام ،و ي رتبط اس تخدام
تكنولوجيا البرامج اإللكترونية في الدراسة الحالية بتنمي ة التن ور العلم ي ومھ ارات ت دريس العل وم ل دى
الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي بكليات التربية .
ب -جدوى توظيف البرامج اإللكترونية  :تسھم البرامج اإللكترونية في التدريب على المھارات العملي ة
والعلمية  ،وتساعد في عرض ظواھر يصعب توفيرھ ا ف ي حج رات الدراس ة كعملي ات البن اء الض وئي
وأجھزة جسم اإلنسان أو ظواھر يصعب توافرھا لخطورتھا كما أنھا تفيد فى حالة غالء الخامات
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ج-اختي ار المحت وي التعليم ي :س بق اإلش ارة إل ي أن البرن امج اإللكترون ي المقت رح ق د تض من أربع ة
أجزاء )فلسفة بناء البرامج اإللكترونية-مقرر في الثقافة العلمية-التدريب على إعداد الدروس إلكترونيا-
التدريب على استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية(
د -تحديد متطلبات التوظيف :حيث تم في ھذه المرحلة تحديد المتطلبات الالزم ة لع رض المحت وي م ن
ص ور ولقط ات في ديو ورس وم متحرك ة وب رامج مس اعدة وال ب د م ن التنس يق ب ين تل ك العناص ر ف ي
عمليات العرض ويتم فى تلك المرحلة أيضا تحديد متطلبات إنتاج البرامج اإللكترونية .
 -٢-٣مرحل ة التص ميم التعليم ي :ت م اإلط الع عل ى بع ض األدبي ات الخاص ة بتص ميم الب رامج
اإللكترونية وبعض النماذج الخاصة بذلك للتعرف على المعايير المتبعة في تصميم البرامج اإللكترونية
لتحقيق الجودة الشاملة وتضمنت ھذه المرحلة الخطوات التالية:
أ -تقسيم البرنامج إلى أربعة أجزاء مع تضمين كل جزء كما سبق اإلشارة بالعناصر األساسية له م ن
محت وى وغيرھ ا م ن أدوات الب رامج اإللكتروني ة ومتطلباتھ ا وق د ت م وض ع أربع ة تص ميمات تعليمي ة
خاصة باألجزاء األربعة مع احتواء الشاشة الرئيسة بكل جزء على العناص ر األساس ية الت ي يتض منھا
كل جزء بالبرنامج اإللكتروني .
بـ -نموذج لتقييم المدرب والمتدرب عقب االنتھاء من دراسة كل مھارة أساسية متضمنا الجوانب الفني ة
واإللكترونية والتربوية الالزمة والمطلوب ت وافر ھ ا ف ي الطال ب المعل م والق ائم بالت دريب أيض ا ً  ،م ع
عمل ورش عمل عقب كل موضوع تعليمي أثناء عرض المحتوى العلمي إلثراء المناقشة وف تح ب اب
البحث والتنقيب عن المعلومات .
ج -كيفية السير في أثناء استخدام البرامج اإللكترونية  :وضعت مجموعة من الخطوات توضح للطالب
المعل م طريق ة س يرھم ف ي أثن اء دراس ة المحتوي ات المختلف ة للب رامج اإللكتروني ة داخ ل البرن امج
اإللكتروني عند دراستھم له ترك حرية ال تعلم الف ردى للمتعلم ين دون تقي د الطال ب المعل م ب نمط س ير
مع ين ولك ن توض يح األھ داف العام ة والخاص ة م ن دراس ة ك ل محت وى وت رك حري ة التنق ل داخ ل
البرنامج اإللكتروني غير مشروطة حتى ال يشعر الطالب المعلم أنه مقيد فالھدف تنمي ة التن ور العلم ي
ومھ ارات ت دريس العل وم اإللكتروني ة وھ ذا ال يتطل ب االنتق ال ت دريجيا أو اإلبح ار خطي ا ً فالطال ب ل ه
الحرية في االنتقال على حسب ما يراه متوافقا مع ه ول ه حري ة انتق اء المحت وى أو الوح دة الم راد الب دء
بھا دون تقيد ولكن بشرط إتمام دراسة كل الوح دات وك ذلك اس تعراض ك ل األجھ زة والتقني ات وأيض ا
المرور ب تعلم وممارس ة المھ ارات اإللكتروني ة المختلف ة دون ترتي ب ولك ن اإلتم ام لھ ا ف ي النھاي ة قب ل
االنتھاء من الزمن المحدد لتطبيق البرنامج والذي يعلن به الطالب المعلم قبل بدء تنفيذ البرنامج .
 -٣-٣مرحلة تصميم التفاع ل :التفاعلي ة ھ ي الح وار الق ائم ب ين المس تخدم والكمبي وتر ل ذا تع د لغ ة م ن
اللغات الحوارية بين المستخدم واآللة:
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أ -تحديد أنماط التفاعل :ويتم في ھذه الخطوة تحديد أنماط تفاعل الم تعلم م ع البرن امج اإللكترون ي ،
ويقصد بأنماط التفاعل " الوسائط واألساليب " التي يتيحھا البرن امج للم تعلم للتعبي ر ع ن اس تجاباته ،أو
الوس ائط الت ي تمك ن الم تعلم ف ي ال تحكم ومت ي ي تم ع رض العناص ر المتع ددة ف ي البرن امج التعليم ي
اإللكترون ي ويوج د العدي د م ن أنم اط تفاع ل الم تعلم م ع البرن امج مث ل :النق ر بالف أرة " الم اوس "
الملحقة بجھاز الكمبيوتر ،أو الكتابة باستخدام لوحة المف اتيح ،أو الض غط عل ي زر مع ين لالنتق ال إل ي
مشھد سابق أو التفاعل من خ الل النق ر عل ي أيقون ات معين ة ،أو ب النقر بالم اوس عل ي ج زء مع ين م ن
الشاشة أو باستخدام القوائم المنسدلة.
ھذا وق د ق ام الباح ث بتحدي د أنم اط التفاع ل ف ي البرن امج عل ي النح و الت الي :النق ر بالف أرة " الم اوس
ومثال ذلك عندما ينقر المتعلم بالفأرة علي زر " تالي " "سابق " ،خ روج" وتطبي ق والع رض العمل ى
الموج ودين دائم ا بالشاش ة وذل ك لالنتق ال م ن إط ار آلخ ر ف ي البرن امج ،وق د ق ام الباح ث بتوحي د تل ك
الم ؤثرات وللت دليل عل ى تفعيلھ ا ق ام الباح ث بعم ل ت أثير مغ اير لوض ع ك ل زر م ن األزرار التفاعلي ة
بالواجھة ففى الحالة الطبيعية بدون تفعيل  ،والزر فى وضع الثبات يكون كما ھو بالشاشة وعن د تفعيل ه
يتغير لونه وحجمه داللة على اختياره لتنفيذ مھمة .
ب -تصميم واجھات التفاعل :في ض وء فلس فة البح ث الح الي فق د اخت ار الباح ث لواجھ ات التفاع ل أن
تكون معبرة ومرتبطة بالمحتوى العلمي .فكل جزء له استقاللية في تص ميم واجھ ات التفاع ل الخاص ة
ب ه م ن حي ث ارتباطھ ا ب المحتوى العلم ي المق دم م ن خ الل البرن امج اإللكترون ي موض ع الدراس ة
وطبيع ة المتغي رات الت ي ينميھ ا وذل ك اس تثارة لفك ر المس تخدم وج ذبا ً ل ه حت ى يس تمتع باإلبح ار ف ي
البرنامج اإللكترون ي وق د اتف ق الباح ث ف ي ذل ك م ع العدي د م ن الدراس ات الت ي أوص ت بض رورة أن
تكون واجھات التفاعل معبرة عن المحتوى العلمي والتعليمي التي تعرضه .
ج -تص ميم إط ارات البرن امج:بع د تحدي د المحت وي العلم ي للبرن امج اإللكترون ي وم ا تض منه م ن
أھداف عامة وتعليمية تم تحديد مھام التعلم وتوصيفھا ف ي ص ورة إط ارات حي ث يعتب ر اإلط ار الوح دة
األساس ية الص غرى للبرن امج وفي ه ي تم ع رض المحت وى العلم ي الموص وف تعليمي ا حس ب الموق ف
التعليمي المستھدف.
د -أنواع اإلطارات في البرنامج:
تنوع ت اإلط ارات واختلف ت حس ب موقعھ ا ف ي البرن امج وحس ب الھ دف منھ ا وق د اس تخدم الباح ث
األنواع التالية:
 إطارات االنتقال  :وھ ى اإلط ارات الت ي تس تخدم ف ي ال ربط ب ين أنم اط مختلف ة لل دروس الت ي يق دمھاالبرنامج كما ◌ُ تيسر االنتقال من موض وع إل ى آخ ر ف ي البرن امج  ،فعن د طل ب مس اعدة م ن البرن امج
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تقدم للطالب إرشادات توضح له مثال كيف ينتقل إلى موض وع م ا و كي ف يجي ب ع ن األس ئلة  ،وب ذلك
فإن وظيفة ھذه اإلطارات ھي تنظيم عملية االنتقال داخل البرنامج دون حدوث أية مشاكل للطالب
إطارات التوجيه  :وھى اإلطارات التي تمد الطالب المعلم بمعلومات جديدة
اإلطارات الناقلة :ووظيفة ھذه اإلطارات التمھي د للعب ور م ن ن وع إل ى أخ ر م ن اإلط ارات  ،كاالنتق ال
من إطارات الشرح إلى التدريب  ،أو االنتقال من إطارات المحتوى العلمي إلى إطارات االختبارات .
إطارات التغذية الراجعة :ويمكن تق ديم التغذي ة الراجع ة للطال ب ف ى نف س إط ار الم ادة التعليمي ة أو ف ى
إطارات مستقلة عندما يراد التعليق عل ى اإلجاب ة بش كل مفص ل ويتوق ف ذل ك عل ى ن وع ال درس ،وف ى
ھ ذا الن وع م ن اإلط ارات تق دم التغذي ة الراجع ة عل ى ھيئ ة ت دعيم لإلجاب ات  ،وم ن المالح ظ ان ه ت م
استخدام إطارات تغذية راجعة تدعيميه متمثلة في نتائج التطبيق للمھارة وك ذلك اس تخدام وس ائل ال دعم
الخارجية لتقديم التغذية مثل االنترنت التعليمي .
إطارات تعليمية :ويطلق عليھا أحيانا إطارات العرض وھى تعرض للطالب المحتوى العلمي للبرنامج
ويمكن استخدامھا في توضيح العالقة بين فقرة تعليمية سابقة والفق رة الحالي ة وذل ك ع ن طري ق األمثل ة
والت دريبات  ،ويراع ى ف ي تل ك اإلط ارات تناس ق عناص ر الب رامج اإللكتروني ة م ن ص ورة ون ص
ولقط ات في ديو وعناص ر متحرك ة  ....وھن اك ع دة أن واع إلط ارات الع رض كإط ارات التحدي د وھ ى
تساعد على التعرف على المفاھيم األساسية التى يتض منھا البرن امج اإللكترون ي ع ن طري ق ع رض
التعريف ات والمف اھيم األساس ية بش كل واض ح وبس يط وبعي دا ع ن بقي ة عناص ر الموض وع الدراس ي ،
وأيضا ً إطارات التدريبات وھى تمثل عونا كبيرا للطالب المعلم لدراسة المفاھيم المجردة  ،كما توضح
التطبيق ات المختلف ة وأھمي ة م ا يدرس ه الطال ب ف ي موض وعات أخ رى ذات ص لة بالموض وع مح ل
الدراسة وإطارات العروض التطبيقية .
إط ارات األس ئلة ) االختب ارات ( :وھ ذا الن وع م ن اإلط ارات يحت وى عل ى ع دد م ن األس ئلة وورش
العمل ويطلب من المتعلم اإلجابة عنھا  ،وتھدف إل ى لف ت انتب اه الطال ب المعل م وتس اعد عل ى تحقي ق
أھداف الموضوع وصوال للمستوى المطلوب وللتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المتعلم.
إطارات التطبيق :العملي وتستخدم لنقل المتعلم إل ى إط ارات خارجي ة ليق وم بتطبي ق المع ارف المختلف ة
التى درسھا وذلك لتعلم المھارات المختلفة .
إطارات العرض العلم ي :والت ي تع رض أدا ًء عملي ا ً لمھ ارة معين ة كمتطل ب مس بق للت دريب عل ى تل ك
المھارة وانطالقا ً مما سبق تم توزيع المحتويات المختلفة للبرنامج اإللكتروني وما يحتويه م ن دروس
مص غرة عل ى مجموع ة متنوع ة م ن الشاش ات ش ملت إط ارات انتقالي ة وإط ارات تعليمي ة  ،وإط ارات
لألس ئلة) االختب ار البع دى(  .وأخ رى للت دريبات وق د تطل ب البرن امج اإللكترون ي المقت رح بأنماط ه
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المختلفة الذي أعده الباحث في بعض األحيان المزج ب ين خ واص ن وعين أو أكث ر م ن ھ ذه الشاش ات )
اإلطارات ( في إطار واحد .
ھـ -مكونات كل إطار في البرنامج:
يتكون كل إطار في البرنامج من عدة مكونات رئيسية ھي:
المثي رات اللفظي ة :اس تخدام اللغ ة اللفظي ة المكتوب ة ف ي بي ان محت وي اإلط ار م ن معلوم ات وحق ائقومفاھيم ،بينما استخدم اللغة المنطوقة في تق ديم التعليق ات الص وتية عل ي بع ض الشاش ات ف ي البرن امج
وفي تقديم اإلرشادات والتوجيھات للم تعلم أثن اء س يره ف ي دراس ة البرن امج ،بينم ا تمث ل اس تخدام اللغ ة
غير اللفظي ة ف ي اس تخدام الموس يقي والم ؤثرات الص وتية لت دعيم اإلجاب ات الص حيحة ف ي االختب ارات
الضمنية وكذلك عند اإلجابات الخط أ ،أو إلض فاء ط ابع الواقعي ة عل ى المحت وي المع روض م ن خ الل
استخدام مؤثرات صوتية مناسبة للمحتوي.
المثي رات البص رية ) الثابت ة والمتحرك ة ( :وتمث ل ذل ك ف ي اس تخدام الرس ومات ،والص ور الثابت ةوالص ور المتحرك ة والرس ومات المتحرك ة ولقط ات الفي ديو والص ور الفوتوغرافي ة لمعالج ة المحت وي
التعليمي للبرنامج ويمكن أن يتضمن اإلطار الواحد اللغتين اللفظية وغير اللفظية.
 العناوين الرئيسة والفرعية لموضوع البرنامج :حيث يعرض علي اإلط ار الخ ارجي ف ي ك ل شاش ةالموض وعات الرئيس ة بينم ا يع رض داخ ل اإلط ار ف ي الج زء العل وي من ه – المفھ وم ال ذي يتناول ه
موضوع اإلطار وقد يستغرق عرض المفھوم الواحد عدة شاشات في البرنامج.
 عناص ر الوس ائط المتع ددة ) :النص وص المكتوب ة الك الم المكت وب المنط وق ،الموس يقي ،الم ؤثراتالصوتية ،الرسومات الخطية ،الرسومات المتحركة ،الفيديو ،الصور الثابتة ،الصور المتحركة (.
 أزرار التفاعل :وقد اشتملت برامج الدراسة في كل شاشة علي األزرار التالية:) ت الي ( –) س ابق ( –) خ روج أو إنھ اء () -تطبي ق عمل ي ( ) -ع رض عمل ي () -انترن ت( كم ا أن
بعض الشاشات التي كانت تحت وي عل ي لقط ات الفي ديو كان ت تحت وي عل ي ش ريط خ اص ب التحكم ف ي
لقطة الفيديو أسفل اللقطة وبعض الشاشات كانت تحتوي علي قائمة اختيارات ومن خالل الض غط عل ي
أي من الخيارات يمكن للمستخدم التفاعل مع البرنامج.

 -٤-٣مرحلة اإلنتاج:
بع د االنتھ اء م ن عم ل الس يناريو ق ام الباح ث بتحدي د المص ادر الالزم ة إلنت اج البرن امج مث ل الص ور
الثابت ة والص ور المتحرك ة و لقط ات الفي ديو والنص وص المكتوب ة وأيض ا ً الص وت المص احب.
واإلط الع عل ى المع ايير الخاص ة بتص ميم وإنت اج الب رامج اإللكتروني ة وتمثل ت مراح ل اإلنت اج ف ى
الخطوات األساسية التالية:
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أ -كتاب ة النص وص وتنس يقھا :وذل ك باس تخدام ب رامج الكتاب ة )  ( Word xp 2003م ع مراع اة
التوافق بين حجم الفونط  ،وحجم الشاشة ككل والمساحة المخصصة لعرض النص على الشاشة.
ب -إدخال الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية :وقد ت م ذل ك م ن خ الل التس جيل مباش رة عل ى
الكمبيوتر.
ج-إدخ ال الفي ديو والرس وم المتحرك ة :ت م إنت اج الفي ديو والرس وم م ن خ الل إدخ ال عناص ر الفي ديو
والرس وم المتحرك ة عل ى الكمبي وتر باس تخدام األدوات المخصص ة ل ذلك ،وبع د ذل ك تم ت إج راءات
المونتاج للقطات الفي ديو والرس وم المتحرك ة عل ى الكمبي وتر باس تخدام برن امج ) ،( Adop Primer
وھناك عدد من لقطات الفيديو والرسوم المتحركة تم اختيارھا لتناسب المحت وى العلم ي المخصص ة ل ه
وكذا لتنمية المھارات المختلفة والتدريب على األجھزة التعليمية .
د-إنتاج الصور الثابتة :اعتمد الباحث في إعداد الصور الثابتة على أخذ معظ م ھ ذه الص ور م ن خ الل
المجالت  ،والكتالوجات ،والموسوعات العلمية المرتبطة بالمحتوى العلمي والجانب المھارى  ،كما تم
تصوير بعض الصور الثابتة ) التى لم يعثر الباحث عليھا ف ي المص ادر الس ابقة ( وم ن خ الل تص وير
الباحث لبعض األجھزة والتقنيات التعليمي ة الموج ودة بمعام ل الكلي ة وت م إدخ ال جمي ع الص ور الثابت ة
من خالل الماسح الضوئي المخصص.
ھـ-إنتاج الرسومات الخطية :استخدمت العديد من الرسومات الخطية  ،وذلك من خالل الحص ول عل ى
بعض ھا ف ي ص ورة ج اھزة م ن المص ادر المرتبط ة ،كم ا ت م رس م ال بعض اآلخ ر منھ ا  ،وق د اس تخدم
الماس ح الض وئي ف ي إدخ ال جمي ع الرس ومات الخطي ة  ،بينم ا اقتض ت بع ض ھ ذه الرس ومات إنتاجھ ا
باس تخدام ب رامج داخ ل الكمبي وتر مث ل )  ( Ado Photoshop PowerPointوالعدي د م ن ب رامج
الرسم األخرى.
و -البرمجة واختبار األدوات والبرامج المستخدمة في اإلنتاج  :تم استخدام عدد من البرامج فى إنت اج
البرنامج اإللكتروني المقترح ومن أھمھا:
المجموع ة البرمجي ة  MS visual studio ver 6.0:وت م بھ ا تنفي ذ البرمج ة المتبع ة ف ى البرن امج
وھى أحدث لغات البرمجة المتبعة ف ى تص ميم الب رامج عالمي ا وأوس عھا انتش ارا وقابلي ة عل ى التط وير
المستمر وتتيح مرونة عالية في بناء البرامج وإضافة المؤثرات والتفاعلية .
برن امج الص ور : Adobe Photoshop, ver 8.0 :وھ و م ن أق وى ب رامج التعام ل م ع الص ور
والرسوم واألشكال الثابت ة ويعم ل ھ ذا البرن امج تح ت بيئ ة وين دوز ، Windowsوق د اس تخدم الباح ث
ھذا في تكوين وجلب وإخراج جميع الصور  ،والرسوم  ،واألشكال الثابتة .
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برن امج إع داد الفي ديو والرس ومات المتحرك ة )  :(Abode Primmerويعم ل ھ ذا البرن امج تح ت
بيئ ة ،Windowsويعتب ر م ن أق وى الب رامج الت ى تس تخدم ف ي تحري ر وإنت اج وإع داد وإنت اج وإع داد
لقطات الفيديو والرسوم المتحركة.
المجموعة المكتبية  :MS office Xp 2003وتم بھا معالج ة النص وص الكتابي ة والع روض التقديمي ة
المستخدمة في البرنامج ،والعديد من البرامج األخرى والتي استعان بھا المنفذ للبرنامج .
 - ٥-٣مرحلة التجربة االستطالعية للبرنامج :
تم إتباع اآلتي في أثناء إجراء التجربة االستطالعية .
أ -قام الباحث بتجريب البرنامج على عينة استطالعية م ن ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة التعل يم االبت دائي
تخصص علوم وبلغ عدد أفراد العينة )  ( ٢٠طالبا.
ب -وق د ت م التطبي ق ف ى الفص ل الدراس ي األول للع ام الدراس ي ٢٠٠٧/٢٠٠٦م وذل ك ف ى الفت رة م ن
 ١٠/٢٠حتى ٢٠٠٦/١٠/٣٠م ولمدة أسبوعين وقد ھدفت التجربة االستطالعية إلى:
 تقييم االستفادة التي حصل عليھا الباحث من عمليات البرمجة
 الوقوف على مدى سالمة عناصر البرنامج من حيث مناسبتھا للمرحلة العمرية والمتغي رات الم راد
تنميتھا
 مناسبة النصوص والصور والرسومات لطبيعة المرحلة المستھدفة
 التناسق بين العناصر المختلفة للوسائط المتعددة داخل كل إطار
 الوق وف عل ى التجھي زات المختلف ة الت ي يحتاجھ ا البرن امج م ن أجھ زة وأدوات والتع رف عل ى
إمكانيات المعامل المتاحة بالكلية
وقد طلب الباحث من طالب التجربة االستطالعية ف ي نھاي ة دراس تھم للبرن امج أن يس جل ك ل طال ب
مالحظاته عن البرنامج من حيث:
 الصعوبات التي واجھتھم أثناء دراستھم للبرنامج .
 اإلطارات الصعبة التي لم يستطيعوا التعامل معھا.
 نظ ام البرن امج وإخراج ه وأس لوب ال تعلم المتب ع والت آلف م ا ب ين العناص ر الموج ودة داخ ل
البرنامج.
 الدخول والخروج إلى شاشات البرنامج الرئيسية والفرعية
وكانت مالحظات واستجابات الطالب كما يلي :
 أبدي الطالب المعلمين اھتماما ً بالغا ً بالتفاعلية المتوافرة بالبرنامج .
 ترحيب الطالب المعلمين بلقطات الفيديو المعروضة والتى دعمت مفاھيمھم وتقبلھم لھا .
 استمتاع الطالب بالصور المعروضة والتي عبرت عن الواقع المواكب للمحتوى المعروض.
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 أب دي الط الب المعلم ين االھتم ام ب الجزء الخ اص بالمھ ارات التدريس ية وك ذلك األجھ زة
والتقنيات التعليمية .
 ح رص معظ م الط الب عل ى اقتن اء نس خة م ن البرن امج اإللكترون ي واس تخدامھا ف ى المن زل
لالستفادة من المحتوى الرقمى الموجود بھا .
بعض الصعوبات التي واجھت الباحث أثناء تنفيذ التجربة االستطالعية:
واجه الباحث بعض الصعوبات أثناء تطبيق التجربة االستطالعية للبرنامج يلخصھا فيما يلى:
 صعوبة إقناع بعض الطالب في بعض األحيان ومحاولة تذليل العقبات الستمرارھم ف ي البرن امج
.
 قصور البرامج المساعدة والواجب توافرھا على األجھزة التى يتم التطبيق عليھا.
 الخلفية اإللكترونية المتوس طة إل ى ح د م ا ل دى الط الب المعلم ين مم ا دف ع الباح ث إل ى تك ريس
وقت اكبر من الزمن المخصص لالنتھاء من البرنامج
 ارتفاع استجابة بعض الطالب المعلمين نظرا لتوافر أجھزة تكنولوجية لديھم مما س اعدھم عل ى
انجاز التدريب بشكل أسرع .
 االستعانة بمعمل متقدم لتنفيذ تجربة البحث وذلك لضعف االماكانات الموجودة بالمعامل العادية
-٦-٣مرحلة االعتماد والجودة  .ت م ع رض البرن امج عل ى مجموع ة م ن المتخصص ين ف ي تكنولوجي ا
التعليم والمناھج وطرق التدريس )  ( ٦وتم إعداد بطاقة تقويم البرنامج اإللكترون ي المقت رح  ،وذل ك
للتعرف على مدى مطابقة المواصفات التربوية والتقنية والفنية لمعايير جودة تصميم البرامج التعليمي ة
اإللكتروني ة  ،خاص ة وأن البرن امج اإللكترون ي بأجزائ ه ت م بن اؤه ف ي ض وء المس تويات المعياري ة
لجودة البرامج اإللكترونية .وقد أشاد البعض بالتنظيم والعرض المنطقي لعناص ر البرن امج اإللكترون ي
المقترح ومدى التزام الباحث بمعايير تصميم البرامج التعليمية ( ٧ ).
-٧-٣إجراء التعديالت :ق ام الباح ث ب إجراء التع ديالت الت ي رأى الس ادة المحكم ون ض رورة إجرائھ ا
وكذلك التعديالت التي أظھرتھا نت ائج التجرب ة االس تطالعية.وب ذلك يك ون الباح ث ق د وص ل بالبرن امج
اإللكتروني المقترح إلى صورته النھائية.مكونة من األجزاء التالية :
الجزء األول  :إعداد البرامج اإللكترونية وفق معايير الجودة الشاملة preparation of e-program
.interims
الجزء الثاني  :المحتوى العلمى للبرنامج اإللكتروني فى العلوم)مقرر في الثقافة العلمي ة ( digital
) . content of e-program in science(Course In Scientific Literacy
- ٦ملحق )(١٢
- ٧ملحق )(١١
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الج زء الثال ث  :الت دريب عل ى إع داد ال دروس والمق ررات إلكتروني ا ً training program of
. preparation e-course
الجزء الرابع  :التدريب على استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية training program for using
. educational technology
-٨-٣تخزين البرنامج اإللكتروني  :تم تخزين البرنامج على األقراص المدمجة) أربعة أقراص ( ك ل
جزء على قرص مرن خاص به مستقل بذاته بعد التأكد من فاعلي ة البرن امج  ،وب ذلك أص بح البرن امج
معداً لالستخدام النھائي.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة وأدواتھا
 -١منـھـج الدراسة:
ق ام الباح ث باس تخدام الم نھج الوص في ف ي مرحل ة الدراس ة والتحلي ل تمھي دا لتق ديم اإلط ار
النظري المدعم للدراسة وكذلك العرض للدراسات السابقة في مجال الدراسة  ،ونظرا لطبيع ة ھ ذه
الدراس ة والت ي تنتم ي إل ى فئ ة الدراس ات الت ي تس تھدف بح ث أث ر بع ض المتغي رات المس تقلة عل ي
المتغيرات األخرى التابعة  ،مم ا يس تدعى اس تخدام الم نھج ش به التجريب ي Semi-Experimental
 Methodوالذي يعد من أكثر مناھج البحث مناسبة لتحقيق ھذا الغرض.

-٢متغيرات الدراسة :
المتغير المستقل :البرنامج اإللكتروني المقترح والمعد وفقا لمعايير الجودة الشاملة "-المتغيرات التابعة:التنور العلمي -مھارات التدريس اإللكترونية في العلوم .

 -٣التصميم التجـريبي للدراسة:
اتب ع الباح ث التص ميم القبل ى  -البع دى Pre Post Design ،وف ى ھ ذا التص ميم ت م اختي ار
مجموعة واحدة من طالب الفرقة الثالث ة ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم وت م اختب ار المجموع ة قبلي ا
ف ي المتغي رات التابع ة )التن ور العلم ي –مھ ارات ت دريس العل وم اإللكتروني ة ( ،وت م تق ديم المعالج ة
التجريبي ة ) البرن امج اإللكترون ي المقت رح ( للمجموع ة التجريبي ة  ،وف ى نھاي ة تجرب ة الدراس ة ت م
اختب ار المجموع ة بع ديا ف ي المتغي رات التابع ة )التن ور العلم ي –مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى
العلوم(

-٤بناء أدوات الدراسة -:
 -١-٤بناء بطاقة مالحظة المھارات التدريسية اإللكترونية فى العلوم ):( ١
تستخدم بطاقة المالحظة في تقويم أداء الطالب المعلمين للمھارات التدريسية  ،حي ث يمك ن
من خاللھا رص د الس لوك التدريس ي أثن اء حدوث ه بالفع ل كم ا ھ و داخ ل حج رات الدراس ة  .ل ذلك ت م
تصميم بطاقة مالحظة لقي اس أداء الطال ب المعل م بكلي ة التربي ة ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم وذل ك
على النحو التالي :
أ-تحديد الھدف من بطاقة المالحظة  :وھو قياس األداء المھارى للطالب المعلم في مھارات الت دريس
اإللكترونية في العلوم أثناء التدريس الفعلي في ورش العمل بمعمل التدريس المصغر.
ب-تحديد محتوى وبنود بطاقة المالحظة من خالل اآلتي :

- ١ملحق )(٦
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االطالع على عدد من بطاقات مالحظة األداء  ،والكت ب والمراج ع الت ي تناول ت مھ ارات الت دريسوأساليب تنميتھا .
المحتوي ات التعليمي ة المطروح ة خ الل برن امج الت دريب والمطل وب تنميتھ ا ل دى الطال ب المعل م -المھام واألدوار المطلوبة من الطالب المعلم في ظل تكنولوجيا التعليم وتطور نظم التعليم والتعلم .
الدمج بين المھارات التدريسية التقليدية والمھارات التدريسية اإللكترونية من خ الل اس تخدام كاف ةأوجه التعليم اإللكتروني أثناء تخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس .
الكتب والمراجع المتعلقة بمھ ارات الت دريس والت ي تناول ت مھ ارات الت دريس ب اختالف تص نيفاتھاومؤشراتھا .
المعايير ومستوياتھا والمتعلقة بما يجب على الطالب المعلم اكتس ابه م ن مھ ارات قب ل التخ رج م نكليات التربية .
-١-١-٤الصورة األولية لبطاقة المالحظة
ف ي ض وء المحت وى المق دم م ن خ الل البرن امج اإللكترون ي والمھ ارات الت ي يش ملھا برن امج
التدريب تم اآلتي :
أ-تحديد الجوانب المراد مالحظتھا وذلك بتحديد المھارات الفرعية ومؤشرات األداء وق د ت م االعتم اد
عل ى المحتوي ات المقدم ة م ن خ الل البرن امج اإللكترون ي وك ذلك األدبي ات والبح وث والدراس ات
السابقة
ب -بناء بطاقة المالحظة بصورة مبدئية واشتملت على  ١٢مھارة رئيس ة وع دد كبي ر م ن المھ ارات
الفرعية بيانھا كما ھو موضح بجدول )(٦
جدول )(٦
الصورة المبدئية لبطاقة المالحظة
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

المھارة الرئيسة
يلم بالمفاھيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات ومكونات الكمبيوتر وملحقاته
يش غل الكمبي وتر ويتعام ل م ع لوح ة المف اتيح وإنش اء ملف ات النص وص ويش غل البرمجي ات وإدارة الملف ات
الخاصة بمادة العلوم
يستخدم برامج معالجة النص وص والنش ر االلكترون ي ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس والرس ومات والوس ائل
التعليمية واالمتحانات المطبوعة وااللكترونية والقوائم اإلدارية في العلوم
يلم بإمكانات برامج الج داول االلكتروني ة وقواع د البيان ات ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس والت دريبات وبن وك
األسئلة وقواعد بيانات الطالب والتقويم االلكتروني
القدرة على تصميم وتنفي ذ الع روض التقديمي ة المتنوع ة ف ي ض وء التس ھيالت الت ي توفرھ ا الب رامج وأھ داف
العمل لتصميم وتخطيط وتنفيذ وتقويم الدروس في تخصص العلوم
إكس اب المت درب المھ ارات األساس ية لتحدي د وتنق يح ومعالج ة الص ور وإض افة الم ؤثرات والت أثيرات عليھ ا
الستخدامھا في التدريس لمادة العلوم
يلم المعلم بأنواع الشبكات ويستخدم االنترنت وأدواتھا لجمع وعرض المعلومات وللتدريس والبحث العلمى
يلم المعلم بالمواد والوسائط التعليمية المرسومة م ن حي ث تعريفھ ا وأن واع الرس ومات وخصائص ھا وإمكاناتھ ا
وإنتاجھا واستخدامھا
يلم بنظم التعليم القائم على الكمبيوتر والوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية في التعليم والتعلم
يلم المعلم بمفاھيم التعليم االلكتروني وإشكاله فى عمليتي التعليم والتعلم
يتمكن الطالب المعلم م ن تش غيل واس تخدام األجھ زة التعليمي ة وتص ميم الوس ائل التعليمي ة المناس بة لك ل جھ از
وتصميم البرامج )التعليمية(
تطبيق التكنولوجيا فى مجال التعليم
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ج-راعى الباحث أثناء كتابة العبارات التي تقيس األداء ما يلي .
 أن تقيس كل عبارة سلوكا ً محدداً.
 عدم احتواء العبارة على أكثر من أداء .
 أن تصاغ العبارات بصورة سلوكية إجرائية توضح األداء المطلوب قياسه .
 اشتمال العبارة على األداء المطلوب قياسه .
 ارتباط المؤشرات األدائية بالمھارة الرئيسة التي تقيسھا .
 أن ت وفر العب ارات للمالح ظ قي اس األداء مباش رة دون التفكي ر ط ويالً قب ل انتق ال المفح وص
للمھارة التالية .


ترتيب المھارات ترتيبا ً منطقيا ً وبذلك تكونت البطاقة في صورتھا المبدئي ة م ن  ١٢مھ ارة
أساسية و  ٢٢٦مھارة فرعية .

-٢-١-٤التقدير الكمي ووضع نظام الدرجات لتصحيح البطاقة .
اقترح أخذ مقياس متدرج رباعي لمالءمته ألھداف الدراس ة الحالي ة ولطبيع ة تل ك المھ ارات
فبعض المھارات يتطلب م ن الطال ب المعل م أن ي ؤدى أكث ر م ن خط وة إلتم ام بع ض المھ ارات عل ى
س بيل المث ال لوطل ب من ه إدراج ص ورة ف ي برن امج الع روض التقديمي ة فس وف يتب ع اآلت ى  :يق وم
بالضغط على قائمة إدراج )خطوة( ،ثم االختيار ما بين إدراج صورة من ملف أو من صور الجھ از
أو من  clipartأو من الماسح الضوئي )خطوة ( ،ثم بعد ذلك اختي ار الص ورة وإدراجھ ا )خط وة (
ث م وض ع الص ورة ف ي مكانھ ا المناس ب )خط وة رابع ة ( دون تنس يقھا وض بطھا فتل ك مھ ارة أخ رى
ف نالحظ أن ه ق د ق ام ب أكثر م ن خط وة ألداء المھ ارة المطلوب ة  ،ل ذلك ل و أدى الطال ب المھ ارة كامل ة
يعطى ثالث درجات  ،و لو أدى الطالب المھارة بدرجة متوس طة يعط ى درجت ان  ،ول و أدى الطال ب
المھارة بدرجة ضعيفة ولو خط وة واح دة يعط ى درج ة  ،وإن ل م ي ؤد الطال ب المھ ارة إطالق ا ً يعط ى
ص فر  ،وق د ت م تحدي د س رعة ودق ة االداء للمھ ارة بص ورة موض وعية ع ن طري ق الق ائم بعملي ة
التطبيق والمالحظة وروعى فيھا االلتزام بزمن موضوعى مناسب الداء المھارة يعب ر ع ن متوس ط
الزمن الذى استغرقه المطبق لمالحظة العينة االستطالعية  ،وبالتالي يكون التق دير الكم ي ل درجات
بطاقة المالحظة كما ھو بجدول )(٧
جدول )(٧
تقدير األداء الكمي لبطاقة المالحظة
أداء المھارة
درجة التقدير

أداء كامل)مرتفع(
٣

ضعيف)منخفض(
١

متوسط
٢

١٥٠

لم يؤد
صفر
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-٣-١-٤ضبط بطاقة المالحظة :
تم التأكد من صالحية البطاقة لتقدير أداء الطالب المعلمين عينة الدراسة من خالل ما يلي :
أ-الصدق الظاھري وصدق المحتوى والمض مون  :ت م ع رض بطاق ة المالحظ ة عل ى مجموع ة م ن
السادة المتخصصين ف ي مج ال ت دريس العل وم و تكنولوجي ا التعل يم وك ذلك ع دد م ن المھتم ين ب التعلم
اإللكتروني وتطبيقاته ) ( ٢وذلك للحكم على بنود البطاقة و توضيح م ا إذا كان ت العب ارات تب دو ف ي
ظاھرھا أنھا تقيس المحتوى المھارى الذي وضعت من أجله أم ال وبيان :
 مدى انتماء كل مھارة فرعية للمھارة الرئيسة التي تقيسھا.
 مدى إمكانية مالحظة األداء وفحصه.
 مدى الصياغة اإلجرائية للمھارة .
 مدى واقعية مالحظة المھارة التدريسية .
 مدى اتساق المھارات الفرعية والرئيسة مع الھدف العام من البطاقة .
وق د ت م حس اب متوس ط اتف اق نس ب أراء الس ادة المحكم ين بالنس بة لعب ارات البطاق ة وم دى تمثيلھ ا
للمھارة الرئيسة واتساق المھارات الرئيسة والفرعية مع الھدف العام للبطاقة .
جدول )(٨
متوسط اتفاق نسب أراء المحكمين في عبارات بطاقة المالحظة .
المحكمين
متوس ط اتف اق نس ب أراء
المحكمين

األول
%٩٠

الثاني
%٨٦

الثالث
%٩٥

الرابع
%٨٥

الخامس
%٩٤

المتوسط
%٩٠

يالحظ أن متوسط اتفاق نسبة أراء السادة المحكمين بلغت  %٩٠وبالتالي يمك ن الوث وق ف ي البطاق ة
واستخدامھا في قياس المھارات التدريسية االلكترونية للطالب المعلم .
ب-القدرة اإلجرائية لبطاقة المالحظة  :تم التأكد م ن ص دق بطاق ة المالحظ ة م ن خ الل قي ام الباح ث
بنفس ه بتطبيقھ ا عل ى ع دد خمس ة ط الب م ن الفرق ة الثالث ة ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم  .وق د تب ين
للباحث من خالل نتائج التطبيق قدرة البطاقات على قياس مظاھر األداء المختلفة للمھارات التدريسية
اإللكترونية التي اشتملت عليھا البطاقة  ،وبھذا اعتبرت بطاقة قياس المھ ارات التدريس ية االلكتروني ة
صادقة لمظاھر المھارات التدريسية موضع الدراسة  .وفى ضوء ما سبق تم إجراء بعض التع ديالت
على عدد من بنود البطاقة
وأصبحت البطاقة في صورتھا النھائية مكونة من  ٨مھارات أساسية و ١٥٢مھارة فرعية بيانھا كما
بجدول )(٩
جدول )(٩
الصورة النھائية لبطاقة المالحظة مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

- ٢ملحق )(١٢

١٥١
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التعديل

المھارة الرئيسة )نھائيا(

المھ ارات
ة
الفرعي
)نھائيا(

م

١

يشغل الكمبيوتر ويتعامل مع مكونات الكمبيوتر وملحقاته ولوحة المفاتيح ويشغل البرمجيات المختلف ة
ويتعامل مع سطح المكتب )كمھارات أساسية الزمة للطال ب المعل م بص فة عام ة ومعل م العل وم بص فة
خاصة (

ت م دم ج المھ ارة ) (١و) (٢ف ى مھ ارة واح دة
وحذف  ٢٥مھارة فرعية لتص بح  ٢٥ب دال م ن
٥٠مھارة فرعية

٢٥

٢

يلم إمكانات برامج معالجة النصوص والنشر االلكتروني ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس والرس ومات
واالمتحانات المطبوعة وااللكترونية الستخدامھا إثناء اإلعداد لدروس العلوم

٣

يلم بإمكانات برامج الجداول االلكتروني ة ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس والت دريبات وبن وك األس ئلة
واستخالص نتائج تقدم الطالب فى دروس العلوم والتقويم االلكتروني
تصميم وتنفيذ العروض التقديمية المتنوعة فى ضوء التسھيالت التي توفرھ ا الب رامج وأھ داف العم ل
لخدمة التخصص العلمى واستخدامھا أثناء تنفيذ وتخطيط وتقويم دروس العلوم

٥

إكس اب المت درب المھ ارات األساس ية لتحدي د وتنق يح ومعالج ة الص ور وإض افة الم ؤثرات والت أثيرات
عليھا الستخدامھا فى التخطيط لدروس العلوم
يلم المعلم بأنواع الشبكات ويستخدم االنترنت وأدواتھ ا لجم ع وع رض المعلوم ات وللت دريس والبح ث
العلمى لجمع المعلومات وتشغيل ملفات الوسائط الخاصة بمادة العلوم

ت م ح ذف ارب ع مھ ارات فرعي ة  .وت م رب ط
المھ ارات الفرعي ة الباقي ة بتخص ص ت دريس
العلوم
ت م ح ذف ) (٣١مھ ارة فرعي ة وك ذلك ح ذف
قواعد البيانات والتدريب عليھا
ت م ح ذف ) (١٠مھ ارات لتكراراتھ ا  .ورب ط
المھارات الفرعي ة بمراح ل إع داد ال دروس ف ى
العلوم
تم حذف ثالث مھارات فرعية

٢٠

٧

تشغيل الوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية فى التعليم والتعلم

٨

يتمكن الطالب المعلم من تشغيل واستخدام األجھزة التعليمية وتصميم الوسائل التعليمي ة المناس بة لك ل
جھاز حسب طبيعة مادة العلوم والطالب المستھدفين واستخدامھا فى تدريس مادة العلوم

٤

٦

تم دمج التعامل م ع تطبيق ات ال تعلم االلكترون ي
م ع التعام ل م ع االنترن ت الرتباطھم ا وتك رار
المھ ارات الفرعي ة بي نھم  .وت م ح ذف )(٤
مھ ارات فرعي ة لخروجھ ا ع ن الھ دف م ن
البطاقة
ت م تع ديلھا ب دال م ن اإللم ام ب نظم الوس ائط إل ى
تشغيل الوسائط
ت م ح ذف ) (٨مھ ارات فرعي ة الرتباطھ ا
بالجانب المعرفى  .وت م رب ط المھ ارات بطبيع ة
مادة العلوم

١٦
٢٥
٢٠
٢٠

٤
٢٢

-٤-١-٤صياغة تعليمات البطاقة :
 تحديد بيانات الطالب المعلم .
 وضع عالمة )√( أمام المھارة وتحت المستوى الذي يراه مناسبا ألداء المعلم لتلك المھارة .
 مراعاة الدقة في المالحظة .
 مراعاة التدرج في أداء المھارات التي تحتاج أكثر من خطوة .
-٥-١-٤ثبات بطاقة المالحظة :
للتأكد من ثبات البطاقة تم االعتماد على طريقتين :تم تطبي ق البطاق ة عل ى عين ة اس تطالعية
مكونة من  ٥طالب من شعبة التعليم االبتدائي علوم .
االتساق عبر الزمن :في ھذه الطريقة تتم المالحظة بواسطة مالحظ واح د فق ط  ،ث م تع اد المالحظ ة
مرة أخرى بعد مرور فترة زمنية معينة  ،وقد استخدم الباحث ھذه الطريق ة ف ي حس اب ثب ات البطاق ة
في فترة زمنية قدرھا خمسة عشر يوما وت م حس اب نس بة االتف اق باس تخدام معادل ة ك وبر cooper
ومما ھو جدير بالذكر أن كوبر قد حدد مستوى الثبات بداللة نسبة االتفاق فيما يلي:
اقل من  %٧٠انخفاض ثبات األداة  %٨٥ -فأكثر ارتفاع ثبات األداة
نسبة االتفاق =

عدد مرات االتفاق

١٠٠

عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف

وفى ضوء ذلك بلغت نسبة االتفاق  %٩٠وھى نسبة معقولة يمكن الوثوق بھا لحساب ثبات البطاقة
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االتساق عبر األشخاص  :في ھذه الطريقة تتم المالحظة بواسطة أكث ر م ن مالح ظ وت تم م رة واح دة
بيد أن ھناك شروطا ينبغي توافرھا وھى .
 وجود التكافؤ بين المالحظين في المستوى التعليمي .
 تحليل المالحظين للبيانات ورصد الدرجات بعيدا عن بعضھم البعض.
 البدء بالمالحظة معا واالنتھاء معا .
 استخدام عالمات موحدة لتسجيل مظاھر األداء .
وقدتم االستعانة بزميل بعد أن قام الباحث بشرح الخطوات العامة ل ه وتدريب ه عل ى البطاق ة
والمناقشة معه حول بعض النقاط التي تبدو غامضة بالنسبة له  ،وبعد ذلك تم تخصيص بط اقتين لك ل
طالب إحداھما مع الباحث واألخرى م ع زميل ه وق د ح رص الباح ث عل ى تطبي ق المب ادئ العام ة ف ي
اس تقاللية تس جيل األداءات  ،ويوض ح الج دول اآلت ى نت ائج المالحظ ة ونس ب االتف اق ب ين الباح ث
وزميله في بطاقة مالحظة المھارات التدريسية االلكترونية.
جدول )(١٠
متوسط نسبة االتفاق بين الباحث والمطبق الخارجي لبطاقة المالحظة .
الطالب

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

المتوسط

متوسط نسبة االتفاق

%٩٥

%٨٥

%٨٧

%٩٤

%٨٨

%٨٩.٨

ويالح ظ م ن نس ب االتف اق ومتوس طھا أن النس ب تراوح ت ب ين )  ( %٩٥- % ٨٥وأن المتوس ط
 % ٨٩.٨ل ذلك يمك ن الوث وق ف ي بطاق ة مالحظ ة المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ويوض ح ج دول
) (١١المھارات الرئيسة للبطاقة ودرجة كل مھارة .

جدول)(١١
مواصفات بطاقة مالحظة المھارات التدريسية اإللكترونية في العلوم .
م
المھارات الفرعية

الدرج ة النھائي ة لك ل
مھارة أساسية

١

يشغل الكمبيوتر ويتعامل مع مكونات الكمبيوتر وملحقاته ولوحة المفاتيح ويشغل البرمجي ات
المختلفة ويتعامل مع سطح المكت ب )كمھ ارات أساس ية الزم ة للطال ب المعل م بص فة عام ة
ومعلم العلوم بصفة خاصة (

٢٥

٧٥

٢

يل م إمكان ات ب رامج معالج ة النص وص والنش ر االلكترون ي ويس تخدمھا ف ي إع داد ال دروس
والرسومات واالمتحانات المطبوعة وااللكترونية الستخدامھا إثناء اإلعداد لدروس العلوم
يلم بإمكانات برامج الجداول االلكترونية ويستخدمھا في إع داد ال دروس والت دريبات وبن وك
األسئلة واستخالص نتائج تقدم الطالب في دروس العلوم والتقويم االلكتروني
تص ميم وتنفي ذ الع روض التقديمي ة المتنوع ة ف ي ض وء التس ھيالت الت ي توفرھ ا الب رامج
وأھ داف العم ل لخدم ة التخص ص العلم ي واس تخدامھا اثن اء تنفي ذ وتخط يط وتق ويم دروس

٢٠

٦٠

١٦

٤٨

٢٥

٧٥

المھارة الرئيسة )نھائيا(

٣
٤
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٥
٦
٧
٨

العلوم
إكس اب المت درب المھ ارات األساس ية لتحدي د وتنق يح ومعالج ة الص ور وإض افة الم ؤثرات
والتأثيرات عليھا الستخدامھا فى التخطيط لدروس العلوم
يلم المعلم بأنواع الشبكات ويستخدم االنترنت وأدواتھا لجمع وع رض المعلوم ات وللت دريس
والبحث العلمي لجمع المعلومات وتشغيل ملفات الوسائط الخاصة بمادة العلوم
تشغيل الوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية في التعليم والتعلم
ي تمكن الطال ب المعل م م ن تش غيل واس تخدام األجھ زة التعليمي ة وتص ميم الوس ائل التعليمي ة
المناسبة لكل جھاز حسب طبيعة م ادة العل وم والط الب المس تھدفين واس تخدامھا ف ى ت دريس
مادة العلوم
البطاقة ككل

٢٠

٦٠

٢٠

٦٠

٤

١٢

٢٣

٦٩

١٥٣

٤٥٩

-٢-٤إعداد اختبار التنور العلمي )( ٣
أ-تحديد الھدف من االختبار  :استھدف االختبار قياس مستوى التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين
شعبة التعليم االبتدائي بكلية التربية جامعة الزقازيق )عينة الدراسة ( .
ب-تم تحديد األبعاد وصياغة العبارات المرتبطة بكل بعد في ضوء :
 المحتوى العلمي المقترح والمقدم من خالل البرنامج اإللكتروني .
 الدراس ات والبح وث الت ي تناول ت التن ور العلم ي وقياس ه بص فة عام ة ول دى الطال ب المعل م
بصفة خاصة .
 اإلطالع على االختبارات التي وضعت لقياس التنور بصفة عامة واختب ارات التن ور العلم ي
ف ى العل وم بص فة خاص ة ل دى الطال ب المعل م والت ي تناول ت قي اس األبع اد المختلف ة للتن ور
العلمي
 األبعاد الواجب توافرھا لدى الطالب المعلم تخصص تعليم ابتدائي علوم .
 االتجاھات والقضايا البيئية المستحدثة .
وقد اقتصر االختبار لظروف الدراسة الحالية على األبعاد التالية :
 .١البعد المعرفي
 .٢البعد الوجداني-البعد األخالقي -البعد االجتماعي .
 .٣بعد اتخاذ القرار .
وذلك لألسباب التالية :
 تعتبر من األبعاد المھمة والضرورية التي يجب أن يكتسبھا الطالب المعلم .
 بالنس بة للبع د الوج داني واالخالق ى واالجتم اع فق د تض منت موض وعات البرن امج اإللكترون ي
المقترح بعض المشكالت األخالقية واالجتماعية وبعض الجوانب الوجداني ة الت ي ينبغ ي أن يل م
بھا الطالب المعلم بص فة عام ة وطال ب العل وم بص فة خاص ة ل ذلك ك ان ال ب د م ن تض مين تل ك
األبعاد أثناء إعداد المقياس .
- ٣ملحق )(٥
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 بعد اتخاذ القرار مھم جداً فقد تم عرض بعض القض ايا والمواق ف الحياتي ة والت ي تعتب ر مش كالت
تبحث عن حلول والبد من اقتراح الحلول المناسبة لھا وذلك من بين عدة بدائل تطرح لحل تل ك
المشكالت لذا كان ال بد من تضمين بعد اتخاذ القرار في المقياس .
 من المالحظ أن ھناك ارتباطا ً وثيق ا ً ب ين األبع اد وبعض ھا ال بعض فلك ي يك ون الطال ب اتجاھ ات
وقيما ً ويكون لديه القدرة على إتخ اذ ق رار فالب د أن يك ون ھن اك معرف ة مس بقة ك ي يس تطيع أن
يتفاعل مع المشكالت والقضايا البيئية لذا فھي أبعاد منسجمة ومترابطة مع بعضھا .
-١-٢-٤المحور األول) لقياس البعد المعرفي (
أ-تم تحديد المعلومات والمفاھيم والمعارف المقدمة من خالل الوحدات األربع ة للبرن امج اإللكترون ي
المقترح )الطاقة-الغذاء-الشمس والفضاء-البيئة وقضاياھا ( .
 ب-تم صياغة مفردات االختب ار ف ي ھ ذا المح ور م ن ن وع أس ئلة االختي ار م ن متع دد كأح د أن واع
األسئلة الموضوعية .
ج-صياغة مفردات المحور األول  :قام الباحث بإعداد عدد كاف من مفردات االختب ار م ع مراع اة
شروط صياغة ھذا النوع من المفردات وقام الباحث بكتابة مقدم ة المف ردة وھ ى عب ارة تعك س أح د
األھ داف الس لوكية وتق يس مس توى معين ا ً م ن المس تويات المعرفي ة )ت ذكر-فھ م –تطبي ق-تحلي ل( ث م
يطلب من الطالب المعلم أن يختار بديالً من عدة بدائل تمثل اإلجابة المحتملة .كما تم ص ياغة الب دائل
والتي يقصد بھا عدد اإلجابات التي تلي مقدمة السؤال ويختار الطالب اإلجاب ة الص حيحة م ن بينھ ا .
كما قام الباحث بصياغة تعليمات المحور األول

د-إعداد ورقة اإلجابة للمحور األول .
تم تصميم ورقة اإلجاب ة منفص لة ع ن ورق األس ئلة بحي ث تش مل عل ى قس م خ اص بتس جيل بيان ات
الطال ب وت م تقس يمھا إل ى خان ات بع دد مف ردات كراس ة األس ئلة ك ل خان ة تش مل عل ى رق م الس ؤال
ورم وز الب دائل )أ-ب-ج-د( بحي ث يق وم الطال ب بق راءة الس ؤال بورق ة األس ئلة واختي ار الب ديل
ووضعه أمام رقم السؤال.
ھـ-تقدير درجات االختبار التحصيل :
أعطي ت درج ة واح دة لإلجاب ة الص حيحة عل ى ك ل مف ردة م ن مف ردات المح ور وص فر ف ي حال ةاإلجابة الخطأ .
-١-١-٢-٤ضبط المحور األول .
ا-الصدق الظاھري  :ت م ع رض أس ئلة المح ور األول عل ى مجموع ة م ن المتخصص ين ف ي من اھج
العلوم وطرق تدريسھا الستطالع آرائھم لتحديد الصدق الظاھرى لالختبار .
جدول )(١٢
١٥٥
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متوسط اتفاق نسب أراء المحكمين حول صدق البعد المعرفي
المحكمين
متوس ط اتف اق نس ب أراء الس ادة
المحكمين في المحور األول

األول
%٩٠

الثاني
%٨٧

الثالث
%٩٥

الرابع
%٨٥

الخامس
%٩٠

السادس
%٩٠

السابع
%٨٨

المتوسط
%٨٩

ويوضح الجدول أن متوسط نسب اتف اق أراء المحكم ين بلغ ت  %٨٩وھ ى نس بة عالي ة يمك ن
الوثوق بھا  .كما اتفق المحكمون على تعديل صياغة بعض مفردات المحور األول  ،وقد ق ام الباح ث
بتع ديل الص ياغات وتع ديل ص ياغة بع ض الب دائل ومراع اة الترتي ب المنطق ي لھ ا وبع د االنتھ اء م ن
إجراء التعديالت وفق ما اتف ق علي ه الس ادة المحكم ون ت م التوص ل للص ورة المبدئي ة لالختب ار والت ي
اشتملت على  ٩٠سؤاالً موزعين على وح دات المحت وى بص ورة منظم ة وك ذلك عل ى أبع اد المح ور
المعرفي حسب طبيعة السؤال )تذكر-فھم-تطبيق-تحليل (
ب-صدق المحك  :وذلك بمقارنة ال درجات الت ي نحص ل عليھ ا م ن تطبي ق أس ئلة المح ور م ع اختب ار
يقيس نفس األبعاد وق د ق ام الباح ث بتطبي ق اختب ار م اھر ص بري ) (٢٠٠٥وبإيج اد معام ل االرتب اط
ب ين نت ائج تطبي ق المح ور واالختب ار وباس تخدام الب رامج اإلحص ائية وج د أن ه يس اوى  ٠.٨٧وھ ذا
يعطى مؤشرا لصدق االختبار .
ج-الصدق الذاتي  :ويعرف بأنه صدق ال درجات التجريبي ة بالنس بة لل درجات الحقيقي ة الت ي خلص ت
من شوائب وأخطاء الصدفة ويقاس بالجزر التربيعى لمعامل الثب ات  .ووج د أن ه يس اوى  ٠.٨٨وھ و
معامل مرتفع يشير إلى صدق المحور .
د-الصدق الداخلي  :طريقة التجانس ال داخلي  :لحس اب ص دق المقي اس بطريق ة التج انس ال داخلي ت م
استخالص نتائج التطبيق على عينة من الطالب المعلمين شعبة التعليم االبت دائي عل وم  ،والت ى بلغ ت
 ٢٠طالبا ً وتم استخدام البرنامج اإلحص ائى  spssلحس اب التج انس ال داخلى للمقي اس وھ ذه المعادل ة
التصلح إال إذا كانت درجات المحور تقدر بين واحد وصفر  .وتم حساب معامل االرتباط بين درج ة
كل مفردة من مفردات المحور والمحور ككل وذلك باستخدام معادلة آلفا كرونب اخ  .وق د تب ين أن ق يم
مع امالت االرتب اط ب ين المف ردات وب ين المح ور كك ل تت راوح ب ين corrected item total
 correlationتراوحت بين ) (٠.٦٤-٠.٢٨وتلك القيم ذات داللة إحصائية عن د مس توى  ٠.٠٥مم ا
يؤكد صدق المحور .
ھـ-حساب معامل الثبات للمحور ككل .
تم تطبيق المحور األول على عينة استطالعية من طالب الفرقة الثالثة ش عبة التعل يم االبت دائي عل وموعددھم  ٢٠طالب  ،وبعد فاصل زمني أسبوعين تم تطبيق المحور مرة أخ رى وق د ت م تص حيح ھ ذا
المحور ورصد درجاته تمھيدا لضبط االختب ار التحص يلى .والمقص ود بثب ات االختب ار ھ و أن يعط ى
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نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس األف راد ف ي نف س الظ روف  .وق د ت م حس اب الثب ات ب أكثر م ن
طريقة .
ت م حس اب معام ل االرتب اط ب ين التطبيق ين األول والث اني باس تخدام حزم ة الب رامج اإلحص ائية spss.13اإلص دار الثال ث عش ر حي ث ت م حس اب االرتب اط باس تخدام معادل ة بيرس ون وبل غ مق داره
 ٠.٨٥ويعد ذلك مؤشرا على أن االختبار على درجة عالية من الثبات .
باستخدام معامل ألفا  alphaوتبين أن معامل الثبات = . ٠.٧٠٧١وبحساب معامل الثبات ف ي حال ةحذف المفردات ) (٦٠-٧٠-١٦-١٥-٢٠أصبح معامل الثبات = . ٠.٧٥٢١وحيث إن معامل الثب ات
بطريقة بيرسون يعتمد على درجات المحور ككل دون تجزئة فھو معام ل الثب ات ال ذى يمك ن الوث وق
به .
و-معام ل الس ھولة للمف ردة  :ت م حس اب معام ل الس ھولة للمف ردة وذل ك بھ دف ح ذف األس ئلة الت ى
يجيب عنھا أكث ر م ن  %٨٠م ن الط الب والت ي تع د س ھلة ج دا م ا ل م تك ن تق يس معلوم ات أساس ية
.وكذلك حذف األسئلة التي يجيب عنھا اقل من  %٢٠من الطالب والت ي تع د ص عبة ج دا أن ل م تك ن
تقيس معلومات أساسية  .وبعد التطبيق واستخراج معامالت السھولة ت م ح ذف بع ض المف ردات الت ى
حصلت على معامل سھولة أكث ر م ن  %٨٠وال تق يس معلوم ات أساس ية وك ذلك الت ى حص لت عل ى
أق ل م ن  %٢٠لص عوبتھا وبالت الي أص بح المح ور مكون ا ً م ن  ٨٠س ؤاالً  ،وق د تراوح ت مع امالت
السھولة بين ). (٠.٦٥-٠.٣٠
ز-حساب معامل الصعوبة لكل مفردة  . :معامل الصعوبة = -١معامل الس ھولة  .وج د ان ه يت راوح
بين ). (٠.٧٠-٠.٣٥
ح-حساب معامل التمييز  :وھو الذى يوضح قدرة عبارات المحور على التمييز بين األفراد األقوي اء
والمتوسطين والضعفاء ويحسب معامل التمييز لكل مفردة من المعادلة التالية .
ط-معام ل التميي ز = معام ل الس ھولة ×معام ل الص عوبة وبم ا أن مع امالت الس ھولة ف ي ص ورتھا
المباشرة كسور عشرية ومعامالت الص عوبة كس ور عش رية أيض ا ف إن معام ل التميي ز يص ل نھايت ه
عندما يساوى كل منھما  ٠.٥٠وبذلك يكون معامل التمييز مساويا  ٠.٢٥وھى النھاي ة العظم ى الت ي
يصل إليھا معامل التمييز ألي عبارة من عبارات المقياس  ،وم ن نت ائج الحس ابات تب ين ان ه يت راوح
ب ين ) (٠.٢٥--٠.٢٠وھ ى مع امالت يمك ن الوث وق بھ ا وتش ير إل ى ق درة المح ور وعبارات ه عل ى
التمييز بين الطالب .
ى-حساب معامل السھولة المص ححة م ن أث ر التخم ين .تت أثر مع امالت س ھولة المف ردات ب التخمين
وخاص ة عن دما يعتم د بن اء األس ئلة عل ى االحتم االت االختياري ة  .وق د حس بت مع امالت الس ھولة
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المصححة م ن اث ر التخم ين ورص دت ف ي ج داول  ،وت م ح ذف المف ردات الت ي ك ان معام ل س ھولتھا
المصحح من أثر التخمين أقل من  ٠.٢٠إال إذا كانت تقيس معلومات أساسية (
ك-حساب صدق المفردات  :تعتمد ھذه الطريقة على المقارنة الطرفي ة ف ي تقس يمھا ل درجات المح ور
وذلك ألن أكثر التقسيمات تمييزاً لمستويات االمتياز والض عف ھ ى الت ي تعتم د عل ى تقس يم درج ات
الميزان إلى طرفين علوي وس فلى بحي ث يك ون المس توى الممت از المس اوي لنس بة  %٢٧والمس توى
الضعيف المساوي %٢٧

لذا قام الباحث بترتيب درج ات أف راد العين ة االس تطالعية ترتيب ا تنازلي ا

وحساب معامل صدق األسئلة  ،وقد تراوحت معامالت صدق األسئلة ما ب ين ) (٠.٥٥-.٠١٨وھ ى
معامالت ذات داللة إحصائية يمكن الوثوق بھا .
ل-حس اب ثب ات المف ردات :ت م تطبي ق االختب ار عل ى عين ة م ن ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة التعل يم
االبت دائي عل وم  ،وت م إع ادة التطبي ق عل ى نف س العين ة تح ت نف س الش روط  ،وت م اس تخدام معادل ة
االقت ران الرب اعي لحس اب ثب ات مف ردات االختب ار  .حي ث تعتم د ثب ات المف ردات عل ى مع امالت
االرتب اط الرباعي ة الت ي ت دل عل ى مع امالت ثب ات المف ردات.وبترتي ب النت ائج ف ي ج دول تب ين أن
مع امالت ثب ات المف ردات تراوح ت ب ين ) (٠.٦٠-٠.٣٠وھ ى ذات دالل ة إحص ائية تؤك د عل ى م دى
الثبات الذى تتمتع به مفردات االختبار .
م-معامل سھولة المحور ككل  :وقد بلغ معامل سھولة االختبار )(٠.٦٥
ن-تحدي د زم ن المح ور األول :ت م حس اب زم ن اإلجاب ة للمح ور األول وذل ك بحس اب ال زمن ال ذى
استغرقه كل طالب من ط الب العين ة االس تطالعية لإلجاب ة عل ى أس ئلة المح ور  ،ث م حس اب متوس ط
الزمن وقد بلغ متوسط زمن اإلجابة على المحور الذى يتناول الجانب المعرفي ٨٠دقيقة .
-٢-١-٢-٤الصورة النھائية للمحور األول  .بعد إجراء المراح ل الس ابقة والتأك د م ن ض بط المح ور
ت م التوص ل للص ورة النھائي ة للمح ور األول وذل ك بع د اس تبعاد بع ض األس ئلة وھ و موض ح بج دول
). (١٣
جدول )(١٣
مواصفات المحور األول لمقياس الثقافة العلمية)البعد المعرفي (
الوحدات

عدد األسئلة

أرقام العبارات

الطاقة
الغذاء
الشمس والفضاء
البيئة وقضياھا

٢٤
٢٣
٢٠
١٣

٢٤-١
٤٧-٢٥
٦٧-٤٨
٨٠-٦٨

االجمالى

٨٠

الدرجة

المستويات المعرفية
تذكر
١٠
١٥
١٤
٥

فھم
٦
٥
٦
٦

تطبيق
٤
٢
٢

تحليل
٤
١
-

٢٤
٢٣
٢٠
١٣

٤٤

٢٣

٨

٥

٨٠

-٢-٢-٤المحور الثاني )البعد الوجدانى واالجتماعي واألخالقي (
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أ-وقد صاغ الباحث ھذا المحور على ھيئة عبارات تقريرية تتضمن مواق ف تحت اج إل ى اس تجابة أم ا
باإليجاب أو الرفض لتتناسب مع طبيعة ذلك المحور
ب-ت م بن اء المقي اس ف ي ص ورته المبدئي ة متض منا  ١٠٠عب ارة لقي اس األبع اد المختلف ة )الوج داني-
االجتماعي-االخالقى (
وقد قام الباحث بصياغة العبارات وفقا ألسلوب ليكرت في صورة مقياس ثالثي )موافق-غير متأك د
–غير موافق ( .
-١-٢-٢-٤الضبط اإلحصائي للمحور الثاني .
أ-الصدق الظاھري وصدق المحكمين تم عرض المحور الثاني على مجموعة م ن المتخصص ين ف ي
مناھج العلوم وطرق تدريسھا الستطالع أرائھم حول الضبط االحصائى للمحور الثانى .
وبعد تجميع أراء السادة المحكمين تم حساب متوسط االتفاق بين نسب بين أراء السادة
المحكمين على المحور الثاني الذي يقيس األبعاد الوجدانية واالجتماعية واألخالقية من مقياس
التنور العلمي .جدول )(١٤
متوسط اتفاق نسب أراء السادة المحكمين في المحور الثاني الختبار الثقافة العلمية
المحكمين
متوس ط اتف اق نس ب أراء الس ادة
المحكمين في المحور الثاني

األول
%٩٥

الثاني
%٩٠

الثالث
%٨٨

الرابع
%٨٩

الخامس
%٨٧

السادس
%٩٦

السابع
%٩٤

المتوسط
%٩١

ويوضح الجدول أن متوس ط نس ب اتف اق أراء المحكم ين بلغ ت  %٩١وھ ى نس بة عالي ة يمك ن
الوثوق بھا  .كما اتفق المحكمون عل ى إج راء بع ض التع ديالت والت ي ق ام الباح ث بإجرائھ ا وأص بح
عدد عبارات المقياس  ٨٠عبارة .
ب-صدق المحك  :وذلك بمقارنة الدرجات التي نحصل عليھا م ن تطبي ق المح ور م ع مقي اس يق يس
نفس األبعاد  ،وقد قام الباحث بتطبيق مقي اس االتجاھ ات )لم اھر ص بري  (٢٠٠٥،وبإيج اد معام ل
االرتب اط ب ين نت ائج تطبي ق المح ور ومقي اس االتجاھ ات وباس تخدام الب رامج اإلحص ائية وج د ان ه
يساوى  ٠.٨٨وھذا يعطى مؤشرا لصدق المحور الثاني .
ج-الص دق الع املى  : :ت م إج راء التحلي ل الع املى باس تخدام حزم ة الب رامج اإلحص ائية spss.13
وتم إجراء التحليل العاملى بطريقة العوامل األساس ية م ع الت دوير المتعام د بطريق ة الف اريمكس م ن
الدرجة الثانية الختصار العوامل الناتجة إل ى أق ل ع دد م ن العوام ل  ،و توص لت نت ائج التحلي ل إل ى
وجود أربعة عوامل استحوذت على نسبة  ٨٠.٦٠من التباين الكلى و تشبعت عليھا عبارات المحور
الث اني )تش بعا ً موجب ا ً أو س البا ً (م ع مالحظ ة أن ه ال ي تم قب ول العام ل إذا ك ان ج ذره الك امن أق ل م ن
الواح د الص حيح ل ذا ح ذف العام ل الراب ع ألن ج ذره الك امن ك ان مس اويا  ، .٠.٥٤وم ن خ الل
استعراض النتائج تم حصر أرقام العبارات التي تعتبر كمتغيرات داخل البرن امج اإلحص ائي وتجمي ع
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العبارات المرتبطة بكل عامل على حده وذل ك لتس مية تل ك العوام ل وق د توص ل الباح ث باالتف اق م ع
المشرفين على إبقاء أسماء األبعاد كما ھ ي نظ راً لطبيع ة البح ث وق د دل ت نت ائج التحلي ل الع املى أن
 ٣٠عبارة من عبارات المقياس قد ارتبطت بعامل واح د وم ن خ الل فح ص تل ك العب ارات تب ين أنھ ا
تنتمي للبعد األول وھو العامل الوجداني وقد لوحظ في تلك العبارات أنھا تھتم بقياس المي ول العلمي ة
والق يم واالتجاھ ات نح و تق دير العل م والعلم اء وھ ذا م ا يخ ص الجان ب الوج داني وك ذلك  ٢٥عب ارة
تجمع ت ح ول عام ل أخ ر وم ن خ الل فح ص تل ك العب ارات ف ي المح ور تب ين أنھ ا تق يس الجوان ب
االجتماعي ة والع ادات والمواق ف االجتماعي ة الت ي ينبغ ي أن يكتس بھا الطال ب المعل م تج اه بع ض
المشكالت والقضايا البيئة فتم دمجھا تحت البعد الثاني وھو البعد االجتم اعي  ،ووج د أن  ٢٣عب ارة
من عبارات المقياس ترتبط بعامل أخر ارتباط عالي وبفحص تلك العبارات تبين أنھ ا تق يس الجوان ب
األخالقية وبذلك تم دمجھا تحت الجانب االخالقى .
د-الصدق الذاتي ويعرف بأنه صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية الت ى خلص ت م ن
شوائب وأخطاء الصدفة ويقاس بالجزر التربيعى لمعامل الثبات  .وقد ت م حس اب الص دق ال ذاتي لك ل
بعد والمحور ككل  .ودلت النتائج على أن الصدق الذاتي للبع د الوج داني ) (٠.٨٨والبع د االجتم اعي
) (٠.٨٦والبعد االخالقى ) (٠.٨٦والمحور ككل )(٠.٨٧
ھـ-طريقة التجانس الداخلي  :لحساب صدق المقي اس بطريق ة التج انس ال داخلي ت م اس تخالص نت ائج
التطبي ق عل ى عين ة م ن الط الب المعلم ين ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم والت ي بلغ ت  ٢٠طالب ا ً وت م
استخدام البرنامج اإلحصائى  spssلحساب التجانس الداخلي للمقياس  ،و تم حساب معام ل االرتب اط
بين درجات كل بعد من أبعاد المحور والدرجة الكلي ة للمح ور وت م حس اب مص فوفة االرتب اط ب ين
األبعاد وبعضھا البعض وكذلك بين كل بعد والدرجة الكلية للمحور ويوضح ذلك جدول ). (١٥
جدول )(١٥
معامالت االرتباط بين أبعاد المحور الثاني وبين المحور ككل
البعد
الوجداني
االجتماعي
االخالقى
المحور ككل

الوجداني
٠.٥٥
٠.٤٨
٠.٨٦

االخالقى
٠.٤٨
٠.٤٤
٠.٨٤

االجتماعي
٠.٥٥
٠.٤٤
٠.٧٧

المحور ككل
٠.٨٦
٠.٧٧
٠.٨٤
-

يالحظ من الجدول أن قيم معامالت االرتباط الداخلية بين أبعاد المحور الثاني تراوحت بين )-٠.٤٤
 (٠.٥٥وھذه المعامالت منخفضة نسبيا  ،األمر الذي يسمح بإمكاني ة التعام ل م ع درج ة ك ل بع د م ن
أبعاد المحور الثاني بصورة مستقلة نسبيا ً  ،أما قيم معامالت االرتباط ب ين درج ات ك ل بع د والدرج ة
الكلية للمحور فكانت منحصرة ما بين ) (٠.٨٦-٠.٧٧وتل ك المع امالت ذات دالل ة إحص ائية يمك ن
الوثوق بھا األمر الذي يسمح بالتعامل مع الدرجة الكلية للمحور .
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و-قدرة العبارات على التميي ز :حي ث إن "الط الب إم ا أن يكون وا إيج ابيين أو س لبيين تج اه عب ارات
البعد؛ ولذا فالبد أن تكون عبارات المحور متنوعة أي تؤدى إلى تنوع في االس تجابات لك ي تف رق
ب ين الط الب م ن حي ث اإليجابي ة أو الس لبية تج اه بع ض الموض وعات  ،ولعم ل ذل ك ي تم تجن ب
العبارات التي يمك ن أن يواف ق عليھ ا أو يرفض ھا معظ م أف راد العين ة ألن ذل ك ي دل عل ى ع دم ق درة
العبارة على التمييز وفى المقياس الحالي  %٨٥م ن أف راد العين ة ق د اجمع وا عل ى اس تجابات مختلف ة
أي أن العبارات التي يتكون منھا المقياس قادرة على التمييز.
ز-حس اب معام ل الثب ات للمح ور كك ل .ت م تطبي ق المح ور الث اني عل ى عين ة اس تطالعية م ن ط الب
الفرقة الثالثة شعبة التعليم االبتدائي علوم وعددھم  ٢٠طالبا ً  ،وبعد فاصل زمني أس بوعين ت م تطبي ق
المحور مرة أخرى وقد تم تصحيح ھذا المحور ورصد درجاته تمھي داً لض بطه  ،وت م حس اب معام ل
االرتباط بين التطبيقين األول والثاني باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  spss.13اإلص دار الثال ث
عشر حيث تم حساب االرتباط باستخدام معادلة بيرسون  Pearson correlationبين كل بعد وب ين
الدرجة الكلية للمحور ويوضح ذلك جدول )(١٦

البعد
معامل الثبات

جدول )(١٦
معامالت الثبات إلبعاد المحور الثاني
االخالقى
االجتماعي
الوجداني
٠.٧٤
٠.٧٥
٠.٧٩

المحور ككل
٠.٧٧

يالح ظ أن ق يم مع امالت الثب ات تراوح ت ب ين ) (٠.٧٩-٠.٧٥وھ ى ق يم دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى
 ٠.٠١وتشير إلى إمكانية استخدام المحور الثاني لما وضع لقياسه .
ح-واقعية العبارات  :تھدف ھذه الخطوة إلى التأك د م ن أن ك ل عب ارة م ن عب ارات المقي اس تتض من
موقفا ً واقعيا ً بالنسبة لمن يطبق عليھم المقياس  ،بمعنى أن يستطيع كل فرد منھم أن يتخي ر االس تجابة
الت ي تعب ر ع ن رأي ه واالبتع اد ع ن االس تجابة المحاي دة "غي ر متأك د" وق د اس تخدم الباح ث معادل ة
ھوفستاتر لتحديد درجة واقعية العبارة كالتالي :
س

×+

درجة الواقعية =
حيث إن :

س

س

-

٠

س +ھي مجوع االستجابات اإليجابية .
س -ھي مجموع االستجابات السلبية
س ٠ھي مجموع االستجابات المحايدة .
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وقد وضع ھوفستاتر حدود درجة الواقعية كما يلي :
جدول )(١٧
حدود درجة الواقعية لعبارات المحور الثاني
درجة الواقعية
المدى

منخفضة
 ١فاقل

فوق المتوسط
٤.٩٩-٢.٥

متوسطة
٢.٤٩-١

مرتفعة جدا
أكثر من ١٠

وفى ضوء ذلك قام الباحث بحساب درجة واقعية عبارات المحور وقد وقعت درجة واقعي ة عب ارات
المقياس ما بين ) (١٢.٢-١١وھى درجات تدل على واقعية عبارات المحور الثاني.
ط-تحديد الزمن المناسب للمحور الث اني :ت م حس اب زم ن اإلجاب ة عل ى المح ور الث اني ع ن طري ق
حساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب في اإلجابة على المحور وبلغ ٥٠دقيقة
ى-تصميم نموذج اإلجابة .تم تصميم نموذج ورقة اإلجابة بھا بيانات الطالب وأرقام العب ارات وأم ام
كل رقم ثالث خانات لوضع استجابة واحدة في كل خانة أمام كل عبارة .
ك-طريقة تقدير الدرجات  :تم تقدير الدرجات على مقياس مكون من ثالث نقاط أمام ك ل عب ارة ف إذا
كانت العبارة موجبة فيعطى التقدير التالي ) ( ١-٢-٣أما إذا كانت العبارة سالبة فيعطى التقدير التالي
) (٣-٢-١وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس  ٢٤٠درجة والدرجة الدنيا . ٨٠
 -٢-٢-٢-٤جدول مواصفات المحور الثاني  :بع د إتم ام عملي ا ت ض بط المح ور الث اني ت م التوص ل
إلى الصورة النھائية للمحور كما يوضحھا جدول ). (١٨
جدول )(١٨
مواصفات المحور الثاني )الوجداني-االجتماعي-األخالقي (
البعد
الوجداني
االجتماعي
االخالقى

المحور ككل

عدد العبارات الكلى
٣٠
٢٧
٢٣
٨٠

العبارات الموجبة
١٧
١٦
١٢
٤٥

العبارات السالبة
١٣
١١
١١
٣٥

درجة البعد
٩٠
٨١
٦٩
٢٤٠

يالحظ التقارب بين العبارات الموجبة والسالبة والتقارب بين اإلبعاد في عدد العبارات .
-٣-٢-٤المحور الثالث  :بعد إتخاذ القرار .
أ-وقد قام الباحث بصياغة ھذا المحور على شكل مواقف أو مشكالت أو قضايا اجتماعية و أخالقي ة
وبيئية وقد تم صياغته عن طري ق ع رض مجموع ة م ن الحق ائق المرتبط ة بتل ك المش كلة م ن زواي ا
مختلفة  ،ثم يلي تلك المواقف عدد من البدائل المقترحة وعلى الطالب المعلم أن يختار م ن ب ين تل ك
البدائل البديل األقوى ويعيد ترتيب بقية البدائل حسب قوتھا
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ب-تم بن اء المح ور الثال ث بص ورة مبدئي ة ليش مل عل ى ث الث عش رة قض ية أو موقف ا ً أو مش كلة وت م
وضع أربعة بدائل تلي كل مشكلة وعلى الطالب أن يرتب تلك البدائل حسب درجة واقعيتھ ا وقابليتھ ا
للتنفيذ .
-١-٣-٢-٤ضبط المحور الثالث .
أ-تم عرض المحور الثالث على مجموعة من المتخصصين في مناھج العلوم وطرق تدريسھا
الستطالع أرائھم حول الضبط االحصائى للمحور  :وبعد تجميع أراء السادة المحكمين تم حساب
متوسط اتفاق نسب أراء السادة المحكمين في المحور الثالث الذي يقيس بعد اتخاذ القرار من
جدول )(١٩
مقياس التنور العلمي .
متوسط اتفاق نسب أراء السادة المحكمين حول صدق المحور الثالث لمقياس الثقافة العلمية
المحكمين

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

المتوسط

متوس ط اتف اق نس ب
أراء السادة المحكمين
في المحور الثالث

%٨٥

%٩٠

%٨٧

%٩٢

%٨٩

%٨٦

%٨٨

%٨٨

ويوضح الجدول أن متوسط اتفاق نسب أراء السادة المحكم ين بلغ ت  %٨٨وھ ى نس بة عالي ة
يمكن الوثوق بھا .كما اتفق المحكمون على :
ض رورة اختص ار الحق ائق الت ي تل ي ك ل موق ف حت ى ي تمكن الطال ب م ن قراءتھ ا وك ذلك إج راءتع ديالت عل ى بع ض الب دائل وجعلھ ا إجرائي ة بص ورة أفض ل  ،وأيض ا ً ح ذف بع ض القض ايا لع دم
أھميتھ ا للطال ب المعل م ،وك ذلك دم ج بع ض القض ايا م ع بعض ھا مث ل التل وث الكھرومغناطيس ي
واستخدام المحمول  ،وقد قام الباح ث ب إجراء التع ديالت المطلوب ة ليص بح المح ور الثال ث مكون ا ً م ن
عشرة مواقف الزمة من وجھة نظ ر الس ادة المحكم ين للطال ب المعل م ش عبة التعل يم االبت دائي بكلي ات
العلوم .
ب-ص دق المح ك  :ق ام الباح ث بتطبي ق مقي اس اتخ اذ الق رار )م اھر ص بري  ( ٢٠٠٥،وبإيج اد
معام ل االرتب اط باس تخدام الب رامج اإلحص ائية وج د ان ه يس اوى  ٠.٩٠وھ ذا يعط ى مؤش را لص دق
المحور الثالث
وقد ق ام الباح ث بع رض المح ور عل ى مجموع ة م ن ال زمالء ف ي ت دريس العل وم بالكلي ة وذل ك للقي ام
بترتيب البدائل الخاصة بكل قضية وتم تجمي ع أراء الس ادة ال زمالء وحس ب الباح ث متوس ط االتف اق
بين الزمالء على ترتيب البدائل وذلك للوصول إلى الترتيب المنطقي للبدائل الت ي تل ى ك ل قض ية أو
موقف أو مشكلة .
ج-الص دق ال ذاتي  .:وق د ت م حس اب الص دق ال ذاتي للمح ور الثال ث وھ و يس اوى الج ذر التربيع ى
لمعامل الثبات وتبين أنه يساوى ) (٠.٨٧وبذلك يمكن استخدام المحور لقياس ما وضع لقياسه .
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د-ثبات المحور  :تم تطبيق المحور الثالث عل ى عين ة اس تطالعية م ن ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة
التعليم االبتدائي علوم وعددھم  ٢٠طالبا ً  ،وبعد فاصل زمني أسبوعين تم تطبيق المحور مرة أخ رى
وق د ت م تص حيح ھ ذا المح ور ورص د درجات ه تمھي داً لض بطه  ،وت م حس اب معام ل االرتب اط ب ين
التطبيقين ووجد أنه يساوى  ٠.٧٦وھ و معام ل ارتب اط دال إحص ائيا ً وبالت الي يمك ن الوث وق ف ي ھ ذا
المحور لقياس بعد اتخاذ القرار .
ھـ-زمن المحور الثالث .تم تحديد زمن المحور الثالث وكان الزمن المقرر ٥٠دقيقة .
و-تصميم نموذج اإلجاب ة  .ت م تص ميم نم وذج اإلجاب ة مكون ا ً م ن رق م الموق ف وعنوان ه ث م أم ام ك ل
موقف يوضع أربع خانات  :الخانة األولى تعبر عن القرار المتخذ  ،ثم يليھا ثالث خانات يكتب ف ي
كل واحدة بديل واحد مرتب حسب االختيار .
القرار المتخذ

القضية
نقص مصادر الطاقة

أ

ترتيب البدائل
ج

ب

د

ح-تقدير الدرجات  :تم تقدير الدرجات عن طريق إعطاء اقوي البدائل أربع درجات ثم درج ة واح دة
عن ترتيب كل بديل في مكانه الصحيح وبذلك تكون درجة كل موقف  ٧درجات .
-١-٣-٢-٤الصورة النھائية للمحور الثالث .
بعد التأك د م ن ص دق وثب ات المح ور وص ياغة التعليم ات ت م التوص ل ال ى الص ورة النھائي ة للمح ور
الثالث وھى كما فى جدول )(٢٠
جدول )(٢٠
الصورة النھائية للمحور الثالث .
القضية
حالة التصحر في العالم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

األسلحة البيولوجية
الغذاء والسكان
الھندسة الوراثية واالستنساخ
تغير المناخ العالمي
نقص مصادر المياه
المخصبات الكيماوية والزراعة
التلوث الكھرومغناطيسي
استھالك مصادر الطاقة
المحطات النووية والنفايات

١

وبذلك أصبح المقياس بأبعاده المختلفة جاھزاً لالستخدام والتطبيق على العينة موضع الدراسة .
بعد االنتھاء من بناء البرنامج اإللكتروني المقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة واالنتھاء من بن اء
األدوات المتمثلة في بطاقة مالحظة المھارات التدريسية اإللكترونية في العلوم ومقياس التنور العلمي
بأبعاده المختلفة تم االنتقال إلى تجربة البرنامج المقترح وتطبيق أدوات الدراسة .
١٦٤
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الدراسة::
--٥٥تجربة
تجربة الدراسة
للتعرف علي مدي فعالية البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي ض وء مع ايير الج ودة الش املة تطل ب
ذلك تحديد التصميم التجريبي للدراسة واختيار العينة.
أ -التص ميم التج ـريبي للدراس ة :اتب ع الباح ث التص ميم القبل ي  -البع ديPre/ Post Design ،
التصميم شبه التجريبي ذى المجموعة الواحدة كما ھو موضح بجدول ). (٢١
جدول )(٢١
التصميم التجريبي لتجربة الدراسة
مجموعة الدراسة

التطبيق القبلي
اختبار التنور العلمي

المجموعة التجريبية

بطاق ة مالحظ ة المھ ارات
التدريسية االلكترونية

التطبيق البعدى
اختب ار التن ور
العلمي

المعالجة التجريبية

الج زء األول  :أس س بن اء الب رامج االلكتروني ة ف ي ض وء مع ايير
الجودة الشاملة )تم تطبيق ھذا الجزء بص ورة منفص لة قب ل الب دء
الفعلي في تطبيق البرنامج االلكتروني المقترح (
الجزء الثاني ) :مقرر في الثقافة العلمية (
الجزء الثالث  :إعداد الدروس والمقررات الكترونيا
الجزء الرابع :استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية

بطاق ة مالحظ ة
المھارات التدريسية
االلكترونية

ب-اختيار مجموعة الدراسة  :تم اختيار مجموعة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة التعل يم
االبتدائي عل وم وتكون ت العين ة م ن  ٣٣طالب ا ً كمجموع ة تجريبي ة وت م اختي ار تل ك المجموع ة بن اء
على رغبتھم وذلك بعد قي ام الباح ث ب إجراء مقابل ة م ع الط الب بص فة عام ة ت م م ن خاللھ ا توض يح
اإلطار الع ام للبرن امج والمحتوي ات المتض منة ب ه م ع بي ان الھ دف الع ام م ن البرن امج والفوائ د الت ي
يمكن أن تعود على الطال ب وت رك حري ة االش تراك ف ي البرن امج مكفول ة للط الب  .وت م ذل ك خ الل
العام الجامعي  ٢٠٠٧/٢٠٠٦م وتم استبعاد ) (٣ط الب نظ راً لع دم انتظ امھم ف ي حض ور التطبي ق
وبذلك تكونت العينة من  ٣٠طالبا ً عدد البنين  ٩والبنات . ٢١

-١-٥التطبيق القبلي ألدوات الدراسة :
تم التطبيق القبلي ألدوات الدراسة والوقوف على المستويات القبلية للطالب وقد تم التطبيق كاآلتي :
جدول )(٢٢
تاريخ التطبيق القبلي ألدوات الدراسة
تاريخ التطبيق القبلي

األداة
اختبار التنور العلمي
بطاقة مالحظة المھارات التدريسية االلكترونية)تم االستعانة ببعض الزمالء أثناء التطبيق
كذلك تم استخدام معمل التدريس المصغر ومالحظة كل طالب على حده م ن حي ث دمج ه
بين المھارات التقليدية والمھارات االلكترونية ف ي أثن اء التخط يط والتنفي ذ لل درس وتق ويم
الدرس ( كذلك مالحظ ة أداءه ف ي أثن اء تنفي ذه للمھ ارات االلكتروني ة المرتبط ة بتخط يط
الدرس باستخدام الكمبيوتر بمعمل الكمبيوتر المتقدم

اليوم
األربعاء

التاريخ
٢٠٠٧/٢/٧

الخميس

٢٠٠٧/٢/٨

أ-تنفيذ البرنامج اإللكتروني المقترح  -:تم إجراء جلس ة تمھيدي ة للتع رف عل ى األھ داف العام ة
للبرنامج وكيفية التقدم في دراسة البرنامج وكذلك وضع جدول زمني يفيد في بي ان المراح ل المختلف ة
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للس ير ف ي تجرب ة الدراس ة والوق ت والمك ان المخص ص للتطبي ق م ع إع الن الط الب بھ ذا الج دول
وتزويده بنسخة مطبوعة من الجدول وترك حرية تن اول الموض وعات المدرج ة بالج دول لك ل طال ب
حسب تقدمه الذاتي ولكن مع األخذ ف ي االعتب ار أن ه يج ب علي ه بنھاي ة تجرب ة الدراس ة االنتھ اء م ن
الموضوعات والمحتويات المدرجة بالجدول وكذلك االلتزام بحضور ورش العمل التطبيقية  ،وق ام
الباحث بتوضيح أن كل طالب مسئول مسئولية كامل ة ع ن تعلم ه ومراح ل تقدم ه م ع مراع اة الباح ث
لآلتي :
اختبار جميع األجھزة في المعمل مكان التنفيذ .التأكد من سالمة البرنامج اإللكتروني بكافة أجزائه .مراعاة استخدام كل طالب للجھاز بمفرده حتى يتسنى له تحقيق أكبر قدر من االستفادة .دور الباحث التوجيه واإلشراف على عمليات التعلم مع تقديم كافة اإلج راءات والتس ھيالت لض مانتنفيذ البرنامج بفاعلية .
التأكيد عل ى عملي ة تطبي ق المھ ارات اإللكتروني ة المدرج ة بالبرن امج م ن خ الل ورش العم ل قب لاالنتقال إلى دراسة مھارات أخرى.
جدول )(٢٣
مراحل تطبيق البرنامج اإللكتروني المقترح
اليوم
االثنين

التاريخ
٢٠٠٧/٢/١٢

األربعاء

٢٠٠٧/٢/١٤

االثنين

٢٠٠٧/٢/١٩

األربعاء

٢٠٠٧/٢/٢١

الخميس
االثنين

٢٠٠٧/٢/٢٢
٢٠٠٧/٢/٢٦

األربعاء

٢٠٠٧/٢/٢٨

االثنين

٢٠٠٧/٣/٥

األربعاء

٢٠٠٧/٣/٧

االثنين

٢٠٠٧/٣/١٢

االربعاء

٢٠٠٧/٣/١٤

االربعاء

٢٠٠٧/٣/٢١

الخميس

٢٠٠٧/٣/٢٢

االثنين
األربعاء

٢٠٠٧/٣/٢٦
٢٠٠٧/٣/٢٨

االثنين
األربعاء

٢٠٠٧/٤/٢
٢٠٠٧/٤/٤

عناصر التطبيق
عدد ساعات التطبيق
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
الطاقة
التعام ل م ع الب رامج
٥
والقوائم المختلفة للكمبيوتر
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
الطاقة
اس تخدام برن امج معالج ة
٤
النصوص
استخدام برنامج معالجة
٤
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
الغذاء
اس تخدام برن امج الع روض
٤
التقديمية
اس تخدام برن امج الع روض
٤
التقديمية
المحت وى الرقم ي لوح دة
٤
الغذاء
ورش عمل تطبيقية عن استخدام برنامج معالجة النصوص
وبرنامج العروض التقديمية فى اإلع داد والتخط يط لل درس
وتنفيذ وتقويم الدرس
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
الشمس والكون والفضاء
اس تخدام برن امج الج داول
٤
االلكترونية
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
الشمس والكون والفضاء
استخدام االنترنت
٤
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
البيئة وقضاياھا
استخدام االنترنت
٤
المحت وى العلم ى لوح دة
٤
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مكان التطبيق
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات المتقدم
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات
معمل التدريس المصغر
معمل اللغات
معمل اللغات
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل اللغات
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األربعاء

٢٠٠٧/٤/١١

الخميس

٢٠٠٧/٤/١٢

األربعاء

٢٠٠٧/٤/١٨

الخميس

٢٠٠٧/٤/١٩

االثنين

٢٠٠٧/٤/٢٣

الخميس

٢٠٠٧/٤/٢٦

البيئة وقضاياھا
اس تخدام برن امج معالج ة
٤
الصور
اس تخدام برن امج معالج ة
٤
الصور
ورشة عمل عن استخدام االنترنت في أثناء اإلع داد وتنفي ذ
ال درس باس تخدام المعلوم ات المت وفرة بالبح ث وم واد
الوسائط المتعددة باالنترن ت وتطبي ق ذل ك عل ى المحتوي ات
العلمية موضع الدراسة
استخدام األجھزة والتقنيات
٤
التعليمية
الت دريب عل ى التعام ل م ع
٤
األجھ زة والتقني ات
التعليمية
ورش ة عم ل تطبيقي ة
٤
زة
الس تخدام األجھ
والتقني ات التعليمي ة أثن اء
تنفيذ وتقويم الدرس

معمل اللغات
معمل الكمبيوتر المتقدم
معمل التدريس المصغر

معمل الكمبيوتر المتقدم
معم ل الوس ائل التعليمي ة –
معمل التدريس المصغر
معمل التدريس المصغر

-٢-٥التطبيق البعدى ألدوات الدراسة -:
بعد قيام الباحث بتنفيذ تجربة الدراسة على مدار ثالثة شھور دراسية تم تطبيق أدوات الدراسة تطبيق ا ً
بعديا ً كاآلتى -:
جدول )(٢٤
تاريخ التطبيق البعدى ألدوات الدراسة
تاريخ التطبيق البعدى
األداة
األربعاء ٢٠٠٧/٥/٢
اختبار التنور العلمي
بطاق ة مالحظ ة المھ ارات التدريس ية االلكتروني ة)ت م الخميس ٢٠٠٧/٥/٣
التطبيق بنفس أسلوب التطبيق القبلي (
أ-تم تصحيح األدوات ورصد الدرجات باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية .
ب-تم معالجة درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدى باستخدام برنامج المعالج ة اإلحص ائية
 spss,13واس تخدام أس اليب أخ رى للتع رف عل ى فعالي ة وق وة وحج م ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح وكذلك اختبار الفروض اإلحصائية .

-٦مالحظات الباحث حول سير تجربة الدراسة -:
-١-٦المالحظات االيجابية :
 ت وافر ع دد كبي ر م ن األجھ زة الكمبيوتري ة المتقدم ة والت ي س اعدت الباح ث عل ى تنفي ذ تجرب ة
الدراسة .
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 تع اون كام ل ب ين الق ائم عل ى المعم ل والباح ث ف ي ف تح المعم ل ف ي أوق ات مت أخرة م ن الي وم
الدراسي .
 تحمس الطالب أثناء التعلم وإبدائھم رغبة قوية في مواصلة التعلم واكتساب العديد من المھارات
الخاصة بالبرامج التطبيقية للكمبيوتر واستخدامھا في التدريس .
 التقدم الملموس الذى الحظه الباحث في نمو مھارات الطالب في التعامل مع الكمبيوتر وبرامج ه
اإللكترونية .
 إبداء الطالب مالحظات ايجابية نحو سھولة ويسر البرنامج اإللكتروني .
 سھولة استخدام الطالب للبرنامج االلكتروني وع دم وج ود ص عوبات ف ي ال دخول والخ روج م ن
البرنامج .
 مالحظ ة الباح ث ع دم الرھب ة والخ وف والقل ق ل دى الط الب للتعام ل م ع التقني ات واألجھ زة
اإللكترونية .
 المحتوي ات العلمي ة الرقمي ة والوس ائط المتع ددة المتض منة لع رض تل ك المحتوي ات أث ارت انتب اه
الطالب نحو الموضوعات العلمية المقدمة بالبرنامج .
 الحظ الباحث كثرة األسئلة من قبل الطالب على بع ض الموض وعات العلمي ة المقدم ة بالبرن امج
نظرا لحداثة تلك الموضوعات .
 التعاون الكامل بين الباحث وزمالئه من المعيدين أثناء تطبيق أدوات البحث .
 حرص السادة المشرفون على الحضور لفترات متقاربة أثناء تنفيذ الباحث لتجربة البحث .
 التق دم الملم وس أثن اء ال ورش التطبيقي ة عل ى اس تخدام وإع داد ال دروس إلكتروني ا أثن اء تخط يط
وعرض وتنفيذ وتقويم الدرس .
 انتظام الطالب في الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة دون ملل .
 الكفاءة العالية لألجھزة والتقنيات التعليمية الجديدة والتي لفتت انتباه الطالب مثل جھ از الع ارض
المتعدد .
 شغف الطالب الملحوظ أثناء اس تخدام اإلنترن ت ف ي البح ث وس ھولة تخ زين الملف ات والحص ول
على المعلومات .
 التطبيق ات المختلف ة للع روض التقديمي ة واإلمكان ات الھائل ة الت ي يتمت ع بھ ا البرن امج مم ا جع ل
بع ض الط الب يبتك رون دروس ا ً تعليمي ة باس تخدام اإلنترن ت وبرن امج الع روض التقديمي ة
لتخطيط وتنفيذ دروس في العلوم .
 إعجاب الطالب ورغبتھم القوية في التعامل مع برنامج معالجة الصور .
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 قيام الطالب بتطبيق المھارات المكتسبة والتساؤل المستمر عن مشاكل التطبيق ومحاولة الطالب
إتقان الجوانب العلمية للمھارات االلكترونية .
 الطالب موضع التجربة لم يتم إجبارھم عل االشتراك ولكن كانوا موضع اختيار وليس إجبار
 االتجاھ ات اإليجابي ة الت ي تكون ت ل دى الط الب ع ن التطبيق ات اإللكتروني ة لب رامج الكمبي وتر
واستخدامھا في التدريس .

-٢-٦المالحظات السلبية :
 الكفاءة المتوسطة لإلنترنت حيث كانت شبكة اإلنترنت تفصل ثم تعاود التشغيل مراراً وتكراراً .
 في بداية تجربة البحث واجه الباحث أن بع ض الط الب ل يس ل ديھم خلفي ة ت ذكر وال أدن ي مھ ارات
ع ن تش غيل أو اس تخدام الكمبي وتر مم ا أدى إل ى اس تعانة الباح ث ب بعض ال زمالء لتق ديم الش رح
الخاص لبعض الطالب عن مھارات الكمبيوتر والتي أرھقت الباحث في بداية تجربة البحث حت ى
يتسنى لھم االنتظام مع بقية المجموعة.
 أظھ ر بع ض الط الب قلق ا ً ف ي البداي ة م ن البرن امج اإللكترون ي وكث رة المحتوي ات والمھ ارات
المطلوب إتقانھا ولكن سرعان مازال ھذا القلق بعد االنخراط بالبرنامج .
 واجھت الباحث مشكلة عدم معرفة الطالب باألجھزة والتقنيات التعليمية وعدم استخدامھم لھ ا عل ى
اإلط الق مم ا اض طر الباح ث إل ى اس تخدام معم ل الوس ائل التعليمي ة لع رض األجھ زة وطريق ة
استخدامھا في التدريس عمليا بجانب البرنامج االلكتروني .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة واختبار صحة الفروض وتفسيرھا.
توص لت الدراس ة ف ي الفص ل الس ابق إل ي بن اء األدوات المناس بة للتع رف عل ي م دي فعالي ة
البرن امج اإللكترون ى المقت رح ف ى ض وء مع ايير الج ودة الش املة ف ي تنمي ة التن ور العلم ى ومھ ارات
الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم ل دى ط الب ش عبة التعل يم االبت دائى تخص ص عل وم  ،وق د تمثل ت
األدوات في اختبار للتنور العلمى يتضمن األبع اد التالي ة )المعرف ى-الوج دانى-األخالق ى-االجتم اعى –
اتخاذ القرار (  ،و بطاقة مالحظة المھارات التدريسية اإللكترونية وتضمنت ثم ان مھ ارات رئيس ة و
 ١٥٣مھارة فرعية

 -١األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات:
ق ام الباح ث باس تخدام األس اليب اإلحص ائية المختلف ة ف ي ض وء مش كلة الدراس ة وفروض ھا
وتمثلت تلك األساليب اإلحصائية في -:
-١-١اختبار  t-testللعينات المرتبطة والذي يستخدم في حالة تطبيق أداة عل ى مجموع ة ث م إع ادة
التطبيق مرة أخرى على نفس المجموعة .
ت=

مف
٢

مجـ ح

ف

ن)ن(١-
م ف = متوسط الفرق بين درجات التطبيقين )القبلي-البعدى (
ن = عدد األفراد
ح ف = انحراف الفرق عن المتوسطات
مجـ ح٢ف = مجموع مربعات انحرافات الفرق عن متوسطھا الحسابي
.وقد تم استخدام برنامج ) :(Spss. 13لمعالجة البيانات التي توصل إليھ ا الباح ث بع د رص د درج ات
طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين ،وتم استخدام .Paired Samples Statistics
-٢-١قياس حجم وقوة تأثير المعالجات وفعاليتھا.
أ -معادلة حجم التأثير :حيث إن مفھوم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدى الثقة التي نوليھا لنت ائج
الفرق أو العالقات بصرف النظر عن حجم الفرق  ،أو حجم االرتباط .
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وتعتمد ھ ذه المق اييس جميع ا ً عل ى تق دير النس بة ب ين التب اين الكل ى ال ذي يمك ن تفس يره أو تعليل ه
ب المتغير المس تقل أو المعالج ة التجريبي ة  ،وأش ھر مق اييس ق وة الت رابط مقياس ان ھم ا  :مرب ع آيت ا ،
ومربع أوميجا .
ولقي اس حج م الت أثير يوج د اآلن العدي د م ن األس اليب والمق اييس اإلحص ائية  ،والت ي تس تخدم
لتحديد حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع  ،ومن ھذه المقاييس ما يسمى مربع آيت ا " 2
أو حجم التأثير .
t2
ويمكن حساب قيمة  2بعد حساب قيمة " ت " عن طريق المعادلة اآلتية
2
t  df

2 

وبعد ذلك يتم تحويل قيمة ) ( 2إلى قيمة ) (Dوھى تعبر عن حج م الت أثير ف ي التجرب ة وذل ك ع ن
طريق المعادلة

2

٢

=

1-2

d

ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيراً  ،أو صغيراً  ،أو متوسطا ً كاألتي -:
إذا كانت قيمة )٠.٢ = (d

كان حجم التأثير صغــيراً .

إذا كانت قيمة )٠.٥ = (d

كان حجم التأثير متوسطا ً .

إذا كانت قيمة )٠.٨ = (d

كان حجم التأثير كبــــيراً .

-٣-١نس بة الكس ب المع دل لبلي ك  score ratioوتع رف أيض ا ً بنس بة الدرج ة المحص لة  ،وھ ى قيم ة
إحصائية تح دد مق دار م ا حص له أو اكتس به الم تعلم م ن خب رات )معرفي ة ومھاري ة ووجداني ة ( نتيج ة
تعرضه لمعالجة تدريسية محددة أو برنامج مقترح ويتم حسابھا من المعادلة التالية :

ص -س
نسبة الكسب المعدل لبليك =

د -س

ص= متوسط الدرجات في القياس البعدى
س= متوسط الدرجات في القياس القبلي
د= الدرجة الكلية لالختبار ،أو المقياس ،أو األداة بصفة عامة
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وتدل نسبة الكس ب المع دل عل ى م دى فعالي ة المعالج ة التدريس ية الت ي ق دمت للمتعلم ين لتنمي ة
خبراتھم  ،أو المتغيرات التابعة ونواتج التعلم الت ي ترك ز عليھ ا تل ك المعالج ة  ،ف إن كان ت قيم ة نس بة
الكس ب المع دل ) (١.٢ف أكثر تك ون المعالج ة التدريس ية فعال ة  ،وإن كان ت أق ل م ن تل ك القيم ة تك ون
المعالجة غير فعالة.
وللوصول إلى الفعالية من استخدام نسبة الكسب المعدل تكون معادلة الفعالية على الشكل التالي
ص -س

الفعالية =

د -س

وتكون المعالجة التجريبية أكثر فعالية كلما اقتربت من الواحد الصحيح
2

-٤-١مرب ع أوميج ا  wعل ى عك س مرب ع آيت ا ف إن مرب ع أوميج ا يعتب ر ب ارا مت ر وينتم ي إل ى
اإلحصاء االستداللي )أى إحصاء األصول ( صحيح إن ه أيض ا ً عب ارة ع ن نس بة تعك س مق دار التب اين
المنظم من التباين الكلى في درجات المتغي ر الت ابع  ،إال أن ه عل ى عك س مرب ع آيت ا يس تخدم ف ي تق دير
النسبة من التب اين الكل ى الت ي يمك ن تفس يرھا أو تحليلھ ا للمتغي ر الت ابع ف ي األص ل ال ذى اش تقت من ه
العين ة  ،إال أن ھ ذا التق دير لب ارا مت ر األص ل مح دود بالمس تويات الخاص ة م ن المتغي ر المس تقل
)المعالجات (المستخدمة في التجربة  ،ويحسب مربع أوميجا الختبار )ت( بالمعادلة اآلتية :

مربع أوميجا

2

=w

ت١ - ٢
٢

ت  +ن+١ن١- ٢
حيث إن ن = ١ن ٢تساوى ٣٠
وتفسر النتائج التي نحصل عليھا من مربع أوميجا على النحو التالي :
التأثير الذي يفسر حوالي  % ١من التباين الكلى يدل على تأثير ضئيل.
التأثير الذي يفسر حوالي  % ٦من التباين الكلى يعد تأثيراً متوسطا ً .
التأثير الذي يفسر حوالي  %١٥فأكثر من التباين الكلى يعد تأثيراً كبيراً.
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-٢اختبار صحة فروض الدراسة وتفسير نتائجھا :
-١-٢بالنسبة للفرض األول والذي ينص على" توجد فعالية للبرنامج اإللكتروني المقترح إلعداد معلم
العلوم والمعد في ضوء معايير الجودة الشاملة في تنمية التنور العلمي لدى الط الب المعلم ين ش عبة
التعليم االبتدائي بكليات التربية تخصص العلوم." .
-١-١-٢اختبار فاعلية البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية التنور العلمي -:
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم مقارنة متوس طي درج ات ط الب مجموع ة الدراس ة كم ا ت م
حساب االنحراف المعياري واستخراج قيمة )ت( وكذلك اس تخراج مق دار حج م الت أثير ونس بة الكس ب
2
المعدل وقيمة أوميجا  wوالجدول التالي يوضح ذلك تفصيليا ً.
جدول )(٢٥
اإلحصاء الوصفي واختبار )ت( للعينات المرتبطة )قبليا ً –بعديا ً( الختبار التنور العلمي
البيان
المجموعة
المتوسط
االنحراف المعياري
الدرجة

مقياس التنور العلمي
التجريبية
قبل
١٨١.٩
٠
٧.٨٨

٤.٧١

٥٤٥٧

١٠٦٩٥

التجريبية بعدى
٣٥٦.٥٠

١٧٤.٦٠

الفرق بين المتوسطين
االنحراف المعياري للفرق بين
المتوسطين
قيمة )ت(

٧.٥٤
١٢٦.٨١

قيمة )ت(٢

١٦٠٨١.٧٩

مستوى الداللة

**

دالة احصائا عند مستوى )(٠.٠١

الدرجة الكلية للمقياس

٣٩٠

عدد األفراد

٣٠

نسبة الكسب المعدل

١.٢٨

المستوى اإلحصائي

مقبول

الفاعلية

)٠.٨٤فعالية كبيرة (

قيمة 2

٠.٩٩

قيمة d

١٩.٨٩٩

حجم التأثير

كبير جدا

قوة التأثير مربع أوميجا w2

٠.٩٩
كبيرة جدا

الفعالية

-٢-١-٣تفسير النتائج الخاصة بالفرض األول - :
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يالحظ من الجدول ما يلي بالنسبة الختبار التنور العلمي ككل
 ارتفاع قيمة "ت" المحسوبة" "١٢٦.٨١عن قيمة "ت"الجدولية )(٢.٧٦عند مستوى دالل ة )(٠.٠١
بدرجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي درج ات
طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى .
 نسبة الكسب المعدل تس اوى  ١.٢٨وھ ى أعل ى م ن  ١.٢و الفعالي ة تس اوى  ٠.٨٤وھ ى تقت رب م ن
الواحد الصحيح  ،مما يدل على فعالية البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية التنور العلمي .
 قيم ة  2تس اوى  ، ٠.٩٩مم ا يعن ى أن  %٩٩م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )التن ور
العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (.
 قيمة  dتساوى  ، ١٩.٨٩٩وھى قيمة مرتفعة جداً مما يدل عل ى م دى التب اين )حج م الت أثير (ف ي
المتغي ر الت ابع وال ذي يرج ع إل ى المتغي ر المس تقل أى م دى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي
تنمية التنور العلمي بأبعاده المختلفة .
 مربع أوميجا  w 2تساوى  ، ٠.٩٩وھى قيمة عالية تشير إلى ق وة ت أثير المعالج ة التجريبي ة كمتغي ر
مستقل على المتغير التابع في موضع الدراسة  ،أي قوة تأثير البرنامج اإللكتروني المقت رح ف ي تنمي ة
التنور العلمي لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي علوم .
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه بعض الدراسات فيما يلي -:
أ -فاعلية بناء البرامج التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة مثل دراسة :
) راش د الخي اض ٢٠٠٣،؛ حس ين بش ير محم ود ٢٠٠٤ ،؛محم د عل ى نص ر  ٢٠٠٤،؛ محم د
األحمد الرشيد ٢٠٠٤،؛ كم ال زيت ون ٤١٦-٣٩٠، ٢٠٠٤،؛ نائل ة رج ب الخاذن دار  ٢٠٠٦،؛ مج دي
رجب إسماعيل ٤٩٨- ٤٦٧ ،٢٠٠٥،؛ عفت الطناوي ٢٠٠٥ ،؛خالد ص الح عل ى الب از ٢٠٠٥،؛فھ د
بن سلمان و على بن سعود (١٨٨-١٦٣ ،٢٠٠٦،
;( DeCosmo, 2003;Minsun,k,M et al ,2004,341-356; Kadijevich, D,2006,437
)Schacte ,J , Thum,y ,2004,411-430 ; Dennis,A , Mary,H ,2006

ب -ضرورة االھتمام بتدريب الطالب المعلمين عل ى التفاع ل م ع المس تحدثات العلمي ة ودورھ ا ف ى
تنمية التنور العلمي مثل دراسة)سعد خليف ة  ٢٠٠٦،؛ نبي ل عل ى ، Shotwell,1996, 74) (٢٠٠٧،
( Bruesh ,1997
ج -فاعلية البرامج اإللكترونية في ت دريس العل وم وتنمي ة التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين مث ل
دراسة )جبر محمد الجبر ٩٠٤-٨٨٣ ،٢٠٠٥،؛ حسام الدين مازن ( ٤٦-١ ،٢٠٠٥،
(Whitington,d2004; Johnson,G,M, 2005,179-189; (Johnson,G,M,
2005,653-654; Park, S. Lim, J 2007,141-162;Wilder, A. Brinkerhoff,
) J,2007,6-26
وقد يرجع ذلك إلى:
 المحتوى العلمي بوحداته المختلفة  ،وموضوعاته العلمية المتنوعة والمرتبطة بالتخصص الدقيق
للطالب المعلم  ،والمواكبة لالتجاھات العالمية لتدريس العل وم  ،والمتوافق ة م ع المس تحدثات العلمي ة
وتناولھ ا للقض ايا والمش كالت البيئي ة المحلي ة والعالمي ة  ،و المقدم ة م ن خ الل البرن امج اإللكترون ي
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المقترح والمعد في ضوء متطلب ات  ،ومع ايير الج ودة الش املة بم ا يمت از ب ه م ن إمكان ات وتس ھيالت
تعليمية متنوعة
 الجوانب التعليمية التفاعلية التي تم تضمينھا بالبرنامج من :توافر الوصول إل ى الش بكة العالمي ة ،
وثراء المحتوى بالوسائط المتعددة  ،وتوافر األنشطة وورش العمل اإللكترونية  ،وتحك م الم تعلم ف ي
البرنامج وزمن التعلم  ،وكثرة المصادر اإللكترونية .
 األنشطة التعليمة التعاونية بين الطالب من خالل تبادل المعلومات ف ي ف رق ال تعلم التع اوني عب ر
غرف الح وار المت وافرة ب أجھزة المعم ل  ،وتب ادل المعلوم ات واالش تراك ف ي تك وين وجھ ات النظ ر
المختلفة واتخاذ القرارات العلمية المتنوعة .
 حداث ة بع ض الموض وعات وارتباطھ ا الش ديد بالقض ايا والموض وعات البيئي ة  ،والمش كالت
المس تحدثة والت ي تمث ل مع ارف جدي دة للط الب مم ا أظھ ر حاج اتھم إل ى تعل م المحتوي ات العلمي ة
المختلف ة المرفق ة بالبرن امج االلكترون ي وحرص ھم عل ى فھ م واس تخدام المعلوم ات والمف اھيم ف ي
تدريسھم لمادة العلوم .
 إيجابية الطالب المعلم أثناء عملية التعلم وتفاعله مع المحتويات العلمية .
 تحمل الطالب المعلمين مسئولية تعلمھم وإتاح ة الحري ة التعليمي ة ليتن اول ك ل طال ب موض وعات
التعلم ويتفاعل معھ ا باألس لوب ال ذي يتناس ب م ع قدرات ه م ع تق ديم كاف ة أنم اط التغذي ة الراجع ة مم ا
يس ھل عل ى الطال ب المعل م عملي ات ال تعلم وينم ى لدي ه المي ول واالتجاھ ات نح و دراس ة العل وم
وتدريسھا .
 استخدام األلوان  ،والخلفيات  ،وأدوات التحكم  ،ونمط تصميم شاشات البرن امج ك ان م ن أدوات
جذب انتب اه الط الب المعلم ين نح و الع روض التعليمي ة ويناس ب ك ل الط الب  ،األم ر ال ذي يزي د م ن
دافعيتھم للتعلم بعيداً عن ذلك النمط اللفظي التقليدي الذي يتم من خالل طريقة التعلم السائدة
 بن اء المحت وي العلم ي للبرن امج اإللكترون ي ف ي ض وء مع ايير الج ودة الش املة  ،والت ي تض ع
مؤشرات ومستويات معياري ة واض حة لم ا يج ب أن يكتس به الطال ب المعل م مم ا س اعد عل ى تنس يق
ع رض المعلوم ات بالبرن امج اإللكترون ي  ،وك ذلك إجرائي ة المعلوم ات مم ا أدى إل ى تنمي ة التن ور
العلمي لدى الطالب المعلمين
 البرنامج اإللكتروني المقترح قد أكسب الطالب قدراً مناسبا ً م ن الخب رات ف ي كثي ر م ن المج االت
والموض وعات المرتبط ة بالمف اھيم والحق ائق والمس تحدثات العلمي ة ل يس فق ط عل ى مس توى البع د
المعرفي ،بل أيضا ً على مستوى البعد الوجداني ،والبعد االجتماعي ،والبعد األخالقي واتخاذ القرار .
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-٢-٢اختبار صحة الفرض الثاني .
والذي ينص على" توج د فعالي ة للبرن امج اإللكترون ي المقت رح إلع داد معل م العل وم والمع د ف ي
ضوء مع ايير الج ودة الش املة ف ي تنمي ة مھ ارات ت دريس العل وم اإللكتروني ة ل دى الط الب المعلم ين
شعبة التعليم االبتدائي بكليات التربية تخصص العلوم ".
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم مقارنة متوس طات درج ات ط الب مجموع ة الدراس ة  ،كم ا
ت م حس اب االنح راف المعي اري واس تخراج قيم ة )ت( وك ذلك اس تخراج مق دار حج م الت أثير ونس بة
2
الكسب المعدل وقيمة اوميجا  wوالجدول التالي يوضح ذلك تفصيليا ً.
جدول )(٢٦
اإلحصاء الوصفي و اختبار )ت( للعينات المرتبطة )قبليا ً –بعديا ً( في بطاقة مالحظة مھارات
التدريس اإللكترونية في العلوم
البيان

بطاقة مالحظة المھارات التدريسية االلكترونية فى العلوم

المجموعة

التجريبية قبلي

التجريبية بعدى

المتوسط

١٦٨.٦٦٦

٤٠٢.٢٠٠

االنحراف المعياري

٣٠.٦٩٦

١١.٣٤٢

٥٠٦٠

١٢٠٦٦

الدرجة
الفرق بين المتوسطين

٢٣٣.٥٣٣

قيمة )ت(

٥٠.٢١٢

قيمة )ت(٢

٢٥٢١.٢٤٤
دالة إحصائيا ً عند مستوى )(٠.٠١

مستوى الداللة
الدرجة الكلية للمقياس

٤٥٩

عدد األفراد

٣٠

نسبة الكسب المعدل

١.٣١

مستوى االحصائى

مقبول

الفاعلية

)٠.٨٠فعالية كبيرة (

قيمة 2

٠.٩٨

قيمة d

١٤.٠٣

حجم التأثير

كبير جدا

قوة التأثير مربع أوميجا w2

٠.٩٨
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البيان

بطاقة مالحظة المھارات التدريسية االلكترونية فى العلوم

الفعالية

كبيرة جدا

-١-٢-٢تفسير النتائج الخاصة بالفرض الثاني  :يالحظ من الجدول ما يلي -:
 ارتفاع قيمة "ت" المحسوبة" "٥٠.٢١٢عن قيمة "ت"الجدولية )(٢.٧٦عند مستوى داللة )(٠.٠١
بدرجات حرية ) (٢٩مما يؤكد أن لھا داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق بين متوسطي درجات
طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى .
 نسبة الكسب المعدل تساوى  ، ١.٣١وھى أعلي من  ١.٢والفعالية تساوى  ٠.٨٠وھى تقترب من
الواحد الصحيح مما يدل على فعالية البرنامج اإللكتروني المقترح المعد في ضوء معايير الجودة
الشاملة في تنمية مھارات التدريس اإللكترونية في العلوم .
 قيمة  2تساوى  ٠.٩٨مما يعنى أن  %٩٨من التباين الذي حدث في المتغير التابع ) مھارات
التدريس اإللكترونية في العلوم كمتغير تابع ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني
المقترح (
تساوى ١٤.٠٣وھى قيمة مرتفعة جداً مما يدل على مدى التباين )حجم التأثير (في
 قيمة d
المتغير التابع والذي يرجع إلى المتغير المستقل أى مدى فعالية البرنامج اإللكتروني المقترح في
تنمية مھارات التدريس اإللكترونية في العلوم كمتغير تابع )تخطيط-تنفيذ –تقويم( .
2
 مربع أوميجا  wيساوى  ، ٠.٩٨وھى قيمة عالية تشير إلى قوة تأثير البرنامج اإللكتروني
المقترح في تنمية مھارات التدريس اإللكترونية لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي علوم
وتتفق ھذه النتيجة مع عدد من البحوث السابقة فيما يلى . :
أ -أھمية ت دريب الط الب المعلم ين عل ى مھ ارات التعل يم اإللكترون ي والتعام ل م ع األنم اط المس تحدثة
التي أنتجتھا تكنولوجيا برامج التعليم اإللكتروني مثل .
( Carlson, R., et al ,2000,1280-1285 ;Marpuri, B, et al ,2002,1800;Bar-On,
S. ,2002,2232;Zhao, Y. ,2007,311-333;Jaipal, K. ,2006;Sadik, A.
),2007,433-453
ب -فعالية الكمبيوتر وبرامج ه اإللكتروني ة ف ي تنمي ة العدي د م ن المھ ارات وك ذا المھ ارات التدريس ية
اإللكترونية مثل )أحمد فتحى الصواف ) (٢٠٠٠،ماھر إبراھيم ميخائيل (٢٠٠٣،
;(Peter, H, 2006,367-385;Greg, C,l, Cheng-Chih,,W.,2006,369-380
) Yu -Chu,y,2007,495-507

ج -ضرورة تنمية مھارات الطالب المعل م ف ي تص ميم وإع داد ال دروس اإللكتروني ة باس تخدام ب رامج
التعليم اإللكتروني وضرورة التدريب على مھارات التعليم اإللكتروني واستخدامه بالفصول الدراس ية
 ) .ريم ا الج رف ) (٢٠٠١،عب د ﷲ الموس ى  ) (٢٠٠٢،مھ ا محم ود  ) (٢٠٠٤،من ى الج زار
 ) (٢٠٠٤،س وزان عطي ة ) (٢٠٠٥،،جم ال مص طفى عب د ال رحمن  )(٢٠٠٥،زھي ر ن اجى خل ف
) (٢٠٠٦،قسيم الشناق وحسن دومى  ) (٢٠٠٦،موفق الحسناوى وآخرون (٢٠٠٦،
John,r ,2007, 78-100;Kadijevich, D.2006,437-443; Dharankar, M., Barve,
M,2004,3281-3285; Oshima, D. & Frederick, S. ,2004,4232-4234; Timothy,m
),2004;Nevenka,t Maja,r ,2006;Issaou; G et al , 2006,501-529;Brenton et al,2007,32
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د -فعالي ة اس تخدام المحاك اة االلكتروني ة ف ى تنمي ة العدي د م ن المھ ارات العملي ة والتعليمي ة ومنھ ا
المھارات التدريسية
(Bartes, L,2006,239-241; Greg,l, & Cheng-Chih,w,2006,369-380; Yu)Chu,y,2006,513-526
وقد يرجع ذلك إلى :
 تتسق تلك النتائج مع ما ھو سائد في مجال تصميم وإنتاج البرامج اإللكترونية التعليمي ة الت ي تص لح
لالستخدام مع نوعيات مختلفة من الطالب  ،كما تتفق مع مبادئ وفلسفة تصميم عروض تكنولوجي ا
الب رامج االلكتروني ة والت ي تس عى دائم ا ً إل ى إيج اد ب رامج تناس ب كاف ة المتعلم ين وتتواف ق م ع
استعداداتھم وخلفياتھم المعرفية وأساليبھم في التعلم وتنمية أنواع مختلفة من المھارات .
 المكون ات المعرفي ة للمھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة بعناص رھا المختلف ة والمرتبط ة بالتخص ص
الدقيق للطالب المعلم والمتماشية مع االتجاھات العالمية إلعداد الطالب المعلمين وتناولھا للمھ ارات
المختلفة التي تربط ب ين المھ ارات االلكتروني ة وب ين المھ ارات التقليدي ة ف ي تخط يط ال درس وتنفي ذه
وتقويم ه و المقدم ة م ن خ الل البرن امج اإللكترون ي المقت رح والمع د ف ي ض وء متطلب ات ومع ايير
الجودة الشاملة بما يمتاز به من إمكانات وتسھيالت تعليمية متنوعة
 الجوانب التعليمية التفاعلية التي تم تضمينھا بالبرنامج من توافر الوصول إلى تطبيق الش ق المعرف ي
للمھارة بعد دراسته وكذلك توافر آليات تطبيق الشق المھارى وجوانب التعلم المضمنة بھا .
 اإلمكانيات المختلفة التي تض منت ع رض لقط ات في ديو ع ن المھ ارات الرئيس ة والمھ ارات الفرعي ة
التي تضمنھا البرنامج االلكتروني المقترح مع تبسيط تل ك المھ ارات وتماش يھا م ع إمكان ات الط الب
المعلمين
 الربط بين المھارات اإللكترونية والمھارات التقليدي ة ف ي تناس ق وتكام ل حي ث إن التكنولوجي ا ونظ م
التعلم اإللكتروني صممت لتخدم التعليم وخاصة عمليات التدريس .
 االتجاھات اإليجابية لدى الط الب المعلم ين نح و توظي ف تطبيق ات التعل يم والب رامج اإللكتروني ة ف ي
التدريس بالفصول الدراسية .
 معرفة الطالب المعلم باألھداف التعليمي ة المطل وب تحقيقھ ا والمھ ارات المطل وب إتقانھ ا بع د دراس ة
البرن امج تعتب ر م ن عوام ل زي ادة الدافعي ة لل تعلم  ،األم ر ال ذي يس اعدھم عل ى إتق ان تعل م تل ك
المھارات.
 ربط الباحث ب ين المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة وب ين المھ ارات التدريس ية العادي ة وبي ان آلي ات
ال دمج بينھم ا وكيفي ة اس تخدام ذل ك ف ي ت دريس العل وم أدى إل ى مس اعدة الط الب عل ى اكتس اب تل ك
المھارات وتنميتھا .
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 ورش العمل التدريبية والتي كانت تترجم استخدام مھارات التدريس االلكترونية في مواقف الت دريس
الحقيقية وبالتالي أدت إلى تنمية المھارات التدريسية اإللكترونية لدى الطالب المعلمين ش عبة التعل يم
االبتدائي
 يق دم البرن امج اإللكترون ي المقت رح محاك اة ألداء المھ ارات التدريس ية عل ى شاش ة الكمبي وتر مم ا
ي وفر للطال ب المعل م فرص ة للت دريب العقل ي دون التع رض لض غوط المواق ف الطبيعي ة والتع رض
للقلق التدريسي فيما يقدمه الطالب المعل م م ن اس تجابات خط أ ال ت ؤدى إل ى أض رار حقيقي ة وبالت الي
يستطيع اتخ اذ م ا ي راه م ن ق رارات ويتع رف عل ى نتائجھ ا وبالت الي ي تمكن م ن تك وين بني ة معرفي ة
سليمة عن أداء المھارات التدريسية اإللكترونية وتوظيف البرامج اإللكترونية التطبيقية ف ي الت دريس
بالفصل الدراسي
-٢-٣اختبار صحة الفرض الثالث :
وال ذي ي نص عل ى أن ه " يوج د ف رق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي
درجات طالب الفرق ة الثالث ة ش عبة تعل يم ابت دائي عل وم) قبلي ا ً -بع ديا ً ( ف ي ك ل بع د م ن أبع اد اختب ار
التنور العلمي لصالح التطبيق البعدى .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم مقارنة متوس طي درج ات ط الب مجموع ة الدراس ة  ،كم ا ت م
حساب االنحراف المعياري واستخراج قيمة )ت( وكذلك اس تخراج مق دار حج م الت أثير ونس بة الكس ب
2
المعدل وقيمة أوميجا  wوالجدول التالي يوضح ذلك تفصيليا ً.

جدول)(٢٧
اإلحصاء الوصفي واختبار "ت" للعينات المرتبطة ألبعاد اختبار التنور العلمي
التجريبية قبلي
البيان
البعد المعرفي

التجريبية بعدى

متوسط

انحراف
معياري

متوسط

انحراف
معياري

٣٩.١٣

٢.٨٤

٧٥.٤٣

١.٩٠

الفروق بين
المتوسطات

٣٦.٣٠
الدرجة
البعد الوجداني

١١٧٤
٣٧.٧٠

٦٩.٣٥٩

** ١

٢٢٦٣
٣.٠٤١

٣.٢٣٩

٨٠.٧٠

٤٣
الدرجة

قيمة ت

٢٤٢١

١١٣١

* ١مستوى داللة ٠.٠٥
** مستوى داللة ٠.٠١

١٨١

٦٥.٠٦٣

**
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البعد االجتماعي

٣.٨٢١

٤٠.٥٣٣

٢.١٤٨

٧٤.٢٦٦

٣٣.٧٣٣
١٢١٦

الدرجة
البعد االخالقى

٣٢.٤٠٠

٢٢٢٨
٢.١٢٧

٢.٨١٢

٦٢.١٣٣

٢٩.٧٣٣
الدرجة

٩٧٢

بعد اتخاذ القرار

٣٢.١٣٣

٤٨.٤٣٤

**

١٨٦٤
١.٧٥٦

١.٥٤٢

٦٣.٩٦٦

٣١.٨٣٣
الدرجة

٤٣.٥٥٥

**

٩٦٤

٨٧.١١٧

**

١٩١٩

 -١-٢-٣نتائج اختبار صحة الفرض الثالث .
بالنسبة للبعد األول )المعرفي(ارتفاع قيم ة "ت" المحس وبة" "٦٩.٣٥٩ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
بالنسبة للبعد الثاني )الوجداني(ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٦٥.٠٦٣ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموع ة التجريبي ة ب ين التطبيق ين القبل ى والبع دى لص الح التطبي ق البع دى ف ي البع د
الوجداني .
بالنسبة للبعد الثالث )االجتماعي (ارتفاع قيم ة "ت" المحس وبة" "٤٣.٥٥٥ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات ط الب المجموع ة التجريبي ة ب ين التطبيق ين القبل ي والبع دى لص الح التطبي ق البع دى ف ي البع د
االجتماعي .
بالنسبة للبعد الرابع )االخالقى (ارتفاع قيم ة "ت" المحس وبة" "٤٨.٤٣٤ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات ط الب المجموع ة التجريبي ة ب ين التطبيق ين القبل ي والبع دى لص الح التطبي ق البع دى ف ي البع د
االخالقى .
بالنسبة للبعد الخامس )بعد اتخاذ القرار (١٨٢
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ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٨٧.١١٧ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى في بعد اتخاذ
القرار .
جدول)(٢٨
يوضح نسبة الكسب المعدل والفعالية لكل بعد من أبعاد مقياس التنور العلمي
متوسط قبلي

متوسط بعدى

الدرجة

نسبة الكسب
المعدل

المستوى
االحصائى

الفاعلية

الداللة
اإلحصائية
للفاعلية

البعد المعرفي

٣٩.١٣

٧٥.٤٣

٨٠

١.٣٤

مقبول

٠.٨٨

كبيرة

البعد الوجداني

٣٧.٧٠

٨٠.٧٠

٩٠

١.٢٩

مقبول

٠.٨٢

كبيرة

البعد االجتماعي

٤٠.٥٣٣

٧٤.٢٦٦

٨١

١.٢٥

مقبول

٠.٨٣

كبيرة

البعد االخالقى

٣٢.٤٠٠

٦٢.١٣٣

٦٩

١.٢٤

مقبول

٠.٨١

كبيرة

بعد اتخاذ القرار

٣٢.١٣٣

٦٣.٩٦٦

٧٠

١.٢٨

مقبول

٠.٨٤

كبيرة

البيان

يالحظ من الجدول
 بالنسبة للبعد األول )المعرفي (نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٣٤وھى أعلي من  ١.٢والفعالية للبعد المعرف ي تس اوى ٠.٨٨
وھى تقترب من الواحد الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح بمحت واه العلم ى
كمعالجة تجريبية في تنمية البعد المعرفي للتنور العلمي .
البعد الثاني )الوجداني (نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٢٩وھى أعلي من  ١.٢و الفعالية للبعد الوجداني تساوى ٠.٨٢
وھى تقترب من الواحد الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح بمحت واه العلم ى
كمعالجة تجريبية في تنمية البعد الوجداني للتنور العلمي .
البعد الثالث )االجتماعي (نس بة الكس ب المع دل تس اوى  ١.٢٥وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للبع د االجتم اعي تس اوى
 ٠.٨٣وھى تقترب م ن الواح د الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح بمحت واه
العلمى كمعالجة تجريبية في تنمية البعد االجتماعي للتنور العلمي .

١٨٣
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البعد الرابع )االخالقى (نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٢٤وھى أعلي من  ١.٢والفعالية للبعد األخالقي تساوى ٠.٨١
وھى تقترب من الواحد الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح بمحت واه العلم ي
كمعالجة تجريبية في تنمية البعد االخالقى للتنور العلمي .
البعد الخامس )اتخاذ القرار (نسبة الكسب المعدل تس اوى  ١.٢٨وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة لبع د اتخ اذ الق رار تس اوى
 ٠.٨٤وھى تقترب من الواحد الصحيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح بمحت واه
العلمى كمعالجة تجريبية في تنمية بعد اتخاذ القرار للتنور العلمي
جدول)(٢٩
حجم البرنامج اإللكتروني المقترح وقوة تأثيره في تنمية التنور العلمي بأبعاده المختلفة لدى
الطالب عينة الدراسة
البيان
البعد المعرفي
البعد الوجداني
البعد االجتماعي
البعد االخالقى
بعد اتخاذ القرار

w2

ت
٦٩.٣٥٩
٦٥.٠٦٣
٤٣.٥٥٥
٤٨.٤٣٤

ت٢
٤٨١٠.٧٦٠
٤٢٣٣.١٩٣
١٨٩٧.٠٣٨
٢٣٤٥.٨٥٢

قيمة 2
٠.٩٩
٠.٩٩
٠.٩٨
٠.٩٨

قيمة d
١٩.٨٩
١٩.٨٩
١٤.٠٣
١٤.٠٣

حجم التأثير
كبير جدا
كبير جدا
كبير جدا
كبيرة جدا

٠.٩٨
٠.٩٨
٠.٩٦
٠.٩٧

٨٧.١١٧

٧٥٨٩.٣٧١

٠.٩٩

١٩.٨٩

كبير جدا

٠.٩٩.

قوة التأثير
كبير جدا
كبير جدا
كبير جدا
كبيرة جدا
كبير جدا

يالحظ من الجدول السابق
 للبعد األول )المعرفي (قيمة  2تساوى  ٠.٩٩مما يعنى أن  %٩٩من التباين الذي حدث في المتغير التابع )البعد
المعرفي للتنور العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
تس اوى ١٩.٨٩وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج

قيم ة d

االلكتروني المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد المعرفي للتنور العلمي
2

مرب ع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٩٨وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد المعرفي للتنور العلمي لدى الطالب المعلم ين ش عبة التعل يم
االبتدائي علوم .
بالنسبة للبعد الثاني )الوجداني (قيمة  2تساوى  ٠.٩٩مما يعنى أن  %٩٩من التباين الذى حدث في المتغير التابع )البعد
الوجداني للتنور العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
١٨٤
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تس اوى ١٩.٨٩وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج

قيم ة d

اإللكتروني المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد الوجداني للتنور العلمي .
2

مربع أوميجا  wتساوى  ٠.٩٨وھى قيمة عالية تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقت رح بمحت واه العلم ي ف ي تنمي ة البع د الوج داني للتن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين ش عبة
التعليم االبتدائي علوم
بالنسبة للبعد الثالث )االجتماعي (قيم ة  2تس اوى  ٠.٩٨مم ا يعن ى أن  %٩٨م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )البع د
االجتماعي للتنور العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
قيم ة d

تس اوى ١٤.٠٣وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد االجتماعي للتنور العلمي
2

مرب ع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٩٦وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقت رح بمحت واه العلم ي ف ي تنمي ة البع د االجتم اعي للتن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين ش عبة
التعليم االبتدائي علوم .
بالنسبة للبعد الرابع )االخالقى (قيم ة  2تس اوى  ٠.٩٨مم ا يعن ى أن  %٩٨م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )البع د
األخالقي للتنور العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (.
قيم ة d

تس اوى ١٤.٠٣وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد االخالقى للتنور العلمي .
2

مربع أوميجا  wتساوى  ٠.٩٧وھى قيمة عالية تشير إلى قوة تأثير البرنامج اإللكتروني
المقترح بمحتواه العلمي في تنمية البعد االخالقى للتنور العلمي لدى الطالب المعلمين شعبة
التعليم االبتدائي علوم.
بالنسبة للبعد الخامس )اتخاذ القرار (قيمة  2تساوى  ٠.٩٩مما يعنى أن  %٩٩من التباين الذي حدث في المتغي ر الت ابع )بع د اتخ اذ
القرار للتنور العلمي ( يرجع إلى أثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
قيمة  dتس اوى ١٩.٨٩وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح
بمحتواه العلمي في تنمية بعد اتخاذ القرار للتنور العلمي

١٨٥
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2

مرب ع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٩٩وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح بمحتواه العلم ي ف ي تنمي ة بع د اتخ اذ الق رار للتن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين ش عبة
التعليم االبتدائي علوم
-٢-٢-٣تفسير النتائج الخاصة باألبعاد .
أ-بالنس بة للبع د األول )المعرف ي ( تتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع ع دد م ن الدراس ات فيم ا يتعل ق
بضرورة تنمية التنور العلمي وفعالية استخدام البرامج اإللكترونية في تنميته  .ومنھا دراسة كل من
)ع ادل أب و الع ز وإيم ان ص ادق ٣٦٩- ٣٣٩ ،٢٠٠٠،؛ مح رز يوس ف غن ام ٢٦-١ ،٢٠٠٠،؛ قس يم
الشناق وعبير البواب (٢٥٦-٢١٩ ،٢٠٠٣،
(Kosma,R, Russell.J,1997, 949-968; Handal,G marie ,et al ,1999;Siegle
.D. foster.t,2000;soyibo,k Hudson,a.,2000,191-200;Edith,y,2005,12):
)Hewson, P.W. 2002,207-213
وقد يرجع ذلك إلى :
 حداثة الموضوعات العلمية المتضمنة بالمحتوى العلمي .
 ارتب اط المع ارف والمف اھيم والمص طلحات بال دروس التعليمي ة الت ي يت درب الطال ب المعل م عل ى
تدريسھا بالتربية العلمية .
 الوس ائط المتع ددة )ص ور –في ديو-رس ومات ( والتفاعلي ة المت وفرة بالبرن امج االلكترون ي المقت رح
والتي استخدمت لعرض الموضوعات .
 إمكانية البحث واالستزادة من الموضوعات المختلفة وذلك بتوافر االتصال باإلنترنت عبر البرن امج
اإللكتروني وعلى مدار عرض الوحدات المختلفة للبرنامج .
 حصول الطالب المعلم على الموضوعات مترابطة ومتكاملة .
 الصياغة المنطقية والمتماش ية م ع المع ايير المحلي ة والعالمي ة فيم ا يخ تص بم ا ينبغ ي أن يك ون ل دى
الطالب المعلم من ناحية المعارف والمفاھيم والمصطلحات وما ينبغي أن يكتسبه الطالب من مفاھيم .
 كفاءة التصميمات من ناحية عرض المفاھيم والمص طلحات بأس اليب ع رض تعليمي ة متنوع ة وتبن ى
عناصر التصميم التعليمي للبرامج اإللكترونية .
 المرون ة والتن وع والتش ويق المت وافر ب البرامج االلكتروني ة مم ا يس اعد الطال ب المعل م عل ى اكتس اب
المعارف والمفاھيم والمصطلحات وتوظيفھا بفاعلية .
 إمكاني ات التطبي ق ع ن طري ق ورش العم ل التعليمي ة وك ذلك التربي ة العملي ة الت ي س اعدت الط الب
على توظيف المعارف والمفاھيم في التدريس الفعلي .
 التناسق بين المفاھيم والحقائق العلمية المقدمة بالبرنامج اإللكتروني المقترح واتساقھا م ع التخص ص
الدقيق للطالب وكذلك متطلبات مھنة تدريس العلوم .
ب-بالنسبة للبعد الثاني )الوجداني ( تتفق نتائج الدراس ة الحالي ة م ع م ا توص لت إلي ه بع ض الدراس ات
م ن ض رورة تنمي ة المي ول العلمي ة واالتجاھ ات اإليجابي ة ل دى الط الب المعلم ين نح و دراس ة العل وم
وتق دير العلم اء وتك وين الح س العلم ي  ،وفاعلي ة ب رامج التعل يم اإللكترون ي ف ي تنمي ة تل ك الق يم
واالتجاھات والميول ومنھا دراسة كل من

١٨٦
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)ضياء الدين مطاوع  ٨٣- ٥٦ ١٩٩٨،؛ ياسر ھيمدوس (٤٣ ،٢٠٠١،
(Bisanz, G. ,2000). ; Klop,T, Severiens,S ,2007,663-679; Alexandros,M,
)Constantinos ,C,2006
وقد يرجع ذلك إلى :
 مناسبة الموضوعات المقدمة بالمحتوى العلمي لميول واتجاھات الطالب المعلمين .
 تناول المحتوى العلمي للبرنامج االلكترون ي بع ض القض ايا والموض وعات الت ي تعم ل عل ى تنمي ة
الميول العلمية واالتجاھات لدى الطالب المعلمين وتعمل على تنمية الحس العلمي لديھم .
 البرامج االلكترونية بما تضمنه من آليات تعمل عل ى تنمي ة االتجاھ ات والق يم والمي ول العلمي ة م ن
خالل تقديمھا للمعلومات بطريقة فعالة وعرض ھا بص ورة تنم ى ل دى الط الب المعلم ين االتجاھ ات
والميول لدراسة العلوم وتقدير أوجه العلم وتنمية احترام وتقدير جھود العلماء .
 الموض وعات والقض ايا االجتماعي ة والعلمي ة المتض منة ب المحتوى العلم ي للبرن امج اإللكترون ي
والتي تنمى لدى الطالب المعلم الميول واالتجاھات العلمية والحس العلمي .
 العرض المرن والمتنوع للمحتويات العلمية مما يساعد الطالب المعلمين عل ى اكتس اب االتجاھ ات
وتكوين القيم اإليجابية نحو العلم وتقدير العلماء .
 تناول بعض الموضوعات الخاص ة باالبتك ارات العلمي ة واإلعج از العلم ي ف ي الق رآن ك ذلك بع ض
الموض وعات الت ي تتن اول الظ واھر الطبيعي ة وكيفي ة ح دوثھا مم ا ينم ى الجوان ب الوجداني ة ل دى
الطالب المعلمين .
 ع رض بع ض المحتوي ات اإللكتروني ة الخاص ة ب دور العل م ف ي خدم ة المجتم ع وتفس ير الظ واھر
المختلفة مما ينمى لدى الطالب المعلمين الميول العلمية واالتجاھات نح و العل م ودارس ته واالھتم ام
بتدريس العلوم واإلحساس بقيمة العلم وكيفية توصيله للغير ودوره في خدمة المجتمع والبيئة .
 الحرية التعليمية التي تتمتع بھا البرامج االلكترونية في عرضھا للمحتويات التعليم ة وتعل م الطال ب
المعلم حسب قدراته الفردية وحسب خطوه الذاتي مما ينمى لدى الطالب المعل م المي ول واالتجاھ ات
العلمية نحو التعامل مع البرامج اإللكترونية واستخدامھا ف ي عملي ات التعل يم وال تعلم وانعك اس ذل ك
على تنمية ميوله واتجاھات العلمية نحو العلوم ودراستھا وتدريسھا .
 حري ة التنق ل ب ين الموض وعات العلمي ة وك ذا ال دخول والخ روج والحص ول عل ى ال دعم المت وافر
بالبرامج اإللكترونية مما يؤدى إلى تنمية الميول نحو دراسة العلوم وتدريسھا .

١٨٧

الفصل الخامس – نتائج الدراسة وتفسيرھا

ج-بالنسبة للبعد الثالث ) االجتماعي ( تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إلي ه بع ض الدراس ات
من ضرورة إكس اب الطال ب المعل م االتجاھ ات اإليجابي ة نح و بع ض القض ايا والمش كالت االجتماعي ة
والبيئي ة  ،وفعالي ة ب رامج التعل يم اإللكترون ي ف ي تنمي ة ذل ك ومنھ ا دراس ة ك ل م ن )ع ادل أب و الع ز
٢٠٠٢،؛ ھدى عبد الفتاح ( Tali,T, 2005,575,601) (٢٠٠٤،
)( Klop,T, Severiens,S ,2007,663-679
وقد يرجع ذلك إلى :
 الموض وعات المقدم ة م ن خ الل المحت وى العلم ي للبرن امج اإللكترون ي والت ي تتن اول القض ايا
والمشكالت البيئية المستحدثة والتي تؤثر ف ي البيئ ة المحيط ة بالطال ب المعل م مم ا يثي ر دافعيت ه لتن اول
تلك الموضوعات ودراستھا .
 لقط ات الفي ديو الحي ة الت ي تتض من ع رض بع ض القض ايا بالص وت والص ورة والت ي تتن اول
الموض وعات والقض ايا البيئي ة والت ي تتض من الت أثيرات المختلف ة لتل ك القض ايا ف ي حي اة األف راد
ومس تقبل البيئ ة الت ى يعيش ون قيھ ا مم ا يعم ق تل ك القض ايا ويس اعد عل ى تك وين س لوكيات واتجاھ ا
اجتماعية نحو تناول تلك القضايا .
 التكامل المتوفر بالبرامج اإللكتروني ة واإلمكاني ات المص احبة م ن س رعة الوص ول إل ى المعلوم ات
باالنترنت لدراسة تلك القضايا والمشكالت البيئة والتعرف عل ى أثارھ ا المختلف ة ف ي البيئ ات المتنوع ة
مم ا ينم ى ال وعي العلم ي واالتجاھ ات نح و دراس ة تل ك الموض وعات والمش اركة ف ي حلھ ا أو تك وين
اتجاھات ايجابية نحو تلك القضايا والمشكالت البيئية
 ط رح بع ض المش كالت والقض ايا البيئي ة والعلمي ة المس تحدثة واإلث ارة الناتج ة عنھ ا مم ا يث رى
المعلوم ات ل دى الطال ب المعل م ويس اعده عل ى تنمي ة األبع اد االجتماعي ة وتك وين االتجاھ ات واتخ اذ
المواقف المختلفة نحو تلك القضايا ودراستھا و تكوين وجھات نظر بناء على دراسة لتلك المشكالت
وتبنى قيم اجتماعية وعلمية تجاه تلك المشكالت والقضايا البيئية
 اإلمكانيات الت ي تخ تص بھ ا الب رامج اإللكتروني ة م ن تن وع الع رض العمل ى وتكام ل الموض وعات
موض ع الدراس ة وتق ديم المش كالت والقض ايا البيئي ة بص ورة متكامل ة وم ن جمي ع األبع اد متض منة
عناصر العرض الوسائطى والتفاعلي مم ا ينم ى ل دى الط الب االتجاھ ات االيجابي ة نح و دراس ة تل ك
القضايا والمشكالت البيئية
 تن اول المش كالت والقض ايا البيئ ة المدعم ة بالحق ائق واألرق ام وبي ان أوج ه الخط ر م ن تف اقم تل ك
المشكالت  ،مما يلفت انتباه الطالب المعلمين إلى حقيقة تلك المشكالت وأبعادھا المختلفة مما يؤثر في
تنمي ة اتجاھ ات الط الب المعلم ين نح و تل ك المش كالت ومس اھمتھم ف ي ط رح الحل ول المناس بة لھ ا
وتكوين وجھات نظر مختلفة نحو تلك المشكالت والقضايا البيئية .
د-بالنس بة للبع د الراب ع ) البع د االخالق ى ( وتتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع م ا توص لت إلي ه بع ض
الدراس ات م ن ض رورة تنمي ة الق يم األخالقي ة وتك وين وجھ ات نظ ر ح ول بع ض القض ايا األخالقي ة
المستحدثة وفعالي ة الب رامج االلكتروني ة ف ي تنمي ة ذل ك ومنھ ا دراس ة ك ل م ن)كم ال زيت ون ١٩٩٥،؛
أحم د ش بارة  ١٩٩٨ ،؛ نج اح الس عدي ٢٠٠١،؛ س عد خليف ة  ٢٠٠٣ ،؛ أس ماء محم د حس ن
(٢٠٠٦،
& (Robert,1997,.542-540; Amy,M,S,2003,507 ; Isaac,R,,2003,365-402;McCormick, B.
)Thomann, W. ,2004,3134-3138;Dennis,a&; Mary,h,2006
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وقد يرجع ذلك إلى :
 تضمين بعض القضايا والمشكالت األخالقية بالمحتوى العلمي للبرنامج اإللكتروني وبي ان اآلث ار
اإليجابي ة والس لبية لتل ك القض ايا مم ا يس اعد الطال ب المعل م عل ى تك وين وجھ ات نظ ر ودراس ة تل ك
القض ايا والمش كالت بإع دادھا المختلف ة مم ا ينم ى لدي ه األبع اد األخالقي ة المرتبط ة بتل ك المش كالت
والقضايا
 ت وفير حري ة االنتق ال لدراس ة الموض وعات والقض ايا األخالقي ة المرتبط ة بالقض ايا والموض وعات
األخالقية المعروضة بالبرنامج اإللكتروني عن طري ق البح ث باإلنترن ت ع ن تل ك القض ايا األخالقي ة
وأثارھا على اإلنسان والبيئة .
 العرض المرن باستخدام الوسائط المتع ددة ب البرامج اإللكتروني ة للقض ايا والمش كالت األخالقي ة مم ا
ينمى الدافعية لدى الط الب المعلم ين لدراس ة تل ك المش كالت والقض ايا األخالقي ة وتبن ى وجھ ات نظ ر
تجاه تلك القضايا .
 اإلمكانيات والتسھيالت االلكترونية المتوافرة بالبرنامج اإللكتروني والتي تساعد الطالب المعل م عل ى
التع رف عل ى وجھ ات النظ ر المختلف ة للعلم اء ورأى ال دين والمجتم ع ف ي مختل ف األم اكن م ن تل ك
القضايا األخالقية مما يساعده في تبنى اتجاھات أخالقية ووجھات نظر بناء على دراسة علمية مدعم ة
باألدلة .
 الع رض اإللكترون ي ل بعض الموض وعات األخالقي ة المس تحدثة مدعم ة بالص وت والص ورة ع ن
اآلث ار اإليجابي ة والس لبية ل بعض المس تحدثات األخالقي ة والقض ايا األخالقي ة المس تحدثة والت ي تتمت ع
بصفة عالمي ة مم ا يس اعد الطال ب المعل م ف ي التع رف عل ى تل ك المش كالت وتك وين فك رة عام ة عنھ ا
وتبنى أخالقيات أما إيجابية أو سلبية .
 عرض بعض األبحاث العلمية التي توصل إليھا العلماء في مختلف التخصصات العلمية ذات الصلة
بالطالب المعلم المنوط به تدريس العلوم والتي تناولت الدراس ة المستفيض ة ل بعض القض ايا األخالقي ة
ومساعدة الطالب المعلم على تفھم ما توصل إليه العلم الحديث من دراسته لتلك القضايا ومس اعدته ف ي
تبنى منظور اخالقى تجاه تلك القضايا .
ھـ-بالنسبة للبعد الخامس )بعد اتخاذ القرار ( وتتف ق نت ائج الدراس ة الحالي ة م ع م ا توص لت إلي ه بع ض
الدراس ات م ن أھمي ة تنمي ة ق درات الط الب المعلم ين عل ى اتخ اذ الق رار وم دى فاعلي ة الب رامج
االلكترونية في تنمية ذلك ومنھا دراسة كل م ن )نادي ة س معان) ،(١٩٩٧ ،م اھر إس ماعيل ص بري،
ناھد عبد الراضي٢٠٠٠ ،؛ميھوب ھادي ،جميل الحكيمي ٢٠٠٤ ،؛ وائل عبدا

.(٢٠٠٦،

)(Sadler, D ,2004;Miller, D. C. Byrnes, J. P., 2001; Hanna, k ,2005; Colin,g, F,2005,291-308
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وقد يرجع ذلك إلى:
 تمتاز البرامج اإللكترونية بسھولة توفيرھا للمعلومات والمعارف وسرعة تداولھا مما يس اعد الطال ب
المعلم على تناول تلك المعلومات واستخدامھا في اتخاذ القرارات العلمية .
 اإلمكانيات المتوفرة بالبرامج االلكترونية عن طريق أنظمة المحاكاة المتوافرة بھ ا والت ي تعم ل عل ى
تقديم مواقف واقعية عن بعض المشكالت والقرارات المتخذة بشأنھا مم ا ينم ى ل دى الط الب المعلم ين
الخبرة في التعامل مع المواقف المشابھة واتخاذ القرارات بشأنھا.
 سرعة الوصول وجمع المعلومات عن المواقف المختلفة وتدعيم المواقف باألرقام والحقائق المنطقي ة
والتي تتوافر بالبرنامج اإللكتروني من ربطه للمحتويات االلكترونية بسرعة الوصول إلى البحث عب ر
اإلنترن ت وجم ع المعلوم ات مم ا ينم ى ل دى الطال ب المعل م الق درة عل ى االختي ار م ن ب ين الب دائل
المطروحة واختيار البديل المناسب للحل .
 المواقف والقضايا التي ت م عرض ھا بص ورة إلكتروني ة بالبرن امج والت ي تض منت مواق ف ومش كالت
اجتماعي ة تحت اج إل ى اتخ اذ ق رارا بحلھ ا م ع تق ديم الب دائل واختي ار الب ديل الص حيح مم ا ينم ى ل دى
الطالب المعلمين مھارات واليات اتخاذ القرارات العلمي ة المناس بة وعل ى أس س علمي ة الختي ار الب ديل
للحل
 العرض الم رن ب البرامج اإللكتروني ة ل بعض القض ايا والمش كالت البيئي ة والعلمي ة وبي ان االتجاھ ات
العالمي ة ووجھ ات النظ ر المختلف ة والحل ول المقترح ة مم ا ينم ى ل دى الط الب المعلم ين الق درة عل ى
اتخاذ القرارات العلمية المناسبة
-٤-٤اختبار صحة الفرض الرابع
وال ذي ي نص عل ى أن ه " يوج د ف رق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي
درجات طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم قبليا ً وبعديا ً في كل مھارة م ن مھ ارات بطاق ة
مالحظة مھارات التدريس اإللكترونية لصالح التطبيق البعدى .
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم مقارنة متوسطات درج ات ط الب مجموع ة الدراس ة كم ا ت م
حساب االنحراف المعياري واستخراج قيمة )ت( وكذلك اس تخراج مق دار حج م الت أثير ونس بة الكس ب
2
المعدل وقيمة أوميجا  wوالجدول التالي يوضح ذلك تفصيليا ً.
جدول)(٣٠
اإلحصاء الوصفي و اختبار )ت( للعينات المرتبطة )قبليا ً-بعديا ً( لمھارات بطاقة المالحظة
البيان
م

١

٢
٣

٤

التجريبية قبلي
متوسط

مھارات أساسية )استخدام لوحة المفاتيح–البرامج-
القوائم-التعامل مع الملفات(

٢٨.٨٦٦

الدرجة

٨٦٦

مھارة التحرير االلكتروني
الدرجة
مھارة استخدام الجداول االلكترونية )التقويم
االلكتروني (

٢٤.٨٦٦٧
٧٤٦
١٧.٥٣٣

الدرجة
مھارة تصميم وإنتاج العروض التقديمية

٥٢٦
٢٧.٧٠٠

الدرجة

٨٣١

انحراف
معياري
٨.٣٢٤

التجريبية بعدى
متوسط
٦٦.٣٣٣

انحراف
معياري
٤.٦٠٤

الفروق بين
المتوسطات
٣٧.١٦٦

قيمة ت

**

٢٨.٧٨٨

١٩٨١
٧.٦٤٦
٤.١٢٥

٧.٠١٣

٥٤.٦٦٦
١٦٤٠
٤١.٣٣٣
١٢٤٠
٦٨.٨٠٠
٢٠٦٤

١٩٠

٣.٠٨٨

٢٩.٨٠٠

**

٢.٦٨٢

٢٣.٨٠٠

**

٣.٨١٨

٤١.١٠٠

٢٤.٤٢٧

٢٧.٨٦٢

**

٤٣.٧٨١
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٥

٦

٧

٨

٣.٦٦

مھارة معالجة وتنقيح الصور

٢٣.٣٣٣

الدرجة

٧٠٠

مھارة استخدام االنترنت والبريد اللكتروني

٢٦.٩٦٦

٣.٨٣٧

الدرجة
مھارة تشغيل الوسائط المتعددة

٨٠٩
٤.٩٠٠

١.٤٧

الدرجة

١٤٧

مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية

١٤.٥٠٠

الدرجة

٤٣٥

٥٢.١٦٦

٣.٥٧

٢٨.٨٣٣

**

٣٣.٤٠٥

١٥٦٥
٥٣.٤٦٦

٣.١٣٧

١٦٠٤
١٠.٧٠٠

٠.٧٩٤

٢٦.٥٠٠
٥.٨٠٠

**

٢٥.٥٥٥

**

٢٠.٠٥٠

٣٢١
١.٧٣٧

٥٥.٠٣٣٣

٦.٣١٠

٤٠.٥٣٣

**

٣٧.٦٦٧

١٦٥١

-١-٤-٤نتائج اختبار صحة الفرض الرابع  ،يالحظ من الجدول السابق
المھارة األولى )مھارات أساسية )استخدام لوحة المفاتيح–البرامج-القوائم-التعامل مع الملفات(
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٢٨.٧٨٨ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھارة الثانية )التحرير اإللكتروني واستخدام معالج النصوص في التخطيط للدروس (
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٢٤.٤٢٧ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھارة الثالثة )مھارة استخدام الجداول اإللكترونية )التقويم اإللكتروني(
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٢٧.٨٦٢ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھارة الرابعة )مھارة تصميم وإنتاج العروض التقديمية واستخدامھا فى تخطيط الدرس وتنفي ذه
وتقويمه(
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٤٣.٧٨١ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھارة الخامسة )مھارة معالجة وتنقيح الصور واستخدامھا في تخطيط الدرس وتنفيذه (

١٩١
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ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٣٣.٤٠٥ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھ ارة السادس ة )مھ ارة اس تخدام االنترن ت والبري د اإللكترون ي ف ي تخط يط ال درس وتب ادل
المعلومات وتشغيل ملفات الوسائط في مادة العلوم أثناء عرض الدرس (
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٢٥.٥٥٥ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھارة السابعة )مھارة تشغيل الوسائط المتعددة لدروس العلوم (
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٢٠.٠٥٠ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى.
المھ ارة الثامن ة

)اس تخدام األجھ زة والتقني ات التعليمي ة والم واد التعليمي ة ف ى الت دريس لم ادة

العلوم (
ارتف اع قيم ة "ت" المحس وبة" "٣٧.٦٦٧ع ن قيم ة "ت"الجدولي ة )(٢.٧٦عن د مس توى دالل ة
) (٠.٠١ب درجات حري ة ) (٢٩مم ا يؤك د أن لھ ا دالل ة إحص ائية وبالت الي يوج د ف رق ب ين متوس طي
درجات طالب المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدى لصالح التطبيق البعدى
جدول)(٣١
يوضح نسبة الكسب المعدل وفعالية البرنامج االلكتروني المقترح في تنمية مھارات تدريس
العلوم االلكترونية
متوسط قبلى

متوسط بعدى

٧

الفرق بين المتوسطين

٦

الدرجة

٥

نسبة الكسب المعدل

٤

المستوى االحصائى

٣

الفاعلية

١
٢

مھارات أساسية
التحرير االلكتروني
مھ ارة اس تخدام الج داول
االلكترونية
مھ ارة تص ميم وإنت اج
العروض التقديمية
مھ ارة معالج ة وتنق يح
الصور
مھارة استخدام االنترنت
مھ ارة تش غيل الوس ائط
المتعددة

الداللة اإلحصائية
للفاعلية

م

البيان

٢٨.٨٦٦
٢٤.٨٦٦
١٧.٥٣٣

٦٦.٣٣٣
٥٤.٦٦٦
٤١.٣٣٣

٣٧.١٦٦
٢٩.٨٠٠
٢٣.٨٠٠

٧٥
٦٠
٤٨

١.٣٠
١.٣٤
١.٢٧

مقبول
مقبول
مقبول

٠.٨١
٠.٨٤
٠.٧٨

كبيرة
كبيرة
كبيرة

٢٧.٧٠٠

٦٨.٨٠٠

٤١.١٠٠

٧٥

١.٤١

مقبول

٠.٨٦

كبيرة

٢٣.٣٣٣

٥٢.١٦٦

٢٨.٨٣٣

٦٠

١.٢٦

مقبول

٠.٧٨

كبيرة

٢٦.٩٦٦
٤.٩٠٠

٥٣.٤٦٦
١٠.٧٠٠

٢٦.٥٠٠
٥.٨٠٠

٦٠
١٢

١.٢٤
١.٢٩

مقبول
مقبول

٠.٨٠
٠.٨١

كبيرة
كبيرة

١٩٢
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٨

مھ ارة اس تخدام األجھ زة
والتقنيات التعليمية

١٤.٥٠٠

٥٥.٠٣٣٣

٤٠.٥٣٣

١.٣٣

٦٩

مقبول

٠.٧٤

كبيرة

المھارة األولى )مھارات أساسية (
نسبة الكسب المع دل تس اوى  ١.٣٠وھ ى أعل ي م ن  ١.٢و الفعالي ة للمھ ارة األول ى تس اوى
 ٠.٨١وھى تقترب من الواحد الصحيح مما يدل على فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھارات األساسية للتعامل مع البرامج والتطبيقات والقوائم ولوحة المفاتيح
المھارة الثانية )التحرير اإللكتروني (
نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٣٤وھى أعلي من  ١.٢والفعالية للمھارة الثانية تساوى ٠.٨٤
وھ ى تقت رب م ن الواح د الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھ ارات األساس ية م ن اس تخدام برن امج معالج ة النص وص للتخط يط ل دروس العل وم وتجھي ز
الرسومات والصور الخاصة بالدرس .
المھارة الثالثة )استخدام الجداول اإللكترونية والتقويم اإللكتروني (
نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٢٧وھى أعلي من  ١.٢والفعالية للمھارة الثالثة تساوى ٠.٧٨
وھ ى تقت رب م ن الواح د الص حيح مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھارات األساسية من استخدام برنامج الجداول االلكترونية في التقويم اإللكتروني .
المھارة الرابعة ) تصميم وإنتاج العروض التقديمية

(

نس بة الكس ب المع دل تس اوى  ١.٤١وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للمھ ارة الرابع ة تس اوى
 ٠.٨٦وھى تقترب من الواحد الصحيح مما يدل على فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھ ارات األساس ية م ن اس تخدام برن امج  power pointف ي تص ميم وإنت اج الع روض التقديمي ة
بمؤثراتھا المختلفة واستخدامھا في تخطيط دروس العلوم وتنفيذھا وتقويمھا .
المھارة الخامسة ) معالجة وتنقيح الصور (
نسبة الكسب المع دل تس اوى  ١.٢٦وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للمھ ارة الخامس ة

تس اوى

 ٠.٧٨وھى تقترب من الواحد الصحيح مما ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھ ارات األساس ية م ن اس تخدام برن امج  photo shop ,9ف ي تنق يح ومعالج ة الص ور العلمي ة
واستخدامھا فى تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه .
المھارة السادسة ) استخدام االنترنت (
١٩٣
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نس بة الكس ب المع دل تس اوى  ١.٢٤وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للمھ ارة السادس ة تس اوى
 ٠.٧٨وھى تقترب من الواحد الصحيح مما ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھارات األساسية من استخدام اإلنترنت والبحث عن المعلومات واستخدام خدمات البريد اإللكترون ي
وتشغيل ملفات الوسائط اإللكترونية عبر اإلنترنت واس تخدامھا ف ي ت دريس العل وم وك ذا التعام ل م ع
بعض األنماط التعليمية االلكترونية مثل المدرسة والفصل والمقرر اإللكتروني .
المھارة السابعة ) تشغيل الوسائط المتعددة في العلوم (
نسبة الكسب المع دل تس اوى  ١.٢٩وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للمھ ارة الس ابعة

تس اوى

 ٠.٨١وھى تقترب من الواحد الصحيح مما ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
المھارات األساسية لتشغيل ملفات الوسائط المتعددة المختلفة واستخدامھا في تدريس العلوم .
المھارة الثامنة ) استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية في تدريس العلوم (
نسبة الكسب المعدل تساوى  ١.٣٢وھ ى أعل ي م ن  ١.٢والفعالي ة للمھ ارة الثامن ة

تس اوى

 ٠.٧٤وھى تقترب من الواحد الصحيح مما يدل على فعالي ة البرن امج اإللكترون ي المقت رح ف ي تنمي ة
مھ ارات الط الب المعلم ين م ن اس تخدام األجھ زة التعليمي ة والم واد التعليمي ة الخاص ة بك ل جھ از ف ي
تدريس العلوم.
جدول)(٣٢
يبين حجم البرنامج اإللكتروني المقترح وقوة تأثيره على مھارات التدريس اإللكترونية في العلوم
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

٢

قيمة 2

قيمة d

حجم التأثير

٩.٨
٨.٨٦
٩.٨

كبير جدا
كبير جدا
كبير جدا

مرب ع اوميج ا
w2
٠.٩٣
٠.٩٠
٠.٩٢

كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة جدا

٠.٩٦

كبيرة

كبير جدا
كبير جدا
كبير جدا
كبير جدا

٠.٩٤
٠.٩١
٠.٨٦
٠.٩٥

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

البيان

ت

ت

مھارات أساسية
التحرير االلكتروني
مھ ارة اس تخدام الج داول
االلكترونية
مھارة تص ميم وإنت اج الع روض
التقديمية
مھارة معالجة وتنقيح الصور
مھارة استخدام االنترنت
مھارة تشغيل الوسائط المتعددة
مھ ارة اس تخدام األجھ زة
والتقنيات التعليمية

٢٨.٧٨٨
٢٤.٤٢٧
٢٧.٨٦٢

٨٢٨.٧٤٨
٥٩٦.٦٧٨
٧٧٦.٢٩١

٠.٩٦
٠.٩٥
٠.٩٦

٤٣.٧٨١

١٩١٦.٧٧٥

٠.٩٨

١٤.٠٣

٣٣.٤٠٥
٢٥.٥٥٥
٢٠.٠٥٠
٣٧.٦٦٧

١١١٥.٨٩٤
٦٥٣.٠٥٨
٤٠٢.٠٠٢
١٤١٨.٨٠٢

٠.٩٧
٠.٩٥
٠.٩٣
٠.٩٧

١١.٤١
٨.٧٧
٧.٣١
١١.٤١

قوة التأثير

المھارة األولى )مھارات أساسية (
قيمة  2تساوى  ٠.٩٦مما يعنى أن  %٩٦من التباين الذي حدث في المتغير الت ابع )المھ ارات
األساسية للتعام ل م ع الب رامج والق وائم ولوح ة المف اتيح ( يرج ع إل ى أث ر المتغي ر المس تقل )البرن امج
اإللكتروني المقترح (

١٩٤
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قيم ة d

تس اوى ٩.٨وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية المھارات األساسية للتعامل مع البرامج والقوائم ولوحة المفاتيح
2

مربع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٩٣وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح في تنمية المھارات األساسية للتعامل مع البرامج والقوائم ولوحة المفاتيح .
المھارة الثانية )التحرير االلكتروني (
قيمة  2تساوى  ٠.٩٥مم ا يعن ى أن  %٩٥م ن التب اين ال ذى ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
اس تخدام مع الج النص وص والتحري ر االلكترون ي ( يرج ع إل ى أث ر المتغي ر المس تقل )البرن امج
اإللكتروني المقترح (
قيم ة d

تس اوى  ٨.٨٦وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھارات استخدام التطبيقات المختلفة لبرامج معالجة النصوص في تدريس العلوم .
2

مرب ع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٩٠وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح في تنمية المھارات الخاصة باستخدام معالج النصوص في تدريس العلوم .
المھارة الثالثة )استخدام الجداول االلكترونية والتقويم االلكتروني (
قيمة  2تساوى  ٠.٩٦مم ا يعن ى أن  %٩٦م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
اس تخدام برن امج الج داول اإللكتروني ة ف ي التق ويم اإللكترون ي ( يرج ع إل ى أث ر المتغي ر المس تقل
)البرنامج اإللكتروني المقترح (
قيم ة d

تس اوى ٩.٨وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھارات مھارة استخدام برن امج الج داول اإللكتروني ة ف ي التق ويم اإللكترون ي ف ي
تدريس العلوم.

مربع أوميجا w2

تس اوى  ٠.٩٢وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية المھارات الخاص ة باس تخدام برن امج الج داول اإللكتروني ة ف ي التق ويم اإللكترون ي
في تدريس العلوم .
المھارة الرابعة

)تصميم وإنتاج العروض التقديمية

(

قيمة  2تساوى  ٠.٩٨مم ا يعن ى أن  %٩٨م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
إنت اج وتص ميم الع روض التقديمي ة ف ى تخط يط وتنفي ذ وتق ويم الت دريس
المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
١٩٥

( يرج ع إل ى اث ر المتغي ر

الفصل الخامس – نتائج الدراسة وتفسيرھا

قيمة d

تس اوى ١٤.٠٣وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح ف ي تنمي ة مھ ارة إنت اج وتص ميم الع روض التقديمي ة واس تخدامھا ف ي تخط يط ال درس وتنفي ذه
وتقويمه .

مربع أوميجا w2

تس اوى  ٠.٩٦وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي

المقت رح ف ي تنمي ة المھ ارات الخاص ة بإنت اج وتص ميم الع روض التقديمي ة واس تخدامھا ف ي ت دريس
العلوم .
المھارة الخامسة

)معالجة وتنقيح الصور

(

قيمة  2تساوى  ٠.٩٧مم ا يعن ى أن  %٩٧م ن التب اين ال ذي ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
معالجة وتنقيح الصور ( يرجع إلى اثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
قيمة d

تس اوى ١١.٤١وھ ى قيم ة مرتفع ة ج داً مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھارة معالجة وتنقيح الصور واستخدامھا في تدريس العلوم .

مرب ع أوميج ا w2

تس اوى  ٠.٩٤وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير المعالج ة التجريبي ة

كمتغير مستقل على المتغير التابع في موضع البحث  ،أي قوة تأثير البرنامج اإللكتروني المقترح ف ي
مھارة معالجة وتنقيح الصور واستخدامھا في التخطيط لدروس العلوم .
المھارة السادسة

)استخدام اإلنترنت (

قيمة  2تساوى  ٠.٩٥مم ا يعن ى أن  %٩٥م ن التب اين ال ذى ح دث ف ى المتغي ر الت ابع )مھ ارة
اس تخدام اإلنترن ت والبري د اإللكترون ي ( يرج ع إل ى اث ر المتغي ر المس تقل )البرن امج اإللكترون ي
المقترح (
قيم ة d

تس اوى ٨.٧٧وھ ى قيم ة مرتفع ة ج دا مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھ ارة اس تخدام اإلنترن ت ف ي جم ع المعلوم ات وملف ات الوس ائط واس تخدامھا أثن اء
التخطيط وتنفيذ الدروس في العلوم .

مربع أوميجا w2

تس اوى  ٠.٩١وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي

المقت رح ف ي مھ ارة اس تخدام اإلنترن ت ف ي جم ع المعلوم ات وملف ات الوس ائط واس تخدامھا أثن اء
التخطيط وتنفيذ الدروس في العلوم .
المھارة السابعة

)تشغيل ملفات الوسائط (
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قيمة  2تساوى  ٠.٩٣مم ا يعن ى أن  %٩٣م ن التب اين ال ذى ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
تشغيل ملفات الوسائط
قيم ة d

( يرجع إلى اثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (

تس اوى ٧.٣١وھ ى قيم ة مرتفع ة ج دا مم ا ي دل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھارة تشغيل الوسائط الخاصة بمادة العلوم .
2

مربع أوميج ا  wتس اوى  ٠.٨٦وھ ى قيم ة عالي ة تش ير إل ى ق وة ت أثير البرن امج اإللكترون ي
المقترح في تنمية مھارة تشغيل الوسائط الخاصة بمادة العلوم
المھارة الثامنة )استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية (
قيمة  2تساوى  ٠.٩٧مم ا يعن ى أن  %٩٧م ن التب اين ال ذى ح دث ف ي المتغي ر الت ابع )مھ ارة
استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية ( يرجع إلى اثر المتغير المستقل )البرنامج اإللكتروني المقترح (
-٤قيمة d

تساوى ١١.٤١وھى قيمة مرتفعة جدا مما يدل عل ى فعالي ة البرن امج اإللكترون ي

المقترح في تنمية مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية الحديثة والمواد التعليمية الخاصة بھا ف ي
تدريس العلوم أثناء عرض وتقويم الدرس .

مربع أوميجا w2

تساوى ٠.٩٥وھى قيمة عالية تشير إل ى ق وة البرن امج االلكترون ي المقت رح

في تنمية مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية الحديثة والمواد التعليمية الخاصة بھا في تدريس
العلوم أثناء عرض وتقويم الدرس .
-٢-٤-٤تفسير النتائج الخاص ة ب الفرض الراب ع وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع ع دد م ن البح وث الس ابقة
فيما يلى . :
أ -أھمية ت دريب الط الب المعلم ين عل ى مھ ارات التعل يم اإللكترون ي والتعام ل م ع األنم اط المس تحدثة
التي أنتجتھا تكنولوجيا برامج التعليم اإللكتروني .
(Carlson, R., et al ,2000,1280-1285;Bar-On, S. ,2002,2232; Marpuri,
B, et al ,2002,1800;Zhao, Y. ,2007,311-333;Jaipal, K. ,2006; Sadik, A.
,2007,433-453
ب -فعالية الكمبيوتر وبرامج ه اإللكتروني ة ف ى تنمي ة العدي د م ن المھ ارات وك ذا المھ ارات التدريس ية
اإللكترونية )ماھر إبراھيم ميخائيل ٢٠٠٣،؛ أحمد فتحى الصواف (٢٠٠٠،
(Peter, H, 2006,367-385;Greg, C,l, Cheng-Chih,,w,2006,369-380; Yu
) -Chu,y,2007,495-507
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ج -ضرورة تنمية مھارات الطالب المعل م ف ي تص ميم وإع داد ال دروس اإللكتروني ة باس تخدام ب رامج
التعليم اإللكتروني وضرورة التدريب على مھارات التعليم اإللكتروني واستخدامه بالفصول الدراس ية
 ) .ريم ا الج رف ٢٠٠١،؛ عب دا

الموس ى ٢٠٠٢،؛ من ى الج زار ٢٠٠٤،؛ مھ ا محم ود

٢٠٠٤،؛جم ال مص طفى عب د ال رحمن ٢٠٠٥،؛ زھي ر ن اجى خل ف ٢٠٠٦،؛قس يم الش ناق وحس ن
دومي ٢٠٠٦،؛ سوزان عطية ٢٠٠٥،،؛ موفق الحسناوى وآخرون (٢٠٠٦،
&(Gary,b,2001,730-745 ;Hughes, J.2004,345-362 ;Nevenka,t
Maja,r ,2006; Issaou; G et al , 2006,501-529; John,r ,2007, 78100;Kadijevich, D.2006,437-443; Dharankar, M., Barve, M,2004,3281;3285 ; Oshima, D. & Frederick, S. ,2004,4232-4234; Timothy,m ,2004
)Herring,m,d,& et al ,2007,110;Brenton et al,2007,32
د -فعالية استخدام المحاكاة اإللكترونية في تنمية العديد من المھارات العملية والتعليمية ومنھا
المھارات التدريسية اإللكترونية
;(Bartes, L,2006,239-241; Greg,l, C Cheng- Chih,w,2006,369-380
)Yu-Chu,y,2006,513-526
ھــ-فعالية تدريب الطالب المعلمين على مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية
)أحم د الص واف  ٢٠٠٠،؛ رؤف عزم ى توفي ق ٢٠٠١،؛ س ليمان ع وض ٢٠٠١،؛ يحي ى
محمد قطران ٢٠٠٤ ،؛ السيدة زينب الدسوقي (٢٠٠٥،
وقد يرجع ذلك إلى اآلتي -:
المھارة األولى)مھارات أساسية (
 التص ميمات المتنوع ة للشاش ات الخاص ة بالبرن امج اإللكترون ي المقت رح والت ي تتض من األل وان
والصور والرسومات عالية الجودة والتي تم تصميمھا على أساس ظھور تلك الشاشات بالفعل أثن اء
تطبيق الطالب المعلم للمھارات على الكمبيوتر مباشرة .
 شمولية المفاھيم والجوانب المعرفية الخاص ة بالمھ ارات األساس ية للتعام ل م ع الكمبي وتر بداي ة م ن
فتح وغلق الجھاز والتعامل مع القوائم المختلفة والتطبيقات المتنوعة للكمبيوتر .
 توافر خاصية التطبيق للجوانب المعرفية المرتبطة بكل مھارة فرعية .
 وجود نموذج تدريب عقب كل مھارة فرعية ووجود أھداف قبل البدء في تعلم المھارة مما أدى إل ى
انجاز الطالب المعلمين للجوانب األدائية والمعرفية المطلوبة منھم .
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 التفاعل الواضح بين الطالب المعلمين والبرنامج اإللكتروني من حي ث إن البرن امج ي وفر إمكاني ات
التعلم الفردية لكل طالب على ح ده مم ا يس اعده عل ى انج از المھ ام المطلوب ة من ه ف ي تعل م المھ ارة
الرئيسة وعناصرھا الفرعية .
 إمكانية االنتقال بسھولة ويسر و التعامل مع اإلنترنت أثن اء الس ير ف ي دراس ة وتعل م المھ ارات مم ا
يت يح للطال ب الوص ول إل ى بع ض المھ ارات اإلض افية وتعل م بع ض الجوان ب المعرفي ة المرتبط ة
ببعض المھارات.
المھارة الثانية )استخدام معالج النصوص (
 العرض المتنوع والمبسط للقوائم المختلفة للبرنامج مع التدعيم بالشرح بالصوت والصورة مما ينم ى
لدى المتعلم الدافعية لدراسة البرنامج وتعلم المھارات الرئيسة به والفرعية .
 تواف ق الشاش ات الخاص ة بالبرن امج اإللكترون ي م ع شاش ات البرن امج الفعلي ة مم ا يثب ت ال تعلم ل دى
الط الب المعلم ين ويعم ل عل ى تثبي ت المعلوم ات والجوان ب األدائي ة المختلف ة لمھ ارات التعام ل م ع
البرنامج
 اس تخدام الرس ومات التعليمي ة لش رح المحتوي ات المعرفي ة الس تخدام برن امج معالج ة النص وص مم ا
يلفت انتباه الطالب إلى الجوانب األدائية المطلوب تنميتھا لديه .
 الت درج ف ي تن اول المھ ارات الخاص ة بإتق ان التعام ل م ع برن امج معالج ة النص وص مم ا ينم ى ل دى
الطالب المعلم المفاھيم المعرفية الخاصة بمھارات التعامل مع البرنامج .
 ت وافر آلي ات التطبي ق للمھ ارات الخاص ة والمعروض ة بالبرن امج مم ا يثب ت المھ ارات المكتس بة ل دى
الطالب المعلم .
المھارة الثالثة )برامج الجداول اإللكترونية (
 اإلمكانات المتعددة للبرنامج والتي ت م عرض ھا بالبرن امج اإللكترون ي المقت رح مم ا أدى إل ى تنمي ة
مھارات الطالب المعلمين في استخدام برنامج الجداول اإللكترونية .
 الشروح المعرفية الخاصة باالستخدامات المختلفة للبرنامج والمضمنة بالبرنامج اإللكتروني المقت رح
وك ذلك المتعلق ة باالس تخدامات المتنوع ة للبرن امج ف ي التق ويم اإللكترون ي أدى إل ى تنمي ة الجوان ب
االيجابي ة ل دى الط الب المعلم ين إل ى إتق ان المھ ارات الخاص ة بالبرن امج واس تخداماته المختلف ة ف ي
التقويم اإللكتروني .
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 الحرية التعليمية التي تركھا الباحث للط الب لب دء الطال ب المعل م ف ي الت دريب م ن الج زء ال ذي ي راه
مناسبا ً إلمكانياته في حالة تدربه مسبقا أو تكون مھارات لديه عن البرنامج مما دفع الط الب إل ى إتق ان
المھارات التي لم يت دربوا عليھ ا لتك ون المحص لة النھائي ة ال تمكن م ن المھ ارات المختلف ة للتعام ل م ع
البرنامج .
 ورش العم ل التطبيقي ة الت ي تض منت أثن اء تنفي ذ البرن امج والت ي تناول ت تطبي ق تل ك المھ ارات ف ي
تدريس العلوم مما أدى إلى ثقل المھارات الخاصة باستخدام البرنامج في إجراءات التقويم المختلفة .
المھارة الرابعة )تصميم وإنتاج العروض التقديمية (
 العناصر المختلفة التي تتمتع بھا برامج العروض التقديمية من جذب وإثارة انتب اه الم تعلم أدى إل ى
تنمية المھارات الخاصة باستخدام تلك الب رامج ف ي تص ميم ع روض تقديمي ة واس تخدامھا ف ي ت دريس
العلوم .
 ما يتمتع ب ه برن امج الع روض التقديمي ة م ن إمكان ات ھائل ة وتطبيق ات متنوع ة ف ي عملي ات التعل يم
والتعلم مما ساعد عل ى تنمي ة الدافعي ة والرغب ة القوي ة ل دى الط الب المعلم ين نح و اكتس اب المھ ارات
الخاصة باستخدام البرنامج وإمكاناته في تدريس العلوم .
 االستخدامات المتنوعة لبرامج العروض التقديمية وتنوع المص ادر المختلف ة للوس ائط المتع ددة الت ي
يمك ن تض مينھا أثن اء الع رض العمل ي لل دروس المختلف ة وإمكاني ات ال تحكم ف ي الع رض م ن إظھ ار
وإخفاء بعض العناصر التي يتكون منھا ال درس وتن وع أس اليب التعزي ز والتغذي ة الراجع ة الت ي يمك ن
استخدامھا مع البرنامج وتناول البرنامج االلكتروني بالشرح والتوضيح لتلك العناصر واإلمكانات مم ا
أدى إلى إتقان الطالب المعلمين لمھارات برنامج العروض التقديمية
 معظ م األف راد ل ديھم خلفي ة غي ر بس يطة ع ن برن امج الع روض التقديمي ة مم ا دف ع الباح ث إل ى
استخراج المھارات غير الشائعة والتي ال تتواجد لدى معظ م الط الب المعلم ين واس تخدامھا بالبرن امج
االلكتروني مما جذب الطالب المعلمين نحو دراسة تلك المھارات وإتقانھا .
المھارة الخامسة )معالجة وتنقيح الصور (
 العرض الثرى والمتنوع والمبسط لبرنامج معالجة وتنقيح الصور وتضمين عناصر التفاعل المختلفة
بالبرنامج االلكتروني المقترح أدى إلى تنمي ة ق درات الط الب المعلم ين عل ى إتق ان المھ ارات الرئيس ة
والفرعية المرتبطة باستخدام برنامج معالجة الصور .
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 اس تخدام الرس ومات والص ور ولقط ات الفي ديو التوض يحية بالبرن امج اإللكترون ي المقت رح أدى إل ى
تنمية المھارات الخاصة بإتقان التعامل مع الصور وإجراء العمليات المختلفة عليھا .
 اإلمكانات التي تتوافر في البرنامج اإللكتروني المقترح والتي تم تسخيرھا لعرض الجوانب المھارية
المختلفة للتعامل م ع برن امج معالج ة الص ور وع رض األط ر النظري ة للفوائ د التعليمي ة م ن اس تخدام
البرنامج في استھداف أجزاء معينة بالصور الستخدامھا في التخطيط لدروس العلوم نمى لدى الطالب
المعلمين الدافعية إلتقان مھارات التعامل مع البرنامج وتطبيقاته .
 تن اول الق وائم المختلف ة بالش رح مس تخدما اإلمكان ات المختلف ة للبرن امج اإللكترون ي أدى إل ى ج ذب
انتب اه الط الب المعلم ين إل ى إتق ان مھ ارات التعام ل م ع البرن امج وتعل م المھ ارات المختلف ة للبرن امج
خاصة مع تمتع برنامج معالجة الصور بمؤثرات عالية ومتنوعة .
المھارة السادسة )التعامل مع اإلنترنت والبريد اإللكتروني (
 التسلسل المنطقي البسيط لعرض الجوانب المختلفة لمھارات استخدام اإلنترن ت بداي ة م ن االتص ال
نھاي ًة باس تخالص المعلوم ات وال تمكن م ن التعام ل م ع كاف ة شاش ات وق وائم اإلنترن ت ج ذب انتب اه
الطالب وعمل على تنمية المھارات المختلفة الخاصة باستخدام اإلنترنت في تدريس العلوم .
 االنتش ار الواس ع الس تخدام اإلنترن ت وتطبيقاتھ ا ف ي التعل يم ووج ود خلفي ات معرفي ة مس بقة ل دى
الطالب عن االنترنت األمر الذي ساعد على تنمية تلك المھارات لدى الطالب المعلمين .
 استخدام الباحث وتضمينه للبريد اإللكتروني بتفعيالته المتنوع ة واس تخداماته المختلف ة ف ي البرن امج
اإللكترون ي المقت رح ج ذب انتب اه الط الب المعلم ين نح و إتق ان وتعل م المھ ارات الخاص ة باس تخدام
اإلنترنت في تدريس العلوم .
 ورش العم ل التطبيقي ة الت ي عق دھا الباح ث لتت رجم كيفي ة اس تخدام اإلنترن ت ف ي الت دريس أدى إل ى
تنمية المھارات الخاصة باستخدام اإلنترنت في التعليم وفى تدريس العلوم لدى الطالب المعلمين.
 قي ام الباح ث بع رض بع ض األنم اط التعليمي ة المس تحدثة والمھ ارات المطلوب ة للتعام ل م ع تل ك
المستحدثات )المدرسة اإللكترونية-المقررات اإللكترونية ( وضرورة إتقان مھارات استخدام اإلنترنت
وخدماتھا للتعامل مع تلك المستحدثات .
المھارة السابعة )تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (
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 تم تنمية تلك المھارة تبعا إلتق ان الط الب المعلم ين للمھ ارات المختلف ة م ن تش غيل الب رامج التطبيقي ة
واستخدام اإلمكانات المختلفة للحاسب اآللى مما نمى لدى الطال ب المعل م المھ ارات الخاص ة باس تخدام
وتشغيل الوسائط المختلفة المتعددة في تدريس العلوم .
المھارة الثامنة )استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية (
 الص ور التعليم ة ذات الج ودة العالي ة لألجھ زة التعليمي ة الت ي تتواف ق م ع األجھ زة المتواج دة بالفع ل
بمعامل الوسائل التعليمية والمستخدمة في التدريس والتي تم تض مينھا بالبرن امج االلكترون ي المقت رح
بصورة تفاعلية أدت إلى تنمية مھارات الطالب المعلمين في استخدام األجھزة التعليمة .
 الشرح المبسط لألجزاء المختلفة لألجھزة والتقني ات التعليمي ة وبي ان اإلمكاني ات الت ي تمت از بھ ا تل ك
األجھزة وعرضھا الكترونيا بالبرنامج اإللكتروني المقترح أدى إلى تنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين
الكتساب المھارات الخاصة بالتعامل مع تلك األجھزة .
 الع روض العملي ة اإللكتروني ة الت ي ت م تض مينھا بالبرن امج اإللكترون ي المقت رح والت ي تتض من
الشروح التعليمية باستخدام المحاكاة لكيفية استخدام األجھ زة والم واد التعليمي ة والتقني ات التعليمي ة ف ي
تدريس العلوم أدى إلى تنمية الدافع لدى الطالب إلتقان مھارات استخدام األجھزة التعليمية .
 العرض العملي المصاحب للبرن امج االلكترون ي وال ذي تض من ع رض األجھ زة والتقني ات التعليمي ة
والتعامل معھا مباشرة من قبل الطالب المعلمين مما أدى إلى اكتساب خبرات مباشرة وإتقان مھارات
استخدام تلك األجھزة في تدريس العلوم .
 اس تعراض إمكان ات األجھ زة والتقني ات الحديث ة مث ل الس بورة الذكي ة وجھ از الع ارض المتع دد
والميكروسكوب  ،والتي تم تضمينھا بالبرنامج اإللكتروني عملت على تنمي ة دافعي ة الط الب المعلم ين
إلى إتقان المھارات الخاصة بالتعامل مع تلك األجھزة والتقنيات التعليمة .
 حداث ة تل ك األجھ زة بص فة عام ة وع دم دراس ة الطال ب المعل م ش عبة التعل يم االبت دائي عل وم لتل ك
األجھ زة والتقني ات التعليمي ة مم ا دف ع الطال ب المعل م إل ى االجتھ اد ف ي دراس ة تل ك األجھ زة وتعل م
المھارات المختلفة بالتعامل معھا .
تؤك د نت ائج الدراس ة الحالي ة حقيقي ة مؤداھ ا أن ه مھم ا تعاظم ت وتط ورت أنظم ة وب رامج التعل يم
اإللكتروني ؛ فإنه لن يكون ھناك استغناء عن دور المعلم  ،ولكن ھناك أدواراً جدي دة للمعل م أدت إل ى
تغي ر أدواره التقليدي ة  ،فھ و مص مم لبيئ ات التعل يم االلكترون ي  ،ومس تخدما ً لألنظم ة والب رامج
اإللكترونية في عمليات التدريس داخل الفصول الدراسية  ،وقادراً على إجراء اتصاالت متع ددة عب ر
وسائط االتصال اإللكترونية المختلفة  ،ومتفھما ً ل دور المس تحدثات التكنولوجي ة ف ي التعل يم  ،ومط وراً
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إمكانياته للتعامل مع تل ك المس تحدثات  ،ليتواف ق م ع تغي رات س وق العم ل واحتياج ات طالب ه  ،األم ر
الذى يعتبر مؤشراً واضحا ً لتبنى برامج إعداد المعلم ألساليب جديدة إلعداد معلم المستقبل .
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الفصل السادس

ملخص الدراسة وتوصياتھا ومقترحاتھا
مقدمة:

إن ھناك عالقات بين كثير من األبعاد المرتبطة بالمواقف التعليمية  ،فثمة عالقة قائمة بين
استخدام التعليم اإللكتروني وبرامجه وبين كل من التنور العلمى ،وتنمية المھارات التدريسية لدى
المعلمين على المستوى العام ووفق ما اتفق عليه كثيراً من المھتمين بتحديث التعليم وتطويره  ،وذلك
فى إطار فلسفة عامة تشمل ھذه األبعاد وتقوم فى صميمھا على توكيد الجودة الشاملة وبناء معايير
أو مؤشرات أكثر اتساقا ً مع الواقع  ،ومن ثم يمكن العمل على بناء البرامج اإللكترونية فى مختلف
المواد الدراسية  ،وفق طبيعتھا الخاصة  ،ووفق الفلسفة العامة المستمدة منھا  ،وبما يتماشى مع
طبيعة المتعلم فى أى مرحلة تعليمية  ،فاستخدام برامج التعليم اإللكتروني فى إعداد معلمى العلوم ،
وتطوير مھارات التدريس لديھم  ،وتنمية التنور العلمى أصبح من القضايا المثارة على كثير من
األصعدة فى مجال تطوير إعداد المعلم وتحديث أدائه  ،بعدما أكد العديد من الدراسات على قصور
برامج إعداد المعلم فى تنمية التنور العلمى لدى الطالب المعلمين وما أكدته أيضا ً من الحاجة إلى
تنمية مھارات التدريس اإللكترونية لديھم  ،األمر الذى يستلزم توجيه النظر إلى خطورة الفجوة
الواسعة بين ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا متطورة تستخدم فى مجال التعليم والتعلم وبين
الممارسات التقليدية التى تلتزم بأداءات تدريسية روتينية لم تعد تصلح فى عصر تتسابق فيه
المجتمعات الستخدام أساليب مستحدثة لتطوير مخرجاتھا التعليمية .

مشكلة الدراسة-:
وتحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية .
-١ما أبعاد التنور العلمي ال الزم توافرھ ا ل دى الط الب المعلم ين بالفرق ة الثالث ة ش عبة تعل يم ابت دائي
علوم ؟
-٢ما المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة الالزم ة للطال ب المعل م و المرتبط ة بمحت وى العل وم بالمرحل ة
االبتدائية ؟
-٣ما مستوى التنور العلمي لدى الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم ؟
 -٤ما المحتوى العلمي الالزم لتنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة تعليم
ابتدائي علوم ؟
 -٥ما البرنامج االلكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم و المعد في ضوء معايير الجودة الشاملة ؟
 -٦ما فعالية تدريس البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلم ؟
-٧ما فعالية تدريس البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية مھارات تدريس العلوم اإللكترونية لدى
الطالب المعــلم؟.

حدود الدراسة -:
تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية :
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 -١عين ة م ن الط الب المعلم ين بالفرق ة الثالث ة ش عبة التعل يم االبت دائي تخص ص العل وم بكلي ة التربي ة
جامع ة الزق ازيق ،وذل ك لحداث ة التح اقھم بالتخص ص ،إض افة لب دء الطال ب ف ي دراس ة مق رر ط رق
تدريس العلوم ،وتطبيق ذلك عمليا في فترة التربية العملية فعليا.
 -٢يقتصر البرنامج اإللكتروني المقترح على بعض مجاالت التن ور العلم ي والمتض منة ف ي محت وى
م ادة العل وم للص فوف الراب ع والخ امس والس ادس بالمرحل ة االبتدائي ة وبع ض القض ايا والمش كالت
البيئية العالمية وتضمينھا في أربع وحدات تعليمية )الطاقة –الغذاء-الكون والش مس والفض اء –البيئ ة
وقضاياھا

-٣االقتصار على األبعاد التالية للتنور العلمي )البع د المعرف ي-الوج داني-األخالق ي-االجتم اعي-اتخ اذ
القرار( وذل ك لتوافقھ ا م ع أھ داف الدراس ة واش تمالھا عل ى معظ م جوان ب ومج االت التن ور العلم ي
التى أكدت عليھا معظم األدبيات التربوية .
-٤المعايير القومية للتعليم في مصر  ٢٠٠٣ومعايير إعداد الطالب المعل م بكلي ات التربي ة  ٢٠٠٥وم ا
أوردته بعض المعايير العالمية والتوفيق بينھم في بناء البرنامج اإللكتروني المقترح .
 -٥يقتصر البرنامج اإللكتروني المقترح على بع ض مھ ارات ت دريس العل وم اإللكتروني ة المرتبط ة
بمقررات العلوم بالمرحلة االبتدائية من ناحية وبطبيعة التطبيقات اإللكترونية لبرامج الحاسب اآلل ى
في التعليم من ناحية أخ رى  ،وك ذلك االس تفادة م ن خ دمات التعل يم اإللكترون ي وتطبيق ات اإلنترن ت
في التعليم والتي تشمل المھارات التالية :
 .١مھارات أساسية الستخدام الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية اإللكترونية وملحقات الكمبيوتر .
 .٢مھارات استخدام برنامج معالجة النصوص في التخطيط للتدريس .
 .٣مھارة استخدام برنامج الجداول اإللكترونية في التقويم اإللكتروني .
 .٤مھارة استخدام العروض التقديمية في تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه.
 .٥مھارة معالجة وتنقيح الصور الستخدامھا في التخطيط للدرس .
 .٦مھارة استخدام اإلنترنت في البحث العلمي وتخطيط الدرس وتنفيذه .
 .٧مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية فى تدريس العلوم .
 .٨مھارة تشغيل الوسائط المتعددة لدروس العلوم .

أھـداف الدراسة -:
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تھدف الدراسة الحالية إلى :
 .١التعرف على المھارات التدريسية اإللكترونية الالزم توافرھ ا ل دى الطال ب المعل م بكلي ات التربي ة
ومستوى أدائه لتلك المھارات.
 .٢التنس يق ب ين المھ ارات التقليدي ة واإللكتروني ة ومس اعدة الطال ب المعل م عل ى اس تخدامھا ف ى
التدريس بالفصول الدراسية
 .٣تع رف أبع اد التن ور العلم ي ومجاالت ه الواج ب توافرھ ا ل دى الط الب المعلم ين بش عبة التعل يم
االبتدائي تخصص العلوم والمتعلقة بمحتوى مادة العلوم بالمرحلة االبتدائية .
 .٤تحدي د مس تويات التن ور العلم ى المت وافرة ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم االبت دائي
تخصص العلوم .
 .٥إعداد برنامج إلكتروني مقترح -لتنمية التنور العلمي و المھارات التدريسية لدى الطالب المعلم -
يتماشى مع معايير الجودة الشاملة ووفق ا للمع ايير المحلي ة ومتطلب ات تط وير التعل يم الع الي بمص ر
م ع األخ ذ ب بعض االتجاھ ات العالمي ة وطبيع ة األدوار الملق اة عل ى ع اتق معل م المرحل ة االبتدائي ة
تخصص علوم
 .٦تعرف فعالية البرنامج اإللكتروني المقترح على تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلمين ش عبة
التعليم االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية.
 .٧تعرف فاعلية البرن امج اإللكترون ي المقت رح عل ى تنمي ة المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة ل دى
الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية .
 .٨إلقاء الضوء على أھمية امتالك الطال ب المعل م لمھ ارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم والت ى
أصبحت من متطلبات العصر .

أھـمية الدراسة :
من الممكن أن تفيد الدراسة الحالية فيما يلي:
 .١تقديم برنامج يمكن استخدامه في تنمية بعض المھارات التدريسية لدى الطالب المعلمين بكلية
التربية)تخصص تعليم ابتدائي علوم( بما يمكنھم من مواكبة التطورات العالمية الحديثة في مجال
التعليم والتعلم وتنمية قدرتھم على النمو المھني الذاتي .
 .٢تقديم برنامج الكتروني ق د يس تفيد من ه الق ائمون عل ى إع داد المعل م ف ي تنمي ة التن ور العلم ى ل دى
الطالب المعلم بما يساعدھم في تبنى أساليب جديدة في تدريس العلوم.
 .٣قد يفيد البرنامج اإللكتروني في تنمية مھ ارات الطال ب المعل م نح و اس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة
في التدريس
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 .٤قد تفيد الدراسة الحالية في تقديم بعض الجوانب اإلجرائية لتطوير ب رامج إع داد معل م العل وم بم ا
يتماشى مع االتجاھات العالمية المعاصرة ويتوافق مع تطور منظومة التعليم والتعلم .
 .٥قد يفيد البرنامج اإللكتروني الحالي في التأكيد على ما يسمى بالجودة الشاملة في العملية التعليمي ة
والتي أصبحت مطلبا حيويا.
 .٦إعداد اختبار في التنور العلمي وبطاق ة مالحظ ة للمھ ارات التدريس ية االلكتروني ة ف ى العل وم ق د
يستفيد منھا بعض الباحثين ف ي مج ال تعل يم وتعل م العل وم ف ي إج راء بح وث مس تقبلية ،والعم ل عل ى
تط وير وإع داد اختب ارات للتن ور العلم ي والتكنول وجي ل دى الط الب والتالمي ذ بمختل ف المراح ل
الدراسية .أھمية إعادة النظر في برامج كليات التربية بما يسھم في تنمية التن ور العلم ي والتكنول وجي
لدى الطالب المعلمين .

فروض الدراسة :
 -١توجد فعالية للبرنامج اإللكتروني المقترح إلع داد معل م العل وم والمع د ف ي ض وء مع ايير الج ودة
الش املة ف ي تنمي ة التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم االبت دائي الفرق ة الثالث ة
بكليات التربية تخصص العلوم.
 -٢توجد فعالية للبرنامج اإللكتروني المقترح إلع داد معل م العل وم والمع د ف ي ض وء مع ايير الج ودة
الشاملة في تنمية مھارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم
االبتدائي الفرقة الثالثة بكليات التربية تخصص العلوم.
 -٣يوجد فرق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
ش عبة تعل يم ابت دائي عل وم قبلي ا ً وبع ديا ً ف ي ك ل بع د م ن أبع اد اختب ار التن ور العلم ي لص الح التطبي ق
البعدى.
 -٤يوجد فرق ذو دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
شعبة تعليم ابتدائي علوم قبليا ً وبعديا ً ف ي ك ل مھ ارة م ن مھ ارات بطاق ة مالحظ ة مھ ارات الت دريس
اإللكترونية فى العلوم لصالح التطبيق البعدى.
م نھج الدراس ة  :اس تخدم الباح ث الم نھج التجريب ي ذا المجموع ة الواح دة الت ى ق دم لھ ا البرن امج
المقترح والمعد في ضوء الجودة الشاملة و تم تطبيق األدوات عليھا قبليا ً وبعديا ً .

إجـراءات الدراسة :
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أوالً-:مراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة .
ثانيا-لإلجابة على الس ؤال األول  :تحدي د أبع اد التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين ش عبة التعل يم
االبتدائي تخصص علوم .
ثالثا ً -لإلجابة على السؤال الثانى  :تحديد مھ ارات الت دريس اإللكتروني ة المرتبط ة بمحت وى العل وم
بالمرحل ة االبتدائي ة و تحدي د بع ض المھ ارات التدريس ية االلكتروني ة الالزم ة ل دى الطال ب المعل م
والتي تتماشى مع طبيعة التط ور العلم ي والتكنول وجي وتحدي د قائم ة بتل ك المھ ارات وف ق الخط وات
الالزمة لذلك .
رابع ا ً  -لإلجاب ة عل ى الس ؤال الراب ع والخ امس  :تحدي د البرن امج اإللكترون ي المقت رح وتحدي د
محتواه في ضوء معايير الجودة الشاملة :
-١مراجع ة المع ايير القومي ة للتعل يم والخاص ة بمع ايير إع داد المعل م وك ذلك المع ايير المتعلق ة بم ادة
العلوم)المعايير القومية للتعليم -٢٠٠٣،المستويات المعياري ة لكلي ات التربي ة -٢٠٠٥،بع ض المع ايير
العالمية الخاصة بمادة العلوم ومعلم مادة العلوم وتكنولوجيا التعليم (  .ووضع قائم ة استرش ادية لبن اء
برنامج الكتروني إلعداد الطالب المعلم ) معلم العلوم بالمرحلة االبتدائية(.
-٢تحليل مقررات العلوم بالمرحلة االبتدائية )الرابع –الخامس -السادس( وذلك لتحديد مجاالت التنور
العلمي المتضمنة بھا ووضعھا ف ي قائم ة لالسترش اد بھ ا كمف اھيم عام ة عن د بن اء المحت وى العلم ي
للبرنامج االلكتروني المقترح .
-٣مراجعة أبعاد التنور العلمي وضع قائمة بأھم الموضوعات الالزمة لتنمية تل ك األبع اد الت ى يمك ن
تض مينھا بالبرن امج االلكترون ي المقت رح والت ى تتف ق وطبيع ة المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة
المطلوب تنميتھا ومادة العلوم وطبيعة المرحلة وكذا نظــم التعلم اإللكتروني.
-٤تحديد المھارات التدريسية اإللكترونية من خالل اإلطالع على بعض المعايير الخاصة بتكنولوجيا
التعليم الالزمة للطالب المعلم )معلم العلوم بالمرحلة االبتدائية ( وكذلك الدراسات التى تناول ت إع داد
الطالب المعلم ومھاراته التدريسية االلكترونية المرتبطة بتدريس محتوى مقررات العل وم بالص فوف)
الرابع -الخامس –السادس( االبتدائي.
-٥رب ط المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة بالمھ ارات التقليدي ة وبمج االت وأبع اد التن ور العلم ي
المتضمنة بمقررات العلوم بالصفوف )الرابع -الخامس -السادس ( االبتدائي.
 -٦ترجم ة المھ ارات التدريس ية اإللكتروني ة إل ى مواق ف تعليمي ة مص غرة )مھ ارات نظري ة (
والمھ ارات التطبيقي ة ي تم تض مينھا داخ ل محت وى البرن امج اإللكترون ي بش كل مب رمج وربطھ ا
بالمحتوى العلمي الخاص بھا.
-٧تنظيم البرنامج اإللكتروني المقترح بحيث يشمل على األجزاء التالية - :
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الج زء األول  :إع داد الب رامج اإللكتروني ة وف ق مع ايير الج ودة الش املة Preparation of e-
.program Interims
الج زء الث انى  :المحت وى العلم ى للبرن امج اإللكترون ى ف ى العل وم)مق رر ف ى الثقاف ة العلمي ة (
. Digital Content of E-Program in science
الجزء الثال ث  :الت دريب عل ى إع داد ال دروس والمق ررات إلكتروني ا ً Training Program of
. Preparation E-course
الجزء الرابع  :التدريب على استخدام األجھزة والتقنيات التعليمي ة Training Program for
Using Educational Technology
مع مراعاة تصميم البرنامج بأجزائه المختلفة وفق ا لألس س العلمي ة المتبع ة ف ي تص ميم الب رامج
االلكترونية متضمنا كافة العناص ر الرئيس ة والفرعي ة الت ى تش ملھا الب رامج اإللكتروني ة م ع بن اء ك ل
جزء طبقا لما وضع له من أھداف وما تضمنه من محتويات .
-٨عرض البرنامج اإللكتروني بصورته المبدئية على مجموعة من المحكمين إلقرار صالحيته ومن
ثم وضعه في صورته النھائية .
-٩صياغة البرن امج اإللكترون ي ف ي إط اره النظ ري الع ام ف ى س يناريو ت دريبي إلكترون ي يس تھدف
تعل م الطال ب المعل م م ن وحدات ه المص غرة  ،وتنفي ذ م ا ورد بھ ا عملي ا ً م ن خ الل مواق ف الت دريس
المصغر أو من خالل محاكاة بعض المواقف الخاص ة بت دريس مق ررات العل وم إلكتروني ا ً وك ذا رب ط
البرن امج إلكتروني ا ً بش بكة اإلنترن ت إلتاح ة الفرص ة لالس تزادة م ن المعلوم ات والت دريب عل ى
المھارات التكنولوجية .
-١٠عرض السيناريو التعليمي للبرنامج اإللكتروني على مجموع ة م ن الخب راء والمتخصص ين ف ي
مج ال ت دريس العل وم وك ذلك المھتم ين بتكنولوجي ا المعلوم ات م ع بطاق ة تق ويم البرن امج اإللكترون ي
المقترح إلقرار صالحيته ووضعه في صورتھا النھائية.
-١١تطبيق البرنامج اإللكتروني المقترح على عينة استطالعية للتأكد من سالمته من ناحي ة مراعات ه
للمعايير الخاصة بإنتاج البرامج اإللكترونية .
 -١٢بعد إقرار البرنامج اإللكتروني في صورته النھائية تم ربطه إلكترونيا ً باإلنترنت التعليمي
خامسا ً -لتحديد فعالية البرنامج االلكتروني قام الباحث ببناء أدوات الدراسة وتطبيقھا من خالل :
 -١بن اء بطاق ة مالحظ ة لمھ ارات الت دريس اإللكتروني ة ف ى العل وم :ت م إع داد البطاق ة م ن خ الل
تض مين بع ض البن ود الت ى تق يس م دى تمك ن الط الب المعلم ين بكلي ة التربي ة م ن بع ض المھ ارات
التدريسية اإللكترونية المرتبطة بمادة العلوم  ،وطبيعة التطبيقات اإللكترونية في التعليم واستخدامات
الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية اإللكترونية وخدمات ه ف ي الت دريس بالفص ول الدراس ية  ،وق ام الباح ث
بتصميم البطاقة وفقا لألساليب البحثية المتبعة في ذلك .
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 -٢بناء اختبار التنور العلمي :وذلك باإلطالع على ع دد م ن اختب ارات التن ور العلم ي الت ي أع دت
مسبقا ً في ھذا المجال وذلك لالستفادة منھا في التعرف على البن ود العام ة لھ ا وك ذا أس اليب الص ياغة
المختلفة ومن ثم بناء االختبار وضبطه وفق الشروط العلمية المتبعة في ذلك:
-٣عرض البطاق ة واالختب ار عل ى مجموع ة م ن المحكم ين المتخصص ين ف ي مج ال المن اھج وط رق
تدريس العلوم وعلم النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم.
-٤إجراء التعديالت بناء على أراء الخبراء والمحكمين
-٥تطبيق األدوات على عينة استطالعية لضبطھا والتأكد من صالحيتھا لالستخدام .
سادسا ً :تم تحديد عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم كمجموعة تجريبية
سابعا ً :لإلجابة على السؤال الثالث  :تم تطبيق أدوات الدراسة )بطاقة المالحظة للمھارات التدريسية
اإللكترونية في العلوم –اختبار التنور العلمي(على عينة الدراسة تطبيقا ً قبليا ً .
ثامنا ً :تم تطبيق البرنامج اإللكتروني المقترح على عينة الدراسة .
تاسعا ً :لإلجابة على السؤال السادس والسابع  :تم تطبيق أدوات الدراسة)بطاقة المالحظ ة للمھ ارات
التدريسية اإللكترونيةفى العلوم –اختبار التنور العلمي( تطبيقا ً بعديا ً على عينة الدراسة .
عاشــراً :تم رصد النتائج ومعالجتھا باألساليب اإلحصائية المناسبة والتوصل إلى نتائج الدراسة
حادى عشر :تقديم التوصيات والمقترحات.

نتائج الدراسة -:
 -١توجد فعالية للبرنامج اإللكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم والمعد في ض وء مع ايير الج ودة
الش املة ف ي تنمي ة التن ور العلم ي ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم االبت دائي الفرق ة الثالث ة
بكليات التربية تخصص العلوم.
 -٢توجد فعالية للبرنامج اإللكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم والمعد في ض وء مع ايير الج ودة
الش املة ف ي تنمي ة مھ ارات ت دريس العل وم االلكتروني ة ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم
االبتدائي الفرقة الثالثة بكليات التربية تخصص العلوم.
-٣يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
شعبة تعليم ابتدائي علوم قبلي ا ً وبع ديا ً ف ي ك ل بع د م ن أبع اد اختب ار التن ور العلم ي لص الح التطبي ق
البعدى.
 -٤يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة
شعبة تعليم ابتدائي علوم قبليا ً وبعديا ً ف ي ك ل مھ ارة م ن مھ ارات بطاق ة مالحظ ة مھ ارات الت دريس
اإللكترونية لصالح التطبيق البعدى .

التوصيات -:
في ضوء النتائج التى تم التوصل اليھا يوصى الباحث بما يلى :
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 .١ال ربط ب ين المق رارات التخصص ية الت ى يدرس ھا الطال ب المعل م تخص ص العل وم ف ى مرحل ة
اإلعداد وبين المواد التى سيقوم بتدريسھا بعد التخرج وإجراء التكامل بينھم .
 .٢ضرورة تحويل المقررات التقليدية إلى مقررات إلكترونية .
 .٣إنشاء وحدة للتعليم االلكترونى تق وم بت دريب الق ائمين عل ى ب رامج إع داد المعل م عل ى تكنولوجي ا
التعليم االلكترونى .
ً
 .٤تحديث المحتويات التعليمية ببرامج إعداد المعلم وتنظيمھا وفقا لالتجاھات العالمية .
 .٥استحداث مقرارات تعليمي ة للثقاف ة العلمي ة تھ تم بع رض المس تحدثات العلمي ة وت دريب الط الب
المعلمين على اكتسابھا والتفاعل معھا .
 .٦االھتمام بدمج أبعاد ومجاالت التنور العلمى ببرامج إعداد معلم العلوم .
 .٧تحديث برامج إعداد معلم العلوم وتطويرھا تبعا ً لالتجاھ ات العالمي ة والمحلي ة وتنظ يم الجوان ب
المختلفة لالعداد فى ضوء المعايير والمستويات المعيارية .
 .٨ضرورة لفت انتباه الطالب المعلمين والقائمين على ب رامج إع داد المعل م بأھمي ة الج ودة الش املة
وضرورة تحقيقھا .
 .٩ضرورة االھتمام باستخدام التعليم اإللكترونى من خ الل برامج ه المعتم دة عل ى اإلنترن ت وغي ر
المعتمدة فى تنمية األبعاد المختلفة للتنور العلمى .
تنمي ة المھ ارات المختلف ة للط الب المعلم ين
.١٠
فى استخدام مصادر التعلم اإللكترونية في تنمية الجوانب المختلفة ألبعاد التنور العلمي .
ضرورة انشاء ھيئ ات اعتم اد لب رامج إع داد
.١١
المعلمين تقوم على متابعة برامج اإلعداد وفقا ً ألسس علمية ومتضامنة مع االتجاھات العالمي ة وع دم
منح االعتماد إال بعد التأكد من توافق برامج إعداد المعلم مع االتجاھات العالمية لبرامج اإلعداد .
ض رورة ت دريب الط الب المعلم ين عل ى
.١٢
استخدام الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية فى عملية التدريس بالفصول الدراسية .
.١٣
تدريب الطالب المعلمين على تصميم وإنت اج
الدروس اإللكترونية باستخدام البرامج اإللكترونية .
تنمي ة مھ ارات الط الب المعلم ين عل ى
.١٤
استخدام الخدمات التعليمية لإلنترنت واالستفادة من االمكانات المتاحة
لفت انتباه القائمين على برامج إع داد الطال ب
.١٥
المعلم بضرورة استخدام البرامج اإللكترونية فى تنمية المھارات التدريسية لدى الطالب المعلمين .
.١٦
االھتم ام باس تخدام تكنولوجي ا التعل يم
اإللكترونى في برامج إعداد الطالب المعلمين .
االھتم ام ببن اء ب رامج االلكتروني ة ف ى ض وء
.١٧
معايير الجودة الشاملة لمختلف جوانب اإلعداد للطالب المعلمين .
ترجمة المعايير الخاصة بالجودة الشاملة إل ى
.١٨
برامج تعليمية وتضمينھا ببرامج إعداد الطالب المعلمين .
.١٩
توجي ه أنظ ار الق ائمين عل ى ب رامج إع داد
المعلم بضرورة ت دريب الط الب المعلم ين عل ى التعام ل م ع كاف ة األنظم ة التعليمي ة المس تحدثة مث ل
)الفصول اإللكترونية-المدرسة اإللكترونية –التعلم عن بعد ( .
ض رورة تض مين المس تحدثات التكنولوجي ة
.٢٠
فى برامج إعداد المعلم وتدريب الطالب المعلمين على التفاعل وإتقان المھارات اإللكترونية الالزم ة
للتعامل مع تلك المستحدثات .
المقترحات -:
استكماالً لما قام به الباحث يقترح الباحث إجراء بعض الدراسات والتى منھا .
-١التعرف على فعالية البرامج اإللكترونية المعد في ضوء الجودة الشاملة فى تنمية :
االتجاھات العلمية -الوعي العلمي -الثقافة العلمية التكنولوجية -الفھم العلمي
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التنور البيئي -التنور الصحي .
-٢أثر برنامج إلكتروني مقترح قائم على المستحدثات العلمية فى تنمية :
مھ ارات اتخ اذ الق رارات العلمي ة -ال وعي البيئ ي -مھ ارات ت دريس العل وم -الح ل االبتك ارى
للمشكالت .
-٣فعالية وحدة مقترحة مبرمجة على االنترنت فى تنمية :
مھارات التعامل مع اإلنترنت -االتجاھات اإليجابية الستخدام اإلنترنت في التدريس
وخفض القلق من استخدام االنترنت
-٤فاعلية تدريس العلوم باستخدام المستحدثات التكنولوجية في تنمية :
االتجاھات اإليجابية نحو استخدام التكنولوجيا فى التدريس -ال وعي بالمس تحدثات التكنولوجي ة -
مھارات تصميم الدروس الكترونيا ً -مھارة التعامل مع المستحدثات التكنولوجية .
-٥فاعلية استخدام الكتاب اإللكتروني في تدريس مقرر مقت رح ع ن التربي ة البيئي ة وأث ره عل ى تنمي ة
االتجاھات والقيم البيئية لدى الطالب المعلمين .
-٦إج راء دراس ة تقويمي ة ع ن كف اءة اس تخدام األنم اط التعليمي ة المس تحدثة )المدرس ة اإللكتروني ة-
المقررات اإللكترونية ( في عالج بعض مشكالت النظم التعليمية التقليدية .
-٧إج راء دراس ة للمقارن ة ب ين نم اذج التعل يم اإللكترون ي المختلف ة وإمكان ات تطبيقھ ا ف ي الجامع ات
العربية .
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 .١إب راھيم الف ار ،س عاد ش اھين )” .(٢٠٠١المدرس ة اإللكتروني ة رؤى جدي دة لجي ل جدي د“ ،الم ؤتمر
العلمى السنوى الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،مجلة تكنولوجيا التعليم.
 .٢إب راھيم ب ن عب دﷲ المحيس ن ) : (٢٠٠٢التعل يم اإللكترون ي ...ت رف أم ض رورة...؟! ورق ة عم ل
مقدمة لندوة مدرسة المستقبل كلية التربية  -جامعة الملك س عود ف ي الفت رة م ن ١٧-١٦
شعبان  ١٤٢٣الموافق . ٢٣-٢٢
 .٣إبراھيم محمد عبد الم نعم ) : (٢٠٠٣التعل يم اإللكترون ى ف ى ال دول النامي ة  :الن دوة االقليمي ة ح ول
توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت فى التعليم  ،ص ٢
 .٤إبراھيم يوسف محمد محمود ) : (٢٠٠٢تقويم برامج الوسائط المتعددة التعليمي ة المقدم ة لتالمي ذ
المرحلة االبتدائي ة بم دارس التعل يم الع ام ف ى ض وء المع ايير التربوي ة والفني ة ،رس الة
ماجستير غير منشورة كلية التربية بالقاھرة  ،جامعة االزھر
 .٥أحمد إبراھيم أحمد ) (٢٠٠٢معايير جودة االدارة التعليمي ة والمدرس ية  ،الم ؤتمر العلم ى الس ابع ،
جودة التعليم فى المدرسة المصرية  ،التحديات –المعايير-الف رص  ،م ن  ٢٩-٢٨ابري ل
 ،ص ص ٩٠-٤٨
 .٦أحمد إسماعيل حجى ) :(٢٠٠٥مشروع تطوير كليات التربية  ،القاھرة سبتمبر .
 .٧أحمد سالم ) (٢٠٠٤تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكترونى  ،الرياض  ،مكتبة الرشد
 .٨أحم د س يد مص طفى ) (١٩٩٧ادارة الج ودة الش املة ف ى التعل يم الج امعى لمواجھ ة تح ديات الق رن
الح ادى والعش رين ،الم ؤتمر العلم ى الث انى  :ادارة الج ودة الش املة ف ى تط وير التعل يم
الجامعى  ،كلية التجارة ببنھا  ،جامعة بنھا  ،من  ١٢-١١مايو  ،ص ص ٣٧١-٣٦٨
 .٩أحم د عب د ال رحمن النج دي واخ رون )٢٠٠٢م( :ت دريس العل وم ف ي الع الم المعاص ر -الم دخل ف ي
تدريس العلوم ،سلسلة المراج ع ف ي التربي ة وعل م ال نفس ،الكت اب الراب ع ،الق اھرة  ،دار
الفكر العربي.
 .١٠أحمد على حسين الجمل ) (٢٠٠٥تحديات استخدام التعلم االلكترونى بشكل متكامل فى المدارس
المص رية  ،الجمعي ة العربي ة لتكنولوجي ا التربي ة  ،تكنولوجي ا التربي ة  ،معھ د الدراس ات
التربوية  ،جامعة القاھرة  ،ص ص ٢٩-١٣
 .١١أحم د فتح ى الص واف ) (٢٠٠٠اث ر نمذج ة مھ ارات تش غيل االجھ زة التعليمي ة باس تخدام نظ ام
التوجيه الكمبيوترى على مستوى االداء المھارى والتحصيل المعرفى للط الب المن دفعيين
والمترويين بكليات التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة االزھر .كلي ة التربي ة
،
 .١٢أحمد فخرى الھياجنة ) : (٢٠٠٥دور نظ م التعل يم االلكترون ى ف ى معالج ة اش كاليات التعل يم ف ى
المنظمة العربي ة  ،م ؤتمر االطف ال والش باب ف ى م دن الش رق االوس ط وش مال افريقي ا ،
التصدى لتحديات التعليم  ،دبى  ١٨-١٦ ،مايو  ،ص ص ٢٤-٩
 .١٣أحمد مختار سليمان شبارة ) : (١٩٩٦برامج اعداد معلمى البيولوجيا بكليات التربي ة بالجامع ات
العربي ة ف ى ض وء مش روع اليونس كو ) ٢٠٠٠التثقي ف العلم ى والتكنول وجى للجمي ع (
دراسة تحليلية مقارنة ،المؤتمر السنوى الثالث عشر لقسم اصول التربي ة  ،دور التربي ة
فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،من  ٢٥-٢٤ديسمبر  ،جامعة المنص ورة كلي ة التربي ة
بالمنصورة  ،ص ٣٩٨
 (١٩٩٨) .............................. .١٤فاعلية برنامج قائم على مدخل التحليل االخالقى ف ى تنمي ة
فھ م معلم ى البولوجي ا ف ى اثن اء الخدم ة ل بعض القض ايا البيواخالقي ة واتجاھ اتھم نحوھ ا
،الم ؤتمر العلم ى الث انى  ،اع داد معل م العل وم للق رن الح ادى والعش رين  ،الجمعي ة
المص رية للتربي ة العلمي ة  ،مرك ز تط وير ت دريس العل وم  ،جامع ة ع ين ش مس ،المجل د
االلول  ،من  ٥-٢اغسطس  ،ص ص ٥٥-١
 .١٥إحس ان خلي ل األغ ا ،جم ال عب د رب ه الزع انين )٢٠٠٠م(" :م دى ت وافر بع ض عناص ر التن ور
العلم ي ف ي كت ب العل وم للمرحل ة االبتدائي ة" ،الم ؤتمر العلم ي الراب ع -التربي ة العلمي ة
٢١٥
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للجمي ع٣١ ،يولي و٣ -أغس طس ،القري ة الرياض ية باإلس ماعيلية ،المجل د األول ،ص
ص.٢٠١ -١٦٣
 .١٦إريك ھوليسينجر) :(١٩٩٥كيف تعمل الوسائط المتعددة  ،ترجم ة مرك ز التعري ب والترجم ة ،
الدار العربية للعلوم  ،لبنان  ،بيروت ،ص ص . ٧٠ - ٦٠
 .١٧أس ماء محم د حس ن ) : (٢٠٠٦فعالي ـة بع ـض األنشط ـة القرائي ـة اإلث ـرائية ف ـي تنمي ة الثقاف ة
البيولوجية واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب المرحلة الثانوية ،رس الة ماجس تير غي ر
منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة الزقازيق
 .١٨أفك ار محم د حس ن الس الم ) (٢٠٠٠ت دريب المعلم ين ف ى المدرس ة الحديث ة ،مجل ة التربي ة ،
العدد ، ١٣٢مجلة محكمة تص در ع ن اللجن ة الوطني ة القطري ة للتربي ة والثقاف ة والعل وم ،
ص ص ١٣٠-١١٩
 .١٩أمال حس ين خلي ل ) (٢٠٠٦برن امج مقت رح لتفعي ل دور التكنولوجي ا الحديث ة ف ى منظوم ة اع داد
الطال ب المعل م للتربي ة الموس يقية بكلي ات التربي ة النوعي ة  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج
وطرق التدريس  ،دراسات فى المناھج وطرق التدريس  ،العدد  ١١٠مارس  ،ص -١٥
٧٩
 .٢٠أمام مختار حميد ) : (٢٠٠٠مھارات التدريس  ،ط ، ١القاھرة  ،مكتبة زھراء الش رق للنش ر ،
ص ١٢
 .٢١امل نص ر ال دين س ليمان ) : (٢٠٠٥تنمي ة مھ ارات اس تخدام الحاس ب االل ى ل دى ط الب الفرق ة
الرابع ة بقس م تكنولوجي ا التعل يم بكلي ات التربي ة النوعي ة  ،الجمعي ة العربي ة لتكنولوجي ا
التربية  ،تكنولوجيا التربية  ،معھد الدراسات التربوية  ،جامعة القاھرة  ،ص ٣٢
 .٢٢أميل فھمى حنا شنودة ) (٢٠٠٥مقي اس وطن ى لج ودة كلي ات التربي ة  ،الم ؤتمر الس نوى الثال ث
عشر  ،االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية  ،من  ٣٠-٢٩ين اير  ،بن ى س ويف
 ،كلية التربية  ،الجمعية المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية  ،ص ١٢
 .٢٣إيم ان ص الح ال دين)  :( ١٩٩٨فاعلي ة بع ض المتغي رات البنائي ة ف ى انت اج ب رامج الكمبي وتر
التعليمية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية جامعة حلوان.ص ١٣٠
 .٢٤ايم ان محم د الغ راب ) (٢٠٠٣ال تعلم اإللكترون ى  :م دخل ال ى الت دريب غي ر التقلي دى  ،بح وث
ودراس ات المنظم ة العربي ة للتنمي ة االداري ة  ،االكاديمي ة العربي ة للعل وم والتكنولوجي ا ،
القاھرة  ،ص ٢٥
 .٢٥إيمان محمد الرويثي )  ( ٢٠٠١تص ور مقت رح لتض من أبع اد التن ور التقن ي ف ي محت وي من اھج
الفيزياء بالمرحلة الثانوي ة للبن ات ف ي المملك ة العربي ة الس عودية  ،رس الة ماجس تير غي ر
منشور ،كلية البنات  ،السعودية
 .٢٦الندوة العلمية االولى للتعليم االلكتروني) :(٢٠٠٣مدارس الملك فيصل  ،الرياض  ،م ن ٢٣-٢١
ابريل .
 .٢٧الس يد عل ى ش ھدة ) (٢٠٠٢ت دريس من اھج العل وم  ،الج زء الث انى  ،كلي ة التربي ة –جامع ة
الزقازيق –قسم المناھج وطرق التدريس
 .٢٨السيدة زين ب اب راھم الدس وقى ) :(٢٠٠٥أث ر اس تخدام بع ض اس تراتيجيات الت دريس ب الكمبيوتر
التعليمى لدى بعض ط الب كلي ة التربي ة باس يوط عل ى االحتف اظ واالتج اه نح و الكمبي وتر
،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة اسيوط
 .٢٩ليسيل تروبريدج ،رودجر بايبي ،جانيت بوي ل) :(٢٠٠٤ت دريس العل وم ف ي الم دارس الثانوي ة
)اس تراتيجيات تط وير الثقاف ة العلمي ة( ،ترجم ة :محم د جم ال ال دين ،عب د الم نعم أحم د
حس ن ،ن ادر عب د العزي ز الس نھوري ،حس ن حام د تراب،اإلم ارات العربي ة المتح دة ،دار
الكتاب الجامعي.
 .٣٠الصافى يوسف شحاته الجھمى ) :(٢٠٠٥فعالي ة برن امج باس تخدام اس لوب الت دريس المص غر عل ى
تنمية كفاءات التدريس وتحقيق متطلبات ج ودة المعل م ل دى ط الب كلي ة التعل يم الص ناعى
بالسويس  ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كلية التعليم الصناعى بالسويس  ،جامعة قناة السويس.
٢١٦
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.٣١

الغريب زاھر اسماعيل ) : (٢٠٠٥خطة استراتيجية لتطوير منظوم ة التعل يم الج امعى باس تخدام
تكنولوجيا التعليم االلكترونى ،ا لمؤتمر القومى السنوى الثانى عشر )العرب ى الراب ع( لمرك ز
تطوير التعليم الجامعى  ،تطوير اداء الجامعات العربية فى ضوء معايير الجودة الش املة ونظ م
االعتماد ،مركز تطوير التعليم الجامعى  ،جامعة عين شمس  ،من  ١٩-١٨ديسمبر  ،ص ١٨٧

.٣٢

.٣٣
.٣٤

.٣٥
.٣٦
.٣٧
.٣٨
.٣٩

.٤٠

.٤١
.٤٢

.٤٣

ب و جالل ة ص بحى الھوي دى ) (٢٠٠٤تقي يم من اھج العل وم للص فين االول والث انى م ن المرحل ة
االولى ف ى دول ة االم ارات العربي ة المتح دة ف ى ض وء المع ايير العالمي ة لمن اھج العل وم .
مجلة القراءة والمعرفة  ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  ،كلية التربي ة جامع ة ع ين
شمس  ،العدد ٣٨
توفيق محمد عبد المحس ن ) : (١٩٩٧تص ميم االداء –ماخ ل جدي دة-لع الم جدي د  ،الق اھرة  ،دار
النھضة العربية  ،ص ١٨
جبر محمد داود الجبر ) : (٢٠٠٥دراسة تحليلية لمحتوى كتب العل وم للص ف الس ادس االبت دائى
بالمملك ة العربي ة الس عودية ف ى ض وء مع ايير ت دريس العل وم  ،الم ؤتمر العلم ى الس ابع
عش ر  ،المجل د الثال ث ،من اھج التعل يم والمس تويات المعياري ة  ،الجمعي ة المص رية
للمناھج وطرق التدريس  ،دار الضيافة –جامعة عين ش مس  ٢٧-٢٦ ،يولي و ،ص ص ،
٩٠٤-٨٨٣
جبريل حسن العريشى وھند العروان ) (٢٠٠٦الدور المعلوماتى لعضو ھيئة التدريس ف ى البيئ ة
االكاديمي ة  ،الم ؤتمر ال دولي لل تعلم ع ن بع د )، (ICODE 2006جامع ة الس لطان
قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس ٢٠٠٦
جم ال مص طفى عب د ال رحمن الش رقاوى ) (٢٠٠٥تنمي ة مف اھيم التعل يم وال تعلم االلكترون ى
ومھاراته لدى طالب كلية التربية بسلطنة عمان  ،مجلة كلية التربية  ،جامع ة المنص ورة
 ،العدد  ، ٥٨الجزء الثانى  ،ص ص ٢٥٤-٢١٦
جمھورية مص ر العربي ة  :وزارة التربي ة والتعل يم  ،مش روع إع داد المع ايير القومي ة للتعل يم ف ي
مصر ٢٠٠٣
جمھوري ة مص ر العربي ة  :وزارة التعل يم الع الي ،مش روع تط وير كلي ات التربي ة  ،المس تويات
المعيارية  ،القاھرة سبتمبر ٢٠٠٥
حس ام ال دين محم د م ازن ) (٢٠٠٣نم وذج مقت رح لمنظوم ة البح ث الترب وى ف ى ض وء مع ايير
ومتطلب ات الج ودة الش املة واحتياج ات الم واطن العرب ى المعاص ر "رؤي ة مس تقبلية "
الم ؤتمر العلم ى الخ امس عش ر  ،من اھج التعل يم واالع داد للحي اة المعاص رة  ،الجمعي ة
المصرية للمناھج وط رق الت دريس  ،دار الض يافة جامع ة ع ين ش مس  ،المجل د االول ى ،
ص ٣٢
 (٢٠٠٤) ...............الحاجة ال ى ب رامج ف ى الثقاف ة العلمي ة االلكتروني ة لنش ر ال وعى العلم ى
نحو التكنولوجيا للطفل العربى رؤية مستقبلية  ،الم ؤتمر العلم ى الث امن  ،االبع اد الغائب ة
فى مناھج العلوم بالوطن العربى ،فندق المرجان  ،فايد االسماعيلية  ،من  ٢٨-٢٥يوليو
 ،الجمعية المصرية للتربية العلمي ة  ،مرك و تط وير ت دريس العل وم  ،المجل د االول  ،ص
ص ١٥٨-١٣٣
 :(٢٠٠٤) .........مناھجن ا التعليمي ة وتكنولوجي ا التعل يم االلكترون ى والش بكى لبن اء مجنم ع
المعلوماتي ة –رؤي ة مس تقبلية  ،الم ؤتمر العلم ى الس ادس عش ر تك وين المعل م  ،كلي ة
التربية  ،جامعة عين شمس  ،من  ٢٢-٢١يوليو  ،ص . ١٨
 (٢٠٠٤) ..............اع داد المعل م ف ى مص ر .....ال ى اي ن  :الواق ع الح الى الع داد المعل م :
المش كالت والحل ول والمقترح ات  ،الم ؤتمر العلمٮالس ادس عش ر  ،تك وين المعل م ،
الجمعي ة المص رية للمن اھج  ،دار الض يافة –جامع ة ع ين ش مس  ٢٢-٢١ ،يولي و  ،ص
ص ٥٥-١٧
 :٢٠٠٥ ) ..............الجامع ات االفتراض ية وآف اق التعل يم ع ن بع د لبن اء مجتم ع المعرف ة
والتكنولوجيا العربى طبقا لمستويات معياري ة مقترح ة للتعل يم  ،الم ؤتمر العلم ى الس ابع
٢١٧
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عشر ،مناھج التعليم والمستويات المعيارية  ،المجلد االول  ،الجمعية المص رية للمن اھج
وط رق الت دريس  ،دار الض يافة –جامع ة ع ين ش مس  ٢٧-٢٦ ،يولي و ٢٠٠٥م،ص ص
٤٩-١
 : (٢٠٠٥) .............التربي ة العلمي ة لتعل يم مھ ارات التفكي ر المعرفي ة وف وق المعرفي ة ف ى
عصر تكنولوجيا المعرفة  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،الم ؤتمر العلم ى التاس ع ،
معوقات التربية العلمي ة ف ى ال وطن العرب ى –التش خيص والحل ول  ،المجل د االول  ،م ن
 ٣١يوليو  ٣-اغسطس  ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس  ،ص ١٩
حسام عبد الحميد ،امال ربيع :٢٠٠٤، ،التعلم االلكترون ى ومتطلب ات تطبيق ه ف ى التعل يم رؤي ة
مس تقبلية لتط وير التعل يم الع الى  ،الم ؤتمر العلم ى الث امن  ،االبع اد الغائب ة ف ى من اھج
العل وم ب الوطن العرب ى  ،المجل د االول  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،فن دق
المرجان باالسماعيلية من -٢٨-٢٥يوليو ،٢٠٠٤ص ص (١٣١-١٠٥
حس ن حس ين زيت ون ) (٢٠٠١مھ ارات الت دريس  ،رؤي ة ف ى تنفي ذ الت دريس  ،سلس لة اص ول
التدريس  ،الكتاب الثالث  ،الطبعة االولى  ،عالم الكتب  ،القاھرة  ،ص ص ١٥-٤
حس ين بش ير محم ود)  :( ٢٠٠٤اتجاھ ات معاص رة ف ى اع داد المعل م وتنميت ه مھني ا  ،الم ؤتمر
العلمى السادس عشر  ،تكوين المعل م  ،المجل د االول  ،دار اض يافة –ع ين ش مس -٢١
 ٢٢يوليو  ٢٠٠٤ص ص ٦٤-٥٧
 (٢٠٠٥) ...................ح ول المس تويات المعياري ة القومي ة للم نھج ون واتج التعل يم ، ،
الم ؤتمر العلم ى الس ابع عش ر  ،المجل د األول  ،من اھج التعل يم والمس تويات المعياري ة ،
الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،دار الضيافة –جامعة عين ش مس ٢٧-٢٦ ،
يوليو ٢٠٠٥م ص ص ٢٨٨-٢٨١
حمد ابرھيم عضابى ) : (٢٠٠٤مميزات نظام التعلم االلكترونى  .جامعة الحدي دة  .ش بكة ال تعلم
االلكترونى  ،متوفر على الموقع www.odhabi.net
خال د خم يس الس ر ) : (٢٠٠٤النم وذج التك املى ف ى برن امج تك وين المعل م للج انبين االك اديمى
والتربوى  ،الم ؤتمر العلم ى الس ادس عش ر تك وين المعل م  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج
وط رق الت دريس  ، ٢١دار الض يافة –جامع ة ع ين ش مس  ،المجل د الث انى  ٢٢-يولي و
 ،٢٠٠٤ص ٧٣١
خالد ص الح عل ى الب از ) (٢٠٠٥تط وير م نھج العل وم بالمرحل ة االعدادي ة ب البحرين ف ى ض وء
مع ايير تعل يم العل وم  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،الم ؤتمر العلم ى التاس ع ،
معوقات التربي ة العلمي ة ف ى ال وطن العرب ى "التش خيص والحل ول " باالس ماعيلية  ،م ن
-٣١يوليو  ٣-اغسطس  ،ص ص ١٣٦-١١١
خالد عبد العزيز الفليج ) : (٢٠٠٤التعليم االلكترونى  .اللقاء الثانى لتقنية المعلومات واالتصال
فى التعليم  .جدة  .مركز التقنيات التربوية
خالد محمود زغلول) : (٢٠٠٠أثر العالقات البنائية في برامج الكمبيوتر متعددة الوس ائل عل ى
التحص يل ف ي م ادة الكمبي وتر  ،رس الة دكت وراه غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة
حلوان  ،٢٠٠٠ ،ص . ٧٤
خديجة ھاشم  ،إبراھيم المحيس ن ) (٢٠٠٢المدرس ة اإللكتروني ة  :مدرس ة المس تقبل " دراس ة
في المفاھيم والنماذج "ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل المنعقدة في الفت رة م ن
١٤٢٣/٨/١٧ - ١٦ھـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/٢٣ - ٢٢ :م
خليل يوسف الخليلى وآخرون ) :(١٩٩٦ت دريس العل وم ف ى مراح ل التعل يم الع ام  ،االم ارات
العربية المتحدة  ،دبى  ،دار القلم  ،ص ٦٠
خليل رض وان س ليمان ) (٢٠٠٠برن امج ت دريبى لتنمي ة المھ ارات التدريس ية والتجاھ ات
نح و مھن ة الت دريس لمعلم ى العل وم غي ر الم ؤھلين تربوي ا واث ره عل ى تحص يل تالمي ذھم
واتجاھاتھم نحو مادة العلوم  ،المؤتمر العلمى الرابع  ،التربية العلمية للجمي ع  ،الجمعي ة
٢١٨
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المص رية للتربي ة العلمي ة  ،المجل د االول  ،االس ماعلية  ٣١يولي و ٣-٣١اغس طس  ،ص
ص ٢٨٨-٢٥٥
دونا أتشايلد ومارفين سزون وفلورينا مكينزى ) (١٩٩٩اعداد الطالب للقرن الحادى والعشرين
 ،الطبع ة االول ى  ،ترجم ة الس يد محم د دع دور وإب راھيم رزق وح ش  ،ع الم الكت ب
للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاھرة  ، ،ص ص ٦٨-٥٩
ديان بوك ودريك جريجر ) (١٩٩٥الجودة فى العمل دليلك الشخصى لتاس يس وتطبي ق مع ايير
الجودة الكلية  ،ترجمة سامى حسن الفرس وناصر محمد الع ديلى  ،الس عودية  ،الري اض
 ،دار افاق االبداع للنشر واالعالم  ،ص ١١
رؤف عزمى توفيق ) (٢٠٠١فعالي ة برن امج مقت رح الكس اب المعلم ين ومتخصص ى تكنولوجي ا
التعل يم مھ ارات اس تخدام وص يانة وتص ميم وانت اج دروس ل بعض االجھ زة التعليمي ة
باستخدام مؤتمرات الفيديو  ،المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية بالق اھرة  ،ابري ل
 ،ص ص ٩٢٧-٨٨٧
راشد الخياض ) (٢٠٠٣تط وير من اھج العل وم بالمرحل ة االبتدائي ة بالمملك ة العربي ة الس عودية
فى ضوء االتجاھات العالمية الحديثة  ،الرياض  ،دار عالم الكتب .
رج ب الس يد الميھ ى) : ( ٢٠٠٢فعالي ة اس تراتيجة مقترح ة لتجھي ز المعلوم ات ف ى ت دريس
المستحدثات البيولوجية لدى طلبة كليات التربي ة ) تخص ص عل وم ( ذوى أس اليب ال تعلم
المختلفة ،مجلة التربية العلمية ،المجلد) ا(  ،العدد الثانى ص ص ١٢٣-٩٦
رضا عبده القاضى وخالد زغلول ) :(٢٠٠٢الكمبيوتر بين النظرية والتطبي ق  ،كلي ة التربي ة ،
جامعة حلوان  ،ص ٢٧٩
رضا مسعد السعيد عصر ) (٢٠٠٤اسليب توظيف تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص ال ف ى تط وير
اداء المعلمين بمراحل التعليم العام من واقع بعض الخبرات العالمية المعاصرة ،ا لم ؤتمر
العلمى السادس عشر " تكوين المعلم " للجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ٢١
 ،دار الضيافة –جامعة عين شمس  ،المجلدالثانى  ٢٢-يوليو  ،ص ص ١٠١٤-١٠٠١
 : (٢٠٠٥ ) ....................متطلب ات تفعي ل المس تويات المعياري ة داخ ل المدرس ة المص رية
تس اؤالت اساس ية  ،الم ؤتمر العلم ى الس ابع عش ر  ،المجل د األول  ،من اھج التعل يم
والمس تويات المعياري ة  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق الت دريس  ،دار الض يافة –
جامعة عين شمس  ٢٧-٢٦ ،يوليو  ،ص ص ١١٤-١١٣
رشدى فام منصور) :(١٩٩٧حجم التاثير المكمل للداللة االحصائية ،المجلة المصرية للدراسات
النفسية ،المجلد السابع،العدد العاشر،ص ص٧٥-٥٧
ريما سعد الجرف ) :(٢٠٠١المقرر االلكترونى  ،المؤتمر العلمى الثالث عشر  ،مناھج التعليم
والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة  ،الجمعية المصرية للمن اھج وط رق الت دريس
 ،درار الضيافة عين شمس  ،من  ٢٥-٢٤يوليو  ،المجلد االول  ،ص ص ٢٢٠-١٩٥،
 : (٢٠٠١) ...............متطلب ات االنتق ال م ن التعل يم التقلي دى إل ى التعل يم اإللكترون ى ،
الم ؤتمر العلم ى الثال ث عش ر  ، ،من اھج التعل يم والث ورة المعرفي ة والتكنولوجي ة
المعاص رة  ،م ن  ٢٥-٢٤يولي و  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة ع ين ش مس  ،ص ص -١٥٧
١٥٨
زھير ناجي خليف ) : (٢٠٠٦استخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوس ائل التعليمي ة ،البح ث
مق دم للمش اركة ف ي م ؤتمر العملي ة التعليمي ة ف ي عص ر االنترن ت  ،جامع ة النج اح
الوطنية -نابلس – فلسطين ٢٠٠١ / ٥ /١٠ -٩ ،
زينب شحاتة مھران ) :(٢٠٠٧تكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم من منظور الثقاف ة العلمي ة
 ،الثقافة العلمية واستشراف المستقبل  ،المح ور الث انى ،الكتاب ة العلمي ة لالطف ال م ن أج ل
خلق أجيال تھتم بالعلم والتكنولوجيا  ،الكتاب العربى  ،الكتاب السابع والستون  ،يناير ،
ص ١٠٦
٢١٩
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زين ب محم د أم ين) : (٢٠٠٠إش كاليات ح ول تكنولوجي ا التعل يم  ،المني ا  ،دار الھ دى للنش ر
والتوزيع  ،ص.١٦١
 ...........وماھر اسماعيل ص برى ) :(٢٠٠٦مش روع تنمي ة مھ ارات أعض اء ھيئ ة الت دريس
ومع اونيھم بجامع ة بنھ ا ف ي مج ال التكنولوجي ا الحديث ة لع رض وإنت اج الم واد التعليمي ة
) (BEN2الجلسة الرابع ة :مس تحدثات تكنولوجي ا التعل يم وتطبيقاتھ ا ف ي ط رق وأس اليب
التعليم الجامعي  ، .جامعة بنھا  ،كلية التربية .
س عد خليف ة عب د الك ريم ) (١٩٩٩اث ر اس تخدام االنترن ت عل ى تنمي ة مھ ارات االتص ال العلم ى
االلكترونى لدى معلمى العلوم والرياضيات  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة اس يوط  ،الع دد
 ، ١٥الجزء الثانى .
" :(٢٠٠٣) .....................فعالي ة برن امج مقت رح ف ي تعل يم بع ض موض وعات وقض ايا
الھندسة الوراثي ة واالستنس اخ المثي رة للج دل ف ي تنمي ة التحص يل والتفكي ر الناق د وبع ض
القيم المرتبطة بأخالقيات علم األحياء لدى الطلبة الھواة بالمرحل ة الثانوي ة العام ة بس لطنة
عمان" ،المؤتمر العلم ي الس ابع للجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة :نح و تربي ة علمي ة
أفضل٣٠ -٢٧ ،يوليو ،فن دق المرج ان -فاي د ،اإلس ماعيلية ،المجل د األول ،ص ص-١١٥
.١٧٠
 : (٢٠٠٦) .................القضايا النظرية المستجدة فى مجاالت التعليم والتعلم عن بعد وكيفية
توظيف بعضھا فى اثراء النظام التعليمى بسلطنة عمان  ،المؤتمر الدولي للتعلم ع ن بع د
)، (ICODE 2006جامعة السلطان قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس .
سعيد أحمد سليمان) : (٢٠٠٦معايير لجودة في أداء المعلم ،في" الجودة الشاملة في التعليم –
األس س والتطبيق ات" ،تحري ر رش دي أحم د طعيم ة ،دار المس يرة للنش ر والتوزي ع
والطباعة ،عمان األردن
سالم سيد أحمد ،خالد بن فھ د الح ذيفى)  :( ٢٠٠١أث ر اس تخدام الحاس ب األل ى ف ى تعل يم العل وم
عل ى التحص يل واالتج اه نح و العل م واالس تدالل المنطق ى لتالمي ذ الص ف األول المتوس ط
لمدينة الرياض للملكة العربية السعودية ،مجل ة البح ث ف ى التربي ة وعل م ال نفس ،المجل د
الخامس عشر العدد الرابع .ص ص٣٦٧-٣٢٥
سالم سيداحمد ) : (٢٠٠١قرءات فى الثقافة العلمية  ،المنيا  ،كلية التربية  /،جامعة المنيا
سالمة عبد العظيم حسين ) (٢٠٠٢تحسين جودة االدارة المدرسية ف ى مص ر  :تص ور مس تقبلى
 ،المؤتمر العلمى السابع  ،جودة التعليم فى المدرسة المص رية  ،التح ديات –المع ايير-
الفرص  ،من  ٢٩-٢٨ابريل  ،ص ص ٨٠٩-٧٥١
 ................ومحمد عبدالرازق ابراھيم ) (٢٠٠٢مع ايير اعتم اد المعل م ف ى مص ر ف ى ض وء
بعض الخب رات العالمي ة  ،مجل ة مس تقبل التربي ة العربي ة  ،المجل د الث امن  ،الع دد ، ٢٤
ص ص ٦٨-٩
س ليمان ع وض ) :(٢٠٠١فاعلي ة برن امج ب الكمبيوتر لتنمي ة مھ ارات اس تخدام بع ض الوس ائل
التعليمي ة ل دى ط الب كلي ات التربي ة النوعي ة  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،جامع ة
القاھرة  ،معھد الدراسات والبحوث التربوية
سليمان محمد البلوشى) (٢٠٠٦استخدام الملف الحقائبى االلكترون ى ف ى التعل يم ع ن بع د وتق ويم
الداء فل ى ب رامج اع داد المعلم ين نم وذج جامع ة اي وا  .الم ؤتمر ال دولي لل تعلم ع ن بع د
)، (ICODE 2006جامعة السلطان قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس .
سمير محم د عب د العزي ز ) :(١٩٩٩ج ودة المن تج ب ين ادارة الج ودة الش املة واالي زو ٩٠٠٠
رؤية اقتصادية /فنية/ادارية  ،االسكندرية  ،مكتبة الشعاع الفنية  ،ط ١
سوزان عطية مصطفى الس يد ) (٢٠٠٥نم وذج مقت رح لب رامج ال تعلم م ن بع د باس تخدام ش بكات
الحاسبات ف ى التعل يم الج امعى ،الجمعي ة العربي ة لتكنولوجي ا التربي ة  ،معھ د الدراس ات
التربوية  ،جامعة القاھرة  ،ص ص ٩٠-٦٣
٢٢٠
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سوزان محمد حسن الس يد عل ى ) :(٢٠٠٥برن امج مقت رح لتط وير االع داد المھن ى لمعل م العل وم
بكليات التربية فى ضوء م دخل العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع ) (S.T.Sواث ره عل ى اداء
الطال ب المعل م والتن ور العلم ى  ،رس الة دكت وراه غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة
الزقازيق .
ص الح احم د ش اكر ) : (٢٠٠٤فاعلي ة ب رامج المحك اة الكمبيوتري ة ف ى التحص يل واكس اب
المھ ارات العلمي ة ل دى ط الب المرحل ة الثانوي ة  ،رس الة دكت وراة غي ر منش ورة  ،كلي ة
التربية  ،جامعة حلوان  ،ص ص ١٤٧-١٤٦
صالح بن موسى الضبيان) : (١٩٩٩منظومة الوسائط المتعددة في التعليم الرسمي  ،تحرير
مصطفى عبد السميع  ،تكنولوجيا – دراسات عربية  ،القاھرة  ،مركز الكتاب للنشر
 ،ص.١٤٧
صالحة عبدﷲ عيسانن و وجيه العانى ) : (٢٠٠٦واقع التعليم الشبكى من وجھة نظر طلبة كلي ة
التربية فى جامعة السلطان قابوس  ،المؤتمر الدولي لل تعلم ع ن بع د )(ICODE 2006
،جامعة السلطان قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس ٢٠٠٦
صبرين صالح تعلب عبد ربه ) : (٢٠٠٥فعالية صنع القرار االكاديمى فى ض وء اس ليب ص نع
الق رار ومتغي رات الس ياق ل دى ط الب الجامع ة  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة
البنات  ،جامعة عين شمس  ،ص ١١
صالح الدين عرفة محمود ) (٢٠٠٤تعليم وتعلم مھارات التدريس ف ى عص ر المعلوم ات .ع الم
الكتب  ،القاھرة .
صالح الدين على سالم ) (٢٠٠٤التن ور البيئ ى ل دى الط الب المعلم ين بكلي ات التعل يم الص ناعى
،الجمعية المصرية للتربي ة العلمي ة  ،مجل ة التربي ة العلمي ة  ،المجل د الس ابع الع دد الث انى
يوتيه  ،كلية التربية جامعة عين شمس  ،ص ص٧١-٣٩
ضياء الدين محمد عطية مطاوع ) (١٩٩٨المعتقدات والتفسيرات الخرافية ل دى الطلب ة المعلم ين
بشعبة التعليم االبت دائى ح ول الظ واھر الطبيعي ة  ،الم ؤتمر العلم ى الث انى  ،اع داد معل م
العل وم للق رن الح ادى والعش رين  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة ، ،المجل د االول ،
من  ٥-٢اغسطس  ،ص ص ٨٣-٥٦
 : (١٩٩٩) ............................فعالي ة برن امج ق ائم عل ى المودي والت ف ى تنمي ة التن ور
السلوكى الصحى واالتج اه نح و ال تعلم ال ذاتى ل دى معلم ى التعل يم االبت دائى  ،مجل ة كلي ة
التربية  ،جامعة المنصورة  ،العدد  ، ٣٩ص ص ٣٢-٣
ع ادل اب و الع ز احم د س المة ) (٢٠٠٢اس تخدام م دخل الت دريس االيض احى ف ى ت دريس وح دة
مقترح ة ف ى التربيئ ة البيئي ة عل ى اكس اب المف اھيم واالتجاھ ات البيئي ة لط الب التعل يم
االبت دائى بكلي ات التربي ة  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،مجل ة التربي ة العلمي ة ،
المجلد الخامس  ،العدد الثانى  ،يونيه  ،كلي ة التربي ة ،جامع ة ع ين ش مس  ،ص ص -٢٧
٦٩
 ...............وايمان ص ادق ربي ع ) : (٢٠٠٠الثقاف ة العلمي ة ل دى الط الب المتف وقين وعالقتھ ا
باتجاھ اتھم نح و مج ال ال رحالت العلمي ة ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،الم ؤتمر
العلمى الراب ع التربي ة العلمي ة للجمي ع  ،القري ة الرياض ية باالس ماعيلية  ،م ن -٣١يولي و
الى  ٣اغسطس  ،مركز تطوير تدريس العلوم  ،جامعة عين شمس  ،المجلد الث انى  ،ص
ص ٣٦٩-٣٣٩
عالية العطيات ) : (١٩٩٩تقويم مستوى فھم طالبات كليات التربية للبنات بتبوك للقضايا
الناتجة عن تفاعل العل م والتقني ة ولمجتم ع  ،واتجاھ اتھن نح و تطبيق ات التقني ة الحديث ة ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية البنات بالرياض
عامر عبدﷲ الشھرانى  ،محمد سعيد الشھرانى ) (١٩٩٧المھارات التدريسية لدى معلمى العلوم
بالمرحلة المتوسطة بمنطقة عسير ومصادرھا ودرجة التمكن منھا  .التربي ة المعاص رة ،
العدد  ، ٤٥ص ٢٤٣
٢٢١
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 : (٢٠٠٠) .......مس توى الثقاف ة العلمي ة ل دى ط الب المس تويين االول والراب ع م ن
التخصصات العلمية بكلية التربية بابھ ا ودور برن امج االع داد ف ى تنميت ه ،رس الة الخل يج
العربى  ،مكتب التربية العربى لدول الخليج  ،الرياض  ،المملكة العربي ة الس عودية  ،ص
ص ١٠٨-٥٥ ،
 (٢٠٠١) ..........نح و ش بكة قومي ة للتعل يم االلكترون ى  :االمكان ات والتح ديات  ،الم ؤتمر
ال دولى ح ول جامع ة الق رن الح ادى والعش رين  ،س لطنة عم ان  ،مس قط  ،فن دق قص ر
البستان  ،من  ١٩-١٧مارس
 ، ..........محم د س عيد الش ھرانى ) (١٩٩٧المھ ارات التدريس ية ل دى معلم ى العل وم بالمرحل ة
المتوسطة بمنطقة عسير ومصادرھا ودرجة التمكن منھا  .التربية المعاصرة  ،الع دد ٤٥
 ،ص ٢٤٣
عبد التواب عبد الاله عبد التواب وآخرون ) : (٢٠٠٦الواقع االفتراضي التعليمي لشبكة جامعة
عجم ان للعل وم والتكنولوجي ا كوس يط اتص الي للتعل يم المفت وح وال تعلم م ن ُبع د،الم ؤتمر
العلمى الرابع  ،تطوير كليات التربية فى ضوء االتجاھ ات العالمي ة المعاص رة  ،جامع ة
الزقازيق  ،كلية التربية  ،من  ٩-٨فبراير ٢٠٠٦
عب د الھ ادى عب دﷲ احم د عل ى ) : (٢٠٠٥تط وير م نھج مب ادىء التج ارة بالم دارس الثانوي ة
التجاري ة ف ى ض وء مع ايير الج ودة الش املة للم نھج وقي اس فاعليت ه  ،الم ؤتمر العلم ى
السابع عشر  ،المجلد الثالث ،مناھج التعليم والمستويات المعياري ة  ،الجمعي ة المص رية
للمن اھج وط رق الت دريس  ،دار الض يافة –جامع ة ع ين ش مس  ٢٧-٢٦ ،يولي و -٩٢٩ ،
٩٦٥
عبد الرحيم احمد سالمة ) (٢٠٠٢مدى تضمين منامج العلوم بكلية التربية االساسية ف ى الكوي ت
لمتطلبات الثقافة العلمية  ،مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية  ،الع دد االول  ،المج دل
الثامن  ،جامعة حلوان  ،ص ص ١١٩-٨٣
عب د الس الم مص طفى عب د الس الم ) : (١٩٩٨مع ايير ت دريس العل وم والتط وير المھن ى لمعلم ى
العل وم  :رؤي ة مس تقبلية  ،الم ؤتمر العلم ى الث انى  ،اع داد معل م العل وم للق رن الح ادى
والعشرين  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،المجلد االلول  ،من  ٥-٢اغس طس  ،ص
ص ١٤٨-٨٤
 (٢٠٠١) ...........االتجاھات الحديثة فى تدريس العلوم  ،القاھرة  ،دار الفكر العربى  ،ط ١
 (٢٠٠٣) ...........إص الح التربي ة العلمي ة ف ى ض وء مع ايير المعرف ة المھني ة لمعل م معلم ى
العلوم  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،المؤتمر العلم ى الس ابع  ،نح و تربي ة علمي ة
افضل  ،االسماعيلية  ،من  ٣٠-٢٧يوليو  ،المجلد االول  ،ص ٢٤٠
عبد اللطيف ب ن الص في الج زار) : (٢٠٠٠مقدم ة ف ي تكنولوجي ا التعل يم النظري ة والعملي ة ،
القاھرة  ،كلية البنات  ،جامعة عين شمس  ،ص ٣٦٤
 :( ٢٠٠٢ ) .....................فعالية استخدام التعل يم بمس اعدة الكمبي وتر متع دد الوس ائط ف ى
اكتساب مستويات تعلم المفاھيم العلمية وفق نموذج فراي ر لتق ويم المف اھيم ،مجل ة التري ة،
جامعة األزھر العدد  ١٠٥يناير. ،ص ص.٨٦ -٣٣
عبد اللطيف حيدر : (٢٠٠٤).نواتج التعلم والمعايير التربوي ة ع رض معاص ر "رؤي ة مس تقبلية
لتطوير المناھج الدراسية في الوطن العربي  .بمجلة كلية التربية  ،جامعة اليرموك.
عبد ﷲ الفھد ) (٢٠٠١اس تخدام الش بكة العالمي ة للمعلوم ات  internetف ى الت دريس ف ى التعل يم
الع ام ف ى المملك ة العربي ة الس عودية  ،دراس ات ف ى المن اھج وط رق الت دريس  ،الجمعي ة
المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،العدد .٧٣
عب د ﷲ ب ن عب د العزي ز ب ن محم د الموس ى ) (٢٠٠٢الم نھج اإلنترنت ي نم وذج مقت رح لوض ع
مناھج التعليم في المملكة العربية الس عودية عب ر اإلنترن ت،رس الة التربي ة وعل م ال نفس،
العدد ) ،(١٨ص٢٣٣
٢٢٢
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 : (٢٠٠٢) ......... .١١١التعلم االلكترون ى  :مفھوم ه خصائص ه فوائ ده عوائق ه  .ورق ة عم ل مقدم ة
ال ى ن دوة مدرس ة المس تقبل ف ى الفت رة  ١٧-١٦مت اح عل ى النترن ت عل ى موق ع
www.ksu.edu
 .١١٢عبد ال ودود مك رم) : ( ١٩٩٩نح و مھ ام متج ددة لكلي ات التربي ة الع داد وت دريب المعلم ين ف ى
القرن الحادى والعشرين  ،رؤية مستقبلية  ،ورقة عم ل مقدم ة للم ؤتمر العلم ى الس نوى
الس ابع لكلي ة التربي ة  .جامع ة حل وان ) تط وير نظ م اع داد المعل م العرب ى وتدريب ه م ع
مطلع االلفية الثالثة  ،القاھرة ص ص ٦٢-٥٢
 .١١٣عبدا الفى وشاھر العتبى )  : ( ٢٠٠٤ورقة عمل حول تصميم المحتوى التعليمي االلكترونية
جامعة الملك خالدhttp://kku.edu.sa/ELearning/Default.asp
 .١١٤عب دالعزيز طلب ة عبدالحمي د ) (٢٠٠٣فعالي ة الت دريس باس تخدام اس تراتيجية خ رائط المف اھيم
وبمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط فى اكساب الطالب المعلمين بعض المفاھيم المرتبطة
بمستحدثات تكنولوجيا التعليم وتنمية وعيھم بھذه المستحدثات ،،المؤتمر العلم ى الخ امس
عش ر ،من اھج التعل يم واالع داد للحي اة المعاص رة  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق
الت دريس  ،م ن  ٢٢-٢١يولي و  ،دار الض يافة جامع ة ع ين ش مس  ،المجل د األول  ،ص
ص ٣٨٨-٣٥٠
 .١١٥عبدﷲ يحيى ) (٢٠٠٦الجودة فى التعل يم االلكترون ى  :م ن التص ميم ال ى اس تراتيجيات التعل يم ،
المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد )، (ICODE 2006جامعة السلطان ق ابوس ف ي الفت رة
من  ٢٩-٢٧مارس .
 .١١٦عف ت مص طفى الطن اوى ) (٢٠٠٥مع ايير محت وى من اھج العل وم م دخل لتط وير من اھج العل وم
بالمرحل ة االعدادي ة  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،الم ؤتمر العلم ى التاس ع ،
معوق ات التربي ة العلمي ة ف ى ال وطن العرب ى "التش خيص والحل ول " فن دق المرج ان
باالسماعيلية  ،م ن -٣١يولي و  ٣-اغس طس  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة ع ين ش مس  ،مص ر
الجديدة  ،ص ص ٩٤-٥٩
 .١١٧عقيل ة عب دﷲ جمع ة العجم ى ) (٢٠٠٦مھ ارات الحاس ب االل ى ل دى معلم ى المرحل ة الثانوي ة
والحلق ة الثاني ة بس لطنة عم ان واتجاھ اتھم نح وه ونح و اس تخدامه ف ى الت دريس ،الجمعي ة
المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،دراسات فى المن اھج وط رق الت دريس  ،الع دد١١٦
سبتمبر  ،ص ص ٩٩-٨٧
 .١١٨عل ى اس ماعيل س رور ) : (٢٠٠١فاعلي ة اخ تالف اس لوب اس تخدام الكمبي وتر الھندس ى وح ل
المش كالت الھندس ية ل دى ط الب الص ف الث انى االع دادى  ،مجل ة كلي ة التربي ة –جامع ة
االزھر  ،العدد ) ، (٩٦يناير  ،ص ص ٥٣-٤٩
 : (٢٠٠٣) ......... .١١٩اساليب االفادة من التقني ات التربوي ة الحديث ة ف ى تنمي ة ق درات التفكي ر ل دى
الطالب  ،مؤتمر تقنيات التعليم  ، Etex Oman ,Cetمركز تقني ات التعل يم –جامع ة
لسلطان قابوس  ،مسقط –عمان  ٢٢-٢٠ ،اكتوبر  ،ص ص ١٠٩-٩٧
 .١٢٠علي محمد عبد المنعم ) : (١٩٩٦بحوث ودراسات في مجال تكنولوجيا التعليم  ،ط ـ ، ١الق اھرة
 ،دار البشري للطباعة والنشر  ،ص.٩٩
 .١٢١على محى الدين راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى ) (١٩٩٨برنامج مقت رح لتحس ين االداء
التدريسى لمعلم ى العل وم ف ى المرحل ة االعدادي ة  ،الم ؤتمر العلم ى الث انى  ،اع داد معل م
العلوم للق رن الح ادى والعش رين  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،المجل د الث انى ،
من  ٥-٢اغسطس  ،ص ص ٥١٠-٤٦٥
 .١٢٢عوض حسن التودرى ) : (٢٠٠٤المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم  .الرياض  .مكتب ة
الرشد للنشر والتوزيع
 .١٢٣فارع ة حس ن محم د ) : (٢٠٠١ادوار المعل م ومس ؤؤلياته ف ى الفص ول االلكتروني ة  ،الجمعي ة
المصرية لتكنولوجيا التعل يم  ،الم ؤتمر العلم ى الث امن "المدرس ة االلكتروي ة " ص ص
٢٥٢-٢٥١
٢٢٣

المراجع العربية

.١٢٤
.١٢٥
.١٢٦
.١٢٧

.١٢٨

.١٢٩

.١٣٠
.١٣١
.١٣٢
.١٣٣

.١٣٤
.١٣٥
.١٣٦

فاطمة محمد البلوشى)  : (٢٠٠١ايجاد مجتمعات التعليم االلكترون ى  :اس تراتيجيات فعال ة للع الم
العربى  ،ندوة التعلم الشبكى  ،مركذ تقنيات التعليم  ،جامعة السلطان ق ابوس  ،ص -٣٢
٥٥
ف ايز منش ر الظفي رى ) : (٢٠٠٦اث ر الخص ائص الشخص ية والدراس ية للطلب ة المعلم ين عل ى
اتجاھ اتھم وقلقھ م م ن اس تخدام الحاس وب ف ى التعل يم  .الم ؤتمر ال دولي لل تعلم ع ن بع د
)، (ICODE 2006جامعة السلطان قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس .
فتحى الزيات ) :(٢٠٠٣دور تقنيات التعليم فى بناء مجتم ع المعرف ة  ،م ؤتمر تقني ات التعل يم ،
مركز تقنيات التعليم –جامعة لس لطان ق ابوس  ،مس قط –عم ان  ٢٢-٢٠ ،اكت وبر  ،ص
ص ٥٧-٣٥
فتح ى دروي ش عش يبة  ،عل ى عب د ال رؤف نص ار ) (٢٠٠٦بع ض جوان ب التجدي د ف ى كلي ات
التربية فى ضوء متطلب ات اع داد معل م المدرس ة الذكي ة  ،الن دوة العلمي ة الخامس ة لقس م
اص ول التربي ة  ،كلي ات التربي ة  :الواق ع والمس تقبل  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة طنط ا ٩ .
مايو  ،ص ص ١٥٨-١٢٥
فتح ى دروي ش محم د عش يبة ) : (١٩٩٩الج ودة الش املة وامكاني ة تطبيقھ ا ف ى التعل يم الج امعى
المص رى )دراس ة تحليلي ة ( الم ؤتمر الس نوى الس ابع لكلي ة التربي ة بجامع ة حل وان :
تط وير نظ م اع داد المعل م العرب ى وتدريب ه م ع مطل ع االلفي ة الثالث ة ،والمنعق د بجامع ة
الدول العربية بالقاھرة  ،من  ٢٧-٢٦يوليو  ،ص١٤
فتحي ة احم د بط يخ ) : (٢٠٠٥اث ر اس تراتيجية تدريبي ة مقترح ة ل بعض الموض وعات والمف اھيم
الرياض ية المرتبط ة بمع ايير )المس تويات المعياري ة ( الرياض يات المدرس ية العالمي ة
 Nctmعلى ج انبى المعرف ة والتطبي ق العمل ى لھ ا ف ى الت دريس ل دى الط الب المعلم ين
شعبة الرياضيات  ،المؤتمر العمى السابع عشر  ،مناھج التعل يم والمس تويات المعياري ة
 ،المجلد الثانى ،الجمعي ة المص رية للمن اھج  ،جامع ة ع ين ش مس  ،كلي ة التربي ة  ،دار
الضيافة  ٢٧-٢٦يوليو  ،ص ص ٤٦٦-٤٣٧
فتحى عبد الرحمن جروان ) (٢٠٠٥تعليم التفكي ر مف اھيم وتطبيق ات  ،ط  ، ٢دار الفك ر للنش ر
والتوزيع  ،عمان  ،ص ١٠٥
فھيم مصطفى ) (٢٠٠٢مھارات التفكير فى مراح ل التعل يم الع ام  ،ط  ، ١الق اھرة  ،دار الفك ر
العربى  ،ص ٦٩
فري ق م ن الب احثين ) (١٩٩٠التن ور العلم ى ل دى معلم ى العل وم  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج
وطرق التدريس ’ ،اعداد المعلم –التراكميات والتحديات –مستويات التنور لدى الطالب
المعلمين فى مصر  ،المؤتمر العلمى االول  ،االسكندرية  ١٨-١٥ ،يوليو  ،ص ١٣٣
فھ د ب ن س ليمان الش ايع وعل ى ب ن س عود ش ينان ) (٢٠٠٦م دى تحقي ق مع ايير المحت وى )(٨-٥
بمشروع المع ايير القومي ة للتربي ة العلمي ة االمريكي ة  Nsesف ى محت وى كت ب العل وم ف ى
المملك ة العربي ة الس عودية ،،الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق الت دريس  ،دراس ات ف ى
المناھج وطرق التدريس  ،العدد  ١١٧اكتوبر ص ص ١٨٨-١٦٣
فھيم مصطفى ) : (٢٠٠٥مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم ع ن بع د  :االنترن ت ف ى الم دارس
والجامعات وتعليم الكبار  ،القاھرة  ،دار الفكر العربى .
فؤاد ابو حطب وامال صادق ) : (١٩٩١من اھج البح ث وط رق التحلي ل االحص ائي ف ى العل وم
النفس ية والتربوي ة واالجتماعي ة  ،الق اھرة  ،الطبع ة االول ى  ،مكتب ة االنجل و المص رية
،ص ٤٤٢
قس يم الش ناق وعبي ر الب واب محم د الح ورانى ) (٢٠٠٣ت اثير اس تخدام الحاس وب ذو الوس ائط
المتع ددة والتج ارب الح رة ف ى تعل م طلب ة العل وم ف ى الجامع ة االردني ة  ،م ؤتمر تقني ات
التعل يم  ، ETEX Oman ,CETمرك ز تقني ات التعل يم –جامع ة لس لطان ق ابوس ،
مسقط –عمان  ٢٢-٢٠ ،اكتوبر  ،ص ص٢٥٦-٢١٩
٢٢٤
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 .١٣٧قس يم الش ناق وحس ن دوم ى ) : (٢٠٠٦تق ويم م واد ال تعلم االلكترون ى لمن اھج الفيزي ائ ف ى
المدارس الثانوية االردنية من وجھة نظر المعلمين والطلبة  .المؤتمر ال دولي لل تعلم ع ن
بعد )، (ICODE 2006جامعة السلطان قابوس في الفترة من  ٢٩-٢٧مارس ٢٠٠٦
 .١٣٨كمال عبد الحميد زيتون )" :(١٩٩٥القيم األخالقية الحيوي ة ل دى ط الب الثانوي ة العام ة عالقتھ ا
بخلفيتھم المعرفية" ،المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس:
التعليم الثانوي وتحديات القرن الح ادي والعش رين١٠ -٧ ،أغس طس ،الجامع ة العمالي ة-
مدينة نصر ،المجلد األول ،ص ص.٩٩ -٦٥
 :(٢٠٠٤) .............. .١٣٩تحليل نقدى لمعايير اعداد المعلم المتضمنة فى المع ايير القومي ة للتعل يم
بمصر  ،الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،الم ؤتمر العلم ى الس ادس عش ر ،
تكوين المعلم  ،القاھرة ،دار الضيافة جامعة عين شمس  ،م ن  ٢٢-٢١يول وي  ،ص ص
١٤٢-١١٥
 : (٢٠٠٤) ............ .١٤٠تكنولوجي ا التعل يم ف ى عص ر المعلوم ات واالتص االت  ،الق اھرة  ،ع الم
الكتب  ،ط  ، ٢ص ٣١٩
٢٠٠٤) ............ .١٤١م( :تدريس العلوم للفھم رؤية بنائي ة ،ط ـ ،٢الق اھرة ،ع الم الكت ب .ص ص
٤٠٧-٤٠٦
 .١٤٢م اھر اب راھيم ميخائي ل ) (٢٠٠٣فاعلي ة برن امج ق ائم عل ى تكنولوجي ا الوس ائط المتع ددة لتنمي ة
مھ ارات االداء التدريس ى ل دى ط الب ش عبة التعل يم االبت دائى تخص ص رياض يات بكلي ة
التربية واتجاھ اتھم نح و المھن ة  ،رس الة دكت وراة غي ر منش ورة  ،جامع ة قن اة الس ويس ،
كليةالتربية باالسماعلية  ،ص٣
 .١٤٣ماھر إسماعيل صبر ي ومحب الرافعي)  :( ٢٠٠٠التنور التقن ي مفھوم ه وس بل تحقيق ه ،
مجلة العلم والتقنية الجزء األول  ،السنة )  (١٤العدد ) ( ٥٥
...............و ناھد عبد الراضي نوبي محمد )" :(٢٠٠٠فعالية استخدام نم وذج الت دريس
.١٤٤
الواقعي في تنمية فھم القضايا الناتج ة ع ن تفاع ل العل م والتكنولوجي ا والمجتم ع ،والق درة عل ى
اتخ اذ الق رار حيالھ ا ل دى طالب ات ش عبة الفيزي اء ،والكيمي اء ،ذوات أس اليب التفكي ر المختلف ة
بكلية التربية للبنات بالرس تاق )س لطنة عم ان(" ،مجل ة التربي ة العلمي ة ،المجل د الثال ث ،الع دد
الرابع ،ديسمبر ،ص ص.١٧٧ -١١٩
.............. .١٤٥و ناھ د عب د الراض ي ن وبي )٢٠٠٢م(" :مقي اس اتخ اذ الق رار نح و القض ايا الناتج ة
عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع" ،التنوير العلم ي التقن ي م دخل للتربي ة ف ي الق رن
الجديد ،الرياض ،مكتب التربية العلمي لدول الخليج
 : (٢٠٠٢) ............ .١٤٦الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم  ،الرياض ،
مكتبة الرشد
 (٢٠٠٣ )............. .١٤٧التن وير العلم ى التقن ى م دخل للتربي ة ف ى الق رن الجدي د  ،الري اض ،
مكتب التربية العربى لدول الخليج .ص ص٢ -١
٢٠٠٣)............ .١٤٨م( :المدخل البيئي في التعليم رؤية شاملة..ومنظور جديد ،بنھا ،مكتبة شباب
٢٠٠٠
 (٢٠٠٤) ............ .١٤٩الت دريس مبادئ ه ومھارات ه  ،المملك ة العربي ة الس عودية  ،مكتب ة الرش د
الرياض  ،الطبعة االولى
 ............ .١٥٠وص الح ال دين توفي ق ) (٢٠٠٥التن وير التكنول وجى وتح ديث التعل يم سلس لة كت ب
االب داع الفك رى والتن وير الترب وى )(٣الطبع ة االول ى  ،المكت ب الج امعى الح ديث –
جمھورية مصر العربية  ،االسكندرية
 ............. .١٥١عبـد اللـه الس يد ع زب ) : (٢٠٠٦مش روع تنمي ة مھ ارات أعض اء ھيئ ة الت دريس
ومعاونيھم بجامعة بنھا في مج ال التكنولوجي ا الحديث ة لع رض وإنت اج الم واد التعليمي ة
) ، (BEN2البرنامج الثالث  ،جامعة بنھا  ،كلية التربية  ،ص . ٢١
٢٢٥
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مبروكة عم ر المحي رق ) (٢٠٠٢المكتب ة االلكتروني ة واثرھ ا عل ى الع املين بالمكتب ات ومراك ز
المعلومات  ،مجلة االتجاھات الحديثة فى المكتبات والمعلومات  ،العدد  ، ١٧ص ٣١
مج دى رج ب اس ماعيل ) : (٢٠٠٤فاعلي ة وح دة دراس ية مقترح ة ف ى التربي ة االخالقي ة لتنمي ة
بعض الق يم االجتماعي ة واالخالقي ة والعلمي ة لتالمي ذ الص ف الس ادي االبت دائى  ،الجمعي ة
المصرية للتربية العلمية  ،مجلة التربية العلمية  ،العدد الث انى  ،المجل د الس ابع  ،يولي و ،
ص ٨١
 (٢٠٠٥) ............فعالي ة وح دة دراس ية مقترح ة ف ى ض وء مع ايير الج ودة لتعل يم العل وم ف ى
تنمي ة الثقاف ة العلمي ة  ،الم ؤتمر العم ى الس ابع عش ر  ،من اھج التعل يم والمس تويات
المعيارية  ،المجلد الثانى ،الجمعية المصرية للمناھج  ،جامعة عين شمس  ،كلية التربي ة
 ،دار الضيافة  ٢٧-٢٦يوليو  ،ص ص ٤٩٨-٤٦٧
مجدى عزيز ابراھيم (٢٠٠٤).تطوير منظومة اعداد المعلم فى عصر المعلومات لماذا وكي ف
؟ الم ؤتمر العلم ى الس ادس عش ر  ،تك وين المعل م  ،المجل د االول  ،الق اھرة  ،دار
الضيافة بجامعة عين شمس  ٢٢-٢١ ،يوليو  ،ص ص ٢٠٠-١٧٧
مح رز يوس ف غن ام ) :(٢٠٠٠دراس ة تحليلي ة لمحت وى من اھج العل وم ب المرحلتين االبتدائي ة
واالعدادي ة ف ى ض وء ا بع ض ابع اد التن ور العلم ى ،الم ؤتمر العلم ى الراب ع  ،التربي ة
العلمي ة للجمي ع  ،القري ة الرياض ية باالس ماعيلية  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة ،
منركز تطوير تدريس العلوم  ،المجلد الثانى  ،من يوليو  ٣-٣١اغس طس  ،ص ص -١
٢٩
محسن العبادي )“.(٢٠٠٢التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي ،ما ھو االختالف“ ،المعرفة ،العدد
 ،٩١شوال ١٤٢٣ھـ.
محسن حامد فراج ) : (١٩٩٦تقويم مناھج العلوم بالتعليم العام فى ضوء متطلبات التنور
العلمى  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس .
محمد ابو الفتوح" :(٢٠٠٣).أثر تدريس حدة في الجينوم البشري على تنمية فھم بعض القض ايا
البيوأخالقي ة وبع ض الق يم البيولوجي ة ل دى الط الب المعلم ين" ،الم ؤتمر العلم ي الس ابع
للجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة :نح و تربي ة علمي ة أفض ل٣٠ -٢٧ ،يولي و،
اإلسماعيلية ،المجلد الثاني ،ص ص.٣٤٦ -٣٠٧
محم د اب و الفت وح نص ار ) (٢٠٠١المدرس ة االلكتروني ة مدرس ة المس تقبل  ،الم ؤتمر العلم ى
السنوى الثامن "المدرسة االلكترونية" الجمعية الممصرية لتكنولوجيا التعل يم ٣١-٢٩،
اكتوبر  ،سلسلة دراسات تكنولوجيا التعليم  ،ص ٣٣٣
محمد احمد الحسينى محمد ) : (٢٠٠٥استخدام الكتاب االلكترونى ف ى التعل يم الج امعى وقي اس
فعاليت ه ف ى اكتس اب مھ ارة ص يانة الحاس ب االل ى  :دراس ة تجريبي ة  ،رس الة ماجس تير
غير منشورة  ،كلية التربية النوعية  ،جامعة عين شمس
محم د األحم د الرش يد  :٢٠٠٤، ،الج ودة الش املة واإلص الح الترب وي ،مجل ة المعل م
،العدد)(٧٦
محم د حس ن رس مي ) :(٢٠٠٣الطري ق إل ى نھض ة مص ر ،الج زء الث اني ،ط ـ ،١الق اھرة ،دار
البيان للطباعة والنشر.ص ٥٨
محم د حس ين عب ده العجم ي)  :( ١٩٩٨ب رامج اإلع داد المھن ى بكلي ات التربي ة للمعلم ين
والمعلم ات بس لطنة عم ان ودورھ ا ف ى إكس اب الكفاي ات الالزم ة للمعل م  ،دراس ة
اس تطالعية  ،الم ؤتمر الس نوى الخ امس عش ر بقس م أص ول التربي ة  :العولم ة ونظ ام
التعليم فى الوطن العربى ) رؤية مستقبلية(،كلية التربية  ،جامعة المنصورة  ،فى الفت رة
من ) ١٣-١٢ديسمبر (  ،ص.،١٣٨-٩٧
محمد ذياد حمدان  :٢٠٠٢برامج مقترحة جدي دة إلع داد المعلم ين ف ى التخصص ات األكاديمي ة
باعتب ار تكنولوجي ا الوس ائط المتع ددة المعاص رة  ،مجل ة التربي ة  ،الع دد األربع ون بع د
المائة  ،السنة الحادية والثالثون مارس  ،ص ص١٧٠-١٤٨
٢٢٦
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محم د رج ب فض ل ﷲ و مص طفى رج ب س الم ) : (٢٠٠٤مع ايير مقترح ة الداء معلم ى اللغ ة
العربي ة ب التعليم الع ام  ،الم ؤتمر العلم ى الس ادس عش ر من اھج التعل يم والمس تويات
المعيارية  ،الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ، ٢١دار الضيافة –جامعة ع ين
شمس  ،المجلدالثانى  ٢٢-يوليو  ،ص ص ٨٥٨-٨٥٤
: : ( ٢٠٠٥ ).....................متطلب ات التق ويم اللغ وى ف ى ظ ل حرك ة المع ايير التربوي ة .
المؤتمر العلمى السابع عشر  ،المجل د األول  ،من اھج التعل يم والمس تويات المعياري ة ،
الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،دار الضيافة –جامعة عين ش مس ٢٧-٢٦ ،
يوليو  ،ص ص ١٧٨-١٤٧
محمد صابر سليم ) (١٩٩٣دور المؤسسات التعليمية فى نشر الثقافة العلمية فى المنطقة العربي ة
،مجل ة كلي ة التربي ة باس وان جامع ة اس يوط  ،الع دد الس ابع  ،ين اير  ،خ اص ب المؤتمر
العلمى االول لكلية التربية باسوان فى الفتررة من  ١٦-١٤ابريل
 ..........وبيتر جام ) (١٩٩٩مرجع فى التربية البيئية  :دراسات حالة الث راء المن اھج التعليمي ة
بيئي ا  ،جمھوري ة مص ر العربي ة  ،رئاس ة مجل س ال وزراء  ،جھ از ش ئون البيئ ة  ،ص
١٣١
محمد صابر وآخرون ) (١٩٩٨طرق تدريس العلوم  ،برن امج تاھي ل معلم ى المرحل ة االبتدائي ة
للمستوى الجامعى  ،القاھرة  ،جامعة عين شمس  ،كلية التربية  ،ص ١٧
محمد الھادى وحامد عمار ) : (٢٠٠٥التعليم اإللكترونى عبر شبكات االنترنت  :الدار المصرية
اللبنانية  ،القاھرة  ،ص ص ٧٨-٧٢
محمد عزت عبد الموجود ) (٢٠٠٥ضوابط علمية العداد المعلم فى ضوء المستويات المعياري ة
 ،المؤتمر العلمى السابع عشر  ،المجلد األول  ،مناھج التعليم والمستويات المعيارية ،
الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،دار الضيافة –جامعة عين ش مس ٢٧-٢٦ ،
يوليو  ،ص ص ٢٧٦-٢٦٠
محم د عل ى نص ر ) : (١٩٩٨تط وير إع داد معل م العل وم للق رن الح ادى والعش رين ف ى ض وء
االھداف المس تقبلية لالع داد ،الم ؤتمر العلم ى الث انى ،إع داد معل م العل وم للق رن الح ادى
والعش رين  ،المجل د األول  ،الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة ،أب و س لطان م ن ٥-٢
أغسطس
 :( ٢٠٠٤ ).......دور الم دخل المنظ ومى ف ى تط وير االداء الج امعى لتحقي ق الج ودة الش املة
.دراس ة ق دمت ال ى ن دوة بعن وان " الم دخل المنظ ومى وتط وير االداء الج امعى لتحقي ق
الجودة الشاملة  ،كلية التربية  ،جامعة المنيا  ١٢ ،مايو .
 :( ٢٠٠٥ ).........رؤى مستقبلية لتطوير اداء المعلم ف ى ض وء المس تويات المعياري ة لتحقي ق
الج ودة الش املة  ، .الم ؤتمر العلم ى الس ابع عش ر  ،المجل د األول  ،من اھج التعل يم
والمس تويات المعياري ة  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق الت دريس  ،دار الض يافة –
جامعة عين شمس  ٢٧-٢٦ ،يوليو  ،ص ص٢٠٩-١٩٧
محم د محم د الس عيد نع يم ) (٢٠٠٣اث ر اخ تالف توقي ت س ماع التعلي ق الص وتى المس تخدم ف ى
ب رامج الكمبي وتر عل ى التحص يل المعرف ى ل دى ط الب ش عبة الحاس ب االل ى  ،رس الة
ماجستير  ،معھد الدراسات والبحوث التربوية  ،جامعة القاھرة  ،ص ٧٢
محمد نبيل العطروزى ) (٢٠٠١اعداد المعلم وتدريب ه ف ى ض وء الث ورة المعرفي ة والتكنولوجي ة
،المؤتمر العلمى الثالث عشر  ،مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة
 ،الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،درار الض يافة ع ين ش مس  ،م ن ٢٥-٢٤
يوليو  ،المجلد االول  ،ص ٧
محمود كامل الناقة ) (٢٠٠٤مقدمة  ،المؤتمر العلمى السادس عشر  ،تك وين المعل م  ،الق اھرة
 ،الجمعي ة المص رية للمن اھج زط رق الت دريس  ،المجل د االول  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة
عين شمس  ،من  ٢٢-٢١يوليو
٢٢٧
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 :( ٢٠٠٥ ) .................مقدمة فى الم ؤتمر العلم ى الس ابع عش ر  ،المجل د األول من اھج
التعل يم والمس تويات المعياري ة  ،الجمعي ة المص رية للمن اھج وط رق الت دريس  ،دار
الضيافة –جامعة عين شمس  ٢٧-٢٦ ،يوليو .
 : (٢٠٠٦) ...............معايير جودة األصالة والمعاصرة للعناصر التربوية ،ورقة مقدمة إل ى
ندوة مناھج التعليم العام " ،نحو رؤية مستقبلية لمسار التعليم الع ام ف ي الع الم اإلس المي
ومجتمع ات األقلي ات المس لمة"تنظمھ ا الھيئ ة اإلس المية العالمي ة للتعل يم  ،رابط ة الع الم
اإلس الميبالتعاون م ع وزارة التعل يم الع ام  /وزارة اإلرش اد واألوق افوبعض الجامع ات
السودانية،السودان  :ربيع األول ١٤٢٧ھـ  -أبريل .
محمود محمد نع يم ) (٢٠٠٥اث ر اخ تالف توقي ت س ماع التعلي ق الص وتى المس تخدم ف ى ب رامج
الكمبيوتر التعليمية على التحصيل المعرفى لدى طالب ش عبة الحاس ب االل ى  ،تكنولوجي ا
التربي ة دراس ات وبح وث  ،الجمعي ة العربي ة لتكنولوجي ا التربي ة  ،معھ د الدراس ات
التربوية  ،جامعة القاھرة  .ص ١٠٢
محي الدين عبده الش ربيني )٢٠٠٤م(" :المنظومي ة م دخل لتحقي ق أبع اد الثقاف ة العلمي ة ومع ايير
االعتم اد وض مان الج ودة" ،الم ؤتمر العرب ي الراب ع ح ول :الم دخل المنظ ومي ف ي
الت دريس وال تعلم ٤-٣ ،أبري ل ،مرك ز تط وير ت دريس العل وم ،جامع ة ع ين ش مس ،ص
ص.١٣٩ -١٢٢
م دحت احم د النم ر ) (١٩٩٧فلس فة ومتطلب ات اع داد معل م العل وم للق رن الح ادى والعش رين ،
الم ؤتمر العلم ى االل ول للتربي ة العلمي ة للق رن الح ادى واعلش رين  ،المجل د الث انى ،
الجمعي ة المص رية للتربي ة العلمي ة  ،االس كندرية  ،اب و قي ر  ،االكاديمي ة العربي ة للعل وم
والتكنولوجيا  ،من  ١٣-١٠اغسطس  ،ص ٥٣-٥١
مصطفى جودت صالح)  :( ١٩٩٩تحديد المع ايير التربوي ة والمتطلب ات الفني ة إلنت اج ب رامج
الكمبيوتر التعليمية فى المدرسة الثانوية ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة ،كلي ة التربي ة،
جامعة حلوان ،.ص ٢٣٢
ممدوح عبد العظيم الصادق ) : (٢٠٠٤فعالية استخدام االتجاھات المعاصرة فى ت دريس العل وم
على تطوير كفاءة المعلمين وتحصيل التالميذ بمرحلة التعليم االساسى ،الجمعية المصرية
للتربي ة العلمي ة  ،مجل ة التربي ة العلمي ة  ،المجل د الس ابع الع دد الراب ع ديس مبر  ،الق اھرة
ص ص ٧٣-٢٣
ممدوح محمد عبد المجيد ) (٢٠٠٣فعالية استخدام استراتيجية مقترحة لت دريس العل وم ف ى تنمي ة
بع ض الق يم العلمي ة والتحص يل ل دى تالمي ذ الص ف الث انى االع داداى  ،الم ؤتمر العلم ى
الس ابع  ،نح و تربي ة علمي ة افض ل  ،فن دق المرج ان –فاي د-االس ماعيلية  ،م ن ٣٠-٢٧
يوليو  ،المجلد االول  ،ص ٢٥٩
منذر عارف سليمان صالح ) (٢٠٠٠مستوى الجانب المعرفى للثقافة العلمية لدى طلبة الصف
االول الثانوى فى ضوء متغيرات تعليمية تعلمي ة ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة
التربية والفنون  ،جامعة اليرموك
منى عبد الصبور واخرون ) : (١٩٩٨استخدام الموديوالت التعليمية لتنمية فھم الطالبة المعلم ة
بكلية البنات لطبيعة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريس ھا  ،الم ؤتمر العلم ى الث انى  ،اع داد
معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين  ،ص ٣١٠
منى عبد الموجود احمد ) : (٢٠٠١تقويم بعض المھارات التدريسية لدى معلمى العلوم بالحلقة
االول ى م ن التعل يم االساس ى  ،رس الة ماجس تير  ،غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة  ،جامع ة
عين شمس
مني محمد الجزار ) :(٢٠٠٤مدخل تكنولوجي متكامل العداد المعلم ف ي ض وء متطلب ات التعل يم
اإللكترون ي ،الم ؤتمر األول للمعلوماتي ة وتط وير التعل يم ،ف ي الفت رة م ن٢٧ -٢٦
سبتمبر ،مركز المؤتمرات ،جامعة القاھرة.
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موسى على الشرقاوى ) (٢٠٠٣تطوير التعليم الجامعى فى مصر فى ضوء مدخل ادارة الج ودة
الشاملة )الواقع واالشكالية (  ،مجلة كلي ة التربي ة باالس ماعيلية  ،جامع ة قن اة الس ويس ،
العدد  ٣سبتمبر  ،ص ٢٠
ميھ وب ھ ادي عل ي خلي ل ،جمي ل منص ور أحم د الحكيم ي )" :(٢٠٠٤مس توى اتخ اذ الق رارات
البيئية لدى طلبة كلية التربية بجامعة تعز" ،مجل ة التربي ة العلمي ة ،المجل د الس ابع ،الع دد
األول ،مارس ،ص ص.١٤ -١
مھ ا محم ود طلع ت )  : (٢٠٠٤تخط يط ال درس الت دريبى باالنترن ت  ،الم ؤتمر ال دولى الثال ث
للتعل يم باالنترن ت  ،جمعي ة التنمي ة التكنولوجي ة والبش رية  ،المرك ز الق ومى للبح وث ،
القاھرة  ١٣-١١ ،اكتوبر  ،ص ص ٢٨٧-٢٥٠
موفق الحسناوى واخرون ):(٢٠٠٦اثر شبكة المعلومات الدولية وبرامج الحاس وب ف ى ت دريس
الكترونيات القدرة الكھربية فى تحص يل الطلب ة واالحتف اظ بالمعلوم ات والدافعي ة لل تعلم ،
المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد )، (ICODEجامعة السلطان قابوس في الفت رة م ن -٢٧
 ٢٩مارس ٢٠٠٦
نائل ة نجي ب الخزن دار ) : (٢٠٠٦تقــ ـويم برن امج إع داد المعل م ف ي كلي ة التربي ة بجامع ة
األقصـــــــــــــــــ ـٮفي ض وء اتجاھ ات تكنولوجي ا التعل يم م ن وجھ ة نظ ر عض و ھيئ ة
الت دريس الم ؤتمر العلم ى الراب ع  ،تط وير كلي ات التربي ة ف ى ض وء االتجاھ ات العالمي ة
المعاصرة  ،جامعة الزقازيق  ،كلية التربية  ،من  ٩-٨فبراير
نادية سمعان لطف ﷲ ) (١٩٩٧فعالية وحدة عن الزالزل على التحصيل وعملي ات العل م واتخ اذ
الق رار للطالب ات المعلم ات  ،االم ؤتمر العلم ى االول  ،التربي ة العلمي ة للق رن الح ادى
والعشرين  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،االكاديمية العربي ة للعل وم والتكنولوجي ا ،
االسكندرية  ،ابو قير  ،من  ١٣-١٠اغسطس  ،المجلد الثانى  ،ص ١٩٧- ١٧٣
ناھ د ج داع ) : (٢٠٠٣تص ميم نظ ام معلوم اتى لت دريس مق رر ع ن بع د باس تخدام الحاس وب ،
مؤتمر تقنيات التعليم  ،مركز تقنيات التعليم –جامعة لسلطان قابوس  ،مس قط –عم ان ،
 ٢٢-٢٠اكتوبر  ،ص ١٥
نبيل جاد عزمى ) : (٢٠٠١التص ميم التعليم ى للوس ائط المتع ددة  ،دار الھ دى للنش ر  ،المني ا ،
ص ١٤٣
نبيل على ) (٢٠٠٧تكنولوجيا المعلومات وتطوير العل م م ن منظ ور الثقاف ة العلمي ة  ،المح ور
الث انى  ،تكنولوجي ا المعلوم ات ومس تقبل الثقاف ة العلمي ة  ،الثقاف ة العلمي ة واستش راف
المستقبل العربى  ،كتاب العربى  ،الكتاب السابع والستون يناير  ،ص ٦٠
نبيل فض ل ) (١٩٩٨التط ور المھن ى لب رامج االع داد التخصص ى لمعل م العل وم –دراس ة حال ة ،
المؤتمر العلمى الثانى  ،اعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين  ،الجمعية المص رية
للتربية العلمية  ،مركز تطوير تدريس العل وم  ،جامع ة ع ين ش مس ،المجل د االل ول  ،م ن
 ٥-٢اغسطس  ،ص ص ٤١٩-٣٨١
نج اح الس عدي المرس ى عرف ات )" :(٢٠٠١تص ور مقت رح لتض مين القض ايا العلمي ة األخالقي ة
بمحت وى من اھج األحي اء بالمرحل ة الثانوي ة بالمملك ة العربي ة الس عودية" ،مجل ة البح وث
النفس ية والتربوي ة ،الع دد الثال ث ،الس نة السادس ة عش ر ،كلي ة التربي ة ،جامع ة المنوفي ة،
ص ص.١٢٦ -٨٣
نجوى نور الدين عبد العزيز ) : (٢٠٠٥اثر برنامج مقترح لتحس ين اداء الطال ب المعل م بالفرق ة
الرابع ة ش عبة التعل يم االساس ى الحلق ة االبتدائي ة )عل وم( ف ى ض وء االتجاھ ات الحديث ة
والمستقبلية  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،العدد االول  ،المجلد الث امن  ،ص ص
١٢٤-١٢٢
نھى سالم عبد العال ) :(٢٠٠٤القدرة على اتخاذ القرار لدى الطفل فى ض وء بع ض المتغي رات
 ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية البنات  ،جامعة عين شمس  ،ص ١٥
٢٢٩
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ھاني محمد عب ده الش يخ ) :(٢٠٠١أث ر اخ تالف نم ط الص ور والرس وم التوض يحية ف ي ب رامج
الكمبي وتر المتع ددة الوس ائط عل ى التحص يل المعرف ي لوظ ائف أج زاء ك اميرا التص وير
د
ورة  ،معھ
ر منش
تير غي
الة ماجس
وغرافي  ،رس
الفوت
الدراسات والبحوث التربوية  ،جامعة القاھرة  ،ص . ٢١
ھدى عبد الحميد عبد الفتاح ): :(٢٠٠٤دور برنامج إع داد معل م العل وم ف ي كلي ات التربي ة ف ي
تنمي ة ال وعي بالقض ايا البيئي ة المعاص رة ف ي ض وء المس تويات المعياري ة لم ادة العل وم
،مجلة التربية العلمية  ،المجلد السابع ،العدد األول  ،مارس.
ھيف اء المبيري ك ) (٢٠٠٢ال تعلم االلكترون ى  :تط وير طريق ة المحاض رة ف ى التعل يم الج امعى
باستخدام التعليم االلكترونى مع نموذج مقترح  .ورقة عمل مقدم ة للمدرس ة المس تقبل ،
 ١٧-١٦جامعة الملك سعود .
وائ ل عب دﷲ محم د عل ى ) :(٢٠٠٦اث ر اس تخدام اس تراتيجية مقترح ة ف ى تحض يل الرياض يات
ومھارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى ،الجمعية المصرية لتربوي ات
الرياض يات  ،مجل ة تربوي ات الرياض يات  ،المجل د التاس ع  ،ن وفمبر  ،كلي ة التربي ة ،
جامعة بنھا  ،ص ص ٤٧-١
وليم عبيد ) (٢٠٠١التعليم المتميز  ،الق اھرة  ،مرك ز البح وث البرلماني ة بمجل س الش عب  ،ص
ص ٤-٣
ياسر ھميدوس ) : (٢٠٠١اث ر اس تخدام الحاس وب ك اداة مس اعدة ف ى ال تعلم ف ى تحص يل طلب ة
الص ف العاش ر االساس ى ف ى الفيزي اء واتجاھ اتھم نح و اس تخدامه  ،رس الة ماجس تير ،
جامعة النجاح  ،نابلس  ،فلسطين ،
يحي ى عب د ال رزاق محم د قط ران ) : (٢٠٠٤تط وير برن امج الت دريب عل ى اس تخدام أجھ زة
تكنولوجيا التعليم لطالب كلي ة التربي ة جامع ة ص نعاء ف ي ض وء اس تراتيجيات الت دريس
الحديثة "رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة حلوان
يوسف العريفى ) (٢٠٠٣التعليم االلكترونى تقنية واعدة وطريقة رائدة  ،الندوة العالمي ة االول ى
للتعليم االلكترونى التى عقدتھا مدارس الملك فيصل بالرياض  ،الفترة من  ٣٢-٢١ابريل
.
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توصيف المحتوى العلمي للبرنامج
الجامعة  :الزقازيق
الكلية  :التربية )تعليم اساسى (
القسم الذي يقدم
البرنامج

المناھج وطرق
التدريس
عنوان المقرر
التنور العلمي )الثقافة
العلمية(
كود المقرر
ECSC
الفرقة والفصل
الدراسي :الثالثة
تعليم اساسى علمي

التخصص العلمي

طرق تدريس
العلوم

القسم الذي يقدم
المقرر

المناھج
وطرق
التدريس

الساعات المعتمدة  ٣٢ساعة

عدد ساعات الدروس التدريبية
 ١ :ساعة /أسبوع
عدد ساعات المحاضرات ٦ :
ساعات /أسبوع
عدد ساعات العملي  ١ :ساعة/
أسبوع
ساعات تواصل ٣ :
ساعات/أسبوعيا
إجمالي عدد الساعات ٨ :
ساعات أسبوعيا) بواقع %٦٠
ساعات تدريبية عمليه %٤٠ ،
محاضرات نظريه(

وصف المقرر::يھدف ھذا المقرر إلى إكساب الطالب المعلم قدرا من الثقافة العملية وتنمية
التنور العلمي لديه من خالل تناول موضوعات تتعلق بمحتوى ما سيقوم بتدريسه ومن
مناحي العلم المختلفة )الطاقة-الغذاء-الشمس واألرض والفضاء-البيئة وقضاياھا والتفاعل
بين العلم والتكنولوجيا (و تنمية معارفھم ومھاراتھم من خالل تذويدھم بقدر من المعلومات
والمفاھيم العلمية المرتبطة بمادة التخصص
األھداف العامة للمقرر :
اإللمام بمفھوم التنور العلمي والثقافة العلمية
تعرف المعلومات والمفاھيم المرتبطة بمادة التخصص
تعرف عالقة العلم بالتكنولوجيا والبيئة
تعرف أثر الثورات العلمية فى حياة البشر
استخدام المعلومات والمفاھيم المقدمة بالمحتوى فى حل المشكالت العلمية
تعرف القضايا الناتجة عن التقدم التكنولوجى والحد منھا
اكتساب قدر من المفاھيم واالتجاھات نحو دراسة العلوم
تطبيق المفاھيم موضع التخصص من خالل التدريس
تقييم المعلومات والمفاھيم والحقائق المقدمة من خالل كتب التربية والتعليم
تنفيذ أنشطة اثرائية مستعينا بما اكتسبه من معارف
تعرف دور العلم فى خدمة البشرية
استنتاج حلول عملية لمشكالت بيئية قائمة
اإللمام بأكبر قدر من المعارف والمفاھيم المتعلقة بموضوعات التخصص التدريسي
اكتساب بعض القيم األخالقية واالجتماعية والوجدانية المتعلقة باستخدام العلم
والتكنولوجيا
إدراك العالقة المترابطة بين مادة التخصص والمواد األخرى
٢٤٩

توصيف المحتوى

إدراك قدرة ﷲ فى خلق اإلنسان
طرق تقديم المحتوى  :يقدم المحتوى مبرمج متبعا األساليب العلمية المتعارف عليھا من
حيث إعداد البرامج التعليم االلكترونية متضمنا كافة محتويات البرنامج ب صورة
الكترونية تعليمية مبرمجة

الوصف العام للمقرر
-١األھداف التعليمية المرجوة :
 .١تعرف مفھوم الطاقة .
 .٢تدرك الفرق بين الطاقة والقدرة والشغل .
 .٣تعرف أنواع الطاقات المختلفة في البيئة المحيطة بك .
 .٤تكون قادر على أن تذكر أنواع الطاقات المختلفة.
 .٥تكون لديك القدرة على أن تذكر اكبر عدد ممكن من استخدامات الطاقة .
 .٦استنتاج معنى الطاقة في الحياة من حوله
 .٧استنتاج أھمية الغذاء بالنسبة لإلنسان
 .٨تعرف أن الطاقة ضرورية لحياة اإلنسان
 .٩استنتاج ضرورة الطاقة للقيام بأداء األعمال المختلفة
 .١٠تفسر اختالف صور الطاقة
 .١١تذكر أمثلة مختلفة للطاقة في بيئته
 .١٢تستنتج معاني غير مألوفة للطاقة
 .١٣ترصد صور الطاقة الموجودة في بيئته
 .١٤تبتكر تفسيرات مختلفة لتعدد صور الطاقة
 .١٥التوصل إلى مصادر بديلة للطاقة
 .١٦استنتاج االستخدماتالمختلفة للطاقة النووية
 .١٧التعرف إلى المشكالت البيئية الناتجة من استخدام المصادر البديلة للطاقة
 .١٨التعرف على أھمية الغذاء
 .١٩دور النبات في عملية التغذية
 .٢٠عناصر الوجبة الغذائية المتوازنة
 .٢١مكونات الغذاء
 .٢٢عناصر الوجبة الغذائية المتوازنة
 .٢٣أضرار سؤ التغذية
 .٢٤حاجة الجسم من الغذاء
 .٢٥أمراض سؤ التغذية
 .٢٦دور أجھزة الجسم المختلفة في التغذية
 .٢٧إدراك عظمة الخالق في خلق اإلنسان ودور الغذاء في بناء جسمه
 .٢٨تحديد المفاھيم الخاصة بالفضاء )الكواكب والنجوم والمذنبات والمجرات (
 .٢٩ذكر عناصر الفضاء الخارجي
 .٣٠استنتاج عالقة كواكب المجموعة الشمسية يبعضھا البعض
 .٣١تفسير العالقة بين دوران األرض وطول الليل والنھار
 .٣٢التدبر في حكمة خلق الفضاء
 .٣٣استنتاج عناصر الحياة على األرض
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.٣٤
.٣٥
.٣٦
.٣٧
.٣٨
.٣٩
.٤٠
.٤١
.٤٢
.٤٣
.٤٤
.٤٥
.٤٦
.٤٧
.٤٨
.٤٩
.٥٠
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ذكر األنواع المختلفة لألقمار الصناعية
استيضاح اإلعجاز العلمي في خلق السموات واألرض
نقد النظريات العلمية الخاصة بحركة وحياة النجوم وإرجاعھا إلى كتاب ﷲ
استنتاج دور تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية
تقدير جھود علماء الفضاء في اكتشاف الكون وأسراره
التوصل إلى اآلليات اإلرشادية الصحيحة في التعامل مع الكون
تحديد بعض القضايا العلمية التي تؤثر في البيئة
ذكر بعض أنواع التلوث وكيفية التخلص منه
نقد بعض اآلراء العلمية حول بعض القضايا مثل االستنساخ البشرى
استنتاج منظومة البيئة في خدمة اإلنسان وكيفية الحفاظ على تلك المنظومة
إبداء الراى حول بعض القضايا المستحدثة ودور العلم في حلھا
التوصل إلى بعض اآلليات العلمية لحل بعض المشاكل البيئية
وضع تصور عن بعض القضايا العلمية الناتجة من تفاعل العلم مع التكنولوجيا
التوصل إلى دور النظام البيئي في خدمة البشرية
تقدير جھود العلماء في خدمة البيئة
وضع بعض التصورات والبدائل لحل بعض المشكالت البيئية
استنتاج بعض القضايا الناتجة عن التقدم التكنولوجي واقتراح العالج
استنتاج العالقة بين البيئة وصحة اإلنسان

-٢المحتـــــويات :
م

عدد الساعات

الموضوع

االجمالى

١

٢

الثقافة العلمية
ماھية الثقافة العلمية
.١
مجاالت الثقافة العلمية وأبعادھا
.٢
صفات الشخص المثقف علميا
.٣
مجاالت وأبعاد التنور العلمي
.٤

١

الوحدة األولى )الطاقة(
 .١مفھوم الطاقة
 .٢صور الطاقة):طاقة الحركة والوضع-الطاقة المغناطيسية-الطاقة الكامنة-الطاقة الكھربية-الطاقة الضوئية
–الطاقة النووية –طاقة المد والجزر-طاقة الرياح-طاقة الجاذبية –الطاقة الحرارية –الطاقة الضوئية –الطاقة
الكيميائية (
 .٣تحوالت الطاقة
 .٤المشاكل الناتجة عن استخدامات مصادر الطاقة)عالميا
 .٥مصادر الطاقة)طبيعية-صناعية(
 .٦عجائب الطاقة
 .٧الطاقة المتجددة )البديلة( مصادرھا واستخدامھا
 .٨أمثلة للطاقة المتجددة )البديلة (
 .٩استخالص الكھرباء من الشمس
 .١٠فوائد استخدام الطاقة المتجددة
 .١١تكنولوجيا الطاقة
 .١٢قصة استبدال الطاقة
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٨

النظرية

١

٧

التدريبية

-

١
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٣

٤

٥

الوحدة الثانية  :الغذاء
حياة اإلنسان والغذاء
.١
النبات والغذاء
.٢
التمثيل الغذائي )اآليض )والغذاء المتوازن(
.٣
فساد األغذية :
.٤
خلل توازن المركبات الغذائية
.٥
العناصر الغذائية قليلة الكمية
.٦
أمالح المعادن
.٧
الفيتامينات
.٨
الخيارات الغذائية السليمة
.٩
 .١٠سوء التغذية
 .١١تلوث الغذاء
 .١٢تلوث الماء
 .١٣التلوث الكيميائي
 .١٤اإلنتاج واألمن الغذائي
 .١٥أمراض بسببھا الغذاء
 .١٦الغذاء والتغذية في سيرة النبي واألئمة )عليھم السالم(
الوحدة الثالثة  :الشمس واألرض وتكنولوجيا الفضاء
الشمس والمجوعة الشمسية
.١
المنظومة الشمسية
.٢
الكون
.٣
الفضاء
.٤
نبذة عن األقمار الصناعية
.٥
الصاروخ الفضائي
.٦
مكوك الفضاء :
.٧
التقدم التكنولوجي في مجال الفضاء
.٨
األرض والقمر
.٩
أبواب السماء وظلمة الفضاء
.١٠
اإلعجاز العلمي في الفضاء
.١١
الوحدة الرابعة :البيئة –قضاياھا )التفاعل بين العلم والتكنولوجيا (
 (١التلوث:
 (٢أنواع التلوث)التلوث بالمخلفات –التلوث الحراري –تلوث الماء –تلوث
الھواء –التلوث الكيميائي –التلوث الضوضائي –التلوث االلكترومغناطيسى
)االلكتروني ( –التلوث بالمبيدات –التلوث االشعاعى –التلوث البصري –
التلوث بالرصاص (
 (٣تأثير السموم على صحة وسالمة اإلنسان
 (٤المطر الحمضي
 (٥الجينوم
 (٦االستنســـــاخ
 (٧الكوسموس التكنونانوي
 (٨المطاط المعدني
 (٩قضايا للمناقشة)التصحر-تجريف التربة-نقص مصادر الطاقة-المياه-تل وث
الغ الف الج وى-القط ع الج ائر للغاب ات-االستنس اخ-النفاي ات النووي ة-األس لحة
البيولوجية-االحتباس الحراري وثقب األوزون(

-٣طرق التعليم /التعلم
التعلم الفردي الذاتي
التعلم باستخدام الكمبيوتر )التعلم االلكتروني (
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التعلم عبر الشبكات
 -٤أساليب التقييم
ورش عمل عقب كل موضوع وورش عمل ختامية

أنشطة وتقارير

مناقشات يومية

ندوات تعليمية

دروس عملية تطبيقية

مساھمات تعليمية ثقافية

اختبار تنور علمي

-٥األنشطة والواجبات والتعيينات
تقديم قراءات عن الثقافة العلمية

مناقشات حرة

إعداد أوراق بحثية حول الموضوعات المرتبطة بالمحتوى العلمي

إجراء تجارب حول بعض الموضوعات الواردة بالمقرر

تجميع معارف ومعلومات حول عناصر المواضيع

-٦المصادر التعليمية
كتب ومراجع وموسوعات علمية تتناول موضوعات الثقافة العلمية)الموسوعة العلمية-االنترنت-العالم
o
الصغير(
شبكة المعلومات الدولية
o
أفالم تعليمية
o
صور تعليمية
o
بعض البرامج التعليمية
o
فيديو CD
o
الشرائح التعليمية
o
اللوح الشفافة
o
-٧تسھيالت مطلوبة لعملية التعليم والتعلم :
-١توفير االمكانات التعليمية من أجھزة ووسائط تعليمية
-٢تبصير الطالب بان المقرر له ساعات محددة يجب االنتھاء منه حسب الجھد العقلي لكل
طالب
-٣إظھار الھدف العام والمخرجات المتوقعة لكل طالب قبل البدء فى التطبيق
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الوحدة االولى  :الطاقة
الموضوعات
 .١مفھوم الطاقة
 .٢صور الطاقة:
 .٣تحوالت الطاقة
 .٤المشاكل الناتجة عن استخدامات مصادر الطاقة)عالميا
 .٥مصادر الطاقة
 .٦عجائب الطاقة
 .٧الطاقة المتجددة )البديلة( مصادرھا واستخدامھا
 .٨امثلة للطاقة المتجددة )البديلة (
 .٩استخالص الكھرباء من الشمس
 .١٠فوائد استخدام الطاقة المتجددة
 .١١تكنولوجيا الطاقة
 .١٢قصة استبدال الطاقة
الھدف العام  :تنمية مجاالت وأبعاد التنور العلمى لدى الطالب المعلم شعبة التعليم االبتدائى بكليات
التربية
االھداف المعيارية
)عبارة عن معايير الجودة التى تم فى ضؤھا بناء المحتوى والمطلوب من الطالب المعلم تحقيقھا
بعد دراسة المحتوى العلمى (
 .١المعياراالول  :يفھم طبيعة وخصائص الطاقة بأشكالھا المختلفة
مؤشرات المعرفة :
يفھم المادة ويصنعھا فى ضوء خصائصھا
يحدد الصفات العامة النواع الطاقات
مؤشرات األداء
 يحلل خصائص المادة من حيث تركيبھا الكيميائي وغيره
 يحلل التفاعالت المختلفة للمواد
 .٢المعيارالثانى  :يفھم ويطبق مفاھيم القوة والحركة ويفسر مبادئھا
مؤشرات المعرفة
يستوعب المفاھيم والعالقات المتبادلة بين الزمن والسرعة والعجلة
يفھم طبيعة وخصائص الطاقة المغناطيسية والموجات الميكانيكية والكھرومغناطيسية
مؤشرات األداء
يصف تأثيرات قوة الجاذبية والقوة الكھرومغناطيسية فى مواقف الحياة المختلفة
-٣المعيار الثالث يربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية األخرى وتحقيق التكامل عند دراستھا
:
مؤشرات المعرفة
يفھم كيفية اإلفادة من المفاھيم العلمية فى مواقف الحياة المختلفة
مؤشرات األداء
 :يساعد الطالب على تطبيق المعارف والمفاھيم التى تربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية
إلبراز وحدة المعرفة فى مواقف حياته المختلفة
 .٣المعيار الثالث  :يفھم الكھرباء والطاقة المغناطيسية والعالقة بينھما
مؤشرات المعرفة :
يستوعب أثر المجال المغناطيسي على الشحنات الكھربية
مؤشرات األداء
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يشرح تطبيقات المغناطيس والمجال المغناطيسي والكھرومغناطيسي في الحياة اليومية
االھداف المعيارية
)توضح ما ينبغى على التلميذ ان يكتسبه بعد دراسته لموضوع الطاقة (
المعيار االول : :الموجة والطاقة
يعرف التلميذ ويفھم مصادر الطاقة وأنواعھا وتحوالتھا وانتقالھا واستخداماتھا
مؤشرات المعرفة  :يفھم أن للطاقة صورا متعددة ويمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى
مؤشرات األداء
 يعدد بعض صور الطاقة فى البيئة المحيطة
 يعطى أمثلة لبعض تحوالت الطاقة فى البيئة المحيطة
 يسمى بعض األجھزة التى تحول الطاقة من صورة ألخرى
 يذكر أھمية الشمس كمصدر اساسى للطاقة
مؤشرات المعرفة
 :يفھم كيفية انتقال الطاقة من خالل أمثلة محسوسة
مؤشرات األداء
 يجرى نشاطا يوضح كيفية تكون أمواج البحر
 يالحظ أن الموجات وسيلة النتقال الطاقة
 يستنتج أن الحرارة تنتقل من األجسام الساخنة إلى األجسام الباردة
مؤشرات المعرفة
 :يفھم ويصف ويحلل بعض الخصائص المحسوسة للصوت والضوء
مؤشرات األداء
 يذكر دور الصوت فى عملية السمع
 يجرى تجربة بسيطة تثبت انتقال الصوت
 يصنف مصادر األصوات فى الطبيعة
 يفھم وظيفة الضوء فى الرؤية
 يشرح كيف يتكون الظل
 يحدد بعض مصادر الحصول على الضوء فى الحياة
مؤشرات المعرفة :يدرك المفاھيم األساسية للحرارة
مؤشرات األداء
 يميز بين األجسام الباردة والساخنة
 يستنتج أن األرض تستمد الحرارة من أشعة الشمس
 يستنتج أن األشياء تسخن عندما تمتص الحرارة وتبرد عندما تفقدھا
 من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
مؤشرات المعرفة يعرف المصادر المختلفة للطاقة وبعض االستخدامات العملية لھا
مؤشرات األداء
 يعدد مصادر الطاقة المختلفة فى البيئة المحيطة
 يقارن بين مصادر الطاقة المختلفة
 يذكر بعض استخدامات الحرارة والضوء والطاقة الميكانيكية
 يشرح قانون بقاء الطاقة
 يذكر كيفية االستفادة من ظاھرة المد والجزر والمساقط المائية
 يجرى بعض التجارب الدالة على تحول الطاقة من صورة إلى أخرى
مؤشرات المعرفة :يفھم طبيعة موجات الصوت والضوء .
مؤشرات األداء
 يصف الصوت وموجاته
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 يشرح كيف ينتقل الصوت فى االوساط المختلفة
 يشرح كيفية حدوث صدى الصوت
 يميز بين االصوات المختلفة فى البيئة
 يجرى تجارب تثبت انتقال الصوت عبر الجوامد والسوائل والغازات
 يحدد خصائص الصوت
 يفسر بعض الظواھر الطبيعية المتعلقة بالضوء
 يثبت أن الضوء األبيض يتكون من سبعة ألوان
 يفسر ظاھرة انعكاس وانكسار الضوء خالل المواد المختلفة
 يقارن بين األجسام الشفافة والمعتمة
 يحدد فوائد الطاقة الشمسية وأساليب الحصول عليھا
مؤشرات المعرفة :يدرك بعض المفاھيم األساسية المرتبطة بالطاقة الكھربائية
مؤشرات األداء
 يعرف نوعى الكھرباء الساكنة والتيارية
 يفسر بعض الظواھر المرتبطة بالكھرباء الساكنة
 يعرف أن التيار الكھربائى سيل من الشحنات ويتعرف كيفية انتقاله عبر األسالك
 يجرى تجارب إلنتاج الكھرباء
 يكون دائرة كھربائية لتحويل الطاقة الكھربائية إلى طاقة حرارية
 يعدد استخدامات وفوائد الطاقة الكھربائية فى الحياة اليومية
مؤشرات المعرفة يتعرف القوى التى تغير حركة األجسام :
مؤشرات األداء
 يالحظ حركة األجسام فى اتجاھات مختلفة
 يشرح متى يتحرك جسم وكيف يتحرك ومتى يسكن
 يالحظ أن المغناطيس يحرك بعض األجسام دون لمسھا
 يالحظ أن األجسام تسقط نحو سطح األرض إذا تركت حرة الحركة
 يالحظ أن المغناطيسات تتجاذب وتتنافر مع بعضھا
 يعرف أن المغناطيس يجذب بعض المواد
 يفه أن األرض تجذب األجسام نحوھا تلقائيا
مؤشرات المعرفة :يصف ويشرح بعض القوى التى ينتج عنھا حركة األجسام
مؤشرات األداء
 يصف تأثير القوى على جسم
 يعرف العالقة بين القوة وتأثيرھا على الجسم
 يصف ويسجل التغير فى موضع الجسم بالنسبة للزمن
 يعرف أن القوة لھا قيمة واتجاه
 يعرف أن السرعة لھا قيمة واتجاه
 يحلل حركة األجسام بوصف القوى التى تؤثر عليھا وتنتج حركة باستخدام مصطلحات
علمية مناسبة
 يفھم قانون بقاء الطاقة فى سياق الحركة
 يعرف أن التيار الكھربي ينتج عنه قوى مغناطيسية
المعيار الثانى  :التفاعالت الكيميائية
مؤشرات المعرفة :يتعرف مفھوم التفاعل الكيميائى الذى يتم خالله حدوث تغيرات كيميائية
مؤشرات األداء
 يتعرف مفھوم التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمواد مع إعطاء أمثلة من الحياة
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 يحدد الفرق بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد وكيف تؤثر ھذه الخواص على
التفاعالت الكيميائية بينھا
مؤشرات المعرفة :يتعرف التفاعالت الكيميائية التى تؤثر على خواص المركبات
مؤشرات األداء
 يالحظ انه عند اتحاد مادتين أو أكثر تتكون مادة جديدة تختلف فى خواصھا عن المواد
األصلية المكونة لھا
 يميز بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية التى تحدث للمواد
 يصف بعض التفاعالت التى ينتج عنھا غازات
 يستنتج أھمية األكسجين الجوى فى عمليات األكسدة
 يقارن بين استخدامات األحماض والقلويات الشائعة
 يعرف أن المادة العضوية مادة تحتوى على الكربون أساسا باإلضافة إلى عناصر أخرى
مثل الھيدروجين وغيرھا وھى قابلة لالحتراق
المعيارالثالث  :األنظمة البيئية
مؤشرات المعرفة  :يعرف أن المصدر الرئيسي للطاقة فى النظام البيئي ھو ضوء الشمس
أھداف دراسة الموضوع )المقترحة(
عزيزى االطالب المعلم عليك بعد دراسة الموديول أن
 .٤تعرف مفھوم الطاقة .
 .٥تدرك الفرق بين الطاقة والقدرة والشغل .
 .٦تعرف أنواع الطاقات المختلفة فى البيئة المحيطة بك .
 .٧تكون قادر على أن تذكر أنواع الطاقات المختلفة.
 .٨تكون لديك القدرة على أن تذكر اكبر عدد ممكن من استخدامات الطاقة
 .٩تستنتج معنى الطاقة فى الحياة من حوله
 .١٠تستنتج أھمية الغذاء بالنسبة لإلنسان
 .١١تعرف أن الطاقة ضرورية لحياة اإلنسان
 .١٢تستنتج ضرورة الطاقة للقيام بأداء األعمال المختلفة
 .١٣تفسر اختالف صور الطاقة
 .١٤تذكر أمثلة مختلفة للطاقة فى بيئته
 .١٥تستنتج معانى غير مألوفة للطاقة
 .١٦ترصد صور الطاقة الموجودة فى بيئته
 .١٧تبتكر تفسيرات مختلفة لتعدد صور الطاقة
 .١٨التوصل الى مصادر بديلة للطاقة
 .١٩استنتاج االستخدماتالمختلفة للطاقة النووية
 .٢٠التعرف الى المشكالت البيئية الناتجة من استخدام المكصادر البديلة للطاقة
االنشطة
 .١ذكر اكبر عدد من صور الطاقة
 .٢اجراء تجارب بسيطة عن تحوالت الطاقة
 .٣جمع معلومات عن المصادر البديلة للطاقة
 .٤كتابة تقارير عن الطاقة منافعھا اضرارھا كيفية استغاللھا
 .٥جمع معلومات عن مصادر الطاقة
الوسائل المعينة
 .١فيديو تعليمى عن الطاقة
 .٢صور تعليمية عن مصادر الطاقة المختلفة
مفھوم الطاقة
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الطاقة ھي المقدرة على القيام بعمل ما .وھناك صور عديدة للطاقة ،يتمثل أھمھا في الحرارة
والضوء .الصوت أيضا عبارة عن طاقة .وھناك" الطاقة الميكانيكية" التي تولدھا اآلالت ،و"الطاقة
الكيميائية" التي تتحرر عند حدوث تغيرات كيميائية .والطاقة النووية الناتجة من المفاعالت الذرية .
يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى .فعلى سبيل المثال ،يمكن تحويل الطاقة الكيميائية المختزنة
في بطارية الجيب إلى ضوء .
كمية الطاقة الموجودة في العالم ثابتة على الدوام ،فالطاقة ال تفنى وال تستحدث .وعندما يبدو أن
الطاقة قد استنفذت ،فإنھا في حقيقة األمر تكون قد تحولت إلى صورة أخرى.لھذا نجد أن الطاقة ھي
قدرة المادة للقيام بالشغل) الحركة( ،كنتيجة لحركتھا أو وضعھا بالنسبة للقوي التي تعمل عليھا
.فالطاقة التي يصاحبھا حركة يطلق عليھا طاقة حركية  . kinetic energyوالطاقة التي لھا صلة
بالوضع يطلق عليھا طاقة كامنة )جھدية أو مخزنة (  . potential energyفالبندول المتأرجح به
طاقة جھدية في نقاطه النھائية  .وفي كل أوضاعه النھائية له طاقة حركية وطاقة جھدية في أوضاعه
المختلفة .والطاقة توجد في عدة أشكال كالطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية والطاقة الديناميكية
الحرارية والطاقة الكيميائية والطاقة الكھروبائية والطاقة اإلشعاعية والطاقة الذرية  .وكل أشكال ھذه
الطاقات قابلة للتحويل الداخلي بواسطة طرق مناسبة  .والطعام الذي نتاوله ،به طاقة كيماوية يخزنھا
الجسم ويطلقھا عندما نعمل أو نبذل مجھودا .وتستغل مصادر ھذه الطاقات لتوليد الكھرباء التي
نحتاجھا في بيوتنا ومدارسنا ومكاتبنا ومصانعنا وكمبيوتراتنا سواء لإلنارة أم لتشغيل الماكينات
واألجھزة الكھروبائية .والبترول نحرقه ليدير سياراتنا وغيرھا من األنشطة الخالقة التي نمارسھا
ونتمتع بھا في حياتنا  .فنحن نستخدم الطاقة لعمل كل شيء  .فھي ضرورة حياتية للعيش فوق كوكبنا
وننعم فيه.ومن خاللھا صعدت المركبات للفضاء وجاب اإلنسان العالم ليتعرف عليه ويستنزف ثرواته
أنواع الطاقة
تعتبر الطاقة الحيوانية أول طاقة إستخدمھا اإلنسان في فجر الحضارة عندما إستخدم الحيوانات األليفة
في أعماله ثم شرع واستغل قوة الرياح في تسيير قواربه آلفاق بعيدة .واستغل ھذه الطاقة مع نمو
حضارته ،واستخدمھا كطاقة ميكانيكية في إدارة طواحين الھواء و في إدارة عجالت ماكينات الطحن
و مناشير الخشب وطلمبات رفع الماء من اآلبار وغيرھا .وھذا ما عرف بالطاقة الميكانيكية .
و قوة الحيوانات نجدھا مستمدة من الطاقة الكيماوية  chemical energyالموجودة في الطعام بعد
ھضمه في اإلنسان والحيوان .والطاقة الكيماوية نجدھا في الخشب الذي كان يستعمل منذ القدم في
الطبخ والدفء .وفي بداية الثورة الصناعية استخدمت القوة المائية كطاقة تشغيلية من خالل حركية
نظم سيور وبكر وتروس إلدارة العديد من الماكينات.
و نجد الطاقة الحرارية Thermal energyفي اآلالت البخارية التي تحول الطاقة الكيماوية لوقود
تحوله لطاقة ميكانيكية  .فاآللة البخارية يطلق عليھا آلة إحتراق خارجي ألن الوقود يحرق بالخارج
لتوليد البخار الذي يدير اآلالت من الداخل  .لكن في القرن  ١٩إخترعت آلة اإلحتراق الداخلي
مستخدمة وقودا يحترق داخل اآللة حسب نظام غرف اإلحتراق الداخلي المباشر بھا  ،لتصبح مصدرا
للطاقة الميكانيكية التي إستغلت في عدة أغراض كتسيير السفن والعربات والقطارات .
و في القرن  ١٩ظھر مصدر آخر للطاقة  ،اليحتاج إلحتراق الوقود ،وھي الطاقة الكھروبائية
المتولدة من الدينامو) المولد( .وأصبحت ھذه المولدات تحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كھروبائية التي
أمكن نقلھا إلي أماكن بعيدة عبر األسالك .مما جعلھا تنتشر ،حتي أصبحت طاقة العصر الحديث
والسيما وأنھا متعددة األغراض ،بعدما أمكن تحويلھا لضوء وحرارة وطاقة ميكانيكية ،بتشغيلھا
موتورات الماكينات واألجھزة الكھربائية  .وتعتبر طاقة نظيفة .
ثم ظھرت الطاقة النووية Nuclear energyالتي استخدمت في المفاعالت الذرية حيث يجري
اإلنشطار النووي الذي يولد حرارة ھائلة تولد البخار الذي يدير المولدات الكھروبائية التي تمدنا
بالكھرباء أو يدير الموتورات التي تسير السفن والغواصات .لكن مشكلة ھذه المفاعالت النووية في
نفاياتھا المشعة واحتمال حدوث تسرب إشعاعي أو إنفجار المفاعل  ،كما حدث في مفاعل تشيرنوبل
الشھير .
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والطاقة المغناطيسية التى تستغل فى االوناش كتطبيق عملى وتستخدم لرفع االف االطنان من
المعادن وكذلك تستخدم فى عربات القطارات .
و الطاقة الغير متجددة نحصل عليھا من باطن األرض كسائل كما في النفط وكغاز كما في الغاز
الطبيعي أو كمادة صلبة كما في الفحم الحجري .وھي غير متجددة ألنه اليمكن صنعھا ثانية أو
إستعواضھا مجددا في زمن قصير .عكس الطاقة المتجددة  ،فيمكن إستعواضھا في زمن قصير
.ومصادر الطاقة المتجددة نجدھا في طاقة الكتلة الحيوية Biomass energyالتي تستمد من مادة
عضوية كإحراق النباتات وعظام الحيوانات وروث البھائم والمخلفات الزراعية.فعندما نستخدم
الخشب أو أغصان األشجار أو روث البھائم في إشتعال الدفايات أو األفران  ،فھذا معناه أننا نستعمل
وقود الكتلة الحيوية التي تستغل كمادة عضوية من النباتات ونفايات الزراعة أو الخشب أو مخلفات
الحيوانات .وفي الواليات المتحدة تستغل طاقة الكتلة الحيوية في توليد %٣من مجمل الطاقة لديھا
لتوليد  ١٠آالف ميجا وات كھرباء
.و ھناك تستغل طاقة الحرارة األرضية  Geothermal energyلتوليد الكھرباء والتسخين  .وحاليا
نصف الطاقة المتجددة في الواليات المتحدة األمريكية تأتي من قوة دفع المياه التي تدير التوربينات،
والتب تسير الموتورات لتوليد الكھرباء .كما يحدث عندنا في السد العالي .وفي أمريكا تمثل كھرباء
الطاقة المائية  %١٢من جملة الكھرباء ھناك
و يمكن مضاعفتھا إلي ٧٢ألف ميجاوات.وھناك طاقة قوة الرياح  Wind powerحيث تدير
شفرات)ألواح( كبيرة تدور بالھواء فوق األبراج بحركة مروحية ومثبت بھا مولدات كھرباء .وكانت
قوة الرياح تستغل في إدارة طواحين الھواء وطلمبات رفع المياه  ،كما إتبع في ھوالندا عندما نزح
الھوالنديون مساحات مائية من البحر لتوسيع الرقعة الزراعية عندھم .وسبب عدم إنتشارھا في العالم
،أصواتھا المزعجة وقتلھا للطيور التي ترتطم بشفراتھا السريعة .
والطاقة ھي أحد المقومات الرئيسية للمجتمعات المتحضرة  ،وتحتاج إليھا كافة قطاعات المجتمع
باإلضافة إلى الحاجة الماسة إليھا في تسيير الحياة اليومية  ،إذ يتم استخدامھا في تشغيل المصانع
وتحريك وسائل النقل المختلفة وتشغيل األدوات المنزلية وغير ذلك من األغراض  .وكل حركة يقوم
بھا اإلنسان تحتاج إلى استھالك نوع من أنواع الطاقة ويستم َّد اإلنسان طاقته إلنجاز أعماله اليدوية
والذھنية من الغذاء المتنوع الذي يتناوله كل يوم  ،إذ يت ّم حرق الغذاء في خاليا الجسم ويتحول إلى
طاقة  .ويمكن تعريف الطاقة بأنھا قابلية إنجاز تأثير ملموس )شغل(  .وھي توجد على عدة أنواع
منھا طاقة الريح  ،وطاقة جريان الماء ومسا قطھا .
ويمكن أن تكون الطاقة مخزونة في مادة كالوقود التقليدي )النفط  ،الفحم ،الغاز( .
ويمكن  ،من الناحية التقنية  ،تعريف الشغل بأنه تحريك جسم بقوه معينة مسافة معينة في اتجاه مواز
التجاه القوة وعليه فإن  :الشغل = القوه × المسافة ووحدات القوه ھنا ھي النيوتن ) (Nووحدات
المسافة المتر ) : (mوعليه ستكون وحدات الشغل ھي ) (N.mأو جول ) (Jouleحيث أن النيوتن
يُعرف بأنه القوة التي تقوم بتسريع كيلوغرام واحد ) (kgبمعدل  ١متر في الثانية لكل ثانية )(٢ms-
.
والطاقة كمية محدودة مجموعھا في الكون ثابت  .والطاقة ال تفنى وال تستحدث  ،ولكنھا تتحول من
شكل إلى آخر مثل تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كھربائية أو ميكانيكية  ،أو تحويل الطاقة الكيميائية
إلى حرارة .
وإذا كانت كمية الطاقة الناتجة من عملية ما )الطاقة الكھربائية مثالً( ھي أقل من كمية الطاقة
المستخدمة )كالوقود مثالً( فھذا يعني أن بعض الطاقـة قـد تم فقده إذ تحول إلى شكل آخر )كالحرارة
المھدورة(  ،وھذا ھو المبدأ الذي ينص على أن الطاقـة دائما ً محفوظـة وھو ما يسمى بالقانـون األول
لديناميكا الحرارة ). (First law of thermodynamic
ً
وإذا كانت كمية الطاقـــة ثابتـــة دائمــا ً  ،كما ذكرنــا سابقــا ،فكيف يمكن استھالكھا ؟ الجواب عن
ذلك ھو أننا ال نستھلك الطاقة وإنما نحولھا من شكل إلى آخر  .نحن نستھلك الوقود الموجود في
الطبيعة ونقوم بحرقه في مكائن االحتراق الداخلي ،ويتم تحويل طاقته الكيميائية إلى حرارة ومن ثم
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إلى طاقة حركية لتحريك العربات .كما أن طاقة الرياح تقوم بتحويل طاقة الھواء الحركية إلى طاقة
كھربائية تقوم بتشغيل المصابيح التي تشع طاقة ضوئية  ،أو تنتج طاقة ميكانيكية كضخ المياه أو
طحن الحبوب  .كما أن الغابات تنمو أيضا ً بتحويل طاقة اإلشعاع الشمسي إلى طاقة كيميائية تعمل
على نمو خاليا النباتات .
المجال المغناطيسى لألرض :
أننا نعيش فوق مغناطيس ھائل فالكرة األرضية يحيط بھا من كل جانب مجال مغناطيسي عمالق
يشبه المجال المغناطيسي حول قضيب مغناطيسي  .ھل تعلم ما الذي يجعل األرض مغناطيسيا ؟
ھناك  ،على أعماق سحيقة في باطن األرض .يجد قلب من الفلزات المنصھرة الساخنة  .ولما كانت
الكرة االرضية تدور حول نفسھا بسرعة شديدة وبشكل دائم  ،فان العلماء يعتقدون ان ھذه الحركة
تتسبب في وجود تيارات كھربائية في المعادن المنصھرة  ،ھذه التيارات الكھربائية ھي التي تخلق
المجال المغناطيسي حول الكرة األرضية .
أين توجد األقطاب المغناطيسية ؟
ان االرض بالرغم من كونھا مستديرة  ،فان لھا قطبين مغناطيسيين عند طرفيھا تماما مثل قضيب
مغناطيسي  ،ولو تحيلت قضيبا يمر بمركز االرض من الشمال الى الجنوب فان احد طرفيه سيكون
القطب المغناطيسي الشمالي واآلخر القطب المغناطيسي الجنوبي  .على القطبين المغناطيسيين ال
يوجدان في نفس مكاني القطب الشمالي والقطب الجنوبي كما تبين الخرائط الجغرافية  .والقطبان
الجغرافيان ھما في الواقع شمال حقيقي والجنوب حقيقي اللذان تلتقي عندھما خطوط الطول للكرة
االرضية  .على ان البوصلة تشير دائما الى القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبيى وھما نقتطان
في المغناطيسي لالرض .ويقع القطب المغناطيسي في كندا على مساحة  ١٦٠٠كم تقريبا من القطب
الشمالي الجغرافي  .أما القطب المغناطيسي الجنوبي فيوجد المنطقة القطبية الجنوبية ) انتاركتيكا ( ،
على مسسافة  ٢٥٠٠كم تقريبا من القطب الجنوبي الجغرافي .
استخدام مغناطيسي االرض :
نحن نستخدم المغناطيسية في ارسال االرشادات الالسلكية ) الراديو ( عبر مسافات طويلة  ،وتعمل
المغناطيسية االرضية على االحتفاظ بطبقة من الجسيمات الكھربائية تحيط باالرض  .ھذه الطبقة
تسمى بااليونوسفير  .ويمكن ارسال االرشادات الالسلكية من االرض لكي تنعكس من االيونوسفير
وترتد الى االرض في المواقع تبعد مسافات ھائلة عن مواقع االرسال .
وفي بعض االحيان تندفع الجسيمات الكھربائية المشحونة من البقع الداكنة الموجودة على سطح
الشمس  ،والتي تسمى البقع الشمسية  .وقد يھب تيار من ھذه الجسيمات فيما يسمى بالرياح الشمسية
فيجتاح الكرة االرضية  .وتتداخل ھذه الرياح مع االيونوسفير  ،وعندئذ تأخذ االبر في البوصالت في
التأرجح بعنف في جميع االتجاھات  .كما نصبح غير قا\درين على إرسال أي إشارات ال سلكية عبر
مسافات طويلة .
واحيانا يمكننا رؤية أضواء ذات ألوان جميلة في السماء ليال بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي .
وتسمى ھذه األضواء ) أورودا ( أو الشفق القطبي  .ويظھر الشفق الطبي الشمالي عند القطب
الشمالي والشفق القطب الجنوبي عند القطب الجنوبي عندما تھطل الجسيمات القادمة من الشمس
وتصطدم بطبقة العلوية من الغالف الجو من األرض  .وتتحرك ھذه الجسيمات عادة نحو القطبين
النھما تنجذب إلى ھناك بفعل في المجال المغناطيسي لألرض .
المغـناطيـسـية فى الكــائنات الحــية :
بعض الحـيوانات لھا خواص مغناطيسية فأجسام النمل األبيض و نحل العسل والحمام والحيتان
والدرافيل بل واإلنسان تحتوى بداخلھا على مواد مغناطيسية ويبدو أن ھذه المواد المغناطيسية توفر
للكائن الحى نوعا من البوصلة الذاتية التى تساعدة على االھتداء إلى طريقة بل أن الحمام الزاجل له
صفات مغناطيسية داخل راسة ورقبتة تمكنه من االھتداء إلى طريقة فى األيام الغائمة التى اليمكنة
فيھا رويئة الشمس ولو إن مغناطيسا صغيرا ثبت فى ظھر حمامه لما اسطتاعت أن تھتدى إلى
طريقھا وقد يرجع ذلك إلى إن المغناطيساالضافى يمنع المغناطيسية داخل جسم من العمل بكفاءة
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فائدة المغانيط
ان الحديث عن مغنطة المياه وفوائدھا الطبية التي تبدو غير قابلة للتصديق ازاء مشكالت يعانيھا
االنسان المعاصر تشبه خرافة ولعل من المفارقات انھا بدأت كذلك فقد كانت المغناطيسية في العصور
االولى من تاريخ البشرية ترتبط دائما باعمال السحر والشعوذة ولكن تطور معارف االنسان عن
المغناطيسية واكتشافاته الجديدة اثبت ان ما كان يعتقد من ممارسات السومريين والصينيين والفراعنة
خرافات ھو في الحقيقة قائم على اساس علمي..غير ان القضية االن ثورة علمية جديدة وتشكل تلبية
لحاجاتنا اليومية.المصادفة والتاريخ .كان الصينيون اول من استعمل المغناطيس للعالج بتطبيقات
بدائية بالقالئد كما عرفه السومريون.
واستعملوه مع الحلي مثل الحجل والزنادي ،حيث يصنع الحجل برأسين او كرتين عند الفتحة ،وفي
داخل الكرتين يضعون قطعا من المغناطيس او ما يسميه الصاغة الحجر الصيني ووجود المغناطيس
في ھذه الحلي من اجل ازالة التعب عن االرجل وتخفيف االم المفاصل والعضالت ،وقطع المغناطيس
وجدت ايضا في حلي كيلوباترا ،وفي عصا فرعون اكتشف مؤخرا انھا مكونة من دائرة مغناطيسية
بدائية عالجية مكونة من الكاربون والمغناطيس والكرستال الطبيعي ،ومن خالل ھذه العصا تتركز
في نقطة معينة.
فكرة العالج المغناطيسي
تعتمد على نفس قواعد الطاقة المغناطيسية في الطبيعة  ٠٠حيث تخترق الطاقة المغناطيسية الجلد في
موضع معين لتمتص عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في الجلد المغطي لھذا الموضع ٠٠
وتسير في الدم حتى تصل الى مجرى الدم الرئيسي الذي يغذي جميع الشعيرات الدموية الموجودة
بالجسم  ٠٠ويرجع امتصاص الطاقة المغناطيسية في الدم الى احتواء ھيموجلوبين الدم على جزيئات
حديد وشحنات كھربائية اخرى تمتص ھذه الطاقة المغناطيسية  00فينشأ تيار مغناطيسي في مجرى
الدم يحمل الطاقة المغناطيسية الى اجزاء الجسم المختلفة  ٠٠وتساعد الطاقة المغناطيسية على تحفيز
االوعية الدموية فتتمدد وبالتالي تزداد وتتحسن الدورة الدموية  ٠٠مما يؤدي الى زيادة تدفق الغذاء
الى خاليا الجسم  ٠٠وتساعده على التخلص من السموم بشكل افضل واكثر كفاءة
فوائد العالج المغناطيسي
-١زيادة قدرة ھيموجلوبين الدم على امتصاص جزيئات االكسجين مما يزيد من مستويات الطاقة
بالجسم
-٢تقوية خاليا الدم غير النشطة مما يؤدي لزيادة عدد الخاليا في الدم
-٣تمدد اوعية الدم مما يساعد على زيادة كمية الدم التي تصل خاليا الجسم
-٤تقليل نسبة الكوليسترول في الدم
-٥زيادة سرعة تجدد خاليا الجسم مما يساعد على تاخير الشيخوخه
-٦تساعد على التخلص من اإلحساس باأللم عن طريق تھدئة األعصاب
حاالت العالج
-١خشونة وضعف مفاصل األيدي واألرجل واألقدام واألكتاف
-٢المشاكل الھضمية ) عسر الھضم  ،التھاب المعدة)
-٣عدم انتظام عمليات التمثيل الغذائي بالجسم
-٤شفاء بعض انواع السرطان
-٥شفاء بعض االصابات مثل الجروح ـ النزيف الذي ينتج عن ضعف االنسجة واالعضاء
-٦عالج اإللتھابات في المفاصل وحصى الكلى
تكنولوجيا الطاقة
تتطور التكنولوجيا فى الوقت الحاضر بصورة تتعارض غالبا مع البيئة ولكن يمكن على كل حال
الوصول الى مستوى تكنولوجى عال  ،دون اإلضرار بالبيئة بصفة عامة  ،أو استنزاف المصادر
التى ال يمكن تجديدھا أو تعويضھا  .وھناك مدخالن اساسيان للمحافظة على البيئة  :اولھما ھو
محاولة تقليل التأثيرات التى تترتب على التكنولوجيا الحديثة  ،عن طريق ايجاد وسائل اكثر كفاة دفعا
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الخطار التلوث والتحكم فيه  ،واالستخدام االمثل واالكفأ للمواد  .أما المدخل الثانى والذى يطلق عليه
عادة اسم التكنولوجيا البديلة  ،فيقترح اساليب تكنيكية للحصول على طاقة اكثر ال مركزية من تلك
المطبقة حاليا  ،ومنھا على سبيل المثال  ،الطاقة الشمسية  ،وزاستخدام طواحين الھواء وغير ذلك من
المعدات المماثلة وتتطلب ھذه الطريقة األخيرة تغيرات جوھرية من جانب األمم التى وصلت بالفعل
إلى درجة عالية من التقدم العلمى والتكنولوجى ولذلك فان ھذه الطريقة قد تكون أكثر مالءمة للدول
النامية .وتتركز الجھود فى الوقت الحاضر إليجاد مصادر جديدة للطاقة لمجابھة الطلب المتزايد عليھا
نتيجة للزيادة العالمية المطردة فى عدد السكان  .وال يزال الوقود المطمور المستخرج بالتعدين كالفحم
والبترول والوقود الغازى  ،يمثل أھم مصادر الطاقة  ،برغم أن المجال أمام التوسع فى اكتشافھا أو
استغاللھا يعتبر محدودا بينما يزداد استغالل الطاقة النووية برغم ما يصاحبھا من مشاكل وما يحيق
بھا من أخطار  ،تتعلق بعمليات التخزين والمخلفات ذات الفاعلية اإلشعاعية وتشكل الطاقة
الھيدروكھربائية والحرارة األرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية البدائل الممكنة وتنفرد الطاقة
الشمسية من بينھا جميعا بأنھا تبشر بان تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة للعالم كله يمكن التعويل عليه
بعدما تم التأكد من أن الطاقة المتاحة تعتبر محدودة فان الخطوة التالية ھى محاولة الوصول
لالستخدام االمثل لتلك الطاقة المتاحة  .وذلك عن طريق ما يسمى عادة بأنظمة الطاقة الكلية وتقليل
الفاقد منھا  .وال مفر من تشغيل محطات توليد الطاقة بكفاءة منخفضة سواء كانت ھذه المحطات
تستخدم الفحم أو البترول أو الطاقة النووية فذلك وضع حتمى تفرضه ظروف الواقع ويفسره القانون
الثانى للديناميكا الحرارية الذى ينص على انه ال يمكن الى محرك حرارى ان يحول الحرارة الواردة
اليه كلھا الى شغل  .وتعتمد كفاءة عملية توليد الطاقة على وجود فرق كبير بين مصدر الحراة
والوسط المحيط الذى يكون ھو نفسه عند درجة حرارة عالية بالمقارنة بالصفر المطلق  ٢٧٣-).م(
وتبلغ الكفاءة المتوسطة لمحطات توليد الطاقة  ،حوالى  % ٣٠فقط  .وھذا يعنى ان  % ٧٠من
الطاقة الحرارية يضيع إما عن طريق الغازات العادمة التى تنطلق عبر المدخنة وإما ان يطرد للجو ،
خالل ابراج التبريد الضخمة  ،ويكون الماء المطلوب تبريده عند درجة حرارة تبلغ حوالى  ٣٨م
وھى درجة حرارة اقل من ان يمكن استغاللھا واكبر من ان يمكن إعادة استخدامھا فى الدورة
الحرارية  ،وبقبول خرج كھربى اقل يمكن رفع درجة حرارة المياه العادية إلى قيمة تتراوح بين
حوالى  ٩٣و  ١٨٢م وھى تعتبر مناسبة لالستغالل بطريقة تسخين المنطقة  ،إلمداد عدد كبير من
المنازل المتجاورة بالحرارة ومن مصدر واحد  ،يوجد بنفس المنطقة كما يمكن استغالل ھذه المياه فى
أغراض صناعية مختلفة وتعتبر ھذه الطريقة وسيلة اقتصادية برغم النقصان فى الطاقة الكھربائية
المنتجة ألن نسبة كبيرة من الطاقة الكھربائية كان سيتحول إلى طاقة حرارية بطريقة أو بأخرى
ويمكن تحقيق توازن فى نسبة الحرارة للكھرباء إلى حد ما عن طريق تحرير المياه الساخنة داخل
خزانات كبيرة معزولة والتى يمكن أال يتجاوز الفقد الحرارى منھا خالل عام كامل حوالى  %١وقد
يبدو عدم تطبيق ھذا األسلوب الكفء على نطاق واسع )يمكن أن تصل الكفاءة الحرارية فيه إلى قيم
قد تبلغ  (%٨٥أمرا يدعو للدھشة والتعجب ويكمن السر فى ذلك فى المشاكل المحيطه به التى تتمثل
فى أن مواقع محطات توليد الطاقة تختار عادة بحيث تكون فى مناطق يتوافر فيھا الوقود فى حين
تكون معظم التجمعات السكانية بعيدة عن مناجم الفحم وحقول البترول وليس من المقبول اقتصاديا نقل
الحرارة )متمثلة فى المياه الساخنة ( عبر مسافات طويلة كما أن كفاءة محطات الطاقة تزداد بزيادة
حجمھا ولذلك فان أنشاء محطات صغيرة تغذى المنازل المتاخمة يعتبر امر غير مناسب ولكن يعتبر
اسلوب تسخين المنطقة او التسخين المركزى حيث يتم امداد منطقة سكنية بالحرارة من مرجل واحد
بصفة عامة اكثر كفاءة من عملية تسخين كل مبنى على حده.
المبانى ھناك العديد من المبانى ذات التصميمات المضيعة للحراة وقد أثبتت المشروعات الحديثة انه
يمكن بالتخطيط السليم بناء مجمعات ال تحتاج لحرارة فعلية حتى لو ھبطت درجة الحرارة فى الخارج
إلى مادون درجة التجمد وھناك مقدار كبير من الحرارة يمكن أن يضيع من خالل النوافذ التى تفتح
نتيجة ترك الحجرات مثال  ،بدون إضافة كافية من الداخل  ،ويمكن عن طريق اختزال مساحة النوافذ
وتحسين العزل تجنب الفقد الحرارى أو زيادة الحرارة عندما يكون الجو حارا إلى حد كبير
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وليس من المستحب  ،تصميم المبنى ثم استدعاء مھندس الحارة بعد ذلك ولكن أسلوب الطاقة الكلية
يوصى بمراعات مسالة التسخين والتبريد وتكييف الھواء وأخذھا فى الحسبان بدءا من مرحلة
التصميم .وھناك نظام نمطى يحتوى على ھواء ساخن يمكن استخدامه فى عمليات الشواء ويستمد ھذا
الھواء حرارته من مروره بالقرب من مصابيح اإلضاءة المثبتة بالسقف ويمكن تطبيق نفس الفكرة فى
حاالت أخرى حيث ينتج عن التشغيل كميات ملموسة من الحرارة يكتسبھا الھواء المحصور داخل
المبنى والذى يمكن استغالله أما بإعادة استخدامه بعد خلطه مع نسبة من الھواء الطلق وإما بنقل
حرارته لخزانات المياه عن طريق مبادالت حرارية تشبه المبادل الحرارى للسيارة )الرادياتير(
ويمكن بعد ذلك استخدام الماء الساخن لتدفئة المبنى فى المساء أو فى الصباح الباكر أما فى الجو
الحار فيتم ضخ الحرارة الزائدة إلى خارج المبنى ولو آمكن الوصول إلى أسلوب تخزين كفء للطاقة
لفترات زمنية طويلة فان األمر الذى يتحتم تحقيقه فى ھذه الحالة ھو تخزين الحرارة المتراكمة خالل
أيام الصيف إلى وقت الحاجة فى فصل الشتاء ولكن ال سبيل حتى اآلن لتحقيق ھذا األمل وإخراجه
لحيز الوجود .
المجارى  :تتطلب شبكات المجارى مقادير كبيرة من الطاقة الكھربية لضخ الكميات الضخمة من مياه
المجارى ومعالجتھا يوميا وقد تصل ھذه القدرة الكھربية الى عدد من الميجاوات وقد حققت عدة
محطات لمعالجة مياه المجارى اكتفاء ذاتيا من ناحية الطاقة بل أن بعضھا حقق وفرا فى الطاقة عن
طريق استغالل الغاز )عادة الميثان( المستخرج من مياه المجارى إذ يتم جمع الغاز فى مستودعات
خاصة ثم حرقه للحصول على الحرارة كما تستخدم الحرارة العادمة وكذلك الحرارة الناتجة عن
تبريد مولدات التيار المتردد فى تسخين خزانات الفضالت وتستخدم الفضالت الصلبة نفسھا فى تسميد
التربة مثال ذلك يستخدم  %٥٠من فضالت المدن الكبرى مثل لندن فى ھذا الغرض ويمكن ان تزيد
النسبة فى المناطق الزراعية على ذلك
ويجب توخى الحرص الشديد عند تطبيق نظم تحكم دقيقة لضمان عدم انتشار أية مواد كيميائية
صناعية بھذه الطريقة  .كما يمكن استغالل الميثان المستخرج من الروث الحيوانى فى المجتمعات
الزراعية فى إدارة المركبات كذلك يمكن إدارة محرك السيارة العادى بواسطة الميثان .
إعادة االستخدام  :تلقى يوميا نسبة كبيرة من المواد المستخدمة ويمكن إعادة استخدام معظم ھذه المواد
كاألوراق والمعادن والخرق والزجاج والبالستيك وغيرھا بشكل مختلف اختالفا طفيفا فالزجاج مثال
يمكن جرشه واستخدامه بنجاح فى عمليات تسوية الطرق وتعبيدھا ويمكن بنفس الطريقة استخدام
مختلف أنواع النفايات الصناعية كالرماد والخبث كما يمكن استخدامھا كمواد إنشائية للبناء
والبالستيك تحتوى مخلفاته على ھيدروكربونات التى يمكن أن تستخدم فى صناعة الزيوت والغازات
عن طريق التقطير االتالفى ويمكن أن يصبح استخراج ھذه المواد من النفايات أمرا حيويا فى حد
ذاته وإذا تعذر إعادة استخدام ھذه النفايات فانه يمكن حرقھا واستغالل الحرارة الناتجة فى توليد
الكھرباء ولكن الطاقة الكھربية ال تكون كبيرة بالمقارنة مع محطات توليد الكھرباء .
الطاقة الجوية  :ال يستطيع الھواء شأنه شأن أى جسم له كتلة أن يتحرك دون توافر قوة دافعة وتحتاج
أصغر الدوامات الھوائية الدردورية التى تقوم بتحريك أوراق الشجر أو زرات التراب حول أركان
المبانى فى حركة دوامية إلى كمية من الطاقة الكلية للرياح التى تھب كما تستمد المنخفضات الھوائية
واألعاصير المضادة طاقتھا من الحركة العامة للھواء الجوى مثل أحزمة الرياح التى تحيط بالكرة
األرضية وتزداد شدة ھذه األحزمة عند االرتفاعات المعتدلة .
قصة استبدال الطاقة
وكانت بداية الحديث على مستوى ع المي لزي ادة اس تغالل مص ادر الطاق ة البديل ة ف ي م ؤتمر ري و دي
جانيرو أو ما عُرف بقم ة األرض إب ان انتھ اء الح رب الب اردة ،ول م يتع د آن ذاك إع الن النواي ا الحس نة
غير الملزمة ،وذكر الطاقة البديلة كوسيلة لتخفيف أعباء تلوث البيئة.
وأظھرت المؤتمرات الدولية الكبرى الحقا -ال س يما م ؤتمرات المن اخ الع المي -اس تحالة التوص ل إل ى
"إجماع دولي" على خطوات محددة وملزمة في ميدان الطاقة البديلة ،وكانت خيبة األمل الكب رى عل ى
ھ ذا الص عيد أثن اء قم ة "التنمي ة المس تدامة" ف ي جوھانس برج ف ي جن وب أفريقي ا ع ام ٢٠٠٢م ،عن دما
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ص درت االعتراض ات ف ي الدرج ة األول ى ع ن الوالي ات المتح دة األمريكي ة وكن دا وأس تراليا والياب ان
ومجموعة الدول النفطية.
وكان الطلب المطروح آنذاك ھو تبني ھدف رفع إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى حدود  ١٥ف ي المائ ة
من اإلنتاج العالمي حتى س نة ٢٠١٥م .ف ي الم ؤتمر نفس ه تكون ت مجموع ة م ا يُس مى "ائ تالف ال دول
الراغبة" تعبيرا عن التقائھا على الھدف المذكور ،فصدرت دعوة ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي يض مھا
ويضم المنظمات غير الحكومية والشركات المعنية للعم ل عل ى إعط اء قط اع المص ادر البديل ة للطاق ة
دفعة قوي ة عل ى الص عيدين السياس ي واالقتص ادي .ھ ذا الم ؤتمر انعق د ف ي ب ون ف ي الفت رة ب ين  ١و٤
حزيران /يونيو ٢٠٠٤م ،بمشاركة زھاء  ١٥٠٠شخص ،يمثلون أكثر من  ٨٠دول ة وع ددا كبي را م ن
المنظمات غير الحكومية ومن الشركات العالمية ،السيما األلمانية.
وقد بلغ انتشار خاليا الطاقة الشمسية في ھذه األثناء ما يغطي مساحة تزيد على  ٤ماليين مت ر مرب ع،
وي راد الوص ول بطاقتھ ا اإلنتاجي ة إل ى أكث ر م ن  ٣٠أل ف ميج اوات .بينم ا بل غ ع دد "ط واحين طاق ة
الرياح" بض عة عش ر ألف ا ،وبل غ حج م طاقتھ ا  ١٢أل ف ميج اوات .وي راد توس يع نطاقھ ا إل ى المن اطق
البحرية ،ال سيما بعد ازدياد موجة االحتجاجات الشعبية من التأثير السلبي لمنظر تلك "الطواحين" ف ي
المناطق الطبيعية الت ي تنتش ر فيھ ا .وتتطل ع وزارة البيئ ة إل ى زي ادة اس تغالل الطاق ة الحيوي ة والمائي ة
أيضا ،إال أن جميع ذلك لم يبل غ حت ى اآلن س وى  %٣م ن اس تھالك الطاق ة ،أو  %٦م ن إنت اج التي ار
الكھربائي.
وترى األھداف الرسمية الموضوعة على ھذا الصعيد رف ع نس بة إنت اج مص ادر الطاق ة البديل ة إل ى م ا
يناھز  %٢٠بين عامي  ٢٠٢٥و٢٠٣٠م ،وتوصف ھذه األھداف بأنھا عسيرة التحقي ق ،وق د توص ف
ب األحالم عن د ذك ر نس بة  %٥٠م ع حل ول ع ام ٢٠٥٠م .إال أن ھ ذه النس ب تعل ن بالقي اس إل ى حج م
االستھالك الحالي للطاقة في ألمانيا ،وھو ما يدفع إلى التساؤل عما ستكون عليه فعال م ع ارتف اع نس بة
االستھالك.
فى ظل االرتفاعات المتواصلة للنفط ومع اقتراب نضوب مصادره ،بدأت الدول الغربية باالستعداد
لزمن نضوب النفط واضعة بذلك كل الجھود الممكنة لتنفيذ استراتيجية جديدة للطاقة البديلة.
وقد ظھرت اآلن الخطوط الرئيسة لھذه االستراتيجية مع نوعين من التكنولوجيا الجديدة .يشير اليھما
ليستر براون "خبير فى استراتيجيات الطاقة البديلة" بالقول" :لقد قدمت التكنولوجيا الحديثة نوعين من
البدائل ھما المحركات المزدوجة التى تعمل بالبنزين والكھرباء ،والتوربينات ذات التصاميم المتطورة
التى تعمل بالرياح .وإذا انتقلنا فى العقد التالى إلى المحركات التى تعمل بالبنزين والكھرباء بكفاءة،
مثل سيارات "تويوتا بريوس" اليوم ،يمكننا أن نختصر استعمال البنزين إلى النصف؛ بدون تغيير فى
عدد العربات ،وبدون تغيير فى األميال التى تسيرھا السيارات ،فقط يتم ذلك بشكل أكثر كفاءة".
ولكن الجواب على السؤال الجوھرى "ما ھى أسباب البحث عن مصادر بديلة للطاقة؟" يأخذ ابعاداً
سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية ال يمكن تجاھلھا ،أھمھا:
 التخلص من عبء ارتفاع أسعار البترول وطفراته الحادة على ما فى ذلك من تداعيات سيئةاقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على النحو السابق ذكره.
 منع تكرار استخدام النفط سالحا اقتصاديا أو سياسيا وسلب الدول النفطية ال سيما العربية وعلىرأسھا تلك الدول المتھمة بدعم اإلرھاب امتيازا ھاما ومؤثرا.
 القلق العالمى المتزايد من نضوب البترول أو نفاد احتياطياته وما سيترتب على ذلك من تداعيات لنتقدر المدنية الحديثة على تحمل تبعاتھا.
 التخلص من المشاكل البيئية المترتبة على إنتاج وحرق الوقود الحفرى "البترول والغاز الطبيعىوالفحم" مثل التلوث وزيادة درجة الحرارة على سطح األرض وتدمير الموائل الطبيعية وھى مشاكل
مقلقة يعانى منھا كل العالم حاليا.
وتوضح قراءة إحصائيات االستھالك العالمى للطاقة أن النفط الخام يغطى حاليا حوالى %٣٦من
االحتياجات العالمية بينما يسھم الغاز الطبيعى بحوالى  ،%٢٤والفحم الحجرى %٢٥والمصادر
األخرى المتجددة بنسبة  .%١٥إال أن التوقعات المستقبلية لمساھمة األخيرة فى حجم المستھلك عالميا
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سوف تصل إلى %٣٠بحلول العام  ٢٠٣٠وھذا يعنى تزايد التوجه نحو ھذه المصادر.
ولكن ،يجب األخذ بعين االعتبار ،ان قيمة النفط ال تقتصر على الطاقة .وھناك من رجال االقتصاد
والصناعة من يعتبر ان استھالك النفط كمصدر للطاقة يعد تبديدا للثروة بالنظر الى ان االستعماالت
البتروكيمياوية للنفط تجعل منه سلعة أكثر أھمية من الناحية االقتصادية من مجرد انتاج محروقات.
مشاريع عربية متعثرة
وتقول ادارة معلومات الطاقة فى الواليات المتحدة االميركية انه من المتوقع ان يتضاعف استخدام
انواع الطاقات البديلة بالشرق االوسط وافريقيا لنحو  ٢.٤كوادرليون وحدة حرارية بحلول عام
 .٢٠٢٠فى حين تقوم الدول بسد الطلب المتزايد على الكھرباء العائد الى االرتفاع المتزايد بعدد
السكان والتطور الصناعى والقوانين البيئية.
وتتجه االمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر الى تعزيز انتاجھا من الكھرباء باستغالل الموارد
الطبيعية وتوليد الطاقة من الرياح والمياه واشعة الشمس.
فھناك عدة مشاريع عربية لالستفادة من الوقود الحيوى كمصدر طاقة ،ففى األردن أقامت أمانة عمان
الكبرى وشركة الكھرباء الوطنية شركة الغاز الحيوى األردنية للحد من انبعاث غاز الميثان من
مكبات النفايات واستغالل ھذه الغازات لتوليد الطاقة الكھربائية ،باإلضافة إلى استغالل النفايات
العضوية إلنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوي.
ً
وبنت الشركة مصنعا بقدرة  ١ميجاواط و تنوى الشركة حاليا التوسع فى سحب الغاز الحيوى من
مكب نفايات مدينة الرصيفة إليصال القدرة الكھربائية اإلجمالية إلى  ٥ميجاواط.
كما يسعى االردن الى تطوير محطة توليد الطاقة الشمسية ،ويھدف ھذا المشروع والذى وصلت كلفته
الى  ٢٠٠مليون دوالر اميركى الى استغالل الطاقة الشمسية والوقود لتوليد الكھرباء .ويتوقع ان تولد
المحطة ما بين  ١٥٠-١٠٠ميغاواط .ولدى المملكة خطط النشاء ثالث محطات للطاقة من خالل
الرياح ،بقدرة انتاجية ما بين  ٣٠-٢٥ميغاواط لكل واحدة.
وفى اليمن تم إنشاء أربع وحدات إلنتاج الغاز الحيوى ويعد مكتب الزراعة والرى بالتعاون مع
منظمة "كير" إلنشاء نحو  ٢٨وحدة إنتاج غاز حيوى فى عدد من المديريات والتى تساھم فى الحفاظ
على الغطاء النباتى والحد من االحتطاب والحفاظ على البيئة.
وتقول سارة وودبريدج ،مديرة وحدة الطاقة والكھرباء بشركة "آى آى آر"" :رغم ان الطاقة المتجددة
ال تعتبر المصدر التقليدى للكھرباء بالشرق االوسط اال ان االرتفاع بعدد السكان والقاعدة الصناعية
تفرض على الموزعين التوجه للبحث عن مصادر اخرى للطاقة .وھناك مقترحات لبناء محطات
لتوليد الكھرباء من الرياح فى امارة الفجيرة ،والتى تعتبر االولى بدول مجلس التعاون الخليجي ،كما
ان وزارة الكھرباء والمياه باالمارات انشأت قسما خاصا لدراسة امكانيات االستفادة من الطاقة
الشمسي".
ورغم ان دول مجلس التعاون تتمتع باحتياط كبير من النفط اال ان ال احد يعلم الى متى ستبقي ،كما
تساھم منطقة الطاقة البديلة والمتجددة استعالاض احدث وابرز التطورات باالضافة الى توفير
معومات للمتعاملين فى عمليات التخطيط وتوفير االحتياجات المستقبلية للطاقة.
وسيستثمر المغرب  ٣.٧بليون دوالر اميركى فى مشاريع الطاقة فى حين ستذھب الحصة االكبر الى
مشاريع الرياح ،بما فيھا محطتين تحت االنشاء فى طنجة وطرفاية بكلفة  ٢٠٠مليون دوالر اميركي.
اما مصر فھى فى قيد انشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة  ٣٠ميغاواط فى منطقة الكريمات
ومشروع انتاج الطاقة من خالل الرياح بقدر  ٦٠ميغاواط فى منطقة قناة السويس.
األوروبيون يخططون الستبدال النفط بزيوت الحيوانات والنباتات
بعد أزمة البترول األخيرة وتعاظم اقتصاديات الصين وزيادة طلبھا على البترول وغير ذلك من
األسباب فإن الواقع يقول إنھا لن تكون آخر األزمات ومن مبدأ إن زمن البترول الرخيص قد ولي،
يسعى األوروبيون إلى زيادة اعتمادھم على بدائل أخرى للطاقة نتيجة الزيادة المستمرة فى أسعار
النفط ولتنامى انتشار الوعى البيئى فى الكثير من دول العالم ،ويشكل الوقود الحيوى أحد أھم ھذه
المصادر ،نظرا لكلفة إنتاجه المتدنية وتوافر مواده األولية فى البيئات الزراعية ،فضال على أنه
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صديق للبيئة.
ومن أبرز تلك البدائل ما بات يعرف باسم الوقود الحيوي ،وھو وقود نظيف ينتج من مصادر طاقة
متجددة كالزيوت النباتية "الطازجة أو المستخدمة" أو الدھون الحيوانية ،بعد أن تعالج لتكوين وقود
سائل من الممكن استخدامه فى محركات الديزل المعدلة.
وينتج الوقود الحيوى باالستفادة من سلسلة تفاعالت كيميائية تحول الزيوت المدخلة إلى وقود يمكن
خلطه مع الديزل البترولى بنسب مختلفة لمواءمته مع المحركات الموجودة فى السوق أو استخدامه
بشكل مباشر فى محركات خاصة.
ويعد "التشجيع الضريبي" أبرز مالمح التوجه نحو الوقود الحيوي ،ففى الواليات المتحدة أقر أخيرا
قانون لتشجيع صناعة الوقود الحيوي ،وفى ألمانيا -أبرز المتحمسين لھذا التوجه -تتمتع  ١٨٠٠محطة
وقود بإعفاء من ضريبة الوقود ألنھا تبيع الديزل الحيوى الذى تنتجه  ٢٠شركة ألمانية.
أما فى فرنسا ،التى أعلنت مؤخراعن خطة لمضاعفة إنتاج الوقود الحيوى ثالث مرات ،فقد عرضت
الحكومة تسھيالت ضريبة على منتجى الوقود الحيوي ،وتدرس كذلك الحكومة األستونية إعفا ًء
ضريبيا كامال لمنتجى الوقود الحيوى فى خطوة للحاق بخطة  ٢٠١٠األوروبية االعتماد على مصادر
الطاقة البديلة.
التكنولوجيا تفتح االبواب لطاقات متجددة
تستھلك "بريوس" ،وھى سيارة فى طليعة تكنولوجيا السيارات ،جالونا واحدا لكل  ٥٥ميال .وھى
واحدة من ثالثة موديالت من السيارات تعمل بالبنزين والكھرباء موجودة فى السوق حاليا .وھناك
عدد أكثر قادم فى الطريق .باإلضافة إلى ذلك ،سلمت شركة جنرال موتورز  ٢٣٥حافلة تعمل
بالبنزين والكھرباء إلى سياتل ،مع إمكانية تخفيض استعمال البنزين ھناك بنسبة  ٦٠فى المائة.
وتعتزم ثالث مدن أمريكية أخرى الحصول على ھذا النوع من الحافالت.
أصبح ھذا النوع من المحركات شائعا .والوضع جاھز للخطوة التالية لتخفيض االعتماد على النفط:
استعمال الكھرباء المولدة عن طريق الرياح لتشغيل السيارات.
وإذا أضفنا إلى المحرك الذى يعمل بالبنزين والكھرباء قابسا كھربائيا وبطارية ثانية لزيادة قدرة
تخزين الكھرباء ،يستطيع السائقون عندئذ التنقل ،والتسوق ،والسفر لمسافة قصيرة بالكھرباء ،مما
يوفر البنزين للسفرات الطويلة من حين إلى آخر.
ويمكن أن يخفض ذلك %٢٠من استعمال البنزين ،إضافة إلى التخفيض األول البالغ %٥٠من
التحول إلى نظام البنزين والكھرباء ،ليصبح مجمل التخفيض فى استعمال البنزين .%٧٠
وتعطى سعة القابس إمكانية الوصول إلى مصادر رياح واسعة ،غير مستغلة بشكل كبير ،ففى عام
 ١٩٩١نشرت وزارة الطاقة األمريكية قائمة بمصادر الرياح الوطنية ،أشارت فيھا إلى أن ثالثا من
الواليات  :كانساس ،داكوتا الشمالية ،وتكساس  ،لديھا طاقة رياح كافية لتغطية االحتياجات الوطنية
من الكھرباء .اندھش الكثيرون من تلك األخبار ،منذ أن اعتبرت كھرباء الرياح مصدر طاقة ھامشية
على نحو واسع.
نحن نعرف أنه حتى ھذا التقدير كان أقل من الواقع ،ألنه كان يستند إلى تكنولوجيا توربينات رياح فى
عام  .١٩٩١فمنذ ذلك الحين مكن التقدم فى تصميم التوربينات من العمل فى سرعة رياح أقل لتحويل
الرياح إلى الكھرباء بشكل أكثر كفاءة ،ولتسخير الرياح واالستفادة منھا بشكل أفضل.
كان معدل التوربينات عام  ١٩٩١نحو  ١٢٠قدما تقريبا ،بينما طول التوربينات الجديدة  ٣٠٠قدم،
أى ما يساوى ارتفاع مبنى من  ٣٠طابقا ،وليس ذلك أكثر من ضعف نظام الرياح ،فقط ،لكن الرياح
فى االرتفاعات األعلى تكون أقوى ويعتمد عليھا أكثر.
وفى أوروبا ،التى برزت زعيما عالميا فى تطوير طاقة الرياح ،تفى محطات الطاقة الھوائية اآلن
بحاجة الكھرباء السكنية لـ  ٤٠مليون مستھلك .و توقعت جمعية طاقة الرياح األوروبية العام الماضى
أن تشكل الرياح بحلول عام  ،٢٠٢٠مصدرا للكھرباء لـ  ١٩٥مليون شخص ـ نصف سكان أوروبا
الغربية.
واستنتج تقييم صدر عام  ،٢٠٠٤حول إمكانية أوروبا البعيدة عن الشاطئ ،أعدته مجموعة "جرارد
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حسان" لالستشارات ،أنه إذا تحركت الحكومات األوروبية بشدة لتطوير ھذه اإلمكانية ،تستطيع
الرياح أن توفر كافة االحتياجات من الكھرباء للمناطق السكنية بحلول عام .٢٠٢٠
وتنمو طاقة الرياح بسرعة ألنھا رخيصة ،وفيرة ال تنضب ،وموزعة على نحو واسع ،ونظيفة ال
تضر بالمناخ .وال يوجد مصدر طاقة آخر له كل ھذه الخواص.
وعالوة على ذلك ،فإن تكلفة الكھرباء المولدة عن طريق الرياح ،ظلت فى تراجع خالل العقدين
الماضيين .فمحطات الطاقة الھوائية القديمة فى كاليفورنيا ،حين ظھرت صناعة الرياح الحديثة فى
أوائل الثمانينات ،كانت تنتج الكھرباء بتكلفة  ٣٨سنتا لكل كيلو واط/ساعة.
أما اآلن فتنتج العديد من محطات الطاقة الھوائية الكھرباء بتكلفة  ٤سنتات لكل كيلو واط/ساعة ،وتم
توقيع بعض عقود التوريد طويلة المدى أخيرا ،على أساس  ٣سنتات لكل كيلو واط/ساعة .والسعر ما
زال فى تراجع.
وخالفا لنظام خلية الھيدروجين المستخدم وقودا ،والذى يتم مناقشته بصور واسعة ،فإن أنموذج الرياح
ال يتطلب بنية تحتية مكلفة .إذ يمكن استخدام شبكة محطات خدمات البنزين الموجودة فعال .وكذلك
الحال ،أيضا ،بالنسبة لشبكة الكھرباء المطلوبة لربط محطات الطاقة الھوائية إلى بطاريات التخزين
فى السيارات.
وتتم معادلة واحدة من نقاط الضعف القليلة فى طاقة الرياح ،وھى عدم انتظامھا ،بشكل كبير
باستعمال أنظمة البنزين والكھرباء الموصلة داخليا ،ألن البطاريات فى ھذه العربات تصبح جزءا من
نظام التخزين لطاقة الرياح.
وبجانب ذلك ،يكون ھناك دائما خزان بنزين احتياطي ،سيوفر لنا االنتقال إلى أنظمة البنزين
والكھرباء ،مع سعة القابس ،عالوة على بناء آالف من محطات الطاقة الھوائية التى تغذى الشبكة
الوطنية بالكھرباء ،أمن الطاقة الذى افتقدناه لعقود ،كما يخفض الكربون بشكل مثير.
الوحدة الثانية :الغذاء
الموضوعات
 .١حياة اإلنسان والغذاء
 .٢النبات والغذاء
 .٣التمثيل الغذائى )اآليض )والغذاء المتوازن(
 .٤فساد األغذية :
 .٥خلل توازن المركبات الغذائية
 .٦العناصر الغذائية قليلة الكمية
 .٧أمالح المعادن
 .٨الفيتامينات
 .٩الخيارات الغذائية السليمة
سوء التغذية
.١٠
تلوث الغذاء
.١١
تلوث الماء
.١٢
التلوث الكيميائى
.١٣
االنتاج واالمن الغذائي
.١٤
أمراض بسببھا الغذاء
.١٥
.١٦
الغذاء والتغذية في سيرة النبي واألئمة )عليھم السالم(
الھدف العام  :تنمية مجاالت وأبعاد التنور العلمى لدى الطالب المعلم شعبة التعليم االبتدائى
بكليات التربية
االھداف المعيارية
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المعياراالول  :يفھم ويطبق المفاھيم التي تصف تفاعل الكائنات الحية مع بعضھا البعض
ومع بيئتھا
مؤشرات المعرفة  :يفھم االستراتيجيات التي تتخذھا الكائنات الحية للحصول على متطلبات
الحياة
مؤشرات األداء :
يصف العوامل التي تؤثر على االتزان داخل النظام الحيوي والعالقات المتبادلة

داخله
يستنتج أن النباتات ھي المصدر االساسى للغذاء واألكسجين على األرض

يصف التنوع فى طرق التغذية ونوع الغذاء المناسب للحيوانات

االھداف المعيارية
)توضح ما ينبغى على التلميذ ان يكتسبه بعد دراسته لموضوع الغذاء (
المعيار االول :بيولوجية الخلية
مؤشرات المعرفة :يشرح دور الغذاء والماء والھواء فى بناء أجسام الكائنات الحية وإمدادھا
بالطاقة
مؤشرات األداء
يتعرف مفھوم الھدم والبناء فى الكائنات الحية

يستنتج أھمية الماء فى التمثيل الغذائي فى الكائنات الحية

يستنتج أھمية الغذاء المتكامل فى بناء أجسام الكائنات وتعويض ما يتلف من خاليھا

وإمدادھا بالطاقة
يعرف دور األكسجين فى احتراق الغذاء وإطالق الطاقة داخل الخاليا

مؤشرات المعرفة :يشرح دور الغذاء والماء والھواء فى بناء أجسام الكائنات الحية وإمدادھا
بالطاقة
مؤشرات األداء
يتعرف مفھوم الھدم والبناء فى الكائنات الحية

يستنتج أھمية الماء فى التمثيل الغذائي فى الكائنات الحية

يستنتج أھمية الغذاء المتكامل فى بناء أجسام الكائنات وتعويض ما يتلف من خاليھا

وإمدادھا بالطاقة
يعرف دور األكسجين فى احتراق الغذاء وإطالق الطاقة داخل الخاليا

المعيار الثانى  :الكائنات الحية والبيئة
مؤشرات المعرفة:يعرف أن الكائنات الحية تعتمد على بعضھا البعض وعلى بيئتھا لبقائھا
مؤشرات األداء
يستنتج أن بعض الحيوانات تتغذى على النباتات وھى بدورھا غذاء لبعض

الحيوانات األخرى

يكتشف أن العديد من النباتات تعتمد على الحيوانات فى التلقيح
يعرف أن النباتات الخضراء ھى المصدر االساسى للغذاء

مؤشرات المعرفة يدرك ان البشر يعتمدون فى حياتھم على البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة
مؤشرات األداء:
يستنتج أن اإلنسان يستمد احتياجاته األساسية من مأكل ومسكن من بيئته الطبيعية

يستنتج أن اإلنسان يغير البيئة بطرق مختلفة قد تضر به أو بغيره من الكائنات

األخرى
المعيارالثالث  :التراكيب والوظائف فى الكائنات الحية
يوضح ان الخاليا تقوم بوظائف كثيرة وتتطلب الحصول على مغذيات تستخدمھا
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مؤشرات المعرفة :يعرف أن المرض ينتج عن خلل فى تركيب أو وظائف أعضاء الكائن
الحى
مؤشرات األداء
يتعرف بعض اإلمراض ومسبباتھا

يفرق بين الحالة المرضية والحالة الصحية لإلنسان

يعرف أن التطعيم والتلقيح يعمل على الوقاية من بعض األمراض

االھداف العامة للدرس )المقترحة(
عزيزى الطالب المعلم عليلك بعد دراسة المحتوى العلمى للدرس ان تكون قادر على
التعرف على اھمية الغذاء
.١
دور النبات فى عملية التغذية
.٢
عناصر الوجبة الغذائية المتوازنة
.٣
مكونات الغذاء
.٤
عناصر الوجبة الغذائية المتوازنة
.٥
اضرار سؤ التغذية
.٦
حاجة الجسم من الغذاء
.٧
.٨
امراض سؤ التغذية
دور اجھزة الجسم المختلفة فى التغذية
.٩
ادراك عظمة الخالق فى خلق االنسان ودور الغذاء فى بناء جسمه
.١٠
االنشطة
كتابة تقارير علمية عن الغذاء والنبات
.١
كتابة اكبر عدد من المعارف والمفاھيم المتعلقة بالغذاء وعناصره
.٢
جمع معلومات عامة من مصادر مختلفة عن الغذاء وعناصره واھميته
.٣
قراءة موضوعات عن امراض سؤالتغذية واسابابھا
.٤
جمع صور عن العادات الغذائية الضارة
.٥
الوسائل المعينة
صور توضيحية عن الغذاء والھرم الغذائى
.١
 Cdعن الواجبات الغذائية ودور الجھاز الھضمى فى التغذية
.٢
فساد األغذية
عندما يموت نسيج حيواني أو نباتي يصبح عاجزا عن منع مھاجمة الكائنات الحية الدقيقة له ،
مثل البكتريا والخمائر والفطريات  ،التى تسبب تحلل األغذية ويتراوح عدد الكائنات الحي ة الدقيق ة
فى ج رام م ن الطع ام  ،م ن مائ ة إل ى عش رة مالي ين وتتك اثر بس رعة تح ت الظ روف العادي ة ك ل
خمس عشرة أو عشرين دقيقة  .وال يعتبر فساد األغذية بفعل الفطريات والخمائر ذا خطورة بالغ ة
كما فى حالة البكتريا ويمكن بسھولة القض اء عل ى الفطري ات باس تخدام المعالج ة الحراري ة للطع ام
المعل ب  .اإلنزيم ات م ن الممك ن أن يح دث فس اد األغذي ة باإلنزيم ات  ،كم ا ھ و الح ال ف ى حال ة
الخضر والفاكھة فھى تكون موجودة فى المواد الحية  .وتعتبر من العوام ل الكيميائي ة الحف ازة الت ى
تظھر التغيرات فى النكھة والطعم التى تصاحب نضجھا .
مبادىء حفظ األغذية  :التعلي ب ھ ى عملي ة تعق يم ي تم فيھ ا القض اء تمام ا عل ى الكائن ات الحي ة
الدقيقة واإلنزيمات عن طريق تسخين الطعام فى علبة محكم ة الغل ق  .التمل يح ويطب ق عل ى بع ض
المنتجات مثل اللحوم وتتم إضافة الملح إلى الطعام الذى يسحب جزيئات الماء ليك ون أيون ات مل ح
مائية .وعندما تنخفض نسبة الرطوب ة ف ى طع ام م ا  ،ع ن طري ق عملي ة التجفي ف إل ى نس بة مئوي ة
صغيرة تكون مستويات الماء جدا منخفضة بحي ث ال تس تطيع أن تعم ل معھ ا اإلنزيم ات والكائن ات
الحية الدقيق ة  .وم ن ممي زات األغذي ة المجفف ة خف ة ال وزن و ف ى الع ادة ال يح دث تك اثر للكائن ات
الحية الدقيقة عند درجات حرارة أقل م ن  ٥مئوي ة ويمك ن تخ زين األغذي ة بغي ر ح دود تقريب ا عن د
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درجات حرارة منخفضة جدا  .وتعتبر البسترة عملية معالجة حرارية معتدلة لحفظ التغذي ة ك ذا م ا
يسمى عملية التخليل .
الحفظ باالشعاع :
إن إستخدام تقنية التشعيع في حفظ االغذية يقصد بھا تعرض الغذاء إلى أحد مصادر الطاقة
اإلشعاعية  ،إما من نظائر مشعة أو من أجھزة تنتج كميات محكمة من أشعة اإللكترون أو األشعة
السينية والتي تعمل على امتصاص الغذاء لجرعة محددة وفعالة بھدف حفظ الغذاء وتقليل الفاقد
وإطالة فترة صالحية الغذاء بالقضاء على مسببات الفساد والتلف.
وتتميز طريقة الحفظ باإلشعاع بكونھا سريعة وقليلة النفقات وال تسبب أي اثر ضار لإلنسان كل
ذلك بدون رفع درجة حرارة الغذاء ولھذا السبب يطلق عليه( بالتعقيم البارد).
والفعل الحافظ لإلشعاع ھو تنشيط أو تحطيم خاليا البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة األخرى الملوثة
للغذاء فعند مرور اإلشعاع ونفاذه فانه يعمل على تأين وتھيج ذرات المادة وينتج عن ذلك عملية
تبديل وتحوير تسبب في تكوين جزيئات كبيرة قاتلة داخل خاليا البكتريا والكائنات الحية األخرى
مما يتسبب في تحطيمھا  .ويكون تأثيرة على التغيرات الكيميائية قليال و ال يتسبب تأين وتھيج
بعض ذرات مكونات الغذاء اكتسابھا خاصية اإلشعاع .
وبصفة عامة تنقسم طريقة المعاملة باالشعاع إلى طريقتين رئيسيتين :
األولى  :تعرف باسم البسترة باالشعاع وتجري باستخدام الجرعات المنخفضة من االشعاع الذري
لتاخير الفاسد في بعض االغذية الطازجة السريعة التلف مثل االسماك والقشريات والدواجن
وتخفيض اعداد االحياء الدقيقة في البھارات والقضاء على بعــض البكتــيـريا ) مثل السالمونيال )
والطفيليات واطالة فترة صالحية الفواكه مثل الفراولة بتاخير نمو الفطريات.
ً
الثانية  :تعرف باسم التعقيم وھذه تتطلب استخدام جرعات مرتفعه للقضاء على كافة االحياء الدقيقة
الموجودة في الغذاء وھذه المعاملة شبيھه بالتعليب الذي يستخدم فيه معامالت حرارية لحفظ الغذاء
كما تشمل تطبيقات التشعيع الحد من االصابات الحشرية باستخدام جرعات منخفضه من التشعيع
لقتل الحشرات في الحبوب واالغذية المخزنة االخرى مثل التمور وباالمكان إحالل التشعيع لقتل
الحشرات بدالً من المواد الكيميائية المبخرة مثل ايثيلين ثنائي البروميد والذي سوف يحظر
استعماله دوليا لما يسببه من تلوث بيئي واضراراً على طبقة االوزن .
كما ان استخدام التشعيع في ھذه الحالة سوف يسھل من التبادل التجاري للمنتجـات الغذائية
الزراعية بين الدول  ،حيث ان كثير من الدول تمنع استيراد االغذية المصابة او المشتبه في
اصابتھا بالحشرات خوفا ً من دخول او حدوث اصابات جديدة في بلدانھا.
ومن تطبيقات التشعيع ايضا منع اإلنبات ) التزريع ( في الخضروات مثل البطاطس والبصل
والثوم وتاخير انضاج العديد من الفواكه مثل استخدام التشعيع لتاخير انضاج الموز والمانجو
والجوافه  ،وتحسين الصفات الفيزيائية باحداث تغيرات فيزيائية مرغوبة مثل زيادة ذوبان
الخضروات المجففه في الماء بدرجة كبيرة.
فــكـرة تـقنــية الحفظ بالتشعيع:
ومن الجدير بالذكر أن فكرة تقنية تشعيع الغذاء قد بدأت منذ اكثر من ستين عاما ومرت بتجارب
بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظى بھا أي طريقة من طرق حفظ االغذية  .وظلت دول الخليج
طيلة الفترة السابقة تتابع باھتمام شديد جميع المستجدات المتعلقة باستخدام ھذه التقنية خاصة مع
تنامي استخدامھا على المستوى الدولي حيث أصبحت في الوقت الحالي مستخدمة في أكثر من
أربعين بلداً في العالم  .فعلى سبيل المثال أجازت الواليات المتحدة االمريكية تشعيع الدواجن
المبردة واللحوم المبردة وبعض الفواكه والبھارات  ،وأجازت فرنسا تشعيع الدواجن المبردة
والجمبري والبھارات واجازت إندونيسيا تشعيع البھارات واألرز وأجازت اليابان تشعيع البطاطس
 ،كما أجازت بعض الدول العربية ومنھا سوريا والجزائر تشعيع الدواجن والبطاطس والبھارات
وتنص تشريعات االغذية في بعض ھذه الدول على وضع عالمة في بطاقة المنتج تدل على تشعيع
الغذاء.
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وقد أھتمت بموضوع تشعيع االغذية عدة منظمات دولية كاللجنة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة
الصحة العالمية والمركز الدولي لتقنية تشعيع االغذية بھولندا والمجموعة االستشارية الدولية
لتشعيع االغذية واالتحادات والجمعيات الخاصة بالمستھلكين  ،وخلصت لجنة دستور االغذية )
الكودكس ( إلى ان االغذية المشععه تعتبر امنة كما خلصت لجنة خبراء سالمة االغذية والتغذية
التابعة لمعھد تقنية االغذية والذي يعتبر المؤسسة الرئيسية في مجال علوم االغذية بامريكا إلى
القول ) ان تشعيع االغذية يعتبر امنا ً وقد يفيد المستھلك في الحصول على اغذية عالية الجودة.
الفرق بين تقنية التشعيع والتلوث االشعاعي:
اما فيما يختص بالفرق بين تقنية التشعيع في حفظ االغذية والتلوث االشعاعي فھناك التباس لدى
المستھلكين بشأن التفرقة بين تقنية تشعيع االغذية بغرض حفظھا والتلوث اإلشعاعي وقد يكون
سبب ذلك إلى الكوارث النووية التي نشأت بسبب الحروب او نتيجة لالنفجارات النووية كما ھو
الحال في حادثة تشيرنوبل فاألغذية النشطة إشعاعيا ھي االغذية التي تعرضت للتلوث اإلشعاعي
بصورة عرضية مثل حوادث المفاعالت النووية وھذا النوع من التلوث غير مرغوب فيه وليس له
عالقة بتشعيع االغذية  .وقد تم اصدار عددا من المواصفات القياسية السعودية التي تحدد الحدود
القصوى للمستويات اإلشعاعية المسموح بھا في االغذية واألعالف وطرق كشفھا وتقديرھا وتتولى
الجھات الرقابية التأكد من تطبيق ھذه المواصفات.
الجرعة االشعاعية:
ومن األھمية بمكان فى ھذا الصدد تعريف الجرعة االشعاعية وھى كمية الطاقة االشعاعية
الممتصة بواسطة الغذاء المعرض للمعالجة بالتشعيع ويجب ان يكون الحد االدنى للجرعة
الممتصة لتشعيع أي غذاء كافية لتحقق من خالله الغرض التقني وان يكون الحــد االعلـى للجرعة
الممتصة اقل من تلك التي تحدث تأثيرات العكسية على الخصائص الوظيفية او الخواص الحسية
للغذاء  ،وعادة تقاس الجرعة االشعاعية بالكيلوجراي وھي وحدة لقياس االشعة المؤينة في الغذاء
المشعع  ،وقد تغير مفھوم عالقة الجرعات االشعاعية المستخدمة لسالمة الغذاء بعد ان كان الحد
االقصى المسموح به لالستخدام  ١٠كيلوجراي في عام  ١٩٨٠ولم يعد الخوف من الجرعات
االعلى يشكل اھمية بعد ثبوت المعالجة االشعاعية بغض النظر عن الجرعة او المنتج او مجال
التطبيق وقد اكد المؤتمر العالمي " ضمان سالمة وجودة الغذاء من خالل المعالجة بالتشعيع "
والذي عقد بمدينة انتاليا بتركيا في بيانه الختامي عدم الحاجة إلى وضع حدود على الجرعات
القصوى من وجھة نظر سالمة الغذاء حيث ان الخواص الحسية للغذاء والمعالجة الجيدة ھي
العامل المحدد لتقنين الجرعات المستخدمة وقد قطعت لجنة دستور االغذية ) الكودكس ( خطوات
كبيرة نحو تعديل مواصفاتھا المتعلقة باالغذية المشععه وفقا ً لذلك  ،وسوف يتم مراعاة جميع ھذه
المستجدات عند أعدادھا المواصفات القياسية السعودية الخاصة باألغذية المعالجة باإلشعاع ،
وبصفة عامة يجب استخدام التشعيع عند الحاجة الضرورية فقط والتي تتطلب ھذه التقنية او عندما
تكون ھناك حاجة تتطلبھا صحة الغذاء و اال تستخدم كبديل عن الممارسات الجيدة للتصنيع وان
يكون الغذاء ومواد التعبئة ذات جودة مالئمة وفي حالة صحية مقبولة ومناسبة لھذا لغرض .
وال تؤدي وحدات التشعيع إلى مخاطر توثر على المجتمع المحيط بھا ولكن يجب بالتأكيد انشاء
وحدات تشعيع االغذية بطريقة تضمن عملھا بصورة جيدة مع مراعاة االحتياطات الواجب توافرھا
عند اإلنشاء والتشغيل.
واما من ناحية الكشف عن االشعاع فيجب التأكيد على ان استخدام الجرعات المسموح بھا من
التشعيع يؤدي إلى تغيرات فيزئائية وكيمائية في االغذية ولكنھا تغيرات صغيرة وغير خاصة
بالتشعيع وتشابه تلك التي تحدث من المعامالت المختلفة التي تجرى على الغذاء مثل طرق الحفظ
االخرى  .ورغم ان الدول التي تسمح بتشعيع االغذية ال تطالب بطرق الكشف عن االغذية
المشععه اال ان ايجاد وسائل او طرق للكشف عن االغذية المشععة ربما يكون مفيداً لتحديد
الجرعة المستخدمة في معامالت االغذية  ،كما أنه يعد امراً مرغوبا ً للمستھلك والجھات الرقابية
وللمصنعين اللذين يستخدمون ھذه التقنية ،
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حيث ان االغذية المشععه في الدول التي تسمح لذلك تباع بأسعار أعلى من نظيراتھا غير
المشععه وھى عادة تتميز بصفات جيدة مثل خلوھا من السالمونيال وزيادة فترة صالحيتھا او عدم
ظھور االنبات فى منتجات مثل البصل والثوم والبطاطس وقد يحادول التجار خداع المستھلك
بعرض أغذية غير مشععة ويدعى انھا عوملت بالتشعيع  .وھناك عدة طرق مختلفة للكشف عن
األغذية المشععة تشمل الطرق الفيزيائية وطرق تعتمد على الخواص الكيمائية والطرق الحيوية
المواد الحافظة  :ھناك عدد كبير من المواد الحافظة فى صناعة األطعمة قي د االس تخدام ولك ن
تتغير اللوائح والقوانين التى تحكم استخدامھا وتداولھا  ،وأيضا التركيزات المسموح بھا من بلد إلى
آخر وغالبا ما يستعمل ث انى أكس يد الكبري ت عل ى ش كل كبريتي ت الص وديوم وھ ى نافع ة وخاص ة
للمنتجات الباھتة اللون مثل الليمون إذا أنھا تمنع تحولھ ا إل ى الل ون البن ى ويعتب ر العي ب االساس ى
فى ثانى اكسيد الكبريت  ،انه ينفصل تدريجيا عن المنتج ونتيجة لذلك يختفى شيئا فشيئا تأثير المادة
الحافظة  .بيد أن الم ادة الحافظ ة األخ رى الرئيس ية وھ ى بزوي ت الص وديوم ل يس لھ ا ھ ذا الض رر
ولكن ليس لھا التأثير المانع للتحول إلى اللون البنى.
أھمية نقص مغذيات النبات ) العناصر السمادية ( على اإلنسان والحيوان
إن ع دم الت وازن البيئ ي ق د ال يق ل خط ورة ع ن التل وث البيئ ي ف ي ت أثيره عل ى حي اة وص حة
اإلنسان والحيوان على األرض .
واھم جانب في عدم التوازن البيئي ھو نقص مغذيات النبات ) العناصر السمادية ( في
النباتات التي يتناولھا اإلنسان والحيوان فتؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية وإعاقات .حيث إن
النبات ممكن إن ينمو ويعيش ويثمر في حالة نقص بعض العناصر ولكن يقل إنتاجه ففي الماضي
قبل الحضارة والتطور كان النبات يعيش ويموت على نفس األرض فتتحلل أنسجته إلى نفس
العناصر السمادية التي تتكون منھا فيتغذى عليھا النبات في الموسم القادم وإذا تغذى الحيوان على
النبات فانه يتبرز ويموت في نفس األرض فيتحلل برازه وجثته إلى العناصر السمادية التي تغذي
النباتات الموجودة على نفس األرض
.ولكن اآلن بعد الحضارة والتقدم صار اإلنسان يحصد النباتات ويستھلكھا ويذبح الحيوانات
أو يصدرھا من منطقة ألخرى فيزيل العناصر السمادية فيقوم بتعويضھا بالتسميد وبالثالث
عناصر األساسية )  ( NPKالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم فينمو النبات نمو جيدا إلى حد ما
ولكنه يبقى فقيرا بالعناصر األخرى  ،وھذا ما يفسر جودة الطعم والفائدة الصحية للنباتات البرية
عن النباتات التي تزرع بواسطة اإلنسان والتي تحصد كل عام .
وقد تكون بعض العناصر متعددة الذرية مثل الحديد يكون موجوداً بوفرة بالتربة الطيني ة م ثالً
ولك ن ال تس تطيع الج ذور امتصاص ه بحال ة حدي ديك  Fe +++فيل زم تحميض ه ) اختزال ه
بالحامض( حيث يحل أيون الھيدروجين النشط بالحامض محل أيون الحديديك فيحوله إلى حديدوز
 Fe ++قابل لالمتصاص من قبل الجذور  ،حت ى ف ي اإلنس ان والحي وان ال تم تص األمع اء الحدي د
إال بحالة حديدوز ولذلك ابتكرت شركات تربية المواشي نوعا ً من العل ف وھ و الس يالج وال ذي ھ و
عبارة عن مخلل عشب حيث يوضع العشب في حفرة ويضاف أليه السكر الذي يتح ول إل ى خ ل )
حمض الخليك ( بواسطة البكتيري ا فيق وم حم ض ألخلي ك ،ب اختزال أي ون الحدي د الموج ود بالعش ب
وأحاطته بجزيئات الحمض التي تحميه من التأكسد مرة أخرى فيما يسمى التخليب ) Chelating
( فتمتص ه أمع اء الحي وان وتس تفيد من ه .إن أغل ب المش اكل الص حية الت ي يتع رض لھ ا اإلنس ان
حاليا من أمراض قلب وكلى ومشاكل التناسل وغيرھا راجع إلى ع دم الت وازن البيئ ي بس بب نق ص
بعض العناصر في النباتات التي يتغذى عليھا اإلنسان.
وان المداوين باألعشاب ) العش ابون ( يجھ دون ف ي إحض ار األعش اب لمرض اھم م ن من اطق
مختلفة حيث إن توزيع العناصر السمادية على القشرة األرضية غي ر متس اوي فيزي د تركي ز بع ض
العناصر في بعض المناطق ويقل باألخرى كما إن بعض النباتات تكون غنية بالمغنيس يوم ) م ثال (
وبعض ھا غن ي بالزن ك وف ي نف س المنطق ة ول ذلك فھ م يخلط ون لمرض اھم ع دة أن واع م ن النبات ات
الغريب ة ف ي محاول ة م نھم ل تلمس العنص ر الن اقص عن د الم ريض ھ ذا م ا آخ ذوه بالتج ارب بع د إن
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نجحت بعض التجارب عند بعض المرضى فصاروا يكررونھا .كما أننا نالحظ الناس في مصحات
البحر الميت وقد غطوا ) طلوا( أجسادھم بالطين الغني بالبوتاسيوم والمغنيس يوم والمنغني ز والزن ك
وغيرھ ا فيق وم الجل د بامتصاص ھا وإرس الھا لمن اطق حاجاتھ ا بالجس م .إن مش اكل الب رود الجنس ي
ومشاكل التناسل في الذكور واإلناث والتي يعاني منھا كثير من الن اس مردھ ا إل ى نق ص الفوس فور
 Pباإلضافة إلى العناصر الثالث المذكورة وھي الكبريت والزنك واليود . S , Zn , Iوان نق ص
الفوسفور استفحل بعد كثرة االستھالك واعتماد الناس على عادات غير صحية ف ي االس تھالك مث ل
اللحم المجروم )  ( Boneless Meatإن كمية الفوسفور الموجودة ب اللحم المج روم ال تكفي ه مث ل
الحيوانات المفترسة التي ال تآكل سوى اللحم المجروم ولكنھا تأكله بكثرة بحيث إن كمي ة الفوس فور
الموجودة به تكفيھا .بينما اإلنسان يجب إن يغلي اللحم بعظمه فينحل فوس فور العظ ام ف ي الم رق .
حتى عند اس تھالك األس ماك ف ان طبخھ ا م ع الم اء بع د قليھ ا أو بدون ه ينح ل فوس فور عظامھ ا ف ي
المرق  .وان استھالكھا مقلية فقط يشبه اللحم المجروم.وھناك عادة سيئة ثانية ھي غلي البقوليات )
فاصوليا  ،بازيال  ،حمص  ،فول ( والقاء ماء الغلي المحت وى عل ى الفوس فور الن الفوس فور س ھل
االنح الل بالم اء والح رارة .ويج ب إن ال يس تھان بالنس بة القليل ة لحاج ة الجس م أو النب ات ل بعض
العناصر الصغرى واألثرية فان ھذه النسبة القليلة إذا نقصت تخرب الجسم كله كالذي يفس د طبخت ه
ببخله بدرھم ) غرام ( فلفل وحتى نحصل على غ ذاء ص حي يحت وي عل ى ك ل العناص ر يج ب إن
نزود النبات الذي نأكله بكل العناصر المذكورة فنق وم بتحلي ل الترب ة ونخف ض العناص ر الموج ودة
فيھ ا ونض يف ب اقي العناص ر  ،وإذا ل م نج ري تحل يال للترب ة فيج ب إن نض يف جمي ع العناص ر
المذكورة أعاله للنبات حتى نحصل على نبات ص حي ش بيه بالنبات ات البري ة وحت ى تص بح ص حتنا
كصحة أجدادنا الذين كانوا يستھلكون النباتات البرية .
خلل توازن المركبات الغذائية
إن المركبات الغذائية التي يحتاجھا اإلنسان للحياة والنمو تتركب من أكثر من عنصر ؛ وھذه
المركبات ھي:
 :٣الدھون
 :٢الكربوھيدرات
 :١البروتين
 :٦الفيتامينات
 :٥األمالح
 :٤الماء
 :١البروتين  :تتركب البروتينات من بعض األحماض األمينية مرتبطة ببعضھا ارتباطا ً
كيماويا ً  ،واألحماض األمينية تتكون من الكربون والھيدروجين واألكسجين والنيتروجين )
 ( NCOHويمثل النيتروجين بھا حوالي . %١٦ويحتاج اإلنسان البروتينات للنمو وبناء أنسجة
الجسم ويدخل في تركيب الدم والعضالت والجلد.ويستخدم الجسم البروتين لتعويض الفاقد من
بروتين الجسم  ،كما أن البروتين الزائد عن حاجة الجسم يستخدم كمصدر للطاقة أما الباقي فيتحول
إلى كربوھيدرات ويختزن في الجسم  .وال يمكن ألي مصدر غذائي أن يستبدل البروتين ؛ بينما
يمكن للبروتين الزائد عن الحاجة أن يستبدل الكربوھيدرات أو الدھون .
٦العوامل التي تؤثر على الحاجة إلى الفيتامينات:
 :١العوامل الوراثية :فبعض الجسام تحتاج أكثر من غيرھا لبعض األنواع من الفيتامينات.
 :٢زيادة السعرات الحرارية بالغذاء يزيد من الحاجة لفيتامينات ب والنياسين؛ وزيادة
الدھون تزيد الحاجة لفيتامين ھاء.
 :٣ارتفاع درجة حرارة الجو يزيد من الحاجة إلى فيتامين ج . C
 :٤نوعية الحياة :فقليلي الحركة ) موظفي المكاتب ( بحاجة أكبر للفيتامينات .
 :٥اختالف معدل توفر الفيتامينات بالمواد الغذائية.
 :٦فقد أو تلف الفيتامينات في عمليات تصنيع الغذاء فإن تأكسد الزيوت يؤدي إلى فقدان
الفيتامينات الذائبة فيھا ؛ وتعرض المواد الغذائية للحرارة يؤدي إلى فقدان مجموعة فيتامينات ب
 :٧اإلصابة بالطفيليات المعوية يزيد من الحاجة للفيتامينات خصوصا ً فيتامين أ ،ك.
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 :٨تناول األدوية خصوصا ً المضادات الحيوية يعقم ) يقتل ( البكتيريا التي تصنع فيتامينات
ب في األمعاء.
 :٩تلوث الغذاء بالفطريات يؤثر على الكلى ويفسد فيتامينات ھاء ،ك.
 :١٠تلوث الغذاء بالكيماويات أو تلوث ماء الشرب بالنيتريت أو السلفيت يؤدي إلى تلف
فيتامين أ ،ب.١
 :١١تأثير الضوء ) األشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء ( تفسد فيتامينات ب .
 :١٢االلتھابات المعوية تزيد من الحاجة إلى الفيتامينات خصوصا ً فيتامين أ تزيد الحاجة إليه
عشر مرات .
 :١٣زيادة الدھون بالغذاء يزيد من الحاجة إلى الفيتامينات فيھا .
 :١٤اختالل الكبد والصفراء يزيد من الحاجة إلى فيتامينات < ،ك.
 :١٥التعرض ألشعة الشمس يزيد من تصنيع فيتامين د بالجسم.
 :١٦توفر بعض األحماض األمينية مثل التربتوفان يساعد على تصنيع فيتامين حمض
النيكوتينيك.
 :١٧توفر حمض الميثيونين األميني يساعد في تصنيع فيتامين الكولين.
 :١٨حيوية ميكروبات األمعاء تصنع مجموعة فيتامينات ب وفيتامين ك.
 :١٩بعض األدوية تضاد الفيتامينات؛ فأدوية السلفا تضاد فيتامين ك.
 :٢٠تزداد الحاجة إلى فيتامين د عند اختالل النسبة بين الكالسيوم والفوسفور بالغذاء
 :٢١تزداد الحاجة إلى فيتامينات :الكولين  ،والبيوتين  ،وحمض النيكوتينيك  ،وحمض
الفوليك  ،والمنغنيز ؛ عند انزالق الوتر ) التواء الشرش ( .
 :٢٢زيادة الدھون واألحماض األمينية المحتوية على الكبريت يزيد من الحاجة إلى فيتامين
ھاء .
 :٢٣عند موت الجنين في األيام األولى من الحمل تزداد الحاجة إلى فيتامين ب .١٢
 :٢٤زيادة أو نقص ھرمون الباراثيرويد الذي يحفظ معدل الكالسيوم في الدم ـ تزيد الحاجة
إلى فيتامين د.
 :٢٥أي تغيير في إفراز ھرمون األدرينالين يزيد من الحاجة إلى فيتامينات :أ ،ج ،ب،١
وحمض الفوليك.
 :٢٦اإلصابة باألمراض تضعف الشھية فتزداد الحاجة إلى الفيتامينات.
الواجبات الصحية فى المأكل
ت رتبط حي اة االنس ان وص حته بالغ ذاء ال ذ١ى يتناول ه .ويج ب علي ه اال يح اول اش باع حاجات ه
للطعام والشراب اال مع اتباع القواعد الصحية الن ذلك ھو الس بيل الوحي د لبقائ ه ف ى ص حة جي دة .
وعلم الصحة يحدد كميات المواد الغذائية التى يحتاج اليھا االنس ان م ن ذل ك م ثال ان الغ ذاء الكام ل
للشخص الب الغ يج ب ان يش تمل عل ى  ٤٥٠ :ج رام م واد كربوھيدراتي ة  ،و ٧١ج رام م واد دھني ة
حيواني ة ونباتي ة ١٠٠،ج رام م واد بروتيني ة .ام ا المش روبات فافض لھا ھ و الم اء النق ى  .وھوال ذى
يحتوى عل ى بع ض االم الح المذاب ة  ،والت ى ال غن ى عنھ ا لحي اة االنس ان  .ويج ب دائم ا ان يك ون
تناول المرطبات باعتدال .

الوحدة الثالثة  :الشمس واألرض وتكنولوجيا الفضاء
الموضوعات
 .١الشمس والمجوعة الشمسية
 .٢المنظومة الشمسية
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 .٣الكون
 .٤الفضاء
 .٥نبذة عن األقمار الصناعية
 .٦الصاروخ الفضائي
 .٧مكوك الفضاء :
 .٨التقدم التكنولوجي في مجال الفضاء
 .٩األرض والقمر
 .١٠أبواب السماء وظلمة الفضاء
 .١١اإلعجاز العلمي في الفضاء
الھدف العام  :تنمية مجاالت وأبعاد التنور العلمي لدى الطالب المعلم شعبة التعليم االبتدائي بكليات
التربية
األھداف المعيارية
)عبارة عن معايير الجودة التى تم فى ضؤھا بناء المحتوى والمطلوب من الطالب المعلم تحقيقھا
بعد دراسة المحتوى العلمي (
المعيار األول  :يفھم الطبيعة الديناميكية لكوكب األرض
مؤشرات المعرفة :
يفھم بنية وتركيب الغالف الجوى اليابس الماء وانتقال الطاقة الموجودة داخل ھذه األنظمة على
سطح األرض
يعرف التراكيب الجيولوجية الناتجة من العمليات الداخلية لألرض بمضي الزمن
مؤشرات األداء
:يحلل ويفسر العمليات والقوى الديناميكية المؤثرة فى أنظمة الغالف الجوى اليابس الماء
يقيم النظريات العلمية الخاصة بنشأة وتاريخ كوكب األرض وتفسيرھا للنظم الحياتية المعاصرة
المعيار السابع  :يستوعب ويطبق المفاھيم التي تفسر بنية وتركيب الكون وموقع األرض منه
مؤشرات المعرفة
يفھم الخصائص الطبيعية والديناميكية للنظام الشمسي
يستوعب النظريات العلمية التي تتناول نشأة الكون
مؤشرات األداء
يقارن بين العمليات التي تتم داخل المجرات محدد خصائصھا الكيماوية والفيزيائية
األھداف المعيارية
)توضح ما ينبغي على التلميذ أن يكتسبه بعد دراسته لموضوع الفضاء والمجموعة الشمسيةا (
المعيار األول  :الكون
مؤشرات المعرفة يالحظ األجسام الكونية ويصفھا
مؤشرات األداء
 :يالحظ النجوم التي تظھر في السماء
يفرق بين النجم والكوكب
يعرف أن التلسكوب يستخدم لتقريب ورؤية األجسام الكونية
يالحظ أن بعض األجسام الكونية أكثر سطوعا من األخرى
مؤشرات المعرفة :يالحظ ويصف الثبات والتغيرات في أنماط األجسام الكونية
مؤشرات األداء
يحدد توقيت ظھور الشمس والقمر
يالحظ ويصف أن كال من الشمس والقمر لھما نمط ثابت في الظھور والحركة
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يالحظ التغير الذي في السماء أثناء الليل
مؤشرات المعرفة :يوضح مكونات المجموعة الشمسية وخصائصھا والعالقات المتبادلة بينھا
مؤشرات األداء
يتعرف مكونات المجموعة الشمسية
يوضح أن األرض تدور حول الشمس وان القمر يدور حول األرض
يعرف أن النجوم منھا ما ھو مثل الشمس ومنھا ما ھو اصغر
يعرف أن األرض جزء من المجموعة الشمسية
يعرف أن األجسام الكونية تتحرك في مدرات منتظمة ال تحيد عنھا
يوضح أن عالقة الشمس واألرض والقمر يؤدى إلى ظواھر طبيعية
مؤشرات المعرفة يعرف المجرة واتساع الكون
مؤشرات األداء:
يعرف أن الكون يتكون من باليين من المجرات التي تحوى بدورھا باليين من النجوم
يوضح أن مجموعتنا الشمسية تتبع مجرد درب التبانة
المعيار الثاني  :األرض )يعرف التلميذ مكونات األرض وخواصھا والتفاعل بين أنظمتھا (
مؤشرات المعرفة :يالحظ ويصف ويعين التغيرات فى الطقس
مؤشرات األداء
يصف تغيرات الطقس من يوم إلى أخر ومن فصل إلى أخر
يستخدم أدوات لقياس تغيرات عوامل الطقس
يستنتج أن الشمس تدفئ الھواء واألرض والماء
يحدد صور الماء الموجود في الھواء
مؤشرات المعرفة :يعرف تركيب األرض
مؤشرات األداء
يعرف أن التربية تكونت نتيجة تفتيت الصخور
يقارن بين أنواع مختلفة من التربة
يعرف أن الصخور تتكون من معدن أو عدة معادن مختلفة
يقارن بين المعادن الموجودة في بيئته من حيث الخواص الطبيعية
مؤشرات المعرفة :يصف تركيب ومكونات الغالف الغازي لألرض وخواصھا
مؤشرات األداء
يتعرف مكونات الغالف الغازي لألرض
يوضح أن مكونات الغالف الغازي تختلف من كوكب إلى أخر
مؤشرات المعرفة :يعرف دور الطاقة الشمسية في التغيرات التي تحدث فوق سطح األرض
مؤشرات األداء
بفرق بين الطقس والمناخ
يوضح مسببات الريح ويصف أحزمة الرياح
يتنبأ بحالة الطقس في ضوء البيانات المتوافرة لديه ويستقرىء خرائط الطقس
يشرح دورة الماء في الطبيعة وعالقتھا ببعض الظواھر المناخية
يوضح دور الشمس وطاقتھا في إحداث التغيرات المناخية المختلفة
مؤشرات المعرفة :يعرف أنواع الصخور ودورتھا في الطبيعة والعمليات المؤثرة عليھا
مؤشرات األداء
يميز بين أنواع الصخور الثالثة
يشرح دور الصخور فى الطبيعة
يشرح مفاھيم العمليات الجيولوجية
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يفسر سبب التغير الدائم لسطح األرض
مؤشرات المعرفة :يدرك الظواھر الجيولوجية الناتجة من القوى التي تستمد طاقتھا من باطن
األرض
مؤشرات األداء
يتعرف التركيب الداخلي لألرض
يشرح أسباب البراكين ويوضح أشكالھا
يشرح آثار البراكين على البيئة على المدى القريب والبعيد
يشرح أسباب الزالزل
أھداف الوحدة )المقترحة(
عزيزي الطالب المعلم عليك بعد دراسة المحتوى العلمي أن تكون قادر على
 .١تحديد المفاھيم الخاصة بالفضاء )الكواكب والنجوم والمذنبات والمجرات (
 .٢ذكر عناصر الفضاء الخارجي
 .٣استنتاج عالقة كواكب المجموعة الشمسية ببعضھا البعض
 .٤تفسير العالقة بين دوران األرض وطول الليل والنھار
 .٥التدبر في حكمة خلق الفضاء
 .٦اسنتتاج عناصر الحياة على األرض
 .٧ذكر األنواع المختلفة لألقمار الصناعية
 .٨استيضاح اإلعجاز العلمي في خلق السموات واألرض
 .٩نقد النظريات العلمية الخاصة بحركة وحياة النجوم وإرجاعھا إلى كتاب ﷲ
 .١٠استنتاج دور تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية
 .١١تقدير جھود علماء الفضاء في اكتشاف الكون وأسراره
 .١٢التوصل إلى اآلليات اإلرشادية الصحيحة في التعامل مع الكون
األنشطة التعليمية: :
-١كتابة تقارير عن مكونات المجموعة الشمسية
- ٢جمع معلومات ومعارف عن ارتياد الفضاء
-٣كتابة مقاالت عن تكنولوجيا الفضاء ودورھا فى خدمة البشرية
-٤جمع صور عن الفضاء )الكواكب-المجرات-النجوم-السديم(
الوسائل المعـــينة -:
-١صور تعليمية عن الفضاء ومكوناته
-٢صور عن األقمار الصناعية
-٣صور مختلفة عن األرض والنجوم والمجرات
الشمس والمجوعة الشمسية
ھي نجم متواضع يبلغ متوسط قطره حوالي مليون ونصف المليون من الكيلومترات ،وكثافته ربع
كثافة األرض تقريبًا )١.٢٥حم/سم (٣وكتلته ألفا مليون مليون مليون طن )أي  ٣٣٥ألف مرة قدر
كتلة األرض( ،والشمس كأي نجم عادي توجد على ھيئة كرة ضخمة من غاز األيدروجين الذي
تكثف على ذاته بقدرة ﷲ ،فبدأت بداخله عمليات من االندماج النووي التي تتحد به نوى ذرات
األيدروجين مع بعضھا البعض مكونة غاز الھيليوم ،وتتحد ذرات الھيليوم مكونة عناصر أعلى في
وزنھا الذري ،ويكون غاز اإليدروجين حوالي  %٧٠من كتلة الشمس ،بينما يكون غاز الھيليوم
حوالي  %٢٨من كتلتھا ،ويغلب على الـ  %٢الباقية عنصرا الكربون واألكسجين.
وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس ٦٠٠٠م ،ودرجة حرارة ألسنة اللھب الممتد منھا إلى مليون
درجة مئوية ،وتزداد درجة الحرارة في اتجاه مركز الشمس؛ لتصل إلى حوالي  ١٥مليون درجة
مئوية ،ويزداد كل من الضغط والكثافة مع ازدياد درجة الحرارة في اتجاه مركز الشمس.
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ويبلغ قطر قلب الشمس إلى  ٤٠٠.٠٠٠كم ،يحيط به نطاق إشعاعي يبلغ سمكه حوالي ٣٠٠.٠٠٠
كم ،ثم نطاق موصل يبلغ سمكه  ٢٠٠.٠٠٠كم ،فنطاق الضوء ) (Photosphereويبلغ سمكه
حوالي ٥٠٠كم ،فنطاق األلوان ) (Chromoshpereالذي يمتد آلالف الكيلومترات ،وتنطلق منه
ھالة الشمس ) (Corona the solarالتي تمتد لماليين الكيلومترات ،ومنھا تصدر الرياح الشمسية
) (Solar Windsويمتد المجال المغناطيسي للشمس إلى ما بعد حدود المجموعة الشمسية ،وتسمى
منطقة ھيمنة الشمس باسم النطاق الشمسي ).(Heliosphere
وتفقد الشمس من كتلتھا في كل ثانية ما يعادل  ٤.٦ماليين طن من المادة على ھيئة الطاقة ،مما
يؤكد على حتمية فنائھا بھذه الطريقة إن لم يقدر ﷲ فناءھا قبل ذلك.
الشمس  :ما ھي إال نجم يشبه النجوم األخرى الموجودة في السماء  .وھى تبدو اكبر حجما وأكثر
سطوعا ألنھا اقرب إلينا بكثير من النجوم األخرى  .فھي تبعد عنا حوالي  ١٥٠مليون كيلومتر
والحرارة المنبعثة منھا ھي التي تدفئ األرض  .إذا علمت أن أقصى درجة حرارة مسجلة على
األرض تبلغ  ٥٨درجة سلسيوس )مئوية( فلك أن تتخيل شدة حرارة تبلغ  ٥٥٠٠درجة سلسيوس
أنھا درجة الحرارة بالقرب من سطح الشمس  ،أما عند مركز الشمس فان درجة الحرارة ترتفع إلى
نحو  ١٥مليون درجة سلسيوس  .وأحيانا يمكننا رؤية بقع داكنة على سطح الشمس تعرف باسم البقع
الشمسية كما يمكننا رؤية غازات على شكل أقواس تسمى الشواظ الشمسي  .أو دفعات متتابعة من
الضوء الباھر تسمى التوھجات الشمسية ويعتبر الشواظ الشمسي والتوھج الشمسي من صور
العاصفة الشمسية وھى عادة ما تحدث فوق البقع الشمسية .تضاء السماء في اغلب ليالي السنة عن
طريق اقرب جيراننا في الفضاء وھو القمر  .واألصل الالتيني لكلمة قمر ھي كلمة " لونا" ومنھا
اشتقت صفات األشياء المتعلقة بالقمر )في اللغات األجنبية ( ويدور القمر حول األرض في زمن
يزيد قليال على  ٢٧يوما  .وجاذبية القمر اضعف كثيرا من جاذبية األرض ولذا فانه ال يستطيع
االحتفاظ بأية غازات ليكون حوله غالف جويا وحيثما ال يوجد غالف جوى فلن يكون ھناك صوت
أو طقس  .يتكون جزء من سطح القمر من سھول واسعة منبسطة ومغطاة بالتراب ويتكون الجزء
الباقي من ھضاب وسالسل جبلية شاھقة يصل ارتفاع بعضھا إلى أكثر من  ٦٠٠٠متر  .وفى كل
مكان على سطح القمر توجد فوھات أو حفر صنعتھا كتل الصخور المتساقطة من الفضاء الخارجي
 .وال يتعدى عرض الفوھات الصغيرة عدة سنتيمترات فقط  ،بينما توجد فوھات أخرى كبيرة على
ھيئة انخفضات أو حفر ضخمة يصل عرضھا إلى  ١١٠٠كيلومتر .يبلغ القمر في حجمه ربع حجم
األرض تقريبا ويقدر قطره بنحو  ٣٤٧٦كيلومترا والمسافة بينه وبين األرض حوالي ٣٨٠٠٠٠
كيلومترا ونحن ال نرى مطلقا الجانب البعيد من القمر ألنه يستغرق في دورانه حول محوره نفس
الزمن الذي يستغرقه في الدوران حول األرض .
وإذا أمعنت النظر لفترة وجيزة فستلحظ أن بعض النجوم الالمعة تكون معا نماذج في السماء
تسمى الجموع )أو الكويكبات ( النجمية  .وقد أطلق الفلكيون القدماء على ھذه الكويكبات أسماء
تناسب أشكالھا والذين يعيشون شمال خط االستواء يمكنھم التعرف بسھولة على كوكبة على شكل
محراث يجره حصان ويطلق عليھا المحراث وھى جزء من كوكبة الدب األكبر وتقع بالقرب منھا
كوكبة الدب األصغر  .ال توجد النجوم الموجودة في الكويكبات في الفضاء على ھيئة تجمعات بالفعل
ولكنھا تظھر متقاربة فقط لتصادف وقوعھا فى اتجاه واحد لكن يحدث في بعض األحيان أن تتزاحم
اآلالف واآلالف مع بعضھا في حشود ومجموعات كروية الشكل تسمى العناقيد الكورية  .وھناك
أنواع أخرى من التجمعات العنقودية تسمى العناقيد المفتوحة وتضم من عشرة إلى بضع مئات من
النجوم  ،وتكون غير منتظمة الشكل  .تموت النجوم الكبيرة الثقيلة موتا مثيرا فھي تتضخم إلى أن
يتضاعف حجمھا كثيرا أو يصل إلى عدة مرات من حجمھا االصلى وتصبح عمالقة عظمى ھائلة ثم
تنسف نفسھا في انفجار جبار يسمى سوبر نوفا أو المستعر األعظم  .بعد المستعر األعظم يتبقى
أحيانا نجم صغير يسمى النجم النيوتروني  ،ألنه يتكون من جسيمات دقيقة ھي النيوترونات وال
تكون النجوم الثقيلة جدا نجوما نيترونية ولكنھا تواصل انھيارھا تحت تأثير الجاذبية إلى أن تسحق
نفسھا وتتالشى تاركة وراءھا حيزا من الفضاء ذا جاذبية ھائلة وھذا األخير يبتلع كل شيء يقترب
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منه بما في ذلك الضوء ولھذا السبب نسميه الثقب األسود  .إذا نظرنا إلى السماء في ليلة حالكة فربما
نرى حلقة غائمة من الضوء عبر السماء ھذه الحلقة عبارة عن نجوم تسمى الطريق اللبني )درب
التبانة( تنتمي ھذه النجوم ومعظم النجوم األخرى التي نراھا إلى جزيرة ھائلة من النجوم التي تدور
في الفضاء  .ھذه الجزيرة ھي مجرة الطريق اللبني ) أو درب التبانة ( وتقع األرض في ھذه
المجرة  .ويعتقد العلماء أن مجرة الطريق اللبني ليست سوى واحدة من ماليين المجرات الموجودة
في الكون  .وھى تشبه قرصا منتفخا عند المنتصف وتنتظم فيھا النجوم في مجموعات تشبه األذرع
الحلزونية تخرج من مركزھا .
المجموعة الشمسية:
األرض أحد كواكب تسعة تدور حول الشمس ،مكونة ما يسمى باسم المجموعة الشمسية ،وھذه
الكواكب تترتب في مدارات حول الشمس من الداخل إلى الخارج كما يلي :عطارد ،والزھرة،
واألرض ،والمريخ ،والمشتري ،وزحل ،وأورانوس ،ونبتون ،وبلوتو ،والكواكب األربعة األولى
)عطارد ،والزھرة ،واألرض ،والمريخ( تسمى بالكواكب الداخلة أو الصخرية ) Inner Or
 (Planets Rockyبينا تسمى الكواكب الخمسة األخرى بالكواكب الخارجة أو الغازية ) Outer
 (Gaseous Planets Orلتكون أغلبھا من الغازات.
وتتراوح المسافة بين الشمس والكواكب السيارة حولھا بين  ٥٨مليون كم و ٥٩٠٠مليون كم،
وعطارد والزھرة ھما الكوكبان الوحيدان في مجموعتنا الشمسية اللذان ال يدور حولھما أقمار،
وكوكب الزھرة ھو الوحيد في مجموعتنا الشمسية الذي يدور في عكس اتجاه دوران األرض ،وھو
أعلى كواكب المجموعة الشمسية حرارة؛ حيث يبلغ متوسط درجة حرارته ٤٦٥م.
والنھار والليل يتعاقبان على كل الكواكب في المجموعة الشمسية في مدد متفاوتة حسب حجم كل
منھا ،وسرعة دورانه حول محوره ،وسنة كل من ھذه الكواكب التسعة ھي المدة التي يستغرقھا لكي
يتم دورة كاملة حول الشمس ،فيوم عطارد ً
مثال يستغرق معظم سنته ،ويوم الزھرة أطول من سنتھا،
ويوم المريخ يساوي تقريبًا يوم األرض ،وفصوله المناخية أطول كثيرً ا من فصول األرض.
والمشتري ھو أكبر كواكب المجموعة الشمسية؛ حيث يقارن حجمه بضعف حجم بقية الكواكب
األخرى مجتمعة ،ويدور حوله  ١٦قمرً ا على األقل ،بينما يدور حول زحل أكثر من عشرين قمرً ا،
باإلضافة إلى باليين النجوم الصغيرة والمرتبة في حلقات متمركزة حول ذلك الكوكب.
وسنة المشتري تعادل  ١١.٩سنة أرضية ،بينما تعادل سنة كل من زحل ،وأورانوس ،ونبتون،
وبلوتو على التوالي  ٢٨٤.٥ ،١٦٥ ،٨٤ ،٢٩.٥سنة أرضية ،ومن ھنا يتضح رحمة ﷲ بنا أن خلقنا
على األرض.
وباإلضافة إلى كواكب المجموعة الشمسية وأقمارھا فإن بداخل تلك المجموعة أعدا ًدا من
الكويكبات والمذنبات ،فھناك حزام من أجرام صغيرة نسب ًّيا تدور حول الشمس خارج مدار المريخ،
ويطلق عليھا اسم حزام الكويكبات التي يبلغ قطر أكبرھا  ٩٢٠كم وأصغرھا في حجم ذرات الغبار.
والشمس تھيمن بقوة جاذبيتھا على حركة كافة أجرام المجموعة الشمسية ،وھي مصدر كل من
الحرارة والنور على أسطح تلك األجرام بما تشعه من طاقة ،ويعتقد بأن كافة نجوم السماء لھا توابع
من الكواكب والكويكبات واألقمار والمذنبات مكونة مجموعات شمسية مشابھة لمجموعتنا الشمسية
التي تجري لتتم دورة كاملة حول مركز المجرة في  ٢٠٠مليون سنة.
الشمس ھي أقرب نجم لألرض ،وھي كرة ھائلة من الغاز يفوق حجمھا وكتلتھا حجم وكتلة
األرض مئات المرات ،وكثافتھا حوالي ربع كثافة األرض ،ويتكون الغالف الجوي للشمس من ثالث
طبقات رئيسية ھي الطبقة المرئية )الفوتوسفير( والطبقة الملونة )الكرموسفير( واإلكليل )الكورونا(
وفي األحوال العادية عند رصد الشمس أثناء الشروق أو الغروب بالعين المجردة أو بالتلسكوبات؛
فإننا نرى فقط طبقة الفوتوسفير ،أما الطبقتان الكرموسفير واإلكليل فال يمكن رؤيتھا إال أثناء
الكسوف الكلي للشمس؛ حيث تبدو طبقة الكرموسفير كحلقة حمراء تحيط بقرص الشمس المظلم
نتيجة الحتجابه وراء قرص القمر .ويبدو اإلكليل كھالة بيضاء لؤلؤية قد تكون صغيرة إذا كان
الكسوف في سنوات ھدوء النشاط الشمسي ،وتبدو كبيرة في سنوات النشاط العالي وطبقة اإلكليل
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رغم بعدھا عن سطح الشمس إال أن درجة حرارتھا تزيد عن المليون درجة ،بينما درجة حرارة
سطح الشمس ال تتجاوز ستة آالف درجة ،وھذا االرتفاع الشاذ في الحرارة نتيجة لتكسر الموجات
الصوتية المنبعثة نتيجة للغليان عند سطح الشمس على طبقة اإلكليل وتحول الطاقة الحركية
للموجات الصوتية إلى طاقة حرارية ،وھذه الحرارة العالية لإلكليل تجعل المواد المكونة لإلكليل في
حالة بالزما ويتحول الھيدروجين والھليون ،وھما المكونان األساسيان للشمس إلى أيونات موجبة
وبروتونات وإلكترونات ذات سرعات حرارية عالية ،مما يمكنھا من الھروب من اإلكليل إلى
الفضاء الخارجي رغم جاذبية الشمس العالية ج ًّدا.
مواقع الكواكب حول الشمس.
يتكون النظام الشمسي من الشمس وكل مايدور حولھا من أجسام ،بما في ذلك
ً
الكواكب،األقمار،النيازك والمذنبات .األرض الكوكب الذي نعيش فيه ھو ثالث الكواكب بعدا عن
الشمس .يعتبر النظام الشمسي أحد أنظمة الكواكب وھي أنظمة تحتوي على نجوم تدور حولھا
كواكب وأجسام أخرى.
أجسام النظام الشمسي
نجمة واحدة :وھي الشمس .الشمس ھي واحدة من أكثر من  ٢٠٠مليار نجمة في مجرتنا درب
التبانة ،وتحتل الشمس مركز نظامنا الشمسي ،وتكون  %٩٩.٨٦من كتلته.
 .١الكواكب :وھم تسعة ،وھي على التوالي حسب بعدھا عن الشمس :عطارد  -الزھرة -
األرض  -المريخ  -المشتري  -زحل  -أورانوس  -نبتون  -وبلوتو.
 .٢األقمار :األقمار أو التوابع الطبيعية ھي أجسام أصغر من الكواكب وتدور حولھا.
 .٣األقمار الصناعية :وھي أجسام صغيرة صنعھا وأطلقھا اإلنسان وتدور حول الكواكب
وخصوصا ً األرض.
 .٤مخلفات فضائية صناعية ،وھي بقايا أو حطام أقمار صناعية ومركبات ومحطات فضائية من
صنع البشر ،وھذه موجودة عادة حول األرض.
 .٥غبار و جسيمات صغيرة أخرى تدور في مدار الكواكب.
 .٦الكويكبات :وھي األجسام التي تكونت منھا الكواكب ،وھي عبارة عن أجسام أصغر من حجم
الكوكب تكونت في بداية النظام الشمسي وھي غير موجودة اآلن .يستخدم المصطلح أحيانا ً لإلشارة
للنيازك والمذنبات أو الجسيمات التي قطرھا أقل من ١٠كم
 .٧النيازك :ماليين من األجسام الصخرية مختلفة األشكال واألحجام تدور في مدار حول الشمس
بين مداري المريخ والمشتري،وتتواجد على طول مدارھا وبذلك تشكل ما يشبه الحزام ولھذا سمي
ھذا المدار بحزام الكويكبات.
 .٨المذنبات :وھي أجسام تدور حول الشمس في مدارات مستطيلة الشكل يصل بعضھا إلى ما
بعد حدود نظامنا الشمسي وعند اقتراب أحدھا من الشمس يتبخر الجليد الذي يكسوه مخلفا سحابة
على شكل ذنب.
يكون المشتري أكبر كتلة بعد الشمس في النظام الشمسي ويشكل  %٠.١من كتلته.
مدار النظام الشمسي في المجرة
النظام الشمسي ھو جزء من مجرتنا مجرة درب التبانة ،وھي مجرة حلزونية
تحتوي على  ٢٠٠بليون نجم.
الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية
تنقسم كواكب مجموعتنا الشمسية إلى قسمين يفصل بينھما حزام الكويكبات:
 الكواكب الداخلية :وھي أربعة :عطارد ،الزھرة ،األرض ،والمريخ.
تتسم ھذه الكواكب بقربھا من الشمس وتركيباتھا الصخرية وبصغر حجمھا النسبي حيث أن قطر
األرض وھر أكبر كواكب ھذا القسم يبلغ  ١٢٧٥٦كلم فقط ،كما يتميز ھذا القسم بكونه يضم الكوكب
الوحيد المعروف حتى اآلن الذي به حياة وھو كوكبنا األرض .باإلضافة إلى قلة أقماره ) ٣أقمار(
واحد لألرض وللمريخ اثنان وليس لعطارد والزھرة أقمار.
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 الكواكب الخارجية :وھي الخمسة كواكب الباقية وھي :المشتري ،زحل ،أورانوس ،نبتون،وبلوتو.
باستثناء بلوتو وھو أصغر كواكب المنظومة الشمسية على اإلطالق ،فإن ھذا القسم يتميز بالكواكب
األربعة الباقية من حيث كونھا )غازية( التكوين وضخمة الحجم :فنبتون وھو أصغر ھذه الكواكب
األربعة يفوق قطره قطر األرض بحوالي أربع مرات أي أن قطره يفوق قطر كل كواكب القسم
الداخلي مجتمعة بمرة ونصف .كما تتميز بكثرة األقمار ٨ :لنبتون و  ١٦للمشتري ولزحل ١٨
وأورانوس  ٢٠قمرا .وتمتلك ھذه الكواكب األربعة كلھا حلقات تدور حولھا مع أن الشائع ھو أن
لزحل فقط حلقات وذلك راجع إلى صغر حجم حلقات الكواكب األخرى.
كواكب المجموعة الشمسية مع قمر األرض عدا بلوتو .النسب الحجمية غير حقيقية.
ولكل من الكواكب التسعة أقمار إال عطارد والزھرة .في النظام الشمسي أيضا ما يسما حزام
كويبر )ومنھا كواوار( وسحابة أورت خارج بلوتو وھي كويكبات جليدية ومنھا سيدنا.
الكواكب القريبة من الشمس
ويطلق علي األربعة كواكب القريبة من الشمس ) عطارد والزھرة واألرض والمريخ ( كواكب
أرضية  .ألن لھا صخور علي سطحھا وھذه الكواكب األربعة الصخرية والتي يطلق عليھا الكواكب
األربعة األرضية صغيرة نسبيا وھي مكونة من نفس المواد الموجودة فوق األرض .واألربعة
كواكب فيما وراء مدار المريخ وھي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون يطلق عليھا الكواكب
العمالقة الغازية ألنھا كواكب غازية وال يوجد فوقھا أرض لنقف فوقھا .وتصنف الكواكب أيضا
حسب خواصھا الطبيعية  .فالكواكب األربعة األرضية عطارد والزھرة واألرض والمريخ يطلق
عليھا الكواكب الشبيھة باألرض أو الكواكب الداخلية ألن مداراتھا داخل مدار األرض حول الشمس
.وھي ثقيلة وصغيرة الحجم وصخرية القشرة وجامدة وفي قلبھا مصھورات معدنية ماعدا عطارد
فجوه غازي يتسرب منه العناصر الخفيفة لقلة قوة جاذبيته  .عكس الكواكب العمالقة الغازية التي
تقع وراء مدار األرض والتي يطلق عليھا الكواكب المشترية . Jovian planetsكلھا
أحجامھاوكتالتھا كبيرة لكن كثافتھا قليلة ويعتبر المشتري أثقل الكواكب مجتمعة  :.فكتلته أثقل من
األرض ٣١٨مرة وحجمه أكبر من حجمھا ١٣٠٠مرة مما جعل كثافته أقل وتعادل ربع كثافة
األرض  .وزحل كتلته تعادل ٩٥مرة وزن األرض وكثافته أقل من كثافة الماء التي تعادل  ١جم/
سم .٣فالكواكب المشترية الغازية العمالقة جوھا كثيف ويتكون من الھيدروجين ومركباته والھيليوم.
وتتكون ھذه الكواكب من غازات وسوائل وليس فيھا ماء  .ولھا حلقات حولھا وأقمار عديدة  .وھذه
الحلقات مكونة من غازات الھدروجين والھيليوم وجليد ماء وأمونيا وميثان وأول أكسيد الكربون .
وكوكب بلوتو نجده يوجد علي حافة المنظومة الشمسية .و يعتبره الكثيرون مذنبا كبيرا وليس كوكبا
 .ألن مكوناته أشبه بمكونات المذنب الذي يتكون عادة من جليد وصخور لكن مداره يختلف تماما
عن مدارات المذنبات وبقية الكواكب  .وأبعد الكوا كب التسعة كوكب بلوتو وھو أصغرھم لكنه مغط
بالجليد الصلب بنسبة أكبر من الكواكب األرضية األربعة.
كما أن ھذه الكواكب األرضية يطلق عليھا الكواكب السفلي أو الكواكب الداخلية ألن مداراتھا تقع
بين األرض والشمس والكواكب العمالقة الغازية يطلق عليھا الكواكب العليا ألن مداراتھا خلف مدار
األرض .والكواكب األرضية األربعة عطارد والزھرة واألرض والمريخ تشبه األرض في أحجامھا
ومكوناتھا الكيماوية وكثافتھا  .لكن فترة دورانھا حول نفسھا متراوحة .فبينما نجد المريخ واألرض
يدور كل منھما حول نفسه دورة كاملة كل ٢٤ساعة نجد الزھرة تدور حول نفسھا في  ٢٤٩يوم.
الكواكب البعيدة العمالقة
والكواكب العمالقة الغازية كالمشتري وزحل وأورانوس ونبتون نجدھا أكبر حجما من الكواكب
األرضية وغالفھا الجوي سميك وغازي .وكثافتھا أقل ومدة دورانھا حول نفسھا تتراوح مابين
١٠ساعات للمشتري و١٥ساعة لنبتون  .وھذا الدوران السريع يتسبب في تفلطح القطبين بنسبة %٢
%١٠مما يجعل الكوكب بيضاويا .و تقريبا كل كوكب وبعض األقمار لھا جو محيط بھا .فكوكباألرض جوھا المحيط بھا يتكون أساسا من األكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون .وكوكب
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الزھرة جوه به نسبة عالي من غاز ثاني أكسيد الكربون وآثار من الغاز السام ثاني أكسيد الكبريت
مما يصعب الحياة به  .بينما جو كوكب المريخ به غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة قليلة .لكن كواكب
زحل وأورانس ونبتون بھا نسبة عالية من غازي الھيدروجين والھليوم  .وعندما يقترب كوكب بلوتو
من الشمس يترقرق جوه وعندما يبتعد عنھا في مداره يتجمد وينكمش ويسلك كالمذنب  .ولو زرت
كوكبا من الكواكب التسعة سيختلف عمرك ووزنك فوقه  .ألن لكل كوكب جاذبيته الخاصة وسنينه
وأيامه التي تختلف مدتھا من كوكب آلخر  .كما أنه يختلف في ضغطه الجوي وطول مداره حول
الشمس وجاذبيته وحرارته ومكونات جوه وكثافته .
أقمار المجموعة الشمسية
ويوجد أكثر من  ٣٠٠قمر تدور حول كواكبھا المختلفة في مجموعتنا الشمسية وھي تتراوح في
حجمھا بين أجسام أكبر من قمرنا إلي أجسام صغيرة  .وكثير من ھذه األقمار قد اكتشفتھا المركبات
الكوكبية الفضائية وصورتھا .وبعضھا لھا جو محيط كقمر تيتان حول زحل .وأخري جوھا عبارة
عن مجاالت مغناطيسية كقمر جينميد حول كوكب المشتري .ويعتبر من أكثر األقمار نشاطا بركانيا
في المجموعة الشمسية .و سطح القمر أوربا حول كوكب المشتري متجمد بينما قمره جينميد يشھد
كما يبدو في الصور حركة في الصفائح الجليدية بسطحه  .وبعض األقمار الكوكبية عبارة عن
مذنبات أسرتھا جاذبية الكوكب نفسه واعتبرت أقمارا تابعة لكواكبھا كقمري فوبوس وديموس حول
المريخ و أقمار حول كوكب المشتري وقمر فوب حول كوكب زحل وأقمار كوكب أورانوس الجديدة
وقمر كوكب نبتون نيريد . .
فمنذ عام  ١٦١٠وحتي عام  ١٩٧٧كان يظن أن كوكب زحل ھو الكوكب الوحبد الذي له حلقات
حوله  .لكن حاليا نعرف أن الكواكب المشتري وأورانوس ونبتون لھا نظام حلقي رغم أن كوكب
زحل أكبر ھذه الكواكب الحلقية  .ومكونات ھذه الحلقات تختلف أجسامھا في الحجم من الغبار
والصخور والقطع الثلجية  .ومعظم الكواكب لھا مجاالت مغناطيسية تمتد في الفضاء حول كل
كوكب وھذه المجاالت تدور مع دوران الكوكب نفسه لتكنس معھا الجسيمات المشحونة حوله .
والشمس لھا أيضا مجالھا المغناطيسي حولھا والذي يجذب كل المجموعة الشمسية بداخله .
لماذا تدور الكواكب والنجوم ؟
حقيقة الكواكب والنجوم تتكون من تجمعات مكثفة ومنكمشة من سجب ھائلة من الغازات والغبار
بين النجوم  .وھذه المواد في ھذه السحب في حركة دائمة حتي السحب نفسھا في حركة لتدور
فيتجمع جاذبية المجرة  .ونتيجة لھذه الحركة تبدو السحابة عندما نراھا من نقطة قرب مركزھا وھي
تسير ببطء .وھذا الدوران يمكن وصفه بأنه عزم زاوي  angular momentumوھو مقياس ثابت
لحركة ھذه األجسام الفضائية وال يتغير  .وھذا الثبات في العزم الزاوي يشرح لنا كيف أن الراقصين
علي الجليد يدورون بحركةسربعة مغزلية فوقه عندما يضم الراقص ذراعيه ليكونا علي مقربة من
محور حركة دوران الجسم وكلما أقترب الذراعان زادت السرعة مع االحتفاظ بشدة العزم الزاوي .
وعندما يبسط الراقص ذراعيه تقل السرعة كنتيجة نھائية للحركة المغزلية  .وھذا الدوران المغزلي
لسحابة داخل مجموعة نجمية يجعلھا تتقلص علي ذاتھا وتحمل معھا جزءا من العزم الزاوي
األصلي  .وھذه السحب الدوارة تنبسط مكونة أقراصا تتجمع أجسامھا وتتكثف لتكون النجوم
والكواكب الدوارة  ، .الشك أن لكل كوكب سنته ويومه  .واليوم يحدد مدته الفترة التي يدور فيھا
الكوكب حول نفسه  .فاألرض تدور حول نفسھا مرة كل ٢٤ساعة حتي ھذا اليوم  .فيومھا يعادل ٢٤
ساعة  .والسنة لكل كوكب تعادل عدد األيام التي يدور فيھا الكوكب دورة كاملة في مداره حول
الشمس  .لھذا األرض سنتھا تعادل ٣٦٥يوما وربع يوم .
لماذا مدارت الكواكب حول الشمس منتظمة ؟ .ولماذا تقع في نفس المستوي ؟  .ولماذا تدور في
نفس االتجاه في مدارات تقريبا دائرية ؟ كل ھذا سببه قوة جاذبية الشمس وھي القوة السائدة في
المجموعة الشمسية .وتعتبرال (astronomical unit (AUھي الوحدة الفلكية التي يقاس بھا
المسافة بين الكوكب والشمس .والوحدة الفلكية الواحدة) (AU١ھي متوسط المسافة بين األرض
والشمس  .فبينما كوكب عطارد يبعد عن الشمس  AU ٠.٣٩نجد كوكب بلوتو يبعد عنھا. AU ٣٩
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لھذا نجد سنة عطارد تعادل  ٨٨يوما أرضيا لقربھا من الشمس وسنة كوكب بلوتو تعادل ٢٤٨يوما
أرضيا يدوران فيھا دورة كاملة حول الشمس  .وبينما نجد األرض تدور في محورھا حول نفسھا
دورة كاملة كل ٢٤ساعة نجد كوكب المشتري يدور حول نفسه في أقل
من ١٠ساعات أرضية بينما كوكب الزھرة يدور حول نفسه مرة كل ٢٤٣يوما أرضيا حيث يدور
من الشرق للغرب .
الظواھر الشمسية
من أھمھا ظاھرة البقع الشمسية وھى مناطق معتمة تظھر على سطح الشمس وتبدو معتمة
النخفاض الحرارة فيھا بحوالي  ١٥٠٠درجة عن درجة حرارة السطح المضيء للشمس .
ويصاحب ظھور البقع الشمسية ظھور شعيرات شمسية المعة وانفجارات شمسية كبيرة
تصل قوتھا في بعض األحيان إلى عدة مليارات من القنابل الھيدروجينية  ،كما تنطلق
ألسنة اللھب العمالقة من الشمس  ،التي يصل طولھا في بعض األحيان إلى ربع مليون كيلومتر
 ،باإلضافة إلى الرياح الشمسية التي تجوب المجموعة الشمسية .
الرياح الشمسية )الزفرة الشمسية(
إن الرياح الشمسية ما ھي إال جسيمات مشحونة )أيونات وإلكترونات( تطلقھا الشمس للفضاء بسبب
نشاطھا المغناطيسي .ونشاط الشمس المغناطيسي ينشأ نتيجة لشدة مجالھا المغناطيسي ولشدة دورانھا
حول نفسھا حيث تدور الشمس حول نفسھا في فترة  ٢٧يوم وھي فترة قصيرة إذا ما قورنت بقطرھا
الذي يبلغ حوالي  ١١٠أضعاف قطر األرض .وتؤدي سرعة الدوران العالية للشمس إلى انحناء
خطوط المجال المغناطيسي الشمسية بالقرب من خط االستواء حيث السرعة أكبر ما يمكن .واستمرار
الدوران يؤدي إلى التفاف خطوط المجال المغناطيسي حول الشمس كاللسان وفي األخير يؤدي ذلك
إلى انفصال طرف الخطوط المغناطيسية ،شكل .١-ويشكل عقدة مغناطيسية تفوق شدة مجالھا
المغناطيس مجال األرض بآالف المرات.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض درجة حرارتھا بحوالي ألفين درجة مئوية عن حرارة سطح الشمس
المجاور لھا .ونتيجة لذلك ينخفض اإلشعاع الصادر عنھا وھو ما يؤدي إلى ظھور لونھا بلون داكن
يميل للسواد وتسمى البقعة الشمسية ويصل حجم بعضھا أضعاف حجم األرض ،شكل ،٢-يوضح
حجم األرض مقارنة بحجم إحداھا.
ويزداد عددھا كدليل على زيادة النشاط الشمسي في دورة تقدر بأحد عشر  ١١سنة وفي كل مرة
ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي للشمس لذلك يمكن القول أن الدورة المغناطيسية الفعلية للشمس تبلغ
 ٢٢سنة كي تعود الشمس إلى نفس وضعھا ،شكل ٣-يوضح تغير النشاط الشمسي على مدى أكثر من
مئة سنة ومنه يتضح أن ذروة النشاط الشمسي السابقة حدثت بين العامين  ٢٠٠١و ٢٠٠٢م .إذن
فالعواصف الشمسية التي حدثت قبل عدة أسابيع لم تكن في نھاية الدورة المغناطيسية الشمسية وإنما
ھي زيادة عارضة.
وعند زيادة المجال المغناطيسي ينطلق سيل من الجسيمات المشحونة عبر المجال المغناطيسي للشمس
والذي يمتد إلى ما وراء المجموعة الشمسية .وتم اكتشاف تلك الشحنات مع إطالق أول قمر صناعي
في العام ١٩٥٧م .وھذه الجسيمات تكون ما يعرف بالرياح أو العواصف الشمسية .وھي التي تؤدي
إلى تكون أذيال المذنبات وتجعلھا دائما ً باتجاه معاكس لجھة الشمس عند اقتراب المذنبات منھا.
وتستغرق ھذه الجسيمات قرابة  ١٠أيام كي تصل إلى األرض بسرعة تصل إلى  ١٠٠٠كلم/ثانية.
ھذه الدقائق المشحونة الھاربة من إكليل الشمس تسبح في الفضاء الخارجي لمسافات طويلة؛ حتى
تتجاوز أبعد كواكب المجموعة الشمسية )بلوتو( ثم إلى فضاء ما خارج المجموعة الشمسية ،وھي ما
تسمى بالرياح الشمسية ،وتتوقف سرعة ھذه الرياح ومكوناتھا وكثافتھا على حالة الشمس؛ فھي في
حالة ھدوء النشاط الشمسي تكون لھا سرعة حوالي من ثالثمائة إلى ستمائة كيلومتر في الثانية،
وكثافة تتراوح ما بين  ١إلى  ١٠جسيمات لكل سم ٣وفي حالة ھدوء النشاط الشمسي ،ونتيجة
لحدوث االنفجارات الشمسية في الغالف الجوي للشمس فإن سرعة ھذه الرياح تزداد إلى ألف
كيلومتر في الثانية ،كما تتضاعف كثافتھا ،وتتغير نسب مكوناتھا.
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ھذه الرياح الشمسية بدقائقھا المشحونة ،وھي تشابه أشعة ألفا وبيتا الناتجة من االنفجارات الذرية
والنووية على سطح األرض ...أي أنھا أشعة مھلكة لكل صور الحياة على األرض ..ولوال رعاية
ﷲ ورحمته لھذا المخلوق الضعيف الذي خلقه وھو اإلنسان ...لكان الجنس البشري وما يحيط به من
بيئة حية في خبر كان ...وتتجلى عظمة ﷲ ورحمته بأن خلق حول األرض درعا مغناطيس ًّيا ،ال
يمكن لھذه الدقائق المشحونة أن تخترقه ،بل تدور حوله إلى أن تذھب بعي ًدا عن األرض ...ھذا
الدرع ھو طبقة الماجنتوسفير أو ما يسمى بحزام "فان ألن".
وقد قامت وكالة الفضاء األمريكية بإرسال عدة مركبات فضائية تحمل اسم بايونير إلى الفضاء
الخارجي لدراسة الرياح الشمسية وتسجيل سرعتھا وكثافتھا ودرجة حرارتھا وتحليل مكوناتھا فتم
إطالق بايونير  ٦عام  ١٩٦٥وبايونير  ٧عام  ١٩٦٦وبايونير  ٨عام  ١٩٦٧وبايونير  ٩عام
 ١٩٦٨وبايونير  ١٢عام .١٩٧٨
وفي حالة حدوث انفجار عنيف في الشمس فإن سحابة من الدقائق المشحونة تتحرك إلى الفضاء
الخارجي ھاربة من جاذبية الشمس ،وإذا كانت األرض في مسار ھذه السحابة فإنھا تصلحھا بعد
يومين أو ثالثة ثم تنكسر ھذه السحابة على طبقة الماجنتوسفير لألرض وال يصلح إلى سطح األرض
منھا شيء اللھم إال قليل ج ًدا الذي يصل إلى طبقات الجو العليا بالمناطق القطبية ويؤدي إلى إضاءة
السماء في ھذه المناطق لعدة أيام وھو ما يسمى بالشفق أو الفجر القطبي )األورورا(.
ونتيجة للرياح الشمسية أو سحابات الدقائق المشحونة القادمة من الشمس فإنه يحدث عند
اصطدامھا بطبقة الماجنتوسفير لألرض تغير فجائي لمركبات المغناطيسية األرضية وخاصة
المركبات األفقية؛ حيث يحدث بھا اضطراب قد يستمر لعدة أيام وھو ما يسمى بالعواصف
المغناطيسية والذي تسجله محطات قياس المغناطيسية األرضية كمحطة المسالت الموجودة بمحافظة
الفيوم التابعة للمعھد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان
وعند وصول تلك الرياح لألرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي لألرض .ويكون المجال
ً
المغناطيسي لألرض على شكل خطوط تنشأ من القطب الجنوبي للقطب الشمالي تقريبا ُ .ونظرا ألن
األجسام المشحونة تتعرض لقوة عمودية على المجال المغناطيسي .لذلك فھي تتحرك بشكل مغزلي
حول خطوط المجال المغناطيسي نحو القطبين .وبسبب تقارب الخطوط المغناطيسية عند القطبين
فإن ذلك يؤدي إلى تنافر الشحنات عن منطقة القطبين .مما يشكل حزام من الجسيمات المشحونة التي
تحيط باألرض ،ويطلق عليه حزام فان ألن .وذلك نسبة إلى العالم الذي اكتشفه في عام ١٩٥٨م.
وھو حزام واقي لألرض .وھذه ھي إحدى فوائد وجود المجال المغناطيسي لألرض .ومن عجائب
حكمة الخالق جل وعال أن جميع الكواكب الداخلية )عطارد ،الزھرة ،المريخ( تخلو تقريبا ً من أي
مجال مغناطيسي فعال عدا كوكب األرض الممھد للحياة.
ويحدث في كثير من األحيان وبفعل زيادة النشاط المغناطيسي للشمس أن تصل بعض تلك
الجسيمات المشحونة إلى طبقات الغالف الجوي العليا في المناطق القريبة من القطبين وھو ما يؤدي
إلى تأين ذرات الھواء مما يشكل ضوءاً أبيضا ً يعرف بالشفق القطبي ) .(Auroraويؤثر ذلك على
موجات البث في تلك المناطق .وكذلك عند حدوث زيادة كبيرة في النشاط الشمسي كالذي حدث قبل
فترة ،فإن بعض تلك األجسام المشحونة التي تطلقھا الشمس قد يخترق الحزام األيوني )حزام ألن(
ليصل إلى المناطق المدارية القريبة من خط االستواء وھو ما يؤدي إلى حدوث ظاھرة الشفق القطبي
في تلك المناطق وھو ما سجل رصده فعالً بالعشرات حتى تناقل أمره الشعراء .ھذا باإلضافة إلى
تأثير الرياح الشمسية على موجات البث واالتصاالت.
وعموما ً يمكن القول أن تلك العواصف الشمسية ھي زيادة طبيعة تحدث باستمرار بالقرب من
نھاية كل دورة مغناطيسية للشمس .ودالئل ارتباط النشاط الشمسي بتأثر المناخ على سطح األرض
أصبحت في الفترة األخيرة متزايدة ومن الصعب دفعھا .لكن تأثير تلك الرياح على مجمل موجات
البث الكھرومغناطيسية ليس بالقدر الكبير الذي يدعو إلى القلق الشديد .ولكن في نفس الوقت ال يمنع
ھذا اإلنسان من استشعار األخطار التي تحيط بھذه األرض وبالحياة عليھا لوال ما ھيأه ﷲ فيھا من
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أسباب البقاء .إن تصوير الرياح الشمسية من قبل اإلعالم وكأنه حدث استثنائي ھو أحد فنون اإلعالم
في ھذا العصر
الوحدة الرابعة  :البيئة وقضاياھا )التفاعل بين العلم والتكنولوجيا (
الموضوعات
 (١التلوث:
 (٢انواع التلوث
 (٣تأثير السموم على صحة وسالمة األنسان
 (٤المطر الحمضى
 (٥الجينوم
 (٦االستنســـــاخ
 (٧الكوسموس التكنونانوي
 (٨المطاط المعدني
 (٩قضايا للمناقشة
الھدف العام  :تنمية مجاالت وأبعاد التنور العلمي لدى الطالب المعلم شعبة التعليم االبتدائي بكليات
التربية
األھداف المعيارية
)عبارة عن معايير الجودة التى تم فى ضؤھا بناء المحتوى والمطلوب من الطالب المعلم تحقيقھا
بعد دراسة المحتوى العلمي (
 .١المعياراالول  :يفھم التفاعل القائم بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
مؤشرات المعرفة
 يفھم تأثير العلم والتكنولوجيا على الحياة اليومية
 يفھم تكامل جميع فروع العلوم معا والعالقات القائمة بينھما وبين العلوم االجتماعية
مؤشرات األداء
 يبحث المشكالت المختلفة من خالل الروابط العلمية والتكنولوجية والمجتمعية
 يقترح حلول قابلة للتطبيق لبعض المشكالت المجمعية والبيئية موضحا كيفية إسھام العلم
والتكنولوجيا فى حلھا
 يحدد ويصف تطبيقات المفاھيم الموحدة للعلوم فى المواقف الحياتية المختلفة
 .٢المعيارالثانى  :المشكالت اإلنسانية  ،األخالقية  ،االجتماعية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا
مؤشرات المعرفة:يحدد القضايا البيئية واالجتماعية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا فى البيئة.
مؤشرات األداء
 يحدد المشكالت البيئية المختلفة
 يقترح حلول قابلة للتطبيق للتغلب على تلك المشكالت
 يحدد بعض القضايا الحديثة الناتجة عن التقدم التكنولوجى
المعيار الثالث  :يربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية األخرى وتحقيق التكامل عند دراستھا :
مؤشرات المعرفة  :يفھم كيفية اإلفادة من المفاھيم العلمية فى مواقف الحياة المختلفة
مؤشرات األداء  :يساعد الطالب على تطبيق المعارف والمفاھيم التى تربط بين فروع العلوم
والفروع المعرفية إلبراز وحدة المعرفة فى مواقف حياته المختلفة
المعيارالرابع  :يفھم ويطبق المفاھيم التي تصف تفاعل الكائنات الحية مع بعضھا البعض ومع بيئتھا
مؤشرات المعرفة  :يفھم االستراتيجيات التي تتخذھا الكائنات الحية للحصول على متطلبات الحياة
مؤشرات األداء :
 يصف العوامل التي تؤثر على االتزان داخل النظام الحيوي والعالقات المتبادلة داخله
 يحلل تأثير تفاعل اإلنسان مع البيئة على االتزان البيئي ويقيم ھذا التفاعل بشقيه االيجابي والسلبي
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المعيار الخامس  :يستوعب العالقات المتبادلة للعلم والتكنولوجيا والمجتمع والمفاھيم األساسية للعلوم
المختلفة )علوم الحياة والطبيعة والعلوم البيئية وعلوم األرض والفضاء (
مؤشرات المعرفة :
 يفھم العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في سياقھا التاريخي والمعاصر
 يستوعب المفاھيم والروابط األساسية للعلوم المختلفة
مؤشرات األداء :
 يشرح ويوصل المفاھيم والنظريات والتطبيقات العلمية
 يستخدم التكنولوجيا والمواد التعليمية المتنوعة لدعم تعلم العلوم
المعيار السادس  :يستوعب طبيعة وخصائص الموجات الميكانيكية وااللكترومغناطيسية وكيفية
تفاعلھا مع المادة .
مؤشرات المعرفة :يفھم طبيعة وخصائص اإلشعاع االلكترومغناطيسى
مؤشرات األداء  :يحدد مكونات وخصائص الطيف الكھر ومغناطيسي وينبأ بسلوكيات اإلشعاع
الكھرومغناطيسي
االھداف المعيارية
)توضح ما ينبغى على التلميذ ان يكتسبه بعد دراسته لموضوع البيئة –قضاياھا)التفاعلى بين العلم
والتكنولوجيا (
المعيار األول  :االكتشافات واالختراعات والمعلومات و التطبيقات العلمية التى تؤثر وتتأثر باألفراد
والمجتمعات
مؤشرات المعرفة :يشرح أن العلم يسھم فى خدمة األفراد والمجتمعات
مؤشرات األداء
 يعرف أن النظافة الشخصية والتھوية الجيدة تساعد فى منع انتشار األمراض
 يشرح أن العلم يساعد فى توفير مصادر الطاقة
 يعرف أن الميكروبات التى تضم بكتريا ضارة أو فيروسات تسبب األمراض
 يوضح كيف يساھم العلم فى اختراع األدوات التى جعلت حياتنا أكثر سھولة
 يدرك أن االكتشافات تحافظ على صحة اإلنسان
 يتعرف مفھوم زراعة األنسجة ويعرف نماذج منھا
 يدرك قدرة ﷲ على خلق األشياء
مؤشرات المعرفة يشرح أن العلم فى خدمة األفراد والمجتمعات
مؤشرات األداء
 يصف طرائق حفظ الطعام ومدة صالحيته بأمان
 يستنتج أن العلم يمدنا بمعلومات لتصنيع وإعادة تصنيع المواد
 يستنتج أن استخدام المبيدات قد يكون له تأثير مفيد للمحاصيل ولكنه قد يضر باإلنسان والبيئة
وأيضا بالنبات
 يشرح انه من خالل العلم والتكنولوجيا تم التوصل إلى عدد كبير من المواد التى ال يمكن
الحصول عليھا من الطبيعة
 يدرك أن العلماء ابتكروا طرائق حديثة لتخزين واسترجاع المعلومات مع إعطاء أمثلة على ذلك
 يعرف أن العلم يساعد على تجنب المؤثرات السلبية على صحة الفرد والمجتمع
المعيار الثانى  :فھم العلم والتكنولوجيا )يعرف المتعلم أھداف ودور العلم والتكنولوجيا

والعالقة بينھما (
مؤشرات المعرفة :يعرف أھداف ودور العلم والتكنولوجيا
مؤشرات األداءيوضح أن العلم يجيب عن تساؤالت ويفسر ظواھر العالم الطبيعية
 يوضح أن التكنولوجيا تھدف إلى تحقيق حاجات اإلنسان
 يعرف المفاھيم األساسية للعلم والتكنولوجيا
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 يدرك العالقة بين المعلومات العلمية والتكنولوجية
 يستخدم الوسائل واألجھزة والمواد بطريقة آمنة
مؤشرات المعرفة :العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا
مؤشرات األداء:
 يعرف أن العلماء غالبا ما يعملون معا كفريق واحد للوصول إلى أداء أفضل
مؤشرات المعرفة :دور العلم والتكنولوجيا فى تحسين االداء وحل المشكالت
مؤشرات األداء
 يفرق بين األشياء التكنولوجية المفيدة والضارة
مؤشرات المعرفة :يعرف اھداف ودور العلم والتكنولوجيا
مؤشرات األداء:
 يعرف ان التكنولوجيا تحاول التحكم فى الظواھر الطبيعية والتنبؤ بھا
 يعرف ادوار العلم والتكنولوجيا فى الحياة
 ينمى مھارات عمليات التخزين واالسترجاع ونقل المعلومات االلكترونية
 يختار الوسيلة التكنولوجية المناسبة للموضوع
مؤشرات المعرفة :العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا
مؤشرات األداء
 يوضح أن العم والتكنولوجيا يساعدان فى التقدم والتطور
 يوضح أن التكنولوجيا تذود العلم باألدوات لالستقصاء واالستكشاف
 يوضح مساھمة العلماء فى مجاالت متعددة فى العلوم والتكنولوجيا
 يعرف ان الحلول التكنولوجية لھا نتائج مقصودة وأخرى غير مقصودة
المعيار الثالث  :العلم والتكنولوجيا فى المجتمع
)يحدد المتعلم االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية (
مؤشرات المعرفة :االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية
مؤشرات األداء
 يعرض أمثلة بسيطة للتكنولوجيا كأدوات فى الحياة اليومية
 يعرف استخدامات العلم والتكنولوجيا لمواجھة تحديات الحياة على المستوى المحلى
مؤشرات المعرفة :االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية
مؤشرات األداء
 يعرض أمثلة لتطبيقات التكنولوجيا
 يعرف استخدامات العلم والتكنولوجيا فى تحديات الحياة على المستوى المحلى والمجتمع ككل
اھداف الوحدة )المقترحة(
عزيزى الطالب المعلم عليك بعد دراسة المحتوى العلمى للدرس ان تكون قادرا على :
 .٣تحديد بعض القضايا العلمية التى تؤثر فى البيئة
 .٤ذكر بعض انواع التلوث وكيفية التخلص مه
 .٥نقد بعض االراء العلمية حول بعض القضايا مثل االستنساخ البشرى
 .٦استنتاج منظومة البيئة فى خدمة االنسان وكيفية الحفاظ على تلك المنظومة
 .٧ابداء الراى حول بعض القضايا المستحدثة ودور العلم فى حلھا
 .٨التوصل الى بعض االليات العلمية لحل بعض المشاكل البيئية
 .٩وضع تصور عن بعض القضايا العلمية الناتجة من تفاعل العلم مع التكنولوجيا
 .١٠التوصل الى دور النظام البيئى فى خدمة البشرية
 .١١تقدير جھود العلماء فى خدمة البيئة
 .١٢وضع بعض التصورات والبدائل لحل بعض المشكالت البيئية
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استنتاج بعض القضايا الناتجة عن التقدم التكنولوجى واقتراح العالج
استنتاج العالقة بين البيئة وصحة االنسان

االنشطة :
كتابة تقارير عن بعض المشكالت البيئة المستحدثة وكيفية التعامل معھا
.١
جمع اكبر عدد من المراجع العلمية التى تناولت موضع القضايا البيئية
.٢
رصد بعض المشاكل البيئية وتقديم الحلول العلمية لھا
.٣
تحديد بعض البدائل للتغلب على بعض المشكالت الناتجة عن تفاعلى العلم مع التكنولوجيا
.٤
الوسائل المعينة:
معارف عامة وصور توضيحية عن البيئة ومعومات بيئية جديدية
.١
تقارير عن التلوث وانواعه ومصادره
.٢
كتابة اقتراحات عن بعض البدائل المتاحة للتغلب عى المشكالت البيئية
.٣
التلوث
:قبل التعرض للمحتوى العلمى او التنويه على أن معظم المشكالت البيئية التى نعانى منھا سؤا كانت
تلوث او مشكالت طارئة فرضتھا ظروف الحياة  .فأن الحل االمثل لتلك المشكالت ھو التعرض
لدور التكنولوجيا ومستحدثاتھا وكيف تساھم تلك التكنولوجيا باعتبارھا حليف لالنسان اما فى حل
مشكالته البيئية أو االضرار به
ً
التعريف البسيط الذي يرقي إلي ذھن أي فرد منا" :كون الشيء غير نظيفا" والذي ينجم عنه بعد ذلك
أضرار ومشاكل صحية لإلنسان بل وللكائنات الحية ...
والتلوث وفقا للتعريف الذي ذكرناه ھو ذلك اإلفساد الذي تتعرض له مكونات البيئة مما يؤدي إلى
التغيير الكمي أو النوعي فالتغيير الكمي يعني زيادة كمية نظام بيئي معين من خالل ازدياد كمية
مكوناته أو دخول عناصر غريبة ومخلة فيه تؤدي إلى إفساده ،فالتلوث الجوي ناتج عن زيادة كمية
عناصر غريبة فيه كما أن تعرض جسم اإلنسان لألمراض يعني تلوثه بالميكروبات والجراثيم التي
تخل بنظامه البيولوجي.
كما إن استنزاف الموارد واإلسراف في استھالكھا بشكل غير عقالني يدخل ضمن مشكالت التلوث
البيئي فالمشكالت البيئية التي يتعرض لھا كوكبنا عديدة منھا المشاكل العالمية التي تعاني منھا معظم
بلدان العالم ومنھا مشاكل إقليمية ومحلية وحماية البيئة ھو حمايتھا من تلك األضرار الخطيرة التي
تتعرض لھا نتيجة للتلوث أو االستنزاف وكذا الحد من استفحال وتنامي المشاكل البيئية.
إن حماية البيئة ھو أسلوب للتعامل مع البيئة يأخذ بالحسبان اتزانھا ومحدودية مواردھا حتى تبقى
مأوى مريح لإلنسان وھي تعني االستثمار دون االستنزاف لمواردھا الحيوانية والنباتية وغيرھا وفي
الحدود التي تسمح بالحفاظ عليھا واستمرارھا في إطار اتزان بيئاتھا.
كما تعني حماية البيئة منع إفسادھا وتلوثھا ومنع تدھور األنظمة البيئية مع إبقائھا قادرة على تلبية
االحتياجات األساسية لإلنسان وحماية البيئة ھي التنمية المستندة على خطط بعيدة المدى تراعي
محدودية مواردھا وعدم اإلضرار بھا وھي تعني اإلدارة الحكيمة لألرض ومواردھا وھي تعني أيضا
إصالح ما أصابھا من إفساد وتدھور وعطب
وعلية فان حماية البيئة تتطلب تحديد المشكالت البيئية ودراسة األوضاع البيئية وكذا اإلدارة البيئية
السليمة وكذا وضع االعتمادات المالية الالزمة إلحداث اإلصالحات المناسبة في البيئة وإدماج
االعتبارات البيئية في الخطط التنموية وإتباع أساليب تكنولوجية جديدة وبناء أنماط بديلة من التنمية
تاخد البعد البيئي في إطارھا كما يأتي في مقدمة المتطلبات الالزمة لحماية البيئة ھو سن القوانين
والتشريعات البيئية ومن تنفيذ القوانين والتشريعات وحضورھا على ارض الواقع يجب أن تسھم كافة
ھيئات ومؤسسات المجتمع وغيرھا من الجھات ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة في االلتزام بھا
ومراقبة تنفيذھا.
وال ننسى أن نشير ھنا إلى أن التفكير في حل المشكالت ال يأتي إال بالوعي بالمشكلة وبالتالي فان
٢٩١

مقرر فى الثقافة العلمية

التوعية البيئية بالمشكالت أسبابھا ومصادرھا وعواملھا إضافة إلى مكونات البيئة وأنظمتھا كل ذلك
يأتي ضمن المھام الملقاة على عاتق المؤسسات التربوية واإلعالمية والھيئات والمنظمات األھلية
والحكومية وھي مھام تتلخص في نشر الوعي البيئي وتھذيب سلوك أفراد المجتمع تجاه المجتمع
وخلق أسلوبا واعيا في التعامل مع البيئة ومواردھا ومكونتھا.
إذا يتضح لنا إن حماية البيئة ھي مسئولية جماعية تبدأ من متخذي القرار السلطات والحكومات
وأصحاب المنشات الصناعية والزراعية وغيرھا من المنشات ذات العالقة بالموارد البيئية وأنظمتھا
وأيضا في سن القوانين والتشريعات وتقع مسئولية حماية البيئة على عاتق المؤسسات اإلعالمية
والتربوية والمنظمات األھلية والحكومية وعلى دور أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتھم المھنية وفئاتھم
العمرية
التلوث الحراري
تتعرض المصادر المائية إلى تغيير مفاجئ في درجات حراراتھا نتيجة قيام بعض الصناعات
وباألخص صناعات توليد الطاقة الكھربائية والصناعات النفطية بطرح المياه الساخنة إلى ھذه
المصادر حيث تسحب ھذه الصناعات كميات كبيرة من مياه المصدر المائي ألغراض التبريد ويعود
معظم ھذه المياه إلى المصدر المائي بعد أن يسخن .ونظرً ا لضخامة كمية المياه الساخنة المصروفة
فإنھا تؤدي إلى رفع درجة حرارة المصدر المائي بضع درجات مسببة بذلك خلال في التركيبة الحياتية
والطبيعية للمصدر المائي ،ويؤدي رفع درجة حرارة المصدر المائي إلى تغيير الخصائص الطبيعية
والكيميائية للماء كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على األنشطة البيولوجية لألحياء المائية.
مصادر التلوث الحراري :
يُعد التلوث الحراري معضلة صناعية على الرغم من أن الفضالت المدنية تسبب ،ھي األخرى،
تغييرً ا محدو ًدا في درجات حرارة المياه المستقبلة لھذه الفضالت .وأھم مصادر التلوث الحراري ھي
صناعات الطاقة الكھربائية بنوعيھا النووي والحراري ،أما الصناعات األخرى كصناعة الحديد
والصلب  -صناعة الورق  -مصافي تكرير النفط وغيرھا فھي جمي ًعا تعد مصدرً ا ثانويًا للتلوث
الحراري.
 -١مصادر توليد الطاقة الكھربائية :
تنشأ ھذه المحطات على مقربة من الموارد المائية وذلك لعظم كميات المياه التي تحتاجھا ھذه
المحطات للتبريد .ويتم استخدام مياه البحر بجميع المبادالت الحرارية لغرض تكثيف البخار
بالمحطات البخارية وألغراض التبريد بالمحطات البخارية والغازية وتكتسب ھذه المياه الداخلة في
عملية التبريد درجة حرارة عالية عند خروجھا وتصرف إلى البحر وھذا يسبب ظاھرة التلوث
الحراري لمياه البحر حيث يبلغ معدل المياه المستعملة في عمليات التبريد لجميع المحطات )محطات
التوليد بالجماھيرية( حوالي  ٤,٨٠٠,٠٠٠متر مكعب/يوم.
غالبًا ما تكون الكفاءة الحرارية لمحطات الطاقة النووية أقل من تلك التي تستخدم الوقود االحفوري
وعليه فإن الحرارة المتبددة في مياه التبريد من ھذه المحطات ستكون كبيرة ويرجع انخفاض كفاءة
المحطات النووية إلى سببين رئيسيين :الكفاءة في التوليد واألمر اآلخر يتعلق بمحطات الوقود
االحفوري حيث يتم طرح جزء من ھذه الحرارة إلى الجو عن طريق المداخن في حين يتعذر ذلك في
المحطات النووية العتبارات بيئية وحذرً ا من التسرب االشعاعي وبسبب ھذين العاملين فإن محطة
توليد الطاقة الكھربائية النووية تطرح  %٥٠من الطاقة الحرارية إلى الموارد المائية أكثر من
نظيرتھا التي تستخدم الوقود االحفوري.
 -٢الصناعات النفطية والمصافي :
تستخدم المصافي النفطية كميات كبيرة من المياه في التبريد والعمليات الصناعية المختلفة وتطرح ھذه
المياه خالل دائرة مفتوحة وعلى األخص بالنسبة للمصافي الواقعة على شواطئ البحر مثل مصفاة
والتي تبلغ  ٣٠-١٠مرة من كمية النفط الخام المعالج حيث تؤدى ھذه المياه إلى خفض كميات
األكسجين الذائب مما يسبب خلال في األحياء المائية الدقيقة إضافة إلى ذلك أن المياه الراجعة إلى
المصدر المائي تحتوي على زيوت وشحوم وھذا بدوره يؤدي إلى تلوث شواطئ البحر بالزيت.
٢٩٢

مقرر فى الثقافة العلمية

 -٣صناعة الحديد والصلب :
صناعة الحديد والصلب من أكثر الصناعات استھالكا ً للطاقة وبالتالي من أكثرھا تلويثا ً للبيئة ومن
المعروف أنه إلنتاج طن واحد من الحديد والصلب نحتاج إلى صرف  ٤٦٠مترً ا مكعبًا من الغاز
و ٥٩جرامًا من الزيت واستھالك  ١٤٠٠ك.و.س من الكھرباء وھكذا ندرك ما يمكن أن يترتب على
ھذا من تلوث للھواء والماء والتربة .ونظرً ا لالستخدام الضروري للمياه في صناعة الحديد والصلب
ينتج تلوث للمياه وإحداث ضرر على البيئة ومن أھم استخدامات المياه الصناعية التبريد بشقيه
المباشر وغير المباشر فينتج عن التبريد المباشر للمنتوجات إزالة القشور من على أسطحھا وتختلط
المياه بالقشور وكذلك بالزيوت والشحوم المستعملة للدرافيل ،فيحدث تلوث لھذه المياه وتختلط
بالشوائب وتظھر مؤشرات التلوث المتمثلة في الحرارة والزيوت كذلك بعض المعادن الثقيلة وعسر
الماء وغيرھا من مؤثرات التلوث .وتستخدم المياه أيضًا كعامل مساعد لكبت أنواع مختلفة من
عناصر التلوث الناتجة عن طريق مناولة مكورات الحديد خالل عمليات االختزال المباشر وكبت
لغازات العادم الناتجة من عمليات االحتراق بمصانع االختزال المباشر.
نظم التبريد في محطات توليد الطاقة الكھربائية :
توجد عدة اعتبارات عند اتخاذ قرار بشأن نظم التبريد التي يمكن أن تعتمدھا المحطة وھذه
االعتبارات مرتبطة بالعامل االقتصادي وموقع المحطة وصرامة التشريعات البيئية وھذه النظم
المألوفة ھي:
 -١النظام المفتوح :
يستخدم الماء المسحوب من المصدر المائي لمرة واحدة للتبريد ثم يعاد إلى المصدر وقد يبرد الماء
قليال بواسطة بركة قبل إعادته إلى المصدر المائي.
 -٢نظام التبريد التبخيري :
ً
وغالبًا ما يكون ھذا النظام مغلقا حيث تعاد المياه المبردة بواسطة التبخير إلى المحطة ثانية وال
يسحب من المصدر المائي إال القدر الكافي لتعويض ضائعات التبخير .ويجرى التبريد إما بواسطة
برك التبريد التي تصمم وفق الظروف المناخية والمعطيات التصميمية للمحطة.
 -٣النظم الجافة :
وتعتمد النظم الجافة على امرار تيار ھوائي يتالمس مع األنابيب الحاوية للمياه الساخنة فيبرده ونادرً ا
ما يستخدم ھذا النظام بنجاح في محطات توليد الكھرباء ألسباب اقتصادية ولكنه قد يكون فعاالً في
األجواء الباردة ج ًدا.
تأثيرات التلوث الحراري على المصادر المائية :
 -١التأثيرات الطبيعية :
الزيادة في درجة حرارة المصدر المائي بحد ذاتھا يمكن أن تكون مفيدة أو مضرة بالمصدر وذلك
حسب طبيعة استخدام ذلك الماء الذي تقل فائدته ألغراض التبريد الصناعية في حين يقلل من كمية
الكيماويات المستخدمة لتصفية ھذه المياه في محطات التحلية كما يؤثر ارتفاع درجة حرارة الماء
على كل خصائصه الطبيعية كالكثافة والشد السطحي وذوبان الغازات في الماء واللزوجة  ،ويعد
تأثير ذوبان األكسجين بارتفاع درجة الحرارة عامال حيويًا للمصادر المائية حيث أن األكسجين مھم
لكافة األحياء المائية .وكما ھو معروف كلما زادت درجة الحرارة انخفض معدل اشباع الماء
باألكسجين ).(Cs
 -٢التأثيرات الكيماوية :
تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي أو البيوكيماوي على عدة عوامل من أھمھا درجة الحرارة وعلى
العموم فإن سرعة التفاعل تتضاعف كل عشر درجات مئوية.
 -٣التأثيرات البيولوجية :
يؤثر طرح المياه الساخنة على المنظومات البيولوجية الموجودة في المصدر المائي عن طريق
اتالف التركيب البروتيني للكائنات الحية .لذا فإن تعرض األحياء لحرارة عالية سوف يؤدي إلى
تغيرات في معدالت التكاثر والتنفس والنمو وقد يؤدي إلى موت ھذه األحياء ويتناسب ھذا التأثير مع
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مقدار الزيادة في درجة الحرارة وفترة التعرض لھذه الحرارة .فمن المتوقع أن تتأثر األحياء بالحرارة
بأحد األشكال اآلتية:
بعض األحياء الصغيرة تتسرب إلى مصافي السحب وتدخل المحطة ويكون لھا تماس مع
.١
الحرارة الشديدة للمكثفات قبل أن تطرح ثانية مع الماء الساخن إلى المصدر.
.٢
تتعرض األحياء الموجودة عند مصب المياه الساخنة إلى تماس مع الدفق الساخن عند بداية
انتشاره في المصدر وبذلك فھى تتعرض لفروق حرارية عالية نسبيًا وتستطيع بعض األحياء المائية
العليا كاألسماك أن تغادر مواقع المصبات الساخنة أما األحياء الحساسة الرتفاع درجة الحرارة
فسوف يقضى عليھا قرب ھذه المواقع.
يؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء فوق ) (٣٢درجة مئوية إلى نقصان عدد األحياء القاعية ومن
المالحظ أن األحياء كاملة النمو أكثر تحمالً للفروق الحرارية من بعض صغار تلك األحياء أو
يرقاتھا.
محطات التليفون المحمول :
تجاوز عدد مستخدمي التليفون المحمول في العالم المليار .وكل عام يزيد ھذا العدد بشكل كبير
وبالتالى زيادة عدد محطات التليفون المحمول ،والتي تزيد بدورھا من المخاطر علي صحة
المواطنين في حال تجاوزھا للشروط الفنية والصحية والبيئية المقررة مما يكسب ھذا الموضوع أھمية
خاصة للمناقشة .وتعمل محطات التليفون المحمول القاعدية ضمن مدي الترددات  ١٨٠٠-٨٠٠ميجا
ھيرتز ،وھو جزء من مجال الترددات الراديوية .وتعطي محطات التليفون المحمول مستويات من
القدرة تبدأ من بضعة واتات وحتى  ١٠٠وات أو أكثر ،اعتمادا علي حجم المنطقة التي تخدمھا
المحطة ،أو بمعني آخر عدد المكالمات المجابة علي ھذه المحطة .ويبث ھوائي المحطة حزما من
الترددات التي تكون ضيقة في االتجاه الرأسي ،بينما تكون متسعة في االتجاه األفقي ،لذلك تكون
درجة التلوث الكھرومغناطيسي أسفل الھوائي مباشرة عند سطح األرض ضعيفة جدا وتتزايد كلما
تحركنا بعيدا عن المحطة ،ثم تتناقص بعد ذلك.
الجينوم:
الجينوم )السرد الوراثى( ھو مجمل المادة الوراثية الموجودة بخاليا كل كائن حى :بشراً كان أو نباتا ً
أو حيوانا ً .وللتعرف على المادة الوراثية للكائنات عامة علينا التعرف على بعض الحقائق األساسية
فى ھذا المجال.
 -١بكل خلية حية )عدا القليل منھا( نواة واضحة المعالم تتركز بھا معظم العمليات الحيوية للكائن
الحى.
 -٢يتجمع بكل نواة أشرطة تصطبغ بقوة ببعض الصبغات فتظھر بالفحص الميكروسكوبى واضحة،
لذا سُميت بالصبغات أو الكروموسومات ) .(Chromosomeھذه الكروموسومات تتضمن تجمعا ً
مكثفا ً لحامض اسمه ) ،(DNA/Deoxyribonucleic acidويحدث ھذا التجمع عندما تكون الخلية
على وشك االنقسام إلى خاليا عديدة .ويُعد شكل الكروموسومات وعددھا بكل نواة أمر مميز لكل نوع
من الكائنات الحية.
 -٣يعتبر حامض ) (DNAبمثابة الشفرة الكيميائية )تبعا ً لترتيب وضع مكوناته بالنسبة لبعضھا
البعض( لتوريث الصفات من فرد )مذكر أو مؤنث( إلى نسله ،وبالتالى فھذ الحامض ھو المسئول عن
حفظ صفات األنواع عبر أجيالھا واحداً بعد اآلخر.
 -٤يوجد حامض آخر اسمه ) (RNA/Ribonucleic acidيتواجد فى النواة وخارجھا ،وظيفته
"االنطباع" على الحامض السابق ليصير القالب الذى تنطبع به كروموسومات الخاليا الجديدة الناشئة
عن االنقسامات المؤدية للتكاثر ،فتصير الجديدة صورة طبق األصل من القديمة .لذا يسمى حامض
) (RNAبالرسول القادم من حامض ) (DNAومعه الشفرة الوراثية إلى الخاليا محل التكوين.
 -٥الشفرة الوراثية ھى تعبير لغوى استخدمه علماء الوراثة للتعبير عما الحظوه من اختالف تام بين
ترتيب الجزيئات المكونة لبنية جزىء حامض ) (DNAلكل فرد .فلكل واحد بنية خاصة من ذلك
الحمض رغم أن المكونات واحدة.
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 -٦الموّ رث )الجين( ھو وحدة من وحدات الصفات الوراثية العديدة لكل كائن حى والمتضمنة فى
) (DNAالموجودة بالكروموسومات.
 -٧اتفقت الجھات البحثية الكبرى فى العالم على ما يسمى بـ "مشروع الجينوم البشرى" ،الذى
يتضمن قيام الباحثين من عدة دول غنية باستجالء أعداد وتراكيب كل الجينات الكائنة بأنوية خاليا
جسم اإلنسان ووظيفة كل جين منھا على حدة.
 -٨اتضح أن نواة كل خلية بشرية تضم حوالى  ٢٣ألف جين )حتى اآلن(.
 -٩كل صفة من صفات الجسم البشرى ناتجة عن تفاعل عدد كبير من الجينات ،لذا فإن "الجينوم"
بمعنى آخر ھو الميكانيزم الفعلى الذى يسيطر على كل عمليات توريث الصفات فى البشر.
 -١٠نشأ علم الھندسة الوراثية عام  ،١٩٨٤كتطبيق عملى على المعلومات النظرية المستمدة من
بحوث "الجينوم" التى عرفتنا بالخريطة الجينية البشرية ،فنستطيع أن نكتشف مثالً أن بعض جينات
خلية مسحوبة من جسم جنين بطن أمه غير طبيعى بما يدل على أنه يحمل صفة مرضية ،فيستطيع
األطباء اتخاذ القرار المبكر بما ينبغى عمله .كذلك ستمكننا تلك المعلومات من تصنيع الدواء المناسب
لكل مريض تبعا ً لحالة جيناته.
اإلنجازات العلمية فى مجال ھندسة التناسل :
  ١٩٥٠امكن للعلماء تجميد مع تجفيف )تجفيد( الحيوانات المنوية على درجة  ٧٩م وحفظھا ونقلھاوالتلقيح بھا صناعيا بعد ذلك
  ١٩٥٢امكن تشجيع التوأمة ونقل البويضات المخصبة بين الحيوانات بدأ من األغنام وانتھاءالجاموس
  ١٩٧٨ولدت اول طفلة ناتج اإلخصاب الخارجى فى األنبوب )الطفلة لوسى( بإنجلترا  ١٩٨٣نجح العلماء فى نقل األجنة من رحم الى آخر فى البشر  ١٩٨٦حملت مارى بيث ) صانعة األطفال  ( Baby makerبطفلة من أبوين آخرين لعدم تمكنآالم األصلية من االحتفاظ بالجنين فى رحمھا ولم تتمكن مارى بيث من االحتفاظ بالجنين قانونيا
  ١٩٨٧تمكن العلماء من نسخ األبقار واألغنام من خاليا األجنة  ١٩٩٣نسخ علماء األجنة فى جامعة جورج واشنطن خاليا من  ١٧جنين إنسان وتوصلوا لتنميتھاالى  ٣٢خلية ولم يتمكنوا من زراعته فى األرحام
  ١٩٩٧نجح ايان ويلموث بتكلفة  ٧٥٠الف دوالر بدعم من شركة  BBLللدواء من الحصول علىخلية جسدية من أثداء شاة للحصول على المخزون الوراثى ) النواة ( بعد إعادة قدرتھا على التخلق
والتمييز اى فك طالسم او أقفال عمل الجينات وذلك باستخدام نبضات كھربية وتصويم تلك الخاليا
لمدة أسبوع مما يجعلھا ترجع الى طور الخمود والسكون وبذلك تعبر كل الجينات عن نفسھا فى
تزامن وتوافق وانسجام بعد نقلھا الى بويضة مفرغة من نواتھا ثم زرعھا فى رحم ام بديلة فولدت
دوللى ) الدمية ( وھى بذلك حيلة بيولوجية للنسج دون الحاجة لتزواج الذكر واألنثى
مرض المالريا
ما زال  ١١مليون طفل تحت سن الخامسة يموتون سنويا ألسباب كان من الممكن تجنبھا .
ولقد كانت ھناك محاوالت للقضاء علي المالريا عالميا إال أنھا فشلت لمقاومة البعوص للمبيدات
الحشرية ومقاومة طفيليات المالريا لألدوية  .فالمالريا توجد في  ١٠٠دولة  .و %٤٠من سكان
العالم معرضون لخطرھا  .وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أن المالريا تنتشر في قارة
أفريقيا وأمريكا الوسطي والجنوبية وشبة القارة الھندية والشرق األوسط وبعض بلدان أوربا وجنوب
شرق أسيا وغرب المحيط الھادي إال أن  %٩٠من اإلصابات تتركز في إفريقيا خاصة غرب ووسط
وشرق القارة وانثي بعوضة أنوفليس  Anophelesھي األكثر قدرة علي نقل الطفيل المسبب للمالريا
أثناء امتصاصھا لدم اإلنسان الذي تحتاجة لتتمكن من وضع البيض مع مالحظة أن ذكر البعوض
اليتغذي علي الدم ولكن علي رحيق األزھار وعصارة النباتات .ويوجد  ٣٨٠نوع من البعوض
األنوفليس منھا حوالي  ٦٠نوعا ً له القدره علي نقل الطفيل.وكباقي أنواع البعوض تعيش معظم
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أطواره في الماء اآلسن  .وبعد مرور مائة عام على اكتشاف أن البعوض ينقل طفيليات مرض
المالريا ،توصل العلماء إلى اكتشاف الخريطة الجينية لمرض المالريا وللبعوضة التي تنقل ھذا
المرض .و يؤدي ھذا االكتشاف إلى طرق جديدة لمعالجة عدوى مرض المالريا الذي يعاني منه عدد
كبير من المرضى في العالم .مع أزدياد مقامومة طفيليات المرض للعقاقير المضادة له والبعوض
للمبيدات المستخدمة ضده.ھناك آمال في منع إنتقال المالريا لإلنسان والسيما وأن طفال يموت بھا كل
 ٤٠ثانية .حبث تقتل من  ٢– ١مليون شخص سنويا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية  .مما
يھدد  %٤٠من سكان العالم حيث يصاب بالمالريا سنويا من  ٥٠٠ – ٣٠٠مليون شخص .ألنھا
متوطنة في أكثر من  ١٠٠دولة  %٩٠ ،منھم يعيشون خلف الصحراء األفريقية و بالجزء الجنوبي
من القارة األفريقي  .ومعظم حاالت الوفاة من المالريا نجدھا في األطفال ألن جھازھم المناعي لم
يكتمل والحوامل ألن جھاز المناعة لديھن يكون مثبطا أثناء حملھن وال سيما لو كان الحمل ألول مرة
.وبعض األشخاص لديھم مناعة وراثية ذاتية تقاوم المالريا وتمنع الطفيل من النمو والتوالد بأجسامھم
 .وتسبب مرض المالريا طفيليات تحملھا أنواع معينة من حشرة البعوض .ومن أجل أن تتم
الطفيليات دورتھا الحياتية يجب عليھا أن تدخل أجسام البعوض والبشر .التوجد أمصال واقية لھذا
الطفيل  .و تختلف درجة اإلصابة من موسم آلخر فأعلي معدل يكون في مواسم األمطار نظراً
النتشار البعوض بكثرة.لوجود برك ماء  .و يكثر البعوض الناقل للمالريا فى المناطق الدافئة الرطبة
ويؤدي استقرار المناخ إلي انتشار المرض لفترة طويلة قد تمتد طوال العام .وتھدف البحوث الحالية
إلى خلق بعوض معدل وراثيا "مضاد للمالريا" وغير قادر على حمل الطفيليات المسببة للمرض.
توجد محاوالت علمية إلجراء تعديل وراثي في البعوض الناقل للمرض بما اليسمح للطفيل بالبقاء في
أحشاء الحشرة  ،ثم إطالق ھذه السالالت المعدلة وراثيا ً لتنتقل منھا ھذه الصفة إلي السالالت
المھجنة.

نقص مصادر الطاقة
وقد أكدت إحصائية لألمم المتحدة أن الطاقة النووية تمثل %١٦من إجمالي حجم توليد الطاقة على
مستوى العالم ،في حين مثلت مصادر الطاقة المائية والكتل الحيوية والحرارية الجوفية حوالي %٤.٥
فقط من إجمالي إنتاج الطاقة.
وتوضح اإلحصائية أن معدالت استھالك الطاقة قد ارتفعت ارتفاعا ً ملحوظا ً منذ عام  ،١٩٩٢ويتوقع
أن ترتفع بنسبة  %٢سنو ًّيا حتى حلول عام  ،٢٠٢٠وإذا استمر ھذا المعدل فسيعني تضاعف معدالت
استھالك الطاقة بحلول عام  ٢٠٣٥إلى مثيالتھا في عام  ،١٩٩٨وتضاعفھا بنسبة  ٣أضعاف بحلول
عام .٢٠٥٥
وطبقا لوزارة الطاقة األمريكية ،فإن استھالك النفط في الدول النامية سيزيد بنسبة  % ٩٦بحلول عام
 ،٢٢٥بينما سيرتفع استھالك الغاز الطبيعي بنسبة  %١٣في كل من الصين والھند ،وسيرتفع معدل
استھالك الصين من النفط بنسبة  % ١٥٦والھند بنسبة ،%١٥٢األمر الذي يعني أن الفترة المقبلة
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ستشھد تصاعدا في حدة التنافس بين الواليات المتحدة من جانب والدول اآلسيوية الصاعدة من جانب
آخر على مصادر الطاقة.
ومن جانب آخر ،فإن المخزون العالمي من الطاقة واالكتشافات الجديدة ال يتوقع أن تفي باالحتياجات
المتزايدة عالميا من النفط ،حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط العالمي سيصل عام  ٢٢٥إلى نحو
 ١٢مليون برميل ،بزيادة قدرھا  ٤٤مليون برميل فقط عن اإلنتاج الحالي وإذا كانت دولة مثل
السعودية قادرة على زيادة اإلنتاج اليومي من  ١إلى  ١٢أو  ١٥مليون برميل ،فإن المنتجين اآلخرين
للنفط مثل إيران ،العراق ،الكويت ،نيجيريا ،روسيا وفنزويال من المتوقع أن يحافظوا بصعوبة على
مستوى إنتاجھم الحالي ،وھو ما يعني إجماال نقص العرض المستقبلي وحدوث زيادات كبيرة في
األسعار .ولھذا السبب ،فإن معظم الدول الكبرى أصبحت تعتمد أكثر على الغاز الطبيعي ،الذي صار
يستخدم بدرجة أكبر في العديد من الصناعات ،فضال عن أن مخزونه واحتياطياته لم تستنفذ بعد،
واكتشافاته الجديدة في تزايد مستمر.
تجريف التربة
يصلح حاليا من المساحة الكلية لألراضي في العالم )قرابة  ١٣٣٨٢مليون ھكتار ،منھا ١٣٠٦٩
مليون ھكتار خالية من الجليد( سوى  ١١في المائة فقط )قرابة  ١٤٠٧٥مليون ھكتار( في حين ان
 ٢٤في المائة منھا مراعي دائمة ،و ٣١في المائة منھا تتكون من غابات وأراضي حرجية  ٣٤في
المائة منھا تصنف على أنھا «أراضي أخرى» وھذه تشمل األراضي غير المستخدمة ولكنھا ذات
إنتاجية محتملة ،والمساحات المبنية واألراضي القاحلة والحدائق واألراضي األخرى غير المحددة في
األنواع السابقة وقد قررت األراضي القابلة للزراعة في العالم في حدود  ٣٢٠٠مليون ھكتار ،وھي
مساحة تزيد على ضعف المساحة المستخدمة حاليا لزراعة المحاصيل ويتم حاليا زراعة حوالي ٧٠
في المائة من األراضي القابلة للزراعة في البلدان المتقدمة و ٣٦في المائة من ھذه األراضي في
البلدان النامية .وتشير البيانات المقدمة من منظمة األغذية والزراعة إال أنه في السنوات الخمس
عشر من  ١٩٧٣الى  ١٩٨٨،زاد مجموع مساحة األرض القابلة للزراعة واألراضي المحصولية
الدائمة في العالم من  ١٤١٨الى  ١٤٧٥مليون ھكتار )أي بمعدل  ٤في المائة( ،وإن مساحة المراعي
الدائمة قد إنخفضت قليال من  ٣٢٢٣الى  ٣٢١٢مليون ھكتار )أي بنسبة  ٠.٣ -في المائة( ،وان
مساحة الغابات واألراضي الحرجية قد انخفضت من  ٤١٩٠الى  ٤٠٤٩مليون ھكتار )أي بنسبة -
 ٣.٥في المائة( ،وان مساحة >األراضي األخرى< زادت من  ٤٢٣٥الى  ٤٣٣٣مليون ھكتار )أي
بنسبة  ٢.٣في المائة(.

الطاقة النووية
الطاقة النووية ،حيث يوجد في العالم  ٤٤٣محطة نووية لتوليد الطاقة الكھربائية ،تنتشر في  ٣١بلداً
في العالم .وھنالك أيضا  ٢٧محطة نووية تحت اإلنشاء كما يوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية الصادر في ابريل  ٢٠٠٦.وھذه المحطات مجھزة لتوليد الطاقة الكھربائية التي تأتي كأبرز
استفادة سلمية من الطاقة النووية .وحين ندرس انتشارھا نجد أن الواليات المتحدة األميركية وحدھا
تمتلك  ١٠٤محطات نووية بل ويدير /يمتلك أغلبھا القطاع الخاص ،تليھا فرنسا  ٥٩محطة نووية،
وتليھما اليابان  56محطة نووية .ويفيد التقرير أنه في العام  ٢٠٠٥كانت ما نسبته  %١٠من الطاقة
الكھربائية في دول العالم جميعھا مولدة عن الطاقة النووية .ففي فرنسا تسھم الطاقة النووية في إنتاج
أكثر من  %٧٨من الطاقة الكھربائية المستخدمة ھناك .كما أن في العالم اثنتي عشرة دولة تساھم
٢٩٧
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الطاقة النووية في توليد طاقتھا الكھربائية بنسبة تتجاوز  .%٤٠أما الواليات المتحدة فتشكل الطاقة
النووية بھا نسبة  %١٩من مجموع الطاقة الكھربائية ،واليابان %.٢٩
.إن التكاليف الكاملة للطاقة النووية تجعلھا غير كفء اقتصاديا .تبني المفاعالت على افتراض أن
تكاليف إنشائھا الباھظة ،والتي تتطلب تركيزا ھائال لرأس المال ) ٢,٠٠٠دوالر/ك.واط في مفاعالت
الماء الخفيف .أي  ٣-٢مليار دوالر لمفاعل بطاقة  ١,٠٠٠ميجاواط( ستعادلھا التكلفة المنخفضة نسبيا
لتشغيل المفاعل وصيانته الحقا ،وذلك بالمقارنة بتكاليف توليد الطاقة من الوقود األحفوري )الفحم
والنفط والغاز الطبيعي( .إال أن الخبرة تدل على خطأ ھذا االفتراض ،ناھيك عن التكاليف الباھظة
للتعامل مع النفايات النووية ،وتكاليف تفكيك المفاعالت ،وصعوبة تقدير تكاليف حادث نووي واحد.
يزداد موقف الطاقة النووية سوءا إذا ما أخذنا كل البدائل في الحسبان .بالمقارنة بالطاقة النووية،
فالطاقة المتجددة ھي فعال مورد غير محدود ،وال يرتبط بالضرورة بمركزية اإلنتاج والتوزيع
)المحطات الحرارية ،والسدود العمالقة ،والمفاعالت النووية ،وشبكات التوزيع غير الفعالة( .تتيح
الطاقة المتجددة حلوال يسھل تطبيقھا في المناطق النائية والمتخلفة ،وال تشكل أي تھديد بيئي أو أمني،
وال تركز السلطة في يد دولة تستعمل الطاقة كوسيلة للسيطرة.
قارن بطاقة الرياح مثال ،وھي أسرع مصادر الطاقة نموا في العالم .طاقة الرياح أرخص كثيرا من
الطاقة النووية .يكلف الكيلوواط.ساعة  ٧سنتات في المفاعل الجديد ،و ٨-٦في طواحين الھواء في
المناطق ضعيفة الھواء بالتقنيات الحالية ،وھي تكلفة تنخفض بازدياد الكفاءة باثنين إلى ثالثة في المئة
سنويا ،بينما تنخفض التكلفة إلى  ٤سنت/كيلوواط.ساعة في ساحل الزعفرانة في صحراء مصر
الشرقية .تبلغ سرعة الرياح في الزعفرانة  ١١-١٠مترا في الثانية ،مما يجعله أفضل موقع لتوليد
الطاقة من الرياح في العالم.
إن زيادة عرض الطاقة النووية في سوق الطاقة تعني خصما من االستثمار في حلول حقيقة للطلب
المتزايد على الطاقة ،كالطاقة النظيفة المتجددة ،وزيادة كفاءة استھالك الطاقة.
تتطلب الطاقة النووية دعما حكوميا غير منظور ،من أراض مجانية ،وتكاليف البناء ،وتكاليف
التشغيل والصيانة غير المتعلقة بالوقود .ھناك أيضا تكاليف التأمين الھائلة .بذات االستثمار ،تولد
الرياح كھرباء أكثر ،وتوفر وظائف أكثر .يمكن لطاحونة ھواء واحدة من الحجم الكبير أن تولد طاقة
تكفي  ٥,٠٠٠منزال .في السنين األخيرة ،أدخلت  ٦,٠٠٠ميجاواط سوق الطاقة األوربي مولدة من
الرياح ،أي ما يوازي إنتاج مفاعلين أو ثالثة كبار .بينما لم يبنى إال مفاعل واحد في أوربا في األعوام
الستة الماضية ،ولن يدخل المفاعل القادم طور التشغيل إال بعد خمسة أعوام من اآلن .أحدث مفاعل
في أمريكا بني في العام  .١٩٧٨باإلضافة ،فإن الطاقة النووية ليست مصدرا متجددا ،فھي تحتاج
اليورانيوم النادر كوقود لمفاعالتھا .إذا استبدلنا كل الوقود األحفوري المستخدم اليوم بالطاقة النووية،
فإن العالم سينضب من اليورانيوم بعد أربع سنوات .الطاقة النووية ستظل مصدرا ثانويا.
بعد خمسين سنة من الفشل في ذيلھا ،وألوف من الضحايا ،ال تقدم لنا الطاقة النووية أي حلول
لمشاكلھا األساسية .ھي استثمار سيء ،وخطر على الجميع .الحكمة تقتضي أن نرفض الطاقة النووية
لصالح الطاقات المتجددة ،وزيادة كفاءة استھالك الطاقة
تلوث الماء كيميائيا
تلوث الماء بالمواد الكيميائية يمكن أن يكون خطرا علي البيئة وعل ى ص حة اإلنس ان .ويمك ن تلخ يص
أھم المواد الكيميائية التي تلوث المياه :
مركبات حمضية أو قلوية :
تعم ل ك ل م ن المركب ات الحمض ية أو القلوي ة عل ى تغيي ر درج ة الحموض ة للم اء .إن ارتف اع درج ة
حموضة المياه له تأثير سلبي على صحة اإلنسان كم ا ي ؤدي إل ى تك ون الص دأ ف ي األنابي ب وتآكلھ ا.
أم ا التل وث بالقلوي ات ي ؤدي إل ى تك ون األم الح مث ل كربون ات وبيكربون ات وھيدروكس يدات
والكلوري دات .وتس بب كربون ات وبيكربون ات الكالس يوم والمغنيس يوم عس ر الم اء كم ا أن مركب ات
الكلوريدات والسلفات تسبب ملوحة الماء .
مركبات النترات والفوسفات:
٢٩٨
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تس بب ھ ذه المركب ات ظ اھرة اخض رار الم اء .وتتك ون األعش اب الخض راء م ن الطحال ب وھ ي م ن
عناصر الكربون والنتروجين والفسفور .ومن الجدير بالذكر أن النترات تتحد مع الھيموجلوبين وتمن ع
اتحاد األوكسجين معه مما يسبب االختناق .
المعادن الثقيلة:
أكث ر المع ادن الثقيل ة انتش ارا ف ي مي اه المج اري الرص اص والزئب ق  .يس بب تس رب الرص اص إل ى
أنابيب المياه إلى تلف الدماغ وخاصة لألطفال .يوجد الزئبق في الماء عل ي ھيئ ة كبريتي د الزئب ق وھ و
غي ر قاب ل لل ذوبان ويتواج د عل ي ش كل عض وي مث ل فين ول ومثي ل وأخطرھ ا ھ و مثي ل الزئب ق ال ذي
يسبب شلل الجھاز العصبي والعمى .أما في األسماك فإن مثيل الزئبق يت راكم داخلھ ا بتركي زات عالي ة
نتيجة التلوث وينتقل من األسماك إلى اإلنسان.
الحديد والمغنيسيوم:
يسبب الحديد والمغنيسيوم تغير لون الماء إلي أشبه بالصدأ وال يسبب ضررا إال إذا كان بكمي ة كبي رة
وأكثر وجودھما في المياه الجوفية .
مركبات عضوية:
كثي ر م ن المركب ات العض وية تس بب تل وث الم اء وأش ھرھا التل وث ب البترول ومش تقاته والمبي دات
الحشرية والمبيدات الفطرية وغيرھا من الكيماويات الصناعية .
الھالوجينات:
يس تخدم الكل ور والفل ور لتعق يم المي اه م ن الميكروب ات الض ارة ولك ن عن د وج ود م واد عض وية أو
ھيدروكربونات في المياه ،فإنھا تتفاعل مع الكلور مكونة مركبات ھيدروكربونية كلورية مسرطنة .
المواد المشعة:
مثل الراديوم الذي يسبب السرطان وخاصة سرطان العظام .

ورشة عمل
 .١الماء والحياة .....ھذا عنوان الدرس المطلوب شرحه باستخدام المعلومات المتاحة وضح كمعلم
كيف يمكن االستفادة من العناصر السابقة فى تحضير وشرح الدرس بھذا العنوان )درس نموذجى (؟
 .٢ماھى مصادر تلوث المياه؟
 .٣اذكر االضرار الناتجة عن تلوث الماء ؟
 .٤ماھى طرق معالجة مياه الصرف الصحى ؟
 .٥الماء كالھواء ال تستطيع الكائنات الحي ة الع يش بدون ه ورغ م ذل ك امت دت ي د االنس ان لتل وث ھ ذه
الھبة من ﷲ اقترح أكبر عدد من البدائل الممكنة للتغلب على تلك المشكلة ؟
تلوث الھواء
إذا أراد اإلنسان أن يحافظ على صحته فالبد من السيطرة على تلوث الھواء ألنة أكسير الحياة الذي
نتنفسه.
ً
ً
وتتسبب ملوثات الھواء فى موت حوالي  ٥٠.٠٠٠شخص ا س نويا )أي تمث ل ھ ذه النس بة ح والي % ٢
.
وت
رى للم
ببات األخ
ة للمس
اإلجمالي
بة
ن النس
م
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ومن أكثر العناص ر المزعج ة ف ى ھ ذا المج ال ھ و ال دخان المنبع ث م ن التب غ أو الس جائر وال ذي يقت ل
ح والي  ٣ملي ون شخص ا ً س نويا ً وم ن المتوق ع أن تزي د ھ ذه النس بة إل ى 10ملي ون شخ ً
ص ا س نويا ً ف ى
.
األربع ة عق ود القادم ة إذا اس تمر وج ود مث ل ھ ذه الظ اھرة
المصادر الطبيعية
وھي المصادر التي ال دخل لإلنسان بھا أي أنه لم يتسبب ف ي ح دوثھا ويص عب ال تحكم بھ ا وھ ي تل ك
الغ ازات المتص اعدة م ن الترب ة والب راكين وحرائ ق الغاب ات وك ذلك الغب ار الن اتج م ن العواص ف
والري اح .وھ ذه المص ادر ع ادة تك ون مح دودة ف ي من اطق معين ة ومواس م معين ة وأض رارھا ليس ت
جسيمة إذا ما قورنت باألخرى .
ومن األمثلة لھذه الملوثات الطبيعية:
غ ازات ث اني أكس يد الكبري ت ،فلوري د اإلي دروجين ،وكلوري د الھي دروجين المتص اعدة م ن الب راكين
المضطربة .
أكاسيد النيتروجين الناتجة عن التفريغ الكھربي للسحب الرعدية .
كبريتيد الھيدروجين الناتج من انت زاع الغ از الطبيع ي م ن ج وف األرض والمن اجم أو بس بب الب راكين
ومن تحلل المواد العضوية المحتوية على الكبريت.
غاز األوزون المتخلق ضوئيا ً في الھواء الجوي أو بسبب التفريغ الكھربي في السحب.
تساقط األتربة المتخلفة عن الشھب والنيازك إلى طبقات الجو السطحية .
األم الح الت ي تنتش ر ف ي الھ واء بفع ل الري اح والعواص ف وتل ك الت ي تحملھ ا المخفض ات والجبھ ات
الجوية وتيارات الحمل الحرارية .
حبيبات لقاح النباتات .
الفطريات والبكتريا والميكروبات المختلفة التي تنتشر في الھواء سواء أكان مصدرھا الترب ة أو نتيج ة
لتعفن الحيوانات والطيور الميتة والفضالت اآلدمية .
الم واد ذات النش اط اإلش عاعي كتل ك الموج ودة ف ي الترب ة وبع ض ص خور القش رة األرض ية وك ذلك
الناتجة عن تأين بعض الغازات بفعل األشعة الكونية .
المصادر الغير طبيعية
وھي التي يحدثھا أو يتسبب في حدوثھا اإلنسان وھي أخط ر م ن الس ابقة وتثي ر القل ق واالھتم ام حي ث
أن مكوناتھا أصبحت متعددة ومتنوعة وأح دثت خل الً ف ي تركيب ة الھ واء الطبيع ي وك ذلك ف ي الت وازن
البيئي وأھم تلك المصادر:
استخدام الوقود إلنتاج الطاقة
وسائل النقل البرى والبحري والجوى
النشاط اإلشعاعي
النش اط الس كاني ويتعل ق بمخلف ات المن ازل م ن الم واد الص لبة والس ائلة وك ذلك بس بب كث رة اس تخدام
المبيدات الحشرية والمذيبات الصناعية.
النشاط الزراعي وكثرة استخدام المواد الكيماوية المختلفة في أغراض التسميد والزراعة
تختلف تلوث الھواء من مكان ألخر حس ب س رعة الري اح والظ روف الجوي ة ،فم ثال الض بخنة "دخ ان
وضباب" وذرات السناج التي قد يصل قطرھا إلى أقل من  ٠.١مايكرومتر" تعمل على حج ب الرؤي ة
وتسبب متاعب ص حية وبخاص ة لكب ار الس ن أو ال ذين يع انون م ن مش اكل تنفس ية .أن ھ ذا الن وع م ن
الملوثات ھو في العادة محلي "من مصادر محلية" ولكنة قد ينتقل بفعل الرياح إلى مناطق بعي دة .وم ن
أنواع التلوث األخرى ھي تلوث الھواء بثاني أكسيد الكبريت وخاصة م ن محط ات الطاق ة الت ي تعتم د
عل ى الفح م وھن اك أيض ا أكاس يد النيت روجين الناتج ة م ن ع وادم الس يارات .تعم ل ھ ذه الملوث ات رف ع
درج ة حموض ة مي اه األمط ار نتيج ة امتصاص ھا لغ از ث اني أكس يد الكبري ت وأكاس يد النيت روجين م ن
الجو أثناء رحلة سقوطھا إلى األرض وھ و م ا يع رف ب المطر الحمض ي .إن ھ ذه االرتف اع ف ي درج ة
الحموض ة ي ؤثر س لبيا عل ى التركي ب الكيمي ائي للترب ة وعل ى المي اه العذب ة ف ي البحي رات .فيم ا يل ي
عرض لبعض الملوثات الرئيسية في الھواء وأثرھا على الصحة العامة:
٣٠٠
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غاز أول أكسيد الكربون
غاز سام عديم اللون والرائحة ينتج عن عمليات االحتراق الغير كامل للوقود والمواد العض وية ويمث ل
أكب ر نس به م ن ملوث ات الھ واء .يختل ف تركي ز أول أكس يد الكرب ون ف ي المن اطق العمراني ة ب اختالف
الظروف السائدة في كل من ھذه المناطق وتعتمد أساسا ً على مدى كثاف ة حرك ة الم رور وم ن ث م فھ ي
أكثر تركي زاً ف ي النھ ار عنھ ا ف ي اللي ل وي ؤثر أول أكس يد الكرب ون عل ى الص حة العام ة خاص ة عل ى
ھيموجلوبين الدم حيث أن له قابلية شديدة لالتحاد معه ومن ث م فإن ه ي ؤثر ت أثيراً خطي راً عل ى عملي ات
التنفس في الكائنات الحية بما فيھا اإلنسان ويتسبب في كثير من حاالت التس مم ويمك ن الح د م ن ت أثير
أول أكسيد الكربون بتزويد البيئة المحيطة باألكسجين الكافي إلتمام عملية التأكسد وتكوين ث اني أكس يد
الكربون ويلزم ذلك لمواجھة حاالت التسمم بالغاز .يتحد أول أكس يد الكرب ون م ع الھيموجل وبين مكون ا ً
كربوكسي ھيموجل وبين وب ذلك يمن ع األكس جين م ن االتح اد م ع الھيموجل وبين وف ي ھ ذه الحال ة يح رم
الجس م م ن الحص ول عل ى األوكس جين .وتعتم د س مية أول أكس يد الكرب ون عل ي تركي زه ف ي الھ واء
المستنش ق فتركي ز  %٠,٠١م ن أول أكس يد الكرب ون يع ادل  %٢٠م ن كربوكس ي ھيموجل وبين
ويؤدي إلى :
غاز ثاني أكسيد الكربون
يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق المواد العضوية كالورق والحطب والفحم وزيت البترول.
ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من الوقود من أھم الملوثات التي أدخلھ ا اإلنس ان عل ى الھ واء.
أن عملية االتزان البيئي التي تذيب غاز ثاني أكسيد الكربون الزائد في مياه البح ار والمحيط ات مكون ا ً
حمض ا ً ض عيفا ً يع رف باس م حم ض الكربوني ك ويتفاع ل م ع بع ض الرواس ب مكون ا ً بيكربون ات
وكربونات الكالسيوم .وتساھم النباتات أيضا في استخدام جزء كبير منه في عملية التمثيل الضوئي .
وتجدر اإلشارة من جديد إلى أن اإلسراف في اس تخدام الوق ود وقط ع الغاب ات أو التقلي ل م ن الس احات
الخضراء ساھم في ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والذي قد ي ؤدي إل ى ارتف اع درج ة
حرارة األرض وھو ما يعرف باالحتباس الحراري .
إن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الھواء ت ؤدي إل ى ص عوبة ف ي الت نفس والش عور باالحتق ان م ع تھ يج
لألغشية المخاطية والتھاب القصبات الھوائية وتھيج الحلق .
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 .١أحمد محمد على ) : (٢٠٠٥الطاقة وافاق تنميتھا فى مصر ،أرقــام وأدبيـات وثـائق
 .٢أحمد محمود جمعة ) : (٢٠٠٦التلوث الضوضائي وفوق الصوتيات دار الراتب  ،-الجامعية.
www.arabiccnn.com
 .٣األحمدأبولسان ) ،(٢٠٠١صحة البيئة صحة الحياة ،الصحة العربية ،العدد األول )نوفمبر(،
ص ٦٣ -٥٢مؤسسة العلم للصحافة ،المملكة العربية السعودية.
البيئة
 .٤اخبار البيئة )  : (٢٠٠٦مجلة عربية دورية ،مترجمة عن موقع الذي يعرض ألخبار
باللغة اإلنجليزية.www.4eco.com. Globe En vironment
 .٥آرثر ھاسويل ]...وآخرون ) : (٢٠٠١سلسلة الحفاظ على البيئة؛ ترجمة مركز التعريب و
البرمجة - .ط - .١.بيروت ،لبنان  :الدار العربية للعلوم ٤ - .٢٠٠١ ،اصدار )سلسلة الحفاظ
على البيئة( )الدار العربية للعلوم  -بيروت(
 .٦االمم المتحدة )  :(٢٠٠٦برنامج التغذية العالمى  ،نشرة دورية
 .٧أنس النجار ) : ( ١٩٩٢مجموعة محاضرات فى مجابھة الحوادث اإلشعاعية الدورة التدريبية
فى مجابھة الحوادث اإلشعاعية – المركز اإلقليمي للنظائر المشعة.
 .٨األوابك .التقرير اإلحصائي السنوي . ٢٠٠٤
 .٩األوابك .تقرير األمين العام السنوي . ٢٠٠٤
 .١٠التقرير االقتصادي العربي الموحد .٢٠٠٠
 .١١التقرير االقتصادي العربي الموحد سبتمبر /أيلول .٢٠٠١
 .١٢جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية ٢٠٠٦
 .١٣حسن أحمد شحاته )  : (١٩٩٨التلوث البيئي فيروس العصر  ،طبعة أولى ،دار النھضة
العربية. ،
 .١٤حسن عبد القادر صالح ) :(١٩٩٩مشكلـــــة التصحر  ،مجلة الريم  ،العدد السادس  ،تشرين
الثاني  ،عمان .
 .١٥خالد تحسين علي ) : ( ١٩٩٨أزمة الغذاء والعمل االقتصادي العربي المشترك ،ضمن
)التكامل االقتصادي العربي :الواقع واآلفاق( سلسلة كتب المستقبل العربي رقم  ،١٢مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
 .١٦ر.ف.موترام ) : (١٩٨٥ترجمة أمال السيد الشامي وآخرون :التغذية الصحية لألنسان ،
القاھرة ،الدار العربية للنشر والتوزيع ، ،الطبعة الثانية.
 .١٧رفيدة حسين خاشقجي وخالد علي المدني ): (١٩٩٤التغذية خالل مراحل العمر،دار المدني
بجدة،الرياض ،الطبعة الثانية .
 .١٨ريتشارد ھاينبرغ ) (٢٠٠٦غروب الطاقة ،ترجمة مازن جندلى  ،الدار العربية للعلوم
بيروت
 .١٩ريتشارد ووكر)" (٢٠٠٥الجينات و الـ DNA :الحمض النووى " الدار العربية للعلوم
والنشر
 .٢٠زغلول النجار )  (٢٠٠٦أبواب السماء وظلمة الفضاء  ،سرعة الضوء فى القران
،،اإلعجاز العلمي فى القران الكريم ،إسالم اون الين .
 .٢١سعيد عبد الخالق) : (١٩٩٦األمن القومي العربي من منظور اقتصادي ،شؤون عربية،
رقم . ٨٥
 .٢٢سلوم .م .غ ،(١٩٩٨) .النبات وحماية البيئة من التلوث ،الفيصل ،العدد ،٢٦٦
نوفمبر/ديسمبر ،ص ،٨٢-٧٨دار الفيصل الثقافية ،المملكة العربية السعودية.
 .٢٣شبكة المكتبات المصرية ٢٠٠٦
 .٢٤شتيوي محمود ) :(٢٠٠١ثمانية أنواع من األغذية النباتية تتصدر قائمة الطعام الصحي،
الفيصل ،العدد  ،٣٠١سبتمبر/أكتوبر ،ص ،٧٩-٧١دار الفيصل الثقافية ،المملكة العربية
السعودية.
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 .٢٥شوقي ياسين الزفزاف ):(١٩٨١أسس التغذية في الصحة والمرض ،مكتبة الفالح ،القاھرة،
الطبعة األولى،
 .٢٦صالح الدين عبد الستار محمد) " : (٢٠٠١الزحف العمراني والتلوث الكھرومغناطيسي
بالمباني القريبة من خطوط الجھد العالي بمدينة أسيوط بجمھورية مصر العربية – "مجلة أسيوط
للدراسات البيئية ،العدد  - ٢١يوليو  ،٢٠٠١صفحات ٢١ -١
 .٢٧صندوق النقد العربي .التقرير االقتصادي العربي الموحد . ٢٠٠٤
 .٢٨الطاقة والتكنولوجيا البيئية  ،منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة fao 2006
 .٢٩عباس فاضل السعدي)  : (١٩٩٩التحليل الجغرافي لدرجة االكتفاء الذاتي وحجم فجوة -٢٤
الغذاء في الوطن العربي ،شؤون عربية ،رقم . ١٠٠
 .٣٠عبد القادر الطابلسي ) : (١٩٩٨مشكلة الغذاء في الوطن العربي ،ضمن )دراسات في
التنمية العربية :الواقع واآلفاق( سلسلة كتب المستقبل العربي رقم  ،١٣مركز دراسات الوحدة
العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
 .٣١عبد ﷲ البكيري ) : (١٩٩٤وآخرون:الغذاء وصحة المجتمع،مكتب التربية العربي لدول
الخليج ،الرياض.
 .٣٢عبد ﷲ عطوي ) : ( ١٩٩٣اإلنسان والبيئة  ،طبعة أولى ،مؤسسة عز الدين للطباعة .
 .٣٣عبدالجواد.ع.ص ،(١٩٩٦) .النترات والنيتريت والنيتروزامين وبعض العناصر الثقيلة
كمواد سامة في األغذية الخام والمصنعة ،سلسلة ندوات الثقافة البيئية "تلوث الغذاء" ،ص-١٣
 ،٢٠مركز الدراسات والبحوث البيئية جامعة أسيوط ،جمھورية مصر العربية.
 .٣٤فرانك مرمييه )  : ( ٢٠٠٣الفضاء العربي ترجمة :فردريك معتوق)الفضائيات واإلنترنت
واإلعالن والنشر(  -الناشر :دار قدمس‘دمشق الطبعة :األولى
 .٣٥فالديمير كارتسف بيوتر خازانوفسكى ) : (١٩٩٤آالف السنسن من الطاقة  ،ترجمة محمد
غياث الزيات عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون
واالداب –الكويت
 .٣٦كات بيتي ) : (٢٠٠٢الشمس ھي كوكب ؛ ترجمة ديانا عيسى - .ط - .١.بيروت ،لبنان :
دار المجاني.
 .٣٧مجموعة من المتخصصين في التغذية بتكليف من منظمة الصحة العالمية :الكتاب الطبي
الجامعي الغذاء والتغذية،أكاديما منظمة الصحة العالمية،القاھرة١٩٩٧،م.
 .٣٨محمد السيد أرناؤوط : (٢٠٠٠) ،اإلنسان وتلوث البيئة ،طبعة ثانية ،مكتبة األسرة.
 .٣٩محمد رفعت ): (١٩٩٤الغذاء يغني عن الدواء،مكتبة ودار الھالل،القاھرة ،الطبعة األخيرة،
لنخبة من اساتذة كليات الطب ج.م.ع والعلماء واألخصائيون في أوربا وأمريكا
 .٤٠محمد علي الفرا ) : (١٩٧٥الطاقة ومصادرھا  ،الكويت .
 .٤١محمد محمد الحمامي ): (٢٠٠٠التغذية والصحة للحياة الرياضية ،القاھرة  ،مركز الكتاب
.
للنشر،
 .٤٢مديرية التربية والتعليم فلسطين  ٢٠٠٦أبحاث ومقاالت علمية
 .٤٣مراد إبراھيم الدسوقي ) : (٢٠٠٤موسوعة الفضاء .دار الكتب المصرية .
 .٤٤مركز المدينة المنورة للعلوم والھندسة ) ( ٢٠٠٦القنبلة الذرية،
 .٤٥مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه ٢٠٠٦
 .٤٦مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه  ،استخدام المفاعالت النووية في تحلية مياه
البحر ،طرابلس/ليبيا ٢٠٠٦-
 .٤٧مركز علوم صحة البيئة والمھنة ،٢٠٠٦جامعة بير زيت،التربية البيئية ،مرجع عن البيئة
العالمية
 .٤٨مشـروع مصر٢٠٢٠
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 مكتبة،  لقاھرة، تلوث البيئة وصحة اإلنسان

: (٢٠٠٠)  ممدوح فتحي عبد الصبور.٤٩
. النھضة المصرية
 مكتبة،  القاھرة،  تلوث البيئة وصحة اإلنسان: (٢٠٠٠)  ممدوح فتحي عبد الصبور.٥٠
– النھضة المصرية
.  مجلة أسيوط للدراسات البيئية، ( األمان النووي١٩٩٧)  ممدوح فتحي عبد الصبور.٥١
 مصادر التلوث اإلشعاعي ومساراته في البيئة ندوة: (١٩٩٩)  ممدوح فتحي عبد الصبور.٥٢
. اإلشعاع ماله وما علية – مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط أبريل
٢٠٠٦ الموسوعة الحرة للعلوم ويكبيديا.٥٣
،دار الفيصل. ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة،( الحل والمصير٢٠٠٠) .ع.م. النحالوي.٥٤
. المملكة العربية السعودية، دار الفيصل الثقافية،٨٠-٧٥ ص، سبتمبر،٢٨٨ العدد
٢٨٣  العدد، الفيصل،( المياه الجوفية بين االستنزاف والتلوث٢٠٠٠) .ع.ع. الھيتى.٥٥
. المملكة العربية السعودية، دار الفيصل الثقافية،٨٠-٧٤ ص،مايو/أبريل
، مركز األھرام للترجمة والنشر،  سلسلة الطاقة،  العالم الصغير: (١٩٩٣)  ورلد بوك إنك.٥٦
.شارع الجالء –القاھرة
.  مركز األھرام للترجمة والنشر، تكنولوجيا الفضاء، : (٢٠٠٥)  ورلد بوك إنك.٥٧
58. Baranzini, A., Goldemberg, J., Speck, S., 2000. "A future for carbon
taxes". Ecological Economics 32 (3), 395 – 412.
59. Baron, R., ECON-Energy, 1997. Economic/fiscal instruments:
competitiveness issues related to carbon/energy taxation. Policies and
Measures for Common Action, Working Paper 14, Annex I Expert
Group on the UNFCCC, OECD/IEA, Paris.
60. British Petroleum. 200٥. "BP Statistical Review of World Energy
200٥", London.
61. S. Abdel-Sattar, (2002): "Power Frequency Electromagnetic Pollution
(Review Paper)", Presented at the International Conference for
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University, Assiut, Egypt, March 26-28, 2002.
62. D. Maisch (2001): " Mobile phone use: it is time to take precautions "
Journal of ustralasian college of nutritional & environmentl medicine,
20, pp. 3-10.
63. Binhi (2003): " Electromagnetic fields nd human health ", Report from
Russia bout the 3rd International conference, St. Petersburg, Russia,
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68. IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) and WEC
(World Energy Council). 1998. Global Energy Perspectives. Edited by:
Nebojša Nakićenović, Arnulf Grübler, and Alan McDonald.
Cambridge: Cambridge University Press.
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Electrical Engineers, London.
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موسوعات عالمية
Encyclopedia of Physical Science and Technology Subject Area
Molecular Biology
http://rapidshare.de/files/4247251/E...ology.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Chemical Engineering
related topics only
http://rapidshare.de/files/3862961/E...ering.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Organic Chemistry
topics only
http://rapidshare.de/files/3796071/E...istry.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Inorganic Chemistry
topics
http://rapidshare.de/files/3708500/E...istry.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Biotechnology topics
http://rapidshare.de/files/3672469/E...ology.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Analytical Chemistry
related topics only
http://rapidshare.de/files/3642502/E...istry.rar.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Biochemistry related
topics only
http://rapidshare.de/files/3636497/E...istry.pdf.html
Encyclopedia of Physical Science and Technology Polymers section and
related articles only
http://rapidshare.de/files/3619971/E...ymers.pdf.html
مواقع على االنترنت
http://space.arabhs.com/
http://www.moveed.com/categories.php?cat_id=73
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http://easyscience.org/ib/index.php?act=ST&f=38&t=7568
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_5354000/5354778.stm
http://www.schoolarabia.net
http://faculty.uaeu.ac.ae/fhowari/images/envgeology/earthslids2_arabic2.htm
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=603&selec
t_page=10
http://tarekho.tripod.com/pages/earth0hymemene.htm
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http://www.tasabeeh.com/falak/2/System.htm
http://bigbang.nstemp.com/cocb2.htm
http://www.khayma.com/mtwan/guology4.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_912000/912703.stm
http://abuhaibeh4.tripod.com/home/ijaz/karaweia.htm
http://qasweb.org/qasforum/index.php?s=&act=ST&f=1&t=2580
http://www.kenanaonline.com/page/5803
http://www.qalqilia.edu.ps/hisspace.htm
http://nooran.org/O/6/6O(1).htm
http://www.arabelect.net/theori/123.htm
http://insects.tamu.edu/fieldguide/bimg153.html
http://iris.biosci.ohio-state.edu/projects/FFiles/
http://eny3005.ifas.ufl.edu/lab1/Coleoptera/Lampyrid.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Firefly
http://www.suite101.com/article.cfm/science_surfing/65368
http://whalonlab.msu.edu/Student_Webpages/Firefly/whatfirefly.html
http://whalonlab.msu.edu/Student_Webpages/Firefly/communication.ht
ml
http://whalonlab.msu.edu/Student_Webpages/Firefly/illumination.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.ust.edu/centers/sec/sec.php
http://ar.wikibooks.org/wiki
http://mmsec.com/m5-files/soler1.htm
http://www.arabccd.org/maknaz/ahtml/tr1309.htm
http://www.tnrc.org/waterp.htm
http://www.tzafonet.org.il/kehil/water/anwaatak.html
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf
http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/08-02-2002/a20.htm
http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/campaigns/Peaceful-Energy/Solar
http://www.khayma.com/madina/power.htm
http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm
http://www.sehha.com/diseases/metabolic/choles7.htm
http://www.rdfs.net/themes/food_ar.htm
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http://www.psnhc.med.sa/deseases/health/food/healthy_food.htm
http://www.feedingminds.org/level1/lesson1/foodforlife_ar.htm
http://www.aun.edu.eg/assiuarabic/medicine/ph2.htm
http://www.geocities.com/healthytooth/food.htm
http://dentalwisdom.com/animationstudio/animationstudioflash.html
http://www.fao.org/world/Regional/RNE/Inform/FAOAND/
http://www.sfda.gov.sa/Ar/Food
http://www.cosmesurge.com/arabic/1/News15.htm
http://www.alriyadh.com/2006/09/01/article183365.html
http://www.werathah.com/meta/index.htm
http://www.moh.gov.sa/template.asp?id=302
http://www.14masom.com/teb-masomeen/pages/04.htm
http://www.drali.net/new%20site/food.html
http://ar.chinabroadcast.cn/204/2006/06/19/41@57652.htm
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دليل تشغيل البرنامج

البرنامج االلكترونى المقترح لتنمية التنور العلمى ومھارات تدريس العلوم
تعليمات ومتطلبات التشغيل :الوصف :تحتوى الرزمة االلكترونية المرفقة على اربع اسطوانات مدمجة يمثل كل منھا
احد اركان البرنامج االلكترونى المقترح محل البحث والدراسة االكاديمية المحكمة وھى كالتالى :
االس طوانة رق م ) :(١تح اكى فلس فة بن اء الب رامج االلكتروني ة واالس س العام ة لبنائھ ا وف ق مع ايير الج ودة
الشاملة TQS
االس طوانة رق م ) :(٢تحت وى عل ى المحت وى العلم ى الرقم ى ف ى العل وم مم ثال ف ى ارب ع وح دات تعليمي ة )الطاق ة-
الغ ذاء -الفض اء -البيئ ة ( االس طوانة رق م ) :(٣تخ تص بكيفي ة اع داد ال دروس الكتروني ا م ن قب ل المعل م المخ تص
واعدت فى ضوء
االسطوانة رقم ) :(٤اھتمت ھذه البرمجية بكيفية استخدام التقني ات التعليمي ة والوس ائل المعين ة بالص ورة الص حيحة
وفق االجراءات ا لعلمية السليمة .
متطلبات التشغيل  :جھاز  IBMيحتوى على معالج يفضل  3 GHZاو اعال  ،ذاكرة وصول عشوائية  Ramال تقل
عن  ٢٥٦ميجا بايت ،مشغل اقراص مدمجة ، CD or DVDبطاقة شاشة حديثة بھا معلج الرسوم الثالثية ال تقل
عن  ١٢٨ميجا بايت او اعال ،بطاقة صوت رقمية حديثة ال يقل عن  ٦٤بت ،مركب ات Actve X , DLL , OCX
 ) , Direct X 10.0وفى حال عدم توفرھ ا ب انظمتكم س يقوم النظ ام باعط اءكم رس الة نص ية مفادھ ا اس م المرك ب
الواج ب ت وفيره بالنظ ام خاص تكم (،تنوي ه  :ت م ت وفير جمي ع المكتب ات والمركب ات الت ى تجع ل الرزم ة تعم ل بص ورة
متكاملة على انظمتكم ضمن مرفقات االسطوانات االربع المرفقة( ويمكن اتباع تعليمات تنزيله ف ى تعليم ات التش غيل
التالية)*(.
تعليمات التشغيل :يتم التشغيل باحدى الطريقتين :
 -١تعم ل االس طوانات تلقائي ا بمج رد وض عھا بالمش غل الخ اص بھ ا ،وال تتطل ب م ن المس تخدم اى متطلب ات
اخرى.
 -٢ف ى ح ال ع دم ت وفر اى مك ون او مرك ب م ن مركب ات الرزم ة التعليمي ة
ينصح باالتى)*( :

 -٣ي تم نق ل محتوي ات االس طوانات األرب ع المرفق ة إل ى الق رص
الص لب الخ اص بك م وس يتم تلقائي ا دون ت دخل م ن المس تخدم
تنص يب كاف ة المكون ات الناقص ة بالنظ ام الخ اص بك م  ،ث م ي تم
عمل اختص ار لملف ات التش غيل لالس طوانات االرب ع وھ ى عل ى
الترتيب:
YSM_CD I.EXE
YSM_CD II.EXE
YSM_CD III.EXE
YSM_CD IV.EXE
بإتباع الطريقة  :بان نفتح دليل كل اسطوانة ثم نق وم بتحدي د اس م المل ف التنفي ذى الس ابق ذك ره ث م
نضغط بزر الماوس االيمكن ونختار من القائمة  Create shortcutكما بالشكل المقابل
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اختبار الثقافة العلمى

تعليمات اختبار التنور العلمي

عزيزي الطالب المعلم الھدف من االختبار ھو التعرف على مدى توافر إبعاد التنور العلمي لديك
متمثلة في اإلبعاد المعرفية من حقائق ومفاھيم والقدرة على فھم الظواھر العلمية وتطبيق
المفاھيم في مواقف تعليمية  ،كذلك التعرف على الميول واالتجاھات والقيم العلمية ووجھات
نظرك في بعض القضايا وحلولك المقترحة لھا  ،لذلك يتكونن االختبار من ثالث محاور .
المحور األول يقيس البعد المعرفي  .المحور الثاني يقيس البعد الوجداني واالخالقى واالجتماعي
 .المحور الثالث يقيس اتخاذ القرار بشأن بعض المواقف والقضايا البيئية واالجتماعية
واليك التعليمات العامة لإلجابة على كل محور كالتالي :
المحور األول :
عبارة عن أسئلة االختيار من متعدد كل سؤال عبارة عن مقدمة يليھا أربع بدائل لإلجابة
الصحيحة والمطلوب منك قراءة المقدمة جيدا ثم اختيارا لبديل الصحيح وذلك بوضع رمز
البديل في نموذج اإلجابة المرفق بالمقياس وال يجوز اختيار أكثر من بديل مع االلتزام باإلجابة
على جميع األسئلة وعدم ترك اى سؤال بدون إجابة .
المحور الثاني :
وھو يقيس اإلبعاد الوجدانية واالجتماعية واألخالقية ويتكون من عبارات تقريرية تقيس ميول
علمية واتجاھات وقيم وسلوكيات أخالقية واجتماعية وإمام كل عبارة ثالث استجابات تعبر عن
نمط االستجابة الخاصة بك تجاه تلك اإلبعاد  .وال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة
فاالستجابة تعبر عن رأيك الشخصي والمطلوب منك وضع عالمة )√( أمام االستجابة التي
تراھا مناسبة لك سواء كانت ) موافق–غير متأكد –غير موافق  (.وال تضع أكثر من عالمة
أمام العبارة الواحدة وال تترك اى عبارة دون االستجابة عليھا وكن صادقا في االستجابة على
العبارات في نموذج اإلجابة المرفق .
المحور الثالث .
وھو يقيس بعد اتخاذ القرارا فالقضايا االجتماعية والبيئية متعددة لذا تم سرد بعض القضايا على
ھيئة مواقف مع تزويدك ببعض الحقائق عن كل موقف لتتعرف على طبيعة ذلك الموقف وإبعاده
وحقائقه  .والمطلوب منك قراءة الموقف جيدا والتعرف على أبعاده وجوانبه .حتى تدرك أن
ھناك مشكلة تحتاج إلى حلول  .لذا تم تذويدك ببعض الحلول والبدائل المقترحة للتغلب على
ذلك الموقف  .مع العلم انه عليك اختيار بديل واحد يمثل اقوي البدائل وأقربھا للحل  .وان يتم
اختيارك لھذا البديل على أسس منھا .سھولة تنفيذه وقلة تكلفته المادية ومدى قدرته على حل
تلك المشكلة  .بعد اختيار البديل المناسب لحل تلك القضية قم بترتيب البدائل األخرى حسب
منطقيتھا وسھولة تنفيذھا وانسبھا للحل أيضا ويجب عليك التفكير بمنطقية قبل اختيار البديل
األقوى للحل فتلك تمثل قدرتك على اتخاذ القرارا لحل تلك المواقف .
مثال إذا كان ھناك موقف وتم اقتراح عدد من البدائل والمطلوب منك ترتيب تلك البدائل واتخاذ
قرارا بشأنھا فالترتيب ليس عشوائيا بل نتيجة لقرار اتخذته  .فلو أن البدائل المقترحة في نموذج
األسئلة ترتيبھا كالتالي )أ-ب-ج-د( فاإلجابة عنھا على سبيل المثال في نموذج اإلجابة المرفق
يكون كالتالي :
إذا كان اقوي البدائل مثال )ج( يكون ھو القرار المتخذ  .ثم بعد ذلك ترتب البدائل األنسب للحل
فاألنسب وھكذا فلو أن )أ( ياتى في الترتيب بعد )ج(  ،و)د( يليه  ،و)ب( يليه يكون وضعھا
في نموذج اإلجابة كما يلي
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كن منطقيا أثناء اختيار البديل فذلك يمثل قراراك وال بد أن يكون قرارا صحيح بناء على دراسة
الموقف من أبعاده المختلفة .
الزمن الكلى لإلجابة على المقياس  ٢٠٠دقيقة بواقع  ٨٠دقيقة للمحور األول و ٦٠دقيقة
للمحور الثاني  ٦٠دقيقة للمحور الثالث
الرجاء منك عزيزي الطالب قراءة التعليمات جيدا قبل االنتقال لإلجابة على محاور االختبار والتزام الوقت المقرر
لإلجابة على كل محور
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المحور األول
البعد المعرفي
 -١عملية تبييض فيلم التصوير  ،تعتبر تحول طاقة :
ج -وضعية إلى كھربائية
أ -ضوئية إلى كيماوية
د -حرارية إلى حركية
ب -شمسية إلى حركية
-٢الشغل يساوى حاصل ضرب :
ج -القوة × الحركة
أ -القوة × الطاقة
د -المسافة × الحركة
ب -القوة × المسافة
 -٣مغناطيسية األرض تحدث بسبب :
ج -الحركة الدورانية لألرض
أ -الفلزات المنصھرة في باطنھا
د -كل ماسبق
ب -التيارات الكھربية في المعادن المنصھرة
-٤يساعد النظام المغناطيسي في توفير كمية كبيرة من المياه المفقودة بواسطة التبخر تصل إلى:
ج%٢٠ -
أ%١٠ -
د%٣٠ -
ب%١٥ -
-٥من الخدمات المفيدة التي يقدمھا المغناطيس في مجال الزراعة
ج -زيادة المساحة الخضراء في
أ -تخليص البذور الزراعية من
الطفيليات
النباتات
ب -تفعيل عملية البناء الضوئي
د -تخصيب التربة الزراعية
-٦العالج المغناطيسي يعتمد على -:
ج -تحفيز األوعية الدموية
أ -نقص قواعد الطاقة المغناطيسية في الطبيعة
د -كل ماسبق
ب -اختراق الطاقة المغناطيسية للجلد
-٧يستخدم العالج المغناطيسي في -:
ج -زيادة ھضم الغذاء
أ -تقليل نسبة الكولسترول فى الدم
د -امتصاص األكسجين
ب -عالج السمنة
-٨يفضل استخدام الماء الممغنط ألنه يساعد على
د -تنقية المياه الجوفية
أ -تخليص الجسم من كميات كبيرة من الدھون
ب -زيادة ذوبان األكسجين فى التربة
ج -التخلص من الجراثيم والملوثات المائية
-٩يستخدم جسمك الكھرباء فالقلب يولد كھرباء والعقل يستقبل ويرسل إشارات كھربائية إلى كل أجزاء
الجسم ھذه الكھرباء تسمى الكھرباء -:
ج -الحية
أ -االستاتيكية
د -األرضية
ب -الديناميكية
 -١٠تنقل موجات الصوت على ھيئة موجات
ج -مستعرضة
أ -تضاغط
د -أ ، ،ب معا
ب -تخلخل
-١١سرعة الصوت في الھواء تساوى
ج٣٣١ -م/ث
أ٣٢٣ -م/ث
د٣٣٣ -م/ث
ب٣٣٠ -م/ث
-١٢يسمع اإلنسان الصوت إذا كان تردده أقل من -:
ج٣٠ -ذ/ث وأعلى من ٣٠٠٠ذ/ث
أ٣٠ -ذ/ث وأعلى من ٣٠٠٠٠ذ/ث
د٣٠ -ذ/ث وأعلى من ٣٠٠ذ/ث
ب٢٩ -ذ/ث وأعلى من ٣٠٠٠٠٠ذ/ث
-١٣يفضل استخدام الطاقة النووية عن الوقود الحفري بسبب
ج -قلة التكاليف
أ -قلة تلويث الھواء
د -كل ما سبق
ب -اإلنتاجية العالية للطاقة
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-١٤تختلف النفايات الكيماوية عن النفايات النووية في أنھا
ج -ال تلوث البيئة
أ -تظل سامة بصفة دائمة
د) -أ-ب( معا
ب -كميتھا صغيرة جدا
-١٥طاقة المد والجزر تحدث بسبب جاذبية
ج -الشمس
أ -األرض
د -النجوم
ب -القمر
-١٦إذا كانت المسافة بين الشمس واألرض ١٥٠مليون كم وسرعة الضوء ٣٠٠الف كم/ث فكم من الزمن
يستغرقه وصول الضوء إلى سطح األرض -:
ج ٨٠ -دقيقة
أ٨ -ثانية
د ٨١/٣ -دقيقة
ب ٨ -دقيقة
-١٧الكفاءة في تحويل الطاقة تعنى النسبة بين كل من الطاقة -:
ج -المستھلكة والمتوفرة
أ -المتوفرة والناتجة
د -المتوفرة والمستھلكة
ب -الناتجة والمتوفرة
-١٨ظاھرة البيوت الزجاجية تحدث بسبب -:
ج -انخفاض حرارة باطن األرض
أ -ارتفاع درجة حرارة سطح األرض
د -انخفاض درجة حرارة
ب -ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوى
المحيطات والبحار
لألرض
 -١٩التلوث بالنفايات والمواد الخطرة ينتج من :
أ -تعدد مصادر الطاقة
د -عدم توافر أماكن للتخلص من
ب -انتشار الصناعات الحديثة والكيميائية
النفايات
ج -استخدام المبيدات الحشرية
-٢٠استخدام المصادر التقليدية للطاقة يساھم في تفاقم مشكلة -:
ج -التلوث البيولوجى
أ -االحتباس الحراري
د -التلوث الكھرومغناطيسي
ب -التلوث البصري
-٢١أفضل الوسائل التي يجب إتباعھا للتخلص من النفايات النووية مايلى ماعدا
ج -دفنھا في مناطق جيولوجية مختارة
أ -تخزينھا في مواد عازلة من الزجاج
بعناية
والخزف
د) -أ-ج( معا
ب -دفنھا في المناطق الصحراوية غير
مأھولة بالسكان
-٢٢يحرم استخدام األسلحة البيولوجية في الحروب بسبب:
أ -القضاء على الكائنات واآلفات الضارة
د -خلل في التركيب الوراثي
ب -ظھور ميكروبات جديدة فتاكة
للكائنات الحية
ج -ظھور بعض الكائنات الدقيقة المفيدة
-٢٣من أھم مشاكل الطاقة المتجددة كل ما يلى ماعدا -:
ج -تحتاج إلى كفاءة تخزين عالية
أ -غير مستمرة
د -رخيصة و نظيفة
ب -منتشرة ومبعثرة
-٢٤من استخدامات الوقود الھيديوجينى كل ما يلى ماعدا-:
د -تزويد سفن الفضاء بطاقة مغناطيسية
أ -تزويد سفن الفضاء بالوقود
عالية
ب -إنتاج الماء النقي في سفن الفضاء
ج -إنتاج الكھرباء بفاعلية عالية
 -٢٥التمثيل الغذائي يساعد على - :
أ -ھضم الطعام
د -تخفيض نسبة الكولسترول في
ب -التنفس
الدم
ج -تنظيم حرارة الجسم
-٢٦كل ما يلي من مصادر تلوث الغذاء ما عدا المصادر -:
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ج -البيولوجية
د -المصادر الحرارية

أ -الكيميائية
ب -الفيزيائية
-٢٧تتراوح عدد الكائنات الحية الدقيقة في جرام واحد من الغذاء بين
ج ١٠ -إلى مائة ماليين
أ ١٠٠ -إلى عشرة ماليين
د ١٠ -إلى ألف مليون
ب ١٠٠ -إلى ألف مليون
-٢٨من وسائل حفظ األغذية كل ما يلي ماعدا
ج -التشعيع
أ -التمليح
د -االسترة
ب -التجفيف
-٢٩يتم حفظ الغذاء باإلشعاع عن طريق تكنولوجيا تعمل على
ج -اكتساب الغذاء خاصية اإلشعاع
أ -تكوين جزيئات قاتلة داخل أجسام البكتريا
د -تأين وتھيج ذرات مكونات الغذاء
الملوثة للغذاء
ب -التأثير الكيميائي الكبير على جزيئات الغذاء
-٣٠تنقسم طرق معالجة الغذاء باإلشعاع إلى
ج -البسترة والتمليح
أ -البسترة والتعقيم
د -التشعيع والتجفيف
ب -البسترة والتجفيف
-٣١ال يفضل استخدام ثاني أكسيد الكبريت كمادة حافظة للغذاء بسبب:
ج -يؤدى إلى تحول الغذاء إلى اللون البني
أ -يلوث الغذاء
د -وسط مناسب لنمو البكتريا
ب -ينفصل تدريجيا عن المنتج
-٣٢يتركب البروتين من األحماض-:
ج -الھيدروجينية
أ -االمينية
د -النتروجينية
ب -الكربوكسيلية
-٣٣من وظائف األمالح المعدنية في الجسم كل ما يلى ماعدا
ج -تنظيم ضربات القلب
أ -تكوين الھيكل العظمى
د -تنظيم التركيب الوراثي
ب -تنظيم الحموضة والقلوية
 -٣٤الحاجة إلى الفيتامينات ضرورية بسبب :
ج -تلوث الغذاء
أ -زيادة السعرات الحرارية
د -كل ما سبق
ب -ارتفاع درجة حرارة الجو
 -٣٥يجب عدم تناول المضادات الحيوية بدون إرشادات الطبيب ألنھا تسبب -:
ج -زيادة الحاجة إلى فيتامين ج
أ -قتل البكتريا التي تصنع فيتامينات ب في
د -نقص فيتامين ھـ
األمعاء
ب -تلف فيتامينات أ وب١
-٣٦تأثير األشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء تفسد فيتامينات
ج) -ھــ(
أ) -ب(
د) -د (
ب) -ج(
-٣٧من أعراض نقص فيتامين) أ(
ج -عدم تجلط الدم
أ -العمى الليلي
د -سيولة الدم
ب -تشوه العظام
-٣٨كم وحدة حرارية تساوى جرام واحد من البروتينات -:
ج -أربع
أ -خمس
د -ست
ب -ثالث
-٣٩تساقط الشعر وفقدان الشھية ينتج بسبب نقص -:
ج -الفوليك
أ -البيوتين
د -البروتين
ب -النياسين
-٤٠يتسبب نقص البروتينات في
ب -التعب والقلق
أ -فقدان الوزن
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د-

ج -انخفاض المقاومة لإلمراض
-٤١يوجد الصوديوم في كل ما يلى ما عدا
ج -الخبز المحتوى على الملح
أ -اللحوم واألسماك
د -البروتينات
ب -اللبن والخضروات
-٤٢توجد أمالح الحديد في كثير من الخضروات مثل
ج -الجرجير
أ -البصل والسبانخ
د) -أ-ب( معا
ب -الخس
-٤٣األمراض التالية من أعراض قصور التغذية ما عدا
ج -السرطان
أ -الھزال
د -البالجرا
ب -فقر الدم
-٤٤أعراض سوء التغذية قد تنتج على الرغم من تناول الشخص للغذاء المتوازن وقد يرجع سبب ذلك إلى
ج -سوء امتصاص وھضم الطعام
أ -اختالل المقادير الغذائية
د -وجود مواد حافظة بالطعام
ب -تناول الخضروات بكثرة
-٤٥يحدث التلوث الغذائي بسبب بكتريا -:
ج -ا الفطرية
أ -السالمونيال
د) -أ-ب( معا
ب -العنقودية
-٤٦التلوث الكيميائي للغذاء يحدث بسبب
ج -تزنخ الزيوت والدھون
أ -المواد المضافة
د -كل ماسبق
ب -تلوث الغذاء بالمعادن الثقيلة
-٤٧يتلوث الغذاء بالعوامل الطبيعية مثل -:
ج -مركبات النترات في السبانخ والخس
أ -وجود فطر االفالتوكسين
د -كل ما سبق
ب -مادة السيانونين
-٤٨كثافة الشمس تساوى  ......من كثافة األرض
ج -ثلث
أ -ربع
د -ثلثي
ب -نصف
-٤٩الكوكبان الوحيدان اللذان ال يدور حولھما أقمار..ھما
ج -نبتون وبلوتو
أ -عطارد والمريخ
د -عطارد وأورانوس
ب -عطارد والزھرة
-٥٠عند رصد الشمس أثناء الشروق أو الغروب بالعين المجردة أو التلسكوبات فأننا نرى طبقة
ج -الفوتوسفير
أ -وااليونوسفير
د -التربوسفير
ب -الستراتوسفير
-٥١طبقة االلكليل من طبقات الغالف الجوى للشمس ودرجة حرارتھا تزيد عن
ج -المائة ألف درجة
أ -المليون درجة
د -الخمسين ألف درجة
ب -األلف درجة
-٥٢تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس بسبب
ج -المجال المغناطيسي ألقمار الكواكب
أ -الجاذبية الخاصة بالكواكب
د -ليس مما سبق
ب -المجال المغناطيسي للشمس
-٥٣الطاقة الھائلة للشمس ترجع إلى :
أ -التفاعالت النووية االندماجية التى تحدث فى
ج -قوة الجذب المتبادلة بين الكواكب
الشمس
والشمس
ب -سرعة دوران الكواكب حول الشمس
د -الحرارة الناتجة من سرعة دوران الشمس
حول محورھا
-٥٤الرياح الشمسية ھي جسيمات مشحونة تطلقھا الشمس في الفراغ بسبب نشاطھا -:
ج -الحراري
أ -االشعاعى
د -الكھربائي
ب -المغناطيسي
٣٦٥

كل ما سبق

اختبار التنور العلمي

-٥٥األرض حولھا درع مغناطيسي يحميھا من الدقائق المشحونة الصادرة من الشمس يسمى
ج -حزام فان ألن
أ -طبقة الماجنتوسفير
د) -أ-ج( معا
ب -التربوسفير
-٥٦تتوقف سرعة الرياح الشمسية وكثافتھا على
ج -سرعة دوران الشمس
أ -حالة الشمس
د -دوران الكواكب حول الشمس
ب -المجال المغناطيسي للشمس
-٥٧نشاط الشمس المغناطيسي ينشأ نتيجة شدة -:
ج -دوران الكواكب حولھا
أ -مجالھا المغناطيسي
د) -ا-ب( معا
ب -دورانھا حول نفسھا
-٥٨األرض بيضاوية الشكل الن -:
ج -األرض تدور حول الكواكب
أ -األرض تدور حول نفسھا
د -ليس مما سبق
ب -األرض تدور حول الشمس
-٦٠المجرة ھي تجمع ھائل من
ج -الكويكبات
أ -النجوم
د -األقمار
ب -الكواكب
-٦١من أنواع المجرات كل ما يلي ماعدا المجرات -:
ج -غير المنتظمة
أ -الحلزونية
د -الكوكبية
ب -االھليجليلة
-٦٢تبدو السماء مضيئة خالل النھار ويرجع السبب في إلى
ج -امتصاص الغالف الجوى لألشعة فوق
أ -الغالف الجوى يشتت ضوء الشمس
البنفسجية
ب -الغالف الجوى ال يعكس ضوء الشمس
د -سريان ضوء الشمس ى خط مستقيم
-٦٣يجب عدم استخدام الطائرات األسرع من الصوت ألنھا تسبب
ج -استھالك كمية ضخمة من األكسجين
أ -التأثير على صحة المسافرين
الموجود بالجو
ب -إتالف طبقة األوزون المحيطة باألرض
د -انتشار الحوادث الجوية
-٦٤الوحدة الفلكية ھي المسافة المتوسطة بين األرض والشمس وھذا يعنى أن
ج١ -وف =  ٢٥٠مليون كيلو متر
أ١ -وف =  ١٥٠مليون كيلو متر
د١ -وف =  ٢٠٠مليون كيلو متر
ب١ -وف =  ٣٠٠مليون كيلو متر
-٦٥أن لم تبلغ سرعة القمر الصناعي  ١٨٠٠ميل في الساعة فانه
أ -ينجذب نحو الغالف الجوى لألرض
د) -أ-ب( معا
ب -يحترق باالحتكاك الفجائي مع الھواء
ج -تتحرك في مدراتھا على ھيئة قطع ناقص
-٧٠من اخطر المراحل التي يقابلھا رواد الفضاء
ج -دوران سفينة الفضاء حول األرض
أ -إطالق سفينة الفضاء
د -إرسال واستقبال اإلشارات الالسلكية
ب -عودة سفينة الفضاء لألرض
-٦٦يتم تغذية األجھزة االلكترونية في األقمار الصناعية بواسطة الطاقة -:
ج -الكھربية
أ -المغناطيسية
د -الشمسية
ب -الحرارية
-٦٧بيولوجيا الفضاء مصطلح يطلق على العلم الذي يبحث في
ج -الطائرات النفاثة واألقمار الصناعية
أ -العمليات البيولوجية
د -كل ما سبق
ب -طبقة األوزون
-٦٨تؤثر الحرارة على المنظومات البيولوجية الموجودة في المصدر المائي عن طريق
ج -إتالف التركيب البروتينى للكائنات
أ -تغيرات في معدالت التكاثر
الحية
ب -موت ھذه األحياء
٣٦٦
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المياه للموت

د -تعرض األحياء الموجودة عند مصب
-٦٩غاو أول أكسيد الكربون يتميز بخصائص منھا ما يلى
ج٧ -غاز عديم اللون والرائحة
أ -غز سام وعديم الذوبان
د -غاز سام
ب -غاز سام عديم اللون والرائحة
-٧٠من خصائص غاز كبريتيد الھيدروجين
ج -يسبب خمول في القدرة على التفكير
أ -زو رائحة نفاذة
د -كل ما سبق
ب -غاز سام وقاتل
-٧١يتواجد األوزون في طبقتي الجو
ج -االيونوسفير والكرموسفير
أ -التربوسفير واالسترنسوفير
د -ليس مما سبق
ب -التربوسفير وااليونوسفير
-٧٢من طرق دخول المبيدات للجسم كل ما يلى ماعدا
ج -العين
أ -االستنشاق
د -اللمس
ب -الجلد
-٧٣ال يفضل استخدام بعض المبيدات بسبب -:
ج -ظھور اآلفات بأعداد وبائية
أ -ظھور أفات كانت غير موجودة من قبل
د -كل ما سبق
ب -مقاومة اآلفات لھذه المبيدات
-٧٤لقد أدت األضرار الكيماوية بالمنتجات الزراعية إلى ظھور علم يعرف باسم علم -:
ج -تكنولوجيا البيئة
أ -السرطان البيئي
د -المكافحة الوراثية
ب -المبيدات البيئية
-٧٥تستخدم األشعة السينية والنووية في
ج -توليد لطاقة الكھربائية
أ -تشخيص األمراض وعالجھا
د -زيادة إنتاجية المفاعالت النووية
ب -زيادة خصوبة التربة
-٧٦من األضرار الصحية للمطر الحمضي على اإلنسان
ج -تدمير الكبد والكلى
أ -تلوث مياه الشرب
د -كل ما سبق
ب -اإلسھال لألطفال الصغار
-٧٧المطاط المعدني من التقنيات الحديثة التي تؤدى إلى إنتاج مواد عالية الجودة ولكن أخطارھا البيئية تتمثل
في
أ -صعوبة التخلص من النفايات والمخلفات
ج -اعتمادھا الكلى على التكنولوجيا
المطاطية
النانوية
ب -تلويثھا للبيئة
د -كل ما سبق
-٧٨من الخصائص العامة المستخدمة في تحديد األنواع المختلفة للكائنات الدقيقة الستخدامھا كسالح بيولوجي
كل ما يلي ماعدا
د -القدرة على احداث المرض بشكل
أ -سرعة انتشارھا
فعال
ب -مدى السمية التي تحدثھا
ج -الثبات في حاالت الجو المتقلبة
 -٧٩تآكل طبقة األوزون يحدث بسبب :
ج -تحليل مكوناتھا بفعل األمطار الحمضية.
أ -تفاعل بعض الغازات الخاملة مثل اآلرجون
د -تفاعل غاز الكلوروفلوروكربون معھا
معھا.
ب -تفاعل بعض الغازات الناتجة من الصناعة
معھا.
-٨٠من مصادر التلوث الرصاصي كل ما يلى ماعدا
ج -استخدام أوراق الصحف في تغليف
أ -إلقاء األجھزة المنزلية االلكترونية في مقالب
المواد الغذائية
القمامة
د -مصانع تدوير المنتجات الصناعية
ب -إضافة رابع ايثيل الرصاص للبنزين
٣٦٧
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المحور الثاني )اختبار التنور العلمي (
مقياس البعد االخالقى والوجداني واالجتماعي
نمط االستجابة
األبعاد والعبارات

موافق

.٢

أحب شراء كل المجالت والدوريات العلمية في حالة توافر المال الالزم

.٣

أشعر بلذة الطعام المعد بالوسائل التقليدية القديمة أكثر من المعد بالوسائل العلمية الحديثة

.٤

استمتع بمتابعة البرامج العلمية في القنوات المختلفة

.٥

أطمح دائما ً على تطوير قدراتي في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

.٦

ال شك أن دراسة موضوعات علمية و تكنولوجية ھو مضيعة للوقت

.٧

أتشوق دائما ً لقراءة قصص االختراعات التكنولوجية

.٨

ال أتردد في تناول بعض المشروبات الغازية رغم معرفتي التامة بإخطار مادة الكوال .

.٩

أفضل تبادل األحاديث مع أقراني حول تطبيقات العلم والتكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية

.١٠

أرى من الضروري استخدام الوسائل واألدوات التكنولوجية في كل مجاالت حياتنا

.١١

استخدام الكمبيوتر وتوافره في المؤسسات التعليمية رفاھية يمكن االستغناء عنھا

.١٢

أعتقد أن الكثير من مشكالت العصر مرتبطة بالتقدم العلمي و التكنولوجي

.١٣

ال أتردد في شراء األجھزة التكنولوجية الجديدة مھما كلفني ذلك

.١٤

أفضل أتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على صحة الجسم .

.١٥

استخدام مكبرات الصوت في األفراح والمناسبات يدل على مظاھر الفرحة لذلك يجب تشجيعھا

.١٦

أرى أن تقدم الشعوب ورقيھا يقاس بتقدمھا العلمي والتكنولوجي

.١٧

أن التطور العلمي يستحق ما ينفق عليه من أموال طائلة

٣٦٨

غير متأكد

.١

أفضل استخدام األسلحة البيولوجية كسالح رخيص التكاليف

غير موافق

البعد الوجداني
ويشمل ھذا البعد على جميع المخرجات ذات الصلة بالجانب االنفعالي كالوعي العلمي
والحس العلمي والميول العلمية واالتجاھات العلمية وأوجه تقدير العلماء وذلك على كافة
مستويات الجانب الوجداني
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نمط االستجابة
األبعاد والعبارات

موافق

.٢٠

أحب مشاھدة البرامج التلفزيونية التي تتضمن الحديث عن العلم ومستجداته

.٢١

استكشاف الفضاء والبحث فيه مضيعة للوقت

.٢٢

من حق اى عالم العمل في اى مجال بحثي طالما انه لن يضر أحد

.٢٣

العالم الذي يتخلى عن نظرية ال تلق تأييد األوساط العلمية رغم وجود الدالئل يجب تأييده

.٢٤

استخدم كل ما يتاح لي من وسائل تكنولوجية للحصول على كل ما أريده وبأي شكل كان دون االلتزام بأي
معيار
يجب متابعة كل جديد في مجال التخصص حتى وان لم استفيد منه من منطلق العلم بالشيء

.٢٦

يجب توسيع دائرة الحوار أثناء المناقشات العلمية وتقبل النقد البناء

.٢٧

استغرب من موقف المنادين بالتكنولوجيا وتطويرھا بالرغم من كل ألوان الدمار الذي نعيشه بسببھا

.٢٨

النظريات العلمية لھا تطبيقات عملية يجب األخذ بھا لمتابعة مسيرة التقدم

.٢٩

التطورات العلمية المتسارعة تقلل من فرص البحث المستقبلية فمعظم األشياء قد تم اكتشافھا

.٣٠

أعتقد أن األضرار الناتجة عن العلم و التكنولوجيا أكثر من فوائدھم

.٢٥

البعد االجتماعي
ويشمل على كافة الخبرات التي يلزم إكسابھا للفرد حول مجاالت التنور العمى والتي تتعلق
بالقضايا والتغيرات االجتماعية السلبية وااليجابية الناتجة عن العلم ومدى انعكاس ذلك على
العادات والتقاليد والقيم الى مجتمع
.٣١

استخدام المحمول أمر ضروري كوسيلة اتصال فائقة السرعة رغم األضرار التي تنتج من المجال
الكھرومغناطيسي له
يجب التوسع في استخدام المطاط المعدني بدال من البالستيك رغم أضراره البيئية ألنه وسيلة رخيصة
التكاليف
اشعر برغبة في التوسع في استخدام ما توفره الثورة التكنولوجية من أجھزة وأدوات رغم مخاطرھا
الصحية
يفضل منع استخدام الطائرات النفاثة في بحوث الفضاء لما تحدثه من إتالف لطبقة األوزون .

.٣٥

استخدام المخصبات الكيماوية يزيد اإلنتاج الزراعي و يمد النبات بالعناصر الالزمة للنمو .

.٣٦

يجب منع استخدام المحمول ألنه يتسبب في أضرار جسيمة لغير مستعمليه الموجودين في حيز االستخدام

.٣٢
.٣٣
.٣٤

٣٦٩

غير متأكد

.١٩

أرغب عادة التعرف على كيفية استخدام أي جھاز جديد إذا كان داخل الجامعة أو في المنزل

غير موافق

.١٨

يقلقني التقدم العلمي و التكنولوجي الحادث من حولنا
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نمط االستجابة
األبعاد والعبارات

موافق

.٣٩

ليس ھناك خوف من المفاعالت النووية السلمية لتوافر عوامل األمان بھا

.٤٠

تكنولوجيا التقدم الصناعي نفعھا أكثر من ضررھا .

.٤١

إلنشاء محطات المحمول يتم دفع مبالغ باھظة ألصحاب العقارات لذا يجب التوسع في إنشاء المحطات
لمزيد من االستفادة المادية
استخدام تكنولوجيا البث الفضائي واألقمار الصناعية يتيح فرص للتواصل لذا يجب التوسع فيه.

.٤٣

يجب منع استخدام األغذية المحفوظة بسبب األضرار الناجمة عن تحول المواد الحافظة صناعيا

.٤٤

استخدام النظائر المشعة وتطبيقاتھا في المجال الطبي أصبح ضرورة .

.٤٥

يجب التوقف عن بناء المصانع لما تحدثه من تلوث للبيئة

.٤٦

تھجين الخضروات والفواكه من اجل إنتاج أنواع جديدة مفيدة يعد أمر ضروري

.٤٧

استخدام األجھزة المنزلية مثل الكمبيوتر والتلفيزيون وغيره يسبب تلوث البيئة بالموجات
الكھرومغناطيسية ويجب منع استخدام تلك األجھزة .
يجب أن تمتلك جميع الدول الطاقة النووية سؤا لالستخدام الحربي أو للسلم

.٤٩

المطاط المعدني ،يحمل خواص التناقلية و المتانة التي تتمتع بھ ا المع ادن و خ واص الطواعي ة و المرون ة
التي تتصف بھا اللدائن .لذلك يجب التوسع في استخدامه .
يجب عمل حمالت توعية للتصدي لمشكلة تلوث الغالف الجوى نظرا لما تسببه من أخطار جسيمة على
صحة اإلنسان وبيئته
يجب اإلقالل من استخدام مواد تصفيف الشعر ومزيل العرق نظرا ألضرارھا البيئية الخطيرة

.٥٢

ال أتردد في عمل حمالت توعية عن اإلضرار التي تنتج من التلوث الضوضائي وأثارھا على صحة
اإلنسان
يجب االلتزام بالقوانين العامة التي تنظم حركة البناء للمحافظة على المنظر العام من التلوث البصري

.٥٤

استيراد األغذية في الدول النامية لسد االحتياجات أصبح أمراً ضروريا ً مھما كان مصدر ھا

.٥٥

يجب التوسع في استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية كبديل لمصادر الطاقة التقليدية

.٥٦

يجب ترشيد استخدام معطرات الجو والمنظفات الصناعية لما تسببه من أضرار لثقب األوزون

.٥٧

استخدام األجھزة التي توفرھا التكنولوجيا يجب أن يخضع لضوابط وشروط آمنة لحماية المستخدم
والبيئة

.٤٢

.٤٨

.٥٠
.٥١

.٥٣

٣٧٠

غير متأكد

.٣٨

الطاقة الكھرومغناطيسية تحمل العديد من اإلضرار لإلنسان والبيئة ويجب عدم استخدامھا

غير موافق

.٣٧

الباعة المتجولون خطر يھدد الصحة العامة .
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نمط االستجابة
األبعاد والعبارات

موافق

.٥٩

أفضل التوسع في استخدام التلقيح الصناعي ألنه يحل بعض مشكالت العقم

.٦٠

يجب التخلص من النفايات النووية ودفنھا في باطن األرض

.٦١

أشجع البحث في مجال الجينوم البشرى لمعرفة المزيد من المعلومات عن األمراض المستعصية غير
القابلة للعالج مثل االيدز
التوسع في بحوث االستنساخ لمعالجة األمراض المستعصية أمر يجب تشجيعه

.٦٣

االستنساخ الحيواني أمر محرم ويجب محاربته

.٦٤

استخدام الھرمونات الصناعية لزيادة اإلنتاج الحيواني خطر يجب منع انتشاره.

.٦٥

التبرع بأحد أعضاء الجسم إلنقاذ مريض أمر واجب

.٦٦

يفضل التخلص من األشخاص الذين يعانون من أمراض معدية)االيدز( لمنع انتشار العدوى

.٦٧

استخدم أدوات آخى المريض حتى ال أشعره بأنه منبوذ.

.٦٨

االستنساخ يفيد في إنتاج العقاقير الطبية وزيادة اإلنتاجية لكثير من النباتات الغذائية لذلك يفضل التوسع
فيه.
أشجع على إجراء عمليات التجميل من اجل تحسين المنظر العام

.٧٠

ارفض استخدام استنساخ الخاليا الجزعية لعالج احد اقاربى حتى ولو كانت ھي الطرقة الوحيدة للعالج

.٧١

ال أتردد في استنكار ومحاربة علم الھندسة الوراثية لما سيخلفه من طفرات في الجينات الوراثية والتي قد
تكون سبب في انتشار العديد من األمراض
يجب استخدام شبكات المعلومات في أغراض البحث العلمي وعدم التطرق للموضوعات الخارجة إطالقا

.٧٣

يجب عدم دعم تكنولوجيا األقمار الصناعية من اجل االستخبارات فلكل دولة كيانھا واسراراھا الخاصة بھا

.٧٤

المواد الكيميائية المضافة إلى األغذية تؤثر على صحة اإلنسان .

.٧٥

عند دراسة موضوع معين يجب أخذه من عدة زوايا والتأكد من أخالقيات المعلومات المدرجة به

.٧٦

يجب التوسع في دراسات الشفرة الوراثية لحل أزمة األمراض الوراثية المتعددة االنتشار

.٦٢

.٦٩

.٧٢

٣٧١

غير متأكد

.٥٨

زراعة األنسجة ونقل األعضاء ضرورة إنسانية .

غير موافق

البعد االخالقى
يركز على أنماط السلوك االخالقى ورفع مستوى وعى الفرد بالقضايا األخالقية الناتجة عن
التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية قدرته على فھم وتحليل أسباب تلك القضايا

اختبار التنور العلمى

نمط االستجابة
األبعاد والعبارات

موافق

.٧٩

٣٧٢

غير متأكد

.٨٠

أمتنع عن شراء المحمول الخلوي بالرغم من امتالكي للمال حتى ال اضر غيرى.

.٧٨

غير موافق

.٧٧

يجب احترام أدمية اإلنسان في موضوع االستنساخ والتفرقة بينه وبين الحيوان فھو ليس مجال
لالستنساخ وله مكانته بين الكائنات التي يجب احترامھا
يجب تشجيع االستنساخ العالجي المبنى على أصول أخالقية تراعى المبررات األخالقية والدينية لمثل
ھذا النوع من االستنساخ
يجب حماية البيئة من التلوث حتى تبقى مأوى مريح لإلنسان

اختبار التنور العلمي

المحور الثالث
الموقف األول
حالة التصحر في العالم
حقائق الموقف
-١منمظاھر التصحر انخفاض الغطاء النباتي في المراعي واستنفاد األغذية المخصصة للماشية -.اختفاء الغابات
الناتجة عن استخدام األخشاب كمصدر من مصادر الطاقة -.النقص في المياه الجوفية والسطحية وارتفاع نسبة
التبخر -.زحف الرمال الذي قد يغمر األراضي الصالحة للزراعة .يساھم التصحر في تغير المناخ من خالل زيادة قدرة
سطح األرض على عكس الضوء وخفض المعدل الحالي لنتح النبات وزيادة انبعاث الغبار وزيادة ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي.
 -٢يبلغ مجموع األراضي الجافة في العالم ) (٦.٤٥مليار ھكتار ،أي ) (٠.٤٣من مجموع األراضي في العالم .وطبقا
لبيانات المناخ تبلغ األراضي الجافة في العالم ) (٥.٥٥مليار ھكتار أي ) (٠.٣٧من األراضي في العالم والفرق بين
التقديرين الذي يبلغ ) (٠.٩مليار ھكتار أي ) (٠.٦من أراضي العالم يمثل الصحاري التي تسبب في صنعھا اإلنسان.
 -٣تبلغ المساحة المھددة بالتصحر من مجموعي األراضي الجافة ) (٣.٩٧مليار ھكتار أي ) (٧٥.١من مجموع
األراضي الجافة في العالم ما عدا األراضي الصحراوية القاحلة بشدة -.يتجاوز عدد البلدان المتأثرة بالتصحر مئة
بلد -.يعيش في المناطق الجافة في العالم أكثر من ) (١٥.٠بالمائة من مجموع سكان العالم.يبلغ عدد سكان المناطق
المھددة بالتصحر ) (٧٨.٥مليون نسمة -.يبلغ معدل تدھور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وحدھا
) (٥.٢٥بالمائة مليون ھكتار سنويا -.تقدر الخسارة السنوية ) (٢٦مليون دوالر.
تبلغ الفائدة المرجوة من عمليات استصالح األراضي ) (٨٩٥مليون دوالر في السنة.يبلغ التموين الالزم لبرنامج
عالمي لوقف االتجاه إلى التصحر يستغرق ) (٢٠عاما نحو ) (٤.٥مليار دوالر في السنة أو ) (٩٠مليار دوالر في
مجموعة ،وتبلغ المساعدات المالية التي تحتاجھا البلدان النامية من مجموع التمويل ) (٢.٤مليار دوالر في السنة
إي ) (٤٨مليار دوالر على مدى السنوات العشرين.
مؤثرا على حياة بليون شخص في
 -٤فعلى الصعيد العالمي ،يتعرض حوالي  %٣٠من سطح األرض لخطر التصحر
ً
العالم - .أما ثلث األراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من  %٢٥من قدرتھا اإلنتاجية - .كل عام يفقد العالم
 ١٠ماليين ھكتار من األراضي للتصحر) .الھكتار =  ١٠آالف متر مربع(.
البدائل المقترحة
أ -تقديم معونات دولية للدول التي تعانى من مشكلة التصحر ومساعدتھا على استصالح االراضى الصحراوية
وتحويلھا إ للزراعة
ب -نشر الوعي البيئي الخاص باإلضرار الناتجة عن مشكلة التصحر وتوعية الدول من األضرار االقتصادية والبيئية
للمشكلة.
ج -استخدام تكنولوجيا الھندسة الزراعية الحديثة والتوسع في نشرھا للتغلب على مشكلة تدھور الخصائص الطبيعية
لألرض وإيجاد وسائل بديلة لمصادر الري التقليدية
د -استخدام االراضى الرعوية وأراضى الغابات وتحويلھا ألراضى قابلة للزراعة في الدول النامية وتشجيع
المشروعات العمرانية لتحويل تلك المناطق إلى مناطق جذب وليس طرد وتشجيع االستقرار
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف الثاني
األسلحة البيولوجية
حقائق الموقف
-١إن الكشف السريع للجينات الحاملة لألمراض والسموم في الھواء والماء أو في الطعام قضية ليست سھلة .ألن
الوسائل التقليدية الميكروبيولوجية بطيئة جداً ،و الكثير من السموم والعوامل الحاملة لألمراض يمكن أن تعتبر
كعوامل تستخدم في الحرب البيولوجية
-٢أن الكثير من الكائنات الحية الدقيقة والسموم تمتص عن طريق البشرة ،و استخدام األمصال واألجسام المضادة
يمكن أن يمد الجسم بالحماية والوقاية من األمراض .أن األمصال ليست فعالة ضد كل السالالت من الجينات الحاملة
لألمراض ،كما في حالة مرض األنثراكس
 -٣أدى تطوير اللقاحات الجديدة والبحث عن طرق جديدة لمعالجة األمراض الوراثية إلى ثورة علمية متقدمة في علم
التقنية البيولوجية وخاصة في المجال العسكري الدفاعي والھجومي واختيارات جديدة في الحرب البيولوجية.و على
سبيل المثال يمكن تحويل الكائنات الحية الدقيقة غير الحاملة لجينات مرضية إلى كائنات حية حاملة لألمراض ،ألن
التركيبة المضادة للجينات لجرثومة ما يمكن تغييرھا حتى تتمكن من اختراق الجھاز المناعي للجسم البشرى.
-٤ھذه األسلحة البيولوجية الھجومية تتزايد طالما تتزايد تطبيقات الوسائل البيولوجية على نطاق واسع.أن ھناك
حوالي  ١٢دولة تمتلك في الوقت الحالي برامج من ھذا النوع ،ومن المحتمل أن يتزايد ھذا الرقم ألنه من الصعب جداً
اكتشاف مشروع بيولوجي . .ولعل ظھور أكثر من خمسة عشر فيروسا جديدا في خالل الخمس وعشرين عاما
األخيرة ،بعضھا عاد للظھور بعد اختفائه ،وبعضھا جديد تماما ،يعطي الفرصة الستخدام مثل ھذه الفيروسات الجديدة
كأسلحة في مجال الحرب البيولوجية مثل فيروسات اإليبوال ،ھانتا ،حمي الالسا ،ماربورج ،وغيرھا.
٣٧٣
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البدائل المقترحة
أ -إصدار اللوائح والتشريعات الدولية التي تمنع انتشار ھذا النوع من األسلحة وتطوير وسائل الكشف
الميكروبولجى للتعرف على تلك األسلحة والوقاية منھا مبكرا
ب -تبنى قواعد األمان المعملي في حالة استخدام البكتريا لألغراض السلمية وفرض قواعد أمنية على المختبرات
العلمية التي تتعامل مع ذلك النوع من البكتريا
ج -التفتيش الدوري والمستمر على المعمل العلمية المشكوك فيھا وعلى الدول التي لديھا اتجاھات الستخدام ھذا
النوع من األسلحة الفتاكة وفرض عقوبات عليھا والتزام جميع الدول المتقدمة والنامية منھا بمنع انتشار تلك
األسلحة
د -منع التجارب واألبحاث الخاصة بالھندسة الوراثية والتي تھدف إلى الكشف عن مواطن الضعف في التركيب
الجيني البشرى بھدف تصنيع بكتريا قاتلة ومھاجمة لتلك الجينات
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف الثالث
الغذاء والسكان
حقائق الموقف
-١من قراءة آلخر تقارير لمنظمة ) الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ،يتضح أن ھناك أكثر من ١.٣
بليون فردا في العالم الواسع يعيشون في فقر تام  ،و تقريبا ثالثة أربعھم يعيشون في مناطق ريفية  .وفعليا كلّھم
وبالرغم من عمل ّية مواصلة التمدين ،فأن حوالي
يع َتمِدونْ مباشرة أو بشكل غير مباشر على الزراعة في حياتھم .
ّ
ْ
 ٣.٢بليون من الـ  ٦بليون س ّكان العالم اليوم ريف ّيون ،وھم يمثلون حوالي  %٥٣من سكان العالم  ،وسوف تستمر
نسبتھم على ثبات في  ٣٠سنة القادمة  ،ومجموع الس ّكان الكلّي النشيطون في الزراعة حوالي  ١.٣بليون و لن
ي ُت َغ ِّي َر ھذا الرقم كثيرا في العشر سنوات القادمة .
-٢رغم التوقعات بأن يتناقص عدد ال ُ
ش ُعوب التي تعانى من نقص التغذية إلى النصف تقريبا إلى ما بعد عام ٢٠١٥
نتيجة جھود محاربة الجوع في جميع دول العالم  ،والتي تعھدت بھا كل البلدان كالتزام من المجتمع الدولي أثناء قمة
الغذاء العالمية التي عقدت في روما عام  ، ١٩٩٦فھناك أكثر من  ٨٠٠مليون فردا في العالم ال َي ْم َتلِكونُ سبيال إلى
غذاء كاف يقابل احتياجاتھم  .وفى عام  2025قد يتجاوز س ّكان العالم الـ  ٨بليون و احتياجاتھم الغذائية قد تتضاعف
تقري ًبا خاصة في الدّول ال ّنامية
-٣الدول النامية مطالبة على األقل بمضاعفة إنتاجية األرض الزراعية الحالية في الـ ٢٥سنة القادمة لتواكب النمو
المتوقع في الطلب على الغذاء وتقل معدالت نمو اإلنتاج الغذائي بوجه عام عن معدالت النمو السكاني
-٤تشير اإلحصائيات الدولية إلى أن عدد السكان مصر قد وصل إلى  ٧٢مليون نسمة اآلن في مصر  ،ويتوقع أن
يصل إلى  ٩٠مليون نسمة عام  ، ٢٠١٥ومما يزيد من خطورة ھذه المشكلة أن اإلنتاج الغذائي ال يواكب الزيادة
المطردة في عدد السكان
البدائل المقترحة
أ -نشر الوعي ببرامج تنظيم األسرة وتوضيح األضرار االقتصادية واالجتماعية التي تنتج عن الزيادة المطردة في
عدد السكان وعدم مواكبة وسائل اإلنتاج لھا مع تقديم وسائل التحفيز لألسر في حالة التحكم باإلنجاب ووسائل
التثبيط عند عدم إتباع األساليب المناسبة
التوسع في استصالح االراضى الصحراوية وإنشاء المدن العمرانية بھا وتوفير سبل الحياة المناسبة بھا
ب-
وإنشاء مصانع الصناعات الغذائية واالعتماد على المنتجات الزراعية المحلية لسد االحتياجات الغذائية
ج -قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات من وسائل حديثة لمواجھة نقص الغذاء وإنشاء مشروعات إنتاجية
غذائية
د -إتباع سياسة االكتفاء الذاتي وتشجيع الدول النامية على تلبية احتياجاتھا من الغذاء بنفسھا وتوجيھھا بتنفيذ
برامج تنظيم األسرة
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف الرابع
الھندسة الوراثية واالستنساخ
حقائق الموقف
-١بدأت تكنولوجيا اإلخصاب ببطء وقام العلماء بنقل االجنه والجينات من الحيوان إلى اإلنسان .وكان التقدم في ھذا
المجال ثابتا سواء في العلم أو الخيال العلمي  ..وتطورت الھندسة الوراثية بين عامي  ١٩٥٠إلى عام  ١٩٩٧حتى
وصلنا إلى االستنساخ ..وفى عام  :١٩٩٧أعلن "كامبل ويلموت" مولد النعجة دوللى التي استنسخت من خاليا
وليست اجنه.
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 -٢على مستوى الرأي العام في أمريكا اجري استفتاء وكانت النتيجة موافقة  %٧على نسخ أنفسھم ،رفض %٩١
ذلك  ،وقال  %٧٤منھم أن نسخ اآلدميين ضد إرادة ﷲ بينما رأى  %١٩غير ذلك وعن تحكم الحكومة في إنتاج
نسخ متكررة من الحيوانات رأى  %٦٥ضرورة إصدار قوانين تحكم ھذه التجارب وأختلف  %٢٩معھم في ھذا
الرأي .رفض  %٧٠من الشعب االلمانى استمرار ھذه التجارب على اإلنسان أو الحيوان  ،ووافق  %٢٥على
إجرائھا على حيوانات التجارب فقط  ، ،أما  %٥فقط من الشعب االلمانى فقد وافق على استمرارھا انتظارا لما
ستفسر عنه األبحاث  -وفى فرنسا وصف نائب رئيس البحث العلمي فكره نسخ اآلدميين بأنھا غير معقولة أو مقبولة
.كما اصدرا ايطاليا قرارا بحظر تجارب االستنساخ على اإلنسان والحيوان نھائيا .وأكد علماء الدين أن االستنساخ في
البشر محرم قال تعالى  } :أم جعلوا شرعا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليھم قل ﷲ خالق كل شيء وھو الواحد
القھار { الرعد ١٦
-٣الھندسة الوراثية في النبات والحيوان تھدف إلى التعرف على المورثات وعالقتھا باألمراض الوراثية ومن ثم
معالجتھا  .وھذا عمل جيد ومحمود  .كما أنه يمكن بواسطة الھندسة الوراثية الحصول على عقاقير جديدة ومفيدة
لإلنسان  ،كاألنسولين البشري الذي تم الحصول عليه وغيره من األدوية كالسوماتاستاتين  ،واألنترفيرون المستخدم
في عالج السرطان واألمراض الفيروسية وغيرھا
-٤من فوائد االستنساخ إنتاج عقاقير جديدة لمعالجة أمراض مستعصية  .يفيد االستنساخ في المحافظة على السالالت
النادرة  .يفيد االستنساخ في مجال البحث العلمي.كثار التراكيب الوراثية التي أثبتت كفاءتھا في إنتاج الغذاء
للبشر.االستنساخ العالجي و يقصد بذلك استنساخ كائنات حية ألخذ خاليا جذعيه) (Stem Cellsو ال يسمح لھا
للوصول إلى تخليق كائن حي كامل .و أھمية ھذه الخاليا تنبع في قدرة ھذه الخاليا في إنتاج أي خاليا أو أعضاء
كالكلية و الكبد و الخاليا الدموية و التي يرجى في استخدامھا عالج الكثير من األمراض التي ال يوجد لھا عالج
شافي.
البدائل المقترحة
أ -تشجيع بحوث الھندسة الوراثية في الحيوانات والنباتات وتقديم الدعم الالزم لھا ألنھا البديل المعتدل واآلمن
لالستنساخ ووقف بحوث االستنساخ البشرى فھو محرم على مستوى كافة األديان وعلى مستوى الرأي العام .
ب -االتجاه إلى االستنساخ العالجي إلنتاج خاليا جذعيه لمعالجة األمراض مع فرض رقابة شديدة على المعامل التي
تزاول ھذه النشاطات ونشر الوعي الخلقي بمثل ھذه المزاوالت العلمية وتوضيح أن العلم لخدمة اإلنسان وليس لضره
ج -فرض عقوبات عالمية على الدول التي تتبنا سياسة االستنساخ وتعتبره أمر عادى ومحاولة تحجيم تلك الدول .
د -االبتعاد عن بحوث االستنساخ لما لھا من أضرار على الصفات الوراثية لإلنسان وما ستؤدى إليه من تخبط في
الجينات وتغير خصائصھا لما قد يضر بالجنس البشرى وأمنه وأمانه
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف الخامس
تغير المناخ العالمي
حقائق الموقف
-١يعتبر مناخ األرض مناخ متقلب طبيعيا ،حيث يتقلب بين االرتفاع واالنخفاض في الحرارة على مر الزمن منذ مئات
وآالف السنين .إنّ األرض حاليا في فترة من االرتفاع في الحرارة إنّ درجة حرارة األرض متأرجحة لكن ضمن نطاق
يبقيھا مالئمة للحياة.
 -٢أن الثورة الصناعية والنمو االقتصادي في الدول المتطورة أعتمد بشكل أساسي على الوقود الغني بالكربون
"الوقود االحفوري" كمصدر للطاقة.ومن المسلم به أن ھذا النوع من الوقود يتسبب في تلوث الھواء بالعديد من
الغازات التي تضر بالمناخ العالمي  .إذا أراد اإلنسان أن يحافظ على صحته فالبد من السيطرة على تلوث الھواء ألنة
أكسير الحياة الذي نتنفسه.وتتسبب ملوثات الھواء في موت حوالي  ٥٠.٠٠٠شخصا ً سنويا ً
-٣إنّ نظام األرض مكون من تفاعل األنظمة األربعة الرئيسية وھي الھواء والماء واألرض والمحيط الحيوي
)الكائنات الحية( .أن دورة المادة والطاقة خالل ھذه األنظمة الفرعية متوازنة على المدى القصير والبعيد .فعال سبيل
المثال ،إن المواد الضرورية الستمرار الحياة مثل الكربون والنتروجين والكبريت ،والفسفور تمر في دورة طبيعية في
األرض والجو والمحيطات والمحيط الحيوي من خالل عمليات طبيعية مثل عملية التركيب الضوئي والتنفس والتحلل
للمواد العضوية وغيرھا .
-٤يعتبر الكربون المادة األساسية في عملية البناء الحيوي لجميع الكائنات الحية .أن كميات كبيرة من الكربون
مخزونة في الوقود االحفوري والذي ھو بقايا نباتات وكائنات حية مدفونة تحت األرض في طبقة الصخور الرسوبية.
إن عملية استخدام ھذا الوقود أدت إلى إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الجو بكميات كبيرة في فترة زمنية اقصر بكثير
من التي تحدث نتيجة العمليات الطبيعية مثل البراكين والحرائق وعمليات التنفس والتحلل البيولوجي للكائنات الحية.
 -٥تشير القياسات العلمية بالفعل إلى ارتفاع الحرارة على سطح األرض بما بين  ٠.٤و  ٠.٨درجة مئوية خالل
الـ ١٥٠عا ًما الماضية ،وھذا بالتزامن مع ارتفاع مستوى انبعاثات غازات الدفيئة في الجو .عوادم الطائرات النفاثة
والطائرات األسرع من الصوت بما تلفظه من نتروجين من العادم الذي يدفعھا لألمام ويؤدي إلى التلوث من جھة
أخرى .إطالق الصواريخ للفضاء تحرق كمية كبيرة من الوقود السائل أو الصلب وبذلك تخلف أطنانا ً من الغازات
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الضارة بطبقة األوزون .فقد ورد في إحصائية روسية أن كل عملية إطالق صاروخ "مكوك فضائي" تدمر مليون طن
من غاز األوزون.
البدائل المقترحة
أ -استخدام مصادر الطاقة النظيفة والتي ال تسبب تلوث الغالف الجوى مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة
المد والجزر والتقليل من االعتماد على الوقود االحفورى
ب -فرض رقابة شديدة على بعض الصناعات التي تطلق كميات كبيرة من الملوثات الھوائية و إتباع أساليب األمن
الصناعي
ج -االھتمام العالمي بالبيئة وذلك عن طريق تكاتف جميع الدول من اجل وضع التشريعات واللوائح المنظمة للتدخل
البشرى في النظم البيئة وااللتزام بالتطبيق على كافة الدول الصناعية وغير الصناعية وتبنى استراتيجيات آمنة
لتجارب الفضاء
د -نشر حمالت التوعية بين السكان عن اإلخطار البيئية التي تنتج من حرق الوقود االحفورى وتوضيح أن المشكلة
ليست خاصة بل عامة فالھواء والبيئية ليست ملك ألحد وما يحدث في مكان تنتقل أثاره إلى األماكن األخرى
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف السادس
نقص مصادر المياه
حقائق الموقف
-١يبلغ عدد سكان األرض ) ٦,١مليار نسمة( وسيرتفع ھذا العدد إلى ) ٩,٣مليار نسمة ( بحلول عام ، ٢٠٥٠أن
 ٤٩دولة من األقل تقدما ستشھد نموا سكانيا بمعدل ثالثة أضعاف ليرتفع عدد سكانھا من  ٦٦٨مليون نسمة إلى
 ١,٨٦مليار نسمة .التزايد السكاني في العالم الذي يزيد بمعدل  ٩٠مليون نسمة في السنة والذي يحتاج
كل فرد  ١٠٠٠متر مكعب من الماء وھذا يعني بأن الطلب على المياه سيزداد سنويا بحوالي  ٩٠مليار متر مكعب
من الماء ،تلك الكمية تعادل طاقة نھر النيل في السنة،وھذا يعني بأن العالم سيحتاج سنويا إلى نھر جديد من الماء
بطاقة نھر النيل لكي يتم سد العجز الناجم من أزمة المياه .
 -٢االستعمال الغير المنظم للمياه ،يستعمل في الدول المتحضرة حوالي  %٧٠من المياه في
مجال الزراعة حوالي  %٢٠للصناعة وحوالي  %١٠للحياة المنزلية ،بينما تستعمل المياه في الدول النامية
مابين -٨٥والى أكثر من %٩٥للزراعة من مجموع المياه الموجودة والباقي منھا مابين) (%٥-%١٥تستعمل
ألغراض الصناعة والحياة المنزلية  ،لذا تعمق أزمة المياه)كما ونوعا( في تلك الدول  ،كما ھوا لحال في أغلب
دول الشرق األوسط .كما تلجا بعض الدول إلى استخدام أكثر من  %١٠٠من مصادر مياھھا ) السعودية
(%١٦٤وبعض دول الخليج األخرى وھذا سيؤدي إلى تعميق أزمة المياه في تلك المنطقة في المستقبل القريب
 -٤الوض ع الق ائم ألزم ة المي اه الت ي عان ت ف ي ع ام  ١٩٩٠ح والي ٢٨دول ة ف ي الع الم م ن ھ ذه األزم ة الخط رة
سوف ترتفع عدد تلك الدول م ابين  ٥٢-٤٦دول ة بحل ول ع ام  ٢٠٢٥-٢٠٢٠إذا ل م تتخ ذ ال دول الت ي تظھ ر
وتنمو مالمح مشاكل المياه فيھا ) مشاكل المياه من حيث الكمية والنوعية( اإلجراءات الفعال ة العملي ة لمواجھ ة
مخ اطر ازم ةالمياه والمض اعفات الت ي س تنجم عنھ ا س وف تھ دد مس تقبل تل ك ال دول ومس تقبل ش عوبھا ومس تقبال
األنظم ة ف ي تل ك ال دول الي وم  ٨٨دول ة نامي ة تش كل  %٤٠م ن س كان الع الم ،يعتب ر نق ص المي اه فيھ ا معوق ا ً ج ديا ً
للتنمية االجتماعية واالقتصادية ..أن "مليار إنسان ف ي الع الم يفتق رون إل ى المي اه الص الحة للش رب أن ثالث ة مالي ين
طفل يموتون سنويا بس بب ال نقص ف ي مي اه الش رب  .أن ./.٢٥م ن س كان الع الم فق ط يتمتع ون بق در ك اف م ن المي اه
العذب ة  ./.١٥تت وفر لھ م إم دادات مائي ة مالئم ة ص حيا ً ،أم ا ب اقي س كان الع الم فيع انون م ن نق ص ف ي المي اه الكافي ة
لحياتھم اليومية
البدائل المقترحة
أ -توزيع المصادر المائية بشكل متعادل على دول العالم مع مراعاة خصائص الزمان والمكان وتعويض الدول التي
تمتلك مصادر مائية متعددة تعويضات مجزية مقابل اخذ بعض الحصص من مصادرھا المائية
ب -ترشيد استخدام المياه العذبة في كافة األغراض سؤ كان للشرب بعد التنقية أو في الزراعة .
ج -التوجه إلى تحليلة مياه البحار والمحيطات باألساليب التكنولوجية الحديثة واستخدامھا في الشرب والزراعة
وإتباع الوسائل الحديثة لمنع تلوث المياه
د -استخدام المياه الجوفية ومياه األمطار للزراعة وتوفير مياه األنھار العذبة والتشجيع على استخدام أساليب الري
الحديثة
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف السابع
المخصبات الكيماوية والزراعة
حقائق الموقف
-١الوسيلة الوحيدة إلنتاج ما يكفى من الغذاء ھي االستفادة من وسائل الزراعة العملية الحديثة استفادة تامة .
والمبيدات العشبية والحشرية والسالالت النباتية كلھا تساعد على زيادة كمية الغذاء الممكن إنتاجه إال أن اكبر زيادة
في المحاصيل خاصة إذا كانت التربة فقيرة تكون باستعمال المخصبات الكيماوية
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 -٢المخصبات الكيماوية فتحتوى على الغذاء الضروري للنبات  ،فضال عن كونھا مركزة يسھل تخزينھا ونقلھا
ونثرھا  .والمخصبات الكيماوية لھا ميزة أخرى فھي يمكن استخدامھا إلعطاء واحد فقط أو اثنين من العناصر إذا كان
ھذا فقط ھو ما ينقص التربة أما السماد العضوي فانه يمد األرض بالعناصر الثالثة معا رغم أن األمر قد ال يكون
محتاجا إال لواحد أو اثنين .
-٣الكيماويات من أخطر المواد التي بتداولھا اإلنسان وتتسبب في زيادة تلوث عناصر البيئة وبالتالي تؤثر على صحة
اإلنسان .و نظراً النتشار المبيدات بأشكال مختلفة في حياتنا اليومية سواء المرتبطة بالزراعة أو المبيدات المنزلية .
فإننا بحاجة ماسة للتعامل مع الملوثات العضوية الثابتة .ويزيد عدد المركبات الكيماوية المعروفة في العالم حتى اآلن
عن اثني عشر مليون مركب .يتداول منھم نحو سبعون ألف في الحياة اليومية  .ولكن المعلومات أو البيانات الخاصة
بتأثيراتھا على صحة اإلنسان وبيئته وطرق الوقاية والعالج منھا ما زالت محدودة .ينتج من عمليات تصنيع بعض
المبيدات والمواد المطھرة مواد شديدة الخطورة مثل مركبات " الديوكسين " وتعتبر من أخطر المواد السامة التي
حضرھا اإلنسان.
-٤وتستخدم الكيماويات في مصر في مجاالت متعددة.ففي مجال الزراعة تستخدم المبيدات واألسمدة بمعدالت مرتفعة
بغية زيادة إنتاجية االراضى الصالحة للزراعة.وقد أدى ذلك إلى تلوث التربة الزراعية وأثر على قدرتھا اإلنتاجية كما
تلوثت مصادر المياه السطحية والجوفية والنباتات والمحاصيل المختلفة نتيجة استخدام الطائرات في الرش
المساحي.وأدى ذلك إلى تسمم الماشية وغيرھا من الحيوانات وتأثر اإلنسان بطريقة مباشرة عن طريق مالمسته
للمبيدات أو استنشاق أبخرتھا أو بطريقة غير مباشرة عندما يتغذى بالنباتات والحيوانات ومنتجاتھا ويؤثر ذلك على
ثروتنا الحيوانية والنباتية وعلى اقتصادنا القومي.
البدائل المقترحة
أ -الحد من انتشار المخصبات الكيماوية لما تخلفه من أثار سيئة على البيئة وصحة اإلنسان بالرغم ما لھا من
منافع مع ترشيد االستخدام
ب -عمل حمالت توعية لبيان أساليب االستعمال الصحيحة للمخصبات الكيميائية ودواعي االستخدام مع بيان
األضرار التي قد تنتج عن سؤ االستخدام
ج -أتباع أساليب المكافحة البيولوجية واليدوية التي ال تضمن وجود اى أخطار بيئية وتوعية المواطنين بھا
د -اللجوء إلى الزراعة العضوية والتي تضمن زراعة نباتات االتحتاج إلى مخصبات كيماوية
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف الثامن
التلوث الكھرومغناطيسي
حقائق الموقف
-١التليفون المحمول ليس ابتكاراً علميا ً مذھالً فحسب ،ولكنه من أھم تقنيات القرن الحادي والعشرين .وطبقا
لإلحصائيات نجد أن عدد كبير جداً من األشخاص يستخدمون ھذه األجھزة وإن الزيادة في استخدامھا زاد من إنشاء
المحطات القاعدية الالزمة لھا ،والتي عادة ما توضع فوق أسطح المنازل ،أو فوق أبراج بث خاصة بھا.
 -٢أن األبحاث مستمرة حول تأثير الموجات الكھرومغناطيسية على المخ والجينات الوراثية ،وإذا ثبت تأثيرھا الضار؛
فإن شركات التليفون المحمول التي تستثمر مليارات الدوالرات سوف تغلق أبوابھا .وإن ما توصلت إليه األبحاث حتى
اآلن ھو أن موجات التليفون المحمول تسبب القلق عند النوم بسبب تأثيرھا على إفراز مادة الميالنونيين؛ ولذلك يجب
غلقه إذا كان في حجرة النوم ،كما أنه قد يؤدي إلى خفض ضغط الدم؛ ولذلك يجب عدم إطالة مدة المكالمة ،خاصة أن
تأثر المستخدم لجھاز التليفون المحمول بالموجات أكثر من تأثر المحيطين بمحطات المحمول.
-٣تنتج المجاالت الكھرومغناطيسية في المنازل بتشغيل األجھزة والمعدات المنزلية الكھربائية .كما أن المنازل القريبة
من خطوط نقل الطاقة الكھربائية أو ذات التوصيالت الكھربائية الغير سليمة من الممكن أن تكون ذات قيمة عالية
للمجاالت الكھرومغناطيسية فمن المؤكد أنه عند تشغيل أي جھاز منزلي كھربائي يتولد مجال مغناطيسي فعندما يكون
الشخص قريبا منه يتعرض لھذا المجال ويخترق جسمه مما قد يعرضه للخطر .ومن ھذه األجھزة مجففات الشعر
وماكينات الحالقة الكھربائية والسخانات وأفران الميكروويف والمكيفات ول
-٤وتعترف منظمة الصحة العالمية بأن ھناك قلقا ً عالميا ً سببه وجود ارتباط بين التعرض للمجاالت
الكھرومغناطيسية ،وبعض األمراض وتتفاوت درجة ھذا القلق العالمي من بلد إلي آخر .ومما يؤكد ذلك تبني منظمة
الصحة العالمية عام  ١٩٩٦مشروعا ً دوليا لدراسة اآلثار الصحية للمجاالت الكھرومغناطيسية ،الصادرة عن محطات
وخطوط كھرباء الضغط العالي ،ومحطات البث اإلذاعي والتليفزيوني ،والرادارات والتليفون المحمول.
البدائل المقترحة
أ -إتباع معايير األمان الخاصة باألجھزة المنزلية وأدوات التكنولوجيا المحتفلة واالبتعاد عن األجھزة قدر اإلمكان
وعدم تشغيلھا باستمرار وكذا على المصانع المنتجة لتلك األجھزة إتباع معايير األمان االنتاجى الخاص بتلك
األجھزة
ب -اصدرا قوانين منظمة لعلمية البناء واالبتعاد عن البناء بجانب محطات توليد القوى ووضع لفتات بجانب خطوط
الجھد العالي ووضع إرشادات تحذيرية للعاملين بتلك المحطات
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ج -نشر الوعي البيئي بين المواطنين عن األضرار الصحية التي تنتج من استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع
قواعد صحيحة لالستخدام وتبنى ذلك فعليا و كتابة ملصقات على األجھزة المنزلية تتضمن األضرار التي قد
تنتج من سؤ استخدام تلك األجھزة وسبل العالج المناسب لذلك وتوجيه االنتباه لتلك الملصقات
د -تبني الدولة لمشروع بحثي لدراسة اآلثار الصحية للمجاالت الكھرومغناطيسية المنبعثة عن التليفون المحمول
وتبنى الشركات المنتجة لتلك التكنولوجيا الوسائل العالجية للحد من أضرار التليفون المحمول .
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف التاسع
استھالك مصادر الطاقة
حقائق الموقف
-١أكدت إحصائية لألمم المتحدة أن الطاقة النووية تمثل %١٦من إجمالي حجم توليد الطاقة على مستوى العالم ،في
حين مثلت مصادر الطاقة المائية والكتل الحيوية والحرارية الجوفية حوالي  %٤.٥فقط من إجمالي إنتاج الطاقة.
وتوضح اإلحصائية أن معدالت استھالك الطاقة ارتفعت ارتفاعا ً ملحوظا ً منذ عام  ،١٩٩٢ويتوقع أن ترتفع بنسبة
 %٢سنو ًّيا حتى حلول عام  ،٢٠٢٠وإذا استمر ھذا المعدل فسيعني تضاعف معدالت استھالك الطاقة بحلول عام
 ٢٠٣٥إلى مثيالتھا في عام  ،١٩٩٨وتضاعفھا بنسبة  ٣أضعاف بحلول عام .٢٠٥٥
-٢إن استھالك النفط في الدول النامية سيزيد بنسبة  % ٩٦بحلول عام ٢٠٢٥ومن جانب آخر ،فإن المخزون العالمي
من الطاقة واالكتشافات الجديدة ال يتوقع أن تفي باالحتياجات المتزايدة عالميا من النفط ،حيث -٣تشير التوقعات إلى
أن إنتاج النفط العالمي سيصل عام  ٢٠٢٥إلى نحو  ١٢مليون برميل ،بزيادة قدرھا  ٤٤مليون برميل فقط عن
اإلنتاج الحالي في عام  ٢٠٠٥كان استھالك العالم من الطاقة حوالي  ١١٥٠٠مليون طن مكافئ نفط )م.ط.م .ن(
منھا  ٩١٢٠م .ط .م .ن من الوقود األحفوري و ٦٣٠م .ط .م .ن من الطاقة النووية و ٦٤٠م .ط .م .ن من الطاقة
المائية يضاف إلى ذلك أكثر من  ١١١٠م .ط .م .ن
 -٤الطاقة المتجددة بجميع مصادرھا وأشكالھا )الطاقة المائية ]الكھرومائية[ ،والكتلة الحية ،والطاقة الشمسية بما
في ذلك طاقة الرياح ،والجوفية .تشكل نسبة متزايدة من إنتاج الطاقة في العالم ،وحاليا تمثل الطاقة المائية والكتلة
الحية حوالي  %١٥.٢من إنتاج الطاقة العالمية.
البدائل المقترحة
أ -تنمية مشاريع صناعية تعتمد على الطاقة البديلة والمتجددة بدال من االعتماد على الطاقة التقليدية وتشجيع الدول
خاصة النامية منھا على تبنى تلك المشاريع
ب -االھتمام بالتطبيقات العلمية الناتجة عن استخدام تكنولوجيا الطاقة ومحاولة ترويجھا بين كافة الدول وإيجاد
أسواق لنشرھا
ج -تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة وتدعيم المؤسسات اإلنتاجية عالميا من اجل البحث عن مصادر جديدة
للطاقة عالميا
د -إتباع اللوائح والقوانين التي ترشد استھالك مصادر الطاقة المختلفة وعدم ترك حرية التعامل مع تلك المصادر
مكفول لألفراد فالبد من إتباع سياسة الترشيد العالمي لمصادر الطاقة التقليدية
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(...................
الموقف العاشر
المحطات النووية والنفايات
حقائق الموقف
 -١يوجد في العالم  ٤٤٣محطة نووية لتوليد الطاقة الكھربائية ،تنتشر في  ٣١بلداً في العالم .وھنالك أيضا ٢٧
محطة نووية تحت اإلنشاء كما يوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في ابريل  ٢٠٠٦.وھذه المحطات
مجھزة لتوليد الطاقة الكھربائية التي تأتي كأبرز استفادة سلمية من الطاقة النووية .أن الواليات المتحدة األميركية
وحدھا تمتلك  ١٠٤محطات نووية وفرنسا  ٥٩محطة نووية ،وتليھما اليابان  56محطة نووية تعتمد أكثر من ١٥
دولة على الطاقة النووية في الحصول على  %٢٥أو أكثر من احتياجاتھا من الكھربا
-٢تتسبب الحوادث الناجمة عن التنقيب على الفحم و انفجارات الغاز على حدوث آالف القتلى سنويا .ربما يقتل حادث
تنقيب بمفرده عشرات األشخاص دون حدوث أي ضجة تذكر ،حتى و لو كان عدد الوفيات في اليوم الواحد أكثر من
تلك التي حدثت في تاريخ الطاقة النووية بآسره .التأثير األكثر وطأة على الصحة يأتي من تلوث الھواء من جراء
االستعمال المفرط للوقود األحفوري.تقدر منظمة الصحة العالمية بأن مثل ھذا التلوث ،يتسبب في ما يقرب من ثالثة
ماليين حالة وفاة سنويا.يتوقع علماء الصحة بأن عدد الوفيات الناتجة عن الوقود األحفوري سوف يتضاعف بمقدار
ثالث مرات بحلول عام  ٢٠٢٥ميالدية.ھذه التأثيرات الصحية المدمرة  -و التي ستعادل في اليوم الواحد في القريب
العاجل  ٦٠٠مرة لتلك التأثيرات التي نتجت عن تلوث تشرنوبيل
-٣ھناك مناطق جيولوجية مستقرة التي بإمكانھا عزل النفايات النووية من الغالف الحيوي بأمان يؤدي استخدام
الطاقة النووية إلى إنتاج النفايات ذات الفعالية اإلشعاعية العالية؛ فبعد أن يتم انشطار معظم اليورانيوم -الوقود
المستھلكُ -يزال من المفاعل و ُي َّ
خزن في بحيرات تبريد ،وتقوم ھذه البحيرات بامتصاص حرارة الوقود المستھلَك
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المنشطرين
وتخفيض درجة إشعاعيته؛ ثم تتم إعادة معالجته من أجل استرجاع اليورانيوم والبلوتونيوم غير
َ
واستخدامھما من جديد كوقود للمفاعل ،وينتج عن ھذه العملية نفايات ذات فعالية إشعاعية عالية المستوى
عال جداً ،
-٤من المشاكل المتعلقة بمحطات الطاقة النووية أن المواد المستخدمة في االنشطار النووي ذات إشعاع ٍ
وقسم منھا يبقى مشعا ً إشعاعا ً نوويا ً لعشرات اآلالف من السنين  .كما أن طرق التخلص من النفايات النووية غير
مضمونة
البدائل المقترحة
أ -فرض تشريعات وقوانين صارمة ومقننة على الدول التي تمتلك محطات نووية ومراقبتھا والتفتيش عليھا
باستمرار للتأكد من سير المحطات في األغراض السلمية .
ب -إنشاء محطات الطاقة النووية وتوليد الكھرباء من خاللھا أمر مكلف جدا ويجب تشجيع استخدام مصادر الطاقة
المتجددة األخرى للحصول على الطاقة الكھربية .
ج -الرقابة الصارمة على أساليب التخلص من النفايات ووضع اللوائح المنظمة لذلك من حيث أماكن الدفن وأدوات
التخلص وما إلى ذلك من الشروط الواجب إتباعھا عند التخلص من النفايات .
د -إتباع أساليب علمية مقننة من اجل استخدام النواتج المتخلفة عن التفاعالت النووية كالمياه المستخدمة في
التبريد واستخدامھا في أغراض مفيدة كالزراعة .
ترتيب البدائل )أ()...........ب()......................جـ()......................د(.................
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تعليمات بطاقة المالحظة
عزيزى المالحظ :
تھدف ھذه البطاقة إلى تقيم أداء المھارات التدريسية المرتبطة باستخدام الحاسب وتطبيقاته )البرامج
االلكترونية-االنترنت ( في تدريس مادة العلوم والذي اتفق على تسميتھا مھارات التدريس االلكترونية
لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي تخصص العلوم.
وفيما يلي بعض التعليمات الخاصة بالبطاقة :
 .١يجب عدم إطالع الطالب المعلمين موضع المالحظة على بنود البطاقة حتى ال يؤثر ذلك على
أدائھم التدريسي .
 .٢تتم المالحظة لكل طالب على حده مع تقدير الوقت المناسب ألداء المھارة وعدم اإلسراف أو
التقصير في زمن أداء المھارة .
 .٣نظرا الرتباط المھارات بالحاسب فيتم مالحظة المھارة مرة واحدة .
 .٤ھناك ) (٨مھارات رئيسة وتشمل كل مھارة رئيسة مجموعة من المھارات الفرعية وإمام كل
منھا ) (٤خانات تمثل مستويات األداء مقدرة تقديرا كميا تم تحديدھا كالتالي
 ثالث درجات إذا أدى الطالب المعلم المھارة التدريسية االلكترونية بدرجة مرتفعة .
 درجتان إذا أدى الطالب المعلم المھارة التدريسية االلكترونية بدرجة متوسطة )على سبيل المثال
إذا كان المطلوب إدراج صورة من ملف وقام الطالب بالضغط على قائمة إدراج ثم
اختار إدراج صورة من ملف ولم يتمكن من إدراج الصورة وتوقف عند ھذا الحد
فنعتبر ھذا أداء متوسط (.
 درجة واحدة إذا أدى الطالب المعلم المھارة التدريسية االلكترونية بدرجة منخفضة )ففي المثال
السابق لو تقف الطالب المعلم عند الضغط على قائمة إدراج ولم يستطيع التحديد من
بين االختيارات فيكون األداء منخفض (.
 صفر إذا لم يؤد الطالب المعلم المھارة التدريسية االلكترونية مطلقا .
-٥ضع عالمة )√( في الخانة التي تراھا مناسبة ألداء الطالب المعلم .
-٦ترجم العالمة إلى درجة تقديرية كمية في نموذج تصحيح بطاقة المالحظة .
-٧سجل العالمةامام األداء المالحظ مباشرة أثناء القيام بعملية المالحظة .
-٨احرص على أن تسجل بيانات الطالب أما في نموذج التصحيح أو في ورقة التعليمات .
اسم الطالب ....................................................................................
الفرقة...........................................................................................
التخصص.....................................................................................

مع تمنياتي لك بالتوفيق
الباحث
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اسم الطالب .................................................
الفرقة........................................................
تاريخ التقييم................................................

نموذج تصحيح بطاقة المالحظة للمھارات التدريسية االلكترونية
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اسم الطالب ...........................................:
الفرقة..................................................:
الشعبة..................................................:
المحور الثالث
قم باتخاذ القرار ووضع رمزه مكان القرارا
المتخذ ثم رتب البدائل تبعا ألنسبھا لحل الموقف

المحور الثاني
قم بوضع عالمة )√( أمام
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حالة التصحر في
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األسلحة البيولوجية
الغذاء والسكان
الھندسة الوراثية
واالستنساخ
تغيير المناخ
العالمي
نقص مصادر
المياه\
المخصبات
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بطاقة مالحظة مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

بطاقة مالحظة ادءات المھارات التدريسية االلكترونية
م

المھارة

المھارة الرئيسة األولى  :يشغل الكمبيوتر ويتعامل مع مكونات الكمبيوتر وملحقاته
ولوحة المفاتيح ويشغل البرمجيات المختلفة ويتعامل مع سطح المكتب )كمھارات
أساسية الزمة للطالب المعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة (
يستطيع تشغيل الحاسب وغلقه ثم إعادة تشغيله
.١
يضع األقراص المرنة واسطوانات الليزر بطريقة صحيحة في مشغل كل منھا
.٢
يعرض عناصر ضبط سطح المكتب
.٣
يتحكم في خصائص سطح المكتب
.٤
ينشىء مجلدات وينظمھا
.٥
يفتح نظام تعليمات المساعدة
.٦
يتحكم في أيقونات سطح المكتب )تغير اسمھا أو صورتھا (
.٧
ينشىء أيقونات مختصرة دالة
.٨
يصغر ويكبر ويغلق أيقونات سطح المكتب
.٩
 .١٠يحرك األجزاء الرئيسية للنافذة
 .١١ينشىء مجلدات وينظمھا
 .١٢يعرض خصائص الملف
 .١٣يغير أسماء الملفات والمجلدات والفھارس الفرعية
 .١٤ينسخ ملفات إلى القرص المرن
 .١٥ينسخ ملفات من فھرس إلى فھرس
 .١٦يحذف ملفات من جھاز الكمبيوتر
 .١٧يفتح ملفات محفوظة مسبقا
 .١٨ينسخ ملفات من فھرس ألخر
 .١٩يبحث عن ملفات
 .٢٠يفتح أكثر من برنامج في نفس الوقت
 .٢١يتنقل بين البرامج المفتوحة
 .٢٢يتدرب على وضع األصابع على لوحة المفاتيح
 .٢٣يفتح بعض ملفات الوسائط الستخدامھا في دروس العلوم
 .٢٤إظھار وإخفاء المجلدات بطرق مختلفة
 .٢٥يستخدم أزرار لوحة المفاتيح االستخدام السليم حسب وظيفة كل منھا
المھارة الرئيسة الثانية  :يلم إمكانات برامج معالجة النصوص والنشر االلكتروني
ويستخدمھا في إعداد الدروس والرسومات واالمتحانات المطبوعة وااللكترونية
الستخدامھا إثناء اإلعداد لدروس العلوم
يفتح برنامج الورد بأكثر من طريقة
.١
ينشىء ملفا جديدا لكتابة درس في العلوم
.٢
يحرر عدة سطور في ملف خاص بتخطيط درس في العلوم
.٣
يحفظ الملف ويسميه
.٤
يصحح أخطار التحرير ويعيد الحفظ
.٥
يغير نوع وحجم الخط
.٦
يضيف عدة سطور جديدة
.٧
يستخدم أداة التدقيق االمالئى
.٨
ينسق الھوامش ويرقم الصفحات
.٩
 .١٠يدرج جدول ويدرج صورة الستخدامھا في التخطيط لدرس نموذجي في العلوم
 .١١يصمم رسم وينسق ألوانه ال استخدامه أثناء التخطيط لدرس نموذجي في العلوم
 .١٢ينقل نصوصا أو صورا أو جداول من ملف ألخر بالطرق المختلفة

٣٧٨

درجة األداء
٣

٢

١

٠

بطاقة مالحظة مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

م

المھارة

 .١٣إظھار وإخفاء بعض األدوات في شريط التنسيق بطرق مختلفة
 .١٤ينقل صور ونصوصا وجداول من ملف ألخر بالطرق المختلفة
 .١٥يغير نوع عرض الصفحة بما يتالءم والغرض منھا
 .١٦إجراء عمليات التراجع والتكرار
 .١٧يجھز الملف للطباعة والتحكم في إعدادات الطابعة
 .١٨يغير لون الكتابة حسب موضوع الدرس
 .١٩يدرج إشكال ورسومات أساسية ويتحكم في خصائصھا للتخطيط لدروس في العلوم
 .٢٠يدرج قائمة بريد الكتروني
المھارة الرئيسة الثالثة  :يلم بإمكانات برامج الجداول االلكترونية ويستخدمھا في
إعداد الدروس والتدريبات وبنوك األسئلة واستخالص نتائج تقدم الطالب في دروس
العلوم والتقويم االلكتروني
ينشىء جدول جديدا في برنامج الجداول االلكترونية إلدخال بيانات لملفات التقويم
.١
االلكتروني في العلوم
يسمى رؤوس األعمدة
.٢
يسمى عدة صفوف
.٣
يحرر بيانات عددية في الخاليا
.٤
يكتب معادلة لمعالجة بيانات مجموعة من الخاليا لنتائج الطالب في اختبار في
.٥
العلوم
يحول مجموعة من البيانات إلى رسوم بيانية
.٦
يحمى ورقة عمل وبعض الخاليا خاصة بنتائج الطالب في التقويم االلكتروني في
.٧
العلوم
يعيد تسمية أوراق العمل المفتوحة
.٨
إدخال بعض البيانات يدويا أو جلبھا من ملفات سبق تخزينھا إلنشاء ملفات للتقويم
.٩
االلكتروني للطالب
 .١٠يتعامل مع الرسوم البيانية بكافة تنسيقاتھا والتعديل عليھا
 .١١إجراء عمليات النسخ والقص واللصق من خلية ألخرى بطرق مختلفة
 .١٢إعداد )صفحة-رأس وتذيل الصفحة ( وكتابة بيانات عليھا
 .١٣تعيين فواصل الصفحات والتحكم بھا
 .١٤دمج الخاليا وإعادة تقسيمھا
 .١٥تنسيق النصوص المكتوبة بالخاليا وإجراء التعديالت المختلفة عليھا
 .١٦طباعة أوراق عمل محددة وتحديد خصائص الطابعة
المھارة الرئيسة الرابعة  :تصميم وتنفيذ العروض التقديمية المتنوعة في ضوء
التسھيالت التي توفرھا البرامج وأھداف العمل لخدمة التخصص العلمي واستخدامھا
أثناء تنفيذ وتخطيط وتقويم دروس العلوم
يفتح برنامج العروض التقديمية بطرق مختلفة
.١
استخدام القوالب الجاھزة والعروض التقديمية الفارغة
.٢
يفتح تطبيقا لعرض تقديمي لدرس في العلوم ) محفوظ مسبقا (
.٣
يتقن مھارات استخدام العرض التقديمى الجاھز ويفتح أكثر من عرض في نفس
.٤
الوقت الستخدامھا فى جلب معلومات مسبقة لدروس في العلوم سبق شرحھا
ينسخ بيانات من عرض تقديمي لعرض أخر
.٥
يجرى بعض التعديالت على العرض بما يناسب وطبيعة االستخدام لدرس العلوم
.٦
يغير خلفيات الشرائح بطرق مختلفة )صورة-لون-لونين-مزيج-نسيجي(
.٧
يحفظ العرض التقديمى بأكثر من صيغة
.٨
يفتح أكثر من عرض تقديمي في آن واحد
.٩
 .١٠يتعامل مع القوائم المختلفة للبرنامج وأوامرھا الفرعية
 .١١يستخدم البرنامج ومؤثراته في التمھيد لدرس في العلوم
٣٧٩
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 .١٢ينشىء عرضا تقديما بسيط في مجال تخصصه)علوم(
 .١٣ينفذ عمليات اإلضافة والحذف للنصوص والصور بطرق مختلفة
 .١٤يعيد ترتيب الشرائح وفق التصميم الذي يرغبه )قص-نسخ-لصق(
 .١٥يجرى تعديالت في التصميم وفق رغبته)تغير ألوان –تعديل أماكن صور (
 .١٦يستطيع تصميم وتنفيذ الرسوم والتخطيطات التي تخدم تخصص العلوم
يضيف بعض التأثيرات على الشرائح المصممة الستخدامھا أثناء العرض العملي
.١٧
لدرس في العلوم
 .١٨ينشىء مجموعة متنوعة من التخطيطات )اإلشكال التخطيطية المختلفة (
 .١٩يتمكن من جلب نصوص وصور من ملفات أخرى مختلفة المصدر
يعيد تنسيق عرض الشرائح حسب حاجاته أثناء العرض العملي لدرس نموذجي
.٢٠
في العلوم
 .٢١ينشىء تعدادا رقمي ونقطي ويتحكم في خصائصه داخل الشريحة
يستطيع إنشاء ارتباط تشعبي واستخدامه في تقديم مثيرات مختلفة أثناء تقويم
.٢٢
تدريس العلوم
يستخدم المؤثرات اإلضافية للعروض التقدمية مثل الحركة واالنتقالية أثناء عرض
.٢٣
دروس العلوم
يتحكم في تتابع عرض المعلومات الموجودة بالشريحة حسب تسلسلھا في العرض
.٢٤
العملي
 .٢٥يعرض الشرائح التعليمية وينھى العرض بطرق مختلفة
المھارة الرئيسة الخامسة  :إكساب المتدرب المھارات األساسية لتحديد وتنقيح
ومعالجة الصور وإضافة المؤثرات والتأثيرات عليھا الستخدامھا فى التخطيط لدروس
العلوم
يتعامل مع قوائم برنامج معالجة الصور ) (photo shop
.١
يتعامل مع أدوات صندوق األدوات بطريقة سليمة
.٢
يضبط درجة جودة الصورة
.٣
يحفظ الصور في الجھاز بصورة سليمة
.٤
يقوم بعمليات التحديد لإلشكال الحرة
.٥
يتعامل مع عالمات التحديد لإلشكال الھندسية المتصلة
.٦
يقوم بعمليات التحديد المبنية على أساس اللون color selection
.٧
يعدل نطاق درجات اللون في الصورة
.٨
يصحح توازن األلوان في الصورة
.٩
 .١٠يقوم بعمليات النسخ واللصق والقص بصورة سليمة
 .١١يصحح ويستبدل األلوان
 .١٢يصحح التباينات والوضوح لمناطق محددة بالصورة
 .١٣يضبط جودة الصورة
 .١٤يصحح أجزاء الصورة
 .١٥يتعامل مع الشفافيات بصورة سليمة
 .١٦ينتج صور بمقاسات مختلفة
 .١٧يقوم بعمل رتوش مرغوبة على الصورة
 .١٨يتعامل مع الطبقات layers
 .١٩يستطيع تطبيق أعمال الفالتر
 .٢٠يحفظ الملفات بصيغ مختلفة
المھارة الرئيسة السادسة  :يلم المعلم بأنواع الشبكات ويستخدم االنترنت وأدواتھا
لجمع وعرض المعلومات وللتدريس والبحث العلمي لجمع المعلومات وتشغيل ملفات
الوسائط الخاصة بمادة العلوم
استخدام الطرق المختلفة للدخول لالنترنت
.١
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فتح صفحات ويب معينة أو صفحات مفضلة لموسوعات تخصصية في مادة
.٢
العلوم
إضافة صفحات جديد لقائمة التفضيل
.٣
طباعة صفحات الويب أو الصور الخاصة بمادة العوم
.٤
حفظ ملفات الويب بطرق مختلفة ال ستخدام معوماته في تخطيط دروس العلوم
.٥
تصفح أكثر من موقع مفتوح في نفس الوقت
.٦
يغير اإلعدادات األساسية للصفحة ) قوائم التنسيق-عرض الصفحة-األدوات
.٧
اإلضافية(
استخدام محركات البحث المختلفة للوصول إلى المعلومات المطلوبة )Google-
.٨
( yahoo-vista
تشغيل احتياطات األمان أثناء الدخول لالنترنت
.٩
 .١٠إيقاف عرض الرسومات والصور أثناء تشغيل المتصفح للتجول بسرعة
 .١١تغيير الصفحة الرئيسة للمتصفح
 .١٢تخصيص البحث وتحديد نطاقه لجمع معلومات تخصصية لمادة العلوم
 .١٣التعامل مع صفحة االنترنت باستخدام لوحة المفاتيح
 .١٤فتح صفحة االنترنت بطرق مختلفة واستعراض تعليمات )htmlنسخة مخبأة(
 .١٥يفتح احد البرامج الخاصة بالبريد االلكتروني
 .١٦ينشىء لنفسه عنوانا بريديا الكترونيا
 .١٧ينشر رسالة عبر البريد االلكتروني ألحد المتخصصين في مجال تدريس العلوم
 .١٨يفتح مجلد البريد االلكتروني
 .١٩إرسال ملفات مختلفة بالبريد االلكتروني لتبادل المعلومات في مجال التخصص
 .٢٠يفتح احد رسائل البريد االلكتروني ويحفظھا على الجھاز الخاص به
المھارة الرئيسة السابعة  :تشغيل الوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية في
التعليم والتعلم في دروس العلوم
 :تشغيل برامج الوسائط المتعددة بأنواعھا ) برامج الصور-برامج الفيديو-برامج
البرمجة-برامج التأليف(
تشغيل ملحقات الكمبيوتر في إدخال النصوص والصور والصوت والفيديو
ينتج عرضا تقديميا متعدد الوسائط وفقا خطة الدرس
يحفظ ملفات الصوت والفيديو والنصوص بطرق مختلفة
المھارة الرئيسة الثامنة  :يتمكن الطالب المعلم من تشغيل واستخدام األجھزة التعليمية
وتصميم الوسائل التعليمية المناسبة لكل جھاز حسب طبيعة مادة العلوم والطالب
المستھدفين واستخدامھا في تدريس مادة العلوم
يراعى االحتياطات العامة لتشغيل األجھزة التعليمية بالصورة السليمة
.١
مراعاة المادة التعليمية وجھاز العرض المناسب لكل مادة
.٢
يبثث الجھاز ومالحقاته بصورة صحيحة
.٣
يعد الجھاز للتشغيل وبدء العرض
.٤
يقوم بتشغيل الجھاز والتأكد من صالحيته قبل بدء العرض
.٥
يضع الشرائح بالطريقة السليمة داخل جھاز عرض الشرائح الفيلمية
.٦
ترتيب عرض الشرائح بما يتناسب وخطوات السير في الدرس بطريقة فعالة
.٧
يستخدم أجھزة العرض العلوي لعرض اللوح والتعليق عليھا بطريقة فعالة
.٨
يقوم بتوصيل كابالت جھاز العارض المتعدد ) visual (presenterبالطريقة
.٩
السليمة حسب الغرض من االستخدام
استخدام جھاز العارض المتعدد بإمكاناته المختلفة في عرض وسيلة عن درس في
.١٠
العلوم
 .١١التعرف على األجزاء الرئيسة لجھاز العارض المتعدد وأوضاع العرض المختلفة
 .١٢استخدام جھاز الفيديو برجيكتور وضبط توصيالته الداخلية والخارجية
٣٨١
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بطاقة مالحظة مھارات التدريس االلكترونية فى العلوم

م
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣

المھارة
استخدام جھاز العرض السينمائي والتعرف على مكوناته الرئيسية
استخدام جھاز عرض الصور المعتمة ألغراض مختلفة )المعتم والشفاف (
التنسيق بين الوسيلة موضع العرض وطريقة التدريس المستخدمة
استخدام الوسائل واألجھزة التعليمية أثناء التمھيد للدرس وكذا اثناءعرض الدرس
يضع المادة التعليمية الخاصة بكل جھاز وضع العرض العملي الصحيح
عرض الصور والشفافيات والمجسمات باستخدام جھاز سطح المكتب بصورة
سليمة
تحديد نطاق عرض السبورة الذكية وتفعيل أدواتھا
استخدام السبورة الذكية لتقديم عرض لدرس نموذجي في العلوم
استخدام كاميرا تصوير الفيديو بأنواعھا إلنتاج صور تعليمية في التخصص
تشغيل المجھر االلكتروني وعرض عينات لدرس نموذجي في العلوم
يصمم وسائل تعليمية سمعية وبصرية تناسب المادة العلمية وطبيعة المتعلم
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معايير معلم العلوم

المعايير القومية للتعليم فى مصر)مؤشرات الجودة (
المستويات العامة للبرنامج والمحتوى
األساس الفكري لمشروع المعايير القومية )الجودة الشاملة(
 (١التزام المعايير بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بالتعليم
 (٢إحداث تحول تعليميي يرتقى بقدرة المجتمع على المشاركة وغرس مقومات المواطنة الصالحة
 (٣تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع النظم المعقدة والتكنولوجيا
المتقدمة  ،والمنافسة فى عالم متغير .
 (٤مواكبة التطورات الحديثة فى عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة والتكنولوجيا  ،وعلى تعدد مصادر
التعلم وتنمية المھارات الالزمة للتعامل مع مجتمع المعرفة
 (٥مساھمة المعايير فى توفير مناخ يكفل حق التعليم المتميز لجميع التالميذ والتنمية المھنية المستدامة
للممارسين التربويين
 (٦اعتماد المعايير على مقاربة تعليمية مبتكرة تعزز نموذج التعلم النشط ذاتي التوجيه
 (٧تعزز المعايير المتعلم على توظيف المعرفة ودعم قيم اإلنتاج
 (٨تساعد المعايير قدرة األنساق التربوية على التجدد والتطوير المستمر
 (٩تحقق المعايير االلتزام بالتميز فى التعلم والقدرة على المتابعة والتقويم
 (١٠تساھم فى بناء قاعدة معرفية لدى المتعلم تتسم بالتكامل والفاعلية
خصائص المعايير القومية للتعليم
 .١شاملة حيث تتناول الجوانب المختلفة المتداخلة للعملية التعليمية والتربوية والسلوكية وتحقق مبدأ الجودة
الشاملة
 .٢تتسم بالموضوعية والبعد عن التحيز
 .٣المرونة من حيث إمكانية التطبيق على قطاعات ومؤسسات مختلفة
 .٤االستمرارية والتطور والقابلية للتعديل وفقا للتطور التكنولوجي والعلمي
ومن الجدير بالذكر ما أكدت عليه لجنة المعايير من إنشاء أكاديمية للتنمية المھنية professional
 academy for teacherويكون من أھدافھا
 .١مسؤولية االرتقاء بالعاملين فى مجال التربية والتعليم وتوفير الفرص واآلليات الالزمة لذلك
 .٢تفعيل المعايير القومية للتعليم
 .٣تقييم برامج إعداد المعلم وغيره من العاملين وإجازتھا في ضوء متطلبات المعايير القومية
 .٤منح إجازة التدريس للمعلمين الجدد مع تجديدھا فى ضوء تحقيقھم للمتطلبات الالزمة
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 .٥اعتماد الجھات التي تقدم برامج تدريبية وتعليمية للمعلمين وفقا لشروط الجودة المعلنة من قبل األكاديمية
وبما يحقق المعايير القومية
إعادة ھيكلة كليات التربية
تستدعى معايير الجودة الشاملة إعادة ھيكلة كليات التربية بوصفھا مؤسسات اإلعداد األول للمعلم قبل الخدمة
وتعنى إعادة الھيكلة تحقيق ما يلي :
 .١إعادة تنظيم األقسام التربوية والتخصصية بحيث تسھم فى تطوير إعداد المعلم القادر على تھيئة الفرص
التربوية للتالميذ للوصول إلى المعايير القومية .
 .٢إنشاء تخصصات نوعية جديدة تعكس االحتياجات والمھارات المطلوبة من المعلم فى ضوء التطورات
الحادثة فى التعليم قبل الجامعي
 .٣تطوير برامج إعداد المعلم فى ضوء المعايير القومية للتعليم )معايير الجودة الشاملة ( :
 .٤تطابق محتوياتھا وعملياتھا معايير أداء المعلم التي تنص عليھا وثيقة المعايير القومية والتى تضم
مجاالت التخطيط والتدريس والتعلم وإدارة الفصل والتقويم بحيث يستطيع الخريج أن يحقق الحد األدنى
المقبول الذى ينص عليه المعايير ومؤشراتھا وقواعد التقدير المتدرج .
 .٥تترجم التصور المعاصر للمعلم
 .٦تمكن الطالب المعلم من بنية وطبيعة مادة التخصص التي سيضطلع بتدريسھا فى المستقبل
 .٧تركز على النواحي التربوية التي تمكن الطالب المعلم من تكوين بنية معرفية وأساس نظري واكتساب
الجوانب المھارية التي تتسق مع ھذه البنية الفكرية وان يستوعب ما تسفر عنه البحوث العلمية وتطبيقاتھا فى
مجال التعليم والتعلم .
 .٨تزيد جرعة الثقافة العامة فى ضوء العولمة والتقدم المعرفي والثورة التكنولوجية وفھم الثقافات األخرى .
 .٩تكسب الطالب المعلم مھارات التفكير األساسية ومھارات التطبيق الفعلي والعملي لألفكار والنظريات بحيث
تزدادا قدرته على تعلم التفكير .
 .١٠وال بد أن تعكس برامج إعداد المعلم وتكوينه واالستمرار فى تدريبه وتنميته المھنية معتقدات تربوية
تضمن مستوى رفيع األداء  ،وان يتسلح المعلم بقدرات تمكنه من تحقيق أھداف التعليم وان يستطيع توظيف
ما تسفر عنه البحوث العلمية فى المجال التربوي فى عمله داخل حجرات الدراسة وخارجھا  .كما انه ال بد من
تطوير برامج إعداد المعلم فى كليات التربية وتطوير البرامج التدريبية للمعلم وأساليب تقيمه فى أثناء الخدمة
وفق معايير قومية .
ولوضع معايير إلعداد المعلم تم انتقاء عدد من المجاالت مع وضع معايير لكل مجال وكذلك عدد من المؤشرات
لكل معيار
المجال األول التخطيط
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المعيار األول  :تحديد االحتياجات التعليمية للتالميذ
المؤشرات :
 يصمم المعلم أنشطة استكشافية متنوعة لتحديد االحتياجات
 يستخدم أساليب متنوعة لرصد وفھم مستويات التالميذ التحصيلية
 يشجع التالميذ على التأمل
 يستخدم الحوار كوسيلة مھمة للتعرف على خبرات واحتياجات التالميذ
 يشرك التالميذ فى وضع أھداف خطة التعليم
المعيار الثاني  :التخطيط ألھداف كبرى وليس لمعلومات تفصيلية .
المؤشرات
 يبحث عن مادة التعليم بشكل تكاملي وموسع لوضع خطة
 يشجع التالميذ على البحث واالستقصاء
 يضع أھداف تعليمية تنمى التفكير بأنواعه
 يرتب موضوعات المقرر ويختار طرق التدريس المالئمة
المعيار الثالث  :تصميم األنشطة التعليمية المالئمة
المؤشرات :
 يصمم الوحدات التعليمية والدروس فى ضوء األھداف البعيدة لتعلم التالميذ
 يخطط للتدريس بناء على معلوماته عن الموضوع الدراسي وعن التالميذ
 يصمم أنشطة تساعد التالميذ على االستقالل الذاتي
 يصمم أنشطة تعليمية تتيح استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة مثل تعلم األقران والتعلم التعاوني
المجال الثاني  :استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل
المعيار األول  :استخدام استراتيجيات تعليمية استجابة لحاجات التالميذ
المؤشرات:
 يشرك التالميذ فى خبرات تعليمية متنوعة تتماشى وأساليبھم فى التعلم
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لتقديم مفاھيم المادة الدراسية
 يطرح أسئلة مفتوحة ومتشعبة
 يستخدم التكنولوجيا لتحسين تعلم التالميذ
المعيار الثاني  :تيسير خبرات التعلم الفعال
المؤشرات
 يوفر المعلم فرص التعلم المستقل والتعاوني في حجرات الدراسة
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 يشجع التفاعالت االيجابية بين جميع التالميذ ويدعم تعاونھم
 يقسم التالميذ إلى مجموعات تعليمية فعالة
 يساعد التالميذ فى اتخاذ القرارات وحسن استغالل المواد التعليمية من خالل أنشطة التعلم
المعيار الثالث  :إشراك التالميذ فى حل المشكالت والتفكير الناقد واالبداعى
المؤشرات
 يشجع التالميذ على تطبيق ما يتعلمونه فى المواقف التعليمية الحياتية
 يشجع التالميذ على الفضول العلمي
 يساعد جميع التالميذ فى االستقصاء الناقد
 يشجع التالميذ على طرح األسئلة
 يساعد التالميذ على التأمل فى كيفية تعلمھم
المعيار الرابع  :توفير مناخ ميسر للعدالة
المؤشرات
 يساعد المعلم التالميذ على أن يحترموا اآلخرين
 يؤكد على المساواة
 يشجع إنجازات جميع التالميذ وإسھاماتھم
 يعالج األنماط السلوكية غير المناسبة
المعيار الخامس  :االستخدام الفعال ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعلمين
المؤشرات
 ينظم بيئة التعليم والتعلم الفيزيقية
 يستخدم بكفاءة األدوات والتجھيزات المتاحة داخل الفصل
 يصمم معينات سمعية وبصرية مناسبة للبيئة والدرس والمتعلمين
 المعيار السادس :إدارة وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت الضائع
 يحقق المعلم أھداف الدرس من خالل الزمن المخصص له
 يستخدم أساليب لفظية وغير لفظية لجذب انتباه التالميذ
 يراعى المرونة عند تنفيذ مراحل الدرس
المجال الثالث  :المادة العلمية
المعيار األول  :التمكن من بنية المادة العلمية وفھم طبيعتھا
المؤشرات
 يوظف مادته العلمية فى أنشطة تعليمية
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 يحلل بنية المادة التعليمية
 يستخدم مصطلحات المادة العلمية بطريقة صحيحة
 يوضح المفاھيم الرئيسية لمادته العلمية
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لشرح مفاھيم المادة الدراسية ومھارتھا
المعيار الثاني  :التمكن من طرق البحث فى المادة العلمية
المؤشرات
 يتابع أحدث التطورات فى مادته العلمية
 يستخدم مصادر التعلم واألساليب التكنولوجية المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف ويشجع
التالميذ على استخدامھا
 يستخدم المالحظة المنظمة في فھم الظواھر المرتبطة بالموقف التعليمى والمجتمع المحيط به
 يوجه التالميذ فى حل مشكالتھم باألسلوب العلمي
 يطرح األسئلة المفتاحية بظاھرة ما
المعيار الثالث  :تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد األخرى
المؤشرات
 يربط بين مفاھيم مادته والمواد األخرى
 يوضح العالقة بين موضوعات مادته وموضوعات المواد األخرى
 يستخدم مبادىء مادته فى حل مشكالت تنتمى إلى مواد دراسية أخرى
المعيار الرابع  :القدرة على إنتاج المعرفة
المؤشرات
 يصنف البيانات والمعلومات إلى فئات متجانسة
 يحلل المعلومات المتاحة ويدرب التالميذ على ذلك
 يؤلف بين األجزاء غير المترابطة فى كل ذي معنى
 يستنج معارف جديدة من معلومات متاحة لديه
 يفكر بمرونة ويتقبل التجديد
 يشجع التالميذ على نقد المألوف
المجال الرابع :مجال التقويم
المعيار األول  :التقويم الذاتي
المؤشرات
 يدس ويتأمل باستمرار فى أثار أفعاله وقراراته
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 يستخدم أساليب وأدوات مختلفة لتقييم أدائه
 يشجع التالميذ على تقييم ذاتھم وبعضھم البعض
المعيار الثاني  :تقويم التالميذ
المؤشرات
 يصمم أدوات متنوعة ومبتكرة للتقويم
 يستخدم أساليب التقويم األصيل
 يشخص نقاط القوة ونقاط الضعف لدى التالميذ
 يصمم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجھة ضعف التالميذ
المجال الخامس  :مھنية المعلم
المعيار األول  :أخالقيات المھنة
المؤشرات
 يبنى الثقة بينه وبين التالميذ
 يوجه التالميذ ويعاونھم فى حل مشكالتھم الشخصية
 يحترم شخصية التالميذ
 يلتزم بقواعد العمل السائدة فى مدرسته
 يحترم االمكانات والموارد المتاحة
 يھتم بمظھره دون مبالغة
المعيار الثاني  :التنمية المھنية
المؤشرات :
 يتأمل ويقيم أفعاله وممارسته لالرتقاء بأدائه
 يواكب ما يستجد فى النظريات والممارسات التربوية فى مادة تخصصه
 يتبادل الخبرات مع زمالئه
 ينمى معلوماته فى مجاالت علمية وثقافية عامة )المعايير القومية للتعليم (٢٠٠٣

المسويات المعيارية)مشروع تطوير كليا التربية (٢٠٠٥
مواصفات المعلم المتخرج فى كليات التربية
أوال  :مجال التخصص
المعيار األول  :يفھم المعلم المؤھل من الكلية نظام تخصصه العلمي من حيث أھدافه وبنيته ومحتواه
المؤشرات
٣٩٠
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 يحدد أھداف المادة العلمية التي تخصص فيھا
 يتمكن من المادة العلمية مفاھيم ومصطلحات ومحتوى ويستخدمھا استخداما سليما
 يعرف البنية األساسية للمادة العلمية وطبيعتھا ويستطيع عرضھا لآلخرين
 يعرف ويتمكن من تعليم محتوى المادة العلمية
 يصنف بيانات المادة العلمية والمعلومات المرتبطة بھا إلى وحدات متجانسة
المعيار الثاني  :يتمكن المعلم من البحث فى مجال المادة العلمية
المؤشرات
 يستخدم المصادر العلمية المختلفة لمادة تخصصه
 يعرف المداخل المفتاحية لمكونات المادة العلمية
 بتابع أحدث التطورات فى المادة العلمية
 يعرف مناھج البحث فى تخصصه العلمي ويستخدمھا
 يحلل المعارف المتصلة بالمادة العلمية ويمكنه تدريب اآلخرين عليھا
 يستنتج معلومات جديدة من اطالعه وبحثه وتحليله للمادة العلمية
المعيار الثالث  :يتمكن المعلم من تحقيق التكامل بين المادة العلمية تخصصه والمواد األخرى .
المؤشرات
 يستخدم مفاھيم المادة ومحتواھا فى حل مشكالت مواد أخرى
 يوظف المادة العلمية لمجاالت تخصصية أخرى
 يفھم العالقات المتداخلة مع المواد األخرى
ثانيا :مجال التدريس
المعيار األول  :يخطط المعلم لتدريس المادة العلمية
المؤشرات
 يضع أھدافا تعليمية لمادته تتفق مع ظروف البيئة ومستوى التالميذ
 يحدد االحتياجات التعليمية للمتعلمين
 يصمم برامج تعليمية تحقق األھداف الموضوعة
 يحسن توزيع الوقت المتاح للتعلم
 يحرص على تحقيق أھداف المادة من خالل الزمن المتاح
المعيار الثاني  :يعرف المعلم االستراتيجيات الفعالة للتعليم والتعلم ويحسن استخدامھا بما ييسر تعلم التالميذ
بفعالية
المؤشرات
٣٩١
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 ينوع الخبرات التعليمية واستراتيجيات تعليمھا بما يناسب امكانات التالميذ
 يشرك تالميذه فى عملية التعلم
 يشجع التالميذ على توظيف ما تعلموه فى مواقف حياتية
 يستخدم الحوار وسيلة للتواصل
 ينمى التفكير الناقد وطرق حل المشكالت من خالل ما يقدم فى المادة العلمية
 يوفر فرص التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة
 يدرب التالميذ على صنع القرارات
 ينظم حجرة الدراسة لمساعدة التالميذ على التفاعل
 يدرب التالميذ على تحليل المعلومات وتصنيف البيانات
 ينوع من استراتيجيات تحفيز التالميذ لزيادة دافعيتھم
المعيار الثالث  :يتمكن المعلم من تصميم األنشطة التعليمية وإشراك تالميذه فى التخطيط والتنفيذ والتقويم
المؤشرات
 يصمم األنشطة التعليمية المرتبطة بالمادة والتي تشبع حاجات التالميذ
 يصمم أنشطة تستثير التالميذ على التفكير واالبتكار
 يشرك التالميذ فى تصميم األنشطة التعليمية
 يشترك مع زمالئه فى تصميم أنشطة تربوية متنوعة تحقق التكامل بين المواد وتشبع حاجات التالميذ
 يھتم بتنمية قدرات التالميذ فى اكتشاف البيئة والعالم
 يوجه ويشرف على تنفيذ األنشطة المصصمة على أسس تعاونية
 يحرص على تقويم األنشطة
المعيار الرابع  :يتمكن المعلم من تصميم الوسائل التعليمية والبرامج )التكنولوجيا (
المؤشرات
 يحلل المادة العلمية ويحدد التكنولوجيا التعليمية المالئمة
 يصمم وسائل تعليمية سمعية وبصرية تناسب المادة العلمية وطبيعة المتعلم
 يشرك التالميذ فى إنتاج الوسائل التعليمية
 يستخدم الخامات المتاحة فى البيئة فى تصميم وإنتاج التكنولوجيا التعليمية
 يستخدم االمكانات المادية والتجھيزات المتاحة بالمدرسة بفاعلية
 يستخدم الوسائل التعليمية التكنولوجية فى تدريسه بطريقة فعالة
 يحافظ على التكنولوجيا التعليمية المتوفرة بالمدرسة
 يتمكن من صيانة األجھزة والمعدات وغيرھا من وسائل متاحة
٣٩٢
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 يبث لدى تالميذه أھمية المحافظة على األجھزة والمعدات والمواد التعليمية .
المعيار الخامس  :يفھم المعلم الھدف من التقويم كمدخل لتحسين التعليم ويتمكن من تطبيقه واستخدام أدواته
المؤشرات
 يحرص على تقويم جميع أعمال تالميذه
 ينوع من أساليب التقويم
 يقوم نفسه تقويما ذاتيا
 يشخص نواحى القوة والضعف فى نفسه
 يضع أنشطة تعليمية لعالج نقاط الضعف عند التالميذ
 يبتكر أدوات غير تقليدية لتقويم تقدم التالميذ
ثالثا :مجال إدارة المدرسة وبيئة التعليم والتعلم
المعيار األول:يشترك مع إدارة المدرسة وزمالئه فى التخطيط المدرسي وصنع القرارات
المؤشرات
 يفھم التشريعات التي تحكم العمل المدرسي وإدارة المدرسة والفصل
 يتحاور مع المدير والمعلمين فى رسم سياسات المدرسة
 يستخدم قواعد البيانات والمعلومات داخل المدرسة لخدمة العملية التعليمية
 يوظف مصادر المعلومات المتاحة لخدمة العملية التعليمية
 يتمكن من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال إدارة المدرسة
 يسھم فى التخطيط لألنشطة المدرسية
 يعرق رؤية المدرسة ورسالتھا ويخطط األنشطة والممارسات التعليمية التي تحققھا
المعيار الثاني  :يحسن إدارة بيئة التعلم وقيادتھا بما يعم من التعلم
المؤشرات
 يھتم بالتعلم التعاوني التشاركى والجماعي
 يستخدم االتصال الفعال يحسن إدارة الوقت واستغالله
 يبتعد عن االنفعال
رابعا :مجال الثقافة العامة وربط المدرسة بالمجتمع
المعيار األول  :يتمكن المعلم من التحدث والتعبير والكتابة بلغته العربية وإحدى اللغات األجنبية
المؤشرات يعبر بكفاءة عن مصطلحات مادته ومفاھيمھا األساسية
المعيار الثاني  :يلم المعلم بالثقافة العربية وقضايا المجتمع المصري والعربي
المؤشرات :يھتم بالثقافة على معظم المستويات وربط ذلك بالمادة موضوع التخصص
٣٩٣
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خامسا :مجال مھنة التعليم
المعيار األول  :يعي المعلم أن التعليم مھنة لھا وضعھا المتميز فى بناء البشر والتنمية المستدامة
المؤشرات
 يدرس أصول المھن ويحلل مدى توافرھا فى مھنة التعليم
 يفتخر بانتمائه إلى مھنة التعليم
 يدرك دور مھنة التعليم فى تحقيق التقدم وبناء األمن القومي
 يدرك أن التعليم عملية اجتماعية
 يسعى إلى تنمية استعدادات التالميذ
 ينمى نفسه تنمية ذاتية فى أثناء دراسته وبعد تخرجه
 يحرص على تطبيق ما يتعلمه خالل التدريب الميداني
 يسھم فى برامج التنمية المھنية داخل المدرسة وخارجھا

المعيار الثاني  :يلتزم بآداب وأخالقيات مھنة التعليم
المؤشرات
 يعرف المعلم التنظيم العام للمھنة
 يحرص على المظھر العام
 يحرص على أداء واجباته

معلم العلوم
المعايير العامة
المعيار األول  :يفھم االستقصاء العلمي وإجراءاته وكون العلوم كمجال لالستقصاء
مؤشرات المعرفة  :يفھم أھداف ومتطلبات وأدوات البحث العلمي ومداخله المختلفة
مؤشرات األداء  :يخطط ويجرى األبحاث العلمية مستخدما األدوات التكنولوجية والمناھج اإلحصائية في تفسير
وتحليل النتائج
المعيار الثاني :يستوعب مفاھيم ومبادئ وعمليات التصميم التكنولوجي
مؤشرات المعرفة  :يستوعب إمكانيات وحدود وتطبيقات التكنولوجيا والتصميم التكنولوجي
مؤشرات األداء :
 يحدد مشكالت واحتياجات العالم الواقعي واقتراح حلول لھا عن طريق التخطيط التكنولوجي
٣٩٤
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 االرتقاء باستيعاب المفاھيم النظرية والربط بينھا وبين التطبيق المعملي .
المعيار الثالث  :يفھم ويطبق المفاھيم التي تصف تفاعل الكائنات الحية مع بعضھا البعض ومع بيئتھا
مؤشرات المعرفة  :يفھم االستراتيجيات التي تتخذھا الكائنات الحية للحصول على متطلبات الحياة
مؤشرات األداء :
 يصف العوامل التي تؤثر على االتزان داخل النظام الحيوي والعالقات المتبادلة داخله
 يحلل تأثير تفاعل اإلنسان مع البيئة على االتزان البيئي ويقيم ھذا التفاعل بشقيه االيجابي والسلبي

المعيار الرابع  :يفھم طبيعة وخصائص الطاقة بأشكالھا المختلفة
مؤشرات المعرفة :
 يفھم المادة ويصنعھا فى ضوء خصائصھا
 يحدد الصفات العامة النواع الطاقات
مؤشرات األداء
 يحلل خصائص المادة من حيث تركيبھا الكيميائي وغيره
 يحلل التفاعالت المختلفة للمواد
المعيار الخامس  :يفھم ويطبق مفاھيم القوة والحركة ويفسر مبادئھا
مؤشرات المعرفة
 يستوعب المفاھيم والعالقات المتبادلة بين الزمن والسرعة والعجلة
 يفھم طبيعة وخصائص الطاقة المغناطيسية والموجات الميكانيكية والكھرومغناطيسية
مؤشرات األداء
 يصف تأثيرات القوة الجاذبية والقوة الكھرومغناطيسية والقوة النووية فى مواقف الحياة المختلفة
المعيار السادس  :يفھم الطبيعة الديناميكية لكوكب األرض
مؤشرات المعرفة :
 يفھم بنية وتركيب الغالف الجوى اليابس الماء وانتقال الطاقة الموجودة داخل ھذه األنظمة على سطح
األرض
 يعرف التراكيب الجيولوجية الناتجة من العمليات الداخلية لألرض بمضي الزمن
مؤشرات األداء
: يحلل ويفس العمليات والقوى الديناميكية المؤثرة فى أنظمة الغالف الجوى اليابس الماء
 يقيم النظريات العلمية الخاصة بنشأة وتاريخ كوكب األرض وتفسيرھا للنظم الحياتية المعاصرة
٣٩٥
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المعيار السابع  :يستوعب ويطبق المفاھيم التي تفسر بنية وتركيب الكون وموقع األرض منه
مؤشرات المعرفة
 يفھم الخصائص الطبيعية والديناميكية للنظام الشمسي
 يستوعب النظريات العلمية التي تتناول نشأة الكون
مؤشرات األداء
يقارن بين العمليات التي تتم داخل المجرات محدد خصائصھا الكيماوية والفيزيائية
المعيار الثامن  :يفھم ويطبق ممارسات العلوم وتضميناتھا فى األطر التاريخية والمعاصرة
مؤشرات المعرفة
 : يفھم طبيعة العلم بسماته المختلفة
 يستوعب تعريفات القوانين والنظريات والمبادئ والتطورات التاريخية والمعاصرة التي مرو بھا وسبل
اختيارھا
مؤشرات األداء  :يبحث نمازج التفكير والمھارات اإلبداعية في إطار البحث العلمي والتحديث التكنولوجي
المعيار التاسع  :يفھم التفاعل القائم بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
مؤشرات المعرفة :
 يفھم تأثير العلم والتكنولوجيا على الحياة اليومية
 يفھم تكامل جميع فروع العلوم معا والعالقات القائمة بينھما وبين العلوم االجتماعية
مؤشرات األداء :
 يبحث المشكالت المختلفة من خالل الروابط العلمية والتكنولوجية والمجتمعية
 يقترح حلول قابلة للتطبيق لبعض المشكالت المجمعية والبيئية موضحا كيفية إسھام العلم والتكنولوجيا فى
حلھا
 يحدد ويصف تطبيقات المفاھيم الموحدة للعلوم فى المواقف الحياتية المختلفة
المعيار العاشر  :يعرف معنى مناھج العلوم وتقسيماتھا والصلة بين مفاھيمه وتعلم التالميذ
مؤشرات المعرفة  :يفھم كيفية تقسيم تدريس العلوم إلى وحدات مختلفة تدرس من عام آلخر
مؤشرات األداء
 ينوع من المصادر التعليمية لتالءم نمو الطالب وطبيعة المناھج
 يربط بين األھداف والمعايير القومية والمحلية لتدريس العلوم
المعيار الحادي عشر  :يفھم عمليات التخطيط لتدريس المفاھيم وتنمية مھارات التفكير العلمي
مؤشرات المعرفة  :يستوعب االستراتيجيات المختلفة لالستقصاء والبحث العلمي والتوجه لتنمية معارف
ومھارت التفكير العلمي لدى الطالب ومعالجة المفاھيم الخاطئة لديھم
٣٩٦
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مؤشرات األداء  :يخطط نمط التعليم الذى يعمل على تنمية المفاھيم والمھارات العلمية الھامة للطالب مستخدما
استراتيجيات التعلم المختلفة والتكنولوجيا المتقدمة
المعيار الثاني عشر  :يستخدم استراتيجيات تعليمية متنوعة تنمى مھارات ومفاھيم االستقصاء والبحث العلمي
مؤشرات المعرفة  :يستوعب كيفية تنمية المفاھيم الھامة ومھارات حل المشكالت ومھارات البحث العلمي
لدى الطالب من خالل استخدام استراتيجيات طرح التساؤالت والبحث عن تفسيرات والتوجيه
مؤشرات األداء  :ينفذ األنشطة المختلفة التي تساعد الطالب على التفكير واالستنتاج والربط بين األفكار
المعيار الثالث عشر  :يفھم أھداف واستراتيجيات التقييم المختلفة لألداء التكنولوجيا:
مؤشرات المعرفة  :يفھم استراتيجيات وأدوات التقييم فى ضوء المستويات المعيارية لمحتوى منھج العلوم
مؤشرات األداء  :يخطط لتقييم مھارات االستقصاء والبحث العلمي لدى الطالب ومدى استيعابھم الستخدام
التكنولوجيا فى فروع العلم المختلفة
المعيار الرابع عشر  :يربط بين فروع العلوم والفروع المعرفية األخرى وتحقيق التكامل عند دراستھا :
مؤشرات المعرفة  :يفھم كيفية اإلفادة من المفاھيم العلمية فى مواقف الحياة المختلفة
مؤشرات األداء  :يساعد الطالب على تطبيق المعارف والمفاھيم التي تربط بين فروع العلوم والفروع
المعرفية إلبراز وحدة المعرفة فى مواقف حياته المختلفة
المعيار الخامس عشر  :يفھم الكھرباء والطاقة المغناطيسية والعالقة بينھما
مؤشرات المعرفة  :يستوعب أثر المجال المغناطيسي على الشحنات الكھربية
مؤشرات األداء يشرح تطبيقات المغناطيس والمجال المغناطيسي والكھرومغناطيسي في الحياة اليومية
المعيار السادس عشر  :يستوعب العالقات المتبادلة للعلم والتكنولوجيا والمجتمع والمفاھيم األساسية للعلوم
المختلفة )علوم الحياة والطبيعة والعلوم البيئية وعلوم األرض والفضاء (

مؤشرات المعرفة :
 يفھم العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في سياقھا التاريخي والمعاصر
 يستوعب المفاھيم والروابط األساسية للعلوم المختلفة
مؤشرات األداء :
 يشرح ويوصل المفاھيم والنظريات والتطبيقات العلمية
 يستخدم التكنولوجيا والمواد التعليمية المتنوعة لدعم تعلم العلوم

معايير تدريس العلوم
المعيار األول  :يخطط معلمو العلوم برنامج العلوم القائم على االستقصاء لطالبھم :
٣٩٧
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المؤشرات :
 أن التخطيط مكون مؤثر وحاسم فى التدريس الفعال
 المعلم مسؤل عن تحديد األھداف على مدار العام وكذا األھداف قريبة المدى وتكون مرنة
 يترجم المعلم األھداف إلى محتويات وأنشطة متتابعة ومواد تساعد الطالب على فھم عالمھم وفھم األفكار
األساسية للعلوم
 يخطط المعلمون لمواجھة االھتمامات الخاصة والمعرفة والمھارات لطالبھم وتطوير أسئلتھم وأفكارھم
وتصوراتھم
 المعلم على وعى بالمفاھيم العامة والساذجة لطالبھم فى العلوم والخلفية الثقافية والتجريبية لھم
 اختيار المعلم استراتيجيات التدريس والتقييم المناسبة والتي تدعم تطوير فھم الطالب وطبيعة مجتمع متعلمي
العلوم
 التخطيط الفعال يراعى أراء الطالب التي يمكن أن تتعارض مع المعرفة العلمية الحالية واالستراتيجيات التي
تساعد في تقوية الطرق البديلة لفھم العالم فى أثناء تطوير التفسيرات العلمية
 يخطط المعلمون لألنشطة التي يستخدمونھا مع الطالب لتقييم الفھم والقدرات للطالب عند بدايتھم لنشاط تعلمى
 التخطيط الجيد يدعو إلى تصميم أساليب أو وسائل مناسبة لقياس تطور المعرفة والفھم والقدرات فى أثناء
ممارستھم ألنشطتھم طوال العام الدراسي
المعيار الثاني  :يوجه معلمو العلوم التعلم ويسھلونه
المؤشرات :
 توفير الوقت الكافي للطالب لمتابعة اھتماماتھم بعمق اكبر وبين الحاجة الى االنتقال لمجاالت أو موضوعات
جديدة لدراستھا
 إيجاد التوازن بين متطلبات الفھم والقدرة على اكتسابھا وبين متطلبات التعلم التطوري المرتكز على الطالب
 دعم االستقصاءات من خالل األنشطة حيث توفر ھذه األنشطة أساس للمالحظة وجمع البيانات وتحليل األحداث
والظواھر
 ترسيخ بعض االتجاھات لدى الطالب مثل حب االستطالع والتفتح لألفكار الجديدة والشك الذى يميز العلوم
 يجب أن يتوافر لدى المعلمين مجموعة من التصورات واألحكام المتطورة حول العلوم والطالب والتدريس
والتعليم
المعيار الثالث :يشترك معلمو العلوم فى التقييم المستمر لتدريسھم ولتعلم الطالب :
المؤشرات :
 يستخدم المعلمون الطرق المتعددة وجمع البيانات بطريقة منظمة عن فھم الطالب وقدراتھم
 تركيز المھام التقويمية على محتوى وأھداف األداء
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 توفير الفرص للطالب ليثبتوا فھمھم وقدراتھم لمواصلة دراسة العلوم
 اختيار المعلم شكل التقييم فى ضوء أھداف التعلم المحددة وخبرات الطالب
 يوجه المعلم الطالب لفھم أغراض تعلمھم واستراتيجيات التقييم الذاتي
 يوفر المعلم الفرص للطالب لتطوير قدراتھم للتعليق على إنجازاتھم العلمية وتقييمھا
 يجب إشراك الطالب فى عمليات التقويم

المعيار الرابع  :يصمم معلمو العلوم بيئات التعلم التي تذود الطالب بالوقت والمكان والمصادر المطلوبة لتعلم العلوم
ويديرونھا
المؤشرات :
 توفير بيئة مناسبة للتدريس مسؤولية مشتركة بين كل من المعلم والطالب
 يختار المعلم طريقة تصميم المصادر واستخدامھا
 يحتاج معلمو العلوم إلى اختيار الطرق التي يتخذون بھا قراراتھم لتصميم وتوفير أفضل الفرص الممكنة لتعلم
الطالب
 توفير وتأمين فرص بيئية آمنة للعمل المعملي
 توازن قرارات المعلمين بين كل من األمان واالستخدام السليم ووفرة المواد من ناحية وبين حاجات الطالب
للمشاركة فى تصميم وأجراء التجارب
 من الضروري للطالب أن يتعلموا كيفية استخالص المعلومات العلمية من الكتب والمجالت
 يجب أن يوفر المعلم الفرصة الستخدام التكنولوجيا المعاصرة فى محاولة لتطوير فھمھم العلمي
 تحديد واستخدام المصادر المتاحة خارج المدرسة
 حث الطالب لتحمل مسئولة تعلمھم ويشركھم فى تصميم وإدارة بيئة التعلم
المعيار الخامس :يطور معلمو العلوم مجتمعات متعلمي العلوم التي تعكس الشدة والصرامة العقلية والجھد فى
االستقصاء العلمي واالتجاھات والقيم االجتماعية المتصلة بتعلم العلوم :
المؤشرات :
 كل الطالب يجب أن يتعلموا العلوم من خالل المشاركة الكاملة وأنھم قادرون على القيام بإسھامات ھامة
ومفيدة فى فصول العلوم
 طبيعة الجماعة التي يتعلم فيھا الطالب العلوم تعتبر شيئا حيويا وضروريا لتحقيق ھذا االفتراض
 احترام األفكار واألنشطة والتفكير لكل الطالب يتم عن طريق ما يقوله أو يفعله المعلمون
 يجب أن يساند كل أعضاء جماعة تعلم العلوم تنوع الخبرات واألفكار وطرق التفكير والتعبيرات المختلفة
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 يعمل المعلمون مع الطالب لتطوير وتنمية بيئة يشعر فيه الطالب باألمان عند التعبير عن أفكارھم ويعطى
المعلمون الفرصة للطالب لالشتراك فى تحديد األھداف وتخطيط األنشطة وتقييم العلم وتصميم البيئة
 يشجع المعلمون المناقشات ويصممون أنشطة علمية ولھذا يطلب من الطالب تفسير وتبرير فھمھم ومناقشة
البيانات والدفاع عن استنتاجاتھم
المعيار السادس  :يشترك معلمو العلوم بفاعلية فى التخطيط المستمر وتطوير برنامج العلوم المدرسية
المؤشرات :
 يجب أن يكون المعلم ايجابي بطريقة ما
 يجب أن يكون للمعلمين فى المدرسة والمنطقة دور كبير فى تصميم برنامج العلوم والعمل معا خالل تخصصات
العلوم والمراحل التعليمية المختلفة والتنسيق والتكامل لتعليم وفھم العلوم
 يجب أن يكون لمعلمي العلوم دور فى عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الوقت والمصادر لمجاالت
الدراسة المختلفة
 ولتحقيق المعايير السابقة يجب إحداث بعض التغيرات فى كل مكونات نظام التربية العلمية وتشمل بعض
ھذه التغيرات التالية
 الفھم واالستجابة الھتمامات الطالب ولقدراته وخبراته وحاجاته
 مرونة واختيار المنھج وتعديله
 التركيز على فھم الطالب واستخدام المعرفة العلمية واألفكار وعمليات االستقصاء
 توجيه الطالب إلى االستقصاء العلمي النشط والمستمر
 توفير الفرص للمناقشة العلمية والحوار بين الطالب
 التقييم المستمر لفھم الطالب
 المسئولية المشتركة للتعلم مع الطالب
 دعم وتأييد مجتمع الفصل بالتعاون والمسئولية المشتركة واالحترام
 العمل مع المعلمين اآلخرين لتحسين برنامج العلوم
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معايير العلوم
في إطار مشروع إعداد المستويات المعيارية قام فريق العمل بإعداد ھذه الوثيقة التي تتضمن منھجية العمل
والمستويات المعيارية ،والتي من خالل ما تضمنه من معايير ومؤشرات يمكن التوجه نحو تحقيق الجودة الشاملة
وقد مرت تلك المعايير بمجموعة من المراحل المرحلة األولى :
وتم فيھا تقسيم المراحل التعليمة إلى أربع مراحل تعليمية كالتالي :
األولى وتشمل الصفوف من )(٣-١
الثانية وتشمل الصفوف من )(٦-٤
الثالثة وتشمل الصفوف من )(٩-٧
الرابعة وتشمل الصفوف من )(١٢-١٠
المرحلة الثانية
وتم فيھا التوجه إلى االعتماد على بعض المرتكزات المحورية للتعليم
المرتكزات األساسية
 أن يكون تعليم العلوم لجميع الطالب
 أن تتيح مناھج العلوم قدرا من الثقافة العلمية
 االھتمام بتنمية مھارات التفكير الناقد والتفكير واالبداعى
 تكامل جميع فروع العلوم معا وأيضا تكاملھا مع المجالت الدراسية األخرى العلمية منه واالجتماعية
 تنمية المھارات الحياتية لدى الطالب
 تنمية مھارات االستقصاء والبحث العلمي لدى الطالب
 التأكيد على الجانب التطبيقي لمحتوى مناھج العلوم
 التأكيد على الجانب العلمي للعلوم
 استخدام المتعلم للتكنولوجيا المتقدمة ومصادر المعرفة المتعددة
 تنمية االتجاه نحو مادة العلوم
المرحلة الثالثة
وتم فيھا تحديد مجاالت العلوم
لتحديد مجاالت العوم التي يتم إعداد المستويات المعيارية لھا قام فريق العمل بالخطوات التالية
أ-تحديد المجاالت والمعايير والعالمات المرجعية والمؤشرات
ب-اإلطالع على المشروعات العالمية فى مجال المستويات المعيارية فى دول وأنظمة تعليمية متعددة
ج-االتفاق على عشر مجاالت لمادة العلوم
 (١العلوم الفيزيائية
 (٢علوم الحياة
 (٣علوم األرض والفضاء
 (٤الفيزياء
 (٥الكيمياء
 (٦البولوجيا
 (٧العلم كاستقصاء
 (٨العلم والتكنولوجيا
 (٩العلم من منظور مجتمعي وشخصي
 (١٠تاريخ وطبيعة العلم
المرحلة الرابعة
تم فيھا توزيع مجاالت العلوم على الصفوف الدراسية من )(١٢-١
المعايير التالية توضح ما ينبغي على التلميذ أن يكتسبه والمؤشرات ھى المحددات التى يمكن الحكم في ضوءھا
على مدى اكتساب الطالب للمعارف والمعلومات والمفاھيم وتطبيقه للمھارات المتعلقة بھا من عدم اكتسابه وبالتالي
ھي محددات للوصول لمستوى الجودة  .وقد تم عرض المعايير المتعلقة بالصفوف التعليمة من األول إلى السادس
فقط
مجال العلوم الفيزيائية
المعيار األول  :تركيب وخواص المادة )يعرف التلميذ تركيب وخواص المادة (
العالمة المرجعية :يتعرف تركيب وخواص المادة )من الصف األول إلى الثالث االبتدائي (
المؤشرات :
 يصف الخواص الطبيعية لألجسام
 يصف المواد التي تصنع منھا األشياء
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 يتعرف على حاالت المادة الثالثة
 يصنف المواد طبقا لخواصھا المشتركة
 يعرف التغيرات التي تحدث في خواص المادة
 يكون مخاليط بسيطة من المواد البيئية
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :يدرك أن المادة لھا صور وخواص مختلفة
المؤشرات :
 يستنتج أن المادة تبقى عندما تتحد مادتان لتكوين مادة جديدة
 يصنف المواد طبقا لحاالت المادة
 يشرح كيف تتحول المادة من حالة إلى أخرى
 يعرف انه فى كل تحوالت المادة تتغير الخواص وال تتغير الكتلة
 يشرح إن األحجام المتساوية من المواد المختلفة لھا كتل مختلفة
المعيار الثاني  :التركيب الجزيئى والذرى للمادة
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يفھم أن جميع المواد تتكون من ذرات
المؤشرات :
 يعرف أن كل المواد تتكون من جسيمات صغيرة جدا ال يمكن رؤيتھا بالعين المجردة تسمى ذرات
 يعرف أن المادة تحتفظ بخواصھا مھما تغير شكلھا
العالمة المرجعية  :يتعرف الخواص المختلفة للمواد :
المؤشرات :
 يالحظ بعض المواد التي تذوب في الماء والتي ال تذوب
 يعرف مفھوم الذوبان
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي :
العالمة المرجعية  :يتحرى ويفھم أن جميع المواد تتكون من ذرات
المؤشرات :
 يعرف انه يوجد أكثر من  ١٠٠عنصر مرتبة طبقا لخواصھا فى لوحة تسمى الجدول الدوري
 يعرف أن الذرات تتحد مع بعضھا فى تكوينات معينة لتكون الجزيء
 يعرف أن حاالت المادة تعتمد على قوى الترابط بين جزيئاتھا
العالمة المرجعية  :يتعرف الخواص المختلفة للمواد
المؤشرات :
 يعرف خواص بعض الفلزات والالفلزات
 يربط بين خواص الفلزات واستخدامھا فى التوصيل الحرارى والكھربائى
 يفصل بين مكونات المخاليط بناء على اختالف الخواص الطبيعية لھا
 يعرف العوامل التي تؤثر على سرعة الذوبان
المعيار الثالث :الموجة والطاقة
يعرف التلميذ ويفھم مصادر الطاقة وأنواعھا وتحوالتھا وانتقالھا واستخداماتھا
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يفھم أن للطاقة صورا متعددة ويمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى
المؤشرات :
 يعدد بعض صور الطاقة فى البيئة المحيطة
 يعطى أمثلة لبعض تحوالت الطاقة فى البيئة المحيطة
 يسمى بعض األجھزة التي تحول الطاقة من صورة ألخرى
 يذكر أھمية الشمس كمصدر اساسى للطاقة
العالمة المرجعية  :يفھم كيفية انتقال الطاقة من خالل أمثلة محسوسة
المؤشرات :
 يجرى نشاطا يوضح كيفية تكون أمواج البحر
 يالحظ أن الموجات وسيلة النتقال الطاقة
 يستنتج أن الحرارة تنتقل من األجسام الساخنة إلى األجسام الباردة
العالمة المرجعية  :يفھم ويصف ويحلل بعض الخصائص المحسوسة للصوت والضوء
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المؤشرات :
 يذكر دور الصوت فى عملية السمع
 يجرى تجربة بسيطة تثبت انتقال الصوت
 يصنف مصادر األصوات فى الطبيعة
 يفھم وظيفة الضوء فى الرؤية
 يشرح كيف يتكون الظل
 يحدد بعض مصادر الحصول على الضوء فى الحياة
العالمة المرجعية  :يدرك المفاھيم األساسية للحرارة
المؤشرات :
 يميز بين األجسام الباردة والساخنة
 يستنتج أن األرض تستمد الحرارة من أشعة الشمس
 يستنتج أن األشياء تسخن عندما تمتص الحرارة وتبرد عندما تفقدھا
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :يعرف المصادر المختلفة للطاقة وبعض االستخدامات العملية لھا
المؤشرات :
 يعدد مصادر الطاقة المختلفة فى البيئة المحيطة
 يقارن بين مصادر الطاقة المختلفة
 يذكر بعض استخدامات الحرارة والضوء والطاقة الميكانيكية
 يشرح قانون بقاء الطاقة
 يذكر كيفية االستفادة من ظاھرة المد والجزر والمساقط المائية
 يجرى بعض التجارب الدالة على تحول الطاقة من صورة إلى أخرى
العالمة المرجعية  :يفھم طبيعة موجات الصوت والضوء .
المؤشرات :
 يصف الصوت وموجاته
 يشرح كيف ينتقل الصوت فى األوساط المختلفة
 يشرح كيفية حدوث صدى الصوت
 يميز بين األصوات المختلفة في البيئة
 يجرى تجارب تثبت انتقال الصوت عبر الجوامد والسوائل والغازات
 يحدد خصائص الصوت
 يفسر بعض الظواھر الطبيعية المتعلقة بالضوء
 يثبت أن الضوء األبيض يتكون من سبعة ألوان
 يفسر ظاھرة انعكاس وانكسار الضوء خالل المواد المختلفة
 يقارن بين األجسام الشفافة والمعتمة
 يحدد فوائد الطاقة الشمسية وأساليب الحصول عليھا
العالمة المرجعية  :يدرك بعض المفاھيم األساسية المرتبطة بالطاقة الكھربائية
المؤشرات :
 يعرف نوعى الكھرباء الساكنة والتيارية
 يفسر بعض الظواھر المرتبطة بالكھرباء الساكنة
 يعرف أن التيار الكھربائى سيل من الشحنات ويتعرف كيفية انتقاله عبر األسالك
 يجرى تجارب إلنتاج الكھرباء
 يكون دائرة كھربائية لتحويل الطاقة الكھربائية إلى طاقة حرارية
 يعدد استخدامات وفوائد الطاقة الكھربائية فى الحياة اليومية
العالمة المرجعية  :يفھم معنى الحركة الموجية والحركة االھتزازية
المؤشرات :
 يجرى تجربة لسقوط جسم فى حوض به ماء ساكن لتوضيح الحركة الموجية
 يصف الحركة االھتزازية لبندول أو جسم مھتز مثل سلك زنبرك
 يشرح العالقة بين الحركة االھتزازية والحركة الموجية
المعيار الرابع  :القوة والحركة
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من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يتعرف القوى التي تغير حركة األجسام :
المؤشرات :
 يالحظ حركة األجسام فى اتجاھات مختلفة
 يشرح متى يتحرك جسم وكيف يتحرك ومتى يسكن
 يالحظ أن المغناطيس يحرك بعض األجسام دون لمسھا
 يالحظ أن األجسام تسقط نحو سطح األرض إذا تركت حرة الحركة
 يالحظ أن المغناطيسات تتجاذب وتتنافر مع بعضھا
 يعرف أن المغناطيس يجذب بعض المواد
 يفه أن األرض تجذب األجسام نحوھا تلقائيا
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :يصف ويشرح بعض القوى التي ينتج عنھا حركة األجسام :
المؤشرات :
 يصف تأثير القوى على جسم
 يعرف العالقة بين القوة وتأثيرھا على الجسم
 يصف ويسجل التغير فى موضع الجسم بالنسبة للزمن
 يعرف أن القوة لھا قيمة واتجاه
 يعرف أن السرعة لھا قيمة واتجاه
 يحلل حركة األجسام بوصف القوى التي تؤثر عليھا وتنتج حركة باستخدام مصطلحات علمية مناسبة
 يفھم قانون بقاء الطاقة فى سياق الحركة
 يعرف أن التيار الكھربي ينتج عنه قوى مغناطيسية
المعيار الخامس  :التفاعالت الكيميائية
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي :
العالمة المرجعية  :يتعرف مفھوم التفاعل الكيميائي الذي يتم خالله حدوث تغيرات كيميائية
المؤشرات :
 يتعرف مفھوم التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمواد مع إعطاء أمثلة من الحياة
 يحدد الفرق بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد وكيف تؤثر ھذه الخواص على التفاعالت الكيميائية
بينھا
العالمة المرجعية  :يتعرف التفاعالت الكيميائية التي تؤثر على خواص المركبات
المؤشرات :
 يالحظ انه عند اتحاد مادتين أو أكثر تتكون مادة جديدة تختلف فى خواصھا عن المواد األصلية المكونة لھا
 يميز بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث للمواد
 يصف بعض التفاعالت التي ينتج عنھا غازات
 يستنتج أھمية األكسجين الجوى فى عمليات األكسدة
 يقارن بين استخدامات األحماض والقلويات الشائعة
 يعرف أن المادة العضوية مادة تحتوى على الكربون أساسا باإلضافة إلى عناصر أخرى مثل الھيدروجين
وغيرھا وھى قابلة لالحتراق
معايير مجال علوم الحياة
المعيار األول  :خصائص الكائنات الحية )يفھم التلميذ أن للكائنات الحية خصائص ومتطلبات أساسية (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي :
العالمة المرجعية  :يعرف أن للكائنات الحية متطلبات أساسية
المؤشرات :
 يستفسر ويجيب عن تساؤالت خاصة بالبيئات المختلفة التي تعيش فيھا الكائنات الحية
 يصف العالقة بين أساليب معيشة الكائنات الحية فى بيئاتھا المختلفة
 يقارن بين الكائنات داخل النوع الواحد
 يستنتج أن الحيوانات تحتاج إلى الھواء والماء والغذاء
 يستكشف أن األوراق الخضراء تعتمد على ضوء الشمس فى صناعة الغذاء
 يعدد خصائص الكائنات الحية
٤٠٦
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 يميز بين األشياء الحية وغير الحية فى بيئته
 يوضح أھمية التغذية لألشياء الحية
العالمة المرجعية  :يعرف أن لكل نبات وحيوان تراكيب مختلفة للقيام بوظائف متنوعة
المؤشرات :
 يالحظ أن كثيرا من األنواع المختلفة من النباتات والحيوانات تختلف وتتشابه فى مظھرھا الخارجي
 يصنف أنواعا من النبتات والحيوانات المألوفة له ببيئته وفقا لتصنيف يالئم مستوى نضجه
 يتعرف بعض التراكيب النوعية التي تساعد النباتات والحيوانات على البقاء
 يالحظ ويرسم ويسمى أجزاء بعض النباتات األكثر شيوعا فى بيئته
 يستنتج أن النباتات ھي المصدر االساسى للغذاء واألكسجين على األرض
 يصف التنوع فى طرق التغذية ونوع الغذاء المناسب للحيوانات
 يسمى الوظائف العامة فى جسم اإلنسان
العالمة المرجعية  :يعرف أن سلوك الكائنات الحية يتأثر بكل من العوامل الداخلية والخارجية
المؤشرات :
 يتعرف احتياجات وخصائص الكائن الحي الخارجية والداخلية التي تؤثر في سلوكه
 يستنتج أن سلوك النباتات ونموھا يتأثران بتوافر الماء والغذاء والضوء
 يعرف دور أعضاء الحس لدى اإلنسان والكائنات األخرى فى اكتشاف الظواھر والتكييف معھا
 يالحظ سلوك الكائنات الحية فى بعض البيئات المختلفة
المعيار الثاني  :دورات حياة الكائنات الحية )يفھم التلميذ أن لكل كائن حي دورة حياة خاصة به يمر بھا فى أثناء
مراحل نموه (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي :
العالمة المرجعية  :يعرف أن للنباتات والحيوانات دورات حياة تتباين مراحلھا من كائن آلخر
المؤشرات :
 يكتشف أن الكائنات الحية تتكاثر بطرائق مختلفة
 يكتشف أن دورة حياة الكائن الواحد تمر فى عدة مراحل
 يكتشف أن دورات الحياة تختلف باختالف الحيوانات
 يصف دورة حياة النباتات من مرحلة البذرة حتى تكوين األزھار والثمار
العالمة المرجعية  :يستقصى التشابه فى نسل النباتات والحيوانات مع اإلباء
المؤشرات  :يستنتج أن الكائنات الحية تنتج صغارا من نفس النوع
 يحدد أوجه الشبه واالختالف فى مراحل دورات حياة الكائنات
 يسجل التغيرات التي تظھر في النباتات والحيوانات فى أثناء نموھا
العالمة المرجعية  :يعرف أن كثيرا من خصائص الكائن الحي تورث من اآلباء لألبناء كما أن ھناك خصائص أخرى
تنجم من تفاعل الكائن مع البيئة
المؤشرات :
 يستنتج أن بعض خصائص الكائن الحي تورث عن والدايه
 يعرف أن الكائن الحي يكتسب بعض خصائصه من خالل التفاعل مع البيئة
 يستنتج أن الصفات المكتسبة من البيئة ال تورث لألجيال القادمة فى معظم األحيان
المعيار الثالث  :الكائنات الحية والبيئة
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية :
يعرف أن الكائنات الحية تعتمد على بعضھا البعض وعلى بيئتھا لبقائھا
المؤشرات :
 يستنتج أن بعض الحيوانات تتغذى على النباتات وھى بدورھا غذاء لبعض الحيوانات األخرى
 يكتشف أن العديد من النباتات تعتمد على الحيوانات فى التلقيح
 يعرف أن النباتات الخضراء ھي المصدر االساسى للغذاء
العالمة المرجعية  :يدرك أن البشر يعتمدون فى حياتھم على البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة
المؤشرات :
 يستنتج أن اإلنسان يستمد احتياجاته األساسية من مأكل ومسكن من بيئته الطبيعية
 يستنتج أن اإلنسان يغير البيئة بطرق مختلفة قد تضر به أو بغيره من الكائنات األخرى
المعيار الرابع  :التراكيب والوظائف فى الكائنات الحية
٤٠٧
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من الصف الرابع إلى السادس
العالمة المرجعية  :يعرف أن األنظمة الحية على كافة مستويات التعضى تظھر تكامال بين التركيب والوظيفة
المؤشرات :
 يستنتج أن الخلية ھي وحدة البناء والوظيفة فى الكائنات الحية
 يكتشف أن الخاليا تعمل بطريقة واحدة فى كل الكائنات الحية
 يقارن بين الخصائص التي تميز بين الخاليا النباتية والحيوانية من حيث التركيب والوظيفة
 يوضح أن الخاليا تقوم بوظائف كثيرة وتتطلب الحصول على مغذيات تستخدمھا
العالمة المرجعية :يعرف أن جسم اإلنسان يتركب من أجھزة  :الھضم والتنفس والتكاثر والدوران واإلخراج
والحركة والتحكم والتآزر والحماية من األمراض
المؤشرات :
 يصف ويشرح التركيب والوظائف األساسية لألعضاء فى كل من الجھاز الھضمي والتنفسي والدوري
واالخراجى والحركي والعصبي.
العالمة المرجعية  :يعرف أن المرض ينتج عن خلل فى تركيب أو وظائف أعضاء الكائن الحى
المؤشرات :
 يتعرف بعض اإلمراض ومسبباتھا
 يفرق بين الحالة المرضية والحالة الصحية لإلنسان
 يعرف أن التطعيم والتلقيح يعمل على الوقاية من بعض األمراض
المعيار الخامس  :التكاثر والوراثة فى الكائنات الحية )يفھم التلميذ أن عملية التكاثر إحدى صفات الكائنات الحية
الالزمة الستمرار النوع
من الصف الرابع إلى السادس
العالمة المرجعية  :يعرف أن التكاثر صفة مميزة لكل الكائنات الحية
المؤشرات :
 يستنتج أن التكاثر ھو وسيلة الكائنات للحفاظ على نوعھا
 يستنتج أن بقاء واستمرار الكائنات يرتبط بقدرتھا على التكاثر
العالمة المرجعية  :يعرف عملية التكاثر وأھميتھا الستمرار األنواع وان ھناك نمطين من التكاثر
المؤشرات :
 يميز بين دورات حياة الكائنات وطرق التكاثر الجنسي والالجنسى
 يوضح أن التكاثر الجنسي ينتج عنه أفراد ترث نصف صفاتھا من األب والنصف األخر من األم
 يفسر تحور الحيوانات والنباتات للتكيف للتكاثر الجنسي
 يتعرف مفھوم زراعة األنسجة ويعرف نماذج منھا
العالمة المرجعية  :يعرف أن لكل كائن حي منظومة من التعليمات الوراثية لتحديد صفاته تنتقل من جيل ألخر
المؤشرات :
 يعرف أن الفرد الجديد يتلقى معلوماته الوراثية من أمه
 يعرف أن لكل كائن حي منظومة من التعليمات الوراثية لتحديد صفاته
 يعرف أن الوراثة ھي انتقال التعليمات الوراثية من جيل ألخر
 يعرف أن اى صفة وراثية تحدد بجين أو أكثر
المعيار السادس  :األنظمة البيئية
العالمة المرجعية  :يعرف أن المصدر الرئيسي للطاقة فى النظام البيئي ھو ضوء الشمس
المؤشرات :
 يستنتج أن طاقة الشمس التي تدخل في األنظمة تنتقل للكائنات المستھلكة عن طريق الكائنات المنتجة
 يتتبع مسارات الطاقة من كائن إلى أخر فى شبكات الغذاء
 يعدد العوامل التي تحد من أعداد الكائنات الحية فى النظام البيئي
 يستنتج أن الكائنات الحية تعتمد على بعضھا البعض لبقائھا
العالمة المرجعية  :يعرف أن الكائنات قد تصنف بناء على طريقة حصولھا على الغذاء
المؤشرات :
 يصف مكونات النظام البيئي
 يستنتج المقصود بالكائنات المنتجة
 يكتشف أن الحيوانات واإلنسان كائنات مستھلكة للغذاء
 يدرس بعض شبكات الغذاء
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المعيار السابع :بيولوجية الخلية
العالمة المرجعية :يستنتج العالقة بين التركيب والوظيفة للخاليا واألنسجة واألعضاء واألجھزة
المؤشرات  :يستنتج مالئمة تركيب النسيج /العضو/الجھاز لوظيفته فى بعض الكائنات
العالمة المرجعية  :يشرح دور الغذاء والماء والھواء فى بناء أجسام الكائنات الحية وإمدادھا بالطاقة
المؤشرات :
 يتعرف مفھوم الھدم والبناء فى الكائنات الحية
 يستنتج أھمية الماء فى التمثيل الغذائي فى الكائنات الحية
 يستنتج أھمية الغذاء المتكامل فى بناء أجسام الكائنات وتعويض ما يتلف من خاليھا وإمدادھا بالطاقة
 يعرف دور األكسجين فى احتراق الغذاء وإطالق الطاقة داخل الخاليا
معايير مجال علوم األرض والفضاء
المعيار األول  :الكون
من الصف األول إلى الثالث
العالمة المرجعية يالحظ األجسام الكونية ويصفھا
المؤشرات
 : يالحظ النجوم التي تظھر في السماء
 يفرق بين النجم والكوكب
 يعرف أن التلسكوب يستخدم لتقريب ورؤية األجسام الكونية
 يالحظ أن بعض األجسام الكونية أكثر سطوعا من األخرى
العالمة المرجعية  :يالحظ ويصف الثبات والتغيرات فى أنماط األجسام الكونية
المؤشرات :
 يحدد توقيت ظھور الشمس والقمر
 يالحظ ويصف أن كال من الشمس والقمر لھما نمط ثابت فى الظھور والحركة
 يالحظ التغير الذى فى السماء أثناء الليل
من الصف الرابع إلى السادس
العالمة المرجعية  :يوضح مكونات المجموعة الشمسية وخصائصھا والعالقات المتبادلة بينھا
المؤشرات
 يتعرف مكونات المجموعة الشمسية
 يوضح أن األرض تدور حول الشمس وان القمر يدور حول األرض
 يعرف أن النجوم منھا ما ھو مثل الشمس ومنھا ما ھو اصغر
 يعرف أن األرض جزء من المجموعة الشمسية
 يعرف أن األجسام الكونية تتحرك فى مدرات منتظمة ال تحيد عنھا
 يوضح أن عالقة الشمس واألرض والقمر يؤدى إلى ظواھر طبيعية
العالمة المرجعية  :يعرف المجرة واتساع الكون
المؤشرات :
يعرف أن الكون يتكون من باليين من المجرات التي تحوى بدورھا باليين من النجوم
يوضح أن مجموعتنا الشمسية تتبع مجرد درب التبانة
المعيار الثاني  :األرض )يعرف التلميذ مكونات األرض وخواصھا والتفاعل بين أنظمتھا (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يالحظ ويصف ويعين التغيرات فى الطقس
المؤشرات :
 يصف تغيرات الطقس من يوم إلى أخر ومن فصل إلى أخر
 يستخدم أدوات لقياس تغيرات عوامل الطقس
 يستنتج أن الشمس تدفئ الھواء واألرض والماء
 يحدد صور الماء الموجود فى الھواء
العالمة المرجعية  :يعرف تركيب األرض
المؤشرات :
 يعرف أن التربية تكونت نتيجة تفتيت الصخور
 يقارن بين أنواع مختلفة من التربة
 يعرف أن الصخور تتكون من معدن أو عدة معادن مختلفة
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 يقارن بين المعادن الموجودة فى بيئته من حيث الخواص الطبيعية
من الصف الرابع إلى الصف السادس
العالمة المرجعية  :يصف تركيب ومكونات الغالف الغازي لألرض وخواصھا
المؤشرات :
 يتعرف مكونات الغالف الغازي لألرض
 يوضح أن مكونات الغالف الغازي تختلف من كوكب إلى أخر
العالمة المرجعية  :يعرف دور الطاقة الشمسية فى التغيرات التي تحدث فوق سطح األرض
المؤشرات :
 بفرق بين الطقس والمناخ
 يوضح مسببات الريح ويصف أحزمة الرياح
 يتنبأ بحالة الطقس فى ضوء البيانات المتوافرة لديه ويستقرىء خرائط الطقس
 يشرح دورة الماء فى الطبيعة وعالقتھا ببعض الظواھر المناخية
 يوضح دور الشمس وطاقتھا فى إحداث التغيرات المناخية المختلفة
العالمة المرجعية  :يعرف أنواع الصخور ودورتھا فى الطبيعة والعمليات المؤثرة عليھا
المؤشرات :
 يميز بين أنواع الصخور الثالثة
 يشرح دور الصخور فى الطبيعة
 يشرح مفاھيم العمليات الجيولوجية
 يفسر سبب التغير الدائم لسطح األرض
العالمة المرجعية  :يدرك الظواھر الجيولوجية الناتجة من القوى التي تستمد طاقتھا من باطن األرض
المؤشرات :
 يتعرف التركيب الداخلي لألرض
 يشرح أسباب البراكين ويوضح أشكالھا
 يشرح آثار البراكين على البيئة على المدى القريب والبعيد
 يشرح أسباب الزالزل
معايير العلم ولتكنولوجيا
المعيار األول  :التصميم التكنولوجى )يصمم المتعلم ويستخدم تقنيات وأنظمة تكنولوجية (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :تنمية القدرة على التصميم التكنولوجى
المؤشرات :
 يتعرف طريقة بناء نظام ما
 يميز ويصف األشياء الطبيعية
 يستنتج أن اإلنسان يصنع أدوات وتقنيات تعمل على تسھيل األداء وتحسين نوعية الحياة
 يحدد مشكلة بسيطة ويحاول حلھا عن طريق تصميم تكنولوجي ويجربه
العالمة المرجعية  :استخدام تقنيات وأنظمة تكنولوجية
المؤشرات :
 يعرف كيف تعمل األشياء
 يستخدم األدوات بشكل صحيح
 يعرف استخدامات التكنولوجيا فى الحياة اليومية
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :تنمية القدرة على التصميم التكنولوجى
المؤشرات :
 يحدد مشكلة مناسبة للتصميم التكنولوجى
 يصمم ويقترح حل المشكلة
 ينفذ التصميم المقترح
 يختبر ويقيم تنفيذ التصميم
 يعرض المشكلة والتصميم والتنفيذ والتقييم
 يطور ويطبق التصميم
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العالمة المرجعية :استخدام تقنيات وأنظمة تكنولوجية
المؤشرات :
 يتبع التعليمات خطوة بخطوة
 يختار األدوات ويستخدمھا بشكل آمن
 يستخدم المصطلحات الشائعة
 يقيم تنفيذ التصميم
 يعرض المشكلة والتصميم والتنفيذ
المعيار الثاني  :فھم العلم والتكنولوجيا )يعرف المتعلم أھداف ودور العلم والتكنولوجيا والعالقة بينھما (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يعرف أھداف ودور العلم والتكنولوجيا
المؤشرات :
 يوضح أن العلم يجيب عن تساؤالت ويفسر ظواھر العالم الطبيعية
 يوضح أن التكنولوجيا تھدف إلى تحقيق حاجات اإلنسان
 يعرف المفاھيم األساسية للعلم والتكنولوجيا
 يدرك العالقة بين المعلومات العلمية والتكنولوجية
 يستخدم الوسائل واألجھزة والمواد بطريقة آمنة
العالمة المرجعية  :العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا
المؤشرات :
 يعرف أن العلماء غالبا ما يعملون معا كفريق واحد للوصول إلى أداء أفضل
 العالمة المرجعية  :دور العلم والتكنولوجيا فى تحسين األداء وحل المشكالت
المؤشرات :
 يفرق بين األشياء التكنولوجية المفيدة والضارة
من الصف الرابع إلى الصف السادس
العالمة المرجعية  :يعرف أھداف ودور العلم والتكنولوجيا
المؤشرات :
 يعرف أن التكنولوجيا تحاول التحكم فى الظواھر الطبيعية والتنبؤ بھا
 يعرف ادوار العلم والتكنولوجيا فى الحياة
 ينمى مھارات عمليات التخزين واالسترجاع ونقل المعلومات االلكترونية
 يختار الوسيلة التكنولوجية المناسبة للموضوع
العالمة المرجعية  :العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا
المؤشرات :
 يوضح أن العم والتكنولوجيا يساعدان فى التقدم والتطور
 يوضح أن التكنولوجيا تذود العلم باألدوات لالستقصاء واالستكشاف
 يوضح مساھمة العلماء فى مجاالت متعددة فى العلوم والتكنولوجيا
 يعرف ان الحلول التكنولوجية لھا نتائج مقصودة وأخرى غير مقصودة
المعيار الثالث  :العلم والتكنولوجيا فى المجتمع
)يحدد المتعلم االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي :
العالمة المرجعية  :االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية
المؤشرات :
 يعرض أمثلة بسيطة للتكنولوجيا كأدوات فى الحياة اليومية
 يعرف استخدامات العلم والتكنولوجيا لمواجھة تحديات الحياة على المستوى المحلى
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :االستخدامات المختلفة للعلم والتكنولوجيا فى الحياة اليومية
المؤشرات :
 يعرض أمثلة لتطبيقات التكنولوجيا
 يعرف استخدامات العلم والتكنولوجيا فى تحديات الحياة على المستوى المحلى والمجتمع ككل
معايير العلم من منظور مجتمعي وشخصي
المعيار األول  :االكتشافات واالختراعات والمعلومات التطبيقات العلمية التي تؤثر وتتأثر باألفراد والمجتمعات
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من الصف األول إلى الثالث االبتدائي :
العالمة المرجعية  :يشرح أن العلم يسھم فى خدمة األفراد والمجتمعات
المؤشرات :
 يعرف أن النظافة الشخصية والتھوية الجيدة تساعد فى منع انتشار األمراض
 يشرح أن العم يساعد فى توفير مصادر الطاقة
 يعرف أن الميكروبات التي تضم بكتريا ضارة أو فيروسات تسبب األمراض
 يوضح كيف يساھم العلم فى اختراع األدوات التي جعلت حياتنا أكثر سھولة
 يدرك أن االكتشافات تحافظ على صحة اإلنسان
 يدرك قدرة ﷲ على خلق األشياء
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :يشرح أن العلم فى خدمة األفراد والمجتمعات
المؤشرات :
 يصف طرائق حفظ الطعام ومدة صالحيته بأمان
 يستنتج أن العلم يمدنا بمعلومات لتصنيع وإعادة تصنيع المواد
 يستنتج أن استخدام المبيدات قد يكون له تأثير مفيد للمحاصيل ولكنه قد يضر باإلنسان والبيئة وأيضا بالنبات
 يشرح انه من خالل العلم والتكنولوجيا تم التوصل إلى عدد كبير من المواد التي ال يمكن الحصول عليھا من
الطبيعة
 يدرك أن العلماء ابتكروا طرائق حديثة لتخزين واسترجاع المعلومات مع إعطاء أمثلة على ذلك
 يعرف أن العلم يساعد على تجنب المؤثرات السلبية على صحة الفرد والمجتمع
معايير مجال وتاريخ وطبيعة العلم
المعيار األول  :العلم كمسعى إنساني ) يستنتج المتعلم أن العلم مسعى إنساني عالمي (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يشرح أن العلم مسعى إنساني عالمي
المؤشرات :
 يعرف تطور العلم لخدمة اإلنسان منذ نشأته على األرض
 يشرح االسھمات التي قام بھا العلماء لتطور العم على مر العصور
 يستنتج انه مازال ھناك الكثير من الظواھر الطبيعية التي لم تكتشف بعد
 يعرف أن كثيرا من األفراد اتخذو العلم مھنة لھم ووھبوا حياتھم
من الصف الرابع إلى الصف السادس :
العالمة المرجعية  :يشرح أن العم مسعى انسانى عالمي
المؤشرات :
 يستنتج أن العلماء يشتركون فى طريقة ممارسة النشاط العلمي مھما اختلفت جنسياتھم لخدمة اآلخرين
 يعرف أن العلماء يعملون كفريق للوصول إلى أفضل النتائج العلمية التي تخدم اإلنسان والمجتمع
المعيار الثاني  :إدراك طبيعة العلم ) يتوصل المتعلم إلى طبيعة العلم (
من الصف األول إلى الثالث االبتدائي
العالمة المرجعية  :يستخدم المالحظة الدقيقة فى اكتشاف البيئة المحيطة به
المؤشرات :
 يالحظ الظواھر العلمية المحيطة به
 يقارن االختالفات والمتشابھات فى الظواھر العلمية التي يالحظھا
من الصف الرابع إلى السادس االبتدائي
العالمة المرجعية  :يشره أھمية المالحظة والتجريب فى تطور العلم
المؤشرات :
 يشرح أن العلماء يعتمدون فى تفسيراتھم على المالحظة والتجريب واستخدام الرياضيات
 يعرف أن صحة التفسيرات تعتمد على العديد من التجارب والمالحظات وأنھا قابلة للتعديل فى المستقبل
)جمھورية مصر العربية  ،وزارة التربية والتعليم  ،وثيقة معايير العلوم(٢٠٠٣ ،
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معايير استخدام التكنولوجيا
المعيار األول  :يلم المعلم بالمعارف والمھارات الخاصة بتكنولوجيا التعليم
مؤشرات معرفية  :يفھم كيفية تشغيل برامج الحاسب وكيفية جمع ومعالجة البيانات
مؤشرات األداء
 : يستخدم المصطلحات المالئمة فى مجال التكنولوجيا والحاسب االلى كتابيا وشفھيا
 يستغل نظام الوسائط المتعددة
المعيار الثاني  :يستخدم التكنولوجيا على المستوى المھني والشخصي
المؤشرات المعرفية :يستوعب كيفية استخدام التكنولوجيا فى المجاالت المختلفة
مؤشرات األداء  :يستخدم أجھزة الكمبيوتر وغيرھا من أجھزة تكنولوجيا التعليم فى تسھيل التعلم المستمر وفى
الدمج بين دور المعلم والمتعلم وفى حل المشكالت
المعيار الثالث  :تطبيق التكنولوجيا فى مجال التعليم
المؤشرات المعرفية  :يستوعب كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم فى تدعيم عملية التعلم
مؤشرات األداء :
 يستفيد من الموارد التكنولوجية المعلوماتية البرمجية فى مجاالت التعليم المختلفة
 يصمم وينفذ ويقيم أنشطة التعلم التي تدعم استخدام الطالب للتكنولوجيا
 يساعد المتعلمين على استخدام شبكة المعلومات من خالل تدريبه لھم كأحد مصادر الحصول على المعرفة
المعيار الرابع  :المشكالت اإلنسانية  ،األخالقية  ،االجتماعية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا
المؤشرات المعرفية  :يستوعب القضايا اإلنسانية واالجتماعية المرتبطة باستخدام الكمبيوتر واألجھزة
التكنولوجية
مؤشرات األداء :
 يصف التطور التاريخي واالتجاھات التي أثرت على نشأة التكنولوجيا
 يصف الدور المستقبلي المحتمل للتكنولوجيا فى المجتمع
المعيار الخامس  :يستغل الخصائص المميزة ألدوات اإلنتاجية ذات األساس التكنولوجي
المؤشرات المعرفية  :يستوعب الخصائص التي تتميز بھا األجھزة التكنولوجية
مؤشرات األداء  :يستخدم األجھزة االلكترونية وما تتميز به من برامج حسابية ومعالجة للكلمات
المعيار السادس  :يستخدم موارد الحصول على المعلومات ووسائل االتصال عن بعد فى دعم التعليم
مؤشرات المعرفة  :يستوعب كيفية التعامل مع مصادر المعلومات المختلفة لدعم عملية التعليم
مؤشرات األداء :
 يستخدم شبكة المعلومات والوسائط الذكية والبريد االلكتروني في مجال االتصال واألبحاث العلمية لدعم
التعليم
 يتعامل مع أدوات ومصادر االتصال عن بعد ويستخدمھا فى تبادل واسترجاع المعلومات
المعيار السابع  :يستخدم التكنولوجيا فى البحث العلمي  ،حل المشكالت  ،وتنمية المجتمع
مؤشرات المعرفة :
 يفھم كيفية استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية األخرى فى البحث العلمي  ،حل المشكالت  ،وتنمية
المنتج
 يفھم كيفية استخدام شبكة المعلومات والوسائل التكنولوجية األخرى فى الحصول على المعرفة الضرورية
للبحث العلمي
مؤشرات األداء
 : ينتقى األدوات التكنولوجية المالئمة لتوصيل المفاھيم وأجراء األبحاث وحل المشكالت والتي يمكن أن
تسھم في تعزيز عمليتي التعليم والتعلم
 يحدد المبادىء األساسية لتطوير المواد التعليمية عن طريق الوسائط المتعددة
المعيار الثامن  :ينمى مھارات المعرفة المعلوماتية لتحسين عمليتي التعليم والتعلم
مؤشرات المعرفة  :يعرف كيفية الحصول على المعلومات وتقيمھا واستخدامھا في تحسين عمليتي التعلم
والتعليم
مؤشرات األداء  :يتوقع من الطالب الحصول على المعلومات وتقييمھا واستخدامھا فى حل المشكالت واتخاذ
القرارات في كل مجاالت المادة العلمية

٤١٧

معايير تكنولوجيا التعليم للمعلم

معايير تكنولوجيا التعليم
الكمبيوتر التعليمي والمعلوماتية إلعداد المعلم
المعيار األول  :يلم بالمفاھيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات ومكونات الكمبيوتر وملحقاته
مؤشرات المعرفة :
 يعرف البيانات والمعلومات
 يحدد مشكالت التعامل مع البيانات
 يحدد مشكالت التعامل مع البيانات
 يشرح طرق التعامل مع البيانات
 يعرف نظم الحاسبات وأنواعھا
 يوضح بالرسم األجزاء الرئيسية للحاسب الشخصي
 يشرح تطور وحدات التخزين وأنواعھا
 يشرح وظائف المعالج والذاكرة
 يصف وظائف ملحقات االتصال والمسح والتصوير
 يعرف نظم التشغيل والبرامج التطبيقية وأنواعھا
 يشرح مراحل تطور البرامج
 يعرف الشبكات وأنواعھا
 يعرف االنترنت وخدماتھا
 يشرح أھمية االلتزام بقواعد وقوانين حماية الملكية الفكرية
مؤشرات األداء
 يعطى أمثلة على مشكالت التعامل مع البيانات
 يحسب سعة التخزين لوسائط مختلفة
 يميز بين أشكال وسائط الحفظ
 يحسب سعة التخزين لوسائط مختلفة
 يلخص الفروق الجوھرية بين أنواع شرائح الذاكرة
 يميز بين أنواع الشاشات
 يعد تدريبا عن طرق التعامل مع البيانات
المعيار الثاني
يشغل الكمبيوتر ويتعامل مع لوحة المفاتيح وإنشاء ملفات النصوص ويشغل البرمجيات وإدارة الملفات
مؤشرات المعرفة :
 يعرف نظام التشغيل القائم على بيئة winp
 يذكر مكونات سطح المكتب
 يشرح الفرق بين الملف والمجلد
 يشرح أنواع الملفات والسمات المميزة لكل نوع
 يشرح قواعد التعامل مع لوحة المفاتيح
 يوضح أھمية النسخ االحتياطية
 يوضح معاني أيقونات وشرائط النافذة
 يعرف الفھرس الرئيسي والفھارس الفرعية
 يعرف الوظائف المختلفة كمكونات المفاتيح
مؤشرات األداء
 : يستطيع تشغيل الحاسب وغلقه ثم إعادة تشغيله
 يعرض المعلومات األساسية للمعدات وبرامج التشغيل
 يعرض عناصر ضبط سطح المكتب
 يعد أقراصا مرنة لحفظ الملفات
 ينشىء مجلدات وينظمھا
 يفتح نظام تعليمات المساعدة
 يحدد أيقونات سطح المكتب
 ينشىء أيقونات مختصرة دالة
 يصغر ويكبر ويغلق أيقونات سطح المكتب
 يحرك األجزاء الرئيسية للنافذة
 ينشىء مجلدات وينظمھا
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 يعرض خصائص الملف
 يغير أسماء الملفات والمجلدات والفھارس الفرعية
 ينسخ ملفات إلى القرص المرن
 ينسخ ملفات من فھرس إلى فھرس
 يحذف ملفات
 يسترد ملفات محفوظة
 ينسخ ملفات من فھرس ألخر
 يبحث عن ملفات
 يحرر نصا قصيرا ويحفظه
 يغير نوع الخط وحجم البنط
 يتدرب على وضع األصابع على لوحة المفاتيح
المعيار الثالث  :يلم امكانات برامج معالجة النصوص والنشر االلكتروني ويستخدمھا فى إعداد الدروس
والرسومات والوسائل التعليمية واالمتحانات المطبوعة وااللكترونية والتقارير والقوائم االدراية
مؤشرات المعرفة :
 يعرف العناصر األساسية لبرنامج معالج النصوص
 يشرح القوائم والقوائم الفرعية فى كل قائمة
 يشرح الفرق بين تنفيذ األوامر من القائمة ومن اإليقونة ومن مفاتيح االختصار
 يوضح الفرق بين القائمة المنبثقة والمفسر له
 يصنف عناصر مربع الحوار
 يشرح الخصائص المميزة لكل نوع من المطبوعات
مؤشرات األداء
 : ينشىء ملفا جديدا
 يحرر عدة سطور فى ملف
 يحفظ الملف ويسميه
 يصحح أخطار التحرير ويعيد الحفظ
 يغير نوع وحجم الخط
 يضيف عدة سطور جديدة
 يستخدم أداة التدقيق االمالئى
 ينسق الھوامش ويرقم الصفحات
 يدرج جدول ويدرج صورة
 يصمم رسم
 ينقل نصوصا أو صورا أو جداول من ملف ألخر بالطرق المختلفة
 يدرج قائمة يريد
 يرسل ملفا أو قائمة مدمجة عبر نظام التشغيل
المعيار الرابع  :يلم بامكانات برامج الجداول االلكترونية وقواعد البيانات ويستخدمھا فى إعداد الدروس
والتدريبات وبنوك األسئلة وقواعد بيانات الطالب
مؤشرات المعرفة :
 يعرف العناصر األساسية لبرنامج الجداول الكترونية
 يشرح القوائم والقوائم الفرعية لكل قائمة
 يوضح الفرق بين المرجع الثابت والمرجع المتغير
 يصف مكونات المعادلة
 يميز بين أشكال الرسومات البيانية ووظائفھا
 يشرح الدوال اإلحصائية األساسية المستخدمة في تحليل البيانات التعليمية
 يميز بين ورقة العمل وأوراق العمل األخرى
 يعرف قواعد البيانات موضحا الحقل والسجل والملف
 يصنف أنواع الحقول وسعتھا
 يشرح الفرق بين الجدول والنموذج
 يشرح أھمية استخدام قواعد البيانات االلكترونية
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 يعرف كل من النموذج واالستعالم والتقرير والمفتاح االساسى

مؤشرات األداء :
 ينشىء جدول جديدا فى برنامج الجداول االلكترونية
 يسمى رؤوس األعمدة
 يسمى عدة صفوف
 يحرر بيانات عددية فى الخاليا
 يكتب معادلة لمعالجة بيانات مجموعة من الخاليا
 يحول مجموعة من البيانات إلى رسوم بيانية
 يحمى ورقة عمل وبعض الخاليا
 يفتح تطبيق قاعدة البيانات الموجودة في تخطيط افتراضي
 يعدل بعض السجالت وبعض الحقول
 يحفظ قاعدة بيانات ويغلقھا
 يستخدم نظام التعليمات
 يضبط اإلعدادات األساسية
 يصمم قاعدة بيانات
 ينشىء جدول بحقول وسمات
 يدخل بيانات في جدول قاعدة البيانات
 يحرر المفتاح االساسى
 يعد الفھرس
 يحدث قاعدة بيانات بإضافة وحذف حقول وإضافة وحذف سجالت
 ينشىء نموذج
 يدخل بيانات في النموذج
 يعدل تخطيط النموذج
 يغير في تنسيق البيانات وأنواعھا
 يبحث في قاعدة البيانات باستخدام المعايير
 ينشىء استعالم مع مجموعة معايير
 يحفظ الستعالم
 يصنف عوامل تصنيفية
 يصنف ويحذف حقول إلى االستعالم
 يفرز ويفھرس وفقا لمعايير متنوعة
 ينشىء تقريرا
 يعدل تقريرا
المعيار الخامس  :يكون المعلم الكفء قادر على تصميم وتنفيذ العروض التقديمية المتنوعة فى ضوء
التسھيالت التي توفرھا البرامج وأھداف العمل
مؤشرات المعرفة :
 يعرف معنى العرض التقديمى التعليمى
 يذكر معايير تصميم الشرائح
 يشرح أھمية العروض التقديمية المكتسبة
 يبحث عن البرامج المتعارف عليھا فى مجال تقديم العرض التقديمى
 يعرف أدوات العرض التقديمى
 يشرح عملية تشغيل العرض التقديمى
مؤشرات األداء :
 يفتح تطبيقا لعرض تقديمي
 يتقن مھارات استخدام العرض التقديمى الجاھز ويفتح أكثر من عرض فى نفس الوقت
 يفتح عرضا تقديميا موجود
 يجرى بعض التعديالت على العرض
 يعدل ويحفظ ويستخدم أدوات التصفح
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 يحفظ العرض التقديمى
 يفتح أكثر من عرض تقديمي في آن واحد
 يستخدم الوظائف الرئيسية فى البرنامج
 يتبادل بعض المستندات باستخدام البرنامج
 ينشىء عرضا تقديميا فى مجال تخصصه
 ينفذ عمليات اإلضافة والحذف للنصوص والصور بطرق مختلفة
 يعيد ترتيب الشرائح وفق التصميم الذى يرغبه
 يجرى تعديالت فى التصميم وفق رغبته
 يستطيع تصميم وتنفيذ الرسوم والتخطيطات
 يضيف بعض التأثيرات على الشرائح المصممة
 ينشىء مجموعة متنوعة من التخطيطات
 يتمكن من جلب نصوص وصور من ملفات أخرى
 يغير اتجاه الشرائح حسب الحاجة
 يعيد تنسيق عرض الشرائح
 يرقم الشرائح
 يصحح النصوص لغويا
 يعدل عرض الشرائح حسب الحاجة
 يستخدم المؤثرات اإلضافية للعروض التقدمية مثل الحركة واالنتقالية
 يصمم وينتج العرض التقديمى
 يظھر ويخفى الشرائح حسب الحاجة
 يستطيع أدوات التصفح
المعيار السادس  :يلم المعلم بأنواع الشبكات ويستخدم خدمات االنترنت واواتھا لجمع وعرض المعلومات
وللتدريس وللبحث العلمى
مؤشرات المعرفة :
 يميز بين أنواع الشبكات وأنواع االتصال
 يشرح أساسيات التعامل مع االنترنت
 يشرح داللة العناصر الرمزية للعنوان
 يحدد المتطلبات الرئيسية للدخول على االنترنت
 يشرح السمات المميزة لمحركات البحث الشھيرة
 يشرح طريقة إعداد بريد الكتروني لنفسه
مؤشرات األداء :
 يفتح برنامجا خاصا بتصفح اإلنترنت
 يغير الصفحة الرئيسية للمتصفح
 يحفظ صفحة ملف
 يغير االعدادات األساسية للعرض
 يستعرض تعليمات  htmlللصفحة
 يلغى عرض الصور على الصفحة
 يستعرضا موقعا معينا ويجمع بيانات منه
 يبحث بمحركات البحث المتخصصة في مجال التعليم
 يبحث باستخدام الكلمات الرئيسية
 يطبع صفحة باستخدام خيارات الطباعة
 يفتح احد البرامج الخاصة بالبريد االلكتروني
 يفتح مجلد البريد الوارد
 يفتح إحدى رسائل البريد االلكتروني
 ينشىء لنفسه عنوانا بريديا الكترونيا
 ينشىء رسالة
 يضيف توقيعا تلقائيا للرسالة
 يرفق ملفا بالرسالة
 يرسل رسالة إلى فرد
 ينشىء دفاتر عناوين
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 يرسل رسالة باستخدام قوائم التوزيع
 ينشىء مجلدات المواقع المفضلة واإلشارات المرجعية لھا
المعيار السابع  :يلم المعلم بقواعد األمن والحماية وقواعد ومعايير تقييم المعلومات المنشورة الكترونيا
ويطبقھا كما يلم المعلم بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية بيانات األفراد وحقوق الملكية
الفكرية وحقوق االستخدام التربوي والتعليمى ويطبقھا وينشرھا بين المتعلمين
مؤشرات المعرفة
 : يشرح أھمية حماية المعلومات المتاحة
 يحدد المشكالت المترتبة على عدم توفير سبل الحماية لألجھزة والمعلومات
 يحدد موقفه الشخصي من موضوع الملكية الفكرية
 يقدم وجھة نظر فى أخالقيات تبادل المعلومات
 يعرض أكثر من طريقة لحماية جھازه الشخصي من عوامل القرصنة
 يذكر معايير تقييم المعلومات المنشورة الكترونيا
 يذكر أھمية توثيق المعلومات المنشورة الكترونيا
 يذكر قواعد توثيق المعلومات المنشورة الكترونيا
ثانيا  :تكنولوجيا التعليم إلعداد المعلم
المعيار الثامن :يلم المعلم بالمفاھيم األساسية والمصطلحات الخاصة بمجال تكنولوجيا التعليم وأھدافھا
ومعاييرھا
) (١-٨يلم المعلم باإلطار النظرة لتكنولوجيا التعليم ومفاھيمه ومصطلحاته إلكسابه الخلفية الفكرية التى
تساعده على فھم المجال وتطبيقاته
مؤشرات المعرفة :
 يعطى تعريفا معاصرا لتكنولوجيا التعليم والمفاھيم المرتبطة به
 يشرح مكونات مجال تكنولوجيا التعليم
 يصف مدخل التنظيم فى مجال تكنولوجيا التعليم
 يعطى مببرات سليمة لتوظيف تكنولوجيا التعليم فى عمليتي التعليم والتعلم
) (٢-٨يلم المعلم باإلطار النظري لتكنولوجيا التعليم ومفاھيمه ومصطلحاته ال كسابه الخلفية الفكرية التى
تساعده على فھم المجال وتطبيقاته
مؤشرات المعرفة :
 يذكر أھداف مجال تكنولوجيا التعليم
 يعدد الوظائف المختلفة لتكنولوجيا التعليم فى العملية التعليمية
 يلخص المعايير الشاملة إلعداد المعلم فى مجال تكنولوجيا التعليم
 يتبين مسؤولياته نحو تحقيق تلك األھداف والوظائف والمعايير
) (٣-٨يلم المعلم بنظرية االتصال ونظريات تصنيف مصادر التعلم وتصميمھا وتطويرھا
مؤشرات المعرفة
 : يشرح النظرية العامة لالتصال
 يعرف مفھوم االتصال التعليمي
 يحدد عناصر عملية االتصال
 يحدد الشروط والعوامل المؤثرة فى رفع كفاءة االتصال التعليمي
المعيار التاسع:
) (١-٩تصميم وإنتاج موارد ووسائط النصوص المكتوبة
مؤشرات المعرفة :
 يعرف مفھوم مواد ووسائط النصوص المكتوبة
 يعدد أشكال ووسائط النصوص المكتوبة وطرق عرضھا
 يحدد الخصائص واالمكانات المميزة للنصوص المكتوبة
 يذكر المعايير والمواصفات الخاصة بكل شكل من أشكال النصوص
 يشرح أسس مبادىء تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المكتوبة
 يشرح العوامل المؤثرة في مقروئية الوسائط المكتوبة
مؤشرات األداء :
 ينتج أشكال النصوص المكتوبة فى ضوء معايير ومواصفات تصميمھا
 يشغل أجھزة أنتاج وعرض مواد ووسائط النصوص المكتوبة
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) (٢-٩يلم المعلم باألشياء الحقيقية  ،والعينات والنماذج من حيث المفھوم واألنواع والخصائص واالمكانات
واإلنشاء والتصميم واإلنتاج
مؤشرات المعرفة :
 يستطيع تعريف المجسمات التعليمية
 يحدد خصائص وامكانات المجسمات التعليمية
 يعرف األشياء الحقيقية والعينات والنماذج
 يستطيع تحديد الخصائص واالمكانات المميزة لألشياء الحقيقية والعينات والنماذج
مؤشرات األداء
 يجمع أشياء حقيقية الزمة لتدريس مادة التخصص
 ينتج نماذج متنوعة الزمة لتدريس مادة التخصص
)(٣-٩يلم الطالب بالمواد والوسائط التعليمية المسموعة وتشمل الصوت المباشر  ،وإعداد وإنتاج التسجيالت
الصوتية واإلذاعة والتسجيالت الصوتية  ،الرقمية وإعدادھا واستخدامھا
مؤشرات المعرفة :
 يعرف المواد والوسائط التعليمية المسموعة
 يحدد أنواع المواد والوسائط المسموعة
 يحدد خصائص وامكانات المواد والوسائط المسموعة
 يحدد الخصائص واالمكانات المميزة للتسجيالت الصوتية
 يذكر معايير إعداد السيناريو ومعايير إنتاج التسجيالت الصوتية
مؤشرات األداء
 : يعد سيناريو لتسجيل صوتي من مادة التخصص
 ينتج تسجيالت صوتية
 يعرف المواد والوسائط التعليمية الصوتية
 يعرف أنواع المواد والوسائط التعليمية الصوتية
) (٤-٩يلم المعلم بالمواد والوسائط التعليمية المصورة من حيث مفھومھا وأنواعھا وخصائصھا وامكانات
استخدامھا
مؤشرات المعرفة :
 يمكنه تعريف المواد والوسائط التعليمية المصورة
 يمكنه تحديد خصائص وامكانات المواد والوسائط التعليمية المصورة
 يعد أنواع وأشكال المواد والوسائط التعليمية المصورة
 يفاضل بين أنواع وأشكال المواد والوسائط والصور الرقمية وغير الرقمية
 يذكر معايير تصميم الصور التعليمية
مؤشرات األداء :
 يعد السيناريو لموقف تعليمى قائم على استخدام الصور التعليمية
 ينتج صورا الزمة لتدريس مادة التخصص
 ينتج مجموعة شرائح الزمة لتدريس مادة التخصص
 يستخدم كاميرا التصوير الفوتغرافى العادية فى إنتاج شرائح تعليمية
 يستخدم الكاميرا الرقمية في إنتاج صور تعليمية
 يستخدم شكل ونوع الصورة التعليمية المناسبة
) (٥-٩يلم المعلم بالمواد والوسائط التعليمية المرسومة من حيث تعريفھا وأنواع الرسومات وخصائصھا
وامكاناتھا وتصميمھا وإنتاجھا واستخدامھا
مؤشرات المعرفة :
 تعريف المواد والوسائط التعليمية المرسومة
 تحديد خصائص وامكانات الرسومات التعليمية
 تحديد أنواع والرسومات التعليمية
 يعدد مواد ووسائط أنواع الرسومات التعليمية وأنواع الشفافيات
 يحدد الخصائص واالمكانات المميزة للمواد والوسائط والرسومات والشفافيات
 يذكر معايير تصميم المواد والوسائط والرسومات التعليمية والشفافيات
مؤشرات األداء
 : يصمم أشكاال متنوعة من المواد والوسائط والرسومات التعليمية والشفافيات الالزمة لتدريس مادة
التخصص
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 ينتج رسومات وشفافيات بأدوات اإلنتاج المناسبة
 ينتج المواد والوسائط والرسومات التعليمية
 يعد شفافيات رقمية
) (٦-٩تصميم وإنتاج األلعاب التعليمية والعرائس
مؤشرات المعرفة تعريف األلعاب و تحديدي الخصائص واالمكانات المميزة لأللعاب التعليمية
مؤشرات األداء  :يصمم ألعاب تعليمية تنمى مھارات مادة التخصص مع استخدام األلعاب التعليمية فى تدريس
مادة التخصص
) (٧-٩تصميم وإنتاج تسجيالت الفيديو التعليمية
مؤشرات المعرفة :
 يستطيع تعريف تسجيالت الفيديو وأسسھا الفنية
 يمكنه تحديد خصائص وامكانات تسجيالت الفيديو
مؤشرات األداء :
 يعد سيناريو لتسجيل برنامج فيديو تعليمى
 يستخدم كاميرا الفيديو لتسجيل التتابعات والمشاھد المختلفة لموقف تعليمى
 يستخدم كاميرا الفيديو الرقمية لتسجيل مشاھد واستخدامھا لموقف تعليمي
) (٨-٩تصميم وإنتاج حقائب الوسائط التعليمية
مؤشرات المعرفة :
 تعريف حقائب الوسائط التعليمية
 تحديد الخصائص واالمكانات المميزة للحقائب والوسائط المتعددة التعليمية
 يذكر معايير تصميم وإنتاج حقائب الوسائط المتعددة
مؤشرات األداء :
 يجمع عناصر حقيبة وسائط متعددة لتدريس أھداف من مادة التخصص
 ينتج ما يلزم من عناصر الحقيبة
) (٩-٩يصمم الدروس والمواقف التعليمية وفق مراحل نموذج منظومى مناسب يشمل جميع الشروط
والمواصفات الخاصة بعمليتي التعليم والتعلم واختيار مصادر التعلم لھا
مؤشرات المعرفة :
 يعرف مفھوم المنظومة
 يربط النموذج المنظومى على موقف تعليمى فى تخصصه
مؤشرات األداء :
 يطبق النموذج المنظومى على مواقف تعليمى فى تخصصه
 يصيغ األھداف اإلجرائية للدرس
 يعد األدوات المناسبة للقياس وتقويم نواتج التعلم المستھدف
 يستطيع إنتاج واختيار المواد الناسبة لعملية التعليم والتعلم
 ينفذ الدرس ويستخدم المواد والوسائط
)(١٠-٩يختار المعلم ويستخدم المواد والوسائط التعليمية وفقا لمعايير التصميم التعليمى
مؤشرات المعرفة :
 يذكر معايير اختيار المواد والوسائط التعليمية
 يختار المواد والوسائط المناسبة للموقف التعليمى
 يختار األجھزة واألدوات المناسبة لتقييم المادة العلمية
مؤشرات األداء :
 يراجع صالحية المحتوى التعليمى واألجھزة واألدوات والمواد التعليمية قبل استخدامھا
 يشغل األجھزة واألدوات الالزمة وفق تصميم البرنامج التعليمى
 يجھز مكان العرض وتقديم وإدارة الموقف التعليمى
 يستخدم المصادر فى الموقف التعليمى بطريقة منظومية
المعيار العاشر  :يلم المعلم بأدوات تقييم وتقويم عناصر منظومة تكنولوجيا التعليم ويصمم ھذه األدوات
ويطبقھا ويفسر النتائج ويعدل فى ضوئھا المادة وتصميم العناصر
مؤشرات المعرفة :
 يعرف مفھوم التقويم فى تكنولوجيا التعليم
 يذكر الخصائص العامة للتقويم
 يحدد جوانب التقويم فى تكنولوجيا التعليم مؤشرات األداء يعد األدوات المتنوعة للتقويم
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 يحلل نتائج تطبيق األدوات
المعيار الحادي عشر  :يلم بتصميم وتطوير استخدام التعليم الفردي في ضوء احتياجات المعلمين
مؤشرات المعرفة :
 يعرف مفھوم تفريد التعليم
 يعرف مفھوم نظم تكنولوجيا التعليم الفردي
 يشرح أسس ومواصفات تصميم نظم تكنولوجيا التعليم الفردي
مؤشرات األداء
 : يختار المواد والوسائط المناسبة لنظم التعليم الفردي
 يھيئ الظروف واإلمكانات المطلوبة للتعلم الفردي
 يوفر اإلمكانات والتسھيالت المناسبة للتعلم الفردي فى مركز مصادر التعلم
 يعد درس للتعلم الفردي فى مجال تخصصه
المعيار الثاني عشر  :يلم بالخطط والمشروعات الخاصة بإدخال مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى المدارس
المصرية لتأھيله وتنميته الستخدامھا فى التحاقه بالعمل
مؤشرات المعرفة :
 يحدد خطط مشروعات التطوير التكنولوجي بالتعليم العام
 يعدد مصادر التعلم التي تضمنھا مشروعات التطوير مثل البرمجيات التعليمية للمناھج ومواقع االنترنت
ومعامل الوسائط المتعددة واالنترنت
 يبين كيفية توظيف ھذه المصادر في العملية التعليمية والفصول الذكية
مؤشرات األداء
 : يجمع المعلومات والبيانات الرسمية والميدانية واإلعالمية الخاصة بخطط ومشروعات التطوير
التكنولوجي في التعليم قبل الجامعي
 يستخدم البرمجيات التعليمية ومعامل الوسائط المتعددة التي توفرھا ھذه المشروعات فى تدريس مادة
التخصص وتصميم المواقف التعليمية
 يستخدم المواقع التعليمي التي توفرھا الوزارة على شبكة االنترنت
المعيار الثالث عشر  :يلم بنظم التعليم القائم على الكمبيوتر والوسائط المتعددة والفائقة واستخدامھا بفاعلية
فى التعليم والتعلم
مؤشرات المعرفة :
 يعرف مفھوم التعلم القائم على الكمبيوتر
 يذكر مميزات الكمبيوتر التعليمى
 يعرف مفھوم الوسائط المتعددة والفائقة
 يذكر عناصر الوسائط المتعددة
 يذكر معايير استخدام البرمجيات التعليمية
 يعرف معايير إعداد الدروس بالعروض التقديمية
مؤشرات األداء
 : تشغيل برامج الوسائط المتعددة بأنواعھا
 تشغيل ملحقات الكمبيوتر فى إدخال النصوص والصور والصوت والفيديو
 ينتج عرضا تقديميا متعدد الوسائط وفقا خطة الدرس
 يحفظ ملفات الصوت والفيديو والنصوص المناسبة ألھداف الدرس
المعيار الرابع عشر  :يستخدم المعلم تكنولوجيا التعليم على المستوى الشخصي والمھني في االتصال وإعداد
المواد والبحث وحل المشكالت
مؤشرات المعرفة :
 يفھم كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم فى االتصال وأجراء األبحاث وحل المشكالت
مؤشرات األداء
 : يستخدم تكنولوجيا التعليم واالتصال فى التعليم والتدريب المستمر
 يستخدم تكنولوجيا التعليم واالتصال فى االنخراط فى بيئات تعلم تعاونية
 يستخدم تكنولوجيا التعليم والمعلومات فى حل المشكالت وجمع البيانات وإدارة المعلومات واالتصال
والعرض واتخاذ القرارات
المعيار الخامس عشر  :يلم المعلم بمفاھيم التعلم االلكتروني وإشكاله ويطبقھا فى عمليتي التعليم والتعلم
مؤشرات المعرفة
 : يعرف مفھوم التعلم االلكتروني

٤٢٥

معايير تكنولوجيا التعليم للمعلم

 يحدد إشكاله واستراتيجياته
 يصف امكانات وحدود االنترنت عند تطبيقھا فى المواقف التعليمية
 يصف خدمات االنترنت واستخدامھا التعليمى
 يصف خصائص ومعايير اختيار المواقع التعليمية
 يعدد اإلشكال واالستراتيجيات للتعلم من بعد عبر الشبكات
 يعرف مفھوم نقل المقررات عبر الشبكات
مؤشرات األداء :
 يبحث عن مواقع متخصصة
 يجلب الملفات والبرامج من المواقع التعليمية
 يطبق معايير اختيار المواقع المناسبة
 يطبق معايير اختيار البرامج التعليمية
 يلتزم بحقوق الملكية الفكرية
 يستخدم أدوات الشبكة فى تعيين واجبات دراسية للطالب وتقييمھا
) وزارة التعليم العالي -المستويات المعيارية  :مشروع تطوير كليات التربية FOEPالقاھرة –سبتمبر ٢٠٠٥
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استبانه تحكيم على المحتوى العلمى

السيد األستاذ الدكتور ................................................................. /
تحية طيبة  . .وبعد،

يقوم الباحث بدراسة تستھدف بحث فعالية برنامج إلكتروني مقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة وأثره على تنمية
التنور العلمي ومھارات تدريس العلوم لدى الطالب المعلمين شعبة تعليم ابتدائي علوم بكليات التربية " وتتطلب
الدراسة تحديد مدى تضمين أبعاد التنور العلمي بمحتوى موضوعات البرنامج االلكتروني المقترح
ومصطلح التنور العلمي متعدد اإلبعاد ولغرض البحث الحالي حدد األبعاد التالية لتضمينھا -بموضوعات المحتوى
العلمي للبرنامج االلكتروني المقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة
البعد المعرفي  :ويشمل ھذا البعد على المعلومات والمعارف التي ينبغي تزويد الطالب المعلم بھا  ،حيث تضم ھذه
المعلومات وتلك المعارف :حقائق ومفاھيم  ،ومصطلحات  ،ومبادئ ) تعميمات (  ،وقوانين  ،ونظريات  ،ويكون ذلك
على مستويات عقلية عديدة مثل :التذكر أو المعرفة ، eوالفھم أو االستيعاب ،والتطبيق  ،والتحليل والتركيب  ،والتقويم
 ،وليس مطلوبا ً  -بالطبع  -من الطالب المعلم أن يحقق الحد األقصى لھذه المستويات  ،بل عليه فقط امتالك الحد
األدنى منھا
البعد الوجداني ويشمل ھذا البعد على جميع المخرجات ذات الصلة بالجانب االنفعالي كالوعي العلمي والحس العلمي
والميول العلمية واالتجاھات العلمية وأوجه تقدير العلماء وذلك على كافة مستويات الجانب الوجداني
البعد االجتماعي :ويشمل على كافة الخبرات التي يلزم إكسابھا للفرد حول مجاالت التنور العلمي والتي تتعلق بالقضايا
والتغيرات االجتماعية السلبية وااليجابية الناتجة عن العلم ومدى انعكاس ذلك على العادات والتقاليد والقيم ألي مجتمع
البعد االخالقى يركز على أنماط السلوك االخالقى ورفع مستوى وعى الفرد بالقضايا األخالقية الناتجة عن التقدم العلمي
والتكنولوجي وتنمية قدرته على فھم وتحليل أسباب تلك القضايا
بعد اتخاذ القرار :ويركز ھذا البعد على تأھيل الفرد العادي وتدريبه وإكسابه القدرة على اتخاذ القرارات ،وإصدار رأى
أو حكم صائب عند مواجھته ألي موقف أو مشكلة أو قضية ذات صلة بالعلم والبيئة وقضاياھا حيث يكون على الفرد
اتخاذ القرار المناسب من خالل عملية انتقاء أو اختيار منطقي بين مجموعة من الحلول والبدائل أو األحكام أو اآلراء
البديلة ،والمفاضلة بينھما.
وعلى ذلك :قام بتحديد قائمة بالموضوعات المقترحة للبرنامج االلكتروني المقترح والتي ترتبط بطبيعة تخصص
الطالب المعلم والمادة التى سيدرسھا والقضايا والمجاالت المختلفة للتنور العلمي  .وما اكدت عليه المستويات المعيارية
للجودة الشاملة وقد وضعت ھذه الموضوعات العلمية المقترحة وأبعاد التنور العلمى المرتبطة بھا ) البعد المعرفى-
الوجداني-االجتماعي-االخالقى –اتخاذ القرار( أمام مقياس متدرج مكون من ثالثة مستويات تحدد درجة أھميتھا
وھى):مھم جدا – مھم -غير مھم( بحيث يمكن من خاللھا تقدير مدى تضمين تلك الموضوعات ألبعاد التنور العلمي
والمرجو من سيادتكم:
 االطالع على المحتوى العلمي المقترح للبرنامج االلكتروني المقترح
 تحديد درجة األھمية للموضوعات المقترحة بمحتوى البرنامج االلكتروني المقترح في ضوء الجودة الشاملة
،وذلك بوضع عالمة ) (أمام كل بعد من ھذه األبعاد وتحت أحد مستويات
 المقياس المتدرج لألھمية ) مھم جدا – مھم -غير مھم( بما يتفق ووجھة نظركم.
 إضافة بعض الموضوعات العلمية
 حذف بعض الموضوعات غير المناسب للھدف من المحتوى .
و يشكرلكم كريم تعاونكم

الموضوعات

البعد المعرفي

البعد الوجداني

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم
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البعد االخالقى

غير مھم

مفھوم الطاقة
صور الطاقة
تحوالت الطاقة
المشاكل الناتجة عن استخدامات مصادر

البعد االجتماعي

بعد اتخاذ القرار
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الموضوعات

البعد المعرفي

البعد الوجداني

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم
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غير مھم

تلوث الغالف الجوى

مھم جدا

قضايا اجتماعية وأخالقية وبيئية

مھم

أبواب السماء وظلمة الفضاء
اإلعجاز العلمي في الفضاء
أنواع التلوث
تأثير السموم على صحة وسالمة اإلنسان
المطر الحمضي
الجينوم البشرى
االستنســـــاخ
الكوسموس التكنونانوي
المطاط المعدني
اجھزة جسم اإلنسان

البعد االخالقى

غير مھم

الطاقة)عالميا
مصادر الطاقة)طبيعية-صناعية
عجائب الطاقة
الطاقة المتجددة )البديلة( مصادرھا واستخدامھا
أمثلة للطاقة المتجددة )البديلة
استخالص الكھرباء من الشمس
فوائد استخدام الطاقة المتجددة
تكنولوجيا الطاقة
قصة استبدال الطاقة
حياة اإلنسان والغذاء
النبات والغذاء
التمثيل الغذائي )اآليض )والغذاء المتوازن
فساد األغذية
خلل توازن المركبات الغذائية
العناصر الغذائية قليلة الكمية
أمالح المعادن
الفيتامينات
الخيارات الغذائية السليمة
سوء التغذية
تلوث الغذاء
اإلنتاج واألمن الغذائي
أمراض بسببھا الغذاء
الغذاء والتغذية في سيرة النبي واألئمة
الشمس والمجوعة الشمسية
المنظومة الشمسي
الكون
الفضاء
نبذة عن األقمار الصناعية
التقدم التكنولوجي في مجال الفضاء

البعد االجتماعي

بعد اتخاذ القرار
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الموضوعات

البعد المعرفي

البعد االجتماعي

البعد الوجداني

بعد اتخاذ القرار

البعد االخالقى

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

مھم جدا

مھم

غير مھم

القطع الجائر للغابات
النفايات النووية
األسلحة البيولوجية
االحتباس الحراري وثقب األوزون
زراعة األعضاء
نقص مصادر الطاقة
تلوث المياه
التصحر
.مقترحات -:
................................................................................................................................................
...............
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................
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يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان )برنامج الكتروني مقترح فى ضوء معايير الجودة الشاملة
وأثره على تنمية التنور العلمي ومھارات تدريس العلوم لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم
االبتدائي علوم بكليات التربية (
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في التربية تخصص المناھج وطرق
تدريس العلوم .
ومن متطلبات الدراسة بناء برنامج الكتروني مقترح لھذا الغرض ويراد تقويم ھذا البرنامج
والتحكيم على جوانبه المختلفة ) التعليمية التربوية – المنھجية – الفنية – البرمجية(.
وقد تضمنت البطاقة بعض العبارات التي تصف سلوك وخصائص البرنامج بجوانب ه المختلف ة
آنفة الذكر ،والرجا من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي حول بنود ھذه البطاقة .
وال يسع الباحث إال أن تقدم لسيادتكم بخالص الشكر على تعاونكم الصادق.
ولسيادتكم جزيل الشكر ،،
الباحث
السيد محمد بيومي حجازي
كلية التربية – جامعة الزقازيق
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درجة االستجابة
ممتاز

ينبغي أن يتوفر في البرمجية ،فيما يخص المحتوى التعليمي موضوع البرمجية ،الخصائص التالية:
-١

تتبنى البرمجية نظريات تربوية صحيحة في عرضھا للمحتوى.

-٢

دقة المحتوى وسالمته العلمية.

-٣

تستخدم البرمجية أنشطة تعليمية مقبولة.

-٤

تناسب مقدار التعلم مع ما يستغرقه المتعلمون من وقت.

-٥

وضوح التسلسل والتتابع المنطقي للدروس.

-٦

يراعى تحقق األھداف المذكورة.

-٧

االستخدام المالئم لألصوات واأللوان.

-٨

إمكانية طبع أي جزء من المحتوى.

-٩

االستخدام المالئم للرسوم والنماذج المتحركة.

 -١٠الترابط بين أسلوب التمثيل وحركة الرسوم ،والنماذج بأھداف المحتوى ومضمونه.
معيار خصائص استخدام الطالب:
 -١١ينبغي أن يتوفر في البرمجية ،فيما يخص استخدام الطالب لھا ،الخصائص التالية:
 -١٢ال تتطلب معرفة مسبقة للطالب بالكمبيوتر.
 -١٣حث الطالب على التعاون والعمل المشترك.
 -١٤ال تتطلب من الطالب الرجوع لدليل التشغيل.
 -١٥توفر للطالب ملخصا عن أدائه.
 -١٦تغذية راجعة فعالة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء.
 -١٧التغذية الراجعة الموجبة أكثر جاذبية من التغذية الراجعة السالبة.
 -١٨تتيح للطالب أن يتحكم فى معدل عرض المعلومات.
 -١٩تتضمن وظائف لتحليل أخطاء الطالب.
 -٢٠تتيح للطالب أن يتحكم فى تسلسل محتويات الدرس.
 -٢١تتيح للطالب أن يتحكم فى اختيار الدرس.
 -٢٢تتيح للطالب أن يختار العودة لمراجعة أجزاء معينة من درس معين.
 -٢٣تتيح للطالب أن يختار أنماطا مختلفة للعرض.
 -٢٤تتضمن البرمجية عدة مستويات من الصعوبة والسھولة.
 -٢٥سھولة قراءة النصوص المعروضة على الشاشة باستخدام حروف ذات أحجام مناسبة.
 -٢٦تتضمن البرمجية وظائف مساعدة .ON-Line Help

٤٣٥

جيد

معيار خصائص المحتوى:

متوسط

الجانب التعليمي التربوي

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

بطاقة تقويم البرنامج االلكترونى

درجة االستجابة
ممتاز

 -٢٨ينبغي أن يتوفر في البرمجية ،فيما يخص استخدام المعلم لھا ،الخصائص التالية:
 -٢٩عرض األھداف التعليمية بوضوح.
 -٣٠تتكامل األھداف مع المحتوى.
 -٣١تتيح للمعلم أن يتحكم فى مستويات صعوبة بعض الصياغات.
 -٣٢تتيح للمعلم أن يغير من قوائم المفردات كالكلمات والمسائل.
 -٣٣توفر كتيبات للمعلم أو مواد تعليمية مساعدة.
 -٣٤توضح دور المعلم.
 -٣٥تقترح خططا للتدريس.
 -٣٦توفر كراسات عمل مفيدة للطالب.
 -٣٧توفر أنشطة إثرائية للطالب سريع التعلم.
 -٣٨توفر أنشطة عالجية للطالب بطئ التعلم.
 -٣٩توفر ملخصا ألداء كل طالب الفصل.
 -٤٠تقبل البرمجية وتقدم أجوبة متنوعة.
 -٤١تقترح استخدام أنشطة ومصادر تعليمية أخرى.
 -٤٢إمكانية طبع النتائج المسجلة.
 -٤٣إمكانية توليد مفردات االختبارات وطباعتھا.
 -٤٤معيار خصائص تشغيل البرمجية:
 -٤٥ينبغى أن يتوفر فى البرمجية ،فيما يخص تشغيلھا الخصائص التالية:
 -٤٦سھولة الدخول إلى البرمجية والخروج منھا.
 -٤٧وجود دليل استخدام البرمجية بصياغة واضحة.
 -٤٨ترابط عرض دروس البرمجية على الشاشة مع المضمون.
 -٤٩التنسيق على الشاشة واضح وجميل.
 -٥٠تسمح للمستخدم بتصحيح أخطاء الكتابة.
 -٥١سھولة استخدام البرمجية.
 -٥٢تتيح اختيار أجزاء محددة من محتوى البرمجية.
 -٥٣نصوص البرمجية سليمة اللغة واضحة المعنى.
 -٥٤تتيح البرمجية تشغيال موثوقا ،وذلك بعدم تعطيلھا حالة الضغط على غير المفاتيح المطلوبة.
 -٥٥تستخدم البرمجية إمكانيات الكمبيوتر بشكل جيد.
 -٥٦أوال  :معيار خصائص المحـتوى

٤٣٦

جيد

معيار خصائص استخدام المعلم:

متوسط

 -٢٧التقليل من االعتماد على المعلم.

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

بطاقة تقويم البرنامج االلكترونى

درجة االستجابة
ممتاز

 -٥٩إجراءات العمل وأنشطة البرنامج تتمركز حول النقاط الرئيسية في موضوع الدرس
 -٦٠يتم عرض المادة العلمية بشكل منطقي متسلسل .
 -٦١يتناسب والخلفية العلمية للتالميذ
 -٦٢يسھم فى تنمية مستويات التفكير العليا
 -٦٣ال يتعارض المحتوى مع فلسفة نظام التعليم وتوجھاته.
 -٦٤يتصف بالدقة العلمية .
 -٦٥يراعى خبرات التالميذ السابقة .
 -٦٦يساعد األطفال على إدراك العالم من حولھم .
 -٦٧مالئمة المفاھيم والمعلومات المتضمنة بالمحتوى بالموضوع العام .
 -٦٨يعرض بطريقة تحقق الترابط والتماسك بين عناصره.
 -٦٩يركز فى عرضه على بناء المعلومات من خالل التدريب والممارسة .
 -٧٠يراعى خصائص نمو التالميذ العمرية .
 -٧١األمثلة اقرب لواقع التالميذ وحياتھم .
 -٧٢يراعى الشمول والعمق واالتساع.
 -٧٣يساعد على تحقيق األھداف التعليمية .
 -٧٤يوفر قاعدة معرفية كافية عن الموضوع محل الدراسة .
 -٧٥قادر على إصدار التوجيھات المناسبة للسير في أجزاء البرنامج .
 -٧٦يوفر الفرصة لتفريد عملية التعلم .
 -٧٧يراعى بيئة الطفل ومحيطه .
 -٧٨يزود الطفل بالمعارف والخبرات والمفاھيم الجديدة .
 -٧٩يتنوع فى طرق عرض المحتوى بما يستثير ملكات التالميذ .

الجانب المنھجي :
 -٨٠يتفق البرنامج مع ما استھدف منه.
 -٨١يساير االتجاھات الحديثة في المناھج
 -٨٢يتكامل مع المنھج الحالي
 -٨٣محتوى البرنامج يتفق ومحتوى المنھج المقرر للعلوم للصف الخامس االبتدائي
 -٨٤يمكن استخدامه كنوع من أنواع التعلم المصاحب .CAI
 -٨٥المحتوى العلمى للبرنامج قابل للتوزيع على فقرات متتالية.
 -٨٦البرنامج يتيح الفرصة للمعلم الختيار طريقة التدريس المناسبة لكل شق .

٤٣٧

جيد

 -٥٨المحتوى العلمي يسھل فھمة ويخلو من العبارات الغامضة.

متوسط

 -٥٧يتفق البرنامج وأھدف الدرس المعروض

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

بطاقة تقويم البرنامج االلكترونى

درجة االستجابة
ممتاز

 -٨٨مناسبة حجم حروف الكتابة ووضوحھا على الشاشة وسھولة قرائتھا.
 -٨٩مناسبة طريقة عرض الصور والنص المصاحب لھا .
 -٩٠مدى مناسبة المؤثرات المستخدمة مع النصوص المكتوبة.
 -٩١مدى مناسبة التعزيز الصوتي والمكتوب.
 -٩٢مدى مناسبة األنشطة والتدريبات العملية .
 -٩٣مناسبة حجم الكتابة بوضوحھا على الشاشة وسھولة قراءتھا أثناء العرض العلمي للمحتوى.
 -٩٤وضوح الصورة ومناسبتھا من حيث الموضوع .
 -٩٥مناسبة عرض الصور والصوت المصاحب لھا .
 -٩٦مالئمة ألوان إطارات البرنامج من حيث الكتابة أو الخلفية .
 -٩٧يدعم البرنامج بعض الملحقات الالزمة للتعامل مع متطلباته.
 -٩٨يتم تحميل البرنامج بسرعة .
 -٩٩دعم البرنامج ألنظمة التشغيل المختلفة.
-١٠٠

البرنامج غير شره الستھالك الذاكرة .

-١٠١

ال تؤدى المدخالت الخاطئة للمستخدم إلى ارتباك أو انھيار األداء .

-١٠٢

خلو البرنامج من أخطاء التكرار المنطقى .

الجوانب الفنية
-١٠٣

تنوع نغمات الصوت فى التعليق الصوتى

-١٠٤

خال من عيوب النطق وسالمة مخارج الفاظ والحروف

-١٠٥

مراعاة فترات الصمت والحديث للقائم بالتعليق

-١٠٦

امكانية غلق مفتاح التعليق الصوتى واعادة تشغيله

-١٠٧

مراعاة التزامن بين الصورة المعروضة والتعليق الصوتى

-١٠٨

استخدام المؤثر الصوتى كصوت بينى

-١٠٩

يظھر المؤثر الصوتى ويختفى تدريجيا عندما يكون خلفية

-١١٠

يظھر المؤثر بعد ظھور النص اذا صاحبه نص

-١١١

تثبيت المؤثرات الصوتية فى التغذية الراجعة

-١١٢

شدة الموسيقى اقل فى حالة التعليق الصوتى

-١١٣

عدم استخدام مقطوعات موسيقية مشھوره منعا لتشتت الطالب

-١١٤

عدم استخدام الصورة التى تحتوى على تفاصيل كثيرة

-١١٥

استخدام الرسومات الخطية الملونة

٤٣٨

جيد

 -٨٧البرنامج يعمل بشكل صحيح كما ھو مخطط له .

متوسط

الجانب البرمجي

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

بطاقة تقويم البرنامج االلكترونى

درجة االستجابة
ممتاز

-١١٨

عدم المبالغة فى استخدام اللون داخل الصورة او الرسومات المتحركة

-١١٩

مالءمة حجم الصورة للواقع بقدر االمكان

-١٢٠

الصورة المتحركة يصاحبھا صوت يعبر عن مضمونھا

-١٢١

التعليق المكتوب للصورة المتحركة باللغة العربية

-١٢٢

استخدام السرعة الطبيعية لعرض الفيديو

-١٢٣

تحدد نافذة لعرض الفيديو بحيث تكون الصورة واضحة

-١٢٤

دمج التعليق الصوتى مع الفيديو

-١٢٥

التحكم فى مدة عرض الفيديو من خالل لوحة التحكم

-١٢٦

الخروج من شاشة فرعية الى القائمة الرئيسة بطريقة سھلة

-١٢٧

الرجوع الى الشاشة السابقة او الموضوع السابق من اجل مراجعتھا

-١٢٨

سھولة الدخول الى البرنامج االلكترونى وكذلك الخروج منه

-١٢٩

التحكم فى االنتقال الى االختبار النھائى دون المرور على جميع الوحدات

-١٣٠

فتح االرتباطات المختلفة بسھولة

-١٣١

تحتوى الشاة على وسائل وادوات مساعدة للطالب او المستخدم

-١٣٢

التحكم فى معدل عرض المعلومات طبقا لسرعة المستخدم

-١٣٣

التحكم فى عرض البدائل للمحتوى حسب رغبة المستخدم

-١٣٤

تحديد توقيت عرض للشاشات الخاصة بالمحتوى حسب رغبة المستخدم

-١٣٥

تحديد توقيت لعرض السؤال على شاشة االسئلة

-١٣٦

تحقيق االتزان داخل تصميم الشاشة

-١٣٧

تنسيق العناصر على سطح الشاشة بشكل منطقى ومالوف

-١٣٨

الربط بين العناصر المتشابھة باستخدام لون واحد

-١٣٩

استخدام اللون لتمييز عناصر معينة لتركيز االھتمام عليھا

-١٤٠

التباين بين االلوان المتجاورة

-١٤١

عدم استخدام االلوان الصارخة

-١٤٢

تجنب استخدام االوان التى تسبب العلمى اللونى فى شاشات التفاعل

-١٤٣

استخدام االلوان الطبيعية والمتعارف عليھا

-١٤٤

استخدام االلوان فى الحركة بطريقة مناسبة

-١٤٥

تجنب نقص التباين اللونى

-١٤٦

الجمع بين النص والصورة على نفس االطار

٤٣٩

جيد

-١١٧

عدم المبالغة فى حجم الصورة

متوسط

-١١٦

الحفاظ على وحدة الشكل فى الصورة

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

بطاقة تقويم البرنامج االلكترونى

درجة االستجابة
ممتاز

-١٤٩

مراعاة لون الشاشة بحيث يكون متناسبا مع لون النص المكتوب ،ويفضل الكتاب ة ب اللون األب يض

جيد

-١٤٨

استخدام نمط واحد من الخط لمحتوى معين

متوسط

-١٤٧

التدرج فى عرض محتويات االطار لتتمشى مع ادارك المتعلم

ضعيف

المفـــــــــــــــردة

على أرضية ،سوداء أو العكس

الجانب االخــــراجى النھائي :
-١٥٠

مساحة الشاشة مستغلة استغالال جيدا.

-١٥١

اإلطارات مناسبة لما ھى معده له.

-١٥٢

المعلومات خالية من االزدحام أو التكرار

-١٥٣

األلوان موظفة بشكل مناسب

-١٥٤

وضوح الصور ونقاء الصوت.

-١٥٥

كفاية مدة العرض الزمني على الشاشة.

-١٥٦

دليل المستخدم معدد بصورة جيدة.

-١٥٧

الزمن المستغرق لفتح وغلق البرنامج مناسبين.

ﺟواﻧب أﺧرى ﺗرون إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ-:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................

٤٤٠

أسماء السادة المحكمين على البرنامج وأدوات الدراسة

م
١
٢
٣

الدرجة
أ.م.د
أ.د
أ.د
د.
أ.
أ.د.
أ.د.
أ.
أ.د.
د.
د.
أ.م.د

أسماء السادة المحكمين على البرنامج بجوانبه )الفنية-التربوية-االلكترونية(
إبراھيم أحمد عطية
إبراھيـــــــم زيدان
إسماعيل عمــــــرو
حمادة إبراھيم
حسين احمد حجازي
عايدة سيدھم اسكندر
عبد القادر صالح
عبد المرضى متولي
ماھر إسماعيل صبري
منى محمود محمد جاد
ناجح محمد حسن
نبيل جاد عزمي

أستاذ مساعد المناھج وطرق تدريس الرياضيات –تربية الزقازيق
أستاذ الحاسبات والمعلومات كلية الھندسة جامعة الزقازيق
أستاذ الحاسبات والمعلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق
مدرس المناھج وتكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيق
موجه تكنولوجيا التعليم بإدارة منيا القمح

٤
٥
أستاذ تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية النوعية ،جامعة المنوفية.
٦
مدير التطوير التكنولوجي بإدارة منيا القمح
٧
أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم .
٨
مدرس تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة حلوان.
٩
مدرس تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية بالقاھرة ،جامعة األزھر
١٠
أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم –كلية التربية-جامعة حلوان
١١
أسماء السادة المحكمين على المحتوى الرقمي للبرنامج االلكتروني المقترح
مدرس بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الزقازيق
أحمد السيد عطيــة
د.
٦
أستاذ مساعد المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة الزقازيق
حجازي عبد الحميد حجازي
أ.م.د.
٣
مدرس المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة الزقازيق
سھير سالم رشوان
د
٤
أستاذ الجيولوجيا والعلوم البيئية كلية العلوم -جامعة الزقازيق.
عبد الباسط صبري محمد السروجي
أ.د
١
أستاذ الجيولوجيا والعلوم البيئية كلية العلوم -جامعة الزقازيق.
عبد المحسن عثمان
أ.د
٢
موجه أول العلوم بادارة بلبيس التعليمية
كمال سكــــــــران
أ.
٧
موجه أول الكيمياء بادارة منيا القمح التعليمية
كمال معوض
أ.
٩
أستاذ الكيمياء الحيوية كلية العلوم جامعة الزقازيق
محمد عبد المنعم
أ.د.
٥
موجه أول العلوم بادارة بلبيس التعليمية
مصطفى سالم
أ.
٨

أستاذ المناھج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم-كلية التربية –جامعة الزقازيق

أسماء السادة المحكمين على أدوات البحث )مقياس التنور العلمي –بطاقة مالحظة مھارات تدريس العلوم (

١
٢
٣
٤
٥
٦
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١٦
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أ.م.د.
أ.م.د.
د.
د.
د.
أ.د
أ.د
أ.د.
أ.م.د.
أ.د.
أ.م.د
أ.م.د.
د.
أ.م.د

إبراھيم محمد شعير
إبراھيم عطــــــــية
حجازي عبد الحميد حجازي
زبيدة محمد قرني
سھير سالم رشوان
السيد أحمد الوكيل
السيد فضالى
عادل أبو العز
عـــــــادل العدل
عبد السالم مصطفى عبد السالم
عبد الفتاح جودة السيد
ماھر إسماعيل صبري
محسن حامد فراج
محمود مراد
نصر محمد صبري
يسري مصطفى السيد

أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة المنصورة
أستاذ م .طرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ مساعد المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ مساعد المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة المنصورة
مدرس المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة الزقازيق
مدرس المناھج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الزقازيق
مدرس بقسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة المنوفية فرع شبين الكوم
أستاذ علم النفس التربوى كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة المنصورة
أستاذ مساعد بقسم أصول التربية كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم .
أستاذ المناھج وطرق التدريس المساعد كلية التربية -جامعة عين شمس.
أستاذ مساعد طرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الزقازيق
مدرس بقسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة الزقازيق
أستاذ المناھج وطرق التدريس المساعد كلية التربية-جامعة قناة السويس

٤٤٢

ملخص
أن ھناك قصور فى برامج اإلعداد لمعلمي العلوم بكليات التربية وثمة تدنى واضح فى مستويات خريجى معاھ د وكلي ات
إع داد المعل م وافتق ار ب رامج اإلع داد إل ى مواجھ ة التح ديات الت ى يعيش ھا التعل يم الع الى وقص ور ف ى ام تالك مھ ارات الت دريس
االلكترونية  ،وقصور الثقافة العلمية لدى الخريجين خاصة معلم العلوم وعدم األخذ باألساليب الحديثة فى ب رامج اإلع داد مم ا دع ا
الباحث إلى محاولة القي ام بتل ك الدراس ة إللق اء الض وء عل ى أھمي ة اإلع داد الجي د للطال ب المعل م تخص ص التعل يم االبت دائى عل وم
والعمل على تنمية التنور العلمى ومھارات تدريس العلوم لديه مستخدما برامج التعلم االلكتروني فى عملية اإلعداد بما يتماش ى
ومعايير الجودة الشاملة.
وتحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية .
.١ما المھارات التدريسية االلكترونية الالزمة للطالب المعلم و المرتبطة بمحتوى العلوم بالمرحلة االبتدائية ؟
-٢ما أبعاد التنور العلمي الالزم توافرھا لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي علوم ؟
-٣ما مستوى التنور العلمي لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم االبتدائي علوم ؟
الزم لتنمي
ي ال
وى العلم
ا المحت
 .٤م
ين ؟
الب المعلم
دى الط
يل
ور العلم
ة التن
 .٥م ا البرن امج االلكترون ي المقت رح إلع داد معل م العل وم و المع د ف ي ض وء مع ايير الج ودة الش املة ؟
 .٦ما اثر تدريس البرنامج االلكتروني المقترح في تنمية التنور العلمي لدى الطالب المعلم ؟
.٧ما اثر تدريس البرنامج االلكتروني المقترح في تنمية مھارات تدريس العلوم االلكترونية لدى الطالب المعلم؟.

حدود البحث -:
عينة من الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة ش عبة التعل يم االبت دائي تخص ص العل وم بكلي ة التربي ة  .االقتص ار عل ى اإلبع اد
التالية للتنور العلمي )البعد المعرفي-الوجداني-االخالقى-االجتماعي-اتخاذ القرار(
ويقتص ر البرن امج االلكترون ي المقت رح عل ى بع ض مھ ارات ت دريس العل وم االلكتروني ة المرتبط ة بمق ررات العل وم بالمرحل ة
االبتدائية من ناحي ة وبطبيع ة التطبيق ات االلكتروني ة لب رامج الحاس ب االل ى ف ي التعل يم م ن ناحي ة أخ رى وك ذلك االس تفادة م ن
خدمات التعليم االلكتروني وتطبيقات االنترنت في التعليم والتي شملت المھارات التالية :
 .١مھارات أساسية الستخدام الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية االلكترونية وملحقات الكمبيوتر
 .٢مھارات استخدام برنامج معالجة النصوص فى التخطيط للتدريس
 .٣مھارة استخدام برنامج الجداول االلكترونية فى التقويم االلكتروني
 .٤مھارة استخدام العروض التقديمية فى التخطيط والتنفيذ والتقويم للدرس
 .٥مھارة معالجة وتنقيح الصور الستخدامھا فى التخطيط للدرس
 .٦مھارة استخدام االنترنت في البحث العلمي والتخطيط للدرس وأثناء تنفيذ الدرس
 .٧مھارة استخدام األجھزة والتقنيات التعليمية فى تدريس العلوم
 .٨مھارة تشغيل الوسائط المتعددة لدروس العلوم

أھـداف البحث -:
يھدف البحث الحالى إلى :
 .١تحديد مستويات التنور العلمى المتوافرة لدى الطالب المعلمين من شعبة التعليم االبتدائي تخصص العلوم .
 .٢محاولة الوصول إلى إعداد برنامج الكتروني مقترح لتنمية التنور العلمى و المھارات التدريس ية ل دى الطال ب المعل م
يتماشى مع معايير الجودة الشاملة ووفقا للمع ايير المحلي ة ومتطلب ات تط وير التعل يم الع الى بمص ر م ع األخ ذ ب بعض االتجاھ ات
العالمية وطبيعة األدوار الملقاة على عاتق معلم المرحلة االبتدائية تخصص علوم .
 .٣التع رف عل ى اث ر البرن امج االلكترون ى المقت رح عل ى تنمي ة التن ور العلم ى ل دى الط الب المعلم ين ش عبة التعل يم
االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية.
 .٤التعرف على اثر البرنامج االلكترونى المقترح على تنمية المھارات التدريسية لدى الطالب المعلمين شعبة التعل يم
االبتدائي تخصص العلوم بكلية التربية

أھـمية البحث :

من الممكن أن يفيد البحث الحالى فيما يلى:
 .١ق د يفي د البح ث الح الى ف ى تق ديم بع ض الجوان ب اإلجرائي ة لتط وير ب رامج إع داد معل م العل وم بم ا يتماش ى م ع
االتجاھات العالمية المعاصرة ويتوافق مع تطور منظومة التعليم والتعلم .
 .٢قد يفيد البرنامج االلكترونى الحالى فى التأكيد على ما يسمى ب الجودة الش املة ف ى العملي ة التعليمي ة والت ى أص بحت
مطلبا حيويا.
 .٣قد يفيد البرنامج االلكترونى لقائمين على برامج إع داد المعل م إل ى تبن ى اس تراتيجيات جدي دة إلع داد الطال ب المعل م
بما يتماشى واحتياجات الطالب المعلم وطبيعة المرحلة والمادة التى سيدرسھا
 .٤إعداد اختبار فى التنور العلمى وبطاقة مالحظة للمھارات التدريسية قد يستفيد منه بعض الباحثين فى مجال تعل يم
وتعلم العلوم فى إجراء بحوث مستقبلية ،والعمل على تطوير وإعداد اختبارات للتنور العلمى والتكنول وجى ل دى الط الب والتالمي ذ
بمختلف المراحل الدراسية. .

فروض الدراسة :

-١البرنامج االلكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم والمعد في ضوء معايير الجودة الشاملة ذا فاعلية ف ي تنمي ة التن ور
العلم ي ومھ ارات ت دريس العل وم االلكتروني ة ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم االبت دائي الفرق ة الثالث ة بكلي ات التربي ة
تخصص العلوم.
 -٢ال توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة تعل يم
ابتدائي علوم قبليا وبعدي في كل بعد من أبعاد بطاقة مالحظة مھارات التدريس االلكترونية وفى البطاقة ككل.
-٣ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) (٠.٠١ب ين متوس طي درج ات ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة تعل يم
ابتدائي علوم قبليا وبعديا فى كل بعد من أبعاد التنور العلمى وفى االختبار ككل.
إجـراءات البحث :
أوال -تحديد مستوى أداء الطالب المعل م لمھ ارات الت دريس االلكتروني ة المرتبط ة بمحت وى العل وم بالمرحل ة االبتدائي ة و
تحديد بعض المھارات التدريسية االلكترونية الالزمة لدى الطالب المعلم والت ي تتماش ى م ع طبيع ة التط ور العلم ي والتكنول وجي
وتحديد قائمة بتلك المھارات وفق الخطوات الالزمة لذلك .
ثانيا-تحديد أبعاد التنور العلمي لدى الطالب المعلمين من شعبة التعليم االبتدائي تخصص العلوم
ثالثا -لتحديد البرنامج االلكتروني المقترح ) الحزمة البرمجي ة االلكتروني ة ( وتحدي د محت واه ف ى ض وء مع ايير الج ودة
الشاملة :
خامسا :منھج الدراسة  :سوف يتبع البحث الحالي المنھج التجريبي ذا المجموعة الواح دة الت ى س وف يق دم لھ ا البرن امج
المقترح والمعد فى ضوء الجودة الشاملة وسوف يتم تطبيق األدوات عليھا قبليا وبعديا .
سادسـا:تحديد عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابتدائي علوم كمجموعة تجريبية .
سابعــا:تطبيق أدوات الدراسة )بطاقة المالحظة للمھارات التدريسية االلكترونية فى العلوم –مقياس التنور العلمي(عل ى
عينة البحث تطبيقا قبليا .
ثامــــنا :تطبيق البرنامج االلكتروني المقترح على عينة البحث .
تاسعـــا :تطبيق أدوات الدراسة)بطاقة المالحظ ة للمھ ارات التدريس ية االلكتروني ة -مقي اس التن ور العلم ي( تطبيق ا بع ديا
على عينة البحث .
عاشــرا :ا رصد النتائج والحكم عليھا باألساليب اإلحصائية المناسبة والتوصل إلى نتائج الدراسة ..
حادي عشر :تقديم التوصيات والمقترحات.
نتائج الدراسة -:
-١البرنامج االلكتروني المقترح إلعداد معلم العلوم والمعد في ضوء معايير الجودة الشاملة ذا فاعلية ف ي تنمي ة التن ور
العلم ي ومھ ارات ت دريس العل وم االلكتروني ة ل دى الط الب المعلم ين م ن ش عبة التعل يم االبت دائي الفرق ة الثالث ة بكلي ات التربي ة
تخصص العلوم.
 -٢توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠١بين متوسطي درجات طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابت دائي
علوم قبليا وبعدي في كل بعد من أبعاد بطاقة مالحظة مھارات التدريس االلكترونية وفى البطاقة ككل لصالح التطبيق البعدى .
 -٣توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠١بين متوسطي درجات طالب الفرقة الثالثة شعبة تعليم ابت دائي
علوم قبليا وبعديا في كل بعد من أبعاد التنور العلمي وفى االختبار ككل لصالح التطبيق البعدى

التوصيات -:
فى ضوء النتائج التى تم التوصل اليھا يوصى الباحث بما يلى :
الربط بين المقرارات التخصصية التى يدرسھا الطالب المعلم تخصص العلوم فى مرحلة االعداد وبين المواد التى س يقوم
.١
بتدريسھا بعد التخرج واجراء التكامل بينھم .
تحديث المحتويات التعليمية ببرامج اعداد المعلم وتنظيمھا وفقا لالتجاھات العالمية .
.٢
استحداث مقرارات تعليمي ة للثقاف ة العلمي ة تھ تم بع رض المس تحدثات العلمي ة وت دريب الط الب المعلم ين عل ى اكتس ابھا
.٣
والتفاعل معھا .
االھتمام بدمج ابعاد ومجاالت التنور العلمى ببرامج اعداد معلم العلوم .
.٤
تح ديث ب رامج اع داد معل م العل وم وتطويرھ ا تبع ا لالتجاھ ات العالمي ة والمحلي ة وتنظ يم الجوان ب المختلف ة لالع داد ف ى
.٥
ضوء المعايير والمستويات المعيارية .

المقترحات
-:استكمال لما قام به الباحث يقترح الباحث اجراء بعض الدراسات والتى منھا .
التعرف على فعالية الب رامج االلكتروني ة المع د ف ى ض وء الج ودة الش املة ف ى تنمي ة :االتجاھ ات العلمي ة .ال وعى العلم ى -الثقاف ة
العلمية التكنولوجية -الفھم العلمى -التنور البيئى -التنور الصحى .

Abstract
The Research questions:
This research is an attempt to find answers to the following questions:
1-What are the required prospective teacher’s electronic teaching skills related to science
content at the primary stage?
2-What are the essential prospective teachers’ scientific literacy dimensions at the primary
education science section? And what is their level of scientific literacy?
3-What is the indispensable scientific content for developing prospective teachers’ scientific
literacy ?
4- What is the suggested electronic program for preparing science teacher in the light of
Total Quality Criteria?
5- What is the effectiveness of teaching the suggested electronic program in developing
prospective teachers’ scientific enrichment?
6- What is the effectiveness of teaching the suggested electronic program in developing
prospective teacher’s electronic teaching skills?
Research limitation:
1-A smaple of student teacher of third year –department of basics education ,specialty of
science in faculty of education as they newly joined with specialty.
2- e-programme include same fields of scientific literacy
3-proposed e-programme is imitated by same electronic teaching skills of science related to
content of science in primary stage from one side and with the nature of electronic
applications of computer programmes in learning.
1) Basics skills for using computer and its electronic applicable programmes and its
accessories .
2) skills of using word programme in planning for teaching
3) skills for using excel –programme in electronic evaluation
4) skills for using power point – programme in planning ,carrying out ,executing and
evaluation of lesson .
5) skills of processing and filtering photos used in lessons planning
6) skills of using internet in scientific research and lessons planning and during carrying
out the lessons .
7) skills of using instruments and electronic techniques in teaching science .
8) skills of using multi-media for science lessons
Aims of the research:
This research aimed at:
1- Designing a suggested electronic program for preparing science teacher in the light of
Total Quality Criteria
2-Divulging the effectiveness of teaching the suggested electronic program in developing
prospective teachers’ scientific literacy.
3-Revealing the effectiveness of teaching the suggested electronic program in developing
prospective teacher’s electronic teaching skills.
4-Shedding light on the importance of possessing the prospective teacher the electronic
teaching skills.
Research significance:
١

The recent study may be useful in the following .
1-developing some teaching skills among student teachers .
2-presinting electronic programme that who are interested in teachers preparation may make
use of in developing adopt new/modern styles in science teaching .
3-e-programme may be useful in developing student teachers skills towards using modern
technology in teaching .
4-presenting some operational sides for developing programmes of science teaching.
5-e-programme emphasize process what is called "named" total quality in learning process
which had become vital essential requisite .
Study Variables:
Independent variables .e-programme
Dependent variables.(scientific literacy-science teaching skills)
Experimental Treatment Materials:
These Materials Were Represented In four programme Prepared According To The System
Of electronic program (preparation of e-program interims .digital content of e-program in
science .
training program of preparation e-course training program for using educational technology
.
The Experimental Design:
This research had to use an experimental design for one group in pre/post-test as
implementing the research tools pre test then implementing e-programme and post test
Hypotheses of the study:
1-The suggested electronic program for preparing science teachers at the third year of the
primary section at the Faculty of Education in the light of Total Quality Criteria has
effectiveness in developing their scientific literacy and electronic teaching skills among
student teachers ,basic education third years ,science department ,faculty of education
2- there are no statistically significant differences at (0.01) level between means of scores
regarding to 3 rd years science basics education department (pre and post ) in each
dimension of observation card dimensions of electronic teaching skills and in card as a
whole
3- there are no statistically significant differences at (0.01) level between means of scores
regarding to 3 rd years science basics education department (pre and post ) in each
dimension of scientific literacy dimensions and test as a whole .
Research procedures :
Firstly : determing student teacher performance level for electronic teaching skills related
to science content in primary stage .determining some necessary electronic teaching skills
among student teacher which are keeping pace with nature of technological and scientific
development .determining a list of these skills according to necessary steps .
Secondly : determining scientific literacy dimension among student teacher ,basic education
department science through
Thirdly : to find out suggested electronic programme (electronic programme package) and
to determine its content in light of total quality standards .
Fourthly :for determining the effectiveness of the electronic programme
Fifthly : the recent research will follow the experimental curriculum of are group for which
the suggested program and that prepared in light of total quality .
Six: determining study sample of third years students basic education department of
science as on experimental group .
٢

Seven : Appling study tools (observation card of electronic teaching skills in science –scale
of scientific literacy) upon research sample pre application .
Eight : applying suggested electronic program upon research sample
Nine: applying study tools (observation card of electronic teaching skills in science –scale
of scientific literacy) post application . research sample
Ten: editing results and govern with appropriate statistical style and reading the study
results .
Eleven: presenting recommendations and proposals .
Study result :
1-The suggested electronic program for preparing science teachers at the third year of the
primary section at the Faculty of Education in the light of Total Quality Criteria has
effectiveness in developing their scientific literacy and electronic teaching skills among
student teachers ,basic education third years ,science department ,faculty of education
2- there are no statistically significant differences at (0.01) level between means of scores
regarding to 3 rd years science basics education department (pre and post ) in each
dimension of observation card dimensions of electronic teaching skills and in card as a
whole for the favewr of post application
3- there are no statistically significant differences at (0.01) level between means of scores
regarding to 3 rd years science basics education department (pre and post ) in each
dimension of scientific literacy dimensions and test as a whole . for the favewr of post
application .
Recommendations:
In the light of results reached the researcher recommends the following
1-connecting specialized courses that student teacher who is in preparation stage science
teachers with subject that will be tought after generating and carrying out integration
between them.
2-modrenizing educational contents in teacher preparation programs and organizing them
according to world attitudes .
3-renewing educational courses of scientific literacy
4-interest in fusion of dimensions and fields of scientific literacy with science teacher
preparation program .
5-modernizing programs of science teacher preparation developing these according to local
and world attitudes and organizing different sides for preparation in light of standards and
standardized levels.
-Suggestion For Further researches (proposals)
1-knowing the effectiveness of electronic programs prepared in light of total quality in
developing :
- scientific attitudes –scientific awareness-technological scientific literacy-scientific
understanding –environmental literacy –health literacy.
2-the effect of suggested electronic program based upon scientific renewments on
developing :
Skills of scientific decisions taking –environmental awareness-science teaching skillscreative solution for problem.
3-the effectiveness of suggested unit ,internet programmed in developing:
Skills of dealing with internet –positive attitudes for using internet in teaching –reducing
anxiety of using internet .
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