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Research abstract 
Search Title: The effectiveness of a program based on modern teaching 

technologies of science laboratories in the developments of middle school 

students' academic attainment and approaches pertaining to the science 

course. 

Research problem: Identifying the problem through answering the following 

question: 

What are the effectiveness of modern teaching technologies in science 

laboratories pertaining to in the developments of middle school students' 

academic attainment and approaches pertaining to the science course?. 

  Research hypotheses: 

1. There is a statistical significance difference between the average grades of 

the post academic attainment test for the test group and the control group 

students, in the favor of the test group. 

2. There is a statistically significant difference between the average grades of 

the post application test for the test group and the control group students in 

assessing their approaches to science course, in the favor of the test group.  

Research Methodology: This research applies the experimental design to   

           investigate the effect of the independent variable (the use of  

           modern technologies in science laboratories) for the following  

           variables: academic attainment and approaches of students towards  

           science. 

The research sample: The research sample consists of 50 students  

           divided into two groups (control group which is taught by the  

           traditional method, and the test group, which is taught using the  

           modern technologies in the science laboratories). 

Search Tool: pre academic attainment test, post academic attainment  

           test, approach assessment. 

The research results: researcher provided a set of recommendations and  

           proposals, including: 

 Adopting the use of modern educational technologies, and the use of social 

media applications in teaching science in the middle school. 

 Designing virtual programs in Arabic including practical tests in science 

course for middle school. 

Keywords: educational technology, science laboratories, academic attainment, 

approaches. 
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كر وتقديرش  
احلمدهلل محد الشاكرين، محدا  يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، الذي هدنا هلذا وما كنا لنهتدي، الذي 

عقلي، إنه على كل شيء قدير، والصالة والسالم على سيدنا حممد يسر يل أمري، وأنار دريب، وأهلم 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.وبعد:

احلمد هلل الذي أعانين بفضله ومنه وكرمه على إجناز هذا العمل العلمي املتواضع، ومن مقتضيات شكر 
، لذا يسعدين  رسالتهاهلل عز وجل شكر  كل من مد يد العون واملساعدة للباحث حىت أجنز بفضل اهلل 

إيمان وعظيم التقدير والشكر واالحرتام إىل سعادة األستاذ املساعد الدكتور/ويشرفين أن أتقدم مبوفور 
فتحملت سيادهتا معي مشقة هذا  اليت كان هلا دور كبري يف إجناز هذا العمل،محمد مبروك قطب 

وقتها وتوجيهاهتا البناءة اليت كان هلا العمل وصعوباته،ومل تأل جهدا  يف تذليل الصعاب ومل تبخل بعلمها و 
عىن خري اجلزاء وبارك اهلل هلا يف علمها وعملها األثر البالغ يف خروج هذا العمل إىل النور فجزاها اهلل 

 وعمرها.
وأتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل جامعة املدينة العاملية ممثلة يف معايل مدير اجلامعة، وإىل عمادة كلية 

م املناهج وطرق التدريس، كما أتقدم بالشكر والتقدير جلميع منسويب شركة مدارس الرواد من الرتبية وقس
إداريني ومعلمني ملا قدموه من تسهيالت وتذليل للصعوبات اليت واجهتين طوال فرتة إجراء الدراسة 

ويدخلها برمحته  اخلاصة هبذه الرسالة ، كما أتقدم بأمسى معاين التضرع إىل اهلل الكرمي أن يغفر لوالديت
الفردوس األعلى من جنته، وأن يبارك يل يف والدي أطال اهلل يف عمره وزوجيت وولداي عبدالرمحن وحممد 

أقدم موفور لكل يد امتدت بالعون واملساعدة يف إجناز هذا العمل العلمي املتواضع وإخويت وأخوايت، و 
ني ، وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى ، وأن آخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملالشكر والتقدير

 آله وصحبه أمجعني إىل يوم الدين.
 هذا وباهلل التوفيق                                     
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 المقدمة :
،ويف خضم هذا التقدم التكنولوجي يف شىت اجملاالت يشهد العامل اآلن طفرات تقنية سريعة        

السريع كان لزاما  على صناع القرار ورجاالت الرتبية مواكبة هذه املتغريات السريعة واملتنامية؛ لتطوير 
لذا يرى الكثري من الرتبويني أن استخدام أساليب التعليم والتعلم واليت تضمن جودة خمرجات التعليم؛ 

التقنيات التعليمية احلديثة هلا ضرورة ملحة ملا هلا من مزايا كثرية منها:حتسني املستوى العلمي العام 
توفري بيئة تعليمية ممتعة وشيقة طوال و اجلهد والتكلفة،  قليلتو الوقت،  واختصار،تالميذ والتلميذاتلل

 الفصول الدراسية أو يف املختربات املدرسية أو يف أي مكان من املعمورة، اليوم التعليمي سواء كان يف
ويعد التعليم بالتقنيات احلديثة من األولويات اليت تقدمها الدول يف جمال خدمة شعوهبا مواكبة منها 

حول إىل للتطور العلمي السريع، وتبين مشروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام فكرة الت
جمتمع املعرفة من خالل دمج التقنية بالتعليم وتطوير املناهج التعليمية مبفهومها الشامل لتستجيب 

 .5للتطورات العلمية والتقنية احلديثة
ولقد خطت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية خطوات كبرية يف سبيل تطبيق        

م يالتعليمية اليت تعتمد يف أساسها على دمج التقنية بالتعليم، وتطبيق التعل العديد من املشاريع والربامج
ومن اجلدير بالذكر ضرورة  Virtual lab اإللكرتوين ومنها: مشروع املختربات احملوسبة واملخترب االفرتاضي

لكرتونية تفعيل التطبيقات العملية يف املختربات باستخدام التقنيات احلديثة ومنها:نظارات العرض اإل
ملا له من فائدة يف العملية  Holographyوالسبورة اإللكرتونية )السبورة الذكية( والتصوير اجملسم اهلولوغرايف 

ومن خالل عمل ومتابعة الباحث للعمل  ،التعليمية وبالذات عند تدريس الكيمياء والفيزياء واألحياء
الرتبوي والتعليمي يف اململكة العربية السعودية الحظ أن التعليم والتعلم يف وزاريت الرتبية والتعليم ووزارة 

م اإللكرتوين وتطبيقاته ملا له من مميزات كثرية، وتسعى الوزارات األخرى يالتعليم العايل يسري حنو تبين التعل
يق التقنية اإللكرتونية يف مجيع معامالهتا اخلدمية، ويشيد الباحث بالتجربة املاليزية والكورية أيضا  إىل تطب

التعليم اإللكرتوين بأنه "طريقة للتعليم باستخدام  5واليابانية واألسرتالية يف هذا السياق، ويعرف املوسى
رة، ورسومات، وآليات آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكات ووسائطه املتعددة من صوت، وصو 

                                                 
الرتبية والتعليم حنو دمج تقنيات االتصال واملعلوماتية هـ( التحول العاملي حنو االقتصاد املعريف"جهود وزارة 5331ويل، أبو بكر أمحد. )5

 يف التعليم". ورقة عمل مقدمة مللتقى اإلشراف الرتبوي الرابع عشر بعنوان مدارسنا لبناء جمتمع معريف. الباحة.
 .511، ص5112،الرياض،5املوسى،عبداهلل بن عبدالعزيز،استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ،ط5 
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حبث، ومكتبات الكرتونية، وكذلك بوابات اإلنرتنت سواء  كان التعلم عن بعد أو يف الفصل الدراسي 
املهم املقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد 

 وأكرب فائدة".
احلديثة ومنها  التعليمية إىل أمهية التعليم باستخدام التقنياتوتشري العديد من الدراسات السابقة        

( اليت خلصت إىل أن التعليم باستخدام  Mitchell & Hunt) 3دراسة قام هبا الباحثان ميتشل وهانت
الوسائط املتعددة سيوفر نسبة كبرية من الوقت الذي يستغرقه املتعلم، وأن ذلك يؤدي إىل اخنفاض كلفة 

على التعلم بصورة تلميذ أن هذا النوع من التعليم يوفر مناخا  تربويا  حيفز ال"  3األنصاري "التعليم، ويرى
أنه يوفر الوقت واجلهد بالنسبة للمعلم واملتعلم، ويسهم يف زيادة ثقة املتعلم يف "  1سالمة"مشوقة ويرى 

ن هلذا النوع من باحث ألنفسه، ويساعد على اختفاء عنصر اخلوف واخلجل يف نفس املتعلم.ويرى ا
التعلم والتعليم متطلبات،وشروط تضمن جودة مدخالته وخمرجاته، وسيتم التطرق إليها يف الفصل الثاين 

يف اململكة العربية  مبدينة الرياض د، ولقد حدد الباحث املكان لتطبيق الدراسة )مدارس الرواالبحثمن 
من تقنيات تعليمية حديثة؛ حيث زودت ملا وفرته للمتعلمني واملعلمني على حد سواء ،(السعودية

، Interactive whiteboardالفصول التعليمية ومعامل احلاسب اآليل ومعامل العلوم بالسبورات التفاعلية 
، واحلواسب اآللية، واالتصال املباشر مع شبكة االنرتنت، وتزويد معامل Data Showوأجهزة العرض 

، وخصصت Computerized devices ة، واألجهزة احملوسب Digitalmicroscopesالعلوم باجملاهر الرقمية 
موقعا  هلا على الشبكة العنكبوتية خمتصا  بالتعليم اإللكرتوين حيتوى على  مبدينة الرياض مدارس الرواد

شروح الدروس اخلاصة جبميع مناهج املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية، وإمكانية 
معلم املادة، وكذلك إدارة املدارس وأداء الواجبات وتصفح الكتب واحلصول على نسخة  التواصل مع

الكرتونية من نتيجة االختبارات الفصلية، والكثري من اخلدمات التعليمية اإللكرتونية، ولقد تطلب توفري 
 : لآليتهذه التقنيات التعليمية احلديثة 

                                                 
 .5112،القاهرة، عامل الكتب5براهيم،  التدريس بالتكنولوجيا احلديثة، طقنديل، أمحد إ3
 .532-551، استخدام احلاسوب كوسيلةتعليمية.جملة الرتبية 5222األنصاري،حممدإمساعيل،3
بية بسوهاج، (. كلية الرت 55م(. التعلم اخلليط التطور الطبيعي للتعليم اإللكرتوين.اجمللة الرتبوية،العدد)5112سالمة، حسن علي.)1

 جامعة جنوب الوادي.
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 وعمليات ومعايري دقيقة تضمن جودة مدخالتتوفر نظام جودة يتميز مبواصفات قياسية  .1
 وخمرجات العملية التعليمية.

 توفر فصول ومعامل مزودة باألجهزة واألدوات وشبكات االتصال املباشرة مع شبكة االنرتنت .2
توفر وحدة لتدريب املعلمني ليكونوا قادرين على التعامل والتفاعل مع  التقنيات التعليمية احلديثة  .3

 م اإللكرتوين.                                                                        ياليت ختدم التعل
 توفر فريق دعم تقين فعال ومقيم للتشغيل والصيانة.                     .4
 توفر دعم إداري ومايل كبري للتنفيذ والتنسيق واملتابعة . .5

ومن ضمنها مادة العلوم جبميع املراحل ية ،يف اململكة العربية السعودويف ظل تطوير املناهج 
ولتميز املادة عن سواها من املواد من حيث كثرة ،هـ 5333 -5335التعليمية والذي أكتمل عام 

التقنيات  جمال يف حبثهالتجارب العملية، وحاجتها للتطبيق العملي كان لزاما  على الباحث أن خيصص 
تطبيق برامج املعامل االفرتاضية يف الفصول الدراسية، و  تعليمية يفواليت ختدم العملية ال التعليمية احلديثة

 التقنياتخمتربات العلوم ملا هلا من أمهية كبرية يف العملية التعليمية،ويرى الباحث ضرورة استخدام 
خمتربات افرتاضية حديثة مرتبطة مبحركات حبث برامج لكرتونية، و إيف التعليم من فصول  التعليمية احلديثة

ملية؛ ملا هلا من أمهية يف العملية التعليمية التفاعلية اليت يتم التفاعل بني أفراد العملية التعليمية مع عا
م اإللكرتوين يإىل موجه،والتعل من ملقن التقنيات احلديثة، فيتحول املتعلم من متلق إىل مستكشف واملعلم
ملواكبة التطور العلمي العاملي، والتوجه  يف الفصول الدراسية ويف املختربات املدرسية أصبح ضرورة ملحة

م اإللكرتوين وتطبيقاته يستحق كل الدعم والتشجيع واالهتمام من املؤسسات التعليمية يحنو التعل
إىل املمارسة التجريبية التطبيقية اخلاصة بالتجارب العملية ملادة العلوم يف  التالميذوالرتبويني، وحلاجة 

م اإللكرتوين يف تطوير تعليم العلوم الطبيعية يف مدارسنا، ية من تطبيقات التعلاملرحلة املتوسطة ولالستفاد
وخدمة لكل متعلم ومتعلمة ومعلم ومعلمة يف جمتمعات تبحث عن املعارف، وتواكب التقدم التقين يف 

  .ا البحثشىت اجملاالت احلياتية املعاصرة؛ قام الباحث هبذ
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 الشعور بالمشكلة :
يف جمال التعليم أن اجلانب التطبيقي ملادة العلوم الذي يتفاعل  هالباحث من خالل عملالحظ        

هو جمموعة من املهارات يكتسبها ، و معه املتعلم يف املختربات املدرسية غري مفعل يف بعض املدارس
 التالية :  ويعود ذلك إىل األسباب ،العلمي يف مادة العلوم الطبيعية راملتعلم من التطبيق الفعلي للمقر 

 عن بعض معيقات العمل املخربي، وهي كالتايل:(2) ما أورده "شاهني وحطاب"
 عدم وجود قاعة خمصصة للعمل املخربي . -5
 ضيق املساحة داخل قاعة املخترب . -5
 عدم توفر اخلدمات األساسية من ماء وكهرباء وغاز وصرف صحي .  -3
 ضعف  توفر التجهيزات املناسبة من املناهج الدراسية . -3
 عدم توفر وسائل السالمة وأدوات اإلسعافات األولية .  -1
 اخنفاض مستوى صالحية األجهزة واألدوات املخربية . -2
 عدم قدرة املعلم على إسداء التوجيهات املناسبة عندما يتطلب األمر ذلك . -7

دون  ومن خالل عمل الباحث يف جمال التعليم الحظ املعوقات التالية اليت حتول        
 املعلم للمخترب : استخدام

 وجود أعداد كثرية من التالميذ يف الفصل الواحد وماينتج عنه من عدم ضبط .  .5
 وجود معوقات متنع إجراء التجارب ومنها: .5

 .  عدم تدرب املعلم املسبق على التجارب العملية االفرتاضية 
  . عدم توفر األجهزة واألدوات واملواد يف خمتربات بعض املدارس 

يعاين منها املتعلم يف استيعاب وفهم العديد من املصطلحات العلمية اليت تزخر وجود صعوبات  .3
 .هبا مناهج العلوم يف مراحل التعليم املختلفة

 .نفور بعض املعلمني من املختربات بسبب كثافة املادة وقلة احلصص املخصصة ملادة العلوم .3
 عدم ختصيص حصة للتجارب العملية يف اجلدول الدراسي . .1

                                                 
ه( : املخترب املدرسي ودوره يف تدريس العلوم ، الطبعة األوىل، دار األسرة للنشر ، 5351شاهني، مجيل وخولة حطاب )  2

 . 581-585عمان.ص 
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 وجود حمضر خمترب لتجهيز املواد واألدوات واألجهزة اخلاصة بالتجارب العملية .عدم  .2
 اجتاهات وميول بعض املعلمني حنو التجارب العملية ضعيف . .7
 عدم قناعة بعض املعلمني بأمهية استخدام املخترب. .8
 كثرة املهام املكلف هبا املعلم باإلضافة إىل عدد احلصص. .2
 بوجود مشكلة حقيقية تواجه بعض معلمي العلوم حتول  ويف ضوء ما سبق الحظ الباحث 

 دون استخدامهم ملخترب العلوم املدرسي.
 : البحثمشكلة  

تُعد التجارب العملية املنفذة يف خمتربات العلوم املزودة بالتقنيات التعليمية احلديثة ومنها 
يفضل إجراء التجربة العلمية  فالتلميذ، التالميذاملختربات االفرتاضية من األساليب التعليمية املفضلة لدى 

يف الواقع املختربين االفرتاضي والواقعي بنفسه، فيكتسب من خالهلا مهارات متعددة وترتك يف نفسه أثرا  
،ولعدم توفر  ومادة العلومطيبا  جتاه مادة العلوم، وتعمل على حتسني مستواه العلمي واجتاهاته حنو التقنية 

 ؛ديثة يف بعض املدارس أو قد تكون متوفرة ولكن ال يتوفر املعلم املتدرب عليهاالتقنيات التعليمية احل
ضحية ألساليب تعليمية عقيمة،  التلميذفهنا يكون الزلل ويكمن اخلطر على العملية التعليمية، ويقع 

 بدور املستمع فقط، واملعلم بدور امللقن، ومن هنا برزت املشكلة للباحث، فوضع التلميذيكون فيها 
 برنامج قائم علىليستنتج فاعلية  البحث اواإلجابة عنها يف مساق هذ ا البحثالتساؤالت اخلاصة هبذ

مادة املرحلة املتوسطة واجتاهاهتم حنو  تالميذالتقنيات التعليمية احلديثة يف خمتربات العلوم على حتصيل 
ل يف تدريس العلوم وما يصاحبها ، ويف متابعة لبعض الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل كثرة الزلالعلوم

اليت أكدت على أن الطريقة "7اخلطيب"يف النتائج مثل دراسة قام هبا  ضعفمن قصور يف األداء و 
التقليدية يف تدريس العلوم هتمل الفروق الفردية بني املتعلمني، وتفرتض أن كل املتعلمني سواء يف عقوهلم 

احلذيفي  "يتناسب مع قدرات املتعلمني املتفاوتة،ويشري كل منوقدراهتم، فتقدم الدروس بأسلوب قد ال 
م اإللكرتوين بأن تصبح الربجميات التعليمية جزء من املنهج يإىل ضرورة االهتمام بالتعل" 8والدغيم

                                                 
 .532، ص 5111اخلطيب، مجال، استخدامات التكنولوجيا يف الرتبية اخلاصة، األردن، عمان، دار وائل للنشر.7
 حنو واالجتاه العلمي التفكري تنمية يف احلاسب اآليل الكيمياء باستخدام تدريس فهد؛الدغيم،خالدإبراهيم، أثر بن احلذيفي، خالد8

 .531م، ص5111التدريس،  وطرق ملناهج فيا الثانوية، دراسات املرحلة لطالب الكيمياء مادة
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الدراسي، باعتبارها من التقنيات احلديثة اليت تيسر توصيل حمتوى املنهج بفاعلية، مما يستوجب اهتمام 
ولة بوضع خطط مستقبلية تتناسب مع التطورات السريعة املتالحقة يف جمال التعليم اجلهات املسؤ 

يف إجراء  التالميذاإللكرتوين، وألمهية استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف املختربات العلمية ولرغبة 
رحلة املتوسطة اليت التجارب العملية بأنفسهم، ويف ظل تطوير املقررات الدراسية ومنها مادة العلوم يف امل

 واليت تنمي التفكري اإلبداعي للتالميذ. ،حتوي العديد من التجارب العملية املشوقة
 

 أسئلة البحث:
 سيتمصيغت جمموعة من األسئلة من قبل الباحث واليت وحلل هذه املشكلة تأسيسا  ملاسبق 

 عنها إن شاء اهلل يف فصول هذا البحث : جابةاإل
 الرئيس :لسؤال ا أوالً :
 تالميذحتصيل  يف تنميةختربات العلوم مب ةالتقنيات التعليمية احلديث فاعلية برنامج قائم علىما  -

 ؟ مادة العلوماملرحلة املتوسطة واجتاهاهتم حنو 
 ألسئلة الفرعية التالية :ايتفرع عن السؤال الرئيس ثانياً :
 ؟ املرحلة املتوسطة يف خمتربات العلوم لتالميذاحلديثة الالزمة  التعليمية ما التقنيات .1
حتصيل تنمية  يفختربات العلوم مباحلديثة  التعليمية التقنيات برنامج قائم على ما فاعلية استخدام .2

 مدارس الرواد األهلية املرحلة املتوسطة يف مادة العلوم ؟ تالميذ
اجتاهات  يفختربات العلوم مباحلديثة  التعليمية التقنيات برنامج قائم علىما فاعلية استخدام  .3

 ؟ مادة العلوممدارس الرواد األهلية املرحلة املتوسطة حنو  تالميذ
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 : البحثأهداف 
 إىل حتقيق األيت: البحث يهدف       
 املرحلة املتوسطة يف خمتربات العلوم . لتالميذأنواع التقنيات التعليمية الالزمة  على . التعرف5
ختربات العلوم على مبالتقنيات التعليمية احلديثة برنامج قائم على . التعرف على مدى فاعلية 5

 املرحلة املتوسطة . تالميذمستوى  التحصيل يف مادة العلوم لدى 
تنمية  يفختربات العلوم مبالتقنيات التعليمية احلديثة  برنامج قائم على . التعرف على مدى فاعلية 3

 .ادة العلومحنو م املرحلة املتوسطة تالميذاجتاهات 
 : البحثأهمية 

 يف األيت: البحث اتتحدد أمهية هذ
 األهمية  النظرية :  . أ

الكشف عن فاعلية استخدام برنامج املعامل االفرتاضية يف العملية التعليمية التعلمية يف   .1
معاجلة العديد من املشكالت اليت تواجه معلمي العلوم يف املختربات املدرسية من خطورة 

 وكلفة وصعوبة بعض التجارب الكيميائية أو التجارب الفيزيائية. 
عند استخدام هذا النوع من  مادة العلومحنو  ميذاتالتالميذ والتل اجتاهاتالكشف عن  .2

 م اجلديد .  يالتعل
الكشف عن فاعلية استخدام برنامج املعامل االفرتاضية يف حتسن األداء األكادميي لدى  .3

 التالميذ والتلميذات .  
 ب . األهمية التطبيقية :  

التالميذ مردود تربوي واضح يف حتسني مستوى حتصيل  البحث اقد يكون لنتائج هذ .5
 والتلميذات.

 قد يكون لنتائج هذا البحث حتسني وتطوير للعملية التعليمية التعلمية . .5
قد يستثري استخدام برنامج املعامل االفرتاضية اهتمام التالميذ مما يؤدي إىل اشباع  .3

 رغباهتم وينمي ميوهلم ويكشف عن إبداعاهتم. 
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 :بحثالحدود 
 يقتصر البحث على احلدود التالية:

  حلدود الزمانية:ا   -5
 ه5331-5333من العام الدراسي  لثاينخالل الفصل الدراسي ا البحث طُبق
 

 احلدود املكانية: -5
 . )الصف الثاين املتوسط بنني( يف اململكة العربية السعودية الرواد األهلية مبدينة الرياض مدارس 
 
 احلدود البشرية: -3
 . الصف الثاين املتوسط –املرحلة املتوسطة  – الرواد األهلية مبدينة الرياض ساملتعلمني يف مدار  
 
 احلدود املوضوعية: -3

 الوحدة السادسة  – الفصل الدراسي الثاين -توسط املثاين المادة العلوم للصف كتاب 
 ) الطاقة احلرارية واملوجات ( . 

 
 أدوات البحث :    

 قبلي.  حتصيلي اختبار .5
  اختبار حتصيلي بعدي .  .5
 استبانة .  .3
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 منهج البحث :   
)استخدام التقنيات احلديثة يف خمتربات  املستقل املتغري أثر ملعرفة التجرييب التصميم البحث هذا يف طُبق

املطبق هو التالية: التحصيل العلمي واجتاهات التالميذ حنو مادة العلوم، والتصميم  العلوم ( يف املتغريات
تصميم االختبار البعدي مع جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة ، ويعد هذا التصميم من الطرق املالئمة 

 . 2لتحديد العالقة السببية بني متغريين
 

 : البحثفروض 
 احلايل التأكد من حتقق أو عدم حتقق الفروض التالية : حياول البحث

 الفرضية األولى:
يف التطبيق البعدي التجريبية  ةاجملموع تالميذ بني متوسطي درجات داللة إحصائية وفرق ذ يوجد

لالختبار التحصيلي الذين يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة وتالميذ اجملموعة الضابطة الذين 
  ال يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية.

 فرضية الثانية:ال
بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية

 يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية .
 

 إجراءات البحث : 
 :التالية اخلطوات باتباع الباحث قامأوال  : 

 فصلني دراسيني من فصول مدرسة الرواد من املرحلة املتوسطة )الثاين متوسط( إلجراء اختيار مت -1
 البحث.

احدامها  تلميذا   51كل جمموعة مكونة من   جمموعتني علىتلميذا   11 توزيع وبطريقة عشوائية مت -2
 بني التكافؤ اإلحصائي العشوائي هو حتقيق التوزيع من جتريبية واالخرى ضابطة، واهلدف

 .عشوائيا   جمموعة لكل الالزمة املعاجلة حددت مث اجملموعتني،

                                                 
 .م5111، للجامعات النشر دار :مصر 3والرتبوية ط النفسية العلوم يف البحث مناهج حممود، رجاء أبوعالم،2
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تطبيق جتربة البحث على اجملموعتني التجريبية والضابطة، حيث درست اجملموعة الضابطة  -3
 بالطريقة التقليدية كما يأيت:

 التمهيد ملواضيع الدروس. -
 شرح الدروس واألفكار األساسية. -
 بالطريقة التقليدية املعتادة يف خمترب العلوم العادي.توضيح أدوات جتربة الدروس  -
كتابة ومن مث   استخراج نتائج التجربة بالطريقة التقليدية وتسجيلها يف سجل املالحظات -

 . .السبوري املخلص
 وبرنامج  كما درست اجملموعة التجريبية باستخدام أجهزة احلاسوب احملمولة                 
 واألجهزة اللوحية، واخللوية الذكية كما يأيت:   مل االفرتاضياملع                
 التمهيد ملواضيع الدروس. -
 توضيح الربنامج الذي استخدم لتطبيق التجربة. -
 .إجراء التجربة باستخدام أجهزة احلاسوب احملمولة واألجهزة اللوحية، واخللوية الذكية  -

 .االختبار التحصيلي  مت تطبيقللمجموعتني  العلمي احملتوى تدريس من االنتهاء بعد -4
 

  تحديد المحتوى الدراسي ثانيا :
مت اختيار الوحدة السادسة من كتاب العلوم للصف الثاين املتوسط للفصل الدراسي الثاين بعنوان " 

 الطاقة احلرارية واملوجات " ، ولقد مت تدريس هذه الوحدة إلكرتونيا  للمجموعة التجريبية فقط، 
 ه.5331ـــ 5333بيع من الفصل الدراسي الثاين لعام وملدة تسعة أسا 
 

 ثالثا : تحديد مستوى التحصيل الدراسي
مت حتديد املستوى التحصيلي الدراسي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة وذلك بالرجوع إىل  
جراء كشوفات درجات التالميذ يف السنة السابقة ) األول املتوسط ( لالطالع على درجاهتم،وذلك إل

 اختبار ليفن إلختالف التجانس بني اجملموعتني التجريبية والضابطة .
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 :اإلحصائية المعالجةرابعاً: 
 مت استخدام املعامالت اإلحصائية التالية لتحليل البيانات للوصول إىل النتائج اخلاصة بالبحث : 

 إلجابات أفراد العينة. املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات التكرارات والنسب املئوية .1
 .االختبار واالستبانة لبنود الداخلي تساقكل اال  صدق حلساب بريسون ارتباط معامل .2
 . التحصيلي واالستبانة االختبار ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل .3
 .االختبار واالستبانة لبنود والتمييز الصعوبة معامل حسابات .4
 ذات الداللة الفروقات وجود مدى لدراسة (One-Way-ANOVA ) األحادي التباين حتليل .5

 .واالجتاه التحصيل متغريي على بناء الدراسة جمموعات بني اإلحصائية
 وذلك بتطبيق املعادلة اخلاصة هبا .األمهية النسبية  .6

 :البحثمصطلحات 
 املصطلحات التالية : البحثستخدم ي

 : التقنيات التعليميةتعريف 
 ومن. والربامج ونظـم التشغيل، شـبكات، مـن هبـا يتعلـق ومـا بأهنا " األجهـزة 51عرفها القاسم

 لتعليمـات طبقا   يعمل جهـاز إلكرتوين، عن عبارة وهو اآليل، احلاسب: األجهزة هذه أهم
 النتائج استخراج مث مبعاجلتها، وختزينهـا والقيام البيانـات اسـتقبال وميكنـه سـلفا  ، حمـددة
  "  املطلوبة
 :إجرائًيا التقنيات التعليميةتعريف 
 يستخدمها التالميذ يف عملية التعلم النظري أو إجراء التجارب العملية ، وتشملتقنيات 

وأجهزة اتصال ذكية ، حاسب آيل وبرجميات وشبكات ووسائط متعددة ومكتبات إلكرتونية 
 . ميذتالليكون أكثر جذب ا ومتعة لل بشكل أفضل يف تقدمي احملتوى التعليميتساهم 

 
 

                                                 

 م( سياسات امن املعلومات، سلسلة إصدارات مركز البحوث والدراسات، 5111) قاسم، حممد بن عبداهلل5   
    . كليلة امللك فهد األمنية
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 :تعريف مختبرات العلوم
املخترب املدرسي بأنه " ذلك اجلزء من املدرسة املخصص إلجراء التجارب  55عرف احمليسن

 انني والفرضيات النظرية عمليا " والعروض العملية ، والتحقق من صحة القو 
 

 تعريف مختبرات العلوم إجرائياً :
الضرورية الالزمة إلجراء التجارب العملية مكان خمصص وجمهز باملواد واألدوات واألجهزة 

 اخلاصة مبادة العلوم .
 التحصيل:

 .( 55) مقدار ما يكتسبه املتعلم من معلومات ومعارف
 ويعرفه الباحث إجرائًيا:

التحصيلي البعدي بعد االنتهاء من تدريس  ختبارالالدرجة اليت حصل عليها الطالب يف ا
 وحدة الطاقة احلرارية واملوجات.

 
 االتجاه:

استعداد نفسي نتيجة لدراسة الطالب بطريقة احملاكاة أو باستخدام بأنه  " (53)عرفه اجلوير
املختربات احملوسبة أو بالطريقة التقليدية يوجه السلوك لالستجابة املوجبة أو السالبة حنو مادة 

 . "الكيمياء عن طريق مقياس االجتاه املعد هلذا الغرض
 
 
 

                                                 

 51الرياض، صهـ ( : تدريس العلوم تأصيل وحتديث، مكتبة العبيكان للنشر، 5352احمليسن، إبراهيم عبداهلل ) 5
 .25، ص5228 –دار الفكر العريب  –القاهرة  –البغدادي، حممد رضا،  تكنولوجيا التعليم والتعلم 55
 مادة وحناستخدام املختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة على حتصيل طالب املرحلة الثانوية واجتاهاهتم  أثر يوسف بن فراج، " اجلوير،53

ماجستري    ، رسالة 5118الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس،  لدراسات العليا،كلية مادةاامللك سعود، ع الكيمياء"، جامعة
 منشورة.
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 ويعرفه الباحث إجرائي ا: 
موه يف دروس الطاقة احلرارية واملوجات يف مادة العلوم للصف لعللتالميذ حنو ما تهو سلوك  

 .قد يكون إجيايب االجتاه أو حمايد االجتاه أو سليب االجتاه  الثاين املتوسط
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 

 المبحث األول: التعليم اإللكتروني.

 المبحث الثاني: مختبرات العلوم المدرسية.

 .المبحث الثالث: مختبرات العلوم الرقمية 

 ربية.غتجارب تطبيق التعليم اإللكتروني في الدول العربية والالمبحث الرابع: 
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 أواًل: اإلطار النظري 

  األول:التعليم اإللكترونيالمبحث 
 

 مقدمة:
شهد العامل يف السنوات األخرية تسارعا  يف وترية التقدم العلمي والتقين يف جماالت احلياة 
املختلفة، وخاصة يف جمال تقنية االتصال واملعلومات، واستخدام شبكة املعلومات العاملية)اإلنرتنت(. كما 

على التقنية يف تقدمي احملتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة  ظهرت فكرة التعلم اإللكرتوين اليت تعتمد
 .53وفعالة

وتشري العديد من الدراسات إىل أمهية التعلم اإللكرتوين يف حتسن العملية التعليمية، وتوفري بيئة 
تلك تعليمية تفاعلية متعددة املصادر، باإلضافة إىل املساعدة  على نشر التقنية احلديثة يف اجملتمع ، ومن 

( 5111) روز وكاسي م(،ودراسة5155) 52م(، ودراسة بركة5113) 51الدراسات دراسةامساعيل
Ross &Casey57 ، ودراسةHuang & Liaw )    ). 

ويف جمال جمتمع املعرفة والتعليم قدم عددا  من الباحثني بعض الدراسات، وأوراق العمل، فمثال  
ناء جمتمع التعلم واقتصاد املعرفة من خالل توظيف م( إىل عدة مداخل مقرتحة لب5112) 58أشار مدبويل

 التقنيات الرتبوية يف العملية التعليمية.
 

                                                 
 م(.أساسيات التعلم اإللكرتوين يف العلوم. عمان: دار وائل.5112الشناق، قسيم حممد؛ بين دومي، حسن علي.)53
يف حتقيق أهداف التعليم املفتوح باجلامعات السودانية. دور تقنية التعليم االلكرتوين   5113حممد العجب   إمساعيل ، العجب51

 م( منشورة بعنوان الندوة.53/3/5113-55اململكة العربية السعودية يف الفرتة  -الندوة الدولية للتعليم االلكرتوين الرياض  منشورات
يمياء لطلبة الصّف الثاين الثانوي العلمي"، (، "فاعلّية املخترب الكيميائي االفرتاضي يف تدريس ماّدة  الك5155بركة، خلود عمر، )52

 دراسة جتريبية  يف مدارس مدينة دمشق حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية.
17Huang, H. & Liaw, S. (2007). “Exploring learners' self efficacy, autonomy, and 
motivation toward e-learning”. Perceptual and Motor Skills, 105(2): 581 

 عمل املعرفة. ورقة واقتصاد التعلم مقرتحةلبناءجمتمع املعرفة: مداخل وجمتمع هـ،مجادأول(.التعليم5331مدبويل،حممدعبداخلالق.)58
 .الباحة. معريف لبناءجمتمع مدارسنا عشربعنوان الرابع الرتبوي اإلشراف مللتقى مقدمة
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 تاريخ التعليم اإللكتروني:
 ببعض بعضها وربط وختزينها املعلومات على للحصول وسائل استحداث إىل الدعوة بدأت

 تكنولوجيا قامت ت ولقد V. Bush بوش ، فأنفار األمريكي يد م على5231العام يف ونشرها
 تقنيا   املتقدم العامل ويف اجلامعي  التعليم يف الدور خاصة هبذا التاريخ ذلك منذ واالتصاالت املعلومات
 .  (52)اكرب بشكل

 الستينات منذ اإللكرتوين استخدام التعليم  بدأ وآخرون أنه رومي عن مياين نقال   هناء وتذكر
 يف استخدام هذه التقنية أول وكان، (51)العملية التعليمية يف اآليل االستعانة باحلاسب بدأت حيث

 يف استخدم مث األمريكية الكبرية، اجلامعات يف اإلدارية واملالية األمور على مقتصر ا الرتبوية املؤسسات
 على مقتصرة االستخدامات هذه وكانت التعليمية، املواد يف برجمة استخدم مث البحثية، املشروعات
 العام ويف املدارس، مستوى على استخدامه بدأ حيث العشرين القرن من أوائل السبعينات حىت اجلامعات
التحسينات  وإدخال احلواسيب لتطور نتيجة وذلك التعليم، يف احلاسب استخدام انتشار م زاد5227
 . (55)األجهزة على احلصول تكلفة أسعار يف مستمر اخنفاض ذلك ورافق األجهزة، هذه خصائص على
   :  (55)التالية باملراحلا  تارخيي مر اإللكرتوين التعليم أن ويذكر
 قبل تقليديا التعليم كان حيث م 5283 عام التقليدية يف الفرتة قبل واملدارس املدرس عصر -1

 والطالب املدرس بني االتصال وكان البعض، لدى وجودها من بالرغم أجهزة احلاسبات انتشار
 .حمدد دراسي جدول حسب قاعة الدرس يف

 الفرتة هذه متيزت حيث م 5223 و م 5283 بني يف الفرتة :املتعددة الوسائط ظهور عصر -2
 .التعليم لتطوير رئيسية كأدوات املمغنطة واألقراص واملاكنتوش 3،5الوندوز  باستخدام الزمنية

                                                 
 .521، ص5117اإلسكندرية.   احلديث، اجلامعي اجلامعي، املكتب التعليم تطوير يف املعلومات نادر، تكنولوجيا بن بدر علي،  52
 عصر  متطلبات ضوء يف السعودي العايل التعليم تواجه التحديات اليت ملواجهة اإللكرتوين التعليم عبدالرحيم،  بنت هناء مياين، 51

 .515، ص5112القرى.  أم جامعة الرتبية، املكرمة، كلية مكة منشورة، غري دراسة دكتوراه املعلومات، تقانة
 نظر هةوج العايل من بالتعليم الطبيعية العلوم يف تدريس اإللكرتوين التعليم استخدام الشهراين، ناصر بن عبداهلل،  مطالب 55

 .53ص ،5112 كلية الرتبية، قسم املناهج والتدريس.  -املختصني"، رسالة دكتوراة. جامعة أم القرى
 .525، ص4511سامل، امحد حممد. تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكرتوين ، القاهرة ، مكتبة الرشد ،  55
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 م، وظهور 5111 و م 5223 بني الفرتة للمعلومات)اإلنرتنت(، العنكبوتية الشبكة ظهور  -3
 التعليمية، األفالم ومنها الفيديو، أفالم لعرض انسيابية أكثر إلكرتونية اإللكرتوين. وبرامج الربيد
 .املتعددة الوسائط لبيئة وواعدا هائال أضفى تطورا مما

 وما م5115 من اإلنرتنت(. يف الفرتة للمعلومات ) العنكبوتية للشبكة الثاين اجليل ظهور  -4
 سرعته زادت املعلومات وتبادل تقدما، أكثر الشبكة على املواقعتصميم  أصبح حيث بعدها.
 العديد وتشجع مستقبال، اإللكرتوين للتعليم تفتح اجملال قد الطفرة املعلوماتية وهذه كبري بشكل
 تساعد قد متحركة ورسومات أفالم لتشمل إلكرتونية كتب تصميم اجلامعات على أساتذة من

 احلديث األسلوب هذا أن أفضل،كما بصورة الدرس ومتابعة الصحيح على الفهم الطالب
 . والطالب األساتذة بني سيسهل االتصال

 األجيال يف اإللكرتوين التعليم تطور مراحل تايلور والذي حدد عن نقال   وحممد  عبداحلميد يذكر كما
 53:التالية
 املتعلمني.إىل  املطبوعة املعلومات نقل على ويعتمد املراسلة جيل األول: اجليل
 والفيديو احلاسب واملسموعة وبرجميات املطبوعة املواد ويستخدم املتعددة الوسائط جيل الثاين: اجليل

 .التفاعلي
 واملرئية السمعية املعلومات كاملؤمترات تكنولوجيا على يعتمد الذي بعد عن التعليم جيل : الثالث اجليل
 .والتلفزيوين اإلذاعي والبث االتصال وأنظمة
 . اإلنرتنت شبكة على االعتماد جيل : الرابع اجليل
 . االفرتاضية اجلامعات جيل : اخلامس اجليل

التطور السريع يف جمال شبكة املعلومات الدولية "اإلنرتنت" أدى إىل تطوير العملية التعليمية  إن         
جلاذبيته االقتصادية فقد  باستخدام أساليب حديثة كان نتاجها ما يسمى بالتعليم اإللكرتوين، ونظرا  

                                                 
 مستقبلية رؤية التعليم يف تطبيقه اإللكرتوين ومتطلبات التعلم ربيع، ،  آمال حممد، حسني، الدين حسام عبداحلميد، 53

العريب"  بالوطن العلوم مناهج يف الغائبة الثامن "األبعاد العلمي للمؤمتر  -مقدم حبث عمان، بسلطنة العايل التعليم لتطوير
 للرتبية. املصرية اجلمعية



 

19 

 

تشجعت كثري من الدول ذات املوارد االقتصادية احملدودة على استخدام التعليم اإللكرتوين كخيار 
 أساسي للقضاء على كثري من املشاكل التعليمية لديها.

 مفهوم التعليم اإللكتروني :
اإللكرتوين. حىت أن االتفاق على تعريف تزخر األدبيات السابقة بتعريفات عديدة ملفهوم التعليم   

إىل أن التعلم اإللكرتوين يشمل تطبيقات عديدة  53موحد أمرأ يعد بالغ الصعوبة حيث تشري األدبيات
وواسعة مثل: التعلم القائم على اإلنرتنت، التعلم احلاسويب، البث عرب األقمار االصطناعية، والتعلم عن 

التفاعلي، واألقراص املدجمة وغريها. ورغم هذا التنوع نالحظ ارتباط  بعد، والتعلم االفرتاضي، والتلفاز
هذا املفهوم باإلنرتنت وتطبيقاهتا على اإلنرتنت. مما جيعل املفهوم أكثر ارتباطا بالتعلم عن بعد واملعتمد 

غنية  التعليم اإللكرتوين بأنه "التعليم الذي يستهدف إجياد بيئة تفاعلية 51على اإلنرتنت، وعرف العويد
بالتطبيقات املعتمدة على تقنيات احلاسب اآليل واإلنرتنت ومتكن الطالبة املتدربة من الوصول إىل مصادر 

 التعلم يف أي وقت ومن أي مكان".
واملبارك بأنه "طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب  52ويعرفه املوسى  

ورسومات، وآليات حبث، ومكتبات إلكرتونية، وكذلك  وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة،
بوابات اإلنرتنت سواء  كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي؛ فاملقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها 

 يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة".

                                                 
24Tan، S. C. & Hung، David. (2002). Beyond Information Pumbing: Greating a 
Constructivist E-Learning Environment. Educational Technology، 42(5)، 
PP.48-50. 

دراسةحالة"، ورقة عمل  -العويد،حممد صاحل.احلامد،امحد، التعليم االلكرتوين يف كلية االتصاالت واملعلومات بالرياض51
 .5هـ. ص5353صفر  55-52مقدمة لندوة التعليم االلكرتوين.مدراس الفيصل،الرياض، خالل الفرتة 

والتطبيقات". الرياض. مؤسسة شبكة البيانات.  اهلادي، حممد، املوسى، عبداهلل، وأمحد املبارك. ، "التعليم االلكرتوين األسس 52
 .551، ص1، ط5111التعليم اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت ، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، 
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ضمنه من شروحات ومتارين وتفاعل بأنه تقدمي احملتوى التعليمي مع ما يت"57ويعرفه العريفي  
ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة يف الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة خمزنة يف احلاسب أو عرب 

 شبكة اإلنرتنت" .
بأنه "توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصول  58ويعرفه الراشد

املصادر يكون لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دورا  أساسيا  فيها  التقليدية واالنطالق لبيئة غنية متعددة
 حبيث تعاد صياغة دور كل من املعلم واملتعلم".

للتعلـــيم اإللكـــرتوين فهـــو " تقـــدمي حمتـــوى تعليمـــي ) إلكـــرتوين( عـــرب الوســـائط  52أمـــا تعريـــف زيتـــون
املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إىل املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هـذا احملتـوى ومـع 

يف الوقـت  املعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلـك بصـورة متزامنـة أم غـري متزامنـة وكـذا إمكانيـة إمتـام هـذا الـتعلم
واملكان وبالسرعة اليت تناسب ظروفه وقدراته ، فضال  عن إمكانية إدارة هـذا الـتعلم أيضـا  مـن خـالل تلـك 
الوســائط"، وهنــا جنــد أنــه كــان أكثــر صوليــة حيــث خلملــص وجهــات النظــر املختلفــة حنــو التعلــيم اإللكــرتوين، 

   .ط متنوعةحيث رأى أن التعليم اإللكرتوين يشمل أمنا
ويالحــظ الباحـــث أن وجهـــة النظــر الســـابقة تـــرى بــأن التعلـــيم اإللكـــرتوين طريقــة تـــدريس يـــتم مـــن 

 . خالهلا نقل احملتوى إىل املتعلم من خالل الوسائط اإللكرتونية
التعلـيم اإللكـرتوين بأنـه "نظـام تعليمـي يسـتخدم تقنيـات املعلومـات وشـبكات  31لـومغكما يعرف         

ع نطــــاق العمليــــة التعليميــــة مــــن خــــالل جمموعــــة مــــن الوســــائل منهــــا :أجهــــزة احلاســــوب يف تــــدعيم وتوســــي
 ."احلاسوب و اإلنرتنت و الربامج اإللكرتونية املعدة أما من قبل املختصني يف  الوزارة أو الشركات

                                                 
نيخالل الفرتة العريفي،يوسف."التعليم اإللكرتوين تقنية رائده وطريقة واعدة". ورقة عمل مقدمة إىل الندوة األوىل للتعليم اإللكرتو 57
 م(.مدارس امللك فيصل بالرياض.53/3/5113-55هـ( )5353صفر 52-55)
 الراشد ، فارس بن ابراهيم . "التعليم اإللكرتوين واقع وطموح " . ورقة عمل مقدمة إىل الندوة األوىل للتعليم اإللكرتوين خالل الفرتة58
 ياض.م(.مدارس امللك فيصل بالر 53/3/5113-55هـ( )5353صفر 52-55)
املفهوم،القضايا،التطبيق، التقومي . الرياض،الدار الصولتية للرتبية  –التعلم اإللكرتوين  –زيتون، حسن حسني .رؤية جديدة يف التعلم 52
 .53م، ص5111. 
إللكرتوين خالل غلوم ، منصور ، التعليم اإللكرتوين يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم بدولة الكويت، ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم ا31

 .3م(. مدارس امللك فيصل. الرياض، ص53/3/5113-55هـ ( املوافق ) 5353صفر  52/555الفرتة )
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فقـــد عـــرف التعلـــيم اإللكـــرتوين بأنـــه " منظومـــة تعليميـــة لتقـــدمي الـــربامج التعليميـــة أو  35أمـــا ســـامل
تعلمــني أو املتــدربني يف أي وقــت ويف أي مكــان باســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت التدريبيــة للم

التفاعلية مثـل ) اإلنرتنـت ، القنـوات احملليـة ، الربيـد اإللكـرتوين ، األقـراص املمغنطـة، أجهـزة احلاسـوب .. 
اسـي أو غـري متزامنـة عـن اخل ( لتوفري بيئة تعليميـة تفاعليـة متعـددة املصـادر بطريقـة متزامنـة يف الفصـل الدر 

 بعد دون االلتزام مبكان حمدد اعتمادا  على التعلم الذايت والتفاعل بني املتعلم واملعلم ".
 يف اإللكرتونية الوسائط على استخدام يعتمد الذي التعليم من النوع"ذلك  بأنه ويعرفه احللفاوي

 واملكانية الزمنية للحواجز اعتبار دون املتعلمنيإىل  التعليمي احملتوى وتوصيل التعليمية األهداف حتقيق
 نم االستقبال وأجهزة الكمبيوتر مثل احلديثة اإللكرتونية يف األجهزة اإللكرتونية الوسائط تلك وتتمثل
 مثل أخرى وسائط من أفرزته وما اإلنرتنت، يف املتمثلة احلاسب شبكات خالل منو  الصناعية األقمار
 . 35"اإللكرتونية واملكتبات التعليمية املواقع 

 وجهات الختالف اختالف يعود وجود ويرى الباحث من خالل املفاهيم والتعريفات السابقة 
 تتضح مل حديث مفهوم اإللكرتوين التعليم أن يكون السبب وقد اإللكرتوين، التعليم عن حتدثوا من نظر
 ملن تاجحي تربوي وجانب تقين جانب مها أساسيني جانبني يشتمل على لكونه أو ،كاف   بشكل معامله
 اإللكرتوين التعليم أن ترى التعريفات غالبية أن أيضا   ويالحظ متكاملة، تكون رؤيته لكي بينهما جيمع
يلغي  كما املكان حدود يلغي أن وجيب حمدد مبكان فيه يلتزم ال أي الدراسية القاعة فقط خارج يكون
 مفهوم أن"املوسى  يرى بينما معني مبكان حمدود ا اإللكرتوين التعليم يكون أن ميكن وال،الزمان حدود
 الباحث معه يتفق ما ، وهو 33"الدراسة قاعة داخل التقنية استخدام أيضا يشمل اإللكرتوين التعليم
 التعليم أن ذكر حيث سامل، أشار إليه ما وهذا كله، ذلك يشمل اإللكرتوين التعليم أن يرى حيث

 كذلك يكون فقد بعد، عن يتم وأن البد لكرتوينإ تعليم كل بعد فليس عن التعليم هو ليس اإللكرتوين
السفياين  دراسة إليه ذهبت ما أيضا   وهو ، 33املعلم وبوجود الدراسي داخل الفصل يتم أن وميكن
5118. 

                                                 
 .582، ص5113سامل، امحد حممد.  تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكرتوين ، القاهرة ، مكتبة الرشد ، 35
 12، ص5112.الفكر األردن دار.وماتيةعصر املعل يف التعليم تكنولوجيا سامل، مستحدثات احللفاوي، وليد 35
 .الرياض ،5 ،ط" التعليم يف اآليل احلاسب استخدام" ،(5112) عبدالعزيز بن عبداهلل املوسى، 33
 521، ص5113مرجع سابق  أمحد حممد ، سامل،  33
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ليس جمرد وسيلة تقنية تعليمية خارج نطاق املدرسة أو  اإللكرتوين التعليم أن الباحث ويرى
ووسيلة حلل  ويف املختربات، ستخدم بفعالية داخل الفصل الدراسييالفصل الدراسي، بل جيب أن 

لكرتوين إلهنا وسيلة جتذب انتباه الطالب. ومما سبق يعرف الباحث التعليم اإحيث  ؛نشطةألالتمارين وا
جهزة اخللوية الذكية، احلاسب اآليل واألجهزة الرقمية الذكية )األ لتطبيقاتمثل األ على أنه " االستخدام

والتعلم، ونقل املعرفة من مجيع  التعليم ت وتطبيقاهتا يف عمليةننرت إلا واحلاسب احملمول وغريها ( وشبكات
 مصادرها إىل املتعلم". 

 :عوامل انتشار التعليم اإللكتروني
نواع اليت استخدمت بشكل كبري يف اآلونة األخرية  يف جمال يعد التعليم اإللكرتوين أحد األ

بصفة عامة، وختطيط وتدريس مناهج تكنولوجيا التعليم بصفة خاصة، وذلك النتشاره  تدريس املناهج
اإللكرتوين أصبح  بصورة كبرية، بعد أن حقق فعاليته بني أنواع التعليم املختلفة. من هنا فإن التعليم اآلن

نتشاره وثبات فعاليته، ومن مث فإن هناك جمموعة من العوامل قد ساعدت على انتشاره ضرورة ملحة ال
 ( ما يلي:Morti،2007) 32موريتم(، و 5111) 31عامليا  وحمليا  وأهم هذه العوامل كما يراها عبداحلي

مع التوفري زيادة قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واتسامها باملرونة واملالءمةللتطبيقات التعليمية  -1
 .ووسائل االتصال املستمر يف تكلفة تسهيالهتا من األجهزة والربجميات

كانت تقدمها مؤسسات التعليم  قدرة التكنولوجيات املتقدمة يف تغيري أمناط الوظائف التعليمية اليت -2
 .فرديا  وتقليديا  

دحاجة شديدة لتطوير منو املعرفة املستمر وما ترتب على ذلك من تقادم ما سبق تعلمه، وهو ما أوج -3
 .مناذج التعليم السائد يف كثري من دول العامل

                                                 
ووسائطه"،اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة التعليم العايل اإللكرتوين: حمدداته ومربراته (، "5111) عبد احلي، رمزي أمحد31

 والنشر
2 Morti، F. (2007). A systems approach for developing technological literacy. Journal 
of Technology Education، 17(1). 
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املعلومات واالتصاالت  االعرتاف املتزايد جبودة خربات التعليم املعززة من تطبيقات تكنولوجيات -4
 .املتقدمة يف داخل املدرسة وخارجها

وحمتوياهتا لتحسني  االستفادة من جتارب اآلخرين فيما يتعلق بتطبيقات برامج املقررات الدراسية -5
 .يقلل انعزالية املتعلم عملية التدريس والتعليم من خالل التعليم التفاعلي والتعاوين الذي

الفرص املتساوية  حتقيق دميقراطية املتعلم وحق املواطن أينما وجد ويف أي وقت عن طريق توفري -6
 .والعادلة للمتعلم

ظمات التعليمية القائمة بأنتطبيق تكنولوجيات اإلدراك املتزايد من قبل كثري من املؤسسات واملن -7
املعلومات واالتصاالت سوف يعود بالنفع عليها كما يؤدي إىل زيادة مشاركتها يف سوق التعليم اليت 

 .تتسم بالتنافس على املستوى العلمي
اإلنتاجية، التوقع بأن تطوير جتارب ومناذج التعليم اإللكرتوين سوف يسهم يف تقلياللتكاليف وزيادة  -8

 .كما يسهم أيضا  يف تنمية وشحن متطلبات االبتكارواإلبداع لدى املواطنني

 أنواع التعليم اإللكتروني:
ومن خالل البحث يف األدبيات السابقة جند أن الكثري من املهتمني بالتعليم اإللكرتوين والباحثني 

( و)احلريب، 5118و)السفياين، (، 5111التودري، (م(، 5111م(، و)عبداحلي5113ومنهم )سامل،
،(. اتفقوا على أنه ميكن تصنيف التعليم اإللكرتوين 5151(، )الشهراين، 5112( و)املوسى، 5117

 :إىل األنواع التالية
 المتزامن: اإللكتروني التعليم -أ

 بني والنقاشات واألحباث واملوضوعات الدروس بتبادل يهتم اإللكرتوين التعليم من النوع وهذا
 االفرتاضية، والفصول احملادثة برامج من خالل مباشر، وذلك وبشكل نفسه يف الوقت واملتعلمني علمامل

 مباشرة والتواصل فورية راجعة تغذية على التعليم اإللكرتوين حصول املتعلم من النوع هذا إجيابيات ومن
 أجهزة حديثة إىل النوع حاجته هذا يعيق استخدام ما أهم ومن معلومة، أي املعلم الستيضاح مع
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تطورا  أنواع التعليم اإللكرتوين أكثر املتزامن اإللكرتوين التعليم يعترب حيث جيدة، اتصاالت وشبكة
 . 37اوتعقيد  

 :المتزامن غير اإللكتروني التعليم - ب
 فيختار وقت واحد، يف واملنهج واملعلم املتعلم بني التواصل يكون أن فيه يشرتط ال النوع وهذا

 الربيد خالل من واملعلم الطالب والتواصل بني املعرفة على احلصول ويتم لظروفه، الوقت املناسب الطالب
 هذا مميزات أهم ومن .املمغنطة األقراص و الفيديو، ومواقع اإلنرتنت، وأشرطة واملنتديات، اإللكرتوين،

 والوصول الدروس إعادة أيضا  وميكنه  ووفقا  لقدراته، له املناسب الوقت يتعلم حسب املتعلم أن النوع
 على الميكنه احلصول أن الطالب املتزامن غري اإللكرتوين التعليم معوقات أهم ومن اليوم، مدار إليها على
 هذا أن معلمه، كما من مباشر بشكل أو معلومة فكرة استيضاح يكمنه وال املعلم من فورية راجعة تغذية

 معظم الن وااللتزام، للتعلم اجليدة بالدافعية يتصفون طالبإىل  حيتاج اإللكرتوين التعليم النوع من
 . 38الذايت التعلم على تقوم التعليم اإللكرتوين النوع من الدراسة يف هذا
 : 32إىل على اإلنرتنت اعتمادها حبسب اإللكرتوين التعليم صنف احللفاوي  كما

 : نوعين إلى وينقسم اإلنترنت على المعتمد اإللكتروني التعليم .5
 املخصص املوقع إىل الدخولب املقرر أستاذ وأيضا   املقرر يف املسجلني الطالب مجيع يقوم حيث :متزامن

  املعلم وبني وبينهم البني بينهم فيما التناقش ويتم نفسه، الوقت يف اإلنرتنت على له
 .له املناسب والوقت حاجته حسب كل وقت أي يف املقرر موقع الطالب يدخل حيثمتزامن:  غير

 : اإلنترنت على المعتمد غير اإللكتروني التعليم .0
 برجميات وقنوات من التعليم يف املستخدمة اإللكرتونية املتعددة الوسائط معظم يشمل الذي

 الدراسة قاعة يف استخدامه حبسب اإللكرتوين التعليم تصنيف وميكن 1 ...لكرتونيةإ وكتب فضائية
 يف سبق تبيانه كما التعليمي واقعنا على التطبيق من واقرتابه التصنيف هذا مثل أمهية يرى الباحث حيث
 : التالية األنواع إىل تصنيفه ميكن فانه اإللكرتوين التعليم مفهوم

                                                 
 نظر وجهة العايل من التعليم  الطبيعية العلوم يف تدريس اإللكرتوين التعليم استخدام الشهراين، ناصر بن عبداهلل، مطالب 37

 . 58، ص5112كلية الرتبية، قسم املناهج والتدريس،   -املختصني"، رسالة دكتوراة. جامعة أم القرى
 . مرجع سابق. عبدالعزيز بن عبداهلل املوسى، 38
 23احللفاوي، وليد سامل، مرجع سابق، ص 32
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 المباشر(: الصفي ) اإللكتروني التعليم  - أ
 الصف اإللكرتوين داخل التعليم تطبيقات استخدام على اإللكرتوين التعليم من النوع هذا ويقوم

 لتحقيق التفاعل هذا التقنية يف ويوظفون وطالبه، املعلم بني مباشر تفاعل هناك يكون حبيث الدراسي
 والربجميات، اإللكرتونية، الكتب هذا النوع يف املستخدمة التطبيقات ومن التعليمي، الناتج من قدر أكرب
 األنواع هذه أفضل أنه الباحث يرى الذي النوع ويتميز هذا باإلنرتنت، واالتصال الداخلية، الشبكات و
 هلم يتيح وما خالله من ليتعلموا للطالب جاذبية من يوفره وما التعليم اإللكرتوين ميزات بني جيمع بأنه
التعليمي  املوقف يف وطالبه املعلم بني جيمع أنه كما الدراسة، موضوعات حول فرصة لالستزادة من
 الراجعة ووجود التغذية السلوكية، مشكالهتم ومعاجلة الطالب، شخصيات بناء يف أمهية له الذي األمر

 دقة أكثر هذاالنوع يف بأن التقومي يتميز كما األقران، بني الشريف والتنافس والتحفيز والتشجيع املباشرة،
 إىل حاجته التعليم من النوع هذا تواجه العقبات اليت أهم األخرى، ومن األنواع من وفاعلية ومصداقية
 .31مكلفة مادية إمكانات إىل حيتاج التقنية وأنه استخدام على والطالب للمعلمني تدريب
 ( المباشر الالصفي)غير اإللكتروني التعليم  - ب

 وميكن التقليدية )عن بعد( واملدرسة الدراسي الصف خارج يتم اإللكرتوين التعليم من النوع وهذا
 :التصنيفات السابقة يف ورد كما للتعلم احملدد الزمن حبسب التاليني النوعني إىل تقسيمه
 :المتزامن الالصفي اإللكتروني التعليم -1

 معلمهم من مع الطالب فيه يلتقي حمدد زمن يف اإللكرتوين التعليم فيه يتم الذي النوع وهو
 والكتب وبرامج احملادثة اخلاصة واملنتديات اإلنرتنت من )مواقع اإللكرتوين التعليم تطبيقات خالل

 بشكل املعلم مع بعظهم وتفاعلهم الطالب مع تفاعل يتم حبيث بعد، عن وبرجميات..( اإللكرتونية
 الطالب بعض تواجه قد اليت عوائق املكان على التغلب خالله من يتم بأنه النوع هذا ويتميز حلظي،

 .35أسئلتهم على املعلم وإجابات توجيهات ليتلقى الطالب الفرصة يتيح النوع هذا أن كما واملعلمني،

                                                 
 31الشهراين، ناصر عبداهلل، مرجع سابق، ص 31
 22احللفاوي، وليد سامل، مرجع سابق، ص 35
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 تدريب إىل استخدامه حيتاج وأيضا   مكلفة، إمكانات مادية إىل حيتاج أنه أهم عيوبه ومن
 من النوع هذا بواسطة للتعلم وااللتزام بالدافعية إىل طالب يتميزون حيتاج وكذلك والطالب، املعلمني
  .اإللكرتوين التعليم
 : المتزامن غير الالصفي اإللكتروني التعليم -2

 على تطبيقات الطالب فيدخل حمدد، بزمن واملعلم الطالب يلتزم أن جيب ال النوع هذا ويف
 يدخل وكذلك له، للوقت املناسب وفقا   والزمالء املعلم رسائل املختلفة ليتعلم ويتلقى اإللكرتوين التعليم
 الوقت يف التكليفات هلم يرسل أسئلة الطالب و على جييب أو اجلديدة العلمية املادة ليضع املعلم

 اإلنرتنت على املواقع التعليمية النوع ) املناسبة هلذا اإللكرتوين التعليم تطبيقات أهم ومن له املناسب
 عوائق على يتغلب بأنه النوع هذا ويتميز اخلاصة..(،  اإللكرتوين واملنتديات الربيد و اإللكرتونية والكتب
 .35واملعلمني الطالب بعض قد تواجه اليت والزمان املكان

 بشكل أسئلته على وإجابات تغذية راجعة على احلصول للطالب اليوفر أنه عيوبه أهم ومن
 إمكانات إىل حيتاج كما عليها، يرد مث رسالته اإللكرتونية على املعلم يطّلع حىت االنتظار عليه بل مباشر
 يتميزون طالب إىل حيتاج وكذلك والطالب املعلمني إىل تدريب استخدامه حيتاج وأيضا مكلفة مادية

 .اإللكرتوين التعليم من النوع هذا عن طريق للتعلم وااللتزام بالدافعية
 أهمية التعليم اإللكتروني :

مع تزايد االهتمام هبذا النوع من التعليم يف السنوات األخرية، نظمت اجلمعية األمريكية لعمداء 
أول مؤمتر دويل للتعليم االلكرتوين يف مدينة دنفر بوالية كولورادو األمريكية يف شهر  33القبول والتسجيل
وأتبع بقمة للمسئولني عن هذا التعليم، وحضر القمة واملؤمتر مدراء جامعات  5227 آب من عام 

وكان من أهم  وعمداء قبول يف أهم مؤسسات التعليم االلكرتونية يف أمريكا ودول أخرى متعددة. 
 وصيات القمة واملؤمتر ما يلي: ت

                                                 
 28احللفاوي، وليد سامل، مرجع سابق، ص 35

43Dubois J and Will Phillip،The virtual learning: Real learner in a virtual 
environment. Paper presented at Virtual learning environmentconference. 
1997، Denver، USA. 
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التعليم اإللكرتوين ومجيع وسائله ستكون ضرورية وشائعة إلكساب املتعلمني املهارات الالزمة  -5
 للمستقبل.

التعليم اإللكرتوين فتح آفاق ا جديدة للمتعلمني مل تكن متاحة من قبل، وهي حل واعد حلاجات  -5
 تالميذ املستقبل.

من منافع التعليم اإللكرتوين مع عدم إغفال الواقع التعليمي  جيب تطبيق ما مت التوصل إليه -3
 املعتاد(.

ويف إطار التعليم التقليدي نرى أن هناك أسس أربعة ال ميكن حتقيقها لكون الطالب يتعلم 
سطحيا  فهو يتذكر املعلومات وخيتزهنا فقط من أجل االختبارات وال يستطيع متييز املبادئ  من الرباهني 

يعامل الواجبات املدرسية كتعليمات مفروضة عليه و ليست مترينات عليه القيام هبا لتعزيز ،كما أنه 
الفهم، هذا يعود لكون هذا النمط من التعليم ساكنا غري تفاعلي. وهذه الدعائم متثل أسس الرتبية 

 5222 يف تقريره عن التعلم الذي أصدرته منظمة اليونسكو عام 33احلديثة كما أوردها جاكويس ديلور
 وهي :

 .أن يتعلم الفرد كيف يعرف، أي التعلم للمعرفة 
 .أن يتعلم الفرد كيف يعمل، أي التعلم للعمل 
 .أن يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدراك التفاعل معهم 
 ة.أن يتعلم الفرد ليكون، من حيث تتفتح شخصيته على حنو أفضل وتوسيع قدراته وملكاته الذاتي 

 :31لذا تتزايد أمهية استخدام التكنولوجيا والتقنيات يف اجملال الرتبوي إضافة ألسباب كثرية وهي 
 .اخنفاض مستوى التعليم، إذ أن األنظمة التعليمية أصبحت غري قادرة على مواكبة التطور العاملي 
  .تشتت املناهج الدراسية مع تعدد مصادر املعرفة و سرعة تدفق املعلومات 
 التعلم الذايت و تطوير قدرات الفرد على التفكري و اإلبداع. أمهية 

                                                 
 .551، ص1،5111التعليم اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت ، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، طاهلادي، حممد ، 33
هندسة أنظمة احلاسوب،   قسم املعلومات كلية تكنولوجيا جامعة بريزيتالعقاد، أمساء، " التعليم اإللكرتوين والتحديات املعاصرة "، 31

 .2، ص5117
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  ازدياد وعي الفئة العاملة من اجملتمع اجتاه تطوير معرفتهم وخرباهتم ومعرفة اجلديد دائما من تغريات أو
 مؤمترات عاملية حول جمال ختصصهم، ملواكبة التطور الدائم يف عصر السرعة.

  التعليم لظروف معينة باإللتحاق باملدارس و مواصلة التعليم.  رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة 
  عدد الطالب الكبري يف الصف الواحد لقلة املدارس، باإلضافة لعدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف

 للمؤسسات التعليمية نتيجة الرتكيز على املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
 .احلاجة لتقليل كلفة التعليم 

 خصائص التعليم االلكتروني: 
لقد ساعد ظهور شبكة االنرتنت إىل تنامي االهتمام هبذه الربامج، بسبب قدرهتا على جتاوز 

ومبا توفره من كم هائل من املعلومات يف بيئة رقمية متاحة للجميع، وبكلف  الزمانية،احلدود اجلغرافية و 
وين على كسر احلواجز النفسية بني املعلم واملتعلم، مادية منخفضة نسبيا . وتساعد برامج التعليم اإللكرت 

وإشباع حاجات وخصائص املتعلم، ورفع العائد من االستثمار بتقليل تكلفة التعليم. وميتاز التعليم 
اإللكرتوين بأمهية خاصة مقارنة باألساليب التقليدية يف التعليم وذلك للخصائص العديدة اليت ترتبط به 

 : 32اآليتواليت ميكن إمجاهلا ب
تقدمي احملتـوى الرقمي للمقررات الدراسية يف بيئة متعـدد الوسـائط نصـوص  مكتوبـة أو منطوقـة  .1

،مؤثرات صوتية، رسومــات خطيــة بكافة أمناطها، صــور متحركــة، صــور ثابتــة، لقطــات 
 فيديــو...اخل.

ئط املعتمدة على الكمبيوتر سهولة إتاحة احملتوى التعليمي الرقمي للمتعلم من خالل الوسا .2
 وشبكاته. واليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.

سهولة ومرونة التحديث املستمر للمقررات الدراسية مع إمكانية مواكبة التطورات العلمية دون   .3
بسبب  كلف إضافية، فضال عن أن املقرر الدراسي يف هيئة الرقمية غري قابل للتلف واالستهالك

 االستخدام كما هو احلال مع املقررات الورقية.
                                                 

تطبيق برامج التعليم االلكرتوين يف اجلامعات العراقية"، وقائع املؤمتر العلمي األول للجمعية الزهريي، طالل ناظم، "إسرتاتيجية 32
 .7قسم املعلومات واملكتبات اجلامعة املستنصرية، ص 5112-5-57العراقية لتكنولوجيا املعلومات. بغداد 
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حيقق مستوى أعلى من التفاعل بني املتعلـم من جهة، و املعـلم و احملتـوى، والـزمـالء، واملؤسسة  .4
 التعليمية ، والربامج والتطبيقات من جهة ثانية. 

النظر عن الزمان واملكان  تتيح برامج التعليم اإللكرتوين إمكانية الوصول إليها واإلفادة منها بغض .5
 أو أي حواجز أخرى قد تعيق املتعلم من التواصل واالندماج بالعملية التعليمية. 

تتيح برامج التعليم اإللكرتوين إمكانية استباق املقررات الدراسية باالطالع على مقررات املراحل  .6
 ة.الالحقة، أو مراجعة مقررات املراحل السابقة لتحقيق املزيد من املعرف

متكن برامج التعليم اإللكرتوين املتعلم من تقييم نفسه بشكل مستمر من خالل تنفيذ االختبارات  .7
 املباشرة وبصورة اختيارية لقياس مستوى التعلم.

 لكتروني:إلأهداف التعليم ا
لكرتوين مع األساليب التقليدية يف التعليم باألهداف العامة واليت تركز إلبرامج التعليم ا وتشرتك

على اعداد جيل متعلم ميتلك من املهارة واخلربة املعرفية ما يؤهله ملواجهة متطلبات احلياة العملية، إال ان 
األساليب والوسائل الالزمة لتحقيق هذا اهلدف قد ختتلف من مدة زمنية اىل أخرى. فاملهارات واملعارف 

هارات املطلوبة يف القرن الواحد اليت كانت مطلوبة يف القرن العشرين ختتلف كليا او نسبيا عن امل
  37:يتلكرتوين أصبحت موجهة اىل حتقيق اآلإلوالعشرين. وعليه فان أهداف برامج التعليم ا

 توفري مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة والتحليل والتقييم. .1
  .واملؤسسة التعليميةعلم تلم واملععادة هندسة العملية التعليمية بتحديد دور املإ .2
تعلم، واملؤسسة  استخدام وسائط التعليم اإللكرتوين يف ربط وتفاعل املنظومة التعليمية .3

ُ
علم،  امل

ُ
)امل

 التعليمية، والبيت، واجملتمع، والبيئة(.
  .تبادل اخلربات الرتبوية من خالل وسائط التعليم اإللكرتوين .4
مع اآلخرين  إلعداد جيل قادر على التواصلتنمية مهارات وقدرات الطالب وبناء شخصياهتم  .5

  .احلديثة وعلى التفاعل مع متغريات العصر من خالل الوسائل التقنية
 نشر الثقافة التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكرتوين قادر على مواكبة مستجدات العصر. .6
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  :38أمهها من عديدة افأهد هو السعي لتحقيق اإللكرتوين ويرى سامل والشهراين أن اهلدف من التعليم
 . جديدة الكرتونية تقنيات خالل من تفاعلية تعلمية تعليمية بيئة خلق .1
 واآلراء اخلربات الرتبوية تبادل خالل من واملساعدين واملعلمني الطالب بني التفاعل عملية دعم .2

 . اآلراء لتبادل اهلادفة والنقاشات
 . احلديثة التعليمية التقنيات الستخدام التقنية املهارات املعلمني إكساب .3
 .واملعلومات االتصاالت تقنيات الستخدام الالزمة املهارات الطالب إكساب .4
 .معيارية صورة يف وتقدميه التعليم منذجة .5
 . التعليمية املؤسسات عمل وإدارة لتنظيم تعليمية شبكات إجياد .6
 .بينهم الفردية الفروق مراعاة مع خمتلفة عمرية فئات يناسب الذي التعليم تقدمي .7
 والبيئة البيت واملدرسة بني كالتواصل التعليمية العملية منظومة بني التواصل وتشجيع احلوافز إجياد .8

 .احمليطة
 ومنتديات قنوات اتصال إجياد خالل من واملشرفني واملدربني املعلمني بني الرتبوية اخلربات تناقل .9

 .الرتبوية والنقاشات اخلربات لتبادل
 32:اإللكرتوين أهدافا أخرى أن للتعليم ويرى الكنعان

 . االحتياجات على مبين تعليم يوفر .1
 . ومستمر ذايت تعليم يوفر .2
 . املنافسة على قادر تعليم يوفر .3
 . املتخصصني املعلمني يف النقص يسد .4
 . جتهيزها ونقص ، املعامل يف النقص يسد .5
 . اآلخرين على واالنفتاح التواصل على يساعد .6

 

                                                 
 .35مرجع سابق ص  ناصر بن عبداهلل.،  الشهراين، 523مرجع سابق ص أمحد حممد، سامل،  38
األول  اإللكرتوين التعليم مللتقى مقدمة عمل التدريس، ورقة يف اإللكرتوين التعليم استخدام حممد،  بنت هدى الكنعان، الكنعان، 32

 (3م. ص5112/ 1/ 51 -52من  
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 : اإللكتروني التعليم ميزات
 ميزات وفوائد اشتملت  حتت  اإللكرتوين ويرى احمليسن واملوسى والشهراين، أن للتعليم 

 : 11على اشتملت حبيث اإللكرتوين التعليم أو مربرات مميزات أو فوائد مسمى
 .وليس ثانويا   العملية هذه يف أساسي يقوم بدور التلميذجيعل  اإللكرتوين التعليم .1
 . عن املعرفة البحث وكذا املستمر والتعلم الذايت التعلم مهارات الطالب لدى ينمي .2
 احلرج من اخلوف لقدراته دون وفقا   التعلم فرصة له يتيح تلميذلل اخلصوصية من جو توفري يف يسهم .3

 .األقران من
 الوقت. طوال واملنهج تلميذال بني املستمر التواصل فرصة يوفر .4
  القاعات بني أو قاعة الدراسة إىل البيت من االنتقال يف تستهلك اليت تالميذال أوقات من كثري يوفر .5
 .خمتلفة خالل قنوات من أساتذهتمم، وبني وبينهم أنفسهم، تالميذال بني التواصل إمكانية وجود .6
 . تلميذلل وإثارة جاذبية أكثر التعليم جيعل اإللكرتوين التعليم .7
 مقروءة أو أو مسموعة مرئية خمتلفة وسائط خالل من املعرفة إيصال إمكانية اإللكرتوين التعليم يتيح .8

. 
 . تالميذال من أكرب أعداد ا تعليم اإللكرتوين التعليم خالل من ميكن .9

  تالميذ.ال بني املختلفة النظر ووجهات اخلربات تبادل يف املسامهة .11
 .اآلراء واملناقشة وإبداء التعلم عملية يف الفرص بتساوي تالميذال اإللكرتوين التعليم يشعر .11
 .لتالميذا لبعض من صعوبة يكتنفه وما الفعلي باحلضور التزام دون التعلم يتيح اإللكرتوين التعليم .12
 . تلميذال تعلم تطور تقييم طرق وتعدد سهولة .13
 .التعلم عملية وإثراء التفكري تنمية يف اإللكرتوين التعليم يسهم .14
 .نفسه عن التعبري يف تلميذلل واجلراءة احلرية يعطي .15

                                                 
ترف أم ضرورة. ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل املنعقدة يف الفرتة من  ، إبراهيم عبد اهلل. التعليم اإللكرتوين:احمليسن 11
 .5115رجب. جامعة امللك سعود.  57 – 52

 5112املوسى، عبداهلل عبدالعزيز، مرجع سابق ،
 5112الشهراين، ناصر بن عبداهلل،  مرجع سابق،  
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 املعتاد التدريس األسلوب، مع هذا يدمج أن فيمكن املعتاد، للتعليم برياا كرافد التعليم هذا يعترب .16
 الواجبات أو األنشطة بعض إىل تالميذال حييل قد املعلم فإن احلالة داعما له، ويف هذه فيكون
 .اإللكرتونية الوسائط على املعتمدة

 أعماهلم وطبيعة بوظائف وأعمال ارتبطوا الذين املتفرغني غري الكبار التعليم من النوع هذا يناسب .17
 .الدراسة لصفوف املباشر احلضور من متكنهم ال

من خالل عدة حماور مقارنة بالتعليم التقليدي من خالل  م اإللكرتوينيوميكن النظر إيل مزايا التعل
 .581( ص55امللحق )  اجلدول

      

 : الميزات التالية ذكر ما إلى يضاف أن يمكن أنه الباحث ويرى
احلفظ لدى الطالب  مهارات يضعف اإللكرتوين التعليم خالل من التعلم على لرتكيزا -1

واملتعلمني، ولكن عند النظر اىل الكم اهلائل من املعلومات اليت يولدها عصر املعلومات واملعرفة 
وارد االلكرتونية حبيث يفوق طاقات العقل البشري التخزينية جند أن من الضروري استغالل امل

 املعلومات املتوفرة يف أيدي يف الطالب واملتعلمني من هواتف ذكية وأجهزة حممولة وغريها حلفظ
 ونقلها. 

ميكن أن توظيف األجهزة احملمولة واهلواتف الذكية واخللوية يف سرعة التعلم وسهولة الفهم  -2
 .واالستيعاب، ونقل املعرفة

 Evaluationالتقييم في التعليم اإللكتروني  
. وبالتـــايل تنـــوع (Web Page)يتميـــز التعلـــيم اإللكـــرتوين بإمكانيـــة برجمـــة الصـــفحة اإللكرتونيـــة 

 :15وتعدد الدروس املقدمة واالختبارات ومن ذلك
 اختيار من متعدد. -1
 اإلجابة بصح أو خطأ. -2

                                                 
15 , gy in language teachingMethodoloRichards, J., C. & Renandya, W., A. (2002). 

Uk, Cambridge University Press. 
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  .االختبار املقايل -3
 اإلجابة. ويتم تزويد املتعلم بالتغذية الراجعة فور انتهائه من

 :اإللكتروني التعليم عيوب
استخدامه ومنها كما يرى  أو فعاليته من حتد  عيوبا   له أن إال مميزات من اإللكرتوين للتعليم ما رغم

 .15(:5112، و)الشهراين ( 5113 سامل) ذكره الباحثون وما
 بقية دون والبصر فقط السمع حاسيت على بل احلواس، كل على اإللكرتوين التعليم يركز ال  -1

 .احلواس
 .اتصال باإلنرتنت وخطوط ومعامل أجهزة من حتتية بنية إنشاء إىل اإللكرتوين التعليم حيتاج  -2
 قبل التقنيات احلديثة استخدام على والطالب التدريس هيئة العضاء مكثف تدريب يتطلب  -3

 .اإللكرتوين التعليم تنفيذ بداية
 املستحدثات التكنولوجية مع للتعامل عال   تأهيل ذوي تدرييس هيئة أعضاء إىل حيتاج  -4

 وإىل بالعملية، للقيام مؤهلة هيئة إدارية إىل أيضا حيتاج كما التعليم، من النوع هذا يف املستخدمة
 الربجميات التعليمية. وتصميم إعداد يف ومتخصصني

 والطالب املعلم والطالب، بني اإلنسانية والعالقات اإلنساين التواجد إىل اإللكرتوين التعليم يفتقر -5
  .البعض بعضهم

 .كفاءة أقل اإللكرتوين التعليم نظام خرجيي أن إىل الدول بعض يف اجملتمع ينظر -6

 .13املوسى عيوبا  أخرى للتعليم اإللكرتوين ويضيف
 يف البت واضح، وعدم بشكل التعليم فيها يتم اليت واألساليب والطرق األنظمة وضوح عدم -1

 اإللكرتوين. التعليم لبيئة التشجيعية احلوافز قضية
 برأي وال يؤخذ التقنية، جمال يف املتخصصني من هم اإللكرتوين التعليم على القائمني أكثر -2

 والتعليم. والرتبية املناهج يف املتخصصني
 .االمتحانات أو باحملتوى اخلاصة ملعلوماتا وسرية خصوصية على اخلوف  -3

                                                 
 33، الشهراين، مرجع سابق، ص528سامل، مرجع سابق، ص 15
 .555، ص5112املوسى، عبداهلل بن عبدالعزيز ،  مرجع سابق،  13
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 .التقنية يف ملتابعة اجلديد املستويات كافة يف واإلداريني املتعلمني ودعم لتدريب املستمرة احلاجة -4
 .املنافسة عاملية كون ذلك اجلودة، من عال مستوى على حمتويات نشر إىل احلاجة -5

 :ا عيوب  اإللكرتوين ويرى الباحث أن للتعليم 
 .الطالب واإلمالء لدى من املمكن أن تضعف مهارات القراءة والكتابة -1

 صحة على تأثريات سلبية له يكون قد اآليل احلاسب أمام اجللوس وطول األجهزة مع التعامل أن -2
 .الطالب

 متطلبات التعليم اإللكتروني :
 األدوات والربامج والتجهيزات الالزمة للتعليم اإللكرتوين:

 األدوات: -أ
ــــد حــــدد اخلطيــــب ــــة، وق ــــيم اإللكــــرتوين علــــى جمموعــــة مــــن األدوات احلديث م( 5113) 13يرتكــــز التعل

 م( بعضا من هذه األدوات فيما يلي:5111) 3م(، واملوسى5113) 5والعجب
 :القرص المدمج -1

ويتم فيه جتهيز املناهج الدراسية وحتميلها على أجهزة الطالب والرجـوع إليهـا وقـت احلاجـة ، كمـا 
تتعــــدد أشــــكال املــــادة التعليميــــة علــــى األقــــراص املدجمــــة ، فــــيمكن أن تســــتخدم كفلــــم فيــــديو تعليمــــي 

صــوت أو لعــرض عــدد مــن آالف الصــفحات مــن كتــاب أو مرجــع مــا أو ملــزيج مــن املــواد مصــحوبا  بال
 املكتوبة مع الصور الثابتة والفيديو ) صور متحركة (.

 
 الشبكة الداخلية: -2

                                                 
لندوة التعليم اإللكرتوين خالل اخلطيب، حممد . "التعليم اإللكرتوين يف مدارس امللك فيصل رؤية مستقبلية . ورقة عمل مقدمة 13

 .7م( . مدارس امللك فيصل . الرياض. ص53/3/5113-55الفرتة )
 .53-53، ص5113العجب،  5
 .535م، ص5111، 3املوسى ، عبداهلل بن عبدالعزيز. استخدام احلاسب اآليل يف التعليم.الرياض .مكتبة تربية الغد، ط 3
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حيــث يــتم ربــط مجيــع أجهــزة احلاســب يف املدرســة ببعضــها الــبعض وربطهــا مــع  أجهــزة املعلمــني ، 
املتعلمني وإرسال املادة الدراسية إىل أجهزة الطالب واستقباهلا كأن حبيث متكن املعلم من مراقبة أجهزة 

 .ويطلب من اجلميع تنفيذه وإرساله مرة أخرى إىل جهازه ،واجبا  منزليا   يضع نشاطا  تعليميا  أو
 الشبكة العالمية للمعلومات )االنترنت(: 

تعليميـة مـا أن تعلـن حيث ميكن توظيفها كوسيط إعالمي وتعليمي يف آن واحـد فـيمكن ملؤسسـة 
عــن براجمهــا وتــروج هلــا عــن طريــق اإلنرتنــت كمــا ميكــن هلــا أن ختــزن مجيــع برجمياهتــا التعليميــة علــى املوقــع 

 اخلاص هبا ويكون متاح لطالب العلم واملعرفة حسب الطريقة اليت تتبعها املؤسسة .
 مؤتمرات الفيديو: -3

ع طالهبــم يف مواقــع متفرقــة وبعيــدة مــن تــربط هــذه التقنيــة املشــرفني املختصــني واألكــادمييني مــ
خـــالل شـــبكة تلفزيونيـــة عاليـــة القـــدرة ويســـتطيع كـــل طالـــب متواجـــد بطرفيـــة حمـــددة أن يـــرى ويســـمع 
املخــــتص واملرشــــد األكــــادميي مــــع مادتــــه العلميــــة ، كمــــا ميكنــــه أن يتوجــــه بأســــئلة استفســــارية وإجــــراء 

ه التقنيــــة مــــن نقــــل املــــؤمترات املرئيــــة حــــوارات مــــع املشــــرف ) أي تــــوفري عمليــــة التفاعــــل ( ومتكــــن هــــذ
املســــموعة )صــــورة وصــــوت ( يف حتقيــــق أهــــداف التعلــــيم عــــن بعــــد وتســــهل عمليــــات االتصــــال بــــني 

 مؤسسات التعليم .
 المؤتمرات الصوتية : -4

تعتـــرب تقنيـــة املـــؤمترات املســـموعة أقـــل تكلفـــة مقارنـــة مبـــؤمترات الفيـــديو وأبســـط نظامـــا  ومرونـــة 
علـيم  املفتـوح، وهـي تقنيـة إلكرتونيـة تسـتخدم هاتفـا  عاديـا  وآليـة للمحادثـة علـى وقابلية للتطبيـق يف الت

 ( يف أماكن متفرقة .تالميذهيئة خطوط هاتفية توصل املتحدث ) احملاضر ( بعدد من املستقبلني )ال
 : (interactive video)الفيديو التفاعلي  -5

لفيــديو وتقنيــة أســطوانات الفيــديو تشــتمل تقنيــة الفيــديو املتفاعــل علــى كــل مــن تقنيــة أشــرطة ا
مدارة بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديو . أهم ما مييز هـذه التقنيـة إمكانيـة التفاعـل 
بــني املــتعلم واملــادة املعروضــة املشــتملة علــى الصــور املتحركــة املصــحوبة بالصــوت بغــرض جعــل الــتعلم 

اجتــاه واحــد ألن املــتعلم ال ميكنــه التفاعــل مــع أكثــر تفاعليــة ، وتعتــرب هــذه التقنيــة وســيلة اتصــال مــن 
 املعلم .
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 : (Satellite programs)برامج القمر الصناعي -6
يف هذه التقنية يتم توظيف برامج األقمار الصناعية املقرتنة بنظم احلاسب اآليل واملتصلة خبـط 

والبصـرية يف عمليـات مباشر مع شبكة اتصـاالت ممـا يسـهل إمكانيـة االسـتفادة مـن القنـوات السـمعية 
التدريس والتعليم وجيعلها أكثر تفاعال  وحيوية ويف هذه التقنية يتوحد حمتـوى التعلـيم وطريقتـه يف مجيـع 
أحنـــاء الـــبالد أو املنطقـــة املعنيـــة بـــالتعليم ألن مصـــدرها واحـــد شـــريطة أن تـــزود مجيـــع مراكـــز االســـتقبال 

 دم.بأجهزة استقبال وبث خاصة متوافقة مع النظام املستخ

 ويضيف الباحث كذلك: 
 (.Laptopsاحلواسيب احملمولة )  -1
 (.Smart mobile phonesاهلواتف النقالة الذكية )   -2
( الــيت مــن خالهلــا نســتطيع تقــدمي دروس افرتاضــية Smart Boardاللــوح الــذكي )الســبورة الذكيــة -3

 نفاعلية. 
 (Monitorجهاز العرض )  -4
 (.Sensorsاملستشعرات )  -5
 ( . Digital microscopesاجملاهر الرقمية )  -6
 ( . Digital Cameraكامريا رقمية )  -7
 ( اليت يتوافر هبا التقانة احلديثة . Digital laboratoryاملختربات الرقمية )  -8
 (. Digital Libraryاملكتبة الرقمية )  -9

اإللكــرتوين إىل قســمني ( أنــه ميكــن تصــنيف أدوات التعلــيم  32-31، ص 5117، (11)ويــرى )احلــريب
 مها أدوات التعليم اإللكرتوين املتزامن، وأدوات التعليم اإللكرتوين غري املتزامن:

 أدوات التعليم اإللكتروني المتزامن . -أ

                                                 
م اإللكرتوين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني، رسالة احلريب، حممد ، مطالب استخدام التعلي11

 .32-31، ص5117دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 
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 (In Real time)ويقصــــد هبــــا تلــــك األدوات الــــيت تســــمح للمســــتخدم االتصــــال املباشــــر 
 األدوات ما يلي : باملستخدمني اآلخرين على الشبكة ، ومن أهم هذه 

 تقنيات احملادثة عرب الشبكات.   -5
 املؤمترات الصوتية.   -5
 مؤمترات الفيديو .   -3
 اللوح األبيض.   -3
 برامج القمر الصناعي.  -3

 أدوات التعليم اإللكتروني غير المتزامن : -ب
  (In Real time)ويقصـــد هبـــا تلـــك األدوات الـــيت تســـمح للمســـتخدم االتصـــال املباشـــر  

 باملستخدمني اآلخرين على الشبكة ، ومن أهم هذه األدوات ما يلي : 
 تقنيات احملادثة عرب الشبكات.   -5
 املؤمترات الصوتية.   -5
 مؤمترات الفيديو .   -3
 اللوح األبيض.   -3
 برامج القمر الصناعي.    -1

 أدوات التعليم اإللكتروني غير المتزامن : -ب
الـيت تسـمح للمسـتخدم بالتواصـل مـع املسـتخدمني اآلخـرين بشـكل غـري  يقصد هبا تلـك األدوات 

مباشر أي أهنا ال تتطلب تواجد املستخدم واملستخدمني اآلخرين  على الشبكة معا  أثناء التواصل ، ومـن 
 أهم هذه األدوات ما يلي :

 الربيد اإللكرتوين.  -1
 الشبكة العنكبوتية. -2
 القوائم الربيدية. -4
 وار .جمموعات النقاش واحل -5
 نقل امللفات. -6
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 الفيديو التفاعلي. -7
 األقراص املدجمة .  -8

 التجهيزات ) البنية التحتية(: -ب
عنـــد احلـــديث عـــن التجهيـــزات الالزمـــة للتعلـــيم اإللكـــرتوين جبـــدر بنـــا أن نـــذكر أنـــه مـــن املعلـــوم أن 
حجــم وســعة هـــذه التجهيــزات ختتلـــف مــن جهـــة إىل أخــرى وذلـــك راجــع إىل حجـــم املنشــأة ) مدرســـة ، 
جامعة ، مؤسسـة تعليميـة( ، ونـوع التعلـيم هـل هـو متـزامن أو غـري متـزامن، وكـذلك نـوع الـتعلم هـو تعلـيم 

متطلبــات اســتخدام التعلــيم  (12)إلكــرتوين مباشــر أو تعلــيم عــن بعــد، ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد حــدد الفــرا
 اإللكرتوين فيما يلي:

 حممولة، أو رقمية.أجهزة احلواسيب وهي إما ان تكون مكتبية أو أجهزة  -1
 شبكة اإلنرتنت. -2
 .L.A.Nالشبكة الداخلية للمدرسة  -3
 األقراص املدجمة . -4
 الكتاب اإللكرتوين . -5
 املكتبة اإللكرتونية. -6
 املعامل اإللكرتونية. -7
معلمــو مصــادر التقنيــة: وهــم القــائمون علـــى تــدريب املعلمــني علــى مهــارات دمــج التقنيـــة يف  -8

 املنهج الدراسي.

 البرامج :  -ج
احلديث عن الربامج الالزمة الستخدام التعليم اإللكرتوين يتضح لنا هناك برناجمني  عند

أساسيني جيب أن يكون لدى املؤسسة هاذين الربناجمني ومها برنامج نظام إدارة التعليم اإللكرتوين 
(Learning Management System)  (LMS)  ونظام إدارة حمتوى التعليم

                                                 
صفر  55-52ن )الفرا، حيي." التعليم االلكرتوين .رؤية من امليدان" ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكرتوين خالل الفرتة م12

 . 52م، ص5113هـ(. مدارس امللك فيصل . الرياض .53/3/5113-55هـ ( املوافق )5353
 



 

39 

 

. وهناك عدد من Learning Content Management System(LCMS)اإللكرتوين
 الربامج املوجودة يف امليدان منها التجاري ومنها اخلاص مبؤسسات معينة .

 ويرى الباحث أنه ميكن تصنيف أدوات ومتطلبات التعليم اإللكرتوين:
 المعدات والبنية التحية: -1
مكتبيــة أو أجهــزة حممولــة، املختـربات الرقميــة الــيت تشــمل أجهــزة احلواســيب وهــي إمــا أن تكــون  -أ

 أو رقمية، وهواتف ذكية.
 شبكة اإلنرتنت العاملية والشبكة احمللية . -ب
 ( . Flash Memoryاألقراص املدجمة، والذاكرة احملمولة ) -ج
 األلواح الذكية. -د

 البرمجيات والتطبيقات:  -2
 .الكتاب اإللكرتوين والذي حيتوي على الدروس اإللكرتونية -أ
 ات البحث والتصفح. تطبيقات الويب مثل حمرك -ب
 املختلفة. املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف املواد والدروس العملية يف جمال العلوم -ج
 أنظمة التعليم اإللكرتوين. -د

 العنصر البشري:   -3
 مصممي الدروس اإللكرتونية. -أ
 مربجمي املواقع اإللكرتونية. -ب
مهــارات اســتخدام املواقــع أخصــائي التــدريب الــذين يقومــون بتــدريب املشــرفني واملعلمــني علــى  -ج

 اإللكرتونية وتصميم احملتوى التعليمي اإللكرتوين.
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 م اإللكتروني:يمستويات التعل
 إيل أربع مستويات رئيسة علي النحو التايل: (17)م اإللكرتوينيميكن تصنيف مستويات التعل

 : Enrichment Levelالمستوى اإلثرائي  -أ
ويعـــــين اســـــتخدام شـــــبكة اإلنرتنـــــت أو الشـــــبكة العنكبوتيـــــة بوصـــــفها مصـــــدرا  للمعلومـــــات العامـــــة 
واملتخصصة املوزعة علي املواقع املختلفة، ويستفيد هبا املتعلم يف دعم التحصـيل واكتسـاب املهـارات، وهـو 

ي توجيهـات املعلـم مستوى مبين أساسا  علي رغبة املتعلم يف تطوير معارفه أو معلوماته، أو يف احلصـول علـ
 إلثراء معلومات املتعلم ومهاراته. 

 :  Supplemental Levelالمستوى التكميلي   -ب
م داخـــل الفصـــل التقليـــدي، ولكـــن تـــتم اإلفـــادة مـــن الشـــبكة كوعـــاء يويف هـــذا املســـتوي يـــتم التعلـــ

 ة.ملصادر التعليم والتعلم واخلربات اخلاصة واليت يتم تصميمها وإنتاجها وإتاحتها علي الشبك

 :EssentialLevelالمستوى األساسي   -ج 
ويف هـــذا املســـتوي يـــتم بنـــاء االعتمـــاد علـــي شـــبكة اإلنرتنـــت أو الويـــب اعتمـــادا  كـــامال  يف الـــتعلم، 

م اإللكـــرتوين وتــوفري متطلباتـــه، مث تصـــميم املقـــررات وأدوات التعلـــيم وأســـاليب يحيــث يـــتم بنـــاء نظـــام التعلـــ
 صة باملؤسسة التعليمية علي شبكة اإلنرتنت. التفاعل واالتصال وإتاحتها يف مواقع خا

 : IntegratedLevelالمستوى المتكامل   -د 
ما يتصل بالتصوير الرقمـي للمعلـم وهـو  -إىل جانب املستويات السابقة  -يتضمن هذا املستوي 

 اإلفـادة يقوم بالشرح والـذي تـتم إتاحتـه علـي املوقـع والتفاعـل واالتصـال تزامنيـا  أو ال تزامنيـا ، باإلضـافة إىل
من مصادر املعلومات األخرى املرتبطـة وإتاحـة وصـول املـتعلم إليهـا مـن خـالل املوقـع، كـذلك الوصـول إىل 

 املكتبات الرقمية واملختربات واملتاحف وغريها. 
 معوقات التعليم اإللكتروني :

                                                 
 .53، 53، ص ص 5111عامل الكتب، القاهرة، ، حممد عبد احلميد، منظومة التعليم عرب الشبكات17
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ستوى  التعليم اإللكرتوين كغرية من طرق التعليم األخرى معوقات حند من تنفيذه ونشره على م
كبري، حىت أن بعض الدول ال تعرتف خبرجيي اجلامعات والذين درسوا بنظام التعليم اإللكرتوين، رغم 

 ( 18)اإلجيابيات وامليزات اليت ذكرناها سابقا ، ومن هذه العوائق كما يراها العديد من الباحثني: 
 تطوير المعايير:  -1

وأهم هذه العوائق قضية املعايري املعتمدة، اإللكرتوين مصاعب حتد تعيق انتشاره.  يواجه التعليم
ولو نظرنا إىل بعض املناهج واملقررات التعليمية يف اجلامعات أواملدارس، لوجدنا أهنا حباجة إلجراء 
تعديالت وحتديثات كثرية نتيجة للتطورات املختلفةكل سنة، بل كل شهر أحيانا. فإذا كانت اجلامعة قد 

، ستجد أهنا عاجزة عن تعديل CDشكل كتب أو أقراص مدجمة  على استثمرت يف شراء مواد تعليمية
الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حىت لو كان ممكنا.  أي شيء فيها ما مل تكن هذه

 استثمار اجلهة اليت تتبىن التعليم اإللكرتوين ال بد من حل قابل للتخصيص والتعديل ولضمان محاية
، وامسه XML خرا يف الواليات املتحدة أول معيار للتعليم اإللكرتوين املعتمدعلى لغةأطلق مؤ  .بسهولة
 Standard Sharable Content Object Reference Model سكورم

(SCORM) 1.2 
عليم ـعلى الت تالميذعويضية من المتطلبات التي تحفز وتشجع الـاألنظمة والحوافز الت -2

 :اإللكتروني
حيث الزال التعليم اإللكرتوين يعاين من عدم وضوح يف األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم 
فيها التعليم بشكل وواضح كما أن عدم البت يف قضية احلوافز التشجيعية لبيئة التعليم هي إحدى 

 العقبات اليت تعوق فعالية التعليم اإللكرتوين. 
 يمية وتشمل :علـال للبيئة التفـعالتسليم المضمون وال -3

   ـ نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة . 
   ـ نقص املعايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل . 

 ـ نقص احلوافز لتطوير احملتويات . 
                                                 

 -57الكويت  وحتديات آفاق اإللكرتوين مقدم ملؤمترالتعليم اإللكرتوين، حبث التعليم عبدالعزيز، متطلبات بن املوسى،عبداهلل18
 .1، ص5117مارس 52
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 علم المنهج أو الميثودولوجيا:  -4

ن يف ذلك على استخداماهتم غالبا  ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل التقنيني أو الفنيني معتمدي
وجتارهبم الشخصية ، وغالبا  ال يؤخذ بعني االعتبار مصلحة املستخدم  ، أما عندما يتعلق األمر بالتعليم 

علم ( وعلى فال بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري ألن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على املعلم )كيف يُ 
م القائمني يف التعليم اإللكرتوين هم من املتخصصني يف ) كيف يتعلم ( . و هذا يعين أن معظ تلميذال

جمال التقنية أو على األقل اكثرهم، أما املتخصصني يف جمال املناهج والرتبية والتعليم فليس هلم رأي يف 
التعليم اإللكرتوين، أو على األقل ليسوا هم صناع القرار يف العملية التعليمية. ولذا فإنه من األمهية مبكان 

 الرتبويني واملعلمني واملدربني يف عملية اختاذ القرار .ضم 
 

 الخصوصية والسرية :  -5
إن حدوث هجمات على املواقع الرئيسية يف اإلنرتنت ، أثرت على املعلمني والرتبويني ووضعت 

احملتوى يف أذهاهنم العديد من األسئلة حول تأثري ذلك على التعليم اإللكرتوين مستقبال  ولذا فإن اخرتاق 
 واالمتحانات من أهم معوقات التعليم اإللكرتوين.

 التصفية الرقمية:  -6
هي مقدرة األشخاص أو املؤسسات على حتديد حميط االتصال والزمن بالنسبة لألشخاص وهل 
هناك حاجة الستقبال اتصاالهتم ، مث هل هذه االتصاالت مقيدة أما ال، وهل تسبب ضرر وتلف ، 

أو مرشحات ملنع االتصال أو إغالقه أمام االتصاالت غري املرغوب فيها  ويكون ذلك بوضع فالتر
 وكذلك األمر بالنسبة للدعايات واإلعالنات . 

 مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه.  التالميذمدى استجابة  -7
مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري: والتأكد من أن املناهج الدراسية تسري وفق  -8

 ملرسومة هلا . اخلطة ا
زيادة الرتكيز على املعلم وإشعاره بشخصيته وأمهيته بالنسبة للمؤسسة التعليمية والتأكد من عدم  -9

 شعوره بعدم أمهيته وأنه أصبح شيئا  تراثيا  تقليديا  . 
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 وعي أفراد اجملتمع هبذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السليب منه.  -11
وتوسيع اجملال لالتصال Bandwidth توفر مساحة واسعة من احليز الكهرومغناطيسي  -11

 .الالسلكي
احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات ، حيث أن هذا النوع من  -12

 التعليم حيتاج إىل التدريب املستمر وفقا  للتجدد التقنية.
 كيفية التعليم باستخدام اإلنرتنت.احلاجة إىل تدريب املتعلمني ل -13
على مستوى عال  من اجلودة، ذلك أن املنافسة  املقررات الدراسية احلاجة إىل نشر حمتويات -14

 عاملية.
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 المبحث الثاني: مختبرات العلوم المدرسية : 
 تعريف مختبر العلوم :

صر املخترب على غرفة يعترب املخترب املكان املناسب والبيئة الطبيعية لتدريس العلوم، وال يتق
املخترب يتعدى هذا املفهوم الضيق إىل مكان ميكن ملعلم  ،جهزة ألدوات وامصممة للعمل املخربي باأل
نشطة العلمية لتحقيق أهداف تدريس العلوم سواء كان هذا املكان الفصل العلوم وتالميذه إجراء مجيع األ
 الدراسي، أو فناء املدرسة .

نشاط العلمي يف مادة الجراء إالعلوم بأنه " املكان الذي يتم فيه  ويعرفه املختصني بتدريس
العلوم بالنشاطات العملية   التالميذ على انه " املكان الذي ينشغل فيه Tamirه .كما يعرف (12)"العلوم

بأنه هو "املكان الذي يستطيع فيه التجربة املعملية  Lowsonعرف ، وي(21) كاملالحظة والتجريب"
 . ( 25)" العمل مع بعض لتحقيق ظاهرة علمية وتطوير مهاراهتم التفكرييةالتالميذ 

 بأنفسهم تالميذال به يقوم الذي العلمي النشاط "بأهنا  املعملية الناشف التجربة تعرف سلمى
 وتكون واألدوات األجهزة فيه يتوافر حيث املخترب، هو مكان خاص يف التوضيحات أو التجارب بإجراء
  .(25)" حمدودة علمية أهداف حتقيق بغية إلجراء التجربة مهيأة الفرصة

 معينة ال مشكلة بدراسة الطالب فيه يقوم نشاط عملي" عمليةامل التجربة بأن عطااهلل ذلك ويؤكد
 وفرض ، الدقيقة املالحظة أساس على القائم للتجريب بنفسه نشاط وخيطط نتائجها، مقدما   يعلم

حل  وأسلوب البحث يف العلمية الطريقة خطوات مجيعها وهذه للمشكلة، احللول احملتملة أو الفروض
 ".( 23) املشكلة

                                                 
 (،"اجلديد يف تعليم العلوم"، الطبعة األوىل، عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع.5282نشوان، يعقوب حسني ) 12

60 Tamir, p.(1977). How are the laboratory used? . Journal of Research in Science 
Teaching, p311. 
61 Lawson, A. E. (1992). Using reasoning ability as the basic for assigning laboratory 
partners in non majors biology. Journal of Research in Science Teaching, 29 (7),729 
-741.  

 5111م، ص 5222 ، الفرقان دار : عمان ،5 ط. العلوم تدريس طرق : الناشف سلمى 25
(، " طرق وأساليب تدريس العلوم "، الطبعة األوىل، عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 5115هلل، ميشيل كامل، )عطا ا 23
 .   313ص



 

45 

 

دوات واملعدات اليت ومما سبق يرى الباحث أنه ميكن تعريف املخترب" على أنه البيئة اجملهزة باأل
 الفرضيات العملية واملالحظة واستخالص تسمح للمعلم والتالميذ القيام بالتجارب العلمية، وتطبيق

 .النتائج وحتليلها واستخراج النتائج العلمية"
 أهداف مختبرات العلوم :

كساب التالميذ املهارات املناسبة سواء الذهنية أو النفس إىل إيهدف تدريس العلوم يف املخترب 
ا حيث يعترب أحد الوسائل االساسية ا خاص  تدريس العلوم يف املخترب اهتمام  لحركية أو االنفعالية. 

الدراسة املعملية يف املرحلة املتوسطة وال  أن تبدأ، لذا جيب (23)اخلربات املباشرة يف جمال العلومالكتساب 
ا ملا حيققه من ساليب التدريس، نظر  أن يتغلغل يف كل أتقتصر على املرحلة الثانوية، واملخترب جيب 

 ومنها: (21) عديدة هدافأوللمخترب العلمي  ، هداف وما له من أمهيةأ

 دوات املخربية البسيطة.التالميذ على استخدام األتدريب  -
 دوات املخربية.جهزة واألألتدريب التالميذ على تنظيف ا -
 تدريب التالميذ على طرق استخدام القياسات املختلفة. -
 تدريب التالميذ على كتابة التقارير من مشاهدة التجربة. -
 تدريب التالميذ على عمل الرسوم البيانية وتفسريها. -
 التالميذ على استخدام املوازين املختلفة. تدريب -
 زمة لعمل التجربة.اللدوات واألجهزة اتدريب التالميذ على تركيب وتصميم األ -

 :(22)ويرى آخرون أن هناك أهدافا أخرى وهي كما يلي 
 إثارة امليول والرغبات وحب االستطالع. -

                                                 
 .582،ص5282، االجتاه املعاصر يف تدريس العلوم، الطبعة الثالثة، الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع ،الديب، فتحي 23

65 Sund، R. B. & Trowbridge. L. W. (1973). Teaching science by inquiry in the 
secondary school. (2nd ed). Columbus، Ohio: Charles E. Merrill Publishing 
Company .  

 
66 Hofstein، A. & Lunetta، V.(1982). The role of the laboratory in science teaching، 
neglected aspects of research. Review of Educational Research، 52(2)، 201 -207. 
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 تنمية التفكري االبداعي على حل املشكالت. -
 العلمي والطريقة العلمية.تنمية التفكري  -
 تطوير القدرة التفكريية وفهم املفاهيم. -
تنمية القدرات العلمية مثل تصميم إجراء التجارب واملالحظة، وتسجيل املعلومات وحتليل  -

 وتفسري النتائج.

 (27) هداف اليت حيققها املخترب باآليت:وحدد عطا اهلل األ 

 شكاهلا املختلفة.إثبات صدق املعلومات واملعرفة العلمية و بأ -
 تعلمها يف مواقف جديدة. تلميذتطبيق  مفاهيم علمية سبق لل -
 ىل معرفة علمية صادقة يقينية.إ تلميذيتوصل ال -
 التدريب واكتساب مهارات عملية التعلم. -
 اكتساب االجتاهات وامليول العلمية.  -

  مما سبق يرى الباحث أن أهم األهداف تكمن فيما يلي: و 
 .تالميذاالداء واالتصال لدى التطوير مهارات  -
  .التفكري االبتكاري شجيع التالميذ علىت -
  .على التطبيق العملي التالميذتشجيع  -
 . على التفاعل مع بيئتهم  التالميذتشجيع  -
 حتفيز القدرة على التصميم والتطوير. -
 .املتعلمتسهيل نقل املعلومة من املعلم اىل  -
 .كالت بطريقة علمية شامل على حل تشجيع التالميذ -
 تشجيع التالميذ على االعتماد على النفس . -
 تنمية القدرات العقلية للتالميذ من خالل أسلوب التجريب . -

                                                 
، 5115 .ةعطا اهلل، ميشيل كامل،  طرق وأساليب تدريس العلوم، الطبعة األوىل، عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباع 27
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 تدريب التالميذ على استخدام األجهزة واألدوات املخربية املختلفة . -
 تدريب التالميذ على التصميم والرتكيب ودقة املالحظة والتفسري اجليد للنتائج . -

 معوقات استخدام مختبرات العلوم :
  (28)ومن هذه املعوقات:  ورد العديد من الباحثني معوقات استخدام خمتربات العلوم املدرسيةأ
 . الدراسي الربنامج يف باملخترب خاصة حصة وجود عدم -5
 . األسبوع يف املعلم يدرسها اليت احلصص عدد كثرة -5
 . الواحد الصف يف التالميذ عدد كثرة -3
 . الدراسية املادة حجم كربــ    املنهج طول -3
 . وإعدادها التجارب لتحضري الكايف الوقت توفر عدم -1
 .املخربية واألجهزة األدوات قلة -2
 . املخترب يف والسالمة األمن وسائل توفر عدم -7
 . لألنشطة والتحضري التجارب بإعداد للقيام خمترب حمضر وجود عدم -8
 . يف املخترب للحرارة ومصادر وكهرباء ماء من الضرورية التمديدات توفر عدم -2
 .املخربية التجارب لتمويل املالية املوارد كفاية عدم - 51
 .املدرسي للمخترب غرفة أو قاعة وجود عدم - 55
 . العلوم تدريس يف املخترب على العامة االختبارات تركيز عدم - 55
 . املخربية التجارب إلجراء كاف غري احلصة وقت - 53
 . املخربية األجهزة وصيانة بتشغيل املعلم معرفة عدم - 53
 . املخربية التجارب إجراء من ميكنه كافيا إعدادا املعلم إعداد عدم - 51
 . املخربية التجارب متويل يف املدرسية اإلدارة تعاون عدم - 52
 . التالميذ أمام املخربية التجربة فشل جتنب - 57
 . املخربية املواد تلف أو استهالك جتنب - 58
 . املخترب يف التالميذ ضبط صعوبة - 52

                                                 
 . 577، مرجع سابق، صزيتون ، حسن حسني 28
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 . املخربية واألجهزة األدوات كسر جتنب - 51
 .املخربي العمل حنو املعلم واجتاهات ميول ضعف - 55
 .املخربي النشاط على العلوم مناهج تأكيد عدم - 55

  (22)ويرى آخرون أن معيقات العمل املخربي تتمثل مبا يلي: 
 .املخربي للعمل خمصصة قاعة وجود عدم -5
 . املخترب قاعة داخل املساحة ضيق -5
 . صحي وصرف وغاز و وكهرباء ماء من األساسية اخلدمات توفر عدم -3
 . املناسب األثاث توفر عدم -3
 . املناسبة التهوية توفر عدم -1
 .الدراسية املناهج مع املناسبة التجهيزات توفر ضعف -2
 . األولية اإلسعافات وأدوات السالمة وسائل توفر عدم -7
 . املخربية واألدوات األجهزة صالحية مستوى اخنفاض -8
 .الوقت بعض مرور بعد التجارب إجراء ،مث نظري بشكل الدرس عرض -2
 .أهداف الدرس حيقق مبا األجهزة توظيف أو استخدام على املعلم قدرة ضعف - 51
 . نتائج احلصول على وعدم املخربي العمل إهناء عدم إىل يؤدي مما الوقت ضيق - 55
 .خماطر من عنه ينتج وما تالميذال أعداد كثرة - 55
 . والنظافة النظام على احملافظة عدم - 53
 .ذلك األمر يتطلب عندما املناسبة التوجيهات إسداء على املعلم قدرة عدم - 53
 :العلوم مادة يف تدريس املخترب استخدام دون حتول اليت املعوقات أهم من أنيرى الباحث و 
 .املادة معلم لدى التدريسي النصاب زيادة -5
 .الدراسية للخطة بالنسبة الدراسي املنهج طول -5
 .املخترب استخدام من حتد أو متنع أن ميكن اليت والروتينية اإلدارية القيود-3

                                                 
 للنشر األسرة دار ، األوىل الطبعة العلوم، يف تدريس ودوره املدرسي املخترب، " )5111حطاب ) خولة و مجيل ، هنيشا 22

 .585، ص5111، ،عّمان
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 .املخترب استخدام بأمهية املعلمني بعض قناعة عدم -3
 .إليها الوصول صعوبة أو التجارب، إلجراء الالزمة واألجهزة املواد قلة -1
 .املخترب غرفة يف املقاعد وقلة املساحة وضيق الواحد بالصف الطالب أعداد كثرة -2
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 المبحث الثالث: مختبرات العلوم الرقمية : 
إن الكثري من األساليب و األدوات املستخدمة يف املخترب التقليدي مل تعد تفي حباجة املتعلمني 
ألسباب عديدة، لذا ظهرت احلاجة إىل تفعيل و استغالل أحدث تقنيات العصر للوصول إىل تعلم و 

ا لتطوير تعليم فعال وذلك من خالل استخدام املستجدات على مستوى التقنيات واالتصاالت واستغالهل
عملياّ، ومن هذه املستجدات إمكانيات احلاسوب الفنية مبا يوفره من مميزات تعليمية   مادة العلومتدريس 

كثرية لذا انصب االهتمام على االستفادة من تطبيقات احلاسوب وشبكات احلاسوب واالنرتنت يف 
هبذا األسلوب العلمي العملي يف  ، لذا أخذ الباحث إجياد بيئة تعليمية تفاعلية نشطة آمنه حتاكي الواقع

حبثه،وأضاف إليه استخدام تطبيقات تعليمية بواسطة األجهزة الذكية   ملا له من أمهية تعليمية تعلمية 
 .للتالميذ
ومن هذه التطبيقات خمتربات احملاكاة االفرتاضية واليت تعد مكتبة من الربجميات اليت تضم  

تغطي معظم موضوعات مناهج الفيزياء احلديثة كما تسهل عملية جمموعة من جتارب احملاكاة التفاعلية 
الفهم جبعل األشياء مرئية فضال عن كوهنا تفاعلية، فاملتعلم ميكن أن يعدل يف الفولتية أو أنواع القوة 
ويرى بشكل بصري ما حيدث من تأثري يف التجربة مثال رؤية تأثريات خمفية مثل الشحنات أو درجات 

 أو اجلزيئات املشعة(. احلرارة ، القوة
يتمكن املتعلم من تطوير قدراته ومهاراته  اإلدراكية إذ  (71)فمن خالل جتارب احملاكاة االفرتاضية

تسمح له باملالحظة العلمية الدقيقة و استخدام العمليات املعرفية واإلدراكية يف االستنتاج وتسجيل نتائج 
  .التجارب

ألمهية خمترب احملاكاة االفرتاضي يف إمكانية حماكاة التجارب اخلطرة أو  (75)ويشري الباحثون
التجارب اليت حتتاج إىل أجهزة معقدة، ومن خالله ميكن التغلب على الكثري من الصعوبات يف إجراء 

                                                 
70William M MacDonald، Edward F. Redish and Jack M. Wilson (1988):The 
M.U.P.P.E.T Manifesto، Computer in Physics education July/ Aug. p:23. 
 

75Martinez-Jimenez، P.& Pontes-Pedrajas، A.; Polo، J.; Climent-Bellido، M.S. 
(2003): Learning in chemistry with virtual laboratories. Journal of Chemical 

Education، 80، (3). p346 
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. لذا يتجه العمل املخربي حاليا التجارب وتقدميها بشكل حياكي الواقع دون مشاكل يف عملية إجرائها 
يف حماوله للتغلب علي مشكالت الواقع   Virtual Reality الواقع االفرتاضي كنولوجياإىل ت

احلقيقي،وتعترب احملاكاة التجريبية االفرتاضية كبيئة تفاعلية أحد اجملاالت الرائدة يف األخذ بتكنولوجيا 
 وتطويعها للتغلب علي مشكالت الواقع التعليمي. الواقع االفرتاضي

 Virtualأحد تطبيقات ما يسمي بالواقـع االفرتاضي Virtual Labs االفرتاضيةتعد املعامل 
Reality  وهو أحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم، والذي يعد بيئة تعليم مصطنعة أو خيالية بديلة

عن الواقع احلقيقي وحتاكيه، واملتعلم هنا يعيش يف بيئة ختيلية يتفاعل ويشارك ويتعامل معها من خالل 
 . سه ومبساعدة جهاز الكمبيوتر وبعض األجهزة املساعدةحوا

 مفهوم المختبر الرقمي:
( يف انشاء بيئة HTML and Javaبأنه "استخدام ) Reed & Afjeh (75)عرفه  

 Firmeza. أما من وجهة نظر "(HTML and Javaتعلم والتفاعل يتم من خالل مكونات )
& Ramos (73)  فإهنا "بيئة التعلم املستخدم فيها الوسائط الثنائية والثالثية األبعاد وتستخدمJava  

 ."HTMLكمعزز لصفحات
بأهنا بيئة منفتحة يتم من خالهلا حماكاة خمترب العلوم احلقيقي والقيام بربط  (73) وتعرف املعامل االفرتاضية

مطلق  تالميذالتفكري، ويكون لدى ال مهاراتويتم من خالله تدريس  اجلانب العملي باجلانب النظري،
 سلبية. آثار أي احلرية يف اختاذ القرارات بأنفسهم دون أن يكون لذلك

                                                 
72Reed، J.A. & Afjeh، A. A.، (1998): Developing Interactive Educational 
Engineering Software for the World Wide Web with Java، Computers & Education، 
30. P:183-194. 
73Firmeza، J. N. &، Ramos، M. S.( 1998): Designing a Distance Learning 
Teleproducts System Supported On The Web، AACE ED-MEDIA World 
Conference on Educational Multimedia، Hypermedia & Telecommunications.p4. 
74Woodfield، B. F.، Catlin، H. R.، Waddoups، G. L.، Moore، M. S.، Swan، R.، 
Allen، R.،&  Bodily، G. (2004). The virtual ChemLab project: A realistic and 
sophisticated simulation of inorganic qualitative analysis.  Journal of Chemical 
Education، 81، 1672–1678. 
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إىل أن املعامل االفرتاضية متثل أحد املستحدثات التكنولوجية اليت ظهرت يف  (71) الباحثون  ويشري         
الفرتة األخرية واليت تعد امتدادا ألنظمة احملاكاة اإللكرتونية ، فهي حتاكي املعامل احلقيقية وميكن احلصول 

 منها على نتائج مشاهبة لنتائج املعامل احلقيقية.
يتمكن املتعلم من   ومن خالهلا  احلقيقية، ة حتاكي املعاملفاملعامل االفرتاضية هي معامل مربجم

تعوض غياب األجهزة املعملية ، كما  إجراء التجارب املعملية عن بعد ألي عدد ممكن من املرات، كما
حملدودية وقت  افرتاضية وهو ما يصعب حتقيقه يف الواقع نظرا   ميكن تغطية معظم أفكار املقررات بتجارب

 عامل .العملي وعدد امل
 مفهوم مختبرات العلوم الرقمية :

( بأهنا خمتربات علمية رقمية حتتوى على أجهزة كمبيوتر ذات سرعة 5118)  (72)يعرفها املناعي
وطاقة ختزين وبرجميات علمية مناسبة ووسائل االتصال بالشبكة العاملية، متكن املعلم من القيام بالتجارب 
لفة العلمية الرقمية وتكرارها ومشاهدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدىن خماطرة وبأقل جهد وتك

 ممكنة.
لدى  ( بأنه بيئة تعليم وتعلم افرتاضية تستهدف تنمية العمل املخربي5111)(77)كما عرفه زيتون 

وتقع هذه البيئة على احد املواقع يف شبكة االنرتنت ويضم املوقع عادة صفحة رئيسة وهلا عدد  تالميذال
واجنازاهتا وتقوميها. كما تعرف نشطة املختربية دوات( املتعلقة باألمن الروابط او االيقونات )األ

احلقيقية وذلك  تعليم وتعلم إلكرتونية افرتاضية يتم من خالهلا حماكاة خمتربات ومعامل العلوم بيئات بأهنا
متاحة لالستخدام من خالل  بتطبيق التجارب العملية بشكل افرتاضي حياكي التطبيق احلقيقي ،وتكون

 .(78)على  شبكة اإلنرتنت األقراص املدجمة أو من خـــــالل موقع 

                                                 

75Alexiou ،A.  Bouras ،C. & Giannaka.E.."Virtual Laboratories In Education-A 
cheap way for schools to obtain laboratories for all courses, by using the 
Computer Laboratory" 2008. 

 .ASOET ،5118اجلمعية العربية للتعليم والتدريب اإللكرتوين،  املناعي، عبداهلل سامل، املختربات االفرتاضية.72
 . 21زيتون، حسن حسني، مرجع سابق، ص77
ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم اإللكرتوين يف  امل االفرتاضية منوذج من مناذج التعلم اإللكرتوين.الراضي ، أمحد بن صاحل ، املع78

 .5112التعليم العام، وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم. الرياض، 
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 متطلبات مختبرات العلوم الرقمية :
 م( إىل املكونات الرئيسية للمعامل االفرتاضية، وتشمل ما يلي:5112) (72)أشار البيايت

 األجهزة والمعدات المعملية:   -5
واألوامر  تبعا للتجربة املعملية ونوع املخترب فإنه باإلمكان ربط أجهزة متخصصة تقوم باستالم البيانات

اخلاصة بتغيري األجهزة وإعطاء إشارات التحكم الالزمة، وكذلك تغيري قيم املدخالت حسب متطلبات 
التجربة، كما تقوم هذه األجهزة مبهمة إرسال البيانات اخلاصة بنتائج التجربة والقراءات احملصلة 

ى اإلملام بنوعية األجهزة وكيفية واملالحظات اخلاصة بالتجربة، وقد تتوافر كامريات يف املعامل تساعد عل
 عملها حسب املعطيات املدخلة.

 أجهزة الحاسب اآللي:   -0
أو الباحث إلجراء التجربة جهاز حاسب شخصي متصل بالشبكة احمللية أو اإلنرتنت  تلميذحيتاج ال

ليستطيع العمل مباشرة يف املعمل أو ليتمكن من العمل عن بعد يف أي زمان ومكان باإلضافة إىل 
 الربامج اخلاصة لتصفح الشبكة إضافة إىل الربامج اخلاصة باحملاكاة.

 صة بها:شبكة االتصاالت واألجهزة الخا -1
يف حالة إجراء التجارب عن بعد ومبا أن ربط مجيع املستفيدين مع املخترب يكــــــون عن طريق الرتاسل 
الرقمي فيجب أن تربط مجيع األجهزة مع شبكة احلاسوب وأن تكون خطـــــوط االتصال مأمونة، وأن 

مع املعمل عن طريق الشبكة احمللية أو  يتوفر للمستفيد قناة اتصال ذات جودة عالية متكنه من التواصــــــــل
 العاملية حىت يستطيع القيام جبميع التجارب املطلوبة.

 البرامج الخاصة بالمعمل االفتراضي: -4
وتنقسم إىل نوعني النوع األول خاص بتعلــم أداء التجارب وتوفري ما تتطلبه التجربة، والثاين يتضمن 

 صني يف اجملال وكيفية استخدامها.برامج احملاكاة واملصممة من قبل املتخص
 
 برامج المشاركة واإلدارة: -1

                                                 
العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد، عمان: األردن، يف التعليم اإللكرتوين.الشبكة  البيايت، مهند حممد، األبعاد العملية والتطبيقية72

 .35-58، ص ص5112
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وباحثني، حيث تقوم هذه  تالميذوهي اليت تتعلق بكيفية إدارة املعمل والعاملني يف أداء التجارب من 
يف الربنامج املختربي وحتديد أنواع حقوق الوصــــــــــول الواجب توافرها لكل  تالميذالربامج بتسجيل ال

  مستخدم باملعمل يف التجارب املختلفة.
 معوقات استخدام مختبرات العلوم الرقمية : 

 بعض املعوقات اليت حتد من استخدام هذه التقنية يف: (81)وحيدد زيتون
مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواهر املعقدة تتطلب أجهزة حاسب آيل ومعدات ذات  .1

 بشكل واضح.
حيتاج تصميمها وإنتاجها إىل فريق عمل متخصص من املربجمني واملعلمني وخرباء املناهج وخرباء  .2

 املادة الدراسية وعلماء النفس.
 ندرة املعامل االفرتاضية اليت تعتمد على اللغة العربية يف التعامل معها. .3
 احلقيقي مع األجهزة واألدوات واملواد واملعلم والزمالء.نقص التفاعل  .4

 ايجابيات استخدام مختبرات العلوم الرقمية :  
 مميزات استخدام املعامل االفرتاضية يف:  (5151وقد حدد املركز القومي للتعليم اإللكرتوين )

 تعوض النقص يف اإلمكانات املعملية احلقيقية لعدم توفر التمويل الكايف. -1
انية إجراء التجارب املعملية اليت يصعب تنفيذها يف املعامل احلقيقية بسبب خطورهتا علي املتعلم إمك -2

 مثل جتارب الطاقة النووية أو الكيمياء أو البيولوجيا احليوية أو غريها.
 إمكانية العرض املرئي للبيانات والظواهر اليت ال ميكن عرضها من خالل التجارب احلقيقية. -3
ة كل أفكار املقرر الدراسي بتجارب عملية تفاعلية وهذا يصعب حتقيقه من خالل إمكانية تغطي -4

 املعمل احلقيقي نتيجة حملدودية اإلمكانات واملكان والوقت املتاح للعملي.
التزامن بني عملية شرح األفكار النظرية والتطبيق العملي حيث أن التجارب املعملية احلقيقية مرتبطة  -5

 احملاضرات النظرية. جبدول معامل منفصل عن
 إتاحة التجارب املعملية للمتعلمني يف كل األوقات ومن أي مكان. -6

                                                 

 522-521، حسن حسني، مرجع سابق، صزيتون81 
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إمكانية إجراء التجربة أي عدد ممكن من املرات طبقا لقدرة املتعلم علي االستيعاب ويف الوقت  -7
 املناسب له ودون وجود رقيب بشري.

التجربة من خالل لوحات حتكم سهولة جتريب املعامالت املختلفة ودراسة أثرها علي خمرجات  -8
 افرتاضية.

 إمكانية التفاعل والتعاون مع آخرين يف إجراء نفس التجربة من بعد. -9
 إمكانية توثيق نتائج التجارب إلكرتوني ا هبدف حتليلها أو معاجلتها أو مشاركتها مع اآلخرين. -11
 ة.إلكرتونيا ومتابعة تقدمهم يف إجراء التجرب تالميذإمكانية تقييم أداء ال -11
 إمكانية شخصنة التجارب املعملية مبا يتواءم مع قدرات املتعلم. -12
 ميكنة تدريس املعامل . -13
 املرونة يف إجراء التجارب . -14
دعم االقتصادات الضعيفة بتوفري املواد املستهلكة مثل الكيماويات والوسائل املعملية ومكونات  -15

 التجارب.
 إمكانية تنفيذ سيناريوهات ديناميكية للقياس. -16
 محاية املتعلم من خماطر التدريب العملي يف بداية مراحل التعلم . -17
 محاية املنشئات واملرضى وغريهم من خماطر املمارسات اخلاطئة للمبتدئني. -18
 الشراكة يف بناء وتطوير املعامل االفرتاضية يدعم العملية التعليمية ويقلل من كلفتها  -19

 ويساهم يف التعاون وتبادل.      
 واملسامهة يف استخدام األجهزة باهظة التكلفة.األفكار  -21
 إضافة طابع اللعب اجلاد يف املمارسة العملية يساهم يف جذب اهتمام املتعلمني علي  -21

 اندماجهم يف عملية التعلم.       
 إمكانية نقل التجارب ونتائجها حلافظة الوثائق اإللكرتونية التعليمية اخلاصة باملتعلم  -22

 سيلة فعالة للتقييم الشامل ألدائه.متثل و  واليت      
 عدم تأثر املستخدم بنوع الربجميات أو األجهزة املستخدمة حيث أن الربامج املستخدمة  -23

 صاحلة لكل النظم.      
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 تتيح املعامل االفرتاضية الفرصة لتعريض املتلعم ملواقف حيرم منها يف املعامل احلقيقية  -24
 ل معلوماته فيما يتعلق بتلك املواقف .خلطورهتا وبالتايل تتكام نظرا        

 سوف يساعد إنتشار املعامل االفرتاضية وعوملتها علي ظهور معايري للتجريب العلمي. -25
 حتسني أداء الباحثني نتيجة لتوفري وقت االنتقال إىل أماكن تواجد املعامل البحثية. -26

 التعليمية:الفوائد التربوية من استخدام األجهزة الذكية في العملية 
 Tabletوحاسبات اللوحة  الذكية واهلواتف النقالة ،الشخصية (85)ميكن استخدام األجهزة الرقمية

PC  يف إجناز العديد من املهام التعليمية وإن اختلف دور كل منها، فمعظم األجهزة املتنقلة تكون
  تالميذمفيدة يف التعليم والتدريس وتسهيل مهام املعلمني، وتعد أيضا أدوات مساعدة للتعلم بالنسبة لل

 كما يتضح مما يلي:
 التفاعل مع بعضهم البعض ومع املعلم. تالميذميكن لل 
  ضع الكثري من األجهزة املتنقلة يف الفصل الدراسي من وجود أجهزة احلاسوب املكتبية واليت يسهل و

 تتطلب مساحة كبرية.
  معظم األجهزة الرقمية الشخصيةأو احلاسبات اآللية املصغرة اليت حتمل املذكرات والكتب اإللكرتونية

لفات والكتب أو من احلاسبات من احلقائب املليئة بامل تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل محال  
 .احملمولة أيضا  

  تساعد برامج التعرف على الكتابة اليدوية يف األجهزة الرقمية الشخصية واألجهزة املصغرة يف حتسني
 .تالميذمهارات الكتابة اليدوية لدى ال

  ميكن رسم املخططات واخلرائط مباشرة على شاشات احلاسبات املصغرة باستخدام الربجميات
 .وذجية النم

                                                 
سامل، امحد حممد.  التعلم اجلوال رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثامن 85

 .5112يوليو  52 -51للمناهج وطرق التدريس يف الفرتة من عشر للجمعية املصرية 
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  إمكانية إجراء التسجيل اإللكرتوين وإدخال البيانات أثناء الدروس العملية أو اخلارجية عندما ال
 تكون احلاسبات اآللية مناسبة أو ثقيلة جدا مثل التجارب العلمية، ودروس الطبخ، وزيارة املزارع.

 تالميذث ميكن للعديد من الاملشاركة يف تنفيذ العمليات واملهام يف العمل اجلماعي )التشاركي( حبي 
واملعلم مترير اجلهاز بينهم أو استخدام خيار األشعة حتت احلمراءيف األجهزة الرقمية الشخصية أو 

 استخدام الشبكة الالسلكية مثل البلوتوث .
 بسهولة وبشكل طبيعي باستخدام القلم  تالميذميكن للمعلمني استخدامه يف توزيع العمل على ال

 الرفيع.
  استخدام تلك األجهزة يف أي وقت وأي مكان .ميكن 
 سوف يأخذ اجلهاز إىل البيت يف أي  تلميذتزيد من الدافعية وااللتزام الشخصي للتعلم فإذا كان ال

 وقت يشاء فإن ذلك يساعده على االلتزام وحتمل املسئولية.
 من  ميكن استخدام خدمات الرسائل القصرية للحصول على املعلومات بشكل أسهل وأسرع

: ارسال بيانات التجارب العملية ، والواجبات املنزلية احملادثات اهلاتفية أو الربيد اإللكرتوين مثل
جداول مواعيد ،وأوراق نشاط للمادة ، وللرد على أي استفسار، التواصل مع ويل أمر التلميذ، 
، وميكن اجلداولاحملاضرات أو جداول االختبارات وخاصة مع إجراء تعديالت طارئة على هذه 

اإلستفادة يف أعمال إدارية ختص القبول والتسجيل واالطالع على مستوى التلميذ العلمي 
 واملسلكي.  
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 : ربيةغربية والعتجارب تطبيق التعليم اإللكتروني في الدول الالمبحث الرابع:  
من أهم مسات التحول من األنظمة التقليدية يف جماالت احلياة إىل احلياة الرقمية يعترب إن 

اجملتمع املتحضر، وهذا دليل على رقي هذه اجملتمعات، واملتتبع لتطور احلياة إىل العامل الرقمي يلحظ 
أن هذه املواضيع حتضي باهتمام الدول على أعلى مستوياهتا ضمن ختطيط حمكم لنشر جماالت 

 .املعلوماتية بكافة مناحي احلياة
وحىت دول العامل الثالث قامت بتجارب قدمة العامل املتدول الدول العريية و هناك عدد من و 

رائدة يف جمال تطبيق أنظمة خمتلفة للتعليم االلكرتوين بدأت باستخدام وسائل عرض مساعدة 
لتوضيح بعض املفاهيم والتجارب وانتهت بتطبيق أنظمة متطورة للتعليم عن بعد، وفيما يلي بعض 

 :هذه التجارب
  أواًل: التجارب العربية:

 م( :0225تجربة المملكة العربية السعودية عام ) -1
م أوامرهـا بوضـع اخلطـة الوطنيـة لتقنيـة املعلومـات، وعمـل 5115وجهت القيادة السعودية يف عام 

آليــة لتطبيقهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد تضــمنت تلــك اخلطــة ســبعة أهــداف رئيســة ركــز اهلــدف 
األمثل لتقنيـة املعلومـات يف التعلـيم والتـدريب جبميـع املراحـل، وتنفيـذا  هلـذا الرابع منها علي أمهية التوظيف 

اهلدف ومسايرة هلـذه التطـور والتسـارع يف اسـتخدام التعلـيم اإللكـرتوين بـدأت وزارة الرتبيـة والتعلـيم بتطبيـق 
وســيتم م، 5111/5112( مدرســة ثانويــة كخطــوة جتريبيــة يف العــام الدراســي 581التعلــيم اإللكــرتوين بـــ)

تعميمــه بعــد دراســة نتــائج التجربــة، ألنــه ضــرورة حتميــة يف ضــوء التطــورات احلاليــة والتغــريات التكنولوجيــة 
الـيت اقتحمـت البشــرية، وقـد ظهـرت جمموعــة مـن املؤشـرات واملبــادرات حـول التعلـيم اإللكــرتوين والـيت تبــني 

م اإللكرتوين، يروع وطين، ومشروع التعلقناعة مؤسسات التعليم بالتعليم اإللكرتوين يف اململكة ومنها: مش
ومشروع املدارس الرائدة، ومبـادرات املـدارس األهليـة) الفصـول الذكيـة، الفصـول اإللكرتونيـة( ، ومبـادرات 
اجلامعــات الســتخدام أنظمــة إدارة الــتعلم اإللكــرتوين، ومشــروع  تــدريس احلاســب يف املــدارس احلكوميــة، 

كأداة تعليمية فعالـة وزيـادة االعتمـاد عليـه   ومشروع برنامج "معارف". لزيادة وعي املدارس بأمهية احلاسب
 يف التعليم واإلدارة. 
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 : المصرية اإلعدادية المدارس في لكترونيإلا التعليم مشروعالتجربة المصرية:  -2
لكرتوين إلوهو مشروع عملت على تطبيقه وزارة الرتبية والتعليم املصرية وذلك بإدخال التعليم ا

نرتنت من إلمصر عن طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبكة اعلى معظم املدارس اإلعدادية يف 
من خالل التعلم الذايت. كما نذكر  تالميذمواد تعليمية منهجية وتقوميية وتدريبية خمتلفة ويتعامل معها ال

دور شبكة اجلامعات املصرية اليت تقدم خدماهتا العلمية والتعليمية للجامعات واملدارس وتسمح بتوزيع 
 (.5112من املؤسسات اليت حتتوي على احلواسيب املضيفة)زين الدين،  عدد

وجدير بالذكر تطبيق عملي رائع وفعال إلدخال التكنولوجيا كجزء أساسي يف العملية التعليمية 
وهو ما .  (. لكن ما زال انتشاره يف الدول العربية حمدودOLPC XOالب يوب )-وهو اإلكس أو

دوالر( موجه  511( وهو جهاز حاسوب رخيص الثمن )  laptop $100يعرف أيضا ب )
لألطفال وخاصة يف املناطق النامية والفقرية من العامل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة هلم للبحث والتجربة 
والتعبري عن أنفسهم عن طريق استخدام احلاسوب ، كما أن هذا اجلهاز قادر على اإلتصال بشبكة 

  .عن طريق عمل شبكات حملية سريعة اإلنرتنت وبغريه من األجهزة

وتطبيقــا  لــذلك أخــذت وزارة الرتبيــة والتعلــيم مبشــروع الــتعلم اإللكــرتوين يف املــدارس املصــرية ضــمن 
املشروع القومي للدولة بإنشاء حكومة إلكرتونية، وذلك ملالحقة ركب التطور يف هذا اجملال علـي مسـتوي 

كــرتوين يف معظــم املــدارس املصــرية لكــي يســهم يف إضــافة مواقــع م اإلليالعــامل، وقــد مت إدخــال مشــروع التعلــ
تعليميــة متميــزة علــي شــبكة اإلنرتنــت واالنرتانــت بالصــوت والصــورة، إضــافة للمكونــات التعليميــة املتعــددة 

م اإللكــرتوين، وتقــوم اخلطــة يترفيهيــة( الــيت يــتم إدارهتــا مــن خــالل نظــم التعلــ -تقومييــة -إثرائيــة -)منهجيــة
ســـتفادة مـــن التقنيـــات احلديثـــة يف اجملـــال الرتبـــوي، بالتوســـع يف اســـتخدام الكمبيـــوتر وشـــبكات املصـــرية لال

 :(85)املعلومات يف التعليم من خالل الدفع املستمر ببعض الربامج واملبادرات لتطبيق التكنولوجيا ومنها
قام مركز التطوير التكنولوجي بإنشـاء قاعـدة إلنتـاج املـواد  في مجال إنتاج البرمجيات التعليمية: 

موسوعات( لكافـة املراحـل التعليميـة ولـذوي االحتياجـات  -إثرائية -التعليمية، فأنتج أقراص ليزر )تعليمية
 منهجا .  311اخلاصة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية واألملانية، بإمجايل عدد 
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قــام املركــز بإنشــاء مشــروع الــتعلم اإللكــرتوين الــذي بــدأ يف عــام  ترونــي:فــي مجــال الــتعلم اإللك 
م مــن خـــالل نظـــم الـــتعلم اإللكـــرتوين، فـــتم برجمــة وحتميـــل منـــاهج املرحلـــة اإلعداديـــة علـــي 5115/5113

لعبــة  21% مــن منــاهج املرحلــة االبتدائيــة، وحتميــل 11خــادم الشــبكة اخلــاص باملشــروع، وبرجمــة وحتميــل 
ل عــــدد مــــن الــــربامج اإلثرائيــــة واملوســــوعات العلميــــة، خيــــدم هــــذا النظــــام مجيــــع حمافظــــات تعليميــــة، وحتميــــ

حصــة أســـبوعيا  وخيــدم هـــذا  581أســـتوديهات لبــث الـــربامج التعليميــة بإمجـــايل  2اجلمهوريــة، ومت تشــغيل 
 النظام مجيع حمافظات اجلمهورية. 

وجيا التعليم يف املدارس بإدخـال مت نشر تكنول في مجال توظيف التكنولوجيا لالرتقاء بالتعليم: 
مدرســـة، كمكـــون مســـاعد يف تـــدريس املـــواد الدراســـية، وتـــدرجت  11تكنولوجيـــا احلاســـب اآليل يف عـــدد 

الزيـــادة يف أعـــداد املـــدارس الـــيت تتعامـــل مـــع التكنولوجيـــا ، فـــتم إدخـــال نظـــام التعلـــيم اإللكـــرتوين يف عـــدد 
قاعـة تـدريب عـن بعـد بـالربط املباشـر، وعـدد  57مدرسة ، كما مت إدخـال شـبكة اإلنرتنـت لعـدد  7711
مدرسة مطورة، ومركز تطوير وقاعة تدريب عن بعد بطريقـة االتصـال التليفـوين، وأصـبحت مـادة  55111

احلاســب اآليل مــادة أساســية يف املــدارس، واهلــدف مــن ذلــك تطبيــق أهــداف تكنولوجيــا التعلــيم لتحســني 
تكنولوجيـــا إيل التعلـــيم، وبـــذلك أمكـــن تأســـيس البنيـــة التحتيـــة العمليـــة التعليميـــة ، ولـــيس جمـــرد إدخـــال ال

 لتكنولوجيا التعليم. 
وفيمــا خيــص قطــاع اجلامعــات فكلهــا مرتبطــة باإلنرتنــت عــن طريــق شــبكة اجلامعــات املصــرية، كمــا  

( أكادمييات ومركز حبث تصلها خدمة اإلنرتنت، ومل تكتف الوزارة املصرية بذلك بل 51توجد أكثر من )
 .5155-5117بوضع خطة اسرتاتيجية ملكون التكنولوجيا يف التعليم قامت 

 م( :0220تجربة األردن عام ) -3
ـــــــة والتعلـــــــيم األردنيـــــــة   عـــــــام  م، بالتنســـــــيق مـــــــع وزاريت التخطـــــــيط 5115اعتمـــــــدت وزارة الرتبي

 وتكنولوجيــا املعلومـــات واالتصـــاالت سياســـة وطنيـــة للـــتعلم اإللكـــرتوين مـــن خـــالل إنشـــاء شـــبكات املعرفـــة
الوطنيـــة، حيـــث اســـتخدمت تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت كقاعـــدة للتحـــول إيل نظـــام الـــتعلم الـــذي 
يعتمـــد علـــي تطـــوير قـــدرة الـــتعلم الـــذايت والتفكـــري النقـــدي بـــدال  مـــن نظـــام التعلـــيم التقليـــدي الـــذي يعتمـــد 

إللكـرتوين ملـا يزيـد التلقني من قبل املعلم بشكل أساسي، وقد تطلب ذلك تـوفري وسـائل وأسـاليب الـتعلم ا
مدرســة موزعــة علــي أحنــاء اململكــة، حبيــث يتحــول دور املعلــم مــن ملقــن إيل منســق ووســيط  3111عــن 

علـــي الوصـــول إيل املعلومـــات، ومـــن مث حتصـــيل املعرفـــة دون احلاجـــة إيل التـــدخل إال يف  تالميـــذملســـاعدة ال
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املعرفـــة بـــني األردنيـــني مـــن خـــالل  احلـــاالت الـــيت يلـــزم فيهـــا ذلـــك، وركـــزت اإلســـرتاتيجية علـــي ضـــرورة نشـــر
شبكات املعرفة، ومن خالل اإلفادة من التقنيات احلديثة وصـوال  إيل جمتمـع معـريف يسـخر املعرفـة لتحسـني 

 اقتصاده وحياته والرقي حبضارته. 

 تجربة الكويت: -4
التعليميــة، وذلــك لكــرتوين يف مجيــع املراحــل إلطبقــت وزارة الرتبيــة والتعلــيم بدولــة الكويــت التعلــيم ا 

هبــدف إجيــاد بيئــة تكنولوجيــة للتعلــيم مــن خــالل عــدة طــرق، أوهلــا: إعــداد بــرامج إلكرتونيــة تعليميــة معــدة 
مســبقا  للمنــاهج الدراســية، وإعــداد فصــول إلكرتونيــة جمهــزة بأفضــل الوســائل التكنولوجيــة مــع تــوفري شــبكة 

لكرتونيــا ، حيــث طبــق املشــروع أوال علــي نطــاق إلكرتونيــة )إنرتنــت(، وإعــداد هيئــة تدريســية واعيــة ومثقفــة إ
مدرســة  55مدرســة بواقــع  53م علــي 5113/5113جتــرييب يف بدايــة الفصــل الثــاين مــن العــام الدراســي 

مــدارس مــن كــل منطقــة تعليميــة، كمــا مت  3مدرســة ثانويــة، بواقــع  55بنــات(، و 2بنــني، و  2متوســطة )
مؤسســـات القطـــاع اخلـــاص يشـــمل القطاعـــات التاليـــة: وضـــع خطـــة تنفيذيـــة لربنـــامج تـــدرييب بالتعـــاون مـــع 

املــديرين العــاملني ومــديري اإلدارة يف املنــاطق التعليميــة، ومــديري ومــديرات املــدارس، واملشــرفني واملشــرفات 
واملعلمـــني واملعلمـــات املتخصصـــون يف اللغـــة اإلجنليزيـــة، والرياضـــيات، والعلـــوم، باإلضـــافة إيل عمـــل بـــرامج 

األمــــور والعــــاملني يف احلقــــل الرتبــــوي مــــن خــــالل وســــائل االتصــــال املختلفــــة املرئيــــة  توعيــــة شــــاملة ألوليــــاء
  واملقروءة واملسموعة، هبدف توعية اجلميع بالتجربة قبل تطبيقها.

 

 

 

 :(83) العربية المتحدة اإلماراتتجربة دولة  -5

                                                 
اللجنة الشعبية العامة  –الشكشوكي، فهيمة اهلادي، "جتربة استخدام تقنية املعلومات يف املدارس الليبية"، مركز املعلومات والتوثيق  83

 .5118/  2/  57 – 52ورشة العمل الوطنية حول دمج واستخدام تقنية املعلومات يف التعليم من للتعليم 
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باملرحلـــة  اســـوبمـــادة احل نـــاهج لتعلـــيماملوالشـــباب مشـــروع تطــوير  83تبنــت وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم
صـــل يف البدايـــة الصـــف األول والثـــاين  وقـــد 5282/5221الثانويـــة وقـــد بـــدأ تطبيـــق هـــذا املشـــروع عـــام 

األول الثـانوي وجتريبـه باختيـار مدرسـتني بكـل منطقـة  الثانوي، وكان املشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف
التجربـة لتشـمل كافـة املـدارس الثانويـة للبنـات، ويف العـام التـايل مت تعمـيم  للبنـني واألخـرى أحـدامهاتعليمية 
حــددهتا  وأوليـاء األمـور فضـال  عـن األهـداف الـيت تالميـذولقيـت هـذه التجربـة قبـوال  مـن قبـل ال. يف الدولـة

 :الوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج التالية
 .حنو أمهية احلاسب يف احلياة املعاصرة األمورلدى أولياء  دت التجربة وعيا  لمل و  .1
 .على تعلم احلاسب اآليل األخرىاملواد  عت التجربة معلميشج .2
املدرسية مما جعل  اإلدارةاستخدام احلاسب يف جماالت  املدرسية الرغبة يف اإلدارةولدت لدى  .3

 .املدرسية اإلدارةيف جماالت  احلاسب إدخالالوزارة تتجه حنو 
كوســيط تعليمــي هلــذه   اســتخدام احلاســب إىلينظــرون  األخــرىجعلــت التجربــة معلمــي املــواد  .4

 .املواد
ومت طــرح   اإلعداديــةب يف املرحلــة و اعتمــاد تــدريس احلاســ وبعــد ذلــك ويف ضــوء هــذه التجــارب مت

 .مادة املهارات احلياتية للصفني األول والثاين الثانوي كتاب مهارات استخدام احلاسب ضمن
يف ضـوء  اإلمـارات دولـة اسـتخدام التقنيـات الرتبويـة يف التعلـيم يف وقـد ُحـددت أهـداف وجمـاالت

 املطروحة لتوظيف التحديات الرتبوية يف عملية التعليم، ويتضح ذلك يف السياسة أحدث املفاهيم الرتبوية
وثـائق املنـاهج املطـورة،  ويف م5151واخلطط املستقبلية املنبثقة عن رؤية التعلـيم حـىت عـام  للوزارةالتعليمية 

 :وتتمثل هذه األهداف يف
 

 .والتعلم يف مناهج التعليم العام عملييت التعليم حتسني وتطوير -1
املهـارات املتصـلة بــالتعليم  بإكسـاهبماملعلومـات وذلـك  للتعامـل بكفـاءة مـع عصـر تالميـذال إعـداد -2

لكرتونيـة احملليـة مصـادر املعلومـات اإل إىلاالتصـال للوصـول  الـذايت واسـتخدام احلاسـب وشـبكات
 .والدولية

                                                 
84   http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss 
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اختــاذ  فيمــا بــني الــوزارة واملنــاطق التعليميــة واملــدارس ملســاعدة مراكــزشــبكة اتصــال معلومــايت  تطــوير -3
واهليئـــات  واملعلمـــني تالميـــذبالاملعلومـــات املتصـــلة  أمنـــاطخمتلـــف  إىلالقـــرار يف الوصـــول بســـرعة 

 .وغريها واإلدارية اإلشرافية
لتنفيــذ  الكفــاءات التعليميــة املطلوبــة وإكســاهبماخلدمــة  أثنــاءتطــوير عمليــات تــدريب للمعلمــني  -4

 .املراكز التدريبية يف كل منطقة تعليمية بإنشاءوذلك  املناهج اجلديدة واملطورة،
لكــل مــادة مــن املــواد الدراســية والتوســع يف  بنــوك األســئلة بإنشــاءوذلــك  تطــوير عمليــات التقــومي -5

 .لكرتونيةاالختبارات اإل استخدام

 (81)تجربة سلطنة عمان -6
السلطنة يف إطار تطوير التعليم بإعداد خطة شاملة وطموحة  قامت وزارة الرتبية والتعليم يف 

االنسجام مع املتطلبات التنموية للسلطنة، وقد نصت على تطبيق نظام التعليم  تسعى من خالهلا إىل
 سنوات تقسم إىل حلقتني 51الذي يتكون من مرحلتني األوىل للتعليم األساسي ومدهتا  األساسي
 .سنتان (، والثانية هي املرحلة الثانوية ومدهتا51-1ة )( واحللقة الثاني3-5األوىل )

التعليم األساسي لتحقيق األهداف  وسعت الوزارة إىل إدخال احلاسوب يف مراكز مصادر التعلم مبدارس
 :التالية
القاعدة األساسية اليت سوف يرتكز عليها إدخال احلاسوب إىل  اعتبار مرحلة التعليم األساسي -1

 .املدارس
 .مهارات التعامل مع احلاسوب التالميذ إكساب  -2
العقلية  التلميذتوفري برجميات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة تساعد على تنمية قدرات   -3

 .واملعارف وحتتوي على كم هائل من العلوم
النفس يف احلصول على  تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذايت واالعتماد على -4

 .ادرها املختلفةاملعلومات من مص

                                                 
اللجنة الشعبية  –مركز املعلومات والتوثيق ، "تجربة استخدام تقنية المعلومات في المدارس الليبيةالشكشوكي، فهيمة اهلادي، " 81

 .5118/  2/  57 – 52العامة للتعليم ورشة العمل الوطنية حول دمج واستخدام تقنية املعلومات يف التعليم من 
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الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان قرارا  بتشكيل جلنة من ذوي االختصاص يف جامعة  وقد اصدر وزير
 ووزارة الرتبية والتعليم لوضع مناهج مادة تقنية املعلومات ملرحلة التعليم األساسي السلطان قابوس

 :( لتقوم باملهام التالية3-5احللقة األوىل للصفوف )
 ملناهج تقنية املعلومات )األسس واملرتكزات(. رتكزات الفكريةحتديد امل -1
 .اشتقاق األهداف اإلجرائية وحتليلها دراسة األهداف العامة من أجل  -2
 .املعلومات مصفوفة املدى والتتابع ملادة تقنية  -3
 .وضع وحدات مناهج تقنية املعلومات  -4
 .الوحدات حتقيق التكامل الرأسي واألفقي بني هذه  -5
 .اهج تقنية املعلومات مبناهج املواد الدراسية األخرىربط من -6
 .اقرتاح أسس الستمرارية حتديث وتقومي مناهج تقنية املعلومات -7

مدرسة تعليم أساسي للحلقة  57بإنشاء  5228/5222من العام الدراسي  بدا التطبيق الفعلي
. 5222/5111مدرسة يف العام التايل  51أعقب ذلك افتتاح  ( على مستوى السلطنة،5-3)

وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها  5111/5115العام  مدرسة يف 18وجرى افتتاح 
 إلجناحها.كبرية  تدرجييا ، وخصصت ميزانية
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 الدول األجنبية:ثانياً : تجارب 
 :(82)بعد عن للتعلم كاليفورنيا برنامج -جتربة الواليات املتحدة األمريكية   -1

حىت الصف  تالميذعن التعليم اإلبداعي لل التعلم االفرتاضي حيث يعرض برناجما  يعترب من برامج 
الثامن ويتيح هلم اختيار مقررات تعليمية عن طريق شبكة االنرتنت حيث يسعى هذا الربنامج العرتاف 

على حدة ويقدم خطط تعليمية  تلميذو أمناط التعليم الفردي لكل  تالميذباالهتمامات املختلفة لل
أساسيا من  تتناسب مع عمره واهتماماته واجلدير بالذكر ان هذا الربنامج أصبح جزءا   تلميذخاصة لكل 

 .نظام املدارس العامة يف والية كاليفورنيا
 : (87) كندا تجربة -2

 م. كانت البداية يف إحدى5223بدأت كندا مشروع استخدام اإلنرتنت يف التعليم يف عام 
بتجميع وترتيب بعض املصادر التعليمية على الشبكة. مث طّور األمر إىل  تالميذاجلامعات حيث قام ال

وبعد سنوات قليلة توسع  ،(SchoolNet)التعاون مع القطاعات اخلاصة والعامة فكان مشروع 
سني وأولياء املشروع ليقدم العديد من اخلدمات مثل توفري مصادر املعلومات اليت ختدم املدارس واملدر 

بدأ يف عام  –الراعي الرئيسي للمشروع  –األمور وغريها من اخلدمات. كما أن القطاع الصناعي 
م برناجما  حلث ودعم وتدريب املدرسني على األنشطة الصفية املبنية على استخدام اإلنرتنت. وقد 5221

خالل السنوات  (SchoolNet)مليون دوالر للتوسع يف مشروع  31رصدت احلكومة الكندية مبلغ 
 م.5223التالية لعام 

 ( 88)كوريا  تجربة -3

. إلدخال شبكة اإلنرتنت يف املدارس (KidNet)م أعلن عن بداية مشروع 5222يف مارس 
االبتدائية الكورية. مث توسع املشروع ليشمل املدارس املتوسطة والثانوية، مث الكليات واجلامعات. وقد 

اليت  (GYN)قام هذا املشروع من خالل التعاون بني شبكة الشباب العاملية من أجل السالم 
                                                 

 ه( ، كفايات التعليم اإللكرتوين، جدة ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع .5358زين الدين ، حممد بن حممود )  82
87 Richardson, Carol. Education Networking Challenges, Montreal, Canada, 1996 
88 Song, Brett Hwi-Gook; Rii, Hae Un; Moon, Mija. The KidNet Movement of 
Innovation in Education. Montreal, Canada, 1996. 
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صحف الكورية من جانب ووزارة االتصاالت نشأت يف جامعة والية متشجن األمريكية وإحدى ال
واملعلومات ووزارة التعليم الكوريتني من جانب آخر. وكان من ضمن اخلطة أن يتم متويل املشروع من 

 قبل املؤسسات احلكومية واألهلية والشركات ومن أراد التربع من أولياء األمور وغريهم. 
ت إىل أربعة مراحل. يف املرحلة األوىل حددت مدة عشر سنوات لتنفيذ هذا املشروع. وقد قسم

مدرسة ابتدائية. وتقسم بقية املدة إىل ثالث فرتات كل  51م( تتم التجربة يف 5222ومدهتا سنة )
 111م( يتم إدخال اإلنرتنت يف 5222-5227سنوات. ففي الثالث سنوات األوىل ) 3منها 

ة لنصف املدارس االبتدائية يف كوريا. م( يتم توفري اخلدم5115-5111مدرسة. ويف الفرتة الثانية )
 .م( فيتم حتقيق اهلدف بتوفري اخلدمة لكل مدرسة ابتدائية5111 - 5113أما يف الفرتة األخرية )

 (82)تجربة سنغافورة  -4

 National)تبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع جملس احلاسوب الوطين   
Computer board، NCB)  مشروع ربط املدارس بشبكة اإلنرتنت. وكان اهلدف هو توفري

م بدأ املشروع بست مدارس. وقد قادت التجربة إىل 5223مصادر املعلومات للمدارس. ففي عام 
ربط املدارس واملشرفني على التعليم بالشبكة. كما مت ربط وزارة التعليم بشبكة اإلنرتنت. بعد ذلك 

 . (Junior Colleges)املتوسطة  توسع املشروع ليشمل الكليات
وقد دعمت احلكومة السنغافورية االستفادة من شبكة اإلنرتنت. فقد قامت وزارة املعلومات 

عن طريق شبكة اإلنرتنت،  (Information map)والفنون بإنشاء خدمة خارطة املعلومات 
وهي على شكل دليل ملصادر املعلومات احلكومية. وقد وضعت خطة باسم )تقنية املعلومات 

5111 – 2000 ITولتحقيق ذلك كان على  .( جلعل سنغافورة )جزيرة الذكاء( يف القرن القادم
ليم. وقد قامت هذه وزارة التعليم أن تتبىن خطة اسرتاتيجية لنشر تقنية املعلومات من خالل التع

 اخلطة على الفرضيات التالية: 
يف مدارس  متعلمأدبيات احلاسوب من املهارات األساسية اليت جيب أن يكتسبها كل معلم و  -5

 سنغافورة. 

                                                 
82 Tan, Jeremy; Wong, Sam. The Internet as a Learning Tool: Planning 

rience). Montreal, Canada, 1996.Perspective (The Singapore Expe 
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 ميكن حتسني مهارات التعلم باستخدام تقنية املعلومات.  -5
توجد الدافع للتعلم وحتث على أن بيئة التعلم والتعليم الغنية بتقنيات املعلومات ميكن أن  -3

 اإلبداع والتعلم الفعال. 
 أن تكامل تقنية املعلومات مع التعليم ميكن أن يوجد تغيريا  وجتديدا  يف نوعية التعليم.  -3

إىل جانب هذه اخلطة، بدأت وزارة التعليم يف سنغافورة وجملس احلاسوب الوطين مشروع 
. ويهدف هذا املشروع إىل (Accelerated IT)تدائية تسريع تقنية املعلومات يف املدارس االب

حتسني استخدام تقنية املعلومات يف التعلم والتعليم يف املدارس االبتدائية باستخدام تقنية الوسائط 
املتعددة بشكل أفضل مما هو قائم، وذلك من خالل ربط األجهزة الشخصية املوجودة يف املدارس 

 نرتنت. بشبكة موحدة يتم ربطها بشبكة اإل
ولتحقيق األهداف السابقة بدأ تدريب املعلمني وإجياد بيئات تعاون بينهم. كما أقيمت 
الندوات ملدراء املدارس لتعريفهم بأمهية شبكة اإلنرتنت وبأهداف اخلطط املوضوعة والعقبات اليت 

  ميكن أن يواجهها اجلميع. كما بدأ العمل يف دمج اإلنرتنت يف املناهج بصورة مناسبة.
  :(21) تجربة اليابان -5

مبشروع شبكة تلفازيه تبث 5223بدأت جتربة اليابان يف جمال التعليم االلكرتوين يف عام 
املواد الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خالل )الكيبل( كخطوة 

بدأ مشروع اليابان املعروف باسم "مشروع املائة مدرسة"  5221أوىل للتعليم عن بعد، ويف عام 
مت جتهيز املدارس باالنرتنت بغرض جتريب وتطوير األنشطة الدراسية والربجميات التعليمية من  حيث

أعدت جلنة العمل اخلاص بالسياسة الرتبوية يف اليابان تقريرا  5221خالل تلك الشبكة، ويف عام 
ة لتعليم مدى لوزارة الرتبية والتعليم تقرتح فيه أن تقوم الوزارة بتوفري نظام معلومات إقليمي خلدم

احلياة يف كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفري مركز للربجميات التعليمية إضافة إىل إنشاء مركز وطين 
للمعلومات، ووضعت اللجنة اخلطط اخلاصة بتدريب املعلمني وأعضاء هيئات التعليم على هذه 

                                                 
دار الشروق  ،استخدام احلاسوب واالنرتنيت يف ميادين الرتبية والتعلم ،عادل فايز )(، السرطاوي، جودت امحد، سعادة 21

 .552ص م5113، االردن ،عمان ،للنشر والتوزيع
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حيث أقر  5222/5227 التقنية اجلديدة وهذا ما دعمته ميزانية احلكومة اليابانية للسنة املالية
إعداد مركز برجميات ملكتبات تعليمية يف كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير يف جمال الربجميات 
التعليمية ودعم البحث العلمي اخلاص بتقنيات التعليم اجلديدة وكذلك دعم كافة األنشطة املتعلقة 

هد والكليات الرتبوية، لتبدأ عن بعد، وكذلك دعم توظيف شبكات االنرتنت يف املعا يتمل بالتعاقب
بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم احلديث، وتعد اليابان اآلن من الدول اليت تطبق أساليب التعليم 

 .لكرتوين احلديث بشكل رمسي يف معظم املدارس اليابانيةإلا
  (25)التجربة الماليزية -6

تقنية شاملة جتعل البالد م وضعت جلنة التطوير الشامل املاليزية للدولة خطة 5222يف عام 
، بينما رمز للتعليم يف هذه   (Vision 2020)يف مصاف الدول املتقدمة وقد رمز هلذه اخلطة

ومن أهم أهداف هذه اخلطة إدخال احلاسب   . (The Education Act 1996)اخلطة
كتمل اآليل واالرتباط بشبكة اإلنرتنت يف كل فصل دراسي من فصول املدارس. وكان يتوقع أن ت

م لو ال اهلزة االقتصادية اليت حلت بالبالد يف 5111هذه اخلطة )املتعلقة بالتعليم( قبل حلول عام 
م 5222م. ومع ذلك فقد بلغت نسبة املدارس املربوطة بشبكة اإلنرتنت يف ديسمرب 5227عام 

ية يف %. وتسمى املدارس املاليزية اليت تطبق التقن31% ، ويف الفصول الدراسية 21أكثر من 
، وهتدف ماليزيا إىل تعميم هذا النوع  (Smart Schools) "الفصول الدراسية " املدارس الذكية

من املدارس يف مجيع أرجاء البالد. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد مت ربط مجيع مدارس وجامعات 
املعلومات الكبرية  ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف البصرية السريعة واليت تسمح بنقل حزم

 .خلدمة نقل الوسائط املتعددة والفيديو
 
 
 
 
 

                                                 
  88، صم5115، الرياض ،مكتبة العبيكان ،الطبعه الثانيه ،ياالنترنت للمستخدم العرب ،عبدالقادر بن عبداهلل ،الفنتوخ 25
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 (25) التجربة األسترالية -7
يوجد يف اسرتاليا عدد من وزارات الرتبية والتعليم، ففي كل والية وزارة مستقلة، ولذا 
فاالخنراط يف جمال التقنية متفاوت من والية ألخرى. والتجربة الفريدة يف اسرتاليا هي يف والية 
فكتوريا، حيث وضعت وزارة الرتبية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية يف عام 

مبعد أن يتم ربط مجيع مدارس الوالية 5222م على أن تنتهي هذه اخلطة يف هناية عام 5222
ء  فريدا  بشبكة اإلنرتنت عن طريق األقمار الصناعية، وقدمت ذلك بالفعل. اختذت والية فكتوريا إجرا

مل يسبقها أحد فيه حيث عمدت إىل إجبار املعلمني الذين ال يرغبون يف التعامل مع احلاسب اآليل 
% من تعداد املعلمني واستبداهلم  53على التقاعد املبكر وترك العمل. وهبذا مت فعليا تقاعد 

من حيث السرعة بآخرين. تعد جتربة والية فكتوريا من التجارب الفريدة على املستوى العاملي 
والشمولية. وأصبحت التقنية متوفرة يف كل فصل دراسي، وقد أشاد بتجربتها الكثري ومنهم رئيس 

حبلول  -شركة مايكروسوفت )بل غيتس( عندما قام بزيارة خاصة هلا. وهتدف وزارة الرتبية األسرتالية 
 ناملديرون واملوظفو  حم إىل تطبيق خطة تقنيات التعليم يف مجيع املدارس حبيث يصب 5115عام 
  :على قادرين تالميذوال

  إمكانية استخدام أجهزة احلاسب اآليل واالستفادة من العديد من التطبيقات وعناصر
 .املناهج املختلفة

  االستخدام الدائم واملؤهل يف تقنيات التعليم وذلك يف أنشطة احلياة العادية ، ويف الربامج
 املدرسية

  استعمال العديد من تقنيات التعليمتطوير مهاراهتم يف جمال. 

%( من املدارس تستخدم يف 81إلنرتنت فإن )ا%( من املدارس الدخول إىل شبكة 25وبينما ميكن )
 . الوقت احلايل شبكة حملية داخلية

 
 

                                                 
  82، صمرجع سابقالفنتوخ  - 25
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 : (23)تجربة ألمانيـــا -8
صرفا  علـي هـذا  م اإللكرتوين، وال تزال من أقل الدوليال زالت أملانيا يف طور التقدم يف جمال التعل 

النوع مـن التعلـيم مقارنـة بالـدول األوروبيـة األخـرى، وال زال الرتكيـز علـي التعلـيم التقليـدي مـع اإلفـادة مـن 
م اإللكرتوين، ومتتلك أملانيا مشروعا  متطورا  للربط الالسلكي بـني الوحـدات التعليميـة، يبعض جماالت التعل

لــيم احلديثــة عــرب تلــك الشــبكات، وقــد مت ربــط تلــك ومــن ضــمن مهــام ذلــك املشــروع تشــجيع وســائل التع
 .الشبكة بشبكات عاملية هتيئ اجملال لتبادل املعلومات فيما بينها

ومن ضـمن املشـاريع األملانيـة الناجحـة، اإلفـادة مـن تلـك الشـبكات يف تـوفري املعلومـات الوظيفيـة، 
شـــائعا  يف أملانيـــا نتيجـــة الكثافـــة  م اإللكـــرتوين لـــيسيوهـــو مـــا مت تطـــويره ليشـــمل التعلـــيم عـــن بعـــد، والتعلـــ

 السكانية وتقارب املدن، إال أن استخدامه لتعليم الكبار جتربة رائدة تلفت األنظار. 

 :( 23) تجربة السويــــد -9
تعتـــرب الســـويد مـــن أكثـــر الـــدول تقـــدما  يف جمـــال الـــتعلم اإللكـــرتوين، فهـــي متتلـــك بنيـــة حتتيـــة قويـــة  

ثــري  مــن الــدول يف هــذا اجملــال، هلــذا تعتــرب رائــدة وقياديــة يف هــذا وتســتخدم تقنيــات عاليــة، وقــد ســبقت ك
املضمار، وتعترب السـويد تقريبـا  أفضـل دولـة يف جمـال تقنيـات االتصـاالت واملعلومـات وجتهيـز البنيـة التحتيـة 
لوجود كثري من الشـركات املتميـزة عامليـا ، وللتـدليل علـي ذلـك فـإن مـدة انتظـار تركيـب خـط هـاتفي جديـد 

فر، من جهـة أخـري وحسـب اإلحصـاءات العامليـة يسـتخدم نصـف الشـعب السـويدي اإلنرتنـت و هي ص
لكــرتوين وتطــوير م اإلي% مــن احلاســبات مربوطــة بالشــبكة العامليــة، وهتــتم احلكومــة اهتمامــا  كبــريا  بــالتعل25

م، هـذه اهليئـة 5222التعليم التقليدي، وأوكلت املهمة للهيئة السويدية للتعليم عـن بعـد الـيت أنشـئت عـام 
 م اإللكرتوين والتعليم عن بعد.يتدعم التعل

 التعليق على التجارب السابقة:
 توظيفيتضح للباحث من جتارب الدول العربية والدول الغربية يف جمال التعليم اإللكرتوين بأهنا تسعى ل

التعليمية املستخدمة يف التعليم يف مجيع قطاعات التعليم يف بلداهنا، ملا للتقنيات تكنولوجيا وتطوير 

                                                 
 .13، مرجع سابق، صتوفيق، صالح الدين حممد، موسى، هاىن حممد يونس   23
 .13، مرجع سابق، صتوفيق، صالح الدين حممد، موسى، هاىن حممد يونس   23
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التعليم اإللكرتوين من مميزات إجيابية يف العملية التعليمية، وحلوال  ملشكالت تعليمية متعددة قد تواجه 
 العملية التعليمية ومنها :

 ازدياد أعداد التالميذ يف الفصل الواحد . -
 تناقص أعداد املعلمني .  -
 تباين خمرجات التعليم. -

اســـتخدام التعلــــيم الل جتــــارب الـــدول يف جمــــال التعلـــيم اإللكــــرتوين، أن يـــرى الباحــــث أيضـــا  مــــن خـــو
 عملييت التعلم والتعليم، ويالحظ ذلك من خالل األمور التالية: لكرتوين له أثر يف اإل

 . تالميذزيادة مستوى التعاون بني املعلم وال -1
 موجها  لعملية التعلم ومتعلما  يف الوقت نفسه. املعلم صبح أ -2
 تقلل من الفروقات بني التعليم التقليدي والتعليم عن بعد. اإللكرتوين البيئة اليت يوفرها التعليم  -3
، وحــل الكثــري مــن املشــاكل الــيت تواجــه يــتعلم مــىت وكيفمــا شــاء تلميــذوجــود املرونــة يف الــتعلم، فال -4

 . التالميذ
 ضايقات. بشكل مستقل عن اآلخرين يبعده عن التنافس السليب وامل تلميذتعلم ال -5
شـــعوب عامـــة والطـــالب خصوصـــا  بســـبب حتـــول العـــامل إىل قريـــة الثقـــايف لـــدى الارتفـــاع املســـتوى  -6

  صغرية. 
 . تلميذتنامي روح املبادرة واتساع أفق التفكري لدى ال  -7

ــــد إجــــراء جتارهبــــا الــــيت واجهــــتعقبــــات الشــــكالت و امل وخلــــص الباحــــث املتعلقــــة بــــالتعليم  الــــدول عن
حسب الظروف احمليطة هبا، ولكنها قـد تتكـرر  عام ومنها ما هو خاص بكل جتربةمنها ما هو اإللكرتوين 

 يف أماكن أخرى. منها: 
ـــتعلم كيفيـــة التعامـــل مـــع هـــذه التقنيـــات احلديثـــة. صـــعوبة  التحـــدي التقـــين املتمثـــل يف .5 احلاجـــة ل

ضــعف البنيــة التحتيــة لالتصــاالت يف بعــض الــدول ، و مواكبــة التطــور الســريع لتقنيــات احلاســوب
 بشبكة اإلنرتنت.  مما يؤثر سلبا  على االتصال

حــاجز اللغــة حيــث أن اللغــة املســتخدمة بنســبة كبــرية يف املنتجــات التقنيــة واملعلوماتيــة يف شــبكة  .5
 اإلنرتنت هي اللغة اإلجنليزية. 
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 العامل االقتصادي.  .3
 على مستوى متويل املشروع.   -أ
 . على املستوى الفردي من حيث القدرة الشرائية  -ب

وجــود املمانعــة وعــدم التقبــل للتقنيــات احلديثــة يف جمــال التعلــيم لــدى بعــض املعلمــني ورجــال  .3
 التعليم. 

 طبيعة النظم التعليمية، مثل:  .1
أســــاليب التعلـــــيم املرتبطـــــة بـــــأطر وأنظمـــــة جيــــب التزامهـــــا مـــــن قبـــــل املعلمـــــني واهليئـــــات   -أ

 التعليمية. 
 لومات حلداثة األخرية. عدم وجود الرابط بني املناهج وتقنية املع -ب

كما يف التعليم التقليـدي   –التعبري عما يف نفسه باستخدام احلاسوب  تلميذقد ال يستطيع ال .2
 مما قد يسبب له إحباطا .  –
  .عدم استقرار وثبات املواقع والروابط اليت تصل بني املواقع املختلفة على شبكة اإلنرتنت .7

 
علـــى الشـــرحية  التعلـــيم اإللكـــرتوينوالـــيت اظهـــرت أســـباب جنـــاح تطبيـــق العوامـــل هنـــاك جمموعـــة مـــن  

احملدودة من املـدارس واجلامعـات احلكوميـة والـيت مت تطبيـق التعلـيم اإللكـرتوين عليهـا. وتتمثـل هـذه العوامـل 
  مبا يلي: 

 دعم مبــادرات التعلــيم اإللكــرتوين يف املــدارس واجلامعــات مــن خــالل التمويــل احلكــومي والشـــركاتالــ -
 اخلاصة. 

تكامل البنية التحتية من االنرتنت والشبكات واحلواسيب املكتبية واحملمولة واألجهـزة الذكيـة باالضـافة  -
 إىل الربجميات والتطبيقات اجلاهزة .

باالسـتفادة  حتكم جودة اإلنتاج والتطـويرعملت العديد من الدول على وضع معايري للجودة الشاملة  -
 .من التغذية الراجعة

مقـــررات تقنيـــة املعلومـــات كمقـــررات أساســـية يف مجيـــع مراحـــل لعديـــد مـــن هـــذه الـــدول بتـــدريس قيـــام ا -
 التعليم. 
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 قيام العديد من الدول والباحثني بإجراء الدراسات واألحباث يف هذا اجملال. -
عقـد املـؤمترات العلميـة وخاصـة املتعلقـة بـالتعليم اإللكـرتوين، ومبشـاركة واسـعة مـن العديـد مـن البــاحثني  -

 إضرورة التدريب الشامل علي هذه التقنية اجلديدة. لرتبويني واملختصني هبذا اجملال. وا
 إجراء دراسات عن جدوي طريقة التعليم اإللكرتوين يف حتسني التعليم.  -
 التخطيط واإلعداد املسبق حبيث يتم اختيار التقنيات املناسبة مع احملتوي الدراسي.  -
 ج وتوفري املواد والربامج التعليمية عرب التقنيات احلديثة. تشجيع املؤسسات واألفراد علي إنتا  -
 تصميم الربامج التعليمية.برجمة و صصني يف تطوير قدرات املتخ -

ولكن جند أن البنية التحتية للتعليم االلكرتوين يف بالدنا العربية حتتاج الستثمارات كبرية يف هذا 
وكذلك والرتكية جبذب استثمارات لتصنيع األجهزة القطاع على غرار ما قامت به احلكومة اهلندية 

الذكية مثل احلاسوب اللوحي لتغطية مجيع تالميذ املدارس واجلامعات يف كال البلدين ولتشمل مجيع 
 املناطق، ويتفق الباحث مع مجيع التجارب الدولية اليت أجريت يف جمال استخدام التقنيات

وين واملعامل االفرتاضية وأجهزة التواصل االجتماعي إال أن التعليمية احلديثة ومنها التعليم اإللكرت 
الباحث يوصي باالستفادة من برناجمه القائم على التقنيات التعليمية احلديثة ،والذي يعتمد على 

 برنامج املعامل االفرتاضية وأجهزة االتصال الذكية، ملا له من مميزات عديدة ومنها : 
 ل املتعلم ويف أي وقت ويف أي مكان . .سهولة استخدام الربنامج من قب5
 .سرعة التواصل بني املتعلم واملعلم عند استخدام الربنامج .5
 ملادة العلوم .املختلفة  إجراء التجارب العلمية سهولة . 3
 .سوف تساهم املعامل االفرتاضية على االستغناء عن خمتربات العلوم التقليدية .3
 .سيسمح بظهور أسلوب تعليمي عملي جديد. 1
 . يف الوقت ذاتهمع آخرين من بعد  إجراء نفس التجربةإمكانية سالسة األفكار واخلطوات و  .2
 .سالمة املتعلم منفذ التجربة من أي خماطر .7
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  .: الدراسات السابقة ثانيا  
 وقسمت الدراسة السابقة إلى عدة محاور وعلى النحو التالي:

 التقليدية. دراسات سابقة وحبوث تطرقت للتجارب املعمليةاحملور األول:  -
 احملور الثاين: دراسات تطرقت للتعليم اإللكرتوين. -
 .دراسات وحبوث تطرقت للمختربات االفرتاضيةاحملور الثالث:  -

  :دراسات وبحوث تطرقت للتجارب المعملية المحور األول 
 (:م 5994 دراسة )نشوان، -1

 ذلك أجل ومن الرياض، مدينة مبدارس العلوم دروس يف العملي النشاط تقومي إىل هدفت دراسة
 لكي النشاط يف توافرها الواجب باملعايري قائمة يتضمن الذي العلميط النشا مقياس الباحث طور فقد
 .العلوم تعلم أهداف حيقق

 الرياض، مبدينة الثالث التعليمية املراحل يف العلوم معلمي من عينة على الدراسة أداة طُبقت وقد
 :يلي ما إليها توصل اليت النتائج أهم من وكان .معلما   ( 533 ) العينة بلغت حيث
 كان وأجهزة أدوات من حتويه وما العلوم وغرف للمختربات العلوم معلمي استخدام درجة أن 

 .والثانوية االبتدائية املرحلتني يف منه أعلى (اإلعدادية ) املتوسطة املرحلة يف وهو متوسطة، بدرجة
 استخدامها ودرجات العلوم وغرف املختربات توافر درجات بني عال ارتباط يوجد. 
 هذه يف املتبناة املعايري مع تتفق ال العلوم وغرف املختربات تنظيم يف املتبعة املمارسات إن 

   .الدراسة
 م(5991، ذويبيدراسة ) ال -2

 واستخدم الثانوية باملرحلة الطبيعية العلوم معامل استخدام معوقات معرفة إىل راسةهدفت الد
 التعليمية، الطائف مبحافظة للعلوم تربويني مشرفني وعشرة معلم 511 على طبقها اليت االستبانة
 : عن النتائج وأسفرت
 املعملية، واألدوات األجهزة مع التعامل ملهارات الطالب اكتساب يف قصور وجود 
 املخترب داخل احلركة صعوبة وكذلك ، العلوم ملعامل حتضري غرف وجود وعدم 
 استخدامها بعد واألدوات األجهزة بتنظيف املخترب حمضر اهتمام وقلة. 
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 م( 5997، صباغدراسة )ال -3
 على وأثره املدرسي املعمل دور تنشيط يف املدرسية اإلدارة دور حتديد إىل ت الدراسةهدف
 .املكرمة مبكة العلوم مادة يف االبتدائية املرحلة لطالبات الدراسي التحصيل

 عما يأيت:  الدراسة نتائج وأسفرت
 معدل من أعلى الدراسي التحصيل يف معدل ذات معامل هبا اليت املدارس طالبات درجات أن -5

 .معامل هبا ليس اليت املدارس طالبات لدرجات الدراسي التحصيل

 كافيا   جتهيزا   جمهزة غري أهنا إال فيها املعامل وجود من الرغم على املدارس من عددا   هناك أن -5
 .املعملية والدراسة التجارب إلجراء

 تطبيق يف املدرسة وإدارة الدراسة املادة معلمات تواجه اليت الصعوبات من عددا   هناك أن -3
 عدد لزيادة نظرا   باملدرسة معمل إلقامة مناسب مكان وجود عدم أمهها ومن املعملية؛ الدراسة

 .للمادة املناسبة الوسائل ونقص الدراسية الفصول من

 (:5999، عدواندراسة ) -4
 يف وذلك كامل، دراسي عام خالل إجراؤها مت اليت التجارب نسبة حتديد إىل دراسةال هدفت

 إجراء نسبة على أثر التالية للمتغريات كان إذا ومعرفة األساسي، العاشر للصف األحياء مادة
 إىل الدراسة هذه هدفت كما(. الدورات العلمي، املؤهل العمل، مكان اخلربة، س،) اجلن:التجارب
 وجهة من األساسي العاشر الصف يف املدرسية املختربات استخدام تواجه اليت الصعوبات عن الكشف

 مجيع من الدراسة جمتمع وتكون، نابلس حملافظة التابعة احلكومية املدارس يف واملعلمات املعلمني نظر
 أداة االستبيان واستخدم األساسي، العاشر للصف األحياء مادة يدرسون الذين واملعلمات املعلمني
 :التالية النتائج عن الدراسة كشفت وقد للدراسة

 ، صالحيتها عدم أو ة واألجهز واألدوات املواد قلة : هي شيوعا   املخربي العمل معيقات أكثر أن  -
 .للمخترب قاعة توفر عدم
 .األحياء يف التجارب إجراء نسبة يف اإلناث املعلمات على الذكور املعلمني تفوق أظهرتكما  -
 م(0222،القميزي دراسة) -5
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 العلوم مواد تدريس يف املختربات املدرسية استخدام مدى على التعرف إىل دراسةهدفت ال
 الدراسة واقتصرت املختربات، استخدام معوقات اخلرج وحتديد حمافظة يف الثانوية، املرحلة يف الطبيعية
 أداة االستبيان الباحث واستخدم اخلرج، حمافظة يف الثانوية للمرحلة ومشريف العلوم العلوم معلمي على

 .للدراسة
وضيق وقت إجراء التجارب  .املواد هذه التدريس يف املخترب استخدام تدين إىل نتائجها وأسفرت

 املخربية حيث حيتاج بعضها إىل وقت مناسب. 
 (0225، الزهراني ) دراسة -6

 يف العملية األنشطة إجراء ممارسة اليت حتد من املعوقات أهم على التعرف إىل دراسةالهدفت 
 من الدراسة عينة وتكونت املسحي الوصفي املنهج فيها الباحث أتبع.الثانوية باملرحلة الفيزياء تدريس

 .معلما   (35)
الالزمة  العملية األنشطة إجراء من حتد اليت املعوقات أهم أن على الدراسة وأسفرت نتائج 
 العملية لألنشطة يف التحضري يساعد ال احلصص من املعلم نصاب: هي الثانوية باملرحلة الفيزياء لتدريس
 من البديل إحضار تأخري - خمصصة للجانب العملي درجات وجود عدم - احلصة قبل وإجرائها
 األجهزة كفاية عدم -احلديثة األجهزة املعلمني على استخدام تدريب عدم - واألدوات األجهزة
 .باستمرار املختربات حتديث وجتهيز عدم -املعملية واألدوات

 م( 0224، العنزي دراسة ) -7
 من عرعر مبدينة للبنني االبتدائية أنشطة العلوم باملرحلة تنفيذ معوقات معرفة إىل هدفت دراسة

 إلمتام كأداة االستبيان وأستخدم الوصفي املنهج فيها واملشرفني الرتبويني، أتبع املعلمني نظر وجهة
 تربويا . ومشرفا   معلما   (75الدراسة على ) حيث طبقت الدراسة،

 العلوم إملام معلمي وعدم املدارس، معظم يف متكامل خمترب عدم وجود : عنالنتائج وأسفرت
 .املدارس العلوم يف ألنشطة خاصة ميزانية تتوفر ال أنه كما إعداد األنشطة، بأساسيات
 
 
 



 

77 

 

  (م  0224، العموديدراسة ) -8
 املعملية التجارب تدريس يف طريقة البحث واالستقصاء فاعلية علي التعرفإىل  تهدف دراسة

 للبنات الرتبية بكلية كيمياء الرابعة الفرقة لطالبات واملهاري التحصيل املعريف على احليوية الكيمياء ملادة
متثل  ( طالبة33منهن ) طالبة  (22من ) الدراسة عينة وتكونت التدريس، يف مقارنة بالطريقة التقليدية

 وبطاقة واستخدمت االختبارات التحصيلية الضابطة، اجملموعة متثل ( طالبة33و) التجريبية اجملموعة
 للدراسة. كأدوات املالحظة

 املعريف التحصيل يف %(1مستوى ) عند إحصائية ذات داللة وجود فروق عن النتائج وأسفرت
الستقصاء وبني او  البحث بطريقة احليوية الكيمياء ملادة العملي اجلزء درسن بني الطالبات الاليت واملهاري
 طريقة التجريبية ) أفراد اجملموعة لصاحل وذلك التقليدية بالطريقة نفسها املادة درسن الاليت الطالبات
 واالستقصاء(. البحث

 م(0227، لمنتشريدراسة ) ا -9
 الثانوية، باملرحلة األحياء تدريس يف استخدام املخترب املدرسي واقع معرفة إىل هدفت دراسة

املختربات  وحمضري الرتبويني، واملشرفني املعلمني، أراء معوقات استخدامها، يف ضوء عن والكشف
من  31معلما  و   32بواقع  ،فردا (88) ) وعددهم اجملتمع أفراد مجيع الدراسة املدرسية، وصلت عينة

 الوصفي املنهج يف دراسته الباحث استخدم وقد الرتبويني، املشرفني من 7املدرسية و املختربات حمضري
 : كاآليت النتائج دراسته، وجاءت إجراء يف كأداة املغلق مستعينا  باالستبيان املسحي،

 داللة وجود فروق ذات وإىل ، املخترب استخدام من حتقيقه املأمول الدور مستوى يف تدين وجود
 لصاحل يعود املخترب تقييمهم لواقع استخدام يف الدراسة جمتمع استجابة يف %1 مستوى عند صائيةإح

املدرسية،  باملختربات املتعلقة املالية املخصصات وجود قصور يف إىل النتائج دلت كما الرتبويني، املشرفني
مع املواد  التعامل يف الثانوية املرحلة طالب لدى ضعف املعملية، وإىل الالزمة إلجراء التجارب املواد وقلة

 .للمعلم التدريسي النصاب زيادة وإىل الكيمائية،
 % يف1مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إىل أيضا   النتائج أشارت كما
 باملرحلة مادة األحياء يف تدريس املدرسي املخترب الستخدام تقييمهم يف الدراسة جمتمع استجابات
 .الثانوية



 

78 

 

 المحور الثاني: دراسات تطرقت للتعليم اإللكتروني :
 (  .Williams et al 1998دراسة ) -1

فقــد هــدفت إىل قيــاس كيــف يســتخدم تالميــذ املرحلــة املتوســطة برجميــة الــتعلم املبــين علــى حــل 
( تلميـــذا  وتلميـــذة مســـجلني يف الصـــف الســـابع يف 551وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ). املشـــكلة

مدرســة متوســطة يف إحــدى املــدن الواقعــة جنــوب غــرب الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث تراوحــت 
( 21( تلميــذا ، وبلــغ عــدد اإلنــاث )11ســنة، وكــان مــن بيــنهم ) 53ســنة إىل  55أعمــارهم مــا بــني 

تلميــذة، حيــث مت تقســيم العينــة إىل ثــالث جمموعــات. وقــد توصــلت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتــائج 
 :منها

أ ( وجـــــود فروقـــــا  ذات داللـــــة إحصـــــائية يف متوســـــط التحصـــــيل بـــــني اجملموعـــــات الـــــثالث لصـــــاحل 
 اجملموعتني اليت درست بأسلوب حل املشكالت عن طريق الربجمية أو الورق.

 ب( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطالب يف اجملموعات الثالث حنو العلوم.
ا  يف متوسـط التحصـيل بـني طـالب اجملمـوعتني التجـريبيتني أصـحاب ج( يوجد فروق دالـة إحصـائي

القدرات القرائية العالية وطالب اجملمـوعتني التجـريبيتني أصـحاب القـدرات الرياضـية العاليـة لصـاحل 
 اجملموعة ذات القدرات القرائية العالية.

 Reynolds, et,al 2000 ) دراسة ) -2
اجتاهات وادراكات طالب كليات طب األسنان جتاه التعليم  التغري يف دراسةهذه الناقشت 

واستخدم  .الرابعة يف كلية طب األسنان سنةاليف طالبا   358اإللكرتوين. وتكونت عينة الدراسة من 
الدراسي واجتاهاهتم  الباحثون استبيان مفتوح حول ادراكاهتم ملهارات استخدام التكنولوجيا واملنهج

ومت حتليل البيانات إحصائيا   .5113-5115 خالل السنوات األربع من عام حنو التعليم اإللكرتوين
 .وكيفيا  

 وأوضحت نتائج الدراسة أن ادراكات الطالب لتحسن مهارات استخدام التكنولوجيا
 %، كما ارتفع معدل استخدامهم لشبكة املعلومات يف التعليم من53.1% إىل 1.1ارتفعت من 
سهولة  ل األعوام األربعة. كما أظهرت النتائج ارتفاع مستويات% خال82% إىل 25.3املنزل من 

واقتناعهم  ،%37% إىل 57.2%، وادراكاهتم لتوفري الوقت من 37% إىل 51االستخدام من 
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دخوهلم للتدريب  %، ومعدل17% إىل 33بالدمج بني الطرق التقليدية والتعليم اإللكرتوين من 
معدالت اجتاهاهتم  %. كما ارتفعت31.7% إىل 55من والتعلم من خالل التعليم اإللكرتوين 

واستخلصت الدراسة ارتفاع  .%35.7% إىل 7.5وتعليقاهتم اإلجيابية على التعليم اإللكرتوين من 
على استخدامه التكنولوجيا احلديثة  مستويات ادراكات الطالب ألمهية التعليم اإللكرتوين وقدرهتم

 .اإللكرتوين والتعليم التقليدي يف عملية التعليم تعليموارتفع مستوى تفصيلهم للدمج بني ال


 (Ong & Lai, 2004دراسة ) -3
 التعليم يف احلاسوب استخدام عن الرتبوي البحث نتائج استقراء الدراسة هذه حاولت

 تقبل حنو والعالقات احلسي اإلدراك يف اجلنس يف الفروق معرفة الباحثان حاول حيث اإللكرتوين،
 Technology اإللكرتوين التقبل منوذج استخدم وقد اإللكرتوين، التعليم سيطرة

Acceptance Model (TAM) والعالقات احلسي اإلدراك يف اجلنس يف الفروق الستقراء 
 التعليمية. املؤسسات ألحد شامل مسح أجري وقد اإللكرتوين، التعليم تقبل يف املؤثرة العوامل بني

 تأثرن اإلناث وأن اإلناث، من أفضل كان للحاسوب ورالذك اعتماد أن النتائج أظهرت وقد
 أكثر كانت الذكور قبل من االستعمال وقرارات احلاسوب، الستعمال احلسي اإلدراك جمال يف أكثر
 الدراسة اقرتحت فقد النتائج خالل ومن االلكرتوين، التعليم فائدة حول ذاتية إدراكية بصورة تأثر ا
 وأنه االلكرتوين، التعليم نظريات وفحص تطوير يف اجلنس عوامل االعتبار بعني األخذ الباحثني، على
 .اجلنسني لكال االلكرتوين التعليم أمهية إدراك املهتمني على

 م (0221 الزامل ) دراسة  -4
 العربية اجلامعة من كل يف اإللكرتوين للتعليم احلالية التجربة تقييم إىل الدراسة هذه هدفت

 السعودية، العربية اململكة يف املهين والتدريب الفين للتعليم العامة واملؤسسة (الرياض فرع) املفتوحة
 التعليم تطبيق جدوى عن جزئيا، ولو لإلجابة، الدراسة هذه تسعى .الطالب نظر وجهة من وذلك

 اإللكرتوين التعليم يف الطالب تفاعل ومدى ومعوقاته، السعودية العربية اململكة يف اإللكرتوين
 512 من الدراسة عينة وتكونت البيانات، جلمع االستبانة الباحث واستخدم باألستاذ، وعالقتهم
 بالرياض التقنية بالكلية ممثلة) املهين والتدريب الفين للتعليم العامة املؤسسة بني موزعني وطالبة طالب
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 نتائج إىل الدراسة وتوصلت بالرياض، املفتوحة العربية واجلامعة( بالرياض واملعلومات االتصاالت وآلية
 :أمهها من

 اإللكرتوين  التعليم طريقة وضوح عدم بسبب تأثر اإللكرتوين التعليم مع الطالب تفاعل أن -
 مثل العوامل بعض على تعتمد اإللكرتوين التعليم تطبيق إمكانية أن كما منهم، كبري لعدد
 .بالتقنية واإلملام احلاسوب الستخدام الطالب إتقان

هتم وملساعد املعلومة لفهم األستاذ حتتاج العينة أفراد من كبرية شرحية أن النتائج أظهرت أيضا   -
 .الذايت التعلم على هتمقدر  من يقلل مما املنهج، متابعة على

 أن ترى الدراسة عينة من مرتفعة نسبة أن تبني فقد اإللكرتوين التعليم بعوائق يتعلق ما أما -
 عوائق أبرز من إليه احلاجة عند األستاذ وجود وعدم باإلنرتنت لالتصال املادية التكاليف
 .اإللكرتوين التعليم

 م(:0221 ،الشهري) دراسة -5
 املعلومات لتقنيات التدريس هيئة أعضاء استخدام درجة على التعرف إىل الدراسة هدفت
 يف تدريبية بدورات االلتحاق منهم له سبق من معرفة جانب إىل التعليمية، العملية يف واالتصاالت

 يف استخدامها من تعيقهم أن ميكن اليت الصعوبات نوعية عن الكشف إىل تسعي كما ،جملالا هذا
 ما وأهم .تدريس هيئة عضو 572 على وزعت استبانة البيانات جلمع الباحث استخدم التعليم،
 :أمهها النتائج، من عدد إىل احلالية الدراسة توصلت وقد نتائج من الدراسة له خلصت
 .نسبيا منخفضا جممله يف ويعد التقنيات، لتلك االستخدام يف واضحا   تباينا   هناك أن -
 استخدام جمال يف تدريبية بدورات االلتحاق هلم سبق الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة أن -

 أو اجلامعة داخل عقدت اليت تلك سواء التعليمية، العملية يف واالتصاالت املعلومات تقنيات
 الدراسة تمعجمل الكلي جملموعا من% فقط 31  حوايل بلغت إهنا إذ منخفضة، تعد خارجها

 الصعوبات من عددا هناك أن على يوافقون الدراسة يف املشاركني التدريس هيئة أعضاء غالبية -
 العملية يف واالتصاالت املعلومات لتقنيات استخدامهم تعيق اليت

 :منها التعليمية،
 .واالتصاالت املعلومات تقنيات جمال يف والتدريب للتعلم الكايف الوقت توفر عدم -أ 
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 .واالتصاالت املعلومات تقنيات جمال يف املناسبة التدريب فرص توفر عدم -ب 
 .اجلامعة يف املالئمة التقنية التجهيزات توفر عدم -ج 
 .اجلامعة يف املتوفرة والربامج األجهزة نوعية عن الكافية املعلومات توفر عدم -د 
 . الالزم والتقين الفين الدعم توفر عدم -ه 

 Borstorff & Lowe) 2006,)  دراسة -6
والذي أصبح أكثر أساليب التعليم  ،اإللكرتوين دراسة باالجتاهات حنو التعليمالواهتمت 

املختلفة. كما يقوم التعليم عن بعد على تكنولوجيا التعليم  شيوعا  باجلامعات واملؤسسات التعليمية
 املناهج الدراسية والربامج التعليمية املختلفة. ونظرا  للتطور الكبري يف تكنولوجيا تقدمياإللكرتوين يف 

التعرف على  التعليم اإللكرتوين والتغري يف مهام املعلمني واملناهج الدراسية فقد أصبح من اهلام
 ادراكات املتعلمني وقناعتهم هلذا النوع من التعليم ومدى فاعليته. 

طالبا  والذين مت تطبيق استبيان للتعرف على ادراكاهتم  553اسة من عينة الدر  تكونت
 واظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها  كبريا  التعلم اإللكرتوين..بالتعليم اإللكرتوين وقناعتهم

 (: 0227دراسة )األحمدي، -7
نرتنت إلا لكرتوين على شبكةإلهدف البحث احلايل إىل دراسة فاعلية استخدام املقرر ا

ودراسة فاعلية استخدام الربجمية التعليمية يف حتصيل الطالبات واحتفاظهن بكلية االداب والعلوم 
األقسام األدبية بقسم العلوم االجتماعية باملدينة املنورة، والوقوف على مدى  –االنسانية للبنات

حصيل واالحتفاظ يف نرتنت والربجمية التعليمية يف التإللكرتوين على شبكة اإلفاعلية كل من املقرر ا
 العينة سابقة الذكر.

( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية االداب والعلوم 71واشتملت عينة البحث على )
لكرتوين إلاألقسام األدبية ،وقد قامت الباحثة بتطبيق الربجمية التعليمية. واملقرر ا –االنسانية للبنات 

ني التجريبيتني، وباستخدام األساليب اإلحصائية )اختبار عرب املوقع التعليمي يف تدريسها للمجموعت
حتليل التباين )البسيط( األحادي واإلحصاء الوصفي للمجموعات الثالث )الضابطة،التجريبية 
األوىل،التجريبية الثانية( وحتليل التباين البسيط للفروق بني متوسطات اجملموعات املستقلة يف درجات 
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فة الفروق لصاحل أي من هذه اجملموعات الثالث، مت استخدام احد االختبار التحصيلي. و ملعر 
 .اختبارات املقارنات البعديه وهو اختبار )شفيه(

بني اجملموعة   )1،11وأظهرت نتائج البحث فروقا يف الدالة اإلحصائية عند مستوى داللة )
روقا دالة إحصائيا بني الضابطة و اجملموعتني التجريبيتني يف التحصيل و االحتفاظ،  أي إن هناك ف

اجملموعة التجريبية األوىل  )التعليم االلكرتوين باستخدام الربجمية التعليمية( والتجريبية الثانية )التعليم 
 لكرتوين  عرب املوقع التعليمي( يف التحصيل لصاحل اجملموعة الثانية.إللكرتوين باستخدام  املقرر اإلا

لكرتوين باستخدام إلجملموعة التجريبية األوىل )التعليم اكما أظهرت فروقا دالة إحصائيا بني ا
لكرتوين  عرب املوقع إللكرتوين باستخدام  املقرر اإلالربجمية التعليمية( والتجريبية الثانية )التعليم ا
 التعليمي( يف االحتفاظ لصاحل اجملموعة الثانية.

 
 م( 0227 ،الحربي) دراسة -8

 كل يف توفرها الالزم اإللكرتوين التعليم استخدام مطالب حتديد :إىل الدراسة هذه هدفت
 من (التعليمية البيئة الثانوية، للمرحلة الرياضيات معلم الثانوية، املرحلة يف الرياضيات منهج) من

 منهج) من كل يف توفرها الالزم اإللكرتوين التعليم استخدام مطالب وحتديد املختصني، نظر وجهة
 نظر وجهة من (التعليمية البيئة الثانوية، للمرحلة الرياضيات معلم الثانوية، املرحلة يف الرياضيات
 التعليم استخدام مطالب وتوفر أمهية درجة بني اختالف وجود مدى على والتعرف املمارسني،
 التعرف و اإللكرتوين، التعليم ممارسة واقع عن للكشف املمارسني نظر وجهة من كل يف اإللكرتوين

 . الدراسة عينة استجابات بني فروق وجود مدى على
 الباحث واستخدم اإللكرتوين، للتعليم ممارسا   31 و خمتصا   82 من الدراسة عينة وتكونت
 : الدراسة هذه نتائج وأهم للدراسة، أداة االستبانة

ا عالية بدرجة اإللكرتوين املنهج مطالب معظم على املختصني موافقة جاءت -  .جد 
 الستخدام الرياضيات معلم وتدريب إعداد مطالب معظم على املختصني موافقة جاءت -

ا عالية بدرجة اإللكرتوين التعليم  .جد 
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 اإللكرتوين التعليم الستخدام التعليمية البيئة مطالب معظم على املختصني موافقة جاءت -
ا عالية بدرجة  .جد 

 بدرجة اإللكرتوين املنهج مطالب معظم وتوفر أمهية درجة على املمارسني موافقة جاءت -
 .عالية

 بني %،5 مستوى عند إحصائية داللة ذات اختالفات وجود الدراسة نتائج أظهرت كما -
 املمارسني نظر وجهة من توفرها درجة ومتوسط اإللكرتوين املنهج مطالب أمهية درجة متوسط
 .الكلية الدرجة ويف األبعاد مجيع يف األمهية لصاحل

 الرياضيات معلم وتدريب إعداد مطالب معظم أمهية درجة على املمارسني موافقة جاءت -
 بدرجة توفرها درجة على موافقتهم جاءت فيما عالية، بدرجة اإللكرتوين التعليم الستخدام
 .متوسطة

 بني 1.15 مستوى عند إحصائية داللة ذات اختالفات وجود الدراسة نتائج أظهرت كما -
 اإللكرتوين التعليم الستخدام الرياضيات معلم وتدريب إعداد مطالب أمهية درجة متوسط
 الدرجة ويف األبعاد مجيع يف األمهية لصاحل املمارسني نظر وجهة من توفرها درجة ومتوسط
  .الكلية

 الستخدام التعليمية البيئة مطالب معظم وتوفر أمهية درجة على املمارسني موافقة جاءت -
 داللة ذات اختالفات وجود الدراسة نتائج أظهرت كما عالية، بدرجة اإللكرتوين التعليم

 الستخدام التعليمية البيئة مطالب أمهية درجة متوسط بني 1.15 مستوى عند إحصائية
 مجيع يف األمهية لصاحل املمارسني نظر وجهة من توفرها درجة ومتوسط اإللكرتوين التعليم
 .الكلية الدرجة ويف األبعاد
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 (م 0227 ،الموسى) دراسة -9
 وقد التعليمية، العملية يف اإللكرتوين التعليم متطلبات معرفة إىل الدراسة هذه هدفت

 والكتابات الدراسات من عديدة نتائج وتركيب حتليل خالل من االستقصاء منهج الباحث استخدم
 :إىل الدراسة خلصت وقد هذا السابقة،
 اكتفى الباحثني فبعض اإللكرتوين، التعليم مفهوم يف املهتمني بني اتفاق عدم هناك أن
 مفهوم أن فريى اآلخر الفريق أما التقنية، باستخدام التدريس طريقة يف مساعدة وسيلة باعتباره
، والتجهيزات واألدوات األجهزة جمال يف أما .كاملة األخرى العملية عناصر يشمل اإللكرتوين التعليم
 املناهج جمال ويف ،جملالا هذا يف التحتية للبنية األساسية العناصر وضع إىل الدراسة خلصت فقد

 املناهج تصميم عند إتباعها جيب اإللكرتونية للمناهج خاصة معايري هناك أن إىل الدراسة وصلت
 واملتعلم املعلم تدريب أن الدراسة أثبتت املعلم جمال ويف .اإللكرتوين التعليم يف املستخدمة الدراسية
 اتضح أخري ا التعليمية، للعملية أساسيا مطلبا   يعد التدريس اسرتاتيجيات وعلى اجلديدة التقنيات على
 التقنيات جمال يف وخاصة تغيري لكل ضرورية اإلجيابية التعليمية البيئة أن البحث خالل من

 .التعليم يف واستخدامها
 (: م 0227 ،يماني) دراسةــ 52

 العايل التعليم حتديات ملواجهة اإللكرتوين التعليم قدرة على فـالتعر إىل الدراسة هذه هدفت
 فعالية حنو العينة اجتاه عن الكشف -5 العايل التعليم حتديات أهم على التعرف -5 :خالل من

 يف اإللكرتوين التعليم تواجه اليت التحديات ألهم حتليل -3 التحديات ملواجهة اإللكرتوين التعليم
 استخدمت .اإللكرتوين التعليم تطبيق على املساعدة الوسائل إبراز -3 العايل التعليم مؤسسات
 من كل يف التدريس هيئة أعضاء من 515 الدراسة عينة وصلت للدراسة، أداة االستبانة الباحثة
 د.خال امللك وجامعة القرى، أم جامعة
 :الدراسة نتائج أهم ومن
 .العايل التعليم حتديات ملواجهة اإللكرتوين التعليم تطبيق كبري بشكل العينة تؤيد -
 والتعليم احلديثة التقنية استخدام جمال يف التدريس هيئة مهارات وتطوير إعداد ضعف -

 .بفعالية اإللكرتوين التعليم تطبيق على يؤثر اإللكرتوين



 

85 

 

 اإللكرتوين التعليم تطبيق على املساعدة بالوسائل يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروقا   هناك -
 واإلدارية االجتماعية والعلوم العربية اللغة وكلية القرى أم جامعة يف االجتماعية العلوم كلية بني

 .الثانية الكلية لصاحل خالد امللك جبامعة
 اإللكرتوين التعليم تطبيق على املساعدة بالوسائل يتعلق فيما إحصائية داللة ذات فروقا   هناك-
 لصاحل القرى أم جبامعة اهلندسة وكلية اللغة وكلية القرى أم جامعة يف االجتماعية العلوم كلية بني

 . الثانية الكلية

 ((Huang & Liaw, 2007   ــ دراسة55
الذات واالستقالل والدافعية الستخدام  التعرف على ادراكات فاعلية دراسةالوحاولت 

متغريات االجتاهات املتبادلة بني أربعة متغريات من  التعليم اإللكرتوين واستكشفت الدراسة العالقات
والدافعية   intrinsic motivation املتعلم، الدافعية الداخلية وهي فاعلية الذات، استقاللية

( 552جتاه التعليم اإللكرتوين. وتكونت عينة الدراسة من ) extrinsic motivation اخلارجية
 .من اإلناث( يف إحدى جامعات تايوان 22من الذكور،  37) طالبا  جامعيا  

بالدافعية الداخلية  وأشارت نتائج الدراسة إىل أن متغري استقالل املتعلم يعترب أقوى املنبئات
% من التباين 25اخلارجية مسئول عن  % من التباين يف الدافعية الداخلية والدافعية17مسئول عن 

ل فاعلية الذات بالدافعية الداخلية أو اخلارجية من خال التنبؤ يف الدافعية اخلارجية. بينما مل ميكن
 .دالة إحصائيا  بني فاعلية الذات والدافعية اخلارجية املدركة بالرغم من وجود عالقة

 (: 0227ــ دراسة )الحذيفي،50
 التحصيل مستوى على اإللكرتوين التعليم استخدامأثر  على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت

 املرحلة تالميذ لدى العقلية القدرات تنمية يفه أثر ، و املتوسطة املرحلة تالميذ لدى العلوم مادة يف
 األدوات الدراسة واستخدمت .مو العلمادة  حنو املتوسطة املرحلة تالميذ اجتاه على، وأثره املتوسطة
 الباحث، إعداد من متوسط الثالث للصف العلوم مادة يف حتصيلي واختبار القدرات، اختبار :التالية

  .الباحث إعداد من العلوممادة  حنو االجتاه ومقياس
ا 21 الدراسة عينة وصلت       ا 52 ، الرياض مبدينة املتوسطة املرحلة تالميذ من تلميذ  ،  تلميذ 
ا 35 التجريبية،جملموعة ا ميثلون  : التالية للنتائج الدراسة وتوصلت .الضابطةجملموعة ا ميثلون تلميذ 
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 وتالميذ التجريبية عةجملمو ا تالميذ درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم -
 العقلية القدرات تنميةل، التحصي مستوى يف اإللكرتوين التعليم استخدام قبل الضابطة عةجملمو ا
 · .العلوم مادة حنو االجتاهو 
 التطبيقني يف التجريبية عةجملمو ا تالميذ درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذي فرق وجود -

 مادة حنو االجتاهو  التحصيل مستوى  يف اإلجتاه ومقياس التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي
 · .العلوم

 وتالميذ التجريبية عةجملمو تالميذ ا درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذي فرق وجود -
 .التحصيل مستوى يف اإللكرتوين التعليم استخدام بعد الضابطة عةجملمو ا

 (0255ــ دراسة )شيان، 51
الدراسة إىل معرفة أثر دمج التعلم اإللكرتوين يف تدريس األحياء على تنمية التفكري هدفت 

العلمي وعلى تنمية االجتاه حنو جمتمع املعرفة لدى طالب الصف الثاين ثانوي، وتكمن أمهية البحث 
ين أثناء يف أنه يتناول جانبا  مهما  من جوانب العملية التعليمية، حيث يتمثل يف دمج التعلم اإللكرتو 

التدريس كأحد احللول لتفعيل التعلم اإللكرتوين يف تدريس األحياء، ويساهم يف توجيه معلمي 
مقياس لالجتاه حنو جمتمع املعرفةـ،  راألحياء إىل العناية بتنمية التفكري العلمي لدى الطالب، كما يوف

ميكن االستفادة منه من قبل الباحثني واملهتمني، ويساعد يف نشر ثقافة جمتمع املعرفة يف األوساط 
 الرتبوية الالزمة للتحول إىل جمتمع املعرفة.

وتكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع تالميـــذ الصـــف الثـــاين الثـــانوي الطبيعـــي باملـــدارس الثانويـــة 
( طالبا  الذين يدرسون يف الفصل الدراسـي األول 52512ية يف مدينة الرياض البالغ عددهم )احلكوم

للعـام الدراسـي. بينمـا تتكـون عينـة الدراسـة مـن مـانني تلميـذا  مـن تالميـذ الصـف الثـاين ثـانوي طبيعــي 
س هــ، يف إحـدى املـدار  5335-5335الذين يدرسون يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسـي 

(، واألخــرى جتريبيــة وعــدد 31الثانويــة، مقســمني علــى جممــوعتني إحــدامها ضــابطة وعــدد تالميــذها )
ســـتخدم (، وقـــد اختـــار الباحـــث املرحلـــة الثانويـــة لتـــوفر معامـــل احلاســـب اآليل فيهـــا. وا31تالميـــذها )

 الباحث املنهج شبه التجرييب.
 ومن نتائج الدراسة: 
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يف دمـــج الـــتعلم االلكـــرتوين يف  (1.11)وى معنويـــة عنـــد مســـت إحصـــائيةوجـــود اثـــر ذو داللـــة  .1
 تدريس األحياء على تنمية التفكري العلمي لدى تالميذ الصف الثاين ثانوي.

( يف دمـــج الـــتعلم اإللكـــرتوين يف 1.11وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة ) .2
 ف الثاين ثانوي.تدريس األحياء على تنمية االجتاه حنو جمتمع املعرفة لدى تالميذ الص

 : دراسات وبحوث تطرقت للمختبرات االفتراضية المحور الثالث: 
 (: Avradinis & et.al, 2001دراسة ) -1

اجريت هذه الدراسة يف اليونان اذ هدفت إىل استخدام تقنيات الواقع االفرتاضي حملاكاة 
الكالسيكية أي ذات البعدين واعتماد جتارب الفيزياء ، حيث قام الباحثون بتطوير الوسائط املتعددة 

الوسائط املتعددة الثالثية االبعاد يف تطوير خمترب الفيزياء االفرتاضي إلنتاج مستوى عايل من التفاعل 
حيث املتعلم قادر على التفاعل يف عامل ثالثي االبعاد و يؤدي التجارب يف الوقت احلقيقي ، اذ 

يغري مواقع األجسام وإعادة توجيهها وتركها تتفاعل مع بعضها ميكن للمتعلم  يف العامل االفرتاضي أن 
، ويتكون املخترب من ثالثة أجزاء خمتلفة، أحدها  يتكون من العناصر املنطقية ، ويكون مسؤول عن 
العروض املستندة إىل احملاكاة  بتطبيق املبادئ و القوانني وهذا يشري إىل عامل التجربة ، اجلزء اآلخر 

اضي ثالثي االبعاد والذي يتعامل بالعروض البصرية للمخترب وجيعل املتعلم يكون وجهة هو حمرك افرت 
( والذي يقدم مهمة تفاعل interfaceنظره طبقا ملوقعه يف الفضاء االفرتاضي اجلزء الثالث وهو )

ء املتعلم مع احلاسوب ضمن املخترب و حتول أعمال املتعلم إىل بيانات يف املكون املنطقي ، وكل جز 
 (.HTML، Java and VRML. Prologمن املخترب طبق بتقنية خمتلفة منها )

 :(0221 ،دراسة )العمودي -2
اجريت الدراسة يف جامعة عدن وهدفت اىل معرفة دور تقنيات املعلومات واالتصاالت يف 

كما ابرزت مفهوم تقنيات املعلومات   ،تعزيز استخدام الطرق احلديثة يف تدريس الفيزياء اجلامعية
وذلك من  ( ودورها يف تعزيز استخدام الطرق احلديثة يف تدريس الفيزياء اجلامعيةICTواالتصاالت )

خالل العديد من التطبيقات الرتبوية اليت أمكن فيها استخدام هذه التقنيات لتحسني العملية التعليمية 
 ة ومتنوعة منها طريقة احملاكاة باحلاسب.وتطويرها وفق أمناط واسرتاتيجيات خمتلف
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كما هدفت هذه الدراسة إىل توضيح األمهية التعليمية لطريقة احملاكاة باحلاسب يف تعزيز 
التعلم باالستكشاف لدى الطالب كذلك إبراز إمكانيات تقنيات املعلومات واالتصاالت يف توفري 

عليها مباشرة من شبكة اإلنرتنت وتعديلها وفق أدوات إنتاج االتمارين التعليمية اليت ميكن احلصول 
حاجة املستخدم. كما استعرضت عددا  من التمارين التعليمية الفيزيائية اليت مت إعداد بعض منها 

على وفق األهداف الرتبوية املطلوب حتقيقها   Physletsوترجم بعضها اآلخر مبساعدة ادوات 
قيق هذه االهداف عند اختيار الوقت واملقرر املناسبني اليت تؤكد امكانية جناح هذه االتمارين يف حت

 . لتقدميها للطالب
 (:Tlaczala& et.al, 2006دراسة ) -3

خمترب الفيزياِء اإلفرتاضِي  ىل تطويرإاجريت هذه الدراسة ضمن مشروع مشرتك وهدفت 
األورويب ، وقدمت مخسة فئات من جتارب الفيزياء  VccSSeللتعليم عن بعِد يف إطار مشروِع 

باحملاكاة السهلة الوصول عن طريق االنرتنت ، ومنها: قوانني الغازات ، نقل احلرارة و الرنني 
( مع حتكم عن بعد واملتعلم LabVIEWالكهربائي ، وطور املخترب باستخدام برجميات خمترب )

جراء التجارب ومجع البيانات، وهذا املخترب مقدم إميكنه ان يفتح الرابط يف املتصفح وميكنه 
ن املخترب مقدم أدوات املخترب االفرتاضي يف قاعات الدروس كما أللمتعلمني لالستفادة من تطبيق 

 .دوات االفرتاضية يف مناطق العامل املختلفةلتدريب املعلمني اثناء اخلدمة لالستخدام األ
 (:0228دراسة )الل،  -4

هدف البحث الكشف عن العالقة بني االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية وبعض و 
األصالة(. إىل جانب التعرف على الفروق يف هذه القدرات  –املرونة  –القدرات اإلبداعية )الطالقة 

رتوين اإلبداعية وفقا  لتفاعل متغريات االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية يف التعليم االلك
ثالث(. ولتحقيق هذا، مت  –إناث(، والصف الدراسي )ثان  –منخفض(، والنوع )ذكور  –)مرتفع 

تصميم استبانة االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية يف التعليم االلكرتوين وحساب خصائصها 
ى السيكومرتية من صدق وثبات، إىل جانب حساب صدق وثبات مقياس القدرات اإلبداعية عل

عينة من طالب وطالبات مدارس التعليم العام مبدينة مكة املكرمة. وتكونت عينة البحث من 
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( طالبا  وطالبة من طالب وطالبات التعليم العام الثانوي من القسم العلمي من الفرقة الثانية 151)
 والثالثة.

دام املختربات وانتهت النتائج إىل وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا  بني االجتاه حنو استخ
األصالة(. كما تبني  –املرونة  –االفرتاضية يف التعليم االلكرتوين وبعض القدرات اإلبداعية )الطالقة 

أن الطالب الذكور مرتفعي االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية يف التعليم االلكرتوين يف 
 ة: ومن نتائج الدراس الصف الثالث الثانوي أكثر قدرة لإلبداع. 

وجود عالقة دالة احصائيا بني االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية يف التعليم  -5
 .األصالة( –املرونة  –)الطالقة اإللكرتوين وبعض القدرات اإلبداعية التالية 

أن الطالب الذكور مرتفعي االجتاه حنو استخدام املختربات االفرتاضية يف التعليم اإللكرتوين  -5
 لث الثانوي أكثر قدرة على اإلبداع.يف الصف الثا

 (:0228دراسة )الجوير، -5
هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر استخدام املختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة احملوسبة 
)االفرتاضية( على حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنو الكيمياء أضافة اىل اجتاهاهتم حنو املختربات 

وسبة )االفرتاضية(. واستخدم املنهج التجرييب. واستخدم الباحث اختبارا  احملوسبة وبرامج احملاكاة احمل
طالبا . ومت توزيعهم اىل ثالث جمموعات: 15حتصيليا  واستبانة لقياس االجتاه. وبلغت عينة الدراسة 

حمجموعة ظابطة، وجمموعتني جتريبيتني إحدامها للمختربات احملوسبة، واألخرى للمحاكاة احلاسوبية 
 اضية(.  )االفرت 

 ومن نتائج الدراسة:
% بني متوسط درجات طالب اجملموعة 1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5

الضابطة وطالب اجملموعة التجريبية األوىل واليت درست باستخدام املختربات احملوسبة يف 
احلموض والقواعد االختبار التحصيلي لفصلي احملاليل املوصلة للكهرباء واحلساسبات املتعلقة ب

 يف مادة الكيمياء.
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% بني متوسط درجات طالب اجملموعة 1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5
الضابطة وطالب اجملموعة التجريبية األوىل و اجملموعة التجريبية الثانية يف مقياس االجتاه حنو مادة 

 الكيمياء. 
احملوسبة وبرامج احملاكاة احلاسوبية )االفرتاضية( يف  توجد اجتاهات اجيابية حنو استخدام املختربات -3

 تعلم الكيمياء.

 (0228دراسة )المحمدي، -6
هدفت الدراسة إىل استقصاء فاعلية املعمل االفرتاضي يف حتصيل املستويات املختلفة 
لطالبات الصف الثاين ثانوي يف مقرر الكيمياء؛ وذلك يف حماولة إلجياد حلول علمية لعدة مشاكل 

وية، من أمهها مشكلة التزايد الطاليب احلاد، ونقص التجهيزات املخربية يف املدارس من خالل ترب
طالبة؛ توزعن على  33توفري معامل افرتاضية على الشبكة العاملية.  وتكونت عينة الدراسة من 

ونة طالبة درست باستخدام املخترب التقليدي، وجمموعة جتريبية مك 52جمموعتني: ضابطة مكونة من 
 طالبة درست باستخدام املخترب االفرتاضي. 57من 

 ومن نتائج الدراسة:
% بني متوسطات درجات اجملموعة 1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5

 الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي يف مجيع املستويات.
التحصيلي على اجملموعة  تفوق اجملموعة التجريبية يف متوسطات درجات االختبار االختبار -5

 الضابطة.
وأوصت الباحثة بأمهية استخدام املعامل االفرتاضية يف عملية تنمية التحصيل واملهارات 
العمليةن وحماولة اجياد التعاون املستمر بني املؤسسات التعليمية، واملؤسسات اخلاصة إلنتاج املواقع 

 التعليمية من اجل تصميم معامل افرتاضية.
 

 (:0229الراضي،دراسة )  -7
هدفت الدراسة اىل التعرف على اُثر استخدام املعامل االفرتاضية على حتصيل طالب الصف 
الثالث ثانوي قسم العلوم الطبيعية يف الفصل األول والثاين )االتزان الكيميائي، احملاليل املوصلة للتيار 
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احلموض والقواعد(. واستخدم املنهج الكهربائي، احملاليل املوصلة للتيار الكهربائي، حسابات مبتعلقة ب
التجرييب يف هذه الدراسة. كما استخدم الباحث اختبارا  حتصيليا  موضوعيا  من إعداد الباحث، 

فقرة وفق أهداف حددها الباحث؛ خاصة باملوضوعات اخلاصة بالتجربة، وتكونت  51يتكون من 
طالبا  ومت تدريسهم باستخدام 33صلت طالبا  مقسمني اىل جمموعتني: جتريبية  81عينة الدراسة من 

 طالبا  مت تدريسهم باستخدام املعامل التقليدية.  35تقنية املعامل االفرتاضية وضابطة وصلت 
 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

% بني متوسط درجات طالب اجملموعة 1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5
 الضابطة وطالب اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي لإلختبار التحصيلي. 

% بني متوسط درجات التطبيق القبلي 1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5
 جملموعة الضابطة لصاحل التطبيق البعدي.والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لدى ا

% بني متوسطي درجات التطبيق القبلي 1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -3
 والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لدى اجملموعة الضابطة لصاحل التطبيق البعدي.

قبلي % بني متوسطي درجات التطبيق ال1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -3
 والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لدى اجملموعة التجريبية لصاحل التطبيق البعدي.

 
 (Ding& Hao Fang 2009 دراسة ) -8

ركزت الدراسة على تصميم خمترب الفيزياء باحملاكاة ملساعدة الطلبة على فهم قوانني و مفاهيم 
تقدمي بيئات عرض قوية وداعمة ملفاهيم عد الباحثان بيئة التعلم باحملاكاة من خالل أالفيزياء، و 

الفيزياء، يف هذه الدراسة قدم الباحثان جتارب حماكاة النكسار االشعة واحنراف الضوء، باستخدام 
( ويف هذه التجربة ميكن للطلبة تعديل بارامرت التجربة واستكشاف قانون االنكسار ++Cبرجمة )

ية ملعرفة اثر جتارب احملاكاة باحلاسوِب يف ( طالب من طلبة الكل23وطبقت هذه التجربة على )
 .التعلم االستكشايف

واظهرت نتائج الدراسة تفوق اجملموعة اليت درست التجربة باحملاكاة االفرتاضية يف مهارات 
 .البحث وحتسني القدرات االستكشافية
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 :(0255دراسة )بركة،  -9

االفرتاضي كوسيط تعليمي يساعد أمهية استخدام املخترب الكيميائي يف وتأيت أمهية للبحث 
 :على حّل مشكالت تعّلم وتعليم ماّدة الكيمياء. وهدفت الدراسة اىل

  تصميم خمترب كيميائي افرتاضي لتدريس وحدة الكيمياء العضوية للصّف الثاين الثانوي العلمي. .5
وحدة قياس مستوى حتصيل الطلبة من خالل استخدام املخترب الكيميائي االفرتاضي يف تدريس  .5

 ،الكيمياء العضوية للصّف الثاين الثانوي العلمي
 تعرف اجتاهات الطلبة حنو تقنية املخترب الكيميائي االفرتاضي يف تدريس وحدة الكيمياء العضوية. .3

طُِبقًّْت التجربة الرئيسة على عّينة من طالب وطالبات الصّف الثاين الثانوي العلمي يف 
الباحثة املدارس بصورة عشوائية، للمدارس اليت يتوافر فيها ثانويات حمافظة دمشق، وقد اختارت 

وقد مّت اختيار أربع ثانويات )ثانويتني . خمترب حاسوب وشاشة عرض بشكل يفي حباجة البحث
  للذكور، ثانويتني لإلناث(.

(  بني متوّسط درجات 1.11أظهرت النتائج أنه ال يوجد فرق جوهري عند مستوى داللة )
درجات اإلناث يف  اجملموعة التجريبية يف مقياس االجتاهات حنو املخترب الكيميائي  الذكور ومتوّسط

 االفرتاضي، أي أن اجتاهاهتم اجيابية حنو املخترب الكيميائي االفرتاضي.

 

 (0250دراسة )سليم،  – 52
كان اهلدف من هذه الدراسة هو بناء منظومة معرفية، تتضح فيها مالمح صورة تكنولوجيا 

املتنقل وبيئته وخصائصه وميزاته وفوائده. حيث امجعت الدراسات على ان التعلم املتنقل هو  التعلم
نظام تعلمي تعليمي جتمعه بالتعلم الكرتوين عناصر متشابه واخرى متباينة، يقوم اساسا على 

رات حريةالوصول اىل املواد التعليمية واحملاض االتصاالت السلكية والالسلكية، حبيث ميكن للمتعلم
والندوات يف اي زمان ومكان، خارج الفصول الدراسية،وهذا بدوره خيلق بيئة تعلم جديدة يف اطار 
املواقف التعليمية،تقوم على التعلم التشاركي والتفاعلي، وسهولة تبادل املعلومات بني املتعلمني 

     انفسهم من جهة واحملاضر من جهة اخرى.
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 ومشغل IPod  touch بوديا كون من وتبني ان تقنيات التعلم املتنقل تت
PlayerMp3 ومساعد رقمي شخصي Personal Digital Assistant  والناقل او

 وجهاز اهلاتف  E-Book Readerوقارىء الكتاب االلكرتوينUSB    Driveاحلامل
والكمبيوتر الشخصي  Cellular phone واهلواتف اخللوية العادية Smart phone الذكي

 General(GPRSوالرتاسل باحلزم الرادوية) Ultra- Mobile احلمولة( احملمول )فائق
packet radio services   ،والبلوتوث والواي فاي وكمبيوتر حممول  واالتصاالت

واقالم املسح الضوئي ووسائط التخزين والناشر عرب  Laptop Tablet لوحي
 . Learning Mobile Authorاجلوال

تعرتض سبل تطبيق التعلم املتنقل يف التعليم، تتمحور ما بني تقنيات امن وظهر بان التحديات اليت 
ومحاية احملتوى التعليمي وتوفر االجهزة وقدرهتا التخزينية والرتددية ودرجة حتملها، وحتديات تعليمية تتعلق 

ملهارة لدى بعض باعداد املناهج التعليمية،والفروقات الفردية بني الطلبة ، وتدين مستوى الثقافة واخلربة وا
يف التعامل جبدية مع تكنولوجيا العصر،وارتفاع الكلفة املالية ملدخالت هذا النوع من  لتالميذاملدرسني وا

التعلم، وغياب االسرتاتيجيات التعليمية املتكاملة اليت تضمن السري يف خطى التعلم املتنقل. واختتمت 
ت العملية التدريسية واجراءات تنفيذها، من اجل الدراسة بالتاكيد على امهية اعادة النظر يف مدخال

استيعاب مفاهيم الثورة املعرفية وااللكرتونية والتكنولوجية،والتعبئة اجملتمعية، لتحقيق متطلبات املرحلة 
  الراهنة، والسري بركب احلداثة والتطور والتغيري.

 التعليق على الدراسات السابقة:
ات العربية واألجنبية، حيث ركز بعضها على املختربات العلمية تنوعت الدراسات السابقة بني الدراس

 السابقة الدراسات اتفقتالتقليدية، واستخدام اإلنرتنت واحلاسوب وتطبيقاته يف التجارب املختربية. فقد 
العملية  تطوير يف ودوره التعليمية، يف العملية تطبيقاته أحد أو اإللكرتوين التعليم ألمهية اإلشارة يف

 يف اإللكرتوين التعليم استخدام أمهية درجة السابقة من الدراسات عدد ا وذكرت فاعليتها، وزيادة التعليمية
 العملية يف اإللكرتوين التعليم توفرها الستخدام الالزم املطالب عن حتدثت كما التعليم العام، يف التدريس

 .Reynolds، et al( ودراسة )Huang & Liaw 2007التعليمية ومن هذه الدراسات )
وما هلا من أثر اإلجيايب يف زيادة تناول بعضها جانب املختربات االفرتاضية، وأمهيتها يف التعليم ( و 2007
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 Ding& Hao Fang ( و دراسة )5155حصيل العلمي لدى الطالب مثل دراسة )بركة، تال
 .(Tlaczala& et.al،2006(، ودراسة )vradinis & et.al،2001دراسة )( و 2009

كما أن الدراسات السابقة تنوعت ما بني دراسات تطرقت للمخترب املدرسي التقليدي، مث 
الستخدام احلاسوب يف املرحلة الثانية من التطور، مث تطرقت للتعليم اإللكرتوين القائم على تطبيقات 

 يف التعليم، احلاسوب واإلنرتنت وتطبيقاهتما يف املرحلة الثالثة، وإىل استخدام املخترب االفرتاضي 
كما جند ان الدراسات السابقة افتقرت للتعليم القائم على استخدام تطبيقات األجهزة اخللوية 
الذكية وأجهزة احملمول واألجهزة اللوحية اليت حيملها الكثري من التالميذ واليت من املمكن أن تصبح 

 أفضل وسيلة لتعليم التالميذ إن أحسن استخدامها.
البحث الذي متيز عن الدراسات السابقة باستخدامه الربامج االفرتاضية  كما نالحظ يف هذا 

واألجهزة اخللوية الذكية ) تقنيات اتصال حديثة ( معا  ،يف إجراء التجارب املخربية يف معامل العلوم ، 
ى وتتيح للتالميذ أيضا  إجراءها يف أي مكان ويف أي زمان يرغبه التلميذ ، لذا يعتمد البحث احلايل عل

حمور التعليم والتعلم باستخدام برنامج قائم على التقنيات التعليمية احلديثة املدعم بأجهزة اخللوية الذكية  
تسعى ملعاجلة املعوقات اليت حتول دون تفعيل استخدام خمتربات العلوم يف املرحلة املتوسطة، وذلك من 

امج املعامل االفرتاضية والتقنيات خالل حث املعلمني واملعلمات واملتعلمني باستخدام تطبيقات بر 
 التعليمية احلديثة واألجهزة اخللوية الذكية يف العملية التعليمية التعلمية يف خمتربات علوم املرحلة املتوسطة .

 وبالرغم من أوجه االتفاق واالختالف بني البحث احلايل والدراسات السابقة إال أهنا قد أفادت  
 باآليت:  

السادسة ) الطاقة احلرارية ـ املوجات ( وفقا  لتطبيقات برنامج  تصميم دروس الوحدة .5
املعامل االفرتاضية واألجهزة اخللوية الذكية .  من كتاب علوم الصف الثاين املتوسط ـ 

 الفصل الدراسي الثاين .
 االستفادة من الدراسات السابقة يف اإلطار النظري يف البحث احلايل. .5
 عدي لقياس حتصيل التالميذ.إعداد االختبار التحصيلي الب .3
التعرف على مدى فعالية التعليم والتعلم بالربنامج املقرتح والقائم على التقنيات التعليمية  .3

 احلديثة يف خمتربات العلوم للمرحلة املتوسطة.
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 الفصل الثالث

 
  البحث منهج( 1-5)

 :البحث منهج
التقنيات التعليمية ) املستقل املتغري أثر ملعرفة البحث هذا التجرييب يف التصميمسيتم استخدام 

يف خمتربات العلوم.  مادة العلومالتالية: التحصيل العلمي واجتاهات الطالب حنو  املتغريات( يف احلديثة
 البحث ويعد جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة، مع البعدي تصميم االختبار هو املطبق والتصميم
 .21بني متغريين السببية العالقة لتحديد املالئمة الطرق من التجرييب

 اليت البحث طريقة هو التجرييب التصميم أن (، على5118جلوير، ( و )ا5227ويؤكد )جاي، 
 التجرييب التصميم بني األساسي والفرق بالنتيجة، السبب تتعلق بعالقات اليت الفروض ختترب أن تستطيع
 حيث للمجموعات، العشوائي التعيني على احلقيقي يقوم التجرييب التجرييب أن التصميم شبه والتصميم

 التعيني العشوائي باستخدام اجملموعات بتقسيم يلتزم ال اجملموعات عشوائيا ، يف حني على األفرادتوزيع  مت
 .22التجرييب شبه التصميم يف

 وأخرى جتريبة جمموعتني، جمموعة على عشوائي بشكل العينة أفراد توزيع يتم املنهج هذا ويف
 حبيث التدريس، يف احلديثة التقنية توظيف على يتميز بالقدرة معلم بتدريس اجملموعتني ضابطة، ويقوم

وتطبق الطريقة التقليدية  (،التقنيات التعليمية احلديثة) األوىل للمتغري املستقل التجريبية اجملموعة ختضع
على اجملموعة الضابطة، ويف هناية التجرية، ويف هناية التجربة يتم اختبار اجملموعات اختبارا حتصيليا بعديا  

ل باستخدام احلاسوب واألجهزة الرقمية. كما سيتم تطبيق مقياس الذي أحدثه املتغري املستق لقياس األثر
كما يف  البحث التجرييب منهج وميكن توضيح التجربة، تطبيق بعد احملوسبة والرقمية اإلجتاه حنو املختربات

 :( التايل5-3الشكل )
 
 

                                                 
 .م5111، للجامعات النشر دار :مصر 3 والرتبوية ط النفسية العلوم يف البحث مناهج حممود، رجاء أبوعالم، 21
 مرجع سابق.حممود،  رجاء أبوعالم، 22
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 البحث التجريبي منهج (  يوضيح5-1الشكل )

 الصدق مجيع مهددات ضبط على يساعد الضابطة واجملموعة العشوائي التوزيع بني اجلمع أن ويتضح
 تضبط واجملموعة الضابطة االحندار واالختبار، عوامل يضبط العشوائي التوزيع أن فنالحظ الداخلي،
 .27النضج عامل يضبط الضابطة واجملموعة العشوائي التوزيع بني واألدوات، واجلمع واالختبار التاريخ

 ( عينة البحث:1-0)
 يدرسون والذين اخلاصة،الصف الثاين املتوسط يف مدرسة الرواد  تالميذ من البحث عينة تتكون

 تنفيذ يف املدرسة وإدارة املادة معلم تعاون إىل ه،إضافة5331-5333لعام  الدراسي الثاين الفصل يف
 الدراسي، العام بداية يف املدرسة إدارة مع بالتنسيق الفصول على عشوائيا توزيع التالميذ البحث، ومت
الضابطة اليت تدرس بالطريقة  جمموعتني ) اجملموعة على موزعني طالبا   11 من البحث وتتكون عينة
-3اجلدول ) يف كما احملوسبة والرقمية (  املختربات باستخدام تدرس اليت واجملموعة التجريبية التقليدية،

5) :  
      

 عدد المجموعة

 الطالب

 المستخدمة األدوات التجريبي العامل

اختبار تحصيلي ومقياس اتجاهات  - 25 الضابطة

 المختبرات الرقمية 25 التجريبية .الطالب نحو التعليم اإللكتروني

 ( توزيع الطالب على المجموعتين الضابطة والتجريبية5-1جدول )                   

                                                 
 م.5223العربية،  دار النهضة :جابر، القاهرة عبداحلميد جابر الرتبوي ترمجة البحث ، مهارات ر.ل جاي،  27

 على المجموعتين عشوائيا الطالب توزيع

 الضابطة الجموعة التجريبيةالمجموعة 

التدريس باستخدام المختبرات 

 المحوسبة والرقمية

التدريس باستخدام الطريقة 

 التقليدية
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 :البحث أدوات( 1-1)
 :من البحث أدوات تكونت
 االختبار التحصيليأواًل: 

الوحدة السادسة من كتاب العلوم للصف الثاين  يتناول حبيث حتصيلي اختبار إعداد مت وقد
املتوسط بعنوان " الطاقة احلرارية واملوجات" والذي اشتمل على فصلني، األول بعنوان " الطاقة احلرارية" 

 تدريس نتيجة التحصيل لقياس أداة الستخدامه وذلكوالثاين بعنوان " املوجات والصوت والضوء" ، 
 : التالية اخلطوات اتبعت وقد ،تنيموعجملا بنيهزة الذكية واحلواسيب األج باستخدام املوضوعات تلك

 خطوات إعداد اإلختبار التحصيلي:
 : االختبار من الهدف تحديد -1

التعليم اإللكرتوين باستخدام األجهزة الرقمية يف التحصيل العلمي  أثرملعرفة  االختبار من اهلدف
قياس التحصيل الدراسي يف  مادة العلوم، من خالللتالميذ الصف الثاين متوسط واجتاهاهتم حنو 

 –املستويات العليا )التحليل –تطبيق  –فهم  –املستويات املعرفية حسب تصنيف بلوم )تذكر 
 التقومي(( لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط  يف مادة العلوم. -الرتكيب

 :االختبار أبعاد -2
 الجملا يف املتضمنة للقدرات "بلوم" وضعه الذي بالتصنيف االختبار أبعاد حتديد يف الباحث التزم

 مت وقد ،التقومي( -الرتكيب –املستويات العليا )التحليل التطبيق، االستيعاب، التذكر، : وهي املعريف،
 (.3)ملحق رقم  بلوم صنيفت وفق املعريف احملتوى حتليل

 تحليل محتوى المادة العلمية:  -3
هبدف التوصل إىل أهم احلقائق واملفاهيم والتعميمات واملهارات ُحلل احملتوى تبعا  لبنية املعرفة 

 العملية املتضمنة احملتوى الدراسي الذي أختري يف مقرر العلوم للصف الثاين متوسط.
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 االختبار: مفردات صياغة -4
 املتصلة املصادر من مبجموعة باالستعانة االختبار مفردات صيغت السابقة املواصفات ضوء يف

 .جملالا هذا يف الباحث خربة إىل إضافة التحصيل، اختبار بتصميم
 

 : االختبار مفردات نوع تحديد
ا ومه االختبار، إعداد يف االستخدامه املوضوعية االختبارات أشكال منني نوع الباحث اختار

ذلك ألن هذين النوعني من و  وحتديد االجابة الصحيحة أو اخلاطئة. متعدد، من االختيار
 القدرة وهلا التعلم، من متعددة مستويات تقيس أن ميكن حيث متعددة، ميزات امهلاالختبارات 

 .28موضوعيتها إىل إضافة جيد، بشكل احملتوى متثيل على
 إعداد جدول المواصفات لإلختبار التحصيلي وفقاً للخطوات التالية: -5

ألنه املؤشر حتديد الوزن النسيب لكل موضوع دراسي على أساس الوقت املستغرق يف تدريسه  -أ 
 ،باستخدام معادلة النسبة املئوية التالية:22الذي يدل على أمهية املوضوع

 
 الوزن النسيب ألي موضوع=

 
 حتديد النسب املئوية األنسب لقياس املهارات املعرفية حسب تصنيف بلوم حسب األوزان  -ب 

( النسب املئوية ألسئلة االختبار يف 3-3. ويوضح اجلدول )511النسبية اليت اقرتحها
 املستويات املعرفية:

 
 
 

                                                 
 م5115اخلليج،  لدول العريب مكتب الرتبية :الرياض .الرتبوي للتقومي مرجعي إطار مبارك،  الدوسري،إبراهيم 28
، فاعلية املختربات  احملوسبة يف التحصيل وتنمية بعض املهارات العملية ملقرر الفيزياء لدى 5151اجلهين، فاطمة بنت مبرييك،  22

 .73جامعة طيبة، ص -دراسة جتريبية(، كلية الرتبية -طالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة
 زيتون، عايش، مرجع سابق. 511

 الوقت املستغرق يف تدريس املوضع

 الوقت املستغرق يف تدريس مجيع املواضيع

x 511% 
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 ( النسب المئوية ألسئلة االختبار التحصيلي في المستويات المعرفية4-1جدول )

 النسبة المئوية المستوى المعرفي
 %51 التذكر
 %31 الفهم
 %51 التطبيق

 %51 املستويات العليا
 %511 اجملموع

التالية لتحديد عدد األسئلة يف كل حتديد عدد أسئلة االختبار التحصيلي واستخدمت املعادلة 
 :515مستوى معريف

 (:1-3)مت توزيع أسئلة االختبار التحصيلي على املستويات املعرفية  كما هو موضح يف اجلدول
 ( النسب املئوية ألسئلة االختبار التحصيلي يف املستويات املعرفية1-3جدول )

 عدد األسئلة املستوى املعريف
 2 التذكر
 7 الفهم
 2 التطبيق

 3 املستويات العليا
 53 اجملموع

أعد جدول املواصفات لإلختبار من خالل حتديد املوضوعات اليت يشملها االختبار واملستويات  - د
املراد قياسها، وعدد األسئلة يف كل مستوى معريف والوزن النسيب لكل موضوع والعدد اإلمجايل 

 من قانون النسب املئوية السابقة وهو: لألسئلة. واستخدم لذلك القانون التايل املشتق

 

 

                                                 

م(، "أثر استخدام التعليم التعاوين يف تدريس العلوم على تنمية القدرات العقلية العليا لدى طالبات 5111الرحيلي، مرمي أمحد ) 515
 املدينة املنورة -فرع جامعة امللك عبدالعزيز   –الصف الثالث متوسط "، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية 

 عدد األسئلة اإلجمالي xالنسبة المئوية لمستوى الهدف المعرفي  
  

عدد األسئلة لكل مستوى 
 معرفي

= 

 الوزن النسبي للموضوع  xلمعرفي المستوى جميع األسئلة في ا
  

موضوع  للعدد األسئلة لكل مستوى 
 مستوىكلمعرفي

= 
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 ( المواصفات لالختبار التحصيلي 6-1جدول )

 المحتوى
النسبة المئوية  المستويات المعرفية

 المجموع مستويات عليا التطبيق الفهم التذكر للمحتوى
 %02 1 5 5 5 5 دراسة احلرارة والطاقة احلرارية 

 %02 3 1 5 5 5 احلرارة
 %52 3 5 5 5 5 احملركات والثالجات
 %02 3 5 5 5 5 املوجات

 %51 3 1 5 5 5 موجات الصوت
 %51 3 5 5 5 5 الضوء

 %522 %522 %02 %01 %12 %01 المجموع

 يتضح من اجلدول السابق املواصفات الشاملة لإلختبار التحصيل، ويتضمن موضوعات 
 االختبار واملستويات املعرفية اليت يقيسها والنسبة املئوية هلا.

عرض االختبار على جمموعة من أعضاء معلمي مادة العلوم يف املدرسة واملشرف الرتبوي يف 
منطقة الرياض، كما مت حتكيمه من قبل بعض املختصني  املدارس وقسم العلوم يف إدارة التعليم يف

 األكادمييني يف جمال أساليب تدريس العلوم والقياس والتقومي.
 :االختبار تعليمات صياغة -6

 التحصيلي، االختبار كراسة يف األوىل الصفحة يف ووضعها االختبار تعليمات صياغة مت
 .توضيحي مثال ذكر مع اإلجابة وطريقة لإلجابة خمتصرا   وصفا   وتضمنت

  :الدرجات تقدير نظام تحديد -7
  .فقرة لكل واحدة درجة وهو املواصفات، جدول على بناء تلميذ لكل الدرجات تقدير مت

 :استطالعية عينة على االختبار تجريب -8
 عددين متوسط وبلغ الثا الصف تالميذ من جمموعة على االستطالعية التجربة إجراء مت
 بثبات تتعلق بيانات على للحصول وذلك الدراسة، لعينة األصلي تمعجملا من تلميذا  11 الطالب
 .االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز ومعامل الصعوبة معامل وقياس وصدقه، االختبار
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 التعديالت بعدإجراء وذلك( 4رقم امللحق) التحصيلي االختبار تطبيق مت :االختبار تطبيق -9
 .االختبار وثبات بصدق املتعلقة واحلسابات احملكمني، آراء خالل من املناسبة

 : االختبار من الهدف تحديد -11
التعليم اإللكرتوين باستخدام األجهزة الرقمية يف التحصيل العلمي  أثرملعرفة  االختبار من اهلدف

قياس التحصيل الدراسي يف  لتالميذ الصف الثاين متوسط واجتاهاهتم حنو مادة العلوم، من خالل
 –املستويات العليا )التحليل –تطبيق  –فهم  –املستويات املعرفية حسب تصنيف بلوم )تذكر 

 التقومي(( لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط  يف مادة العلوم. -الرتكيب
 :االختبار أبعاد -11

 الجملا يف املتضمنة للقدرات "بلوم" وضعه الذي بالتصنيف االختبار أبعاد حتديد يف الباحث التزم
 مت وقد ،التقومي( -الرتكيب –املستويات العليا )التحليل التطبيق، االستيعاب، التذكر، : وهي املعريف،
 (.3)ملحق رقم  بلوم صنيفت وفق املعريف احملتوى حتليل
 تحليل محتوى المادة العلمية:  -12

احلقائق واملفاهيم والتعميمات واملهارات ُحلل احملتوى تبعا  لبنية املعرفة هبدف التوصل إىل أهم 
 العملية املتضمنة احملتوى الدراسي الذي أختري يف مقرر العلوم للصف الثاين متوسط.

 االختبار: مفردات صياغة -13
 املتصلة املصادر من مبجموعة باالستعانة االختبار مفردات صيغت السابقة املواصفات ضوء يف

 .جملالا هذا يف الباحث خربة إىل إضافة التحصيل، اختبار بتصميم
 : االختبار مفردات نوع تحديد

ا ومه االختبار، إعداد يف االستخدامه املوضوعية االختبارات أشكال منني نوع الباحث اختار
ذلك ألن هذين النوعني من و  وحتديد االجابة الصحيحة أو اخلاطئة. متعدد، من االختيار

 القدرة وهلا التعلم، من متعددة مستويات تقيس أن ميكن حيث متعددة، ميزات امهلاالختبارات 
 .515موضوعيتها إىل إضافة جيد، بشكل احملتوى متثيل على
 

                                                 
 م5115اخلليج،  لدول العريب مكتب الرتبية :الرياض .الرتبوي للتقومي مرجعي إطار مبارك،  هيمالدوسري،إبرا 515
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 إعداد جدول المواصفات لإلختبار التحصيلي وفقاً للخطوات التالية: -14
حتديد الوزن النسيب لكل موضوع دراسي على أساس الوقت املستغرق يف تدريسه ألنه املؤشر الذي  . أ

 ،باستخدام معادلة النسبة املئوية التالية:513على أمهية املوضوعيدل 
 

 الوزن النسيب ألي موضوع    =
 

النسبية حتديد النسب املئوية األنسب لقياس املهارات املعرفية حسب تصنيف بلوم حسب األوزان  . ب
 ( النسب املئوية ألسئلة االختبار يف املستويات املعرفية:3-3. ويوضح اجلدول )513اليت اقرتحها

 ( النسب المئوية ألسئلة االختبار التحصيلي في المستويات المعرفية4-1جدول )
 النسبة المئوية المستوى المعرفي

 %51 التذكر
 %31 الفهم
 %51 التطبيق

 %51 املستويات العليا
 %511 اجملموع

 حتديد عدد أسئلة االختبار التحصيلي واستخدمت املعادلة التالية لتحديد عدد األسئلة 
  :511يف كل مستوى معريف

 
  

                                                 
، فاعلية املختربات  احملوسبة يف التحصيل وتنمية بعض املهارات العملية ملقرر الفيزياء لدى 5151اجلهين، فاطمة بنت مبرييك،  513

 .73جامعة طيبة، ص -ريبية(، كلية الرتبيةدراسة جت -طالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة
 زيتون، عايش، مرجع سابق. 513
م(، "أثر استخدام التعليم التعاوين يف تدريس العلوم على تنمية القدرات العقلية العليا لدى طالبات 5111الرحيلي، مرمي أمحد ) 511

 املدينة املنورة -فرع جامعة امللك عبدالعزيز   –الصف الثالث متوسط "، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية 

 الوقت املستغرق يف تدريس املوضع

 الوقت املستغرق يف تدريس مجيع املواضيع

x 511% 

 عدد األسئلة اإلجمالي xالنسبة المئوية لمستوى الهدف المعرفي  
  

 = عدد األسئلة لكل مستوى معرفي
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 (:1-3)املستويات املعرفية  كما هو موضح يف اجلدولمت توزيع أسئلة االختبار التحصيلي على 
 ( النسب املئوية ألسئلة االختبار التحصيلي يف املستويات املعرفية1-3جدول )

 عدد األسئلة املستوى املعريف
 2 التذكر
 7 الفهم
 2 التطبيق

 3 املستويات العليا
 53 اجملموع

املوضوعات اليت يشملها االختبار واملستويات أعد جدول املواصفات لإلختبار من خالل حتديد  . ج
املراد قياسها، وعدد األسئلة يف كل مستوى معريف والوزن النسيب لكل موضوع والعدد اإلمجايل 

 لألسئلة. واستخدم لذلك القانون التايل املشتق من قانون النسب املئوية السابقة وهو:

 

 ( المواصفات لالختبار التحصيلي 6-1جدول )

 المحتوى
النسبة المئوية  المستويات المعرفية

 المجموع مستويات عليا التطبيق الفهم التذكر للمحتوى
 %02 1 5 5 5 5 دراسة احلرارة والطاقة احلرارية 

 %02 3 1 5 5 5 احلرارة
 %52 3 5 5 5 5 احملركات والثالجات
 %02 3 5 5 5 5 املوجات

 %51 3 1 5 5 5 موجات الصوت
 %51 3 5 5 5 5 الضوء

 %522 %522 %02 %01 %12 %01 المجموع

يتضح من اجلدول السابق املواصفات الشاملة لإلختبار التحصيل، ويتضمن موضوعات االختبار 
 املعرفية اليت يقيسها والنسبة املئوية هلا.واملستويات 

 النسبي للموضوعالوزن   xلمعرفي المستوى جميع األسئلة في ا
  

موضوع  للعدد األسئلة لكل مستوى 
 مستوىكلمعرفي

= 
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عرض االختبار على جمموعة من أعضاء معلمي مادة العلوم يف املدرسة واملشرف الرتبوي يف 
املدارس وقسم العلوم يف إدارة التعليم يف منطقة الرياض، كما مت حتكيمه من قبل بعض املختصني 

 والقياس والتقومي.األكادمييني يف جمال أساليب تدريس العلوم 
 :االختبار تعليمات صياغة

 التحصيلي، االختبار كراسة يف األوىل الصفحة يف ووضعها االختبار تعليمات صياغة مت
 .توضيحي مثال ذكر مع اإلجابة وطريقة لإلجابة خمتصرا   وصفا   وتضمنت

  :الدرجات تقدير نظام تحديد
 .فقرة لكل واحدة درجة وهو املواصفات، جدول على بناء تلميذ لكل الدرجات تقدير مت

 :استطالعية عينة على االختبار تجريب
 عددين متوسط وبلغ الثا الصف تالميذ من جمموعة على االستطالعية التجربة إجراء مت       
 بثبات تتعلق بيانات على للحصول وذلك الدراسة، لعينة األصلي تمعجملا من تلميذا  11 الطالب
 .االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز ومعامل الصعوبة معامل وقياس وصدقه، االختبار

 :االختبار تطبيق
 من املناسبة التعديالت بعدإجراء وذلك( 4رقم امللحق) التحصيلي االختبار تطبيق مت       
 .االختبار وثبات بصدق املتعلقة واحلسابات احملكمني، آراء خالل

 
 العام لعينة البحث:(  مستوى التحصيل الدراسي 1-4)

قام الباحث بالرجوع إىل كشوفات التالميذ يف السنة السابقة )األول املتوسط( لالطالع على        
إلختالف التجانس بني اجملموعتني التجريبية  وذلك إلجراء اختبار ليفنيف مادة العلوم،درجات التالميذ 

 ( نتائج االختبار.5-3والضابطة، ويوضح اجلدول )
 إلختالف التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة. ( اختبار ليفن0-1)جدول 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة "ت" قيمة "ف"
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.143 8.16 51 الضابطة
 غري دال 1.33 32 0.59172 1.53538

 59417 7996 01 التجريبية
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وهذا  1.11وهي غري دالة إحصائيا  عند مستوى  1.53538ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة ف=

يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا  يف مستوى التحصيل الدراسي ملادة العلوم لتالميذ اجملموعتني 
 وبالتايل جتانس اجملموعتني.  

 
 :الدراسي المحتوى تحديد(1-1)
الوحدة السادسة من كتاب العلوم للصف الثاين املتوسط للفصل  الدراسي الثاين بعنوان "  اختيار مت

الطاقة احلرارية واملوجات" واليت اشتملت على فصلني: األول بعنوان " الطاقة احلرارية" والثاين بعنوان " 
لطريقة املقرتحة يف قرتح الباحث عمل حقيبة علوم إلكرتونية ودروس عملية ل، وأاملوجات والصوت والضوء

باإلضافة إىل بقية املبين على التقنيات التعليمية احلديثة م اإللكرتوين يف املختربات املدرسية يالتعل
 اإلجراءات اخلاصة هبذا الفصل :

 E-science Bagأوالً : حقيبة العلوم اإللكترونية  
 تتكون حقيبة العلوم اإللكرتونية من التايل :

 الت علمية .روابط لكتب علمية وجم .1
 (.8روابط ملواقع علمية )ملحق  .2
 ( .2روابط ملقاطع فيديو ختدم منهج العلوم املدرسي )ملحق  .3
 رابط العبيكان كتاب العلوم للصف الثاين املتوسط) الفصل الثاين ( .  .4
رابط العبيكان وهو عبارة عن كراس للتجارب العملية للصف الثاين املتوسط )الفصل الثاين  .5

.) 
 (.55التجارب العلمية اإلثرائية ) من إعداد الباحث ملحق  جمموعة من .6
 (.5دروس عملية لتعلم العلوم يف املختربات الرقمية )امللحق رقم .7
 ( .5أسئلة مراجعة الوحدة املقرر تعلمها ) امللحق رقم  .8
 استبانة االجتاه وامليول حنو التعلم هبذه الطريقة ) من إعداد الباحث (. .9

 س املقررة ) تصوير الباحث ( . صور ثابتة ختدم الدرو  .11
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  منوذج اختبار ) أسئلة موضوعية ( ) من إعداد الباحث (. .11

 ثانيا : الدروس العملية:
 :  مالحظة

 . يتعلم الطالب عن طريق أجهزة االتصال فقط، مبعزل عن الكتب واألوراق، وتوفر األجهزة املخربية
 لة للحرارة  : المواد الموصلة والمواد العاز  موضوع الدرس العملي

  ) أوراق العمل إلكرتونية مت ارساهلا إىل جوالت الطالب قبل بدء الدرس العملي (
 األدوات :

سخان حراري ـــ عدة مقاييس حرارية )رقمية ، زئبقية ( ـــ كؤوس من مواد خمتلفة )بوليسرتين، 
مل، خمبار 111زجاج، بالستيك، ورق( ـــ أغطية لألكواب، ساعة إيقاف، قفازات حرارية، كأس مدرج 

 مل . 511مدرج 
 
 : سؤال من واقع الحياة 

املشروبات الساخنة ؟ هل هي أكواب من الزجاج ، ــ ما أنواع األكواب اليت تستخدمها لشرب 
 أم أكواب من البوليسرتين ، أم أكواب من الورق ، أم أكواب من البالستيك؟

ــ ستقارن يف هذا االستقصاء بني مقدرة األكواب املختلفة على التقليل من نقل الطاقة احلرارية ، 
 وحتدد أيها أفضل يف حفظه للمشروب ساخنا  ؟

 تكوين فرضية  : 
توقع مدى تغري درجة حرارة السائل الساخن عند وضعه يف أكواب من مواد خمتلفة خالل فرتة 

 . من الزمن
 : اختبار الفرضية 

 يقسم الطالب لعدة جمموعات مع كل جمموعة األدوات الالزمة إلجراء التجربة . .1
 مل من املاء حىت الغليان . 111يسخن الطالب  .2
ات متساوية يف كؤوس كل جمموعة ، ونغطي كل كأس يسكب الطالب املاء الساخن بكمي .3

 بغطاء عازل وبه ثقب إلدخال مقياس احلرارة ) كن حذر تسلم ( .
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 يتم قياس درجة احلرارة كل دقيقة وملدة عشر دقائق .  .4
 ( : 3-3يتم تسجيل النتائج يف اجلدول ) .5

 ( نتائج التجربة1-1جدول )
 زجاج بالستيك ورق بوليسترين درجة الحرارة

     البداية
5     
0     
1     
4     
1     
6     
7     
8     
9     

52     
 : تحليل البيانات 

 ــــ ختتلف البيانات اعتمادا  على فرضية الطالب .     
 ــــ تتفق األشكال البيانية مع البيانات يف اجلدول .     
 ــــ تظهر منحنيات أقل احندارا  يف الكؤوس األقل حرارة .     
 : الشكل البياني 

 منحىن درجة حرارة املاء يف الكؤوس املختلفة 
    ........................................................... 

 : االستنتاج 
 .  احلرارة من الكؤوس األخرىالكأس املصنوعة من البوليسرتين ) الفلني الرغوي ( أفضل يف عزل 
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 :م اإللكتروني في المختبرات المدرسية يثالثاً : الطريقة المقترحة في التعل
  : يطلب من الطالب احضار جهاز اتصال فقط ، وعدم احضار الكتب والدفاتر مالحظة

 واألقالم يف هذا الدرس العملي .
  : التهيئة للدرس العملي 

 إىل مخس جمموعات . ) اجملموعة التجريبية ( يُقسم طالب الفصل .1
 يرأس كل جمموعة من الطالب منسق واحد فقط . .2
يستقبل كل طالب املعلومات اخلاصة بالدرس العملي عن طريق جهاز االتصال الذكي  .3

 اخلاص به . 
األدوات اخلاصة بالتجربة لكل برنامج املعامل االفرتاضي و جيهز حمضر املخترب أو املعلم  .4

 . جمموعة
يبدأ الطالب باإلجراءات العملية للتجربة وتدون االجابات واملالحظات اخلاصة لكل خطوة  .5

من خطوات التجربة يف جهاز االتصال بعد التشاور مع أفراد جمموعته واملنسق اخلاص 
 باجملموعة .

سق يستنتج الطالب النتائج اخلاصة بالتجربة العملية ، ويناقش املعلم نتائج التجربة مع  املن .6
 اخلاص لكل جمموعة. 

يكتب الطالب وحيفظ املعلومات والنتائج اليت توصل إليها من خالل اخلطوات اليت قام هبا  .7
 يف التجربة يف جهاز االتصال اخلاص به . 

لمعلم .يقرأ املعلم ل الربيد اإللكرتوينيُرسل الطالب النتائج اخلاصة بالتجربة إلكرتونيا  إىل  .8
رسال هلم مع كتابة الدرجة اليت استحقها الطالب على تفاعله مع رسائل طالبه مث يُعيد اإل

   الدرس العملي والنتائج اليت وصل إليها.

 :كالتايل االختبار وثبات صدق حسابسيتم  : االختبار وثبات صدق(1-6)
 :بواسطة االختبار صدق حساب سيتم   :االختبار دقص -أ

 :الظاهري الصدق -
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 يف املتخصصني احملكمني من جمموعة على األولية صورته يف االختبار عرض مت فقد
 إجراء مت وقد الرتبويني، واملشرفني املعلمني من وجمموعة والتقومي، والقياس التدريس وطرق املناهج

إجراء  مت وقد  (،1 رقم ملحق) التحصيلي االختبار حتكيم منوذج وفق وذلك املناسبة التعديالت
 .نيماحملك بعض آراء على ءبنا تعديل وحذف بعض األسئلة 

 (:االختبار بنودل الداخلي االتساق) البنائي الصدق -
 كل درجة بني االرتباط معامل حساب تمسي استطالعية عينة على االختبار تطبيق بعد

 صدق حلساب بريسون ارتباط معامل باستخدام االختبار  درجات وجممل األسئلة من سؤال
 .االختبار لبنود الداخلي االتساق

 ألفا معامل حساب طريق عن التحصيلي االختبار مقياس ثبات حساب مت :االختبار باتث -ب
 .كرونباخ

 .والتمييز الصعوبة معامالت حتديد  -ج
 :البحث تطبيق خطوات(1-7)

 :التالية اخلطوات باتباع الباحثلتطبيق خطوات البجث قام 
من املرحلة املتوسطة )الثاين متوسط(  فصلني دراسيني من فصول مدرسة الرواد اختيار مت -5

 إلجراءالبحث.
 من جمموعتني احدامها جتريبية واالخرى ضابطة، واهلدف على عشوائيا  التالميذ  توزيع مت -5

 املعاجلة حددت مث اجملموعتني، بني التكافؤ اإلحصائي العشوائي هو حتقيق التوزيع
 . جمموعة لكل الالزمة

 طريقة التقليدية كما يأيت:اجملموعة الضابطة بالمت تدريس  -3
 التمهيد ملواضيع الدروس. -
 شرح الدروس واألفكار األساسية. -
 توضيح أدوات جتربة الدروس بالطريقة التقليدية املعتادة يف خمترب العلوم العادي. -
 استخراج نتائج التجربة بالطريقة التقليدية وتسجيلها يف سجل املالحظات. -
 .كتابة املخلص -
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 ( إجراء التجربة وتسجيل البيانات بالطريقة التقليدية0-1)شكل 
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 ( إجراء التجربة وتسجيل البيانات بالطريقة التقليدية1-1شكل )

 

وبرنامج املعامل االفرتاضية اجملموعة التجريبية باستخدام أجهزة احلاسوب احملمولة  درست  -3
 واألجهزة اللوحية، واخللوية الذكية كما يأيت:  

 التمهيد ملواضيع الدروس. -
 توضيح الربنامج الذي استخدم لتطبيق التجربة. -
واألجهزة  ،وبرنامج املعامل االفرتاضية،إجراء التجربة باستخدام أجهزة احلاسوب احملمولة  -

 :كما يأيت  ،اللوحية، واخللوية الذكية
 أو إرساهلا عن طريق  اإللكرتوين التلميذ بريد إىل اصة بالتجربة املختربيةاملعلم البيانات اخل يرسل

 فقط.رابط إلكرتوين إىل الواتس أب اخلاص باجملموعة التجريبية 
 املعامل االفرتاضي والتطبيق الفعلي يف خمترب املدرسة .إجراء التجربة باستخدام برنامج  التلميذ ستطيعي 
 ربيد اإللكرتوين.من خالل ال علمإرساهلا للممث النتائج على األجهزة التلميذ زن خي 
 . يتحقق املعلم من صحة النتائج املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين أو عرب الواتس أب 
 .يرصد املعلم درجة املشاركة املستحقة لكل تلميذ شارك يف أداء التجربة املختربية 
 املختربية إل التالميذ عرب الربيد اإللكرتوين أو الواتس أب اخلاص  يرسل املعلم درجات املشاركة يف التجربة

 بالتلميذ.
أحد عدد من تالميذ اجملموعة التجريبية أثناء إجراء  (1-3،)(3-3) يالحظ يف الشكلني التاليني -

                                               . التجارب العملية باستخدام أجهزة االتصال الذكية
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 ) اجملموعة التجريبية (                                                     إجراء التجربة وتسجيل البيانات باستخدام األجهزة الذكية (1-3، )(3-3شكل )

االختبار  مت تطبيقوالذي استمر ملدة تسعة أسابيع   للمجموعتني العلمي احملتوى تدريس من االنتهاء بعد
 العلوم على اجملموعتني.مادة  حنو االجتاه ومقياسالتحصيلي 

 :اإلحصائية المعالجة( 1-7)
 :التالية املعامالت استخدام مت
 املعيارية إلجابات أفراد العينة. واالحنرافات احلسابية واملتوسطات التكرارات والنسب املئوية .5
 .االختبار واالستبانة لبنود الداخلي االتساق صدق حلساب بريسون ارتباط معامل. 5      
 . التحصيلي واالستبانة االختبار ثبات لقياس ألفاكرونباخ معامل.3      
 .االختبار واالستبانة لبنود والتمييز الصعوبة معامل حسابات .3
 ذات الداللة الفروقات وجود مدى لدراسة(One-Way-ANOVA )  األحادي التباين حتليل .1

 .واالجتاه التحصيل متغريي على بناء الدراسة جمموعات بني اإلحصائية
 األمهية النسبية واليت مت حتديدها وفقا  للمقياس التايل: .2

 
 =     األمهية النسبية

 
               5.33=                                 =    األمهية النسبية 
 

 ( مستويات اإلجابة لمقياس ليكرت الخماسي7-1جدول )
 الوسط احلسايب املستوى

 فأقل 5.33 منخفض
 3.22إىل  5.33أكثر من  متوسط
 3.22أكثر من  مرتفع
 



 احلد األدىن للبديل –احلد األعلى للبديل 

 عدد املستويات
1 - 5 

3 
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 الرابع الفصل محتويات
 

 وتفسيرها ومناقشتها وتحليلها البحث نتائج

 المقدمة -

 عينة الدراسةالمؤشرات اإلحصائية الوصفة األولية إلجابات  -

 اختبار فرضيات الدراسة -

o الفرضية األولى. 

o .الفرضية الثانية 
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 المقدمة:
يتنــاول هــذا الفصــل نتــائج التحليــل اإلحصــائي  للمقــاييس اإلحصــائية الوصــفية األوليــة كالوســط  

ضـمن البعـد الواحـد ألبعـاد املقـاييس  البحـثاحلسايب واالحنـراف املعيـاري والرتبـة واألمهيـة النسـبية ملتغـريات 
، البحـــــثالرئيســـــية الـــــيت مت تصـــــميمها وصـــــياغتها يف أســـــئلة االســـــتبانة، إضـــــافة لنتـــــائج اختبـــــار فرضـــــيات 

للفـرق بـني متوسـط  tواالستدالالت اإلحصائية اخلاصة بكل منهـا باسـتخدام الطـرق اإلحصـائية كاختبـار 
عـدد حلسـاب التـأتري املباشـر للمتغـريات املسـتقلة يف األمنـوذج حتليل االحندار البسـيط واملتعينتني مستقلتني و 

املقرتح على املتغـريات التابعـة لـه حسـب كـل فرضـية مـن الفرضـيات ذات الصـلة بـذلك. ولغـرض التسلسـل 
 يف عرض النتائج اليت توصل إليها الباحث.

 
 المؤشرات اإلحصائية الوصفة األولية إلجابات عينة الدراسة:

 الجزء األول: 
من أجهزة حاسوب وحواسيب لوحية وهواتف  التالميذيتعلق هذا اجلزء من االستبانة مبا ميتلكه 

 ذكية، ومدى استخدامهم للتقنيات احلديثة مثل الربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي.
 

 ( إجابات الجزء األول من االستبانة5-4جدول )

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 اإلجابة

النسبة  ال المئويةالنسبة  نعم
 المئوية

 %54 7 %86 41 ؟ هل متتلك جهاز حاسب آيل شخصي 5
 %06 51 %74 17 ؟  هل متتلك هاتف ذكي 0
 %44 00 %16 08 ؟ هل متتلك جهاز لوحي 1
 %14 57 %66 11 ؟ هل لديك بريد إلكرتوين 4
 %08 54 %70 16 ؟ك حساب على مواقع التواصل االجتماعيديهل ل 1
ترغب بان يرسل إليك املعلم الواجبات عرب األجهزة الرقمية هل  6

 ؟ واإلنرتنت
42 82% 52 02% 
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86% 

14% 

 هل تمتلك جهاز حاسب آلي شخصي ؟

 ال

 نعم

 أجهزة الحاسب اآللي الشخصية: -1
 الذين ميتلكون حواسيب شخصية، او حواسيب حممولة.  تالميذ( نسبة ال5-3ميثل الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 (5-4شكل )

 

الذين ميتلكون جهاز حاسب آيل أو حاسب  التالميذائي إىل أن صحإلأشارت نتيجة التحليل ا
مقابل  التالميذ% من 82ميثلون عينة الدراسة، بنسبة تصل إىل  تلميذ11من أصل  تلميذا   33حممول 
 % ال ميلكون حواسيب.53
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 الهواتف الذكية:  -2

 الذين ميتلكون اهلواتف الذكية. التالميذ( نسبة 5-3ميثل الشكل )

 

 
 
 

 (0-4شكل )
 

من  تلميذا   37الذين ميتلكون هواتف ذكية  تالميذائي إىل أن الصحإلالتحليل اأشارت نتيجة 
% ال ميلكون 53مقابل  تالميذ% من ال73ميثلون عينة الدراسة، بنسبة تصل إىل  تلميذ 11أصل 

 حواسيب.

74% 

26% 

 هل تمتلك هاتف ذكي ؟

 ال

 نعم
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 ( PC-Tabletحهاز لوحي ) -3

 جهاز حاسب لوحي.الذين ميتلكون  تالميذ( نسبة ال3-3ميثل الشكل )

 

 
 (1-4شكل )                                  

 32 جهاز حاسب لوحيالذين ميتلكون  التالميذأشارت نتيجة التحليل االحضائي إىل أن 
% ال 58مقابل  تالميذ% من ال75ميثلون عينة الدراسة، بنسبة تصل إىل  تلميذ 11من أصل تلميذا  
 .جهاز حاسب لوحيميلكون 

72% 

28% 

 هل تمتلك جهاز لوحي؟

 ال

 نعم
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 البريد االلكتروني: -4

 .الذين لديهم بريد إلكرتوين التالميذ( نسبة 3-3ميثل الشكل )

 

 
 

 (4-4كل )ش                                  

من  تلميذا   35الذين لديهم بريد إلكرتوين  التالميذائي إىل أن صحأشارت نتيجة التحليل اإل
% لديهم بريد 58مقابل  التالميذ% من 85ميثلون عينة الدراسة، بنسبة تصل إىل  تلميذ 11أصل 

 إلكرتوين.

 

82% 

18% 

 هل لديك بريد إلكتروني؟

 ال

 نعم
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 مواقع التواصل اإلجتماعي: -5

 .الذين لديهم حساب على مواقع التواصل االجتماعي التالميذ( نسبة 1-3ميثل الشكل )

 
 

 (1-4شكل )

الذين لديهم حساب على أحد مواقع التواصل  تالميذائي إىل أن الصحأشارت نتيجة التحليل اإل
% من 75ميثلون عينة الدراسة، بنسبة تصل إىل  تلميذ 11من أصل  تلميذا   32االجتماعي 

 % ال ميلكون حواسيب.58مقابل  التالميذ

72% 

28% 

هل لديك حساب على مواقع التواصل 
 االجتماعي ؟

 ال

 نعم
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 نترنت.عبر البريد اإللكتروني واإل التالميذإرسال الواجبات إلى  -6

بأن يرسل اليهم املعلم الواجبات عرب الذين لديهم رغبة  التالميذ( نسبة 2-3ميثل الشكل )
 واإلنرتنت. األجهزة الرقمية

 

 
 

 (6-4شكل )
الذين يرغبون بأن يرسل اليهم املعلم الواجبات  لتالميذائي إىل أن اصحأشارت نتيجة التحليل اإل
% ال يرغبون 58مقابل  التالميذ% من 85، بنسبة تصل إىل تلميذا   35عرب األجهزة الرقمية واإلنرتنت 

 بأن يرسل اليهم املعلم الواجبات عرب األجهزة الرقمية واإلنرتنت.

82% 

18% 

هل ترغب بان يرسل إليك المعلم الواجبات عبر 
 األجهزة الرقمية واإلنترنت؟

 ال

 نعم
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 اختبار الفرضيات:

القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية  االختبار وإجراء البحث، تطبيق من االنتهاء بعد 
 .البحث بفروض النتائج اخلاصة حتليل مت ،استخدام التقنيات التعليمية احلديثة حنو  االجتاهات ومقياس

 الفرضية األولى: 
 تنص هذه الفرضية على:

يف التطبيق البعدي التجريبية  ةاجملموع تالميذ داللة إحصائية بني متوسطي درجات وفرق ذ يوجد
 لالختبار التحصيلي الذين يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة وتالميذ اجملموعة الضابطة الذين

  ال يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة لصاحل اجملموعة التجريبية.
 (51انظر درجات االختبار القبلي والبعدي ملحق)

 جمموعات الدراسة: بني املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات 5-3 ) اجلدول ويوضح
 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات 0-4 ) الجدول

 العدد المجموعة
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 1.3076 7970 1.4634 7969 01 الضابطة

 0.9493 9924 1.6019 7945 01 التجريبية

 اليتيف االختبار القبلي  التجريبية للمجموعة احلسايب املتوسط ن( أ5-3) اجلدول من ويتضح
( يف االختبار 1.6019(، واالحنراف املعياري )7.35التعليم اإللكرتوين يساوي ) باستخدام درست

( يف االختبار البعدي وذلك 0.9493( واالحنراف املعياري )2.13) احلسايب املتوسط بلغالقبلي، بينما 
 دام التقنيات التعليمية احلديثة يف خمتربات العلوم.بعد الدراسة باستخ

( 7.22اليت درست بالطريقة التقليدية ) الضابطة للمجموعةبينما كان املتوسط احلسايب 
( واالحنراف املعياري 7.75) احلسايب املتوسط بلغ( يف االختبار القبلي، و 1.4634واالحنراف املعياري )

 التباين حساب مت اإلحصائية الفروق داللة من وللتأكددي. ( بعد تطبيق االختبار البع1.3076)
 (.3-3) اجلدول يف كما( One-Way-Anova) األحادي
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 موعاتلمجا بين للتحصيل األحادي التباين تحليل( 1-4) جدول

مجموع  المصدر
 المربعات

درجة 
 التحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

حجم 
 األثر

 القرار

     5.7833 5 5.7833 اجملموعات بني
 الرفض  1.573 1.1531 8.5155 1.25512 32 31.3351 جملموعاتداخل ا

  11      

 ( ما يلي 3-3) اجلدول من يتضح

داللة  مستوى عند ةإحصائيوهذه القيمة ذات داللة   8.5155 تساوي  ف قيمة نإ -1
( بني متوسطات درجات التالميذ للمجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار 1.11)

 . 0.05وهي أصغر من  sig=0.0145البعدي، حيث أن مستوى الداللة 
يف خمتربات علوم املرحلة التقنيات التعليمية احلديثة  استخدامإن حجم التأثري للمعاجلة التجريبية )  -2

(. وهذه القيمة تشري إىل وجود أثر مرتقع 1.573اجملموعتني التجريبية والضابطة يساوي )( بني املتوسطة
 مقارنة بالطريقة التقليدية.التقنيات التعليمية احلديثة  الستخدام

التقنيات   تستخدمليت اااجملموعتني التجريبية ) بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على يدل وهذا
يف خمتربات الطريقة التقليدية  تستخدمليت اا( واجملموعة الضابطة )علومالتربات يف خمالتعليمية احلديثة 

 يتم وبذلك صحيحة، غري األوىل فالفرضية هذا وعلى ،البعدي االختبار يف الدرجات متوسط يف( علومال
 وتقبل الفرضية البديلة واليت تنص على: .رفضها

يف خمتربات علوم املرحلة املتوسطة التقنيات التعليمية احلديثة  داللة إحصائية عند استخدام ووجد فرق ذي"
 ".التقنيات التعليمية احلديثة يف مادة العلوم مقارنة بفصول ال تستخدم  التالميذعلى مستوى حتصيل 

التقنيات التعليمية  ولذلك يرى الباحث أن هذه النتيجة اليت تبني وجود أثر مرتفع الستخدام
املختربات واجراء التجارب هي متوقعة ألن التجارب يتم تبسيطها وجتزئتها ومتثيلها افرتاضيا، يف احلديثة 

مما يسهل على التلميذ فهمها و استيعاهبا وتذكرها. بينما يف اجراء التجارب باستخدام املخترب التقليدي 
يعاهبا أمرا  صعبا  على ال يستطيع التلميذ اإلملام بالتجارب على الوجه املطلوب مما جيعل فهمها واست

 التلميذ.
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 دراسة(، و  ,Walker & Zeidler 5113) والكر وزدلر دراسة مع النتيجة هذه وتتفق  
( 5112)الشايع  دراسة، و م(5111دراسة حممد ) ، Akcay, et, al, 2003)أكاي وآخرون )
 نتائجال تتفق ال حني يف(، 5155(، ودراسة )شيان، 5118(، ودراسة الل )5117ودراسة األمحدي )
 (.  5111( ودراسة الزامل )Atar, 2002(،  ودراسة)Dantley, 1999مع دراسة دانتلي )
 الفرضية الثانية: 

 تنص هذه الفرضية على:
بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية

 حنو مادة العلوم لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية . يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه
الذين درسوا باستخدام الطريقة  -اجملموعة الضابطة تالميذ( اجتاهات 3-3ويوضح اجلدول رقم )

 التقليدية.
 ( إجابات المجموعة الضابطة4-4جدول )

 

 م
 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة

غير  محايد أوافق 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية
النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة%

استخدام أجهزة املختربات الرقمية يف  5
 مرتفع 1.118 4 1 16 12 28 44 م العلوم يشعرين بالرضايتعل

بدال استخدام املختربات الرقمية أفضل  0
 متوسط1.121 3556 8 4 32 36 21 املختربات التقليديةمن 

استخدام املختربات الرقمية ال يعتمد  1
 مرتفع 0.702 3592 1 1 28 52 21 )معكوسة( احلديثة التقنية على

نرتنت يف إجراء األنشطة إلاستخدام ا 4
 مرتفع 0.866 358 1 4 36 36 24 لوقتتوفر االعلمية ملادة العلوم 

فز اإللكرتونية حيُ  الدروساستخدام  1
 متوسط 0.988 3532 4 12 44 28 12 العملية التعليمية

يزيد من استخدام املختربات الرقمية  6
 متوسط 0.638 3564 1 4 32 61 4 لعلوم ا ميتعلدافعييت ل

استخدام املختربات الرقمية يكتفي  7
 متوسط 0.759 3518 1 21 56 21 4 باجلزء النظري عند تدريس العلوم

 ساهم يفاإللكرتوين يُ م ياستخدام التعل 8
 مرتفع 0.69 3568 1 4 32 56 8 جذب االنتباه 
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ثقة مينحين  استخدام املختربات الرقمية  9
 مرتفع 0.816 4 1 4 21 48 28 بالنفسأكرب 

 يطور استخدام املختربات الرقمية 52
 مرتفع 0.79 3596 1 1 32 41 28 العملية التعليمية ملادة العلوم

م اإللكرتوين جمهد ياستخدام التعل 55
 متوسط 0.707 352 1 12 61 24 4 للمعلم واملتعلم

بصور ين استخدام اجملهر الرقمي يزود 50
 مرتفع 0.957 4 1 12 8 48 32 واضحةو دقيقة 

توجه يقوي استخدام املختربات الرقمية  51
 مرتفع 0.889 3596 1 4 28 36 32 املتعلم حنو العمل املخربي

 يزيد التقنيات التعليمية استخدام 54
 مرتفع 0.889 3596 1 8 16 48 28 التعليم اإللكرتوين حنو دافعييت

يساعدين  اإللكرتوين التعليم استخدام 51
 مرتفع 1.108 3568 4 12 21 41 24  على الرتكيز بشكل أفضل

 فهما   يوفر التقنيات التعليمية استخدام 56
 مرتفع 1.052 3576 4 8 21 44 24 املعلم يقوله ملا أفضل

 يوفر التقنيات التعليمية استخدام 57
 مرتفع 1.143 3584 1 21 12 32 36 املعلم يقوله ملا أفضل استيعاباُ 

ينمي  التقنيات التعليمية استخدام 58
 مرتفع 0.866 4 1 4 24 41 32 التالميذ بني العمل اجلماعي

 املزيد خيلق التقنيات التعليمية استخدام 59
 مرتفع 1.06 3596 1 12 21 28 41 الطالب واملعلم بني التفاعل من

 أكثر استخدام التقنيات التعليمية 02
 مرتفع 0.85 3584 1 4 32 41 24 التقليدي التعليم من سهولة

 التعليم من متعة أكثر اإللكرتوين التعليم 05
 متوسط 0.81 3564 1 8 32 48 12 التقليدي

  298810 1977 المتوسط الحسابي العام

 
وحصلت فقرة "استخدام أجهزة املختربات الرقمية يف تعلم العلوم يشعرين بالرضا" على موافقة 

نتيجة استخدام  % من أفراد اجملموعة يشعرون بالرضا75اجملموعة أي أن  % من استجابات أفراد75
% من أفراد العينة حيادهم 55 بدال  من الطريقة التقليدية، بينما سجل األجهزة الرقمية يف دراسة العلوم
 % من أفراد اجملموعة عدم موافقتهم هلذه الفقرة.52جتاه  هذه الفقرة، كما سجل 
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% 12كما حصلت فقرة "أفضل استخدام املختربات الرقمية بدال من املختربات التقليدية" على 
ختربات الرقمية يف % من أفراد اجملموعة يفضلون استخدام امل12من استجابات أفراداجملموعة أي أن 

% من أفراد العينة حيادهم جتاه  هذه الفقرة،  35دراسة العلوم بدال  من الطريقة التقليدية، بينما سجل 
 % من أفراد اجملموعة عدم موافقتهم هلذه الفقرة.55كما سجل 
و يزيد من دافعيتهم حن استخدام التقنيات التعليمية% من افراد اجملموعة الضابطة أن 23يعترب 

 باستخدام التقنيات التعليمية التعليم % من أفراد اجملموعة الضابطة أن23تعلم مواد العلوم، بينما يرى 

 باستخدام التقنيات التعليمية التعليم% منهم يرون أن 21أكثر سهولة من التعليم التقليدي، يف حني أن

 أكثر متعة من التعليم التقليدي.
يساعدهم على  باستخدام التقنيات التعليمية التعلمطة أن % من أفراد اجملموعة الضاب23ويرى 

يوفر فهما  أفضل  باستخدام التقنيات التعليمية التعلم %  منهم يرون أن28الرتكيز بشكل أفضل، وأن 
 ملا يقوله املعلم.

الذين درسوا باستخدام الطريقة  -( اجتاهات طالب اجملموعة التجريبية1-3ويوضح اجلدول رقم )
 .مادة العلومحنو  -ةالتقليدي

 ( إجابات المجموعة التجريبية1-4جدول )

 

 م
 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية
النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة%

5 
يف استخدام أجهزة املختربات الرقمية 

 مرتفع 0.748 4.32 1 1 16 36 48 م العلوم يشعرين بالرضايتعل

0 
أفضل استخدام املختربات الرقمية بدال 

 مرتفع 0.8 4.16 1 4 12 48 36 من املختربات التقليدية

1 
استخدام املختربات الرقمية ال يعتمد 

 مرتفع 0.926 4.24 1 8 8 36 48 احلديثة التقنية على

4 
يف إجراء األنشطة  استخدام اإلنرتنت

 3.68 1 8 28 52 12 العلمية ملادة العلوم مضيعة للوقت
 

0.802 
 مرتفع

1 
استخدام الدروس اإللكرتونية حُيفز 

 متوسط 0.458 3.28 1 1 72 28 1 العملية التعليمية

6 
استخدام املختربات الرقمية يزيد من 

 مرتفع 0.913 4 4 4 4 64 24 دافعييت لتعلم العلوم 
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7 
استخدام املختربات الرقمية يكتفي 
 مرتفع 0.841 3.96 1 4 24 44 28 باجلزء النظري عند تدريس العلوم

8 
م اإللكرتوين ُيساهم يف ياستخدام التعل
 1 1 24 41 36 جذب االنتباه 

4.12 

 مرتفع 0.781 

9 
استخدام املختربات الرقمية مينحين  ثقة 

 مرتفع 0.678 4.28 1 1 12 48 41 أكرب بالنفس

52 
العملية  يطوراستخدام املختربات الرقمية

 مرتفع 0.764 4.2 1 4 8 52 36 التعليمية ملادة العلوم

55 
م اإللكرتوين جمهد ياستخدام التعل
 متوسط 0.735 3.04 1 24 48 28 1 للمعلم واملتعلم

50 
استخدام اجملهر الرقمي يزودين بصور 

 مرتفع 0.85 4.16 1 4 16 41 41 واضحة و دقيقة 

 

 م
 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

51 
توجه استخدام املختربات الرقمية يقوي 

 مرتفع 0.69 4.32 1 1 12 44 44 املتعلم حنو العمل املخربي

54 
م اإللكرتوين يزيد دافعييت ياستخدام التعل

 مرتفع 0.802 4.32 1 4 8 41 48 استخدام التقنيات احلديثةحنو 

51 
م اإللكرتوين يساعدين ياستخدام التعل

 مرتفع 0.746 4.16 1 4 8 56 32 على الرتكيز بشكل أفضل 

56 
م اإللكرتوين يوفر فهما  ياستخدام التعل

 مرتفع 0.748 4.32 1 4 4 48 44 أفضل ملا يقوله املعلم

57 
م اإللكرتوين يوفر ياستخدام التعل

 مرتفع 0.85 4.16 1 4 16 41 41 استيعاباُ أفضل ملا يقوله املعلم

58 
م اإللكرتوين ينمي العمل ياستخدام التعل

 مرتفع 0.891 4.28 1 8 4 41 48 اجلماعي بني الطالب

59 
م اإللكرتوين خيلق املزيد ياستخدام التعل
 مرتفع 0.69 23.4 1 1 12 36 52 الطالب واملعلم من التفاعل بني

02 
م اإللكرتوين أكثر سهولة من يالتعل

 مرتفع 0.802 23.4 1 2 12 31 56 التعليم التقليدي

05 
م اإللكرتوين أكثر متعة من التعليم يالتعل

 مرتفع 0.737 4.28 1 1 16 41 44 التقليدي

  0.774 4.09 المتوسط العام
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، 3.12اجملموعة الضابطة يساوي  لتوجهات( أن املتوسط العام 1-3ويتضح من اجلدول رقم )

، كما وجد 3إىل  3.13، وتراوحت بنود املقياس من مادة العلوموهذه النتيجة تدل على اجتاه إجيايب حنو 
غ عدد استجابة ويف املقابل بل 52فقرات ضمن استجابات الطالب هلا مستوى أمهية مرتفعة وعددها 

 الفقرات اليت هلا استجابة متوسطة فقرتني، بينما ال يوجد فقرات هلا استجابة منخفضة.
م العلوم يشعرين بالرضا" على موافقة يوحصلت فقرة "استخدام أجهزة املختربات الرقمية يف تعل

م % من أفراد اجملموعة يشعرون بالرضا نتيجة استخدا83% من استجابات أفراداجملموعة أي أن 83
% من أفراد العينة حيادهم 52األجهزة الرقمية يف دراسة العلوم بدال  من الطريقة التقليدية، بينما سجل 

 جتاه هذه الفقرة، كما مل يسجل أي من أفراد اجملموعة عدم موافقتهم هلذه الفقرة.

افقة كما حصلت فقرة "أفضل استخدام املختربات الرقمية بدال من املختربات التقليدية" على مو 
% من أفراد اجملموعة يفضلون استخدام املختربات 83% من استجابات أفراد اجملموعة أي أن 83

% من أفراد العينة حيادهم جتاه  55يف دراسة العلوم بدال  من الطريقة التقليدية، بينما سجل  احملوسبة
 % من أفراد اجملموعة عدم موافقتهم هلذه الفقرة.3هذه الفقرة، كما سجل 

يزيد من  باستخدام التقنيات التعليميةم ي% من افراد اجملموعة الضابطة أن التعل88رب ويعت
باستخدام  التعليم% من أفراد اجملموعة الضابطة أن 88م مواد العلوم، بينما يرى يدافعيتهم حنو تعل
باستخدام  مالتعلي% منهم يرون أن 83أكثر سهولة من التعليم التقليدي، يف حني أن  التقنيات التعليمية
 أكثر متعة من التعليم التقليدي. التقنيات التعليمية
يساعدهم على  باستخدام التقنيات التعليمية التعليم% من أفراد اجملموعة الضابطة أن 88ويرى 

يوفر فهما  أفضل  باستخدام التقنيات التعليمية التعليم%  منهم يرون أن 25الرتكيز بشكل أفضل، وأن 
 املعلم.ملا يقوله 

اجملموعتني الضابطة  تالميذ( أن هناك توجها  لدى 3-3( و )3-3ويتضح من خالل اجلدولني )
 .  مادة العلوم والتجريبية حنو 
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الذين درسوا باستخدام الطريقة  -اجملموعة الضابطة تالميذ توجهات( 2-3ويوضح اجلدول رقم )
 . التقليدية

 المجموعة الضابطة  تالميذ توجهات( 6-4جدول )

 
 مادة العلوماجملموعة الضابطة حنو لتوجهات  العام ( أن املتوسط2-3)رقم  اجلدول من ويتضح

مادة ، وهذه النتيجة تدل على اجتاه إجيايب حنو 5.1338وباحنراف معياري متوسطه  3.25يساوي 
 الطالب فقرات ضمن استجابات ،كما وجد3.72إىل  3.58من  بنود املقياس ،وتراوحتالعلوم

استجابات ويف املقابل بلغ عدد الفقرات اليت هلا مستوى أمهية  3ا هلامستوى أمهية مرتفعة، وعدده
 متوسطة فقرتني اثنتني، بينما ال يوجد فقرات هلا استجابة منخفضة.

وجاءت فقرة " استخدام املختربات الرقمية يسهل عملية نشر العلم واملعرفة " باملرتبة األوىل من 
% 75. كما أن 5.1338واحنراف معياري قدره  3.72حيث األمهية النسبية  مبتوسط حسايب مقداره 

 

 م
 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة

غير  محايد أوافق 

 موافق

غير 

موافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

النسبة األهمية

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

احلديثة يف املختربات  التقنيةاستخدام  55
متوسط12325611355615712 م العلوم.يتطوير ألساليب تعل

وسيلة م اإللكرتوين ياستخدام التعل 53
مرتفع244121124356815118 فعالة لنشر املعلومات.

م اإللكرتوين ينمي يأرى أن  التعل 53
متوسط123241412352815137 قدريت على التفكري العلمي.

استخدام املختربات الرقمية حيفز  51
مرتفع24412484357215161 املتعلم لإلبداع. 

الرقمية حيفز  استخدام املختربات 52
مرتفع322824124357215173 املتعلم لالبتكار.

استخدام املختربات الرقمية يسهل  57
مرتفع21521684357615112 عملية نشر العلم واملعرفة.

  151338 3562 المتوسط الحسابي العام
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% من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة، يف 55من أفراد اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
 % هم حمايدون.52حني أن 

وجاءت فقرة  "استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لإلبداع"  باملرتبة الثانية من حيث األمهية 
% من أفراد اجملموعة 23، كما أن 5.125واحنراف معياري قدره  3.75نسبية مبتوسط حسايب مقداره ال

% هم 53% من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة، يف حني أن 55يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
 حمايدون.

رتبة الثانية مكرر من كذلك جاءت فقرة  "استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لالبتكار" بامل
% من 21. كما أن 5.573واحنراف معياري قدره  3.75حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

% من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة، يف حني 52أفراد اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
 % هم حمايدون.53أن 

يف املختربات تطوير ألساليب تعلم العلوم" باملرتبة قبل  وجاءت فقرة "استخدام التقنية احلديثة
،  1.755وباحنراف معياري قدره   3.21األخرية  من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره  

% من أفراد اجملموعة يتفقون مع أن 33اجملموعة. مبعىن أن  %  من أفراد33وحصلت على موافقة 
بدال  من  ديثة وسيلة لتطوير أساليب تعلم العلوم  الرقمية يف دراسة العلوماحل التعليمية استخدام التقنية

% من 52% من أفراد العينة حيادهم جتاه  هذه الفقرة، كما سجل 55الطريقة التقليدية، بينما سجل 
 أفراد اجملموعة عدم موافقتهم هلذه الفقرة.

على التفكري العلمي" باملرتبة األخرية كما جاءت فقرة " أرى أن  التعليم اإللكرتوين ينمي قدريت 
% 33. كما أن 5.537واحنراف معياري قدره  3.58من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

% من أفراد اجملموعة حيادهم جتاه هذه 12من أفراد اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، يف حني سجل 
 الفقرة.

الذين درسوا باستخدام الطريقة  -اجملموعة التجريبية تالميذ توجهات( 7-3ويوضح اجلدول رقم )
 .مادة العلوم حنو   -التقليدية
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 التجريبيةالمجموعة  توجهات تالميذ( 7-4جدول)

 مادة العلوماجملموعة التجريبية حنو لتوجهات  العام ( أن املتوسط7-3رقم ) اجلدول من ويتضح
، وهذه النتيجة تدل على اجتاه إجيايب ألفراد 1.2772، وباحنراف معياري متوسطه 3.51يساوي 

،كما وجدأن مجيع 3.58إىل  3.52من  ، وتراوحت بنود املقياسمادة العلوماجملموعة التجريبية حنو 
 الفقرات هلامستوى أمهية مرتفعة.

م العلوم" باملرتبة األوىل يوير ألساليب تعلوجاءت فقرة "استخدام التقنية احلديثة يف املختربات تط
، وحصلت  1.833وباحنراف معياري قدره   3.58من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره  

% من أفراد اجملموعة يتفقون مع أن استخدام التقنية 83%  من أفراداجملموعة. مبعىن أن 83على موافقة 
أفضل من الطريقة التقليدية، بينما  العلوم  الرقمية يف دراسة العلومم ياحلديثة وسيلة لتطوير أساليب تعل

% من أفراد اجملموعة عدم 3% من أفراد العينة حيادهم جتاه  هذه الفقرة، كما سجل 55سجل 
 موافقتهم هلذه الفقرة.

 

 م
 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

المتوسط  بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

النسبة  األهمية
% 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

النسبة 
% 

احلديثة يف  التقنيةاستخدام  55
م ياملختربات تطوير ألساليب تعل

 العلوم.
 مرتفع 1.833 3.58 1 3 55 32 38

م اإللكرتوين وسيلة ياستخدام التعل 53
 فعالة لنشر املعلومات.

 مرتفع 5.128 3.52 3 8 1 33 33

م اإللكرتوين ينمي يأرى أن  التعل 53
 قدريت على التفكري العلمي.

 مرتفع 5.553 3.52 8 3 3 35 15

استخدام املختربات الرقمية حيفز  51
 املتعلم لإلبداع. 

 مرتفع 1.717 3.5 1 1 52 38 32

استخدام املختربات الرقمية حيفز  52
 مرتفع 5.125 3.53 3 8 1 32 15 املتعلم لالبتكار.

استخدام املختربات الرقمية يسهل  57
 عملية نشر العلم واملعرفة.

 مرتفع 1.233 3.52 3 1 55 33 31

  299776 4902 المتوسط الحسابي العام 
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يث كذلك جاءت فقرة  "استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لالبتكار" باملرتبة الثانية من ح
% من أفراد 88، كما أن 5.125واحنراف معياري قدره  3.58األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

 % من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة.55اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
م وجاءت الفقرات " استخدام املختربات الرقمية يسهل عملية نشر العلم واملعرفة " و "استخدا

م اإللكرتوين ينمي قدريت على التفكري يم اإللكرتوين وسيلة فعالة لنشر املعلومات" و "أرى أن  التعليالتعل
واحنرافات معيارية  3.52العلمي" يف املرتبة األخرية من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

 (.5.553(، و )5.128(، و) 1.233قدرها )
% من 83املختربات الرقمية يسهل عملية نشر العلم واملعرفة " فإن وبالنسبة لفقرة "استخدام 

% من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة، يف حني 55أفراد اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
 % هم حمايدون. 52أن 

م اإللكرتوين وسيلة فعالة لنشر ي% أبدوا موافقتهم على فقرة "استخدام التعل88كما أن 
م اإللكرتوين ي% منهم أبدوا رفضهم هلذه الفقرة. أما فقرة "أرى أن  التعل55املعلومات"، يف حني أن 

% من أفراد اجملموعة التجريبية، يف حني 83ينمي قدريت على التفكري العلمي" فقد حصلت على موافقة 
 % منهم أبدوا حيادهم. 3%  من أفراد العينة مل يوافقوا عليها، 55أن 

قرة  "استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لإلبداع"  باملرتبة الثانية من حيث األمهية وجاءت ف
% من أفراد اجملموعة 23، كما أن 5.125واحنراف معياري قدره  3.75النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

% هم 53أن % من أفراد اجملموعة مع هذه الفقرة، يف حني 55يتفقون مع هذه الفقرة، بينما ال يتفق 
 حمايدون.

م اإللكرتوين ينمي قدريت على التفكري العلمي" باملرتبة األخرية من يكما جاءت فقرة " أرى أن  التعل
% من 33. كما أن 5.537واحنراف معياري قدره  3.58حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب مقداره 

 أفراد اجملموعة حيادهم جتاه هذه الفقرة.% من 12أفراد اجملموعة يتفقون مع هذه الفقرة، يف حني سجل 
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 الفصل الخامس
 والمقترحات والتوصيات البحث ملخص                      

 .البحث ملخص  -

 .التوصيات - 

 .المقترحات  -
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 مقدمة:
مبناقشة أهم ما توصل إليه الباحث من النتائج  البحث اخيتص الفصل اخلامس من هذ

واالستنتاجات يف ضوء التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد عينة الدراسة ومالءمتها للجوانب النظرية اليت 
تضمنتها الدراسة. واليت بناء عليها يقرتح الباحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات لتعمق من النهج 

 ضمن الفصل اخلامس ثالثة حماور وهي :العلمي للدراسة ، وهبذا ت
 

 ملخص البحثالمحور األول :  

يف   ختربات العلوم مب ةالتقنيات التعليمية احلديث فاعلية برنامج قائم على لدراسة جاء هذا البحث       
 .مادة العلوماملرحلة املتوسطة واجتاهاهتم حنو  تالميذحتصيل  تنمية

 : إىل البحث احلايلهدف 
  .العلوم املرحلة املتوسطة يف خمتربات تالميذأنواع التقنيات التعليمية احلديثة الالزمة لمعرفة  -1
 لحتصي يف تنمية ختربات العلوم مب ةالتقنيات التعليمية احلديث برنامج قائم علىفاعلية  دراسة -2

 مادة العلوم.يف املرحلة املتوسطة  تالميذ
تالميذ ال اجتاهاتتنمية  يفم اإللكرتوين يف خمتربات العلوم يفاعلية استخدام التعل دراسة -3

 .مادة العلومحنو 
 

 :أسئلة البحث
 املرحلة املتوسطة يف خمتربات العلوم؟ تالميذالتقنيات احلديثة الالزمة ل ما .5
 لحتصي تنمية يفختربات العلوم مب ةالتقنيات التعليمية احلديث برنامج قائم علىاستخدام فاعلية  ما .5

 .؟مادة العلوميف املرحلة املتوسطة  تالميذ مدارس الرواد
 اجتاهاتيف خمتربات العلوم على  ةالتقنيات التعليمية احلديث برنامج قائم علىعلية استخدام ما فا .3

 ؟ مادة العلوممدارس الرواد املرحلة املتوسطة حنو  تالميذ
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 : البحثفروض 
 احلايل التأكد من حتقق أو عدم حتقق الفروض التالية : البحثاول حي

 الفرضية األولى:
يف التطبيق البعدي التجريبية  ةاجملموع تالميذ داللة إحصائية بني متوسطي درجات وفرق ذ يوجد

لالختبار التحصيلي الذين يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة وتالميذ اجملموعة الضابطة الذين 
  يدرسون باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة لصاحل اجملموعة التجريبية.ال 

 الفرضية الثانية:
بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية

 التجريبية .يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم لصاحل تالميذ اجملموعة 
 :منهج البحث

برنامج قائم استخدام طُبق يف هذا البحث التصميم التجرييب ملعرفة أثر املتغري املستقل )فاعلية        
( يف املتغريات التالية: التحصيل العلمي واجتاهات ة يف خمتربات العلومالتقنيات التعليمية احلديث على

البعدي مع  التحصيلي يف خمتربات العلوم. والتصميم املطبق هو تصميم االختبار مادة العلومحنو  التالميذ
التجرييب من الطرق املالئمة لتحديد العالقة السببية  البحثمنهج جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة، ويعد 

 .للمجموعات اليت يتم توزيعها توزيعا  عشوائيا   بني متغريين
 :البحث عينة 

األهلية مبدينة الرياض يف الصف الثاين املتوسط يف مدرسة الرواد  تالميذالبحث من  عينةتكون ت      
ه، إضافة  5331-5333، والذين يدرسون يف الفصل الدراسي الثاين للعام اململكة العربية السعودية 

فصول بالتنسيق عشوائيا على ال التالميذإىل تعاون معلم املادة وإدارة املدرسة يف تنفيذ الدراسة، ومت توزيع 
موزعني على جمموعتني  تلميذا   11مع إدارة املدرسة يف بداية العام الدراسي، وتتكون عينة البحث من 

اجملموعة التجريبية اليت تدرس باستخدام املختربات و ، اليت تدرس بالطريقة التقليدية )اجملموعة الضابطة
 (.واألجهزة الذكيةاحملوسبة 
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 :أدوات البحث
  :ت البحث منتكونت أدوا

 كتاب العلوم للصف الثاين املتوسطواملوجات ( من   ،الطاقة احلرارية  للوحدة السادسة )اختبار حتصيلي 
 استبانة .ــــ الفصل الدراسي الثاين، 

 :نتائج البحث
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية ) اليت استخدمت   بني داللة إحصائية ووجود فرق ذ -5

التقليدية يف  الطريقة اليت استخدمتالتقنيات التعليمية احلديثة يف خمتربات العلوم ( واجملموعة الضابطة ) 
  البعدي. التحصيلي( يف متوسط درجات االختبار  خمتربات العلوم

 بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ  يوجد فرق ذو داللة إحصائية -2
 اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مادة العلوم لصاحل تالميذ         
 التجريبية .  اجملموعة        
اتفقت النتيجة السابقة مع الكثري من الدراسات السابقة اليت استعان هبا الباحث يف دراسته   -3

 وتعارضت مع عدد قليل منها. 
التقنيات التعليمية اجملموعتني الضابطة والتجريبية حنو  تالميذلدى  اجتاها  ن هناك أ  -4

( .واملتوسط العام 3.77ن املتوسط العام الجتاهات اجملموعة الضابطة يساوي )إ.حيث احلديثة
 ( .3.12الجتاهات اجملموعة التجريبية يساوي )

ن املتوسط إ، حيث ادة العلوماجملموعتني الضابطة والتجريبية حنو م تالميذن هناك توجها  لدى أ -5
(، بينما املتوسط العام الجتاهات اجملموعة 3.25العام الجتاهات اجملموعة الضابطة يساوي )

 ( .3.51التجريبية يساوي )
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 : التوصياتالمحور الثاني : 
 :يف ضوء نتائج البحث، ميكن تقدمي التوصيات التالية

 احلديثة يف تدريس العلوم. التعليمية تبين استخدام  التقنيات -1
 تبين استخدام الشبكة العنكبوتية وتطبيقاهتا يف تدريس العلوم. -2
العمل على إنتاج برامج معربة متخصصة يف جمال العلوم، ويشرتك يف إعدادها عدد من  -3

 .تدريسالاملتخصصني يف املناهج وطرق 
ال العلوم تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم يف جمال العلوم تصميم مواقع إلكرتونية يف جم -4

         فرتاضية.الا ملعاملتشمل برامج إلجراء التجارب العلمية بأسلوب احملاكاة، وا
إنشاء خمتربات علوم افرتاضية مزودة بأجهزة حاسوبية متطورة وبرجميات تعتمد على احملاكاة  -5

 ة يف تنفيذ عمليات احملاكاة والتجارب املخربية.احلاسوبية، وتستخدم األجهزة الذكي
 .تزويد خمتربات العلوم باألجهزة الالزمة لتطبيق مشروع املختربات احملوسبة -6
 ربط خمتربات العلوم ببعضها البعض عرب شبكة احلاسوب الداخلية. -7
 ربط خمتربات العلوم احملوسبة بشبكة االنرتنت. -8
 تجربة ومتوافقة مع املختربات احملوسبة.إعداد مناهج علمية تراعي وقت إجراء ال -9

تطوير املنهج مبفهومه الواسع،مع مراعاة الوقت الذي تستغرقه التجارب العملية أثناء تصميم  -11
 .املناهج

حتديد التجارب اليت ميكن توظيف احملاكاة احلاسوبية واملختربات احملوسبة يف تدريسها بشكل  -11
رك املعلم التجارب اليت ميكن تنفيذها باستخدام أفضل مقارنة بالطريقة التقليدية، حبيث يد
 املختربات احملوسبة أو احملاكاة احلاسوبية.

تفعيل استخدام املختربات التقليدية، من خالل تطبيق التجارب العملية اليت ميكن تطبيقها  -12
 .باستخدام اخلربة العملية املباشرة

تدريس العلوم، ومنها استخدام  ةيفاحلديث ات التعليميةتدريب املعلمني على استخدام التقني -13
 .املختربات احملوسبة،وبرامج احملاكاة احلاسوبية، واملواقع اإللكرتونية املتخصصة يف جمال العلوم
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 :المقترحاتالمحور الثالث : 
على  التقنيات التعليمية احلديثةإجراء دراسات أخرى يف مجيع أفرع العلوم املختلفة ملعرفة أثر  -5

 .العلوم املختلفة التحصيل العلمي واالجتاه حنو
التقنيات إجراء دراسات مقارنة بني الذكور واإلناث يف مجيع أفرع العلوم املختلفة ملعرفة أثر  -5

 العلوم املختلفة.على التحصيل العلمي واالجتاه حنو  التعليمية احلديثة
 باستخدام األجهزة  التعليمية احلديثةالتقنيات إجراء دراسات أخرى هتدف إىل معرفة أثر   -3

وحل  واحملمول واللوحي واألجهزة اخللوية الذكية يف تطوير مهارات التفكري،  يةاحلاسوب
 املشكالت.

 إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية على مستوى التعليم العام ومن وجهة نظر املعلمني. -3
طريقة التعليم التقليدية والطرق اآللية مثل إجراء دراسات هتدف إىل معرفة األثر التكاملي بني  -1

مادة املختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة احلاسوبية، ومعرفة أثر كل طريقة على االجتاه حنو 
 .العلوم

إجراء دراسة حول معوقات استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف تدريس املواد املختلفة  -2
 على مستوى التعليم العام . 
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 : والمصادر لمراجعا

تأثير التدريس بتكنولوجيا مختبر العلوم االفتراضي على تنمية "(. 5112إبراهيم أمحد نوار) -5
مهارات التفكير العليا والوعي بتكنولوجيا المعلومات لدى طالب الحلقة الثانية من مرحلة 

 كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ.  ، رسالة دكتوراه غري منشورة،"التعليم األساسي
،الندوة "التعلم اإللكتروني في الدول النامية اآلمال والتحديات"(: 5113إبراهيم عبد املنعم ) -5

اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم، االحتاد الدويل لالتصاالت، 
 .القاهرة، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار

جامعة ، ودورها "لعلمية ات المختبرافي  لسالمة"ا ب،لبادك انعمت ن وعديساون بوعبدأ -3
 ء. متوفر على املوقعلكيميااشعبة  –ألساسية م العلواقسم  -م لعلوداب واآلكلية  اقة رلشاا

http://www.abuabdoun.com/PDF_Link/Safety%20in%20Chem
Ab.pdf%20L 

(، الكويــت، يوليــو 25، سلســلة كتـاب العــرع، العــدد )المعرفــة وصــناعة المســتقبلأبـو زيــد، أمحــد ،  -3
 . 22، ص 5111

 النشـر دار :مصـر 3 ط "والتربويـة النفسـية العلـوم فـي البحـث منـاهج" حممـود، رجـاء أبـوعالم، -1
 .م5111، للجامعات

التعليم اإللكتروني في التحصيل "فاعلية (، 5117األمحدي، أميمه بنت محيد مبارك، ) -2
 واالحتفاظ لدى طالبات العلوم االجتماعية بكلية االداب والعلوم االنسانية بالمدينة المنورة"

 جامعة طيبة.
"المعامل االفتراضية نموذج من نماذج التعلم (. 5112الراضي، أمحد بن صاحل ) -7

 التعليم العام، وزارة الرتبية والتعليم، ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم اإللكرتوين يف .اإللكتروني"
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم. الرياض.

 (، دار الفيصل الثقافية.3)ط"التقويم التربوي"، م(، 5113بامشموش، سعيد حممد وآخرون) -8

http://www.abuabdoun.com/PDF_Link/Safety%20in%20Chem%20LAb.pdf
http://www.abuabdoun.com/PDF_Link/Safety%20in%20Chem%20LAb.pdf
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"فاعلّية المختبر الكيميـائي االفتراضـي فـي تـدريس مـاّدة  الكيميـاء (، 5155بركة، خلود عمر، ) -2
دراســة جتريبيــة  يف مــدارس مدينــة دمشــق حبــث مقــدم لنيــل ، الصــّف الثــاني الثــانوي العلمــي"لطلبــة 

 درجة الدكتوراه يف الرتبية.
دار الفكــر، ، "ثــورة المعرفــة والتكنولوجيــا : التعلــيم بوابــة مجتمــع المعلومــات، "بشــار عبــاس -51

 .51، ص5115دمشق، 
التعليم اإللكتروني.الشبكة العربية للتعليم  في األبعاد العملية والتطبيقية"البيايت، مهند حممد،  -55

 .35-58، ص ص5112، عمان: األردن، "المفتوح والتعليم عن بعد
"دور التعلم اإللكترونى فى (، 5117توفيق، صالح الدين حممد، موسى، هاىن حممد يونس، ) -55

جامعة بنها،  -كلية الرتبية  -قسم أصول الرتبية  -دراسة استشرافية  بناء مجتمع المعرفة العربى"
 .3جامعة املنوفية، عدد–جملة كلية الرتبية بشبني الكوم

 دار النهضة :جابر، القاهرة عبداحلميد جابر ترمجة التربوي" البحث "مهارات،  ر.ل جاي، -53
 م.5223العربية، 

"فاعلية المختبرات  المحوسبة في التحصيل وتنمية ، 5151اجلهين، فاطمة بنت مبرييك،  -53
دراسة  -العملية لمقرر الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورةبعض المهارات 

 .73جامعة طيبة، ص -"، كلية الرتبيةتجريبية
"أثر استخدام التعليم اإللكتروني على مستوى التحصيل الدراسي احلذيفي، خالد بن فهد،  -51

كلية الرتبية ،   ،تالميذ المرحلة المتوسطة"والقــدرات العقلــية واالتجــاه نحــو مـــادة العلوم لدى 
(، 3، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ) 51جامعة امللك سعود، جملة جامعة امللك سعود، م

5117. 
" مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من  ،احلريب، حممد -52

رسالة دوكتورة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم  5117 وجهة نظر الممارسين والمتختصين"
 القرى.

، األردن، عمان، "استخدامات التكنولوجيا في التربية الخاصة" ،(5111اخلطيب، مجال )  -57
 دار وائل للنشر.
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. ورقـة عمـل  ""التعليم اإللكتروني في مدارس الملك فيصل رؤيـة مسـتقبلية ،اخلطيب ، حممد -58
-55هـــــــ ( املوافــــــق ) 5353صــــــفر  555-52مقدمــــــة لنــــــدوة التعلــــــيم اإللكــــــرتوين خــــــالل الفــــــرتة )

 م(. مدارس امللك فيصل. الرياض. 53/3/5113
، الطبعة الثالثة ، الكويت: دار االتجاه المعاصر في تدريس العلوم"(، "5282الديب، فتحي. ) -52

 القلم للنشر والتوزيع.
. ورقة عمل مقدمة إىل الندوة  التعليم اإللكتروني واقع وطموح "اهيم . "الراشد ، فارس بن ابر  -51

م(.مدارس 53/3/5113-55هـ( )5353صفر 55-52األوىل للتعليم اإللكرتوين خالل الفرتة )
  امللك فيصل بالرياض.

 العالي التعليم بعض مؤسسات في اإللكتروني التعليم تجربة تقييم"عبداهلل،  بن زكريا الزامل، -55
 ، الثالث السعودي التقين مقدم للمؤمتر حبث ،"الطالب نظر من وجهة السعودية العربية لمملكةبا
 ه. 5351 ذوالقعدة 3 - شوال 58
"إسـتراتيجية تطبيـق بـرامج التعلـيم االلكترونـي فـي الجامعـات ، 5112الزهريي، طالل ناظم،  -55

 5112-5-57لتكنولوجيا املعلومات. بغـداد ، وقائع املؤمتر العلمي األول للجمعية العراقية العراقية"
 قسم املعلومات واملكتبات اجلامعة املستنصرية.

 القضايا، المفهوم، –التعلم اإللكتروني  –رؤية جديدة في التعلم "، زيتون ، حسن حسني -53
 م.5111الرياض، الدار الصولتية للرتبية .  "،التطبيق، التقويم

 للنشر، دار الشروق األوىل، الطبعة ،"العلوم تدريس "أساليب(، 5113عايش ) زيتون، -53
 عمملان".

أثر تجربة التعلم اإللكتروني في المدارس اإلعدادية المصرية على " ،زين الدين، حممود حممد -51
. املؤمتر العلمي الثاين ،منظومة البحث العلمي يف "التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها

، 5112، املستقبلية(،جامعة عني صس.كلية الرتبية .القاهرةالرؤية  -املعايري -مصر)التحديات
 . 31-7ص
أثر استخدام المعمل االفتراضي على تدريس الرياضيات في "(. 5112رانيا )، عبد الفتاح -52

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة."مرحلة التعليم األساسي
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، القاهرة ، مكتبة الرشد ،  "التعليم والتعليم االلكتروني تكنولوجيا" ،سامل، امحد حممد -57
5113. 

، ورقة "التعلم الجوال رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية" ،سامل، امحد حممد -58
عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي الثامن عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس   الفرتة من 

 .5112يوليو  52 -51
مجتمع المعرفة: مفهومه، خصائصه، "، هـ، مجاد أول(5331السرحاين، منصور عوض.) -52

. ورقة عمل مقدمة مللتقى اإلشراف الرتبوي الرابع عشر بعنوان مدارسنا لبناء جمتمع "متطلبات بنائه
 معريف. الباحة.

 استخدام الحاسوب واالنترنيت في"م(، 5113سعادة، جودت امحد، السرطاوي، عادل فايز ) -31
 . ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن"ميادين التربية والتعلم

 Cybrarians -: دراسة نظرية."تكنولوجيا التعلم المتنقل" سليم، تيسري اندراوس. -35
Journal.-  متوفر على  -( .5155)مارس  58ع 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=80

 ،"العلوم في تدريس ودوره المدرسي " المختبر، )5111حطاب ) خولة و مجيل ، شاهني -35
 ،عّمان. للنشر األسرة دار ، األوىل الطبعة

 المرحلة في المحوسبة العلوم مختبرات استخدام "واقع(، 5117سليمان ) فهد الشايع، -33
-335(. 5)52 .سعود امللك جامعة جملة ."نحوها والطالب العلوم معلمي واتجاهات الثانوية
327. 

مركز  "تجربة استخدام تقنية المعلومات في المدارس الليبية"،الشكشوكي، فهيمة اهلادي،  -33
اللجنة الشعبية العامة للتعليم ورشة العمل الوطنية حول دمج واستخدام تقنية  –املعلومات والتوثيق 

 .5118/  2/  57 – 52املعلومات يف التعليم من 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=80
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=617:edu&catid=254:studies&Itemid=80
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أساسيات التعلم اإللكتروني في ",يدومي,حسنعليالشناق,قسيممحمد؛بن -31

 م.2119,.عمان:داروائل"العلوم
 في تدريس اإللكتروني التعليم استخدام مطالب"(، 5112الشهراين، ناصر بن عبداهلل، ) -32

كلية   -، رسالة دكتوراة. جامعة أم القرىالمختصين" نظر وجهة العالي من بالتعليم الطبيعية العلوم
 قسم املناهج والتدريس. الرتبية،

 لتقنيات جامعة الملك سعود في التدريس هيئة أعضاء استخدام"علي،  بن منصور الشهري، -37
 يف التدريس هيئة أعضاء لندوة تنمية  مقدم حبث ،"التعليمية العملية في واالتصاالت المعلومات
 .5351-51 -51-53من  الفرتة يف العايل التعليم مؤسسات

أثر دمج التعلم اإللكتروني في تدريس األحياء على تنمية "شينان، علي بن سعود بن حممد،  -38
، "التفكير العلمي واالتجاه نحو مجتمع المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية دراسة تجريبية

 3، ص5151خطة حبث مقدمة الستكمال مطالب احلصول على درجة الدكتوراه، 
جملة املعلومات ، "الشبكه المدرسيه الكنديه على االنترنت " ،م(5227صاحل، فائقه سعيد ) -32

 . الرتبوية، العدد العاشر، السنه الثانيه، البحرين
" فعالية برنامج مقترح فى ضوء معايير الجودة (، 5111عبداحلميد، عبد العزيز طلبة، ) -31

بمتطلبات الشاملة والمدخل المنظومى لتطوير التعليم، على تنمية وعى الطالب المعلمين 
. املؤمتر العلمى السنوى العاشر : تكنولوجيا التعليم توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكترونى"

 .332، 3،38اإللكرتوىن ومتطلبات اجلودة الشاملة، اجلزء الثاىن،  ص ص 
 اإللكتروني ومتطلبات "التعلم(، 5113ربيع، ) آمال حممد، حسني، الدين حسام عبداحلميد، -35

 للمؤمتر  -مقدم حبث ،"عمان بسلطنة العالي التعليم لتطوير مستقبلية رؤية التعليم في تطبيقه
 اجلمعية ، 5113يوليو   58-51  "العريب بالوطن العلوم مناهج يف الغائبة الثامن "األبعاد العلمي
 558ص .مصر صس، عني جامعة والتعليم، للرتبية املصرية

 ومبرراته ووسائطه"، العالي اإللكتروني: محدداتهالتعليم  "عبد احلي، رمزي أمحد ،  -35
 .5111، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

اجلمعية العربية للتعليم والتدريب اإللكرتوين،  "المختبرات االفتراضية"..،عبداهلل سامل املناعي -33
ASOET ،(5118.) 
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ورقة عمل مقدمة إىل الندوة  ،واعدة""التعليم اإللكتروني تقنية رائده وطريقة ، العريفي،يوسف -33
م(.مدارس 53/3/5113-55هـ( )5353صفر 55-52األوىل للتعليم اإللكرتوين خالل الفرتة )

 امللك فيصل بالرياض. 
، الطبعة األوىل، عمان: دار " طرق وأساليب تدريس العلوم "(، 5115عطا اهلل، ميشيل كامل، ) -31

 .   ةامليسرة للنشر والتوزيع والطباع
، جامعة بريزيت كلية " التعليم اإللكتروني والتحديات المعاصرة "، 5117العقاد، أمساء،  -32

 تكنولوجيا املعلومات قسم هندسة أنظمة احلاسوب .
 املكتب ،"الجامعي التعليم تطوير في المعلومات "تكنولوجيام(،  5117نادر) بن بدر علي، -37

 اإلسكندرية. احلديث، اجلامعي
أثر استخدام المختبرات االفتراضية في إكساب "(. 5112علي بن حممد ظافر الكلثمي ) -38

، "مهارات التجارب المعملية في مقرر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة
 رسالة دكتوراه جامعة أم القرى.

لمعلومات "التعليم االلكتروني في كلية االتصاالت وااحلامد،امحد  العويد، حممد صاحل. -32
ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم االلكرتوين.مدراس الفيصل ،الرياض،  دراسة حالة"، -بالرياض

 5هـ. ص5353صفر  55-52خالل الفرتة 
بحث فى مفهوم السيناريوهات وطرق بنائها  –"السيناريوهات (، 5228العيسوى، إبراهيم، ) -11

، مكتب الشرق األوسط، القاهرة، (، منتدى العامل الثالث5، العدد )"0202فى مشروع مصر 
 .7يوليو ، ص

. ورقة " التعليم اإللكتروني في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت "  ،غلوم، منصور -15
-55هــــ ( املوافـــق ) 5353صـــفر  52/555عمـــل مقدمـــة لنـــدوة التعلـــيم اإللكـــرتوين خـــالل الفـــرتة )

ـــــــــــــــــــــاض. متـــــــــــــــــــــوف53/3/5113 ـــــــــــــــــــــعم( . مـــــــــــــــــــــدارس امللـــــــــــــــــــــك فيصـــــــــــــــــــــل . الري ـــــــــــــــــــــى املوق    ر عل
http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc  

 هـ.51/7/5352تاريخ الدخول للموقع 

http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc
http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc
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ـــــة "م(. 5112غنـــــامي، مهـــــين حممـــــد.)ابريل، -15 ـــــي وجـــــدواه االجتماعي ـــــيم اإللكترون فلســـــفة التعل
ورقـــة مقدمـــة للمـــؤمتر الـــدويل  ،"المســـئولية األخالقيـــة والمســـاءلة القانونيـــةواالقتصـــادية فـــي ضـــوء 

حقبـة جديـدة مـن الـتعلم والثقافـة:   الـتعلم اإللكـرتوين ،5112إبريـل  19-17 مـن  يف الفـرتة األول
 .جامعة البحرين

ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة  ،" " التعلــيم االلكترونــي .رؤيــة مــن الميــدان(، م5113، )الفــرا، حيــي -13
هـــ(. 53/3/5113-55هـــ ( املوافــق )5353صــفر  55-52تعلــيم اإللكــرتوين خــالل الفــرتة مــن )ال

 مدارس امللك فيصل . الرياض . 
، الطبعه الثانيه، " االنترنت للمستخدم العربي "م(، 5115الفنتوخ، عبدالقادر بن عبداهلل ) -13

 مكتبة العبيكان، الرياض
من املعلومات، سلسلة إصدارات مركز البحوث أم( سياسات 5111) قاسم، حممد بن عبداهلل -11

 والدراسات، 
 .، الرياض، اململكة العربية السعوديةكليلة امللك فهد األمنية

م. ص 5115.  35. مج 5رسالة املعلم . األردن. ع ،"حوسبة التعليم"، القداح ، حممد وآخرون -12
 .57-55ص
 مقدمة عمل ، ورقة"التدريس في اإللكتروني التعليم استخدام" حممد،  بنت هدى الكنعان، -17

 م.5112/ 1/ 51 -52األول من   اإللكرتوين التعليم مللتقى
االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية في التعليم " (،م5118)الل، زكريا بن حيىي،  -18

االلكتروني وعالقته ببعض القدرات اإلبداعية لدى عينة من طالب وطالبات التعليم الثانوي 
جامعة أم القرى مبكة  –، كلية الرتبية "ينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعوديةالعام في مد

 م.5118املكرمة  
هـ(:تدريسالعلومتأصيلوتحديث,مكتبة1419المحيسن,إبراهيمعبدهللا) -12

 .51، اململكة العربية السعودية. صالعبيكانللنشر,الرياض
ــيم " ،حممــد عبــد احلميــد -21 ، ص ص 5111، عــامل الكتــب، القــاهرة، "عبــر الشــبكاتمنظومــة التعل

53 ،53. 
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التعلــيم ومجتمــع المعرفــة: مــداخل مقترحــة لبنــاء مجتمــع الــتعلم "، مــدبويل، حممــد عبــد اخلــالق -25
. ورقـــة عمـــل مقدمـــة مللتقـــى اإلشـــراف الرتبـــوي الرابـــع عشـــر بعنـــوان مدارســـنا لبنـــاء "واقتصـــاد المعرفـــة
 د أول(.هـ، مجا5331)، جمتمع معريف. الباحة

(. دليل إرشادي ومنوذج التقدم 5151املركز القومي للتعليم اإللكرتوين باجمللس األعلى للجامعات) -25
 .5151لطلب إتاحة معمل افرتاضي للمقررات العلمية باجلامعات املصرية. سبتمرب 

 5112، الرياض ،5 ،ط في التعليم" اآللي الحاسب "استخدام عبدالعزيز ، بن عبداهلل املوسى، -23
.مكتبة تربية  "استخدام الحاسب اآللي في التعليم.الرياض"، املوسى ، عبداهلل بن عبدالعزيز -23

 م.5111، 3الغد ، ط
املوسى، عبداهلل بن عبدالعزيز، "التعليم اإللكرتوين. مفهومة. خصائصه. فوائدة. عوائقه" عميد   -21

ورقة عمل مقدمة إىل ندوة كلية علوم احلاسب واملعلومات، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 .جامعة امللك سعود م،5113 -هـ57/8/5353-52مدرسة املستقبل يف الفرتة 

الرياض. مؤسسة  ،"التعليم االلكتروني األسس والتطبيقات" ،املوسى، عبداهلل، وأمحد املبارك -22
 شبكة  البيانات. 

 التعليم مقدم ملؤمتر ، حبث"التعليم اإللكتروني متطلبات" عبدالعزيز، بن عبداهلل املوسى، -27
   م.5117 مارس 52الكويت،  وحتديات اإللكرتوين آفاق

 . م 5222 ، الفرقان دار : عمان ،5 ط. "العلوم تدريس طرق"، سلمى ،الناشف -28
، الطبعة األوىل، عمان: دار الفرقان "الجديد في تعليم العلوم" (،5282نشوان، يعقوب حسني ) -22

 للنشر والتوزيع.
تصميم معمل تصوير ضوئي افتراضي وتأثير استخدامه على تنمية "(. 5112هنري طه حسن ) -71

، رسالة "مهارات التصوير الضوئي لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية
  ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة.

، القاهرة، الدار املصرية  "كة اإلنترنتالتعليم اإللكتروني عبر شب"اهلادي، حممد،  -75
 .551، ص1، ط5111اللبنانية، 
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 التحديات التي لمواجهة اإللكتروني "التعليم(، 5112عبدالرحيم ) بنت هناء مياين، -75
دراسة  ،"المعلومات تقانة عصر متطلبات ضوء في السعودي العالي التعليم تواجه
 القرى. أم جامعة الرتبية، املكرمة، كلية مكة منشورة، غري دكتوراه

ـــة لعـــام "املكتـــب اإلقليمـــى للـــدول العربيـــة:  -73 ـــر التنميـــة اإلنســـانية العربي ص ص  ، "0221تقري
55-55.   
نــدوة العوملــة ، "نحــو مجتمــع المعرفــة مــن الموجــود إلــى المنشــود " (،5111، )حممــد، أمحــد  -73
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 قائمةالمالحق                                         

 (5ملحق )

 اسئلة إثرائية من الفصل الحادي عشر من الوحدة السادسة
 العالقة بين كل مصطلحين مما يأتي، في جمل تامة  )استخدام المفردات( السؤال األول:وضح

 احملرك احلراري. –آلة االحرتاق الداخلي  -1
 الطاقة احلرارية. –درجة احلرارة  -2
 التلوث احلراري. -الطاقة احلرارية  -3
 احلمل احلراري. –التوصيل احلراري  -4
 الطاقة احلرارية. -التوصيل احلراري  -5
 احلرارة النوعية. –الطاقة احلرارية  -6
 اإلشعاع. –التوصيل احلراري  -7
 اإلشعاع. –احلمل احلراري  -8
 الطاقة احلرارية. –املوصل احلراري  -9

 المفاهيم(السؤال الثاني: اختر رمز اإلجابة الصحيحة.)تثبيت 
 ما مصدر الطاقة احلرارية يف حمرك آلة االحرتاق الداخلي؟ -1
 التربيد. -د  املاء احلار -ج حرق الوقود -ب  البخار -أ
 ما حيدث ملعظم املواد عندما يتم تسخينها؟ -2
 تتمدد. -د  تتبخر -ج  تطفو -ب  تتقلص -أ
 ما؟أي العمليات التالية حتدث عندما يتالمس جسمان خمنلفان يف درجيت حرارهت -3
 توصيل حراري.-د تكائف. -ج  إشعاع -ب محل حراري. -أ
 أي اجلمل التالية تصف الطاقة احلرارية لدقائق املادة. -4
 القيمة املتوسطة جلميع طاقاهتا احلركية. -أ
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 اجملموع الكلي جلميع طاقاهتا احلركية. -ب
 اجملموع الكلي جلميع طاقاهتا احلركية وطاقات الوضع. -ج
 وطاقات الوضع.متوسط مجيع طاقاهتا احلركية  -د

 انتقال الطاقة احلرارية من الشمس إىل األرض مثال على إحدى الطرائق التالية. -5
 التوصيل احلراري. -د اإلشعاع-ج  التمدد -ب احلمل احلراري -أ
 معظم املواد العازلة حتوي الفراغات مملوءة باهلواء، وذلك ألن اهلواء يتصف بأنه: -6
 عازل. -د  مشع. -ج  خفيف. -ب موصل -أ
ف. ما قيمة هذه  311وصفة لتحضري الكعك، يوصى أن يتم خبزه على درجة حرارة يف  -7

 الدرجة حبسب املقياس السيليزي.
 س.555 -د  س577-ج  س523 -ب س525 -أ
 أي العبارات التالية صحيحة؟ -8
 اهلواء الساخن أقل كثافة من اهلواء البارد. -أ

 كثافة اهلواء ال تعتمد على درجة حرارته. -ب
 له كثافة. اهلواء الساخن ليس -ت
 اهلواء الساخن أعلى كثافة من اهلواء البارد. -ث
 أي مما يأيت يطلق على الطاقة اليت تنتقل من اجلسم األسخن إىل اجلسم األبرد؟ -9
 درجة احلرارة. -د احلرارة -ج احلرارة النوعية -ب الطاقة احلركية. -أ

 
 التفكير الناقد:

عندما تسخن ماء يف إناء تالحظ أن سطح املاء سخن بسرعة، رغم أن مصدر  فسر: -1
 احلرارة يوجد حتت اإلناء.

 ؟على جسمك الطبقات املتعددة من املالبس شتاء   أمهية: وضح -2
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: عند تشغيل مصباح كهربائي فإن مرور التيار يف فتيل املصباح جيعله يسخن مث يتوهج. صف -3
غاز فصف كيف تنتقل الطاقة احلرارية من الفتيل إىل اهلواء إذا كان فتيل املصباح حماطا  ب

 احمليط بزجاج املصباح؟
: جتربة متتص بعض ألوان املالبس اإلشعاع أكثر من غريها. صمم جتربة ختترب فيها ألوانا صمم -4

 خمتلفة بوضعها حتت ضوء الشمس فرتة كافية.
 . ما الغاية من هذه الفراغات؟ عند بناء األسوار ترتك فراغات فاصلة بني أجزاء السوروضح: -5
بعض املعاطف الشتوية حتتوي على حشو من مواد كثرية الفراغات اململوءة باهلواء .   اشرح: -6

 كيف تتغري خصائص العزل للمعطف لو أصبح هذا احلشو مبلال  باملاء ؟ اشرح ذلك.
واحد وبعد  : كأسان مملوءتان باملاء، هلما درجة احلرارة نفسها، مت إفراغها يف حوضقارن -7

امتزاجهما مل تتغري درجة احلرارة. قارن بني الطاقة احلرارية للماء يف احلوض مع الطاقة احلرارية 
 للماء يف كل الكأسني.

: تأمل تصميم مقاييس حرارة خمتلفة، حبيث تتصمن الكحويل والزئبقي واملعدين ذا صمم -8
املؤشر. الحظ اخلاصية الفيزيائية اليت يقوم عليها مبدأ عمل كل من هذه املقاييس، وكيفية 

 تصميمها. مث صمم مقياسا  خاصا  بك، وضع له تدرجيا  مناسبا .  
 

  الوحدة السادسةاسئلة إثرائية من الفصل الثاني عشر من 
 مأل الفراغات بالمفردات المناسبة:أ

 يسمى احنناء املوجة عند نفاذها من إىل أخرى .....................  . .1
 يعود احنناء املوجات حول حواف األجسام إىل ظاهرة...............  . .2
 يسمى مدى ترددات املوجات الكهرومغناطيسية وأطواهلا املوجية ..........  . .3
 كمية الطاقة اليت حتملها املوجة واليت تعرب مساحة حمددة يف الثانية حمددة........  .  تسمى .4
 يف املوجات .......... تتحرك دقائق املادة بشكل يتعامد مع اجتاه انتشار املوجة. .5
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 ....... املوجة هو عدد األطوال املوجية اليت تعرب نقطة ما يف الثانية الواحدة. .6
 .. تتحرك دقائق املادة يف اجتاه انتشار املوجة إىل األمام وإىل اخللف.   يف املوجات ......... .7

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة:
 مرت فما سعة املوجة.1.2إذا كانت املسافة بني القمة والقاع ملوجة هي  -1
 م.5.3-د  م1.2 -ج  م5.5 -ب  م 1.3 -أ
 الوحدة اليت تستخدم لقياس الرتدد هي: -2
 ثانية./مرت-د  مرت -ج  هرتز -ب  ديسيبل -أ
 أي مما يأيت ينتقل فيه الصوت أسرع؟ -3
 اهلواء. -د  الفوالذ -ج  املاء -ب   الفراغ -أ
 تعتمد زيادة حدة الصوت على زيادة إحدى اخلواص التالية، وهي: -4
 علو الصوت. -د الطول املوجي -ج الرتدد -ب  الشدة -أ
من الظواهر التالية، تستخدم أحيانا  مواد لينة يف قاعات االحتفاالت ملنع حدوث واحدة  -5

 وهي:
 الصدى. -د  التضاغط -ج  احليود -ب االنكسار -أ

 
 

 أي مما يأيت ليس موجات مستعرضة؟ -6
 املوجات حتت احلمراء. -ب    موجات الراديو.  -أ
   الضوء املرئي. -د    موجات الصوت.     -ج
 أي خواص املوجات التالية حتدد مقدار اليت حتملها املوجة؟ -7

 سرعة املوجة.  -د الطول املوجي -ج  الرتدد -ب السعة -أ
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أي الفقرات التالية تعطي أفضل وصف لسبب انكسار املوجات عند نفاذها من مادة إىل  -8
 أخرى؟

 زيادة يف سعة املوجة. -ب    زيادة الطول املوجي. -أ
 نقصان الرتدد. -د   تغري يف سرعة املوجة.-ج
 ما الذي يولد املوجات؟ -9

 االهتزازات. -د نقل الطاقة. -ج احلرارة -ب الصوت -أ
 أي مما يأيت له أطوال موجية أكرب من األطوال املوجية للضوء املرئي؟ -11

  أمواج  الراديو -ب  األشعة السينية -أ
 األمواج فوق البنفسجية.-د   أشعة جاما -ج

 
 التفكير الناقد:

أذنك. هل من توقع موجات الراديو اليت ترسلها حمطات اإلذاعة تصل إىل جهاز املذياع وإىل  -1
 املمكن  ألذن اإلنسان أن تسمع موجات الراديو؟ ما الدليل على إجابتك؟

حل املعادلة: أرسلت سفينة فضاء غري مأهولة على املريخ موجات راديو إىل األرض. فإذا   -2
كم، 315311111كانت املسافة بني األرض واملريخ يف أبعد موقع له عن األرض هي 

 ة حىت تصل إىل األرض.فكم دقيقة حتتاج هذه اإلشار 
ميز السبب والنتيجةعندما يضرب شخص غشاء الطبل يصدر صوت له حدة معينة، وعند  -3

شد غشاء الطبل وضربه مرة أخرى ينتج صوت له طول موجي قصري، كيف تكون حدة هذا 
 الصوت؟ وملاذا؟
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 (5ملحق )

 واملوجاتلوحدة الطاقة احلرارية  يف اجملال املعريف السلوكية األهداف

 الفصل الحادي عشر:

 المستوى السلوكي الهدف م
 تذكر أن يعرف الطالب درجة احلرارة 5
 تذكر أن يعرف الطالب الطاقة احلرارية 5
 تذكر أن يذكر الطالب ثالثة مقاييس تستخدم لقياس درجة احلرارة 3
 فهم أن يوضح الطالب كيف ترتبط درجة احلرارة مع الطاقة احلرارية 3
 فهم أن يصف الطالب ظاهرة التمدد احلراري 1
 فهم أن يفسر الطالب ظاهرة التمدد احلراري 2
 فهم أن يفسر الطالب أثر احلرارة على التمدد واالنتشار 7
 تطبيق أن حيول الطالب درجات احلرارة بني النظامني الفهرهناييت والسيليزي 8
 تطبيق السيليزي  واملطلقأن حيول الطالب درجات احلرارة بني النظامني  2
 تذكر أن يعرف الطالب درجة جتمد املاء 51
 تذكر أن يعرف الطالب درجة غليان املاء 55
 فهم أن يوضح الطالب الفرق بني الطاقة احلرارية واحلرارة 55
 فهم أن يصف الطالب ثالثة طرق تنتقل هبا الطاقة احلرارية 53
 فهم املوصلة واملواد العازلةأن مييز الطالب بني املواد  53
 تذكر أن يعرف الطالب احلرارة 51
 تذكر أن يعرف الطالب اإلشعاع 52

 تذكر أن يعرف الطالب احلمل 57

 تذكر أن يعرف الطالب املوصل 58

 تذكر أن يعرف الطالب التوصيل 52

 تذكر أن يعرف الطالب احملك 51

 تذكر أن يعرف الطالب املوصل 55

 تذكر يعرف الطالب احلرارة النوعيةأن  55

 تذكر أن يعرف الطالب التلوث احلراري 53
 تذكر أن يعرف الطالب املوجه الكهرومغناطيسية 53
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 المستوى السلوكي الهدف م
 فهم أن يوضح الطالب كيف تنتقل الطاقة احلرارية بني جسمني إذا اختلفا يف درجيت احلرارة 51
 تذكر أن يعرف الطالب احملرك احلراري 52
 تذكر الطالب كيف تعمل آلة االحرتاقأن يصف  57
 تطبيق أن يوضح الطالب كيف تعمل الثالجة على نقل الطاقة احلرارية 58
 فهم أن يذكر الطالب كيف تتحول الطاقة احلرارية إىل طاقة ميكانيكية 52
 تطبيق أن يستنتج الطالب كيف يستخدم مكيف اهلواء لتدفئة املنزل 31
 فهم العالقة بني آلة االحرتاق الداخلي واحملرك احلراريأن يوضح الطالب  35
 فهم أن يوضح الطالب العالقة بني احلمل احلراري واالشعاع 35

  الفصل الثاني عشر
 المستوى السلوكي الهدف م
 تذكر أن يعرف الطالب املوجة 5
 تذكر أن يعرف الطالب الكثافة 5
 فهم أن يذكر الطالب كيف تنتقل الطاقة عرب املوجات  3
 تذكر أن يعرف الطالب املوجات الطولية 3
 تذكر أن يعرف الطالب الطول املوجي 1
 تذكر أن يعرف الطالب احليود 2
 تذكر أن يعرف الطالب املوجات املستعرضة 7
 تذكر أن يعرف الطالب قانون االنعكاس 8
 تذكر االنكسارأن يعرف الطالب  2
 تذكر أن يعرف الطالب تردد املوجة 51
 تذكر أن يذكر الطالب خصائص املوجات 55
 تذكر أن يذكر الطالب أنواع املوجات 55
 فهم أن يفسر الطالب كيف حتدث الزالزل 55
 فهم أن يفسر الطالب كيف تتحرك جزئيات املادة يف املوجات الطولية 53
 فهم تتحرك جزئيات املادة يف املوجات املستعرضةأن يفسر الطالب كيف  53
 تذكر أن يفسر الطالب كيف تتحرك جزئيات املادة يف املوجات الكهرومغناطيسية 51
 فهم أن يصف الطالب كيف تتولد املوجات 16
 فهم أن يفسر الطالب كيف تنتقل املوجات الصوت عرب املواد 57
 فهم الصوت وشدتهأن يصف الطالب العالقة بني علو  18
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 المستوى السلوكي الهدف م
 فهم أن يشرح الطالب كيف يسمع الصوت 19
 تذكر أن يعرف الطالب شدة الصوت 20
 تذكر أن يعرف الطالب حدة الصوت 21
 تطبيق أن يفسر الطالب كيف يؤثر درجة احلرارة يف سرعة الصوت 22
 فهم أن يفسر الطالب سبب تناقص شدة الصوت 23
 تذكر مستوى شدة الصوتأن يذكر الطالب وحدة قياس  24
 فهم أن يعرف الطالب علو الصوت 25
 تطبيق أن حيسب الطالب الزيادة يف شدة الصوت 26
 فهم أن يقارن الطالب بني األمواج الصوتية لشخصني أحدمها يصيح واآلخر يهمس 27
 تذكر أن يعرف الطالب خصائص موجات الضوء 28
 فهم أن يصف الطالب الطيف الكهرومغناطيسي 52
 فهم أن يصف الطالب أنواع املوجات الكهرومغناطيسية 31
 فهم أن يفسر الطالب الرؤية عند اإلنسان ومتييزه لأللوان  35
 تذكر الكهرومغناطيسيةأن يعرف الطالب املوجات  35
 تذكر الكهرومغناطيسيأن يعرف الطالب الطيف  33
 تذكر حتت احلمراءأن يعرف الطالب املوجات  33
 تذكر الفوق بنفسجيةأن يعرف الطالب املوجات  31
 تطبيق أن يستنتج الطالب هل ملوجات الصوت أن تنتقل من القمر إىل األرض 32
 تطبيق أن حيل الطالب املعادالت املبنية على سرعة الضوء  37
 تطبيق أن حيسب الطالب الطول املوجي وسعة املوجة 38
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 (1ملحق رقم )
 العلوم للصف الثاني المتوسط اختبارتحصيلي لمادة

 هـ5331ـ  5333الفصل الدراسي الثاين لعام 
 عزيزي الطالب / أجب على مجيع األسئلة التالية :

 السؤال األول:اختر أفضل إجابة صحيحة لكل مما يأتي : 
 .الوحدة اليت تستخدم لقياس الرتدد هي : 5

 د. مرت/ثانية     ج. هرتز  ب. مرت  أ. ديسيبل
 مرت ، فما سعة املوجة  ؟1و2كانت املسافة بني القمة والقاع ملوجة هي .إذا  5

 م 2.4د.    م 1.2ج.  م 0.6ب.   م 0.3أ.
 .أي مما يلي له أطوال موجية أكرب من األطوال املوجية للضوء ؟3

ج. أشعة جاما  د. األمواج   ب. أمواج الراديو  أ.األشعة السينية
 فوق البنفسجية 

 .أي مما يلي ينتقل فيه الصوت أسرع ؟ 3
 د. اهلواء    ج. املاء  ب. الفوالذ  أ.الفراغ           

 .ما الذي يولد املوجات ؟ 1
 د. االهتزازات   ج. احلرارة  ب. نقل الطاقة  أ.الصوت

م/ث وتردد 333ـ  ما مقدار الطول املوجي ملوجات الصوت إذا علمت بأن سرعة الصوت يف اهلواء 2
 هرتز ؟51وجاته م

 م   32د.ـ   م33.3  -ج  م33   -ب   م31-أ
ف ، ما قيمة هذه الدرجة حسب املقياس ˚311ـ تصل درجة احلرارة عند حتضري حلوى التويف  7

 السيليزي ؟
 س˚ 555د.    س˚523ج.    س˚577ب.   س˚525 -أ

 
 السؤال الثاني :
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 القوسين لكل من العبارات التالية : أ.  اختر المصطلح أو المفهوم العلمي المناسب من بين
 )  املوجة املستعرضة ـ احليود ـ االنعكاس ـ االنكسار ـ التضاغط   (  
 )                   (    . يعرف بانعطاف املوجة حول حواف األجسام .5
 )                   (  . تنحين املوجة عند نفاذها من وسط مادي إىل وسط مادي آخر.5
 )                   (  فيها دقائق املادة بشكل متعامد على اجتاه انتشار املوجة . . هتتز3
 

متراً ، إذا كانت تنتقل بسرعة  51ب. ما تردد أمواج الراديو التي طولها الموجي 
 م/ث ؟   122222222

ج. وضح لماذا تكون سرعة انتقال الصوت في بعض المواد أكبر من بعضها اآلخر ؟ وكيف تؤثر 
 درجة حرارة المادة في تغير سرعة الصوت فيها ؟ 

 السؤال الثالث:
 أ.أكمل العبارات التالية بما يلزمها من مفردات علمية : 

 . يسمى اجملموع الكلي لرتددات املوجات الكهرومغناطيسية وأطواهلا املوجية ................... 5
 ................. .. يسمى احنناء املوجة عند نفاذها من مادة إىل أخرى 5
 . تسمى كمية الطاقة اليت حتملها املوجة واليت تعرب مساحة حمددة يف الثانية الواحدة ..............3
 . تسمى جمموع طاقيت الوضع واحلركة جلزيئات جسم ما .......................... . 3
 .................... . . تسمى عملية تكرار مساع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة 1

ب/صف عملية اإلبصار، منذ دخول الضوء إلى عينيك ،حتى خروج اإلشارة العصبية إلى 
 الدماغ،مدعماً اجابتك بالرسم .

 ج. رتب أشواط دورة المحرك الرباعية األشواط :  
 ) شوط الضغط ـ شوط العادم ـ شوط احلقن ـ شوط االشتعال (       
 ..  ـ شوط   ...........   ـ شوط ............. ـ شوط........... () شوط ..........    

  انتهت األسئلة
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 (4ملحق رقم )
 

 تقرير المحكمين لالستبانة من اساتذة الجامعات
 بناء على اقتراحات المحكمين من أساتذة الجامعات في التخصصات التالية:

 القياس والتقومي. -1
 أساليب تدريس العلوم  -2
 وإدارة املعرفة. نظم املعلومات -3

 فقد تم إجراء التعديالت التالية على استبانة الدراسة:
 حذف فقرة "هل متلك جهاز حممول". -1
حذف فقرة "هل لديك حساب على مواقع التواصل االجتماعي" النه ال يتوافق مع باقي  -2

 االسئلة والسبب صغر اعمار الطالب يف هذه املرحلة.
 غريها( –جوجل -فيسبوك –حدداسم املوقع )تويرتحذف فقرة "إذا كان لديك حساب".  -3
 حذف فقرة "استخدام املستشعرات الرقمية يُعطي الدقة يف نتائج التطبيقات العملية" -4
 من اجلزء الثاين من االستبانة. 3تعديل الفقرة رقم  -5
 حذف فقرة "أفضل استخدام التعليم اإللكرتوين على التعليم التقليدي" الهنا مكررة. -6
أرى لتصبح ) استخدام املختربات الرقمية ينمي التفكري العلمي بأنواعه املتعددة"رة "تعديل الفق -7

 (أن  التعليم اإللكرتوين ينمي قدريت على التفكري العلمي.
 م االلكرتوين(.يتعديل )التعلم  االلكرتوين( لتصبح )التعل -8
وفصلها إىل فقرتني   التقليدي"م اإللكرتوين أكثر سهولة ومتعة من التعليم يالتعلتعديل فقرة  " -9

م اإللكرتوين أكثر متعة من يم اإللكرتوين أكثر سهولة من التعليم التقليدي" و "التعليالتعل"
 التعليم التقليدي".
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وفصلها إىل فقرتني  استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لإلبداع واالبتكار"تعديل " -11
استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم و" م لإلبداع"استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعل"

 لالبتكار".
أفضل استخدام املختربات الرقمية بدال من املختربات التقليدية"  لتصبح تعديل الفقرة " -11

 "استخدام املختربات الرقمية يزيد من دافعييت لتعلم العلوم ".
 م واملعرفة".حذف فقرة "استخدام املختربات الرقمية يساهم يف نشر العل -12
 م اإللكرتوين يساعد على حفظ الدروس".يحذف فقرة "استخدام التعل -13

 لتصبح االستبانة على الشكل التايل:
 التعليم اإللكتروني.نحو  التالميذتتكون االستبانة من جزئين لقياس اتجاهات 

 . أوال بنعم وأجب التالية األسئلة اقرأ:  الجزءاألول
 

 

 اإلجابة الفقرة 

 ال نعم

   ؟شخصيآليجهازحاسبتمتلكهل 1

  .؟أومحمولذكيهاتفتمتلكهل 2

  .؟جهازلوحيتمتلكهل 3

  .؟إلكترونيبريدلديكهل 4

  ؟واإلنترنتالرقميةعبراألجهزةالواجباتالمعلمإليكسلريبانترغبهل 5
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المتعلقة بقياس اتجاه الطالب نحو استخدام األجهزة الجزء الثاني: الرجاء قراءة العبارات اآلتية 
 العلوم، الرجاء اإلجابة عليها مع مراعاة الدقة والموضوعية. مادةم يتعل التقنية في

 

 م

 

 بنود التقييم

أوافق 

 بشدة

غير  محايد أوافق 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      م اإللكترونيينحو التعل التالميذاتجاهات 
      م العلوم يشعرين بالرضاياملختربات الرقمية يف تعلاستخدام أجهزة  5
      أفضل استخدام املختربات الرقمية بدال من املختربات التقليدية 5
      احلديثة التقنيةاستخدام املختربات الرقمية ال يعتمد على 3
استخدام اإلنرتنت يف إجراء األنشطة العلمية ملادة العلوم مضيعة  3

 للوقت
     

      استخدام الدروس اإللكرتونية حُيفز العملية التعليمية 1
      م العلوم ياستخدام املختربات الرقمية يزيد من دافعييت لتعل 2
      استخدام املختربات الرقمية يكتفي باجلزء النظري عند تدريس العلوم 7
      م اإللكرتوين ُيساهم فيجذب االنتباه ياستخدام التعل 8
      استخدام املختربات الرقمية مينحين  ثقة أكرب بالنفس 2
      العملية التعليمية ملادة العلوم يطوراستخدام املختربات الرقمية 51

      م اإللكرتوين جمهد ومكلف للمعلم واملتعلمياستخدام التعل 55
      استخدام اجملهر الرقمي يزودين بصور دقيقة واضحة للتجربة 55
      استخدام املختربات الرقمية يقوي اجتاهات املتعلم حنو العمل املخربي 53
      التعليم حنو دافعييت يزيد اإللكرتوين ميالتعل استخدام 53
      يساعدين على الرتكيز بشكل أفضل اإللكرتوين ميالتعل استخدام 51
      املعلم ملايقوله أفضل  فهما   يوفر اإللكرتوين ميالتعل استخدام 52
      املعلم يقوله ملا أفضل استيعاباُ  يوفر اإللكرتوين ميالتعل استخدام 57
      الطالب بني ينمي العمل اجلماعي اإللكرتوين ميالتعل استخدام 58
      الطالب املعلم بني التفاعل من املزيد خيلق اإللكرتوين ميالتعل استخدام 52
      التقليدي التعليم من سهولة أكثر اإللكرتوين ميالتعل 51
      التقليدي التعليم من متعة أكثر اإللكرتوين ميالتعل 55

      مادة العلومنحو  التالميذاتجاهات 
      م العلوم .ياحلديثة يف املختربات تطوير ألساليب تعل التقنيةاستخدام  55
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م



بنودالتقييم

أوافق

بشدة

غيرمحايدأوافق

موافق

غير

موافق

بشدة

      املعلومات لنشر فعالة وسيلة اإللكرتوين التعليم استخدام 53
      اإللكرتوين ينمي قدريت على التفكري العلمي. أرى أن  التعليم 53
      استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لإلبداع  51
      استخدام املختربات الرقمية حيفز املتعلم لالبتكار 52
      استخدام املختربات الرقمية يسهل عملية نشر العلم واملعرفة  57
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حفظه اهلل    سعادة الدكتور .....................................

 ... وبعد ، وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

يف التقنيات التعليمية احلديثة  من جامعة يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية لنيل درجة الدكتوراة 

 يف تنميةختربات العلوم مب ةالتقنيات التعليمية احلديث املدينة يف ماليزيا وبعنوان " فاعلية برنامج قائم على

 مادة العلوم".املرحلة املتوسطة واجتاهاهتم حنو  تالميذحتصيل 

العلوم  مادة نالوحدة السادسة م ملوضوعات ؛البحث متطلبات أحدك استبانة بإعداد الباحث قام وقد
االستبانة  على اإلطالع سعادتكم من الباحث يرجو لذا ،ين متوسط ـ الفصل الدراسي الثاينالثا للصف
 التكرم فالرجاء مالحظة أو تعديل أو إضافة أو تعليق أي هناك كان وإذا، السديد رأيكم وإبداء

 ويرعاكم،،، حيفظكم واهلل تعاونكم، حسن لكم شاكرا   بتدوينها،
 
 

الباحث / أمحد حممد موسى عبدالرزاق                                                         
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 (7ملحق رقم )                                          
 

 استبانة قياس اتجاهات االتالميذ نحو مادة العلوم
 /االتلميذ عزيزي

 ... وبعد ، وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

نظرا  للتطور العلمي والتكنولوجي اهلائل يف مجيع اجملاالت العلمية، وتطور العملية التعليمية يف 

عدد كبري من دول العامل واليت بدأت بتطبيق فكرة التعليم اإللكرتوين يف مدارسها، لذا يرغب الباحث يف 

حتصيل  يف تنميةختربات العلوم مب ةالتعليمية احلديثالتقنيات  إجراء حبث ملعرفة فاعلية برنامج قائم على

مادة العلوم من خالل التطبيق العملي ألحد الدروس العلمية املرحلة املتوسطة واجتاهاهتم حنو  تالميذ

 باستخدام احلاسب احملمول واألجهزة الرقمية )اهلاتف الذكي، واجلهاز اللوحي (.

 عزيزي الطالب: 

جزأين : اجلزء  من املقياس ، ويتكونمادة العلومحنو  اجتاهك لتحديد ا  مقياس يديك بني جتد

 فقرة كل عن اإلجابة منك أرجو ، )قرةف 57)  منفقرات(. واجلزء الثاين مكون  1األول مكون من )

 حبيث تراعي الدقة واملوضوعية. 

 واهلل املوفق .                                   
 الباحث / أمحد حممد موسى عبدالرزاق                                                     
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 م االلكتروني : ياستبانة قياس االتجاهات نحو التعل 
( 7)ملحق التعليم اإللكرتوينالصف الثاين متوسط حنو  تالميذمت تصميم استبانة لقياس اجتاهات 

لألجهزة  تالميذفقرات(.وهو يتعلق بامتالك ال 1اجلزء األول مكون من): وتكونت االستبانة من جزئني
م اإللكرتوين كاحلواسيب الشخصية واحملمولة واللوحية واألجهزة اخللوية يالتقنية احلديثة املستخدمة يف التعل

 الذكية وتقنيات التواصل االلكرتوين.
حنو  التالميذاألول لقياس اجتاهات موزعة على سؤالني،   )فقرة 57أما اجلزء الثاين مكون من ) 

م يحنو التعل تالميذال اجتاه، والثاين لقياس االجتاهفقرة( لقياس هذا  55ومت وضع ) التعليم اإللكرتوين
 .االجتاهفقرات( لقياس هذا  2 وضع )اإللكرتوين وقد مت

والتقومي،  وقد مت عرض االستبانة على عدد من املختصني يف جمال التعليم اإللكرتوين، القياس
طرق واسايب تدريس العلوم لالستفادة من خرباهتم والتعليق عليها وحتكميها. وقد مت إجراء التعديالت 

 (.2الالزمة عليها بناءا  على اقرتاحاهتم وتوصياهتم ) ملحق
أوافق بشدة،   :إىل اخلماسي،واملقسم مقياس ليكرت باستخدام املقياس عبارات عن اإلجابة ومت

 التصميم والتطبيق يف النسبية  بالسهولة مقياس ليكرت غريموافق بشدة، وميتاز غريموافق، د،حماي أوافق،
 الصدق باتا  ، ومت حساب أكثرث نتائجها وبالتايل نسبيا   ودقيقة أهنا شاملة إىل والتصحيح، باإلضافة

 بلغ حيث معامل ألفاكرونباخ حساب طريق عن املقياس ثبات والصدق البنائي،وحساب الظاهري
 العينة.تالميذ  على املقياس تطبيق مت وقد مرتفع، ثبات وهومعامل% 82معامل الثبات 

 تتكون االستبانة من جزئين لقياس اتجاهات الطالب نحو التعليم اإللكتروني 
 الجزء األول:  اقرأ الفقرات التالية وأجب بنعم أو ال. 

ال )       ( نعم )  هل متتلك جهاز حاسب ايل شخصي؟           -1
) 

ال )    (   ( نعم )      هل متتلك جهاز حممول؟. -2
  

 ال )    (   ( نعم )   هل متتلك هاتف ذكي؟.  -3



 

168 

 

 ال )    (   ( نعم )   هل متتلك جهاز لوحي؟.  -4

 ال )    (   ( نعم )    هل لديك بريد الكرتوين؟.  -5

ال )                  ( هل ليدك حساب على مواقع التواصل االجتماعية؟ نعم ) -6
------------غريها ) -جوجل –فيسبوك  –(                  حدد اسم املوقع )تويرت 

.)) 

 (ال ) هل ترغب بان يرسل اليك املعلم الواجبات عرب االجهزة الرقمية واالنرتنت؟.  نعم )  (   -7

 
استخدام األجهزة الجزء الثاني: الرجاء قراءة العبارات التالية المتعلقة بقياس اتجاه التلميذ نحو 

 التقنية في تعلم مواد العلوم، الرجاء اإلجابة عليها مع مراعاة الدقة والموضوعية.



م



بنودالتقييم



أوافق

بشدة



أوافق



محايد



غير

موافق



غير

موافق

بشدة

      نحو التعليم اإللكتروني التالميذاتجاهات 
      العلوم يشعرين بالرضااستخدام أجهزة املختربات الرقمية يف تعلم  5
      استخدام املختربات الرقمية مفضل عن املختربات التقليدية 5
      استخدام املختربات الرقمية ال يعتمد على التقانة احلديثة 3
      استخدام األنرتنت يف إجراء األنشطة العلمية ملادة العلوم هدر للوقت 3
      يثري العملية التعليميةاستخدام املكتبة اإللكرتونية  1
      استخدام املستشعرات الرقمية يعطي الدقة يف نتائج التطبيقات العملية 2
      يف تعلمي للعلوم الطبيعية ا  استخدام املختربات الرقمية اشتاق إليه دوم 8
      استخدام املختربات الرقمية يكتفي باجلزء النظري فقط عند تدريس العلوم 2
      تشويق وجذب االنتباه  م اإللكرتوين يساهم يفياستخدام التعل 51
      استخدام املختربات الرقمية يعزز الثقة بالنفس 55
      استخدام املختربات الرقمية تساهم يف تطور العملية التعليمية ملادة العلوم 55
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م



بنودالتقييم



أوافق

بشدة



أوافق



محايد



غير

موافق



غير

موافق

بشدة

      م اإللكرتوين جمهد ومكلف للمعلم واملتعلمياستخدام التعل 53
      للتجربة بصور دقيقة واضحةين استخدام اجملهر الرقمي يزود 53
      اجتاهات املتعلم حنو العمل املخربييقوي استخدام املختربات الرقمية  51
      التعليم حنو دافعييت يزيد االلكرتوين التعليم استخدام 52
      املعلم. يقوله ملا أفضل فهم يوفر االلكرتوين التعليم استخدام 57
      املعلم. يقوله ملا أفضل استيعاب يوفر االلكرتوين التعليم استخدام 58
      يساعد على حفظ الدروس االلكرتوين التعليم استخدام 52
      الطالب. بني التفاعل من املزيد خيلق االلكرتوين التعليم استخدام 51
      الطالب واملعلم. بني التفاعل من املزيد خيلق االلكرتوين التعليم استخدام 55
      التقليدي التعليم على االلكرتوين التعليم استخدام أفضل 55
      التقليدي التعليم من ومتعة سهولة أكثر اإللكرتوين التعليم 53

      مادة العلوم اتجاهات التالميذ نحو
      م العلومياستخدام التقانة احلديثة يف املختربات الرقمية تطوير ألساليب تعل 53
      املعلومات لنشر فعالة وسيلة االلكرتوين التعليم استخدام 51
      استخدام املختربات الرقمية ينمي التفكري العلمي بأنواعه املتعددة 52
      الرقمية حيفز املتعلم لإلبداع واالبتكاراستخدام املختربات  57
      يساهم يف نشر العلم واملعرفة استخدام املختربات الرقمية  58
      يسهل عملية نشر العلم واملعرفة استخدام املختربات الرقمية  52
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 (7ملحق رقم )
 

 المواقع العلمية والروابط اإللكترونية
  لمواقع علمية :اروابط  -أ

 الرابط اسم الموقع الرقم
وزارة التربية والتعليم ـ المملكة العربية  5

 السعودية                  
http://www.moe.gov.sa/pages/default.aspx  

  http://www.abegs.org/el. واحة التعلم اإللكتروني 0

  http://obeikaneducation.com العبيكان البوابات التعليمية      1

-http://www.unesco.org/new/ar/natural العلوم الطبيعيةمكتب اليونسكو يف  4
sciences  

 http://alalom.net/vb/forumdisplay.php?f=8 واحة العلوم للمرحلة المتوسطة 1

http://mathandsci.org/vb/archive/index.ph الرياضيات  والعلوم التعليميةمنارات  6
p/f-106.html 

 /http://ksa-science.com/vb مشبكة العلو  7
forumdisplay.php?f=62  

http://www.youtube.com/watch?v=YzNiB شرح منهج العبيكان   8
Mmekx4  

http://www.ibtesama.com/vb/forumdispla . مجلة االبتسامة 9
y-f_195.html 

_http://www.kisr.edu.kw/scitech/DESIGN مجلة علوم وتكنولوجيا 52
2/Default2.aspx 

http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?o مجلة )علوم ( اإللكترونية   55
ption=com_content&view=article&id=155
1:2013-06-08-07-37-29&catid=89:2011-
02-05-08-17-30&Itemid=306 

www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 50
=com_content&view=article&id=1551:201
3-06-08-07-37-29&catid  

http://www.moe.gov.sa/pages/default.aspx
http://www.abegs.org/el
http://www.abegs.org/el
http://obeikaneducation.com/
http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences
http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences
http://alalom.net/vb/forumdisplay.php?f=8
http://mathandsci.org/vb/archive/index.php/f-106.html
http://mathandsci.org/vb/archive/index.php/f-106.html
http://ksa-science.com/vb/%20forumdisplay.php?f=62
http://ksa-science.com/vb/%20forumdisplay.php?f=62
http://www.youtube.com/watch?v=YzNiBMmekx4
http://www.youtube.com/watch?v=YzNiBMmekx4
http://www.ibtesama.com/vb/forumdisplay-f_195.html
http://www.ibtesama.com/vb/forumdisplay-f_195.html
http://www.kisr.edu.kw/scitech/DESIGN_2/Default2.aspx
http://www.kisr.edu.kw/scitech/DESIGN_2/Default2.aspx
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid=89:2011-02-05-08-17-30&Itemid=306
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid=89:2011-02-05-08-17-30&Itemid=306
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid=89:2011-02-05-08-17-30&Itemid=306
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid=89:2011-02-05-08-17-30&Itemid=306
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid
http://www.scbaghdad.edu.iq/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:2013-06-08-07-37-29&catid
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 http://www.sci-prospects.com مجلة أفاق العلم 51
 الرابط اسم الموقع الرقم
http://www.oloommagazine.com/home/D مجلة العلوم 54

efault.aspx 
 /http://www.sciencemag.org علوم 51

 /http://stm.kacst.edu.sa  مجلة العلوم والتقنية    56

موقع مناهج وزارة التربية  57
 والتعليم)نور(

 http://www.nooor.com/ 

 http://aafaq.4t.com/home.htm  موقع أفاق علمية 58

 /http://arabscience.8m.com مجلة العلوم والثقافة 59

 /http://www.howstuffworks.com كيف تعمل األشياء. مجلة القافلة 02

 http://www.cjb.net دنيا المعرفة 05

 http://www.aleijaz.org/arabic_main.htm االعجاز العلمي في القرآن الكريم 00

 http://www.afkar.8m.com/main.html أفكار علمية 01

 /http://alwasaiel.freeservers.com مجلة الوسائل التعليمية 04

 /http://arabic.kaust.edu.sa جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية 01

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  06
 بالظهران

http://www.kfupm.edu.sa  

http://www.zira3a.net/articles/botanical- زراعة نت 07
names.html  

http://www.saudiaramco.com/publication أفكار علمية 08
s/frm_alqafilah.html 

 /http://www.bytocom.com بيت معلمي الكيمياء 09

 /http://www.ptable.com الجدول الدوري للعناصر الكيميائية 12

 /http://www.phys4arab.net/vb ملتقى الفيزيائيين العرب 15

 /http://www.pc1.free.fr موقع العلوم الفيزيائية 10

 /http://www.arabphysics.com الفيزياء العربية 11

 /http://www.phy4all.net شبكة الفيزياء للجميع 14

http://www.sci-prospects.com/
http://www.oloommagazine.com/home/Default.aspx
http://www.oloommagazine.com/home/Default.aspx
http://www.sciencemag.org/
http://stm.kacst.edu.sa/
http://stm.kacst.edu.sa/
http://www.nooor.com/
http://www.nooor.com/
http://aafaq.4t.com/home.htm
http://aafaq.4t.com/home.htm
http://arabscience.8m.com/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.cjb.net/
http://www.aleijaz.org/arabic_main.htm
http://www.afkar.8m.com/main.html
http://alwasaiel.freeservers.com/
http://arabic.kaust.edu.sa/
http://www.kfupm.edu.sa/
http://www.kfupm.edu.sa/
http://www.zira3a.net/articles/botanical-names.html
http://www.zira3a.net/articles/botanical-names.html
http://www.saudiaramco.com/publications/frm_alqafilah.html
http://www.saudiaramco.com/publications/frm_alqafilah.html
http://www.bytocom.com/
http://www.ptable.com/
http://www.phys4arab.net/vb/
http://www.pc1.free.fr/
http://www.arabphysics.com/
http://www.phy4all.net/
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  /http://www.almarefh.net مجلة المعرفة 11

 الرابط اسم الموقع الرقم
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم  16

  والثقافة 
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/ 

 /http://www.ebdaa.ws مجلة عالم االبداع 17

 /http://4as.s5.com موقع العلوم الطبيعية 18

 /http://www.al3lom.com ملتقى العلوم 19

 /http://www.qariya.com القرية اإللكترونية   42

 /http://www.dw.de علوم وتكنولوجيا   45

  http://www.mawsoah.net الموسوعة العربية العالمية 40

  /ency.com-http://www.arab الموسوعة العربية 41

  http://ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة ويكيبيديا 44

 http://www.qalqilia.edu.ps/haywans.htm موسوعة الحيوان 41

 /sciences.com-http://www.futura علميموقع  46

 /http://www.larousse.fr موسوعة الروس 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.almarefh.net/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
http://www.ebdaa.ws/
http://4as.s5.com/
http://www.al3lom.com/
http://www.qariya.com/
http://www.dw.de/
http://www.mawsoah.net/
http://www.mawsoah.net/
http://www.arab-ency.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.qalqilia.edu.ps/haywans.htm
http://www.qalqilia.edu.ps/haywans.htm
http://www.futura-sciences.com/
http://www.larousse.fr/
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 (8ملحق )

 روابط لتجارب علمية تخدم مقرر علوم ثاني متوسط ـــ الفصل الثاني
  أوالً :  الطاقة الحرارية 

http://www.fizik.si 
http://www.stevespanglerscience.com/experiments 
http://www.youtube.com/watch?v=HhTm4k_TLFI 
http://www.youtube.com/watch?v=zih8_BqolS0 
http://www.youtube.com/watch?v=NEUoN1CrQ_E 
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8 
http://www.youtube.com/watch?v=yZ3mYotx7ac 
http://www.youtube.com/watch?v=0BdRaWFR2IM 
http://www.youtube.com/watch?v=OojnMRWoucE 
http://www.youtube.com/watch?v=63oLupwOqgI 

Q-6g-http://www.youtube.com/watch?v=5QOVwX 
http://www.youtube.com/watch?v=P5HjDMWURNk 
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8 

zWfXXCZU3E-http://www.youtube.com/watch?v= 
http://www.youtube.com/watch?v=6sAFtRQS9XY 
http://www.youtube.com/watch?v=125KoXlTD9Q 

EqKuOM8iA-http://www.youtube.com/watch?v=F 
 ثانياً : موجات الصوت

http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ 
http://www.youtube.com/watch?v=X3dl4mL7ySc 
http://www.youtube.com/watch?v=vumk_qNQgZU 
www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w 
http://www.youtube.com/watch?v=6f0hsbFHYvs 
http://www.youtube.com/watch?v=UOfAmsQvgg4 
http://www.youtube.com/watch?v=gWGLAAYdbbc 
http://www.youtube.com/watch?v=3zoTKXXNQIU 

http://www.fizik.si/
http://www.stevespanglerscience.com/experiments
http://www.youtube.com/watch?v=HhTm4k_TLFI
http://www.youtube.com/watch?v=zih8_BqolS0
http://www.youtube.com/watch?v=zih8_BqolS0
http://www.youtube.com/watch?v=NEUoN1CrQ_E
http://www.youtube.com/watch?v=NEUoN1CrQ_E
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8
http://www.youtube.com/watch?v=yZ3mYotx7ac
http://www.youtube.com/watch?v=yZ3mYotx7ac
http://www.youtube.com/watch?v=0BdRaWFR2IM
http://www.youtube.com/watch?v=0BdRaWFR2IM
http://www.youtube.com/watch?v=OojnMRWoucE
http://www.youtube.com/watch?v=OojnMRWoucE
http://www.youtube.com/watch?v=63oLupwOqgI
http://www.youtube.com/watch?v=63oLupwOqgI
http://www.youtube.com/watch?v=5QOVwX-6g-Q
http://www.youtube.com/watch?v=5QOVwX-6g-Q
http://www.youtube.com/watch?v=P5HjDMWURNk
http://www.youtube.com/watch?v=P5HjDMWURNk
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8
http://www.youtube.com/watch?v=8kP5S5XIsS8
http://www.youtube.com/watch?v=-zWfXXCZU3E
http://www.youtube.com/watch?v=-zWfXXCZU3E
http://www.youtube.com/watch?v=6sAFtRQS9XY
http://www.youtube.com/watch?v=6sAFtRQS9XY
http://www.youtube.com/watch?v=125KoXlTD9Q
http://www.youtube.com/watch?v=125KoXlTD9Q
http://www.youtube.com/watch?v=F-EqKuOM8iA
http://www.youtube.com/watch?v=F-EqKuOM8iA
http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ
http://www.youtube.com/watch?v=X3dl4mL7ySc
http://www.youtube.com/watch?v=vumk_qNQgZU%20
http://www.youtube.com/watch?v=vumk_qNQgZU%20
http://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w
http://www.youtube.com/watch?v=6f0hsbFHYvs
http://www.youtube.com/watch?v=UOfAmsQvgg4
http://www.youtube.com/watch?v=gWGLAAYdbbc
http://www.youtube.com/watch?v=3zoTKXXNQIU
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http://www.youtube.com/watch?v=ACeUO4ufx2I 
http://www.youtube.com/watch?v=N8q4xAL2WpU 
http://www.youtube.com/watch?v=Ude8pPjawKI 
http://www.youtube.com/watch?v=EMjYvAZ6ies 
http://www.youtube.com/watch?v=HNnpApVqLrU&list=PLDC1F9E72018B700E 
http://www.youtube.com/watch?v=atbfSq5CRCA 
http://www.youtube.com/watch?v=4shodbQMcmM 
http://www.youtube.com/watch?v=AS67HA4YMCs 
http://www.youtube.com/watch?v=L4F4zaRqQdk 

http://www.youtube.com/watch?v=usHtqr0_HXU 
http://www.youtube.com/watch?v=OuAtU_dGplw 

http://www.youtube.com/watch?v=zaHLwla2WiI&list=PL448A499C6D44B935 
 

 ثالثا : موجات الضوء 
http://www.youtube.com/watch?v=hBQ8fh_Fp04 
http://www.youtube.com/watch?v=8q-oXhqIuIU 
http://www.youtube.com/watch?v=JuGwq7jIcK8 
http://www.youtube.com/watch?v=2nwK78F_4eA 
http://www.youtube.com/watch?v=mLo8h3tlyvo 
http://www.youtube.com/watch?v=ysAZHpG-ujw 
http://www.youtube.com/watch?v=E6l4gg14Ttc 
http://www.youtube.com/watch?v=EaowfGVzQ7U&list=PL8FE32FC2CE9FE90D 
http://www.youtube.com/watch?v=hBQ8fh_Fp04&list=PL8FE32FC2CE9FE90D 
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&i
ndex=18 
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&i
ndex=5 
http://www.youtube.com/watch?v=2hASOre63Nk 
http://www.youtube.com/watch?v=iXvj0QiK2Eo 
http://www.youtube.com/watch?v=g7Rcf9Soqfg 
http://www.youtube.com/watch?v=iletCKDCt_0 

http://www.youtube.com/watch?v=ACeUO4ufx2I
http://www.youtube.com/watch?v=N8q4xAL2WpU
http://www.youtube.com/watch?v=Ude8pPjawKI
http://www.youtube.com/watch?v=EMjYvAZ6ies
http://www.youtube.com/watch?v=HNnpApVqLrU&list=PLDC1F9E72018B700E
http://www.youtube.com/watch?v=atbfSq5CRCA
http://www.youtube.com/watch?v=4shodbQMcmM
http://www.youtube.com/watch?v=AS67HA4YMCs
http://www.youtube.com/watch?v=L4F4zaRqQdk
http://www.youtube.com/watch?v=usHtqr0_HXU
http://www.youtube.com/watch?v=usHtqr0_HXU
http://www.youtube.com/watch?v=OuAtU_dGplw
http://www.youtube.com/watch?v=OuAtU_dGplw
http://www.youtube.com/watch?v=zaHLwla2WiI&list=PL448A499C6D44B935
http://www.youtube.com/watch?v=zaHLwla2WiI&list=PL448A499C6D44B935
http://www.youtube.com/watch?v=hBQ8fh_Fp04
http://www.youtube.com/watch?v=8q-oXhqIuIU
http://www.youtube.com/watch?v=JuGwq7jIcK8
http://www.youtube.com/watch?v=2nwK78F_4eA
http://www.youtube.com/watch?v=mLo8h3tlyvo
http://www.youtube.com/watch?v=ysAZHpG-ujw
http://www.youtube.com/watch?v=E6l4gg14Ttc
http://www.youtube.com/watch?v=EaowfGVzQ7U&list=PL8FE32FC2CE9FE90D
http://www.youtube.com/watch?v=hBQ8fh_Fp04&list=PL8FE32FC2CE9FE90D
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=Xqo6sEt1cUE&list=PL8FE32FC2CE9FE90D&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=2hASOre63Nk
http://www.youtube.com/watch?v=iXvj0QiK2Eo
http://www.youtube.com/watch?v=g7Rcf9Soqfg
http://www.youtube.com/watch?v=iletCKDCt_0
http://www.youtube.com/watch?v=iletCKDCt_0
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http://www.youtube.com/watch?v=OdcHCRF00jM 
http://www.youtube.com/watch?v=DtDaQPbKV9s 

 
 : تجارب اثرائية  رابعاً 

http://www.youtube.com/watch?v=PZfHn1YJVGk 
http://www.youtube.com/watch?v=f2H3xsTR7rg 
http://www.youtube.com/watch?v=kLO5SJ2uxEE 
http://www.youtube.com/watch?v=qeDZQ9-gsjY 
http://www.youtube.com/watch?v=ia8CKDIur3s 
http://www.youtube.com/watch?v=c4U1ecZic6A 
http://www.youtube.com/watch?v=sCcJztkOmKs 
http://www.youtube.com/watch?v=ineByoQxRYQ 
http://www.youtube.com/watch?v=TXfwZ5_kyr4 
http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCFeVI 
http://www.youtube.com/watch?v=diceMXqFacs 
http://www.youtube.com/watch?v=mKBBtxzPRvk 
http://www.youtube.com/watch?v=2h7u0axpnhs 
http://www.youtube.com/watch?v=1QtO5jJyK5A 
http://www.youtube.com/watch?v=oRSU4FnUSrA 
http://www.youtube.com/watch?v=oC31u_BaVFQ 
http://www.youtube.com/watch?v=I2p9bnOGmSk 
http://www.youtube.com/watch?v=7PDeK6rprA4 
http://www.youtube.com/watch?v=5DKlIRfUl78 
http://www.youtube.com/watch?v=mzw3DcDblIg 
http://www.youtube.com/watch?v=TpEvqfl-eCE 
http://www.youtube.com/watch?v=94RpbYopUdI 
http://www.youtube.com/watch?v=VvmxOw6cSgs 
http://www.youtube.com/watch?v=AP1dSzBEk5c 
http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCFeVI 
http://www.youtube.com/watch?v=OEExd0wlsPo 
http://www.youtube.com/watch?v=rop6JlOY1H0 

http://www.youtube.com/watch?v=OdcHCRF00jM
http://www.youtube.com/watch?v=OdcHCRF00jM
http://www.youtube.com/watch?v=DtDaQPbKV9s
http://www.youtube.com/watch?v=DtDaQPbKV9s
http://www.youtube.com/watch?v=PZfHn1YJVGk
http://www.youtube.com/watch?v=f2H3xsTR7rg
http://www.youtube.com/watch?v=kLO5SJ2uxEE
http://www.youtube.com/watch?v=qeDZQ9-gsjY
http://www.youtube.com/watch?v=ia8CKDIur3s
http://www.youtube.com/watch?v=c4U1ecZic6A
http://www.youtube.com/watch?v=sCcJztkOmKs
http://www.youtube.com/watch?v=ineByoQxRYQ
http://www.youtube.com/watch?v=TXfwZ5_kyr4
http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCFeVI
http://www.youtube.com/watch?v=diceMXqFacs
http://www.youtube.com/watch?v=mKBBtxzPRvk
http://www.youtube.com/watch?v=2h7u0axpnhs
http://www.youtube.com/watch?v=1QtO5jJyK5A
http://www.youtube.com/watch?v=oRSU4FnUSrA
http://www.youtube.com/watch?v=oC31u_BaVFQ
http://www.youtube.com/watch?v=I2p9bnOGmSk
http://www.youtube.com/watch?v=7PDeK6rprA4
http://www.youtube.com/watch?v=5DKlIRfUl78
http://www.youtube.com/watch?v=mzw3DcDblIg
http://www.youtube.com/watch?v=TpEvqfl-eCE
http://www.youtube.com/watch?v=94RpbYopUdI
http://www.youtube.com/watch?v=VvmxOw6cSgs
http://www.youtube.com/watch?v=AP1dSzBEk5c
http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCFeVI
http://www.youtube.com/watch?v=OEExd0wlsPo
http://www.youtube.com/watch?v=rop6JlOY1H0
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http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0 
http://www.youtube.com/watch?v=CoXboA8Ax7Q 
http://www.youtube.com/watch?v=xR6Qait2JGY 
http://www.youtube.com/watch?v=jIL0ze6_GIY 
http://www.youtube.com/watch?v=kAInRyWMNlA 
http://www.youtube.com/watch?v=Id1EGzcZnwQ 
http://www.youtube.com/watch?v=8mFyiYh94YE 
http://www.youtube.com/watch?v=noF5q4-77XI 
http://www.youtube.com/watch?v=hzsf553O2DM 
http://www.youtube.com/watch?v=OmnYPOfoY9E 
http://www.youtube.com/watch?v=f1kh3UrmPC4 
http://www.youtube.com/watch?v=mN9iLNHGOYI 
http://www.youtube.com/watch?v=ufoOJfzro2c 
http://www.youtube.com/watch?v=JFSTHTE5VZE 
http://www.youtube.com/watch?v=JmRkxZT4XhY 
http://www.youtube.com/watch?v=zP0UzvB2X3M 
http://www.youtube.com/watch?v=Ry83wnG4w6k 
http://www.youtube.com/watch?v=nhInI7voJsU 
http://www.youtube.com/watch?v=FDtkhz0VWO0 
http://www.youtube.com/watch?v=Mo0uooXd-4c 
http://www.youtube.com/watch?v=NPp9Li_fJCc 
http://www.youtube.com/watch?v=MHzjlcyL2Ls 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0
http://www.youtube.com/watch?v=CoXboA8Ax7Q
http://www.youtube.com/watch?v=xR6Qait2JGY
http://www.youtube.com/watch?v=jIL0ze6_GIY
http://www.youtube.com/watch?v=kAInRyWMNlA
http://www.youtube.com/watch?v=Id1EGzcZnwQ
http://www.youtube.com/watch?v=8mFyiYh94YE
http://www.youtube.com/watch?v=noF5q4-77XI
http://www.youtube.com/watch?v=hzsf553O2DM
http://www.youtube.com/watch?v=OmnYPOfoY9E
http://www.youtube.com/watch?v=f1kh3UrmPC4
http://www.youtube.com/watch?v=mN9iLNHGOYI
http://www.youtube.com/watch?v=ufoOJfzro2c
http://www.youtube.com/watch?v=JFSTHTE5VZE
http://www.youtube.com/watch?v=JmRkxZT4XhY
http://www.youtube.com/watch?v=zP0UzvB2X3M
http://www.youtube.com/watch?v=Ry83wnG4w6k
http://www.youtube.com/watch?v=nhInI7voJsU
http://www.youtube.com/watch?v=FDtkhz0VWO0
http://www.youtube.com/watch?v=Mo0uooXd-4c
http://www.youtube.com/watch?v=NPp9Li_fJCc
http://www.youtube.com/watch?v=MHzjlcyL2Ls


 

177 

 

 (9ملحق )

 درجات االختبارات القبلية ودرجات االختبارات البعدية
 املالحظات االختبار البعدي للفصلني االختبار القبلي للفصلني  التسلسل
 طالب 01كل فصل  طالب( 53درجات )  51 طالب (  7درجات ) 51 5

  طالب ( 51درجات ) 2  طالب( 2درجات  ) 2 5
  طالب ( 51درجات )  8 طالب (53درجات )  8 3
  طالب( 8درجات )  7 طالب ( 51درجات )  7 3
  طالب ( 3درجات )  2 طالب (2درجات )  2 1
  طالب ( 5درجات )  1 طالب ( 3درجات )  1 2
  درجات ) ال يوجد ( 3 طالب (  5درجات )  3 7
  درجات ) ال يوجد ( 3 درجات ) ال يوجد ( 3 8
  درجة ) ال يوجد ( 5 درجة ) ال يوجد ( 5 2
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 (52ملحق )

 م اإللكتروني مقارنة بالتعليم التقليديي( مزايا التعل5-0جدول )         
وجه 
 المقارنة

 التعليم التقليدي التعليم اإللكتروني

أسلوب 
التعليم 
 المستخدم

يوظف المستحدثات التكنولوجية، حيث يعتمد 
علـــي العـــروض اإللكترونيـــة متعـــددة الوســـائط ، 

 وأسلوب المناقشات وصفحات الويب. 

يعتمـــــد علــــــي الكتــــــاب فــــــال يســــــتخدم أي مــــــن 
الوسـائل أو األسـاليب التكنولوجيـة إال فـي بعــض 

 األحيان. 
مدي 

 التفاعلية
ــــيح اســــتخدام  ــــث يت ــــة، حي يقــــوم علــــي التفاعلي
الوسائط المتعددة للمتعلم اإلبحار في العروض 
اإللكترونيــة، والتعامــل معهــا كمــا يريــد، وتســمح 

 له المناقشات عبر الويب بالتفاعلية. 

ال يعتمــد علــي التفاعل،حيــث إنــه يــتم فقــط بــين 
المعلم والمتعلم، لكن ال يتم دائمـاً بـين المـتعلم 

ــــاب،  ــــة ال تجــــذب والكت ــــاره وســــيلة تقليدي باعتب
 االنتباه. 

إمكانية 
 التحديث

يمكـن تحديثـه بكــل سـهولة، وغيــر مكلـف عنــد 
النشر علي الويب كالطرق التقليدية، حيـث إنـه 

 يمكن أن يتم بعد النشر.

عملية التحديث هنا غيـر متاحـة ألنـك عنـد طبـع 
ــــه مــــرة  الكتــــاب ال يمكنــــك جمعــــه والتعــــديل في

 أخري بعد النشر.
متــاح فــي أي وقــت، لــذا يتمتــع بالمرونــة، متــاح  اإلتاحة

ــــدخول علــــي  ــــث يمكــــن ال ــــي أي مكــــان، حي ف
اإلنترنـت مــن أي مكــان، لـذا ففــرص التعلــيم لــه 

 متاحة عبر العالم.

له وقت محدد فـي الجـدول ، وأمـاكن مصـممة، 
كما أن فرص التعليم فيه مقتصرة علي الموجـود 

 في إقليم أو منطقة التعليم.

يعتمد علي التعليم الذاتي، حيث يتعلم المتعلم  ديةاالعتما
ــــــه، وحســــــب ســــــرعته  ــــــه واهتمامات وفقــــــاً لقدرات

 والوقت الذي يناسبه، والمكان الذي يالئمه. 

يعتمــد علــي المعلــم، لــذا فهــو غيــر متــاح فــي أي 
ـــي الفصـــل  وقـــت، وال يمكـــن التعامـــل معـــه إال ف

 الدراسي فقط. 
تصميم 
 التعليم

يتم تصميم العمليـة التعليميـة بنـاء علـي خبـرات 
 تعليمية يمكن اكتسابها من خالل التعليم. 

يــتم تصــميم العمليــة التعليميــة مــن خــالل وضــع 
هيكــل محــدد مســبقًا، علــي نظــام واحــد يناســب 

 الجميع. 
نظام 
 التعليم

يتم في نظـام مفتـوح مـرن ومـوزع، حيـث يسـمح 
كانــه، أي للمــتعلم بــالتعلم وفقــاً لســرعته وفــي م

يحقــق اإلجابــة عــن : متــي؟ كيــف؟ أي؟ كمــا أن 
ـــــــم والمـــــــتعلم  ـــــــي كـــــــل مـــــــن المعل ـــــــع يعن التوزي

 والمحتوي في أماكن مختلفة. 

يحـــدث فـــي نظـــام مغلـــق حيـــث يجـــب التحديـــد 
 للمكان والزمان أي اإلجابة عن أين؟ ومتي؟ 

 

(، "دور التعلم اإللكرتوىن   5117توفيق، صالح الدين حممد، موسى، هاىن حممد يونس، )املصدر: 
 بناء جمتمع املعرفة العرع"  

جامعة –جامعة بنها، جملة كلية الرتبية بشبني الكوم -كلية الرتبية  -قسم أصول الرتبية  -دراسة استشرافية
 .3املنوفية، عدد
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 (55ملحق )
 

 (5ورقة عمل رقم )
 التجربة: أثر الحرارة على المركبات الكيميائية اسم 

 األدوات والمواد:
 وات. 511مصباح كهربائي  -
 ورق. -
 محض اخلل أو عصري ليمون او عصري البصل. -
 أعواد القطن. -

 الخطوات:
 اكتب امسك على الورقة مستخدما  حملول محض اخلل. -
 انتظر لتجف الكتابة متاما . ملاذا؟ -
 بة حنو املصباح الكهربائي. ملاذا؟وجه الورقة من ناحية الكتا -
 .راقب التغريات اليت حتدث على الورقة -

 االستنتاج:
يتأثر محض اخلل وعصري الليمون وعصري البصل ....... الصادرة من املصباح الكهربائي  -

 حيث يتبخر املاء ويظهر أثر املركب بلون واضح غري لون الورقة اليت كتب عليها.
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 (0ورقة عمل رقم )
 اسم التجربة: لعبة التوازن 

 
 األدوات والمواد:

 غراء سيليكون. -ملعقة آيس كريم خشبية    -أعواد آيس كريم خشبية    -
 قلم رصاص. -مسطرة  –ورقة  -صلصال  –مسدس غراء  -

 الخطوات:
 سم.51ارسم على الورقة خط عمودي على الورقة طوله  -
 وزاوية أخرى  مماثلة هلا  من.........درجة  11ارسم زاوية على العمود املقام قدرها  -
 درجة. على العمود املقام كما يف الشكل   11ارسم زاويتني متجاورتني قدر كل منهما  -
 طبق ملعقة االيس كرمي اخلشبية على العمود املقام . -
 طابق عودا االيس كرمي على طريف ملعقة االيس كرمي. -
 ثبت عودا االيس كرمي بالغراء الالصق. -
 قطعيت الصلصال ذات الكتلتني املتساويتني على طريف عودا اآليس كرمي.ثبت  -
 ضع الطرف السفلي للملعقة اخلشبية على أحد أصابعك. -

 االستنتاج:
 عند وضع اللعبة على أحد األصابع وبدون صلصال تسقط اللعبة ... اي ال يوجد توازن. -
 اللعبة وال تسقط.عند وضع اللعبة على أحد األصابع وبوجود الصلصال تتوازن  -
 تساوى الكتلتني جبعل اللعبة تتوازن ويكون مركز الثقل عند هناية طرف امللعقة اخلشبية. -
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 (1ورقة عمل رقم )
 اسم التجربة: خداع النظر  -
 األدوات والمواد:  -
 صحيفة فلني. -
 رسوم خاصة بالتجربة. -
 مشوط. -
 مسطرة -
 قلم رصاص. -
 عود خشيب. -
 مادة الصقة. -

 
 الخطوات: -

  حسب مساحة الصورة املعدة للتجربة.قطع الفلني .1
 لصق الصورتني على وجهي قطعة الفلني. .2
 ثبت العود اخلشيب يف منتصف قطعة الفلني. .3
 ضع العود بني راحيت يديك وحرك العود بسرعة وحول حموره مينة ويسرة. .4

 ماذا تالحظ؟
 االستنتاج: -
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 (4ورقة عمل رقم )
 اسم التجربة: تصميم مجسمات هندسية 

 والمواد: األدوات
 أعواد خشبية. -
 صلصال. -
 زرادية. -
 مسطرة  -
 قلم رصاص. -

 
 الخطوات:

 قطع األعواد اخلشبية اىل قطع متساوية باستخدام املسطرة والزرادية. -
 كور قطع الصلصال. -
 –مكعب  –شكل مخاسي  –هرم ثالثي  –صمم أشكال هندسية" هرم رباعي  -

 .متوازي مستطيالت

 االستنتاج:
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 (1ورقة عمل رقم )
 اسم التجربة: بالون ذاتي التعبئة. 

 األدوات والمواد:
 بالون. -
 بيكربونات الصوديوم. -
 قمع. -
 ملعقة. -
 قارورة. -
 حملول محض اخلل. -

 الخطوات:
 اسكب حملول محض اخلل يف القارورة. -
 اضف بيكربونات الصوديوم اىل البالون باستخدام القمع. -
 ثبت البالون على القارورة باحكام. -
 واجعله بوضع التعامد مع القارورة.ارفع البالون  -
 ماذا تالحظ بعد تساقط بيكربونات الصوديوم على حملول محض اخلل؟ -

 االستنتاج:
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 (6ورقة عمل رقم )
 اسم التجربة: الغواصة 

 األدوات والمواد:
 قارورة مياه غازية. -
 ماء  -
 غطاء قلم . -
 صلصال. -

 الخطوات:
 عيبء القارورة الشفافة باملاء. -
 الصلصال على غطاء قلم بالستيكي.ثبت قطعة من  -
 اسقط غطاء القلم البالستيكي املزود بالصلصال يف القارورة. -
 اغلق القارورة بإحكام. -
 اضغط على جانيب القارورة من االسفل. -
 ماذا تالحظ......  وما سبب حدوث ذلك؟ -
 اوقف الضغط على جانيب القارورة.   ماذا تالحظ؟ -

   
 االستنتاج:
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 (7ورقة عمل رقم )
 المروحة الورقية. اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 ورقة.  -1
 مقص. -2
 مسطرة. -3
 قلم رصاص. -4
 عود خشيب. -5
 مادة الصقة. -6
7-  Straw 
 عود شواء. -8
 مطاط . -9

 قطع. -11
 طوات:خال -

 حول الورقة املستطيلة إىل ورقة مربعة.  -1
 اطوي الورقة إىل مثلثني كبريين . مث إىل أربع مثلثات.   -2
 أحرف املثلثات الداخلية إىل أكثر من النصف. افرد الورقة املربعة وقص من -3
 لون وجه الورقة الداخلي واخلارجيحسب ذوقك. -4
 ثبت العود الصغري على العود الكبري ويف املقدمة بوضع أفقي وباسطة املطاط. -5
 يف العود الصغري. Strawضع قطعة صغرية من املصاص  -6
 أدخل العود الصغري يف مركز الورقة املربعة. -7
 بأحد جوانب الكيس الداخلية العلوية. ثبت املنديل  -8
 يف العود الصغري. Strawسم من املصاص 5ضع قطعة بطول  -9
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 أدخل أطراف أربعة زوايا من الورق فقط يف العود الصغري. -11
 تعرض املروحة الورقية للهواء .   -11

 ماذا تالحظ.
 االستنتاج -
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 (8ورقة عمل رقم )
 أصنع عطري. اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 زيت عطري. 
 عبوة زجاجية.

 إيثانول.
 مطر مقطر.

 لون.
 مل. 511كأس 

 قطارة. 
 قارورة غسيل.

 الصق.
 

 طوات:خال -
 مل من اإليثانول . 31مل من الزيت العطري غلى  51أضف  
 مل من املاء املقطر امللون إىل ما سبق. 5أضف  

 كل ثالثة أيام.  يرتك العطر بعد إغالقه بإحكام يف مكان بارد ومظلم وملدة شهر ويرج
 ملاذا ال يستخدم العطر مباشرة بعد االنتاج ؟      
 

 االستنتاج -
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 (52ورقة عمل رقم )
 توازن المسامير. اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 قاعدة خشبية.
 مسمارا  ". 51مسامري كبرية "

 
 طوات:خال -

 يعرض السؤال التايل على مسامع احلاضرين.
 عشر مسمارا  على مسمار واحد؟من يستطيع أن يضع أربعة 

 يوضع مسمار واحد على الطاولة بوضع أفقي. 
 ترتب املسامري بوضع أفقي تباديل وبني اجلهتني على املسمار. حبيث تكون ستة     
 مسامري لكل جهة. 
 يثبت املسمار الرابع عشر على املسمامري املرتبة. 
 ترفع املسامري حبذر وتوضع على املسامري اخلامس عشر املثبت على القاعدة.  

 ماذا تالحظ ؟         
 االستنتاج -
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 (55ورقة عمل رقم )
 الوسادة الكيميائية. اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 كيس بالستيك بغالق.   
 ورقة مناديل. 
 بيكربونات الصوديوم. 
 خل . 
 لون. 

 
 طوات:خال -

 حملول محض اخلل يف الكيس ولونه.ضع 
 ضع مسحوق بيكربونات الصوديوم يف املنديل الورقي، وقم بطيه عدة 

 طيات. ملاذا؟      

 ثبت املنديل بأحد جوانب الكيس الداخلية العلوية.            
 أغلق الكيس جيدا . ملاذا؟ 

 اسقط املنديل ودعه ينغمر مبحلول اخلل.            
 ماذا تالحظ ؟            

 االستنتاج -
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 (50ورقة عمل رقم )
 كاشف الحموض والقلويات.  اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 ملفوف بنفسجي.  
 ماء ساخن.

 وعاء التحضري. 
 آلة قطع.

 حملول محضي.

 حملول قلوي.                  
 كؤوس شفافة.                   

 طوات:خال -
امللفوف األمحر وذلك بغمر قطع امللفوف احلمر باملاء الساخن جدا  وملدة حتضري كاشف 
 عشرة دقائق.

 تصفية الكاشف من قطع امللفوف األمحر . 
 يضاف كمية قليلة من الكاشف إىل احمللول احلمضي. 
 ملاذا تغري لون احمللول احلمضي؟ وما اللون الناتج؟   

 القلوي. ملاذا تغري لون احمللوليضاف كمية قليلة من الكاشف إىل احمللول 
 القلوي ؟ وما اللون الناتج؟ ملاذا تغري اللون الناتج؟     

 ماذا تالحظ ؟         
 االستنتاج -
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 (51ورقة عمل رقم )

 كاشف النشا.  اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 نشا  
 ماء.

 حملول اليود.

 ورق ترشيح.
 أعواد قطن.

 
 طوات:خال -

 أكتب مبحلول النشا على ورق الرتشيح. 
 جفف الورقة من حملول النشا. 
 اغمر الورقة يف حملول اليود.

 ماذا تالحظ ؟       
 

 االستنتاج -
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 (54ورقة عمل رقم )
 إطفاء الشموع. اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 صوع  
 والعة

 قاعدة صوع                   
 كأس شفاف
 الصوديومبيكربونات 

 حملول محض اخلل 
 ملعقة

 طوات:خال -
 أشعل الشموع 

 اسكب حملول محض اخلل يف الكأس 
 جرام من بيكربونات الصوديوم. 51اضف إىل الكأس 

 ماذا تالحظ؟            
 اسكب الغاز املتكون على الشموع 

 ماذا تالحظ ؟    
 

 االستنتاج -
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 (51ورقة عمل رقم )
 البالوني. القارباسم التجربة:  -
 األدوات والمواد: -

 فلني
 غراء

 أنبوب بالستيك صغري
 بالون

 طوات:خال -
 صمم قاربا  من الفلني . 
 ثبت األنبوب البالستيكي املفتوح الطرفني على الفلني. 
 ثبت البالون على الطرف العلوي لالنبوب. 
 أمأل البالون باهلواء. 
 ضع القارب على سطح مائي. 

 ماذا تالحظ؟       
 

 االستنتاج -
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 (56ورقة عمل رقم )
 

 السيارة البالونيةاسم التجربة:  -
 األدوات والمواد: -

 بالون
 غطاء قوارير

 غراء
 ماصة

 أعواد خشبية
 فلني أو قارورة مياه بالستيكية

 طوات:خال -
 .صمم سيارة من الفلني أو قارورة املياه

 زود البالون بأنبوب بالستيكي.
 إىل اخللف.. ملاذا؟ثبت البالون لتكون فتحة األنبوب 
 إمأل البالون باهلواء وابدأ السباق.

 

 ملاذا اندفعت السيارة إىل األمام وليس إىل اخللف ؟           
 

 االستنتاج -
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 (57ورقة عمل رقم )
 سيارة ذاتية الدفعاسم التجربة:  -
 األدوات والمواد: -

 لوح فلني أو قارورة مياه                    
 مشرط 
 مطاط 
 غراء 
 دبوس بطابع 
 بكرة خيط 

 الخطوات: -
 .صمم سيارة من الفلني أو قارورة مياه

 زود بكرة خيط باملطاط ليتدىل املطاط من طريف البكرة.
 ثبت طرفا املطاط على جانيب السيارة.

 حرك البكرة عدة مرات مث أطلق السيارة.
 

 ؟ ماذا تالحظ     
 

 :االستنتاج -
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 (59ورقة عمل رقم )
 بدون بلل اسم التجربة: -
 األدوات والمواد: -

 صحن بالستيك
 كأس زجاج شفاف

 صعة
 والعة
 ماء 
 لوانأ

 عملة معدنية
 

 الخطوات: -
 ضع قليل من املاء يف الصحن البالستيكي+ اللون.

 ضع القطعة املعدنية يف الصحن البالستيكي.
 ضع الشمعة جوار القطعة املعدنية.

 أشعل الشمعة.
 كون الشمعة بداخله.ضع الكأس الشفاف بوضع مقلوب لت

          
 ماذا تالحظ؟       

 
 االستنتاج -
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 (02ورقة عمل رقم )
 المحرك البسيط.اسم التجربة:  -
 األدوات والمواد: -

 بطارية
 مغناطيس قوي
 سلك حناس
 ورق صنفرة

  
 طوات:خال -

 شكل سلك حناسي بأي  شكل يعجبك حبيث يدور حول البطارية.
 النحاس بورق الصنفرة.أزل املادة العازلة على طريف سلك 
 ثبت املغناطيس أسفل البطارية.

ضع سلك النحاس حول البطارية حبيث يكون أحد على القطب املوجب واألخر يالمس 
 املغناطيس .

 

 ماذا تالحظ ؟     
 

 االستنتاج -
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  50ملحق رقم                              
 تصوير الباحث () التجارب العملية اإلثرائية  صور ثابتة ختدم 

 

  
 صورة لتجربة التوتر السطحي                       

 
  صورة لتجربة ألعاب التوازن                     

 
 
 



 

199 

 

  
 صورة من جتارب ألعاب التوازن                  

 

 

   

 احللقة احلائرة جتربة صورة لتجربة األنبوب املعلق وجبوارها               
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 صورة لمجموعة من التجارب العلمية اإلثرائية في أحد المعارض العلمية   

 

 

  
 صورة لتجربة إثرائية عن العطور                        

 

واهلل ولي التوفيق                             

 


