
 

 

          

  
  
  

  
  
  
  

تنمية مهارات استخدام بعض يف  برنامج تدريبي مقرتح ليةعاف
لدي معلمي املرحلة  م اإللكرتونية يف تعليم العلوميوسائط التعل

   يف منطقة مكة املكرمةاالبتدائية
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  :ةقدمم

 ، حيث تطورات سريعة ومتالحقة فى جميع عناصر منظومتهسساته  التعليم ومؤيشهد  

 على التعليم يعتمد بعضها حديثة اتالطرائق التدريسية فى كافة المراحل بتقنيتم تعزيز 

 بغية ،ميزات التي تتمتع بها هذه التقنياتلغرض االستفادة من الم ،طهااللكتروني وأساليبه ووسائ

. العلمي  مهارات التفكير الدراسي وتنميةالتحصيل مستوى العملية التعليمية وتحسينتطوير 

وبأفضل ، ف التعليم على وجه أفضلقيق أهداالتقنيات الحديثة لتحباالستعانة سبل  وتتنوع

 المتعلم المعارف في استيعابفعال من أثر لتقنيات الستخدام اذلك لما والمستويات الممكنة، 

   .واكتسابه المهارات

،  وال  التقنيات الحديثةالقائمة على استخدام أساليب التعليم والتعلم ثمة تطور ملحوظ فىو  

 الدراسات والبحوث العديد منأكدت  وقد. علم اإللكتروني على التعليم والتسيما المعتمد منها

وأوصت ة،  التعليم اإللكترونيوسائطاستخدام السابقة وأوراق العمل ومؤتمرات علمية على أهمية 

تحدد لها،  خطة وطنية معلوماتية واضحة الوطن العربيضرورة وضع كل دولة من دول ب

ندوة التعليم  (أجل مواجهة تحديات العصر المعلوماتي وما ينبغي أن تقوم به من ،أهدافها التنموية

  .)٢٠٠٣ ،القرارعة(، )٢٠٠٤ ،متولى(، )٢٠٠٧الحسناوي، (، )٢٠٠٩االلكتروني، 

إلى ضرورة إعداد متعلمين لديهم مهارات وخبرات ) ٤، ٢٠٠٢،الحصرى(ويشير   

المستحدثات باإلضافة إلى ضرورة توظيف  تمكنهم من التعامل مع معطيات العصر وتحدياته،

إن األمر يتطلب  التكنولوجية واستثمار إمكاناتها فى مجال التعليم بما يحقق هذه التوجهات،

وسائط تعليمية الكترونية التعرف على أهم مالمح تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وما يتضمنه من 

ما يحقق  تتطلب التعرف على إمكانية استخدامها فى المؤسسات التعليمية بوالتي مختلفة،

  .التوجهات المتعلقة بإعداد أفراد قادرين على التعامل مع متغيرات هذا العصر

ويمثل التعليم اإللكتروني ثورة كاملة قامت على أكتاف ثورة تكنولوجيا المعلومات التى   

، الكمبيوتر، وتكنولوجيا البرمجياتهى تكنولوجيا ة أنواع من التكنولوجيا هى حصاد دمج ثالث

ا االتصاالت وهذا النوع من الدمج ليس فقط مجموع حسابي لهذه التكنولوجيات لكن له وتكنولوجي

  ).٥٥، ٢٠٠٥الصعيدي، (قدرة تضاعفية كبيرة فى اإلنتاج العلمي من حيث الكم والكيف

 تساعد المتعلم على التفاعل المستمر التيويعد التعليم اإللكتروني من الطرق اإليجابية   

 تحتوى على أدوات تتطلب من المتعلم القيام وسائط تعليم الكترونية من خالل ما يتضمنه من

 إسهام التعليم أهمية) ٤٤، ٢٠٠٨، راس أبو( كد وأ.متنوعةتفاعلية متعددة و طةبمهام وأنش

  .لعملية التعليميةاً ل يعد محوري الذالمتعلماإللكتروني في زيادة الثقة بالنفس لدى 



 

  

  

٢

مية التي تبنت استخدام التكنولوجيا كوسائط ناقلة في ظهرت كثير من المؤسسات التعليف  

عملية االتصال التعليمي كونها تساعد على إيجاد عملية تعلميه فاعلة، وتزيد من دور المتعلم في 

واالنترنت، الحاسوب، ك :اإللكترونية  التعليم وسائطالعديد من وقد أدى هذا إلى ظهور . ذلك

 وبتوافر تلك التكنولوجيا .السبورة االلكترونيةري، وز عرض البيانات، والعارض البصجهاو

المجالي  (.الحديثة في المؤسسات التعليمية، بدأت عملية تصميم تعليم متكامل قائم على استخدامها

      )٢٠٠٥،٤٥والجراح والشناق واليونس والعياصرة والنسور،

 كفاءاتصل في الا محاولة تعويض النقص الح:وتتعدد أهداف التعليم اإللكتروني ومنها  

 ،  اعدة في نشر التقنية في المجتمع، والمسية والتدريبية في بعض القطاعات التعليمية التدريس

 ن على التعامل مع تقنيةين القادري، وإعداد جيل من الخريجوإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر 

تعددة المصادر تخدم العملية  ، وتوفير بيئة تفاعلية غنية وماستخدام وسائط التعليم اإللكترونية

، من خالل بين، وتعزيز عملية التفاعل بين الطلبة والمدرسين والمدرلتعليمية بكافة محاورهاا

   ) ٢٤، ٢٠٠٦ الشناق وحسن ،( ة واآلراء والمناقشات والحوارات الهادفة تبادل الخبرات التربوي

فهو يساعد في حل مشكلة االنفجار م الحديثة، يم اإللكتروني من أهم أساليب التعليويعد التعل

كما يساعد في حل مشكلة ازدحام ). ٨٧، ٢٠٠٢العبادي، (المعرفي والطلب المتزايد على التعليم 

قاعات المحاضرات إذا ما استخدم بطريقة التعليم عن بعد، وتوسيع فرص القبول فـي التعلـيم،            

 فالتعلم  ،)٢٠٠٢،٢٣المبيريك،  (م  والتمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون ترك أعماله        

اإللكتروني يزيد من فعالية التعلم إلى درجة كبيرة ويقلل من الوقت الالزم للتدريب ويقلل تكلفـة             

ويوفر بيئة تعلم تفاعلية ويسمح للطالب بالدراسة في ). Guckel & , 2002 Ziemer(التدريب 

 مقابالت ومناقشات حية على ح عمل ويتي .)٢٠٠٥،٤٤،  عبد الحميد (الوقت والمكان الذي يفضله     

 المحاكاة والصور   ، ويوفر برامج  وفر معلومات حديثة تنسجم مع احتياجات المتعلمين      ، وي الشبكة

   ).٦٤، ٢٠٠٧زين الدين، ( المتحركة وفعاليات وتمارين تفاعلية وتطبيقات عملية

سلبيات المصاحبة  الرغم من المزايا العديدة للتعليم اإللكتروني إال أن هناك بعض ال          على  و

  : منها)٢٠٠٣،١٢الفرا، (،  ) ٢٠٠٢،٣٢الشهري، (ين الباحثلتطبيقه كما أشار بعض 

بشكل خاص استعداداً لهـذه     وتدريبهم  تأهيل المعلمين والطالب    ليحتاج إلى جهد مكثف      .١

  .التجربة في ظروف تنتشر فيها األمية التقنية في المجتمع

 والبرامج، شبكات االتصاالت، وتوافر األجهزة بعوامل تقنية أخرى، مثل كفاءةه ارتباط .٢

  .ومدى القدرة على إنتاج المحتوى بشكل محترف



 

  

  

٣

المتطلبات الفنيـة مـن أجهـزة وتطبيقـات         و والصيانة، اإلنتاج   ارتفاع كلفته، وتشمل كلفه    .٣

  .ضرورية للدخول في هذه التجربة

  . دور المعلم كمشرف تربوي وتعليمي مهمهإضعاف .٤

 .نظام اجتماعي يؤدي دوراً مهماً في التنشئة االجتماعيةإضعاف دور المدرسة ك .٥

  

تنمية ل ةتدريبي رامج ظهرت الحاجة إلى تصميم وبناء بفي ضوء العرض السابق  

المناهج المختلفة فى كافة م اإللكترونية في تعليم يوسائط التعل ستخدامالمعلمين فى مجال امهارات 

 في -وجد  حيث ال ت،في العملية التعليمية  مأدائهتجويد من  وايتمكنحتى المراحل التعليمية، 

ج العلوم بالمرحلة  لهذه المشكلة فى مجال تعليم منه دراسة سابقة تصدت-حدود علم الباحثان

  .االبتدائية فى منطقة مكة المكرمة

  

  :بحثمشكلة ال

 المؤكدة أهمية تطوير منظومة - سبق عرض بعض منهاالتي-تعددت األدبيات التربوية   

 طرائقها وأساليبها، كما حرصت وزارة التربية والتعليم فى فيتعليم وتفعيل استخدام التقنية ال

 تعليم المناهج التعليمية المختلفة فى فيالمملكة العربية السعودية على تفعيل األساليب اإللكترونية 

تساؤل ذلك رتقاء بمستوى المخرجات، وقد أثار كافة مراحل التعليم لتطوير العمليات واال

وسائط التعليم  فاعلية برنامج تدريبي مقترح فى تنمية مهارات استخدامما الباحثين الحاليين 

   فى منطقة مكة المكرمة؟ المرحلة االبتدائيةلدى معلمياإللكترونية فى تعليم العلوم 

المعلمين يخشون من التعليم اإللكتروني بعض إلى أن ) ٣٥، ٢٠٠٣عباس، (ويشير 

 برنامج تدريبي أيولهذا فإن  .بهمياح تجاه األساليب التعليمية التقليدية الخاصة ن باالرتوويشعر

 فيللمعلم يجب أن يساعد المعلمين على رؤية ما وراء تكنولوجيا التعليم اإللكتروني من مكاسب 

  استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترونيةالصف، نتيج غرفة فيمجال التعليم يمكن االستفادة منها 

 فيعدة معوقات تعوق تطبيق التعليم اإللكتروني إلى  )٣١٦ ،٢٠٠٤،  سالم(ويشير .سائطهوو

  :المؤسسات التعليمية من أبرزها

 .ضعف وعى المتعلمين بأهمية استخدام التعليم اإللكتروني فى عمليتي التعليم والتعلم -

  .ة اإللكترونيالتعليم وسائطاستخدام  تبمهاراضعف إلمام المتعلمين  -



 

  

  

٤

أن أساليب نظم التعليم فى الوطن العربي ال تناسب )١١٧، ٢٠٠٤، متولي(ويرى 

 أفاق التعليم في يدعو إلى ضرورة االنطالق الذي رمطالب التربية فى عصر المعلوماتية، األم

 يستلزم إعادة النظر فى إعداد المعلم القادر على توظيف هذه التقنية فى مجال ااإللكتروني، وهذ

  .   إدارة التعليم اإللكتروني فى مؤسسات التعليم المختلفةفينب دوره الجديد  جوامالتعليم، وفه

 الجوانب، لم يعد باقي يهتم بالجانب المعرفي على حساب الذين االهتمام بإعداد المعلم إ

 إعداد المعلم، بمعنى في القرن الحادي والعشرين، بل البد من تحقيق التكامل في جدوى اذ

وإكساب المعلم المهارات التدريسية المختلفة  واالجتماعي، والمهارى، معرفي،االهتمام بالجانب ال

  جميع الجوانب المعرفية والمهارية واالجتماعيةفي من شأنها تحقيق النمو المتكامل للمعلم التي

  ).٢٩-٢٨، ٢٠٠٧سالم، (

إلى أنه يوجد ضعف لدى معلمي ) ١٣٤، ٢٠٠٥ ،الشرقاوى( دراسةوقد أشارت نتائج 

دمون المعلمين ال يستخ أن هؤالء فيوتمثل هذا الضعف اإللكتروني،  مجال التعليم في ومالعل

  تخدام وسائط التعليم اإللكترونيةاس مهارات فيولديهم قصور ،الكافي تكنولوجيا المعلومات بالقدر

  

 على عينة من معلمي العلوم (*)ومن جانب آخر، قام الباحثان بإجراء دراسة استطالعية

مكة المكرمة ، جدة ، ( ة االبتدائية فى منطقة مكة المكرمة التعليمية التي تضم قطاعات بالمرحل

المدارس، ودرجة في المتوفرة  وسائط التعليم اإللكترونيةأهم  حول ،)الطائف ، القنفذة ، الليث

 رغم توفر عدد من وسائط التعليم اإللكترونية فى المدارس أنه ب، وجاءت النتائج لتؤكدتوظيفها

أرجع أغلب المعلمين السبب فى ذلك إلى  أن توظيفها فى خدمة المواد التعليمية ضعيف، وإال

  . عدم امتالكهم لمهارات استخدام وسائط التعليم اإللكترونية

  

استخدام وسائط  فى معلمي العلوممما سبق تحددت مشكلة البحث الحالي فى ضعف مهارات 

برنامج تصميم وبناء الي معالجة هذا القصور من خالل التعليم اإللكترونية، ويحاول البحث الح

  .تدريبي مقترح في ضوء االحتياجات التدريبية
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  :هدف البحثأ

 فى االبتدائيةالمرحلة تعرف واقع استخدام وسائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوم ب -١

  .منطقة مكة المكرمة

بتدائية من مهارات الستخدام وسائط االحتياجات التدريبية لدي معلمي المرحلة االتحديد  -٢

 .التعليم االلكترونية الالزمة لتدريس منهج العلوم

  المكرمةمكةمعلمي المرحلة االبتدائية بمنطقة تصميم وبناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات  -٣

 في ضوء خطوات نموذج تصميم العلوم  تعليم فىاستخدام وسائط التعليم االلكترونيةعلى 

 . على مدخل النظم للبعد عن العشوائية في التصميم قائم تعليمي

قياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات  -٤

استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في 

 منطقة مكة المكرمة؟

 

  :أسئلة البحث

  :لي اإلجابة عن السؤال الرئيسي التاليحاول البحث الحا

البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات استخدام بعض وسائط التعليم فاعلية ما 

  اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ؟

  : هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التاليةوقد تفرع من

بالمرحلة االبتدائية فى منطقة قع استخدام وسائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوم ما وا -١

 ؟مكة المكرمة

ما االحتياجات التدريبية لدي معلمي المرحلة االبتدائية من مهارات الستخدام وسائط التعليم  -٢

 االلكترونية الالزمة لتدريس منهج العلوم؟

 ؟ في ضوئه تصميم البرنامج التدريبي المقترح ما نموذج التصميم التعليمي الذي يمكن -٣

ما مكونات البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات استخدام بعض وسائط التعليم  -٤

 اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ؟

رفي الستخدام بعض وسائط ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التحصيل المع -٥

 التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ؟



 

  

  

٦

ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات استخدام بعض وسائط التعليم  -٦

 كة المكرمة ؟اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة م

  

   :ثفروض البح

  : الفروض التجريبية: أوال    

يؤدى البرنامج التدريبي المقترح إلى تنمية التحصيل المعرفي الستخدام بعض وسائط  -١

 . التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة

نمية مهارات استخدام بعض وسائط التعليم يؤدى البرنامج التعليمي المقترح إلى ت -٢

  .    اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة

  : الفروض اإلحصائية: ثانيا     

العلوم بالمرحلة  بين متوسطي درجات معلمي ٠,٠٥ فرق دال إحصائيا عند مستوى دال يوج -١

 قبل إجراء ةيل المعرفي الستخدام بعض وسائط التعليم االلكتروني فى اختبار التحصاالبتدائية

  .التجربة وبعدها 

العلوم بالمرحلة بين متوسطي درجات معلمي  ٠,٠٥ فرق دال إحصائيا عند مستوى دال يوج -٢

 . قبل إجراء التجربة وبعدها ةاستخدام بعض وسائط التعليم االلكترونيمهارات   فىاالبتدائية

رنامج التدريبي المقترح بدرجة مناسبة من الفاعلية في تنمية التحصيل المعرفي  يتصف البال  -٣

   .معلمي مجموعة البحث لدى ةومهارات استخدام وسائط التعليم االلكتروني

 

  : أهمية البحث

  :تمثلت أهمية البحث الحالي فى اآلتي

وسائط تخدام أهمية اسنحو  العلوم تدريس اهتمام مطوري المناهج والقائمين على هتوجي -١

 .العلوم فى تعليم وتعلم التعليم االلكترونية

بكليات التربية في المناهج وطرق التدريس ويساعد أعضاء هيئة تدريس تقنيات التعليم  -٢

تقديم قائمة بأهم مهارات استخدام وسائط التعليم اإللكترونية الالزمة للطالب المعلم بشعبة 

 .العلوم أثناء التربية الميدانية

 .المناهج الدراسية ضرورة دمج تقنيات التعليم فى االنتباه إلى يلفت  -٣



 

  

  

٧

يقدم برنامج يساعد معلمي العلوم أثناء الخدمة  في اكتساب مهارات استخدام وسائط التعليم  -٤

 .اإللكترونية الالزمة لدمج التقنيات في المناهج لتفعيل العملية التعليمية

لوم أثناء الخدمة في مجال استخدام التقنيات  العأداء معلميساعد مشرفي العلوم في تقويم  -٥

 .  خالل ما يقدمه البحث الحالي من أدواتالتعليم منفي 

 

  :بحث الحدود

  :أجري البحث الحالي في إطار الحدود التالية         

في بالمرحلة االبتدائية  منهج العلوم على المعلمين الذين يدرسونالبحث الحالي  اقتصر -

  .ولم تشمل مناطق تعليمية أخرى هـ،١٤٣٠/ ١٤٢٩ للعام الدراسيمنطقة مكة المكرمة 

بمنطقة مكة معلمي العلوم في المدارس الحكومية على عينة البحث الحالي اقتصرت  -

  . لسهولة تطبيق تجربة الدراسة تشمل المدارس الخاصةمولالمكرمة، 

لمتوفرة فى  الكترونيةاإلتعليم ال وسائط مهارات استخداماقتصر البحث الحالي على  -

يمكن أن  و- التى أظهرتها الدراسة االستطالعية -أغلب المدارس بمنطقة مكة المكرمة 

الحاسوب، واإلنترنت، : وهى العلوممناهج في تعليم معلمي المرحلة االبتدائية يوظفها 

 .عرض البيانات، والعارض البصري، والسبورة االلكترونيةوجهاز 

  

   :ثأدوات البح

  :دوات التاليةأعد الباحثان األ

استخدام وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم بالمرحلة  استبانه لتعرف واقع .١

 .االبتدائية في منطقة مكة المكرمة

االحتياجات  ضوء في والتي تم إعدادها استخدام وسائط التعليم اإللكترونيةقائمة مهارات  .٢

 .التدريبية لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية

 .استخدام وسائط التعليم اإللكترونيةبار موضوعي لقياس التحصيل المعرفي لمهارات اخت .٣

  .ائي لمهارات استخدام وسائط التعليم اإللكترونية لقياس الجانب األدمالحظةبطاقة  .٤

  

  

  



 

  

  

٨

   :ثمنهـج البح

 خطوات نموذج التصميم بإتباعاستخدم الباحثان فى البحث الحالي أسلوب النظم، وذلك 

 فى بعض الوصفي، وهذا المنهج تضمن المنهج  Gerlach & Ely"جيرالك وإيلى" لـ التعليمي

مهارات استخدام وسائط التعليم اإللكترونية الالزمة لمعلمي العلوم خطوات هذا النموذج لتحديد 

ذا تصميم التجريبي شبه المقترح، كما تضمن المنهج التدريبي ، وبناء البرنامج بالمرحلة االبتدائية

 المراحل النهائية للنموذج للتأكد من فاعلية فيموعة الواحدة ذات القياسين القبلي والبعدي المج

معلمي المرحلة االبتدائية الذين يدرسون البرنامج عن طريق تنفيذه، حيث تم اختيار عينة من 

ختبار اال(لبحث قبليا وبعديا ، وتم تطبيق أدوات اوتم تطبيق البرنامج المقترح عليهامنهج العلوم 

  .لقياس فاعلية البرنامج المقترح) األداء المهارىالموضوعي، بطاقة 

  

  :مصطلحات البحث

  :بحث        فيما يلي تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في ال

مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها  "تعرف بأنها: الفاعلية •

وتعرف الفاعلية . )١٧، ١٩٩٧السعيد، ". (تابعةمتغيرا مستقال في أحد المتغيرات ال

 المقترح كمتغير مستقل فى تنمية مهارات دريبيمدى أثر البرنامج الت: إجرائيا بأنها

لمي العلوم بالمرحلة االبتدائية فى كمتغير تابع لدى مع استخدام وسائط التعليم اإللكترونية

 Blackاستخدام معادلة بالك ، وتم تحديد هذا األثر إحصائيا ب منطقة مكة المكرمة

  .  للكسب المعدل

 مخطط مصمم ترح إجرائيا بأنه المقالتدريبييمكن تعريف البرنامج : البرنامج التدريبي •

 المصممة وفق المنحى  يضم مجموعة من الوحدات التدريبية)منظومة تعليميةأو (

ألهداف التعليمية، ، ويضم ااستخدام وسائط التعليم اإللكترونيةالمنظومي لتنمية مهارات 

والمحتوى، واألنشطة والوسائل التعليمية، وطرق وأساليب التدريس، وأدوات التقويم 

  .معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية بمنطقة مكة المكرمةلتقديمها إلى 

 رةاألدوات المستخدمة في تقنيات عرض الصوعبارة عن : اإللكترونيةالتعليم وسائط  •

التي و ، وغيرها من األساليب المستخدمة في العملية التعليمية والنص واألفالمتوالصو

 الحاسوب، واإلنترنت، وجهاز عرض البيانات، :منهايوظفها المعلم في تعليم العلوم و

  .العارض البصري، والسبورة االلكترونيةو



 

  

  

٩

  :الدراسات السابقة

   (*):يمكن تصنيف الدراسات والبحوث السابقة تحت المحورين التاليين

 .تدريسال فاعلية استخدام وسائط التعليم اإللكترونية فيدراسات في : محور األولال •

 .االحتياجات التدريبيةدراسات اهتمت بإعداد وتدريب المعلم في ضوء : الثانيالمحور  •

  

بعض فاءة وفاعلية استخدام  معرفة كإلىت التي هدفت تم إجراء العديد من الدراسا  

عرفة أثرها على عدد من المتغيرات لية التعليمية من خالل مي العم فوسائط التعليم اإللكترونية

    : نا بعض من هذه الدراساتونذكر ه للطلبة،التابعة ذات العالقة بالمستوى العلمي 

 تقنيات التعليم دراسة هدفت إلى مقارنة أثر استخدام بعض) ٢٠٠٧الحسناوى، (أجرى   

، امج الحاسوب، برجهاز عرض البيانات، CDفيديو األقراص المدمجة ( ثل االلكتروني م

.  في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي اإللكترونيكفي تدريس أساسيات ) رنت وشبكة االنت

في قسم التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في  وطالبة اًطالب) ١٠٠(وتكونت عينة الدراسة من 

  .ومتكافئة بالعدد ات تجريبية متساوية مجموعأربعموزعين على العراق 

 شبكة االنترنت ، استخدمواوتوصل البحث الى تفوق طلبة المجموعة الرابعة الذين 

 برامج الحاسوب استخدموا، على طلبة المجموعة الثالثة الذين كير العلميبالتحصيل ومقياس التف

 وعلى يانات،جهاز عرض الب استخدمواكل طالب على حدة، وعلى طلبة المجموعة الثانية الذين 

  . المدمجة ، على التوالي األقراص فيديو استخدموا الذين األولىطلبة المجموعة 

 معرفة أثر استخدام التعليم اإللكتروني إلى) ٢٠٠٧ الحذيفى، (سعت دراسة أجراهاو

تالميذ المرحلة العلوم لدى على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة 

  . تلميذاً موزعين على مجموعتين ضابطة وتجريبية)٦٠(من نت عينة الدراسة وتكو. المتوسطة

أن استخدام التعليم اإللكتروني أفضل من الطريقة : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 أثر في تغيير التقليدية لرفع مستوى التحصيل لدى التالميذ، كما أن استخدام التعليم اإللكتروني له

بالنسبة للقدرات العقلية فلم يتضح تغير له معنى أو جوهري بين ميذ، أما اتجاهات التال

  ).التعليم اإللكتروني، والطريقة التقليدية(الطريقتين

استقصاء أثر طريقة التدريس باستخدام     إلى  دراسة هدفت   )  ٢٠٠٣عة،  رالقرا(أجرى  و  

تحصيل العلمي فـي مـادة      الوسائط التعليمية المتعددة ومستوى التحصيل السابق والجنس في ال        

                                                 
EGF�� ، لضيق المساحة المخصصة للنشر حذف الباحثان الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور الثاني للبحث�

 .وبعض دراسات المحور األول



 

  

  

١٠

) ٨٠(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . الكيمياء لطلبة الصف التاسع األساسي ودافعية التعلم لديهم       

. طالباً وطالبة موزعين في أربع شعب من الصف التاسع األساسي في مدارس الطفيلة الحكومية             

سائط التعليميـة   طريقة التدريس باستخدام الو    تفوق   :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية      

 اإلناث على الـذكور      الكيمياء ودافعية التعلم للطلبة، تفوق     المتعددة في التحصيل العلمي في مادة     

تفوق الطلبة مرتفعي التحـصيل علـى       ت متكافئة،   في التحصيل العلمي، لكن دافعيتهم للتعلم كان      

ئط التعليمية المتعددة    الوسا أنالطلبة منخفضي التحصيل في التحصيل العلمي ودافعية التعلم، مع          

 .قد أفادت الطلبة منخفضي التحصيل في النتاجات التعلمية

هدفت إلى استقـصاء أثـر      ) ٢٠٠٣الشناق، وأبو هوال، والبواب،     (وفي دراسة أجراها    

استخدام الوسائط التعليمية المتعددة على تحصيل طلبة كلية العلوم في الجامعة األردنية، وتكونت       

طالباً وطالبة ممن يدرسون الكيمياء العامة العملية للعـام الجـامعي           ) ١١٨(عينة الدراسة من    

 ، وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين درسوا بطريقة الوسائط المتعددة ٢٠٠١/ ٢٠٠٠

  .على الطريقة التقليدية

 إلـى  هدفت) Dimitrov, McGee & Howard, 2002(وفي دراسة أجراها كل من 

 قدرات الطلبة العلمية باستخدام بيئة التعلم القائمة على الوسـائط التعليميـة             اكتشاف التغير في  

 االمرحلة اإلعدادية ممن درسـو    بطالباً وطالبة   ) ٨٣٧(وتكونت عينة الدراسة من     . اإللكترونية

ـ         يمفاهيم بيولوجية وفيزيائه وعلوم األرض والفضاء من خالل مشروع قرية الفضاء االفتراض

وقد أظهرت نتائج الدراسـة أن جميـع مجموعـات          . ط التعليمية اإللكترونية  وسائالالقائم على   

أظهرت تحسن في قدرات الطلبة العلمية، بما فيها المجموعة التقليديـة، وقـد عـزى               الدراسة  

ولكن الدراسـة أظهـرت      . ذلك إلى قصر فترة الدراسة والتي طبقت خالل ثالثة أسابيع          الباحث

  .ونية في إكساب الطلبة مهارات حل المشكلةقدرة المادة التعليمية اإللكتر

إلى أن الوسائط المتعددة لها تـأثير إيجـابي علـى            ) (Beishner,2002وقد توصل   

  .الجوانب المعرفية والوجدانية لدى الطالب الذين يدرسون المواد العلمية

 وسائط التعلـيم االلكترونيـة     إلى معرفة تأثير     ) (Buckley,2000بينما هدفت دراسة    

 في مجال العلـوم علـى       Stanford"ستانفورد  "معدة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة        ال

" Medostenن دوستيم"تلميذاً بمدينة ) ٢٨(عليا التحصيل والفهم لدى عينة من تالميذ المدرسة ال       

على مجموعتي الدراسة، وأظهرت النتائج فعالية البرمجيـة متعـددة    وطبق اختباراً قبلياً وبعدياً

  .سائط في التحصيل والفهم لدى التالميذالو



 

  

  

١١

 الستقصاء فعالية الوسائط المتعددة في تحصيل عينة من ) (Allen,1999وسعت دراسة 

 في مقرر األحياء الدقيقة، واحتفاظهم بالتعلم، وكذلك اتجاهاتهم         Texas"تكساس  "طالب جامعة   

اء الدقيقة، وبلغ عدد أفـراد  نحو استخدام الحاسب اآللي متعدد الوسائط في تدريس محتوى األحي  

طالباً تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وكشفت نتائج      ) ٧٦(عينة الدراسة   

 أسبوعاً عن وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية          ١٦الدراسة التي استغرقت    

بالطريقـة المعتـادة فـي      التي درست بالوسائط المتعددة على المجموعة الضابطة التي درست          

  .التحصيل واالحتفاظ بالتعلم واالتجاه نحو الحاسب اآللي

 استقصاء فعالية التدريس باسـتخدام برمجيـة        ) (Watkins,1999 دراسة   بينما هدفت 

 في تحصيل عينة من طالب جامعة أريزونـا         CDالوسائط المتعددة المخزنة على قرص مدمج       

، وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي حيث قـسمت           طالباً واتجاهاتهم نحو العلوم    )٤٩(

إحداهما تجريبية درس أفرادها مـن خـالل برمجيـة          : عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين    

. تعليمية، بينما األخرى ضابطة درس أفرادها بعض الموضوعات في العلوم بالطريقة التقليديـة      

ى مقياس لالتجاهات، وأظهرت النتائج تفـوق       وطبق في هذه الدراسة اختبار تحصيلي إضافة إل       

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التدريس فـي             

  .التحصيل، أيضاً أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في االتجاهات

ية برمجية المحاكاة    التحقق من فعال   ) (Korfiatis,etal,1999وكان الهدف من دراسة     

واستخدمت تلك الدراسة برمجيـة تعليميـة ذات   . المستخدمة كأداة للتدريس في مقرر علم البيئة  

 Theralonki"سيرالوينكي "وسائط متعددة معدة مسبقاً من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

وت لتمثيل  الرسوم والصور والنصوص والص   : باليونان، والتي تضمنت العديد من الوسائط مثل      

الظواهر في علم البيئة، حيث تسمح البرمجية ببناء نماذج ودراسة أثر متغيرات على متغيرات              

أخرى، وصياغة فروض علمية واختبارها، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طـالب المجموعـة             

التجريبية الذين درسوا بالبرمجية على طالب المجموعة الضابطة الذين استخدم معهم طريقـة             

  .ضرة في التحصيل واستيعاب المفاهيم المتضمنة في المحتوى التعليميالمحا

  

  :تعليق على الدراسات السابقة

  :بمراجعة دراسات المحور األول، يمكن إيجاز النقاط التالية التي أفادت البحث الحالي
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الوسائط المتعـددة   أهمية   علىرغم تباين الدراسات من حيث أهدافها إال أن معظمها يتفق            -

 القرارعة(،  )٢٠٠٧،  الحسناوي(مثل دراسة    قنية حديثة في العملية التعليمية     كت كترونيةاإلل

 .) (Beishner,2002 ،)٢٠٠٣، الشناق، وأبو هوال، والبواب (، )٢٠٠٣،

، خاصةً فيما يتعلق بتدريس مادة العلوم واالتجاه نحوهـا،           االلكتروني  فعالية نمط التعليم   -

ناسبته لجميع المستويات الدراسية،  النمط في التدريس، وممما يدل على أهمية استخدام هذا

 & Dimitrov, McGee( ،)  (Buckley,2000،  )٢٠٠٧الحـذيفى،  (مثل دراسـة  

Howard, 2002( ،Watkins,1999) (،Allen,1999) (. 

التحصيل والزمن وأحياناً يـضاف إليهـا       منها    عدة متغيرات  دراسات بين جمعت معظم ال   -

 دراسات ركزت على متغيرات أخرى مثل أثر اإلنترنت أو البرمجيات           االتجاهات، وهناك 

 (Korfiatis,etal,1999وعي البيئي أو أثرها على التفكير، مثل دراسة         التعليمية على ال  

(،Watkins,1999) (   ،           كما أن هناك دراسات جمعت بين متغير التحصيل واكتـساب 

أو انفردت بمعرفة أثر     ) (Watkins,1999،  )  ٢٠٠٣عة،  القرار(مثل دراسة   المهارات  

 ,Dimitrov, McGee & Howard(لك التقنيات على اكتساب المهارات مثل دراسـة  ت

2002(.  

  :وبمراجعة دراسات المحور الثاني، يمكن إيجاز النقاط التالية التى أفادت البحث الحالي   

ريبـه وكـذا    أكدت معظم الدراسات على أهمية تخطيط وإعداد برامج إعداد المعلـم وتد            -

، دراسـة    )٢٠٠٥،  نصر( مثل دراسة    االحتياجات التدريبية المقررات الدراسية فى ضوء     

  ).٢٠٠٥، النجدي(، دراسة )٢٠٠٥، المغربي وعزت(

استخدام بعض وسائط   اهتمت بعض الدراسات بتقديم برامج لتطوير مستوى المعلمين في           -

 & ,Fitzgibbon)  دراسـة  نهـا وممثل اإلنترنت  في تقويم الطالب ةالتعليم االلكتروني

Jones, 2004) ، ودراسة)  (Rada, 2005 ودراسة ،  Walls, 2005)& (Taylo. 

 النظـري اإلطـار   في  تدعيم    من الدراسات التى تناولها هذا المحور      انوقد استفاد الباحث   -

 .، وإعداد أدوات البحثللدراسة الحالية باألدبيات المرتبطة 

  

 فيتدريبي  لي عن الدراسات والبحوث السابقة فى أنه يقترح برنامج                  ويختلف البحث الحا  

لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية فـي منطقـة مكـة           استخدام وسائط التعليم اإللكترونية   مجال  

  .، وهذا ما لم تقدمه دراسة سابقةالمكرمة التعليمية



 

  

  

١٣

  :اإلطـار النظـري للبحـث

  :حورين التالين اإلطار النظري للبحث في الميمكن عرض

  . العلوم والتعليم اإللكترونيمعلمو: المحور األول •

  . تكنولوجيا التعليم مجال فيالتدريب: المحور الثاني •

  

  . العلوم والتعليم اإللكترونيمعلمو: المحور األول

مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي بدأت الموجة األولـى فيمـا يـسمى بـالتعلم                

ه الموجة كانت تركز على إدخال التكنولوجيا المتطـورة فـى           ، وهذ E-Learningاإللكتروني  

 عـن  Virtual Classroomsل الفصول التقليدية إلى فصول افتراضية التعليمي، وتحويالعمل 

وقد بـدأت تنتـشر مـصطلحات عديـدة للـتعلم       .العالميةطريق استخدام الشبكات المحلية أو 

 Web basedالـشبكة  م عبـر  ، والتعلOnline Learningالتعلم على الخط : اإللكتروني مثل

Learningم الرقمي ، والتعلDigitally Learning   والتعلم عبر مـؤتمرات الفيـديو Video 

Conferences              وغير ذلك من مسميات متنوعة حتى المعلم أصبح اسمه معلم إلكتروني يقـدم 

  ).٥٣ ،٢٠٠٦ سالمة،(درسه التعليمي عبر شبكة االنترنت

  

لى بوابة التكنولوجيا الحديثة يجب أن يرتكز على أهـداف محـددة يجـب              إن الدخول إ  

وتحقيقاً لذلك ،فإنه من األهداف التى يجب تحقيقها مـن           تحقيقها من خالل تحقيق الفائدة الكبرى     

  ):٣٧، ٢٠٠٧الدهش،  (التاليالتعليم اإللكتروني 

  .ة بكافة محاورهاتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمي -

إعادة صياغة األدوار فى الطريقة التى تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مـع                -

 .مستجدات الفكر التربوي

فالدروس تقدم فى صورة نموذجية والممارسـات       .نمذجة التعليم وتقديمه فى صورة معيارية      -

خطـط لـدروس    نموذجيـة، بنوك األسـئلة ال  :التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها مثل

 .واالستخدام األمثل لتقنيات الوسائط المتعددة النموذجية،



 

  

  

١٤

إعداد جيل من المعلمين والمتعلمين قادر على التعامل مـع التكنولوجيـا الحديثـة               -

 .ومهارات العصر والتطورات الهائلة التى يشهدها العالم

مؤسسات تكنولوجية  المساعدة فى نشر التكنولوجيا فى المؤسسات التعليمية وجعلها          -

  .    تواكب التطورات التكنولوجية المتزايدة فى العصر الحالي

ن قيام  أ تنمية فى ظل غياب التعليم، و      يةإن المجتمع الحديث والمعاصر ال يمكن أن تتم فيه أ         

المجتمع بخلق متعلم قادر على التعامل مع المستجدات المعرفية يستلزم قيام المؤسسات التعليمية             

الحد المطلوب من التعليم والثقافة، فالتغيرات والمستجدات المعاصرة تتمثل فى العديد من            بتوفير  

، ٢٠٠٧البيالوى، حسين،   ( التحديات التى تنعكس بدورها على منظومة التعليم، وأبرزها مايلى        

٦٠-٥٩:(  

المـستوى  ة   الكفاءة ورفيع  اليةطبيعة العصر تتطلب نوعيات جديدة من المعلمين ع        -

  . والمهني واألخالقياألكاديمي

 ، واالعتمـاد  الطرائق التربوية المتبعة فى نظامنا التعليمي والمتمثلة فى سيطرة المعلم          -

 على االمتحانات التى تقيس الحفظ والتذكر وغيرهـا         المدرسي، والتركيز على الكتاب   

 .لم تعد تتواكب مع المتغيرات العالمية وثورتها المعرفية والتكنولوجية المتالحقة

ورة المعرفية والتكنولوجية المتزايدة تتطلب مراجعة مستمرة وشـاملة للمنـاهج           الث -

الدراسية بحيث يجرى تنقيحها وتحديثها ليس من حيث المادة العلمية فقط، بل مـن              

حيث طرق عرضها وترتيبها وضمان اشتمالها على أساسيات تقودها إلـى التقـدم             

 . المستمر

  

  :ى النتائج التاليةإل) ٢٠٠٢،  دروزة(وقد توصلت دراسة 

  .أن اكتساب المعلم لمهارات التصميم التعليمي يساعد على تحسين أدائه الوظيفي -١

تحصيل الطالب بالنسبة للمعلم الذى يمارس التصميم التعليمي أعلى من تحصيل طالب             -٢

 .المعلم الذى ال يمارس التصميم التعليمي

أن هذه المهارات مناسبة جـداً      يرى المعلم الذى يتدرب على مهارات التصميم التعليمي          -٣

 .الهتماماته ورغباته ولدية الثقة فى تعلمها والنجاح بها الرتباطها المباشر بمهنته
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  )١(شكل 

  عالقة ممارسة المعلم لمهارات التصميم وتحصيل طالبه

  

 بتقديم محتوى فى التعليم اإللكتروني لدعم (Arthur & suwat, 2006)وقد اهتمت دراسة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الطالب قد تقبلوا توظيف استخدام           لطالب بالمرحلة الثانوية ،   تعليم ا 

  .   العلوم التعليم اإللكتروني فى تعليم وتعلم  ووسائطبرامج

 تفكيـرهم  تنظيم على المصممين يساعد اإللكتروني للتعليم إطاراً )٣١-٣٠ ،٢٠٠٥،  الخان( وقدم

  : التالي بالشكل الموضحة األبعاد اإلطار هذا ويتضمن ،تعلمي تعليمي برنامج تصميم أثناء

  

  

  

  

  

    )٢(شكل

  إطار عمل التعليم اإللكتروني

 :Institutionalالبعد المؤسسي  -١

والشئون األكاديمية وخدمات المتعلم المتعلقة  يهتم البعد المؤسسي بقضايا الشئون اإلدارية،    

  .بالتعليم اإللكتروني

 :Pedagogicalالبعد التربوي  -٢

كـل   تتعلق بتحليل    التيويخاطب هذا البعد القضايا     ،  بالتدريس والتعلم يهتم البعد التربوي    

وطرق  والتنظيم، وطرق التصميم، والوسائط، وتحليل األهداف، لجمهور،وا المحتوى،من 

  .واستراتيجيات التعليم اإللكتروني
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١٦

 :Technologicalالبعد التقني  -٣

 .ويتضمن البرمجيات واألجهزة تية للتعليم اإللكتروني،يركز البعد التقنى على البنية التح

 :Interface Designبعد تصميم الواجهة  -٤

 وتتبع توصيله للمتعلمـين،    وتصفحه، وتصميم المحتوى،  يهتم هذا البعد بتصميم الموقع،    

 .واالستخدام الفعال

 :Evaluationبعد التقويم  -٥

 .عليم والتعلموتقويم بيئة الت يهتم هذا البعد بتقويم المتعلمين،

 :Managementة بعد اإلدار -٦

 .وتوزيع المعلومات  بيئة التعلم،ةوصيان، د على إدارة التعليم اإللكترونييركز هذا البع

 : Resourceبعد دعم الموارد -٧

 شـبكة  علـى  المباشـرة  غيـر  أو المباشـرة  الموارد من متعددة أشكال بتوفير البعد هذا يهتم

  .  المفيد التعلم عملية تسهيل فى المساعدة أجل من) مثالً ةمنظم إلكترونية مكتبة(اإلنترنت

  :Ethical البعد األخالقي -٨

 التنوع الثقـافى،والتنوع الجغرافـى،    :يهتم هذا البعد بقضايا تتعلق باالعتبارات األخالقية مثل       

  .والمسائل القانونية وغيرها من القضايا األخالقية وتنوع المتعلمين، والتحيز،

  

 فـى  علمـين على ضرورة تـدريب الم  (Shirler &Tanja, 2007)سة وقد أكدت درا  

مؤسسات التعليم العالي على برامج التعليم اإللكتروني ألن هذه البرامج قد تساعد على مـرور               

المتعلمين بخبرات واقعية وخاصة فيما يتعلق باألنشطة والمهام التى تتعلق بمحتـوى وجـودة              

  .  المقرر الدراسي

  

إلى نظام  م التعليم التقليدي والذي يعد المعلم محور العملية التعليمية،إن التحول من نظا

 وهو الوصـول بـالتعلم للمـتعلم        مهم والذي يقوم على مبدأ      E-Learningالتعليم اإللكتروني   

بصرف النظر عن مكانه وفي أي وقت يناسبه، عادة يتطلب تحوالً جـذرياً فـي أدوار المعلـم                  

م التقليدي، إلى أدوار ووظائف جديدة في ظل التعليم اإللكترونـي،           المتعارف عليها في ظل التعل    
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ويمكن توضيح أبـرز هـذه األدوار فيمـا         ينبغي على المعلم أن يتقن هذه األدوار والوظائف،         

  ):٣٠١-٢٩٥، ٥٢٠٠، زين الدين(يلي

  :باحث -١

عن تأتي هذه الوظيفة في مقدمة الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها المعلم، وتعني البحث               

كل ما هو جديد ومتعلق بالموضوع الذي يقدمه لطالبه، وكذلك ما هو متعلـق بطـرق تقـديم                  

  .المقررات خالل الشبكة

  : مصمم للخبرات التعليمية-٢

للمعلم دور مهم في تصميم الخبرات والنشاطات التربوية التي يقدمها لطالبه، وذلك ألن             

ارج القاعات الدراسية، كما أن عليه تـصميم        هذه الخبرات مكملة لما يكتسبه المتعلم داخل أو خ        

  .بيئات التعليم اإللكترونية النشطة بما يتناسب واهتمامات الطالب

  : تكنولوجي-٣

هناك الكثير من المهارات التي يجب أن يتقنها المعلم للتمكن من استخدام الـشبكة فـي                

  .وغيرهاعملية التعلم، مثل إتقان إحدى لغات البرمجة، وبرامج تصفح المواقع 

  : مقدم للمحتوى-٤

ـ                  ه       إن تقديم المحتوى من خالل الموقع التعليمي البد أن يتميـز بـسهولة الوصـول إلي

 والتعامل معه، وهذا له ارتباط كبير بوظيفة المعلم كمقدم للمحتوى من خالل الشبكة،  عهواسترجا

  .وهذه الوظيفة لها كفايات عديدة عليه أن يتقنها

  :عمليات مرشد وميسر لل-٥

 األكبر ويتمثل في تسهيل الوصول للمعلومـات، وتوجيـه وإرشـاد             المعلم أصبح دور 

المتعلمين أثناء تعاملهم مع المحتوى من خالل الشبكة، أو من خالل تعاملهم مع بعضهم البعض               

  .في دراسة المقرر، أو مع المعلم

  : مقوم-٦

ن خالل الشبكة، وأن تكون لديه القـدرة        على المعلم أن يتعرف على أساليب مختلفة لتقويم طالبه م         

  .على تحديد نقاط القوة والضعف لدى طالبه، وتحديد البرامج اإلثرائية أو العالجية المطلوبة

  : مديراً للعملية التعليمية-٧

يعد المعلم في نظم التعليم اإللكتروني مديراً للموقف التعليمي، حيث يقع عليـه العـبء               

لتحقين بالمقررات الشبكية وأساليب عرض المحتوى وأساليب التقـويم  األكبر في تحديد أعداد الم  

  .وطريقة تحاور المتعلمين معاً
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   .التعليم قنيات ت مجال فيالتدريب: المحور الثاني
  

إن التغير السريع الذي يشهده العصر الحاضر، والمتمثل فى التغير فى الفكر والعلوم   

 المعرفة والمهارة أوالً بأول فى ميادين التخصص والتكنولوجيا فرض على المجتمعات أن تصقل

، ١٩٩٤فتح الباب،  (حيث أصبحت تنمية المعلم أو ما يسمى بالتدريب أمراَ ضرورياً وملحاً

٢١٨.(  

فالتدريب فى معناه العام عملية ديناميكية يقصد بها تزويد الفرد بمجموعة من المعارف   

، ٢٠٠٧بسيوني،  (ولة عمل ما بأفضل كفاءة ممكنةوالخبرات والمهارات التى تجعله صالحاً لمزا

  .وعلى ذلك يمكن اعتبار التدريب مرحلة متقدمة من عملية التعليم. )٨٩

 التعليم يعنى برنامج منظم يتضمن جوانب نظرية وعملية تتيح قنياتوالتدريب فى ت  

 التعليمي الفرصة للمتعلمين المتالك مهارات محددة فى مجاالتها المتنوعة إلثراء الموقف

  .اإلنتاج واالستخدام:  منها مجالينوالتيوتحقيق فعاليته لجودة المخرجات، 

وقد اهتمت الدول المتقدمة والنامية بالتدريب فى هذا المجال لمواجهة التطورات السريعة   

والمتالحقة التى يقدمها العلم لخدمة العملية التعليمية، تشتمل على تحديات مستمرة فى كل 

 النظم واالستراتيجيات، والمواد التعليمية، واألجهزة التى تحتاج إلى تدريب مستمر مستحدث من

ومتجدد على مهارات استخدامها وتوظيفها فى التعليم، من منطلق أن هذه المستحدثات 

 وإمدادالتكنولوجية سوف تحدث انقالباً فى النظم التعليمية لقدرتها الفائقة على نقل المعلومات 

  ) .١٨، ٢٠٠٨، زين الدين( الفوريجع المتعلم بالر

قنيات التعليم فى وكانت بريطانيا فى مقدمة الدول التى أنشئت برامج للتدريب فى مجال ت  

، بعضها العالي هيئة ومؤسسة علمية على مستويات متعددة بعضها على مستوى الدبلوم )٢٤(

، )CNAA(ديمية  للمنح األكاالقوميعلــى شكل دراسات عليا معترف بها من المجلس 

 التعليم فى المملكة تاقنيت  الذى يصدر عن مجلسالسنويوتنشر هـذه البرامج دورياً فى الكتاب 

 بكليات التربية فى واسكتلنداية التى تنفذ فى إنجلترا دة، هذا إلى جانب البرامج التجريبالمتح

   .Dundee" (D.P., 1989)داندى "و" Jordanhillجوردان هل  "

  

بالد العربية فتتولى إعداد هذه البرامج وتنفيذها اإلدارات المركزية للتدريب أما فى ال  

والوسائل التعليمية وأقسامها بالمديريات، وإدارة التقنيات التربوية التابعة لجامعة الدول العربية 

  ) .١٧٠، ١٩٩٢يونس، ( البريطاني الثقافيمع هيئة اليونسكو والمركز 
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 التعليم فى إعداد قنياتاستخدام ت" بعنوان Barker) (1993 ,وفى دراسة قام بها   

، أوصى بضرورة تدريب المدرسين الجدد على مهارات " والعشرينالحاديالمدرسين للقرن 

التعامل مع التكنولوجيا العصرية وتعلم النشاطات واالستراتيجيات التى تعمل على إثارة اهتمام 

وا نماذج جديدة ومتقدمة للتقنيات التى تتيح الطالب، وأنه يجب على علماء التربية أن يقدم

  .للمتعلمين الفرصة كى يصبحوا مهرة فى استعمال األجهزة والبرامج التكنولوجية

  لتدريب معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية والتنفيذوقد اهتم البحث الحالي بالتخطيط  

 التعليمية، الوسائطفى مجال ، واالستفادة المزدوجة من التقنيات الحديثة بمنطقة مكة المكرمة

 التعليم والتى قنياتوالتعليم االلكتروني كأمثلة من المستحدثات التى يمكن توظيفها في مجال ت

  .أصبح توظيفها أمراَ ضرورياً

 التعليم بشكل خاص ال يتم بصورة قنياتت التدريب بشكل عام ، والتدريب في مجالو  

 أن توضع في االعتبار عند تخطيط البرامج عشوائية، ولكنه يقوم على أسس ومبادئ يجب

التدريبية وتنفيذها لكي يحقق أهدافه ويزيد من فاعليته، وقد اجتهد العديد من الباحثين في مجال 

يونس، ( ،)١٩٩٢القاضي، (،)١٩٩٧، ١٩٩٤،  فتح الباب(،)١٩٩١كمب، ( التعليم أمثال قنياتت

ئ التي يمكن التركيز عليها عند القيام إلي تحديد األسس والمباد) ١٩٩٥أبو جابر، (،)١٩٩٢

 التعليم ، هذه قنياتبعملية التخطيط والتنفيذ والتقويم للبرامج التعليمية والتدريبية في مجال ت

  :المبادئ  يمكن إجمالها فيما يلي 

 أن تكون أهداف البرنامج التدريبي واضحة ومحددة ومناسبة للمحتوى والدارسين و مصاغة -١

 مع تحديد مستوى األداء الذي ينبغي أن الدارسين،السلوك المتوقع أداؤه من إجرائيا بلغة 

  .يصل إليه الدارسون بعد انتهاء البرنامج 

برنامج ال أن يلبى البرنامج الحاجات الفعلية للدارسين، وهنا البد أن نتذكر شيئين يهدف لهما -٢

ده ألداء أعمال وتحمل ، هما أن نحسن أداء المعلم وهو في عمله الحالي، وإما أن نع

مسئوليات جديدة، لذلك يجب أن نجعل تصميم البرنامج قائم على حاجات المتعلمين األصلية، 

قفاً سلبياً من البرامج بمجرد أن يحسوا أنها غير مناسبة ن كثيرا من المتعلمين يتخذون موأل

  )٢٢٤، ١٩٩٤فتح الباب، .( لهم أو غير جيدة التصميم أو غير منظمة المحتوى 

 أن يتصف البرنامج بالمرونة وتعدد االختبارات التي تسمح باألنشطة المختلفة التي تتفق مع -٣

  .الميول واالتجاهات 

  . أن يقوم البرنامج على مهارات محددة مطلوبة في الموقف التعليمي -٤



 

  

  

٢٠

  أن نطبق في برامج التدريب أسس نظريات التعليم وبخاصة تلك األسس المتعلقة بالتعزيز-٥

   .المتعلمواإلثابة والرجع ونشاط 

-٢٢٤، ١٩٩٤فتح الباب، ( أن يطبق البرنامج أساليب تدريب مناسبة، ويتفق كال من -٦

أن أنماط التعليم والتدريب كثيرة وليس من الممكن ) ١٧٦-١٧٥، ١٩٩٢يونس،(، )٢٢٥

تكنولوجيا تحديد نمط واحد على أنه أفضل األنماط أو حتى أفضل من غيره تفضيالً مطلقاً، ف

التعليم تؤكد على أن ما يحدد أفضلية نمط على آخر هو أهداف الموقف التعليمي، 

واستعدادات المتعلم وقدراته، ثم المصادر المتاحة في بيئة التعليم، وعند اختيار نمط التدريب 

   -:ينبغي مراعاة 

 ضرورة أن تكون أنماط التدريب موجهه نحو العمل الذي سيقوم به المتدرب أي •

ينطلق اختيارها من مسؤوليات من ندربه ومشكالته وحاجاته العملية وان يرتبط 

بالتقويم، وهذا يشير إلى أهمية تحديد الحاجات والمهام ووضع معايير ومحكات 

  . لألداء 

 واألدوات واألجهزة المناسب،ضرورة االستعداد للبرنامج من حيث اختيار المكان  •

  .نفيذ مفردات بنود البرنامج المناسبة وحساب الوقت الالزم لت

 التعليم سواء في بناء قنيات األساليب المتطورة وتنفيذها في إطار تإتباعضرورة  •

المواقف التدريبية أو االستفادة بالمستحدثات التكنولوجية العلمية وما تقدمه من أجهزة 

  .  وأدوات ومواد تعليمية متطورة أو ما يطلق عليها أساليب التدريب الفردي 

  .  أن يتصف البرنامج باالستمرارية والتجديد -٧

  .  أن يستفيد البرنامج من نتائج البحوث والدراسات العلمية -٨

 التعليم في تطبيق االستراتيجيات تياقن أن يعمل البرنامج على االستفادة من معطيات ت-٩

لقاضي ، ا (الحديثة في التدريب حتى يكتسب مهارة بناء الموقف التعليمي ، حيث يؤكد 

 التعليم والمستحدثات التعليمية في تطوير المواقف قنياتضرورة توظيف ت ) ١٤٩، ١٩٩٢

  . التعليمية بالمؤسسات التعليمية 

 أن يراعى البرنامج مبدأ تفريد التعليم، فيعتبر كل متعلم حالة خاصة يحقق من خاللها -١٠

وقدراته، وبالتالي يمكن البرنامج اهتماماته وميوله ويشعر أن البرنامج يتفق مع استعداداته 

  . الدارسين من تحقيق ذاتهم بإتاحة الفرصة لهم للتفاعل واتخاذ القرار 



 

  

  

٢١

 والتقويم في محددة، أن يطبق البرنامج أساليب التقويم المتطورة التي تعتمد على معايير -١١

  -: التعليم يتضمن مجالين هما تقنياتبرامج التدريب على الوسائل و

   المتدربين واتجاهاتهم ومهاراتهم وهذا يعنى أثر التدريب في سلوك :الدارسين  تقويم-أ  

ويكون ذلك من خالل، التعرف على مدى مناسبة محتوى البرنامج :  تقويم البرنامج-ب

وخطته وأساليبه وتوقيته ومكانه وتوافر إمكانياته المختلفة لتحقيق أهدافه ومدى 

لمستوى الدارسين، ويتم عن طريق استطالع مناسبة الدراسات النظرية والعملية 

. رأى الدارسين أو رأى المشرفين أو تتبع عينات من الدارسين بعد انتهاء البرنامج 

  )  ١٧٨-١٧٧، ١٩٩٢يونس،(

 أبو جابر،( أن يتوافر في البرنامج مصادر مختلفة للرجع والتعزيز ، وفى هذه النقطة يشير -١٢

 تصميم البرنامج التدريبي متكاملة البد من إلى أنه لكي تكون خطة) ١١٢، ١٩٩٥

االستعانة ببعض االستراتيجيات المساعدة التي تؤثر في فاعلية التعليم أثناء عملية التعلم، 

، وتشير إلى تزويد المتعلم بمعلومات رقمية أو ه االستراتيجيات التغذية الراجعةومن هذ

التسهيالت واإلمكانات المتاحة، وصفية عن مدى تقدمه نحو تحقيق األهداف المحددة أو 

حيث ينعكس توافر التسهيالت واإلمكانات المادية ووجود األجهزة والمعدات والوسائل 

التعليمية إيجابيا في تحسين وتقويم أداء المتعلمين بشكل كبير، أو الحوافز وقد تكون مادية 

المتعلم شهادات  في تحسين أداء الفرد، وقد تكون عن طريق إعطاء مهمةأو معنوية وهى 

تقديرية عند اجتياز البرنامج التدريبي بتفوق، واالتجاهات حيث تعد عملية االنسجام بين 

البرنامج واتجاهات المتعلم من االستراتيجيات الهامة في تحسين أدائه وهذا يؤكد مبدأ 

  .اآلخذ بالفروق الفردية بين المتعلمين 

     :ثإجراءات البح

لإلجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من صحة الفروض، سار البحث الحـالي فـى                

  :الخطوات التالية

بالمرحلة االبتدائية فى واقع استخدام وسائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوم  تعرف :أوال

 :منطقة مكة المكرمة

ثون فقرة موزعة  مكونة من جزاءين، األول يتكون من سبعة وثال (*)استبانهتم استخدام 

وكان يسبق كل مجال سؤال ). ١( وفق ما ورد في جدول ةعلى مجاالت وسائط التعلم اإللكتروني
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٢٢

في تعليم منهج العلوم، فإذا ) الوسيط(ينص على ما إذا كان معلم العلوم يستخدم هذا المجال 

م من بين االستخدادرجة توافر كانت اإلجابة نعم، يكمل اإلجابة عن فقرات المجال ويختار 

ودرجت المستويات السابقة وعلى . ، متوسطة، قليلة، قليلة جداكبيرة جدا، كبيرة: مستوياتخمسة

فينتقل المعلم ) الوسيط(أما في حالة عدم استخدام المجال  )١-٢-٣-٤-٥(: الترتيب بعالمات

  .لإلجابة عن مجال آخر، وهكذا

  )١(جدول 

 ونية على مجاالتها وسائط التعليم اإللكتراستبانهتوزيع فقرات 

  عددها  الفقرات  المجال

  ١١  ١١-١ (Computer)الحاسوب 

  ١٠  ٢١-١٢ (Internet)    اإلنترنت

  ٦  ٢٧-٢٢  )Data Show(جهاز عرض البيانات 

  ٥  ٣٢-٢٨ (Visual Presenter)العارض البصري 

  ٥  ٣٧-٣٣ (E-Board)السبورة اإللكترونية 
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االحتياجات التدريبية لدي معلمي المرحلة االبتدائية من مهارات الستخدام وسـائط   تحديد     :ثانيـا

  :  لتدريس منهج العلومالتعليم االلكترونية الالزمة

واقع استخدام وسائط التعليم االلكترونية فـي               في ضوء ما تم التوصل إليه من مؤشرات         

استخدام وسائط  ، قام الباحثان بإعداد قائمة بمهارات        بمنطقة مكة المكرمة التعليمية   تعليم العلوم   

، أو بمعنـى    تدريبيا خالل برنامج     على أدائه  معلم العلوم التي يمكن تدريب    التعليم االلكترونية   

بمنطقة مكـة   واقع استخدام وسائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوم         آخر تم تحويل مؤشرات     

  : ، وتم التأكد منلمعلم العلومإلى مهارات فرعية لتحديد المناسب منها  المكرمة التعليمية

 .ية في تعليم العلوم استخدام وسائط التعليم االلكترونصدق وثبات قائمة مهارات  •



 

  

  

٢٣

المنـاهج  تقنيات التعلـيم و    فى   نتم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصي        •

وذلك للحكم على صدق القائمة من حيث مدى         (*)، وعلم النفس التربوي   العلوموطرق تدريس   

ائمة للمؤشرات وكفايتها، وسالمة محتواها، وتم تعديل صياغة بعض عبارات الق          مالئمة المهارات 

ووصل معامـل   ئمة باستخدام معامل ألفاكرونباخ ،      وتم حساب ثبات القا   . فى ضوء أراء المحكمين   

 أصـبحت وبعد التأكد من صدق القائمـة وثباتهـا،       . ، وهو معامل ثبات مرتفع    )٠,٨٢(الثبات إلى   

  .)*(*القائمة فى صورتها النهائية صالحة للتطبيق النهائى

  

 : سائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوماستخدام و تطبيق قائمة مهارات 

لمعلمـي العلـوم بالمرحلـة     الالزمة  استخدام وسائط التعليم االلكترونية     لتحديد مهارات   

 عينـة على استخدام وسائط التعليم االلكترونية للتدريب عليها، تم تطبيق قائمة مهارات  االبتدائية  

 الثاني من العام الدراسي     للفصلرحلة االبتدائية   بالمممن يدرسون منهج العلوم     معلمى العلوم   من  

جدة ،  مكة المكرمة ،    (  في منطقة مكة المكرمة التعليمية التي تضم قطاعات          هـ١٤٢٩/١٤٣٠

 وتم حساب النسب المئوية لكل مهارة فرعية للعينة مجتمعة وبيانهـا            ،)الطائف ، القنفذة ، الليث    

  ).٨(بالجدول الموضح بالملحق 

  

لمعلمـي  الالزمـة  استخدام وسائط التعليم االلكترونية تم تحديد مهارات  وفى ضوء ذلك    

 التدريب عليها وهي التى تزيد نـسـبة الموافقـة          ى والتى يحتاجون إل   العلوم بالمرحلة االبتدائية  

  .  المقترحالتدريبي، وتم تضمينها البرنامج %٧٥بشدة عليها عن 

    

  :اسب وبناء البرنامج المقترح تحديد نموذج التصميم التعليمي المن:ثالثـا

ـة تصميم برنامج تعليمي     ـاذج           أو تدريبي  تتطلب عملـي ـاء أحـد نم  وبناءه بطريقة منظومية انتق

التصميم الذى يقدم رسم خطي مصحوب بوصف لكيفية تطبيقه من خالل إتباع مراحله وخطواته حتى يبتعد                

  . المنشودة منهالمصمم عن العشوائية ويصمم برنامجه بسهولة وتتحقق األهداف

ومن هذا المنطلق راجع الباحثان نماذج عديدة لتصميم البرامج التعليميـة والتدريبيـة، ووقـع           

ـ (Gerlach & Ely,1980) على نموذج جيرالك وإيلى ااختياريهم  دريبي لتصميم وبناء البرنامج الت

اق خطواته مـع طبيعـة      سهولة خطواته وإتباعه للمنحى المنظومي، اتف     : المقترح وذلك لألسباب التالية   
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البرنامج المقترح وأهدافه، تركيزه على أهمية تحديد المتطلبات السابقة والتقويم المستمر وتقـويم األداء              

  . بالتغذية الراجعة واختيار اإلستراتيجية المناسبة، واهتمامه

  

  ). ٣(يتضمن نموذج جيرالك وإيلى عشر مكونات أو خطوات كما فى شكل 

 

  

  )٣(شكل 

  Gerlach & Ely جيرالك وإيلى  نموذج

  

 : المقترح وبناءه فى ضوء هذا النموذج كما يلىدريبيوتم تصميم البرنامج الت

 فى البرنامج المقترح الذي يـصف       دربيي تم تحديد المحتوى الت    :دريبيتحديد المحتوى الت   -١

علمـي  لم إكسابها   استخدام وسائط التعليم اإللكترونية المراد    المعارف والمهارات فى مجال     

االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية     تحديد   بناء على    العلوم بالمرحلة االبتدائية  

تم تقديم  و،   من مهارات الستخدام وسائط التعليم االلكترونية الالزمة لتدريس منهج العلوم         

، الحاسـوب :  الوحدة األولـى   ، وحدات تعليمية  خمسفى  ) المعرفي والمهاري (المحتوى  

العارض :  الوحدة الرابعة  ،جهاز عرض البيانات  : ، الوحدة الثالثة  االنترنت: ة الثانية الوحد

  . وتضمنت كل وحدة عدد من الدروسالسبورة االلكترونية،: البصري، الوحدة الخامسة

تم صياغة األهداف بأسلوب سـلوكي وفـق        :    تحديد األهداف التعليمية العامة والسلوكية       -٢ 

 تم صياغة األهداف العامة للبرنامج المقترح ومن ،دريبيالنتاج الت مدخل النظم حتى يظهر     

 . البرنامج بطريقة قابلة للقياسوحدات من وحدةثم صياغة األهداف اإلجرائية لكل 
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أي تحديد المتطلبات السابقة التـى يجـب أن يكتـسبها           : متدربينتقييم السلوك المدخلي لل    -٣

ويمكن قياس السلوك المدخلى باالختبار القبلي،       قبل البدء بتعلم المحتوى الجديد،       متدربال

 قبل دراسة البرنامج المقترح لتحديد ما  متدربينتم إعداد اختبار لتحديد المتطلبات السابقة لل      

 من المعلومات والمهارات التى يتضمنها البرنامج، ومن جانب آخر تحديد متدربينيمتلكه ال

 . قبل دراسة البرنامجتدربمالمتطلبات األولية التى يجب أن تكون لدى ال

 إسـتراتيجية  الباحثان إحدى استراتيجيات تفريد التعليم وهـي         اعتمد: اإلستراتيجيةتحديد   -٤

التعلم حتى التمكن أو استراتيجية التعلم لإلتقان لما يمتاز به التعلم لإلتقان بالمقارنة بالتعلم              

 من خطوات نموذج جيةاإلستراتيالتقليدي من جانب، ومن جانب أخر اقتراب خطوات هذه 

 التعلم لإلتقان هي    وإستراتيجية. التصميم التعليمي لجيرالك وإيلى الذى تبناه البحث الحالي       

مدخل تعليمي يقسم فيه المادة العلمية إلى وحدات تعليمية صغيرة، تدرس كل وحدة عـن               "

الت  بقراءة هذه الدروس وإعداد التـساؤ      الدارسينطريق تقسيمها إلى دروس ويتم تكليف       

 من درس إلى آخر دون      دارسالمرتبطة بكل درس لمناقشتها أثناء المحاضرة وال ينتقل ال        

 اختبـار   دارسينأن يجتاز اختبار فى نهاية كل درس ويصل إلى درجة اإلتقان، ثم يقدم لل             

ثم يدرسون أنشطة إثرائيـة أو      % ٩٠فى نهاية الوحدة لتقويم وصولهم إلى درجة اإلتقان         

ة التالية، وإذا لم يصلوا إلى درجة اإلتقان تقدم لهم أنشطة عالجية حتى             ينتقلون إلى الوحد  

". يصلوا إلى درجة اإلتقان فى اختبار مكافئ لالختبار األول، وينتقلوا إلى الوحدة التاليـة             

  ).١٩٧ -١٩٦، ٢٠١٠ ،الباتع(

عليمـي  تقديم الهـدف الت   :  التعلم حتى التمكن وفقا للخطوات التالية      إستراتيجيةوتم تطبيق     

األول، تطبيق اختبار المدخالت السلوكية، تقديم مادة التعلم، تطبيق اختبار بنائي، تقـديم             

وتم تصميم وبناء وحدات البرنامج     . أنشطة إثرائية أو تصحيحيه، تطبيق االختبار النهائي      

 .المقترح فى ضوء الخطوات السابقة

فى ركين فى البرنامج التدريبي     المشا المتدربينتم تنظيم   :  فى مجموعات  متدربينال تنظيم   -٥

 . بشكل مناسبدريبيةمجموعات صغيرة أو فى مجموعات كبيرة وذلك لتحقيق األهداف الت

المقترح بطرق مختلفة مع االلتزام التدريبي  البرنامج تنفيذتم : يبتحديد وتوزيع وقت التدر -٦

ر ضـمن    المقـر  "تقنيات ومـصادر الـتعلم    "بنفس الوقت المقرر أسبوعيا لتدريس مقرر       

، وتم ذلك فى الفصل الدراسي الثـاني للعـام الجـامعي            اإلدارة المدرسية محتويات دورة   

 . م٢٠٠٨/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٢٩/١٤٣٠



 

  

  

٢٦

مركز التدريب  تم تنفيذ البرنامج المقترح فى قاعات       : دريبتحديد المكان الذى سيتم فيه الت      -٧

 .الملك عبد العزيز بكلية التربية جامعة وخدمة المجتمع

تم االستعانة بمصادر تعليم وتعلم متنوعة ومناسبة لتعلـيم وتعلـم           : ار مصادر التعلم  اختي -٨

 . الوحدات المختلفة

أخذ التقويم أشكال مختلفة فى البرنامج منها التقويم البنائي والتقـويم القبلـي       : تقويم األداء  -٩

 وسـائط  اسـتخدام  ونمو مهاراتهم فى مجال  المتدربينوالتقويم النهائي للتأكد من تحصيل      

وتم إعداد أداتين لقيـاس فاعليـة    .  أي التأكد من تحقق أهداف البرنامج      التعليم االلكترونية 

 : البرنامج المقترح كما يلي

  

  :الستخدام وسائط التعليم االلكترونية اختبار موضوعي لقياس التحصيل المعرفي -أ

  : سارت خطوات إعداد االختبار التحصيلي كما يلى

 من الجانب المعرفي    المتدربينيهدف االختبار إلى قياس مدى تمكن       : الهدف من االختبار   •

وتم استخدام هذا االختبار قبليا قبل تـدريس        . استخدام وسائط التعليم االلكترونية   لمهارات  

 .البرنامج وبعديا بعد االنتهاء من دراسة البرنامج

ـ       : الصورة المبدئية لالختبار   • داف اإلجرائيـة   تم صياغة مفردات االختبار فى ضوء األه

 للبرنامج، وقام الباحثان بصياغة مفردات االختبـار مـن نـوع أسـئلة              الخمسللوحدات  

مع ) اختبار موضوعي (الصواب والخطأ واالختيار من متعدد والتكملة واألسئلة القصيرة         

 .صياغة تعليمات االختبار

ى مجموعة من   تم عرض االختبار فى صورته المبدئية عل      : التجربة االستطالعية لالختبار   •

 وعلـم الـنفس     العلـوم مناهج وطرق تدريس    تقنيات التعليم و  الخبراء والمتخصصين فى    

بهدف التأكد من وضوح مفرداته، وتمثيل كل مفردة للمستوى المعرفي الـذى              .(*)التربوي

تقيسه، والدقة اللغوية لصياغة المفردات، وتم االعتماد على صدق المحكمين حيث بلغـت             

، وتم تعديل بعض المفردات بناء      %٩٢ين المحكمين على مفردات االختبار      نسبة االتفاق ب  

كما تم حساب ثبات االختبار بإعادة تطبيق االختبار بعد أسبوعين علـى            . على مقترحاتهم 

 . وهو معامل ثبات مناسب٠,٧٤ من العينة االستطالعية، وبلغ معامل الثبات معلما) ١٠(
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٢٧

ص درجة واحدة لكل مفـردة فـى حالـة اإلجابـة            تم تخصي : الصورة النهائية لالختبار   •

  . (*) صالحا للتطبيق النهائيرالصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة، وأصبح االختبا

  

  : استخدام وسائط التعليم االلكترونية الجانب األدائي لمهارات مالحظة بطاقة -ب

  :  كما يلىمالحظة            سارت خطوات إعداد بطاقة ال

 قياس األداء المهاري لمعلمي المرحلة االبتدائية فى       تهدف البطاقة إلى    : قةالهدف من البطا   •

  . فى تدريس منهج العلوماستخدام وسائط التعليم االلكترونية

استخدام وسـائط   تم صياغة مفردات البطاقة فى ضوء قائمة مهارات         : الصورة المبدئية للبطاقة   •

، وشملت البطاقـة    لمعلمى العلوم هارات الالزمة   التى استخدمت فى تحديد الم     التعليم االلكترونية 

وتـم  . استخدام وسائط التعليم االلكترونية    تمثل المهارات الفرعية لمهارات      اتعدد من العبار  

-٢-٣-٤-٥( حيث تكون الـدرجات      Likertوضع مقياس تدرج خماسي وفقا لطريقة ليكرت        

 ).  ضعيف جدا- ضعيف- مقبول- جيد-ممتاز(على االستجابات ) ١

جموعـة مـن المحكمـين مـن       تم عرض البطاقة على م    : التجربة االستطالعية للبطاقة   •

 وعلـم   علومالمناهج وطرق تدريس ال   تقنيات التعليم و  وأعضاء هيئة التدريس فى     الخبراء  

 وذلك للحكم على صدق البطاقة، والدقة اللغوية فى صياغة عباراتها، ومالئمة           )**( .النفس

.  الرئيسية، وتم إجراء التعديالت الالزمة بناء على مقترحـاتهم         المهارات الفرعية للمهارة  

ريتشاردسون ، وبلغ معامل الثبـات  /   طريقة كيودرباستخدامكما تم حساب ثبات البطاقة      

 .، وهو معامل ثبات مناسب٠,٧٦

بعد القيام بصياغة البطاقة وعرضها على مجموعة من الـسادة          : لبطاقةلالصورة النهائية    •

                                                                                                                                                                                                     )**(*بطها ضبطاً إحصائيا أصبحت البطاقة صالحة للتطبيق النهائيالمحكمين وض

وهي عملية مستمرة للتأكد من فاعلية التعلم، وبناء عليهـا تـم إجـراء              : التغذية الراجعة  -١٠

وفيما يتعلق بالبرنامج وتقويمه، أخذ ذلك نـوعين مـن          . تعديالت على بعض خطوات النموذج    

 :امج وتمثال فيما يلىالتقويم لتقديم التغذية الراجعة للبرن

 تم التأكد من صدق البرنامج المقترح وعمل التعديالت الالزمة لكي يكون            :التقويم البنائي   - أ

  :صالحا للتطبيق النهائي وذلك بإجراء ما يلى
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٢٨

تقنيات التعليم عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين من الخبراء والمتخصصين فى  •

   �EGF .نفس وعلم الالعلومالمناهج وطرق تدريس و

وأصبح البرنامج صـالحا    . معلمي العلوم تجريب البرنامج على عينة استطالعية صغيرة        •

  .)**(للتقويم النهائي أو للتطبيق النهائي

   ):تجربة البحث (التقويم النهائي -ب

بعد إعداد البرنامج المقترح والتأكد من صالحيته للتطبيق النهائي، تم تجريب البرنـامج             

  : للخطوات التاليةا وفقليتهفاعللتأكد من 

جامعة الملك كلية التربية :  بالتنسيق مع الجهات المعنيةبرنامجأخذ الموافقة على تطبيق ال -١

 بحثالالدراسة االستطالعية وأدوات عبد العزيز، ومنطقة مكة المكرمة التعليمية لتطبيق 

الثاني من العام الدراسي  في الفصل  فى المدارس االبتدائية التابعة لهاعلى معلمي العلوم

       .هـ١٤٢٩/١٤٣٠

معلمي العلوم الملتحقين  من تم اختيار عينة البحث بطريقة قصديه: ثاختيار عينة البح -٢

فى الفصل بكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز  )٢٢( رقم اإلدارة المدرسيةبدورة 

  . متدرباً) ٢١(اد العينة ، بلغ عدد أفر هـ١٤٢٩/١٤٣٠لعام الجامعي الدراسي الثاني ل

تطبيقا قبليـا   ) مالحظة بطاقة ال  -االختبار التحصيلي الموضوعي  (تم تطبيق أدوات البحث         -٣

  . البحثةعلى مجموع

ـ  على   دريبيتم تطبيق البرنامج الت      -٤  الفـصل الدراسـي الثـاني        فـى   البحـث    ةمجموع

، وقـام  ة أسابيع عشر أسبوعيا ولمدة    ساعتينبواقع   .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ -هـ  ١٤٢٩/١٤٣٠

 .مجموعة البحث الباحثانلبالتدريس 

تطبيقا بعديا  ) مالحظة بطاقة ال  -االختبار التحصيلي الموضوعي  (تم تطبيق أدوات البحث       -٥ 

ولحـساب فاعليـة    .  البحث، وتم رصد النتائج تمهيدا للمعالجة اإلحصائية       على مجموعة 

 : ساليب اإلحصائية التاليةالبرنامج والتأكد من صحة فروض البحث، تم استخدام األ

  .للتأكد من صحة فروض البحث )Zويلكوكسون (اختبار -

.                                                                                     للتأكد من فاعلية البرنامج المقترح  Blackمعادلة الكسب المعدل لبالك  -
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٢٩

  نتائج البحث وتفسيرها

  

بالنسبة لواقع استخدام وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم بالمرحلة االبتدائية : أوالًً

  : فى منطقة مكة المكرمة

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات المعلمين على   

ى أن إجابة أفراد إلشارة إلدر اجوت. يبين ذلك) ٢(والجدول  ستبانةكل مجال من مجاالت اال

على هذا السؤال كانت متدرجة على معلماً ) ١٢١(دراسة االستطالعية والتى بلغ عددها عينة ال

ولفهم األرقام الواردة في ) ٥ -١(ث تراوحت قيم التقدير من  حياس،يفقرة من فقرات المق كل

 ، حيثة المحكمين حسبما أتفق علية أغلبيدير يتطلب مقارنتها بمدلول هذه المقا الالحقالجدول

  :دىم النأعتبر أن القيمة ضم

  .عيفة االستخدامضتعتبر  ٢,٥قل من أ •

  .تعتبر متوسطة االستخدام ٣,٥  أقل من– ٢,٥من  •

  . تعتبر عالية االستخدام٤,٥ من ل أق– ٣,٥من  •

 .ية جدا باستخدامهال تعتبر عا٥ – ٤,٥من  •

و الحاسوب حيث بلغ نسبة استخدامه أن أكثر المجاالت استخداماً ه) ٢(ن من جدول ييتب       

، وجاء في المتوسط جهاز عرض البيانات %)٨٠ (بنسبةالعارض البصري  ، يليه %)٨٠,٧(

، وجاء %)٢٤(، أما استخدام اإلنترنت فكان منخفض ونسبته %)٧٦,٧(حيث بلغ نسبة استخدامه 

 %).١٢(في الترتيب األخير السبورة اإللكترونية بنسبة استخدام مقدارها 

  ) ٢( دولج

رات المعلمين على مجاالت استخدام وسائط التعليم اإللكترونية وترتيب  قديلت سطات الحسابيةولمتا
  كل مجال وعدد المستخدمين ونسبهم

  
 عدد  الرتبة  الجالم

  الفقرات
سط ولمتا

 الحسابي
  رات المجاللفق

نسبة المستخدمين   عدد المستخدمين
%  

  ٨٠,٧  ١٢١  ٢,٧٨  ١١  ٤  الحاسوب
  ٢٤  ٣٦  ٣,٢٢  ١٠  ٢  رنتاإلنت

  ٧٦,٧   ١١٥  ٢,٢٢  ٦  ٥  جهاز عرض البيانات
  ٨٠  ١٢٠  ٣,٠٩  ٥  ٣  العارض البصري

  ١٢  ١٨  ٣,٦٨  ٥  ١  السبورة اإللكترونية 



 

  

  

٣٠

  :بالنسبة لفروض البحث: ثانياً

   :الفرض األول

 فرق دال إحصائيا    دال يوج : "        للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي األول الذي ينص على        

اختبـار التحـصيل   العلوم بالمرحلة االبتدائيـة فـى    بين متوسطي درجات معلمي  ٠,٠٥مستوى  عند  

  " .المعرفي الستخدام بعض وسائط التعليم االلكترونية قبل إجراء التجربة وبعدها

  

) Zويلكوكسون  (والختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام اختبار        

ويوضـح  . فى التطبيق القبلي البعدى   االختبار التحصيلى   رنة درجات   ذلك لعينتين مرتبطتين لمقا   و

لداللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدى        " Z"نتائج تطبيق اختبار    ) ٣(جدول

  .االختبار التحصيلىفى 

  )٣(جدول

   فى التطبيق القبلي مجموعة البحثوداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات "Z"قيمة 

  ىختبار التحصيللالبعدى وال

   

 ع م ن تطبيقال البيان
 قيمة

)Z(المحسوبة 

 ١٠,٦٠ ٦٧,٦٥ ٢١ القبلى
 االختبار

 ٨,٤٢ ٤٨,٢٥ ٢١ البعدى
-٣,٨٣* 

  ) ٢٠ ، ٠,٠٥(٥٢ الجدولية Zقيمة 

   

 وهى أقل من قيمـة      لالختبار) ٣,٨٣-(المحسوبة بلغت   )Z(أن قيمة   ) ٣(يوضح جدول   

)Z (    الجدولية التى تبلغ)وعينـة  وداللة الطرف الواحد    ) ٠,٠٥(وذلك عند مستوى داللة      ،)٥٢

 فى  معلمي مجموعة البحثفرقاً داالً إحصائيا بين متوسطي درجاتيوجد وهذا يوضح أنه ) ٢١(

 تم رفض الفـرض الـصفري       وعلى هذا األساس  التطبيق القبلي ودرجاتهم فى التطبيق البعدى       

 بين متوسطي درجـات معلمـي العلـوم         ٠,٠٥ند مستوى    فرق دال إحصائيا ع    د يوج " األول ليصبح 

بالمرحلة االبتدائية فى اختبار التحصيل المعرفي الستخدام بعض وسائط التعليم االلكترونية قبل إجـراء              

 كانت استفادتهم مـن البرنـامج   معلمينا يعنى أن ال  وهذ، لصالح التطبيق البعدى   ""التجربة وبعدها 

   .كبيرةالمقترح 



 

  

  

٣١

   :ثانيالفرض ال

 فرق دال إحصائيا    دال يوج : "        للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي األول الذي ينص على        

اسـتخدام  فـى مهـارات    تدائية  بين متوسطي درجات معلمي العلوم بالمرحلة االب   ٠,٠٥عند مستوى   

   " .ة قبل إجراء التجربة وبعدهابعض وسائط التعليم االلكتروني

  

) Zويلكوكسون  (لمعالجة اإلحصائية باستخدام اختبار   والختبار صحة هذا الفرض تمت ا     

ذلك لعينتين مرتبطتين لمقارنة درجات تطبيق بطاقة المالحظة فى التطبيـق القبلـي البعـدى               و

لداللة الفروق بين متوسطي درجـات التطبيقـين        " Z"نتائج تطبيق اختبار    ) ٤(ويوضح جدول .

  .القبلي والبعدى فى بطاقة المالحظة

  )٤(جدول

   فى التطبيق القبلي المتدربينوداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات "Z"قيمة 

  والبعدى لبطاقة المالحظة

 ع م ن تطبيقال البعد
 قيمة

)Z(المحسوبة 

 ١,٠٩ ٣,٠٠ ٢١ القبلى
 استخدام الحاسوبمهارات 

 ١,٠٣ ٤,٤٨ ٢١ البعدى
-٣,٢١* 

 ١,٣٩ ٢,٣٣ ٢١ القبلى
 استخدام االنترنتمهارات 

 ١,٢٢ ٣,٧٦ ٢١ البعدى
-٣,٦٩* 

استخدام جهاز عرض مهارات  ٠,٧٠ ١,٧٦ ٢١ القبلى

 ٠,٧٧ ٣,٢٤ ٢١ البعدى البيانات
-٤,٠٤* 

 ١,١٠ ٣,٢٩ ٢١ القبلى
 استخدام العارض البصريمهارات 

 ١,٣٦ ٤,٦٢ ٢١ البعدى
-٣,٢١* 

 ٠,٧٠ ١,٧٦ ٢١ القبلى
 استخدام السبورة اإللكترونيةمهارات 

 ٠,٧٧ ٣,٢٤ ٢١ البعدى
-٤,٠٤* 

 ٢,٥٢ ١٠,٣٨ ٢١ القبلى
 البطاقة ككل

 ٢,٥٧ ١٦,١٠ ٢١ البعدى
-٤,٠٣* 

  ) ٢١ ، ٠,٠٥(٥٩ الجدولية Zقيمة 
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ككل وهى أقـل مـن      للبطاقة  ) ٤,٠٣-(المحسوبة بلغت   )Z(أن قيمة   ) ٤(يوضح جدول   

 الواحـد   وداللة الطـرف  ) ٠,٠٥(وذلك عند مستوى داللة      ،)٥٩(الجدولية التى تبلغ    ) Z(قيمة  

معلمي مجموعـة   فرقاً داالً إحصائيا بين متوسطي درجات       يوجد  وهذا يوضح أنه    ) ٢١(وعينة  

 تم رفض الفـرض     وعلى هذا األساس  ،   فى التطبيق القبلي ودرجاتهم فى التطبيق البعدى         البحث

 بين متوسطي درجات معلمـي      ٠,٠٥ فرق دال إحصائيا عند مستوى       ديوج"  ليصبح   ثانىالصفري ال 

استخدام بعض وسائط التعليم االلكترونية قبل إجـراء التجربـة          فى مهارات   بالمرحلة االبتدائية   م  العلو

 كانت استفادتهم من البرنامج المقتـرح       معلمينا يعنى أن ال   وهذ، لصالح التطبيق البعدى   "وبعدها  

   .كبيرة

  

  :  الفرض الثالث

ال يتصف البرنامج  : "       للتحقق من صحة الفرض اإلحصائي الثالث الذي ينص على

مهارات استخدام و المقترح بدرجة مناسبة من الفاعلية فى تنمية التحصيل المعرفي دريبيالت

  ".مجموعة البحثمعلمي  لدى ةوسائط التعليم االلكتروني

         لتحديد مدى فاعلية البرنامج المقترح، قام الباحثان بالمعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيـق            

، وتم حساب الفاعلية    البحثمجموعـة  معلمي  لمالحظة قبليا وبعديا    لتحصيلي وبطاقة ال  االختبار ا 

  :    للكسب المعدل  Blackباستخدام معادلة بالك 

           

  +=      الكسب المعدل لبالك 

تضح ذلك فى وي.  والبعدىالقبلي على فاعلية البرنامج فى التطبيق ١ م–ن / ١م -٢حيث يدل م

  : الجدولين التاليين

  )٥(جدول 

 معلمي مجموعة البحثيبين مدى فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية التحصيل المعرفي لدى 

  بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار

  

  نسبة الكسب المعدل  الفاعلية  متوسط درجات التطبيق البعدي  متوسط درجات التطبيق القبلي

١,٧٨  ٠,٩١  ١٩,٥٧  ١٢,٤٢  

  

����١١١١م���م���م���م–������������٢٢٢٢مممم �� �� �� �

�نننن �� �� �� �

����١١١١م���م���م���م–������������٢٢٢٢مممم �� �� �� �

�ن��ن��ن��ن�� J� J� J� J��١١١١م��م��م��م� �� �� �� �
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 المقترح يتصف بالفاعلية فى تنمية دريبيأن البرنامـج الت) ٥(يتضح من جدول 

، البحثمجموعــة استخدام وسائط التعليم االلكترونية لدى معلمي التحصيل المعرفي لمهارات 

مما يدل على أن البرنامج له ، وهى قيمة قريبة من الواحد الصحيح، ٩١,٠حيث بلغت الفاعلية 

كما تتضح كذلك ، البحثمجموعــة معلمي لية عالية فى تنمية التحصيل المعرفى لدى فاع

من استخدام وسائط التعليم االلكترونية برنامج فى تنمية التحصيل المعرفى لمهارات الفاعلية 

 ٢,١>   وتلك القيمة  ٧٨,١ فى التطبيق البعدى حيث بلغت للمعلمينخالل قيم الكسب المعدل 

  .ذى حدده بالك لفعالية البرامج التدريبية وهو المدى ال

  

  )٦(جدول 

استخدام وسائط التعليم يبين مدى فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية الجانب األدائي لمهارات 

  مالحظة بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المجموعة البحث معلمىلدى االلكترونية 

  

  نسبة الكسب المعدل  الفاعلية  درجات التطبيق البعديمتوسط   متوسط درجات التطبيق القبلي

١,٩١  ٠,٩٤  ١١,٢٦  ٢,٥٦  

  

أن البرنامج المقترح يتصف بالفاعلية فى تنمية الجانب األدائي ) ٦(يتضح من جدول 

بمقارنة التطبيقين القبلي  مجموعة البحث معلمىلدى استخدام وسائط التعليم االلكترونية لمهارات 

،  ، وهى قيمة قريبة من الواحد الصحيح ٩٤,٠ ، حيث بلغت الفاعلية الحظةالموالبعدي لبطاقة 

استخدام وسائط  لمهارات األدائيمما يدل على أن البرنامج له فاعلية عالية فى تنمية الجانب 

برنامج فى تنمية الكما تتضح كذلك فاعلية ، مجموعة البحث معلمىلدى التعليم االلكترونية 

 من خالل قيم الكسب المعدل للطالب استخدام وسائط التعليم اإللكترونيةات  لمهاراألدائيالجانب 

   . وهو المدى الذى حدده بالك لفاعلية البرامج التدريبية٢,١>  ، وتلك القيمة  ٩١,١حيث بلغت 

  

 المقترح دريبييتصف البرنامج الت" وبالتالي يمكن تعديل الفرض الصفري الثالث ليصبح          

استخدام وسائط التعليم ة من الفاعلية فى تنمية التحصيل المعرفي ومهارات بدرجة مناسب

  ".مجموعة البحث  معلميلدىااللكترونية 
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  :نتائج البحثتفسير 

قياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية        لما كان البحث الحالي يهدف إلى         

يم اإللكترونية في تعلـيم العلـوم لـدي    التحصيل المعرفي ومهارات استخدام بعض وسائط التعل      

، فيمكن تفسير نتائج البحث التى تم التوصـل          معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة      

  : إليها على النحو التالي

 أكثر أن (*)تحليل استبانه تعرف واقع استخدام وسائط التعليم اإللكترونية   أظهرت نتائج :أوالً

 هذه الباحثانويعزو   %). ٨٠,٧(هو الحاسوب حيث بلغ نسبة استخدامه  استخداماً المجاالت

  :اآلتيةالنتيجة إلى األسباب 

  .ضافة إلى قناعة المعلمين بضرورة استخدامهاإمدارس، التوافر أجهزة الحاسوب في  -

تأكيد وزارة التربية والتعليم للمعلمين على ضرورة توظيف التكنولوجيـا فـي التعلـيم،               -

 .سوب وما يرتبط بهوخصوصاً الحا

عادة ما يركز المشرفون في زياراتهم الميدانية على أهمية توظيف الوسـائط التعليميـة               -

 .اإللكترونية في تعليم العلوم، وتعتبر من ضمن المجاالت التي تدخل في تقويم المعلم

تضمين المناهج والكتب المدرسية بعض الوسائط اإللكترونية التي تشجع المعلـم علـى              -

  .م وسائط التعليم اإللكترونيةاستخدا

 معظم مـدارس    أن ذلك، إلى    الباحثانويعزو  %) ٢٤(أما استخدام اإلنترنت فكان بنسبة        

انتشار هذه الخدمـة فـي      عدم   تشتمل على شبكات للتواصل اإللكتروني، عالوة على         لمالدولة  

ياء أمورهم على توظيف    يشجع المعلمين والطلبة وأول   لم   نسبياً، مما    نظراً الرتفاع ثمنها  المنازل  

  .هذه التقنية في تعلم العلوم

%) ٧٦,٧(أما استخدام جهاز عرض البيانات جاء في المتوسط حيث بلغ نسبة اسـتخدامه    

 ذلك إلى عدم توافر أجهزة عرض البيانات بكثرة في المدارس، ففي المتوسـط              الباحثانويعزو  

 االستخدام، ألن معلمـي المـواد       يوجد جهاز عرض واحد لكل مدرسة، وهذا قد يقلل من نسبة          

  .األخرى قد يستخدمونه في التدريس أيضا

 ، وجاء فـي الترتيـب       %)٨٠( ونسبته   جاء فى المركز الثاني      العارض البصري أما استخدام   

  ذلك إلـى   الباحثانويعزو  %). ١٢(األخير استخدام السبورة االلكترونية بنسبة استخدام مقدارها        

 معلمي العلـوم  عدم امتالك   ترونية بأغلب المدارس الحكومية ، كذلك       عدم توافر السبورات االلك   
                                                 

(*)� � ���)٨(  
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 لتوظيف هذه الوسائط في عملية تعليم العلوم، إضافة إلى عدم وجود برامج             ةللمهارات الضروري 

 حداثـة هـذه     أيـضاً ،  تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة على تشغيل واستخدام السبورة االلكترونية        

  .ر استخدامها وارتفاع أسعااالتكنولوجي

  

المقترح فاعلية بدرجة مناسبة فى تنميـة التحـصيل المعرفـي           التدريبي   البرنامج   حقق  :ثانياًً

استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي          والجانب األدائي لمهارات    

الحـذيفى،  (سـة    درا ،)٢٠٠٧الحـسناوي،   (دراسة  ، وتتفق هذه النتيجة مع      المرحلة االبتدائية   

الشناق، وأبـو   (دراسة  ،  )٢٠٠٣، القرارعة(، دراسة   )٢٠٠٥سالم، مصطفى،   (دراسة   ،)٢٠٠٧

، دراسـة  ) (Buckley,2000، دراسة ) (Beishner,2002دراسة  ،)٢٠٠٣، هوال، والبواب   

)Dimitrov, McGee & Howard, 2002(،  

  

استخدام بعض وسائط    لمهارات   ويرى الباحثان أن زيادة التحصيل المعرفي والجانب األدائي       

  :  ربما يعود إلىالتعليم اإللكترونية

 أحد نماذج التصميم    بإتباعأن البرنامج المقترح قد تم إعداده وفق مبادئ التصميم التعليمي            -١

  .التعليمي القائم على المنحى المنظومي

 الـتعلم   جيةإسـتراتي أن البرنامج المقترح قد تبنى إحدى استراتيجيات التعليم المفرد وهي            -٢

 مزايا عديدة بالمقارنـة بالطريقـة التقليديـة فـى التـدريس             اإلستراتيجيةلإلتقان ولهذه   

 يتعلم وفق سرعته الذاتية وقدراته ومعدل أدائه، تقسيم محتـوى           علممتال: منها) المحاضرة(

التعلم إلى وحدات تعليمية صغيرة، صياغة األهداف التعليمية بطريقة إجرائية، صـياغة            

 بطريقة منظومية قائمة على أسلوب النظم، تطبيق اختبارات بنائية، تقديم أنـشطة             الوحدة

 .إثرائية للمتفوقين، وأنشطة عالجية لغير المتفوقين، بقاء أثر التعلم، توفر التغذية الراجعة

 بتدريس  العلومالمناهج وطرق تدريس    تقنيات التعليم و   فى   الباحثان وهما متخصصان  قيام   -٣

السـتخدام   على المهارات األساسية والفرعيـة       معلمى مجموعة البحث   البرنامج وتدريب 

الحاسوب، االنترنت، جهاز عرض البيانـات، جهـاز        : بعض وسائط التعليم االلكترونية   

 .العارض البصري، السبورة االلكترونية

اسـتخدام بعـض وسـائط      تركيز البرنامج المقترح على الجانبين المعرفي واألدائي لمهارات          -٤

وربط المعلومات والمفاهيم النظرية بتطبيقها أي بالجانب األدائي لمهـارات            االلكترونية التعليم

 .استخدام بعض وسائط التعليم االلكترونية
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وتوافر عناصر التـشويق    ،  البرنامج يتسم بالسهولة والوضوح     أن ترتيب المعلومات فى      -٥

إيجـابي  تكوين اتجاه   المتحركة كل هذا ساعد     لقطات فيديو   المتمثلة فى العرض من خالل      

 .نحو استخدام وسائط التعليم اإللكترونية فى تعليم وتعلم العلوم

  

  :التوصيات

  :يأتي بما الباحثان يوصي بحثباالعتماد على نتائج ال

  :توصيات لوزارة التربية والتعليم. أ

  .خدامالتأكيد على دور الوسائط اإللكترونية في تعليم العلوم مع التركيز على نوعية االست -

  .  إلكترونية في تعليم العلومالتعليمالعلوم لتوظيف وسائط   تدريبية لمعلميتنظيم ورش -

 وتصميم التدريس وتصميم  والمناهج التعليمي تصميم تكوين فريق عمل من المختصين في ال       -

  . في العلوم مواد التعلم االلكترونيإلنتاجالوسائط المتعددة 

من ِقبْل القيادات التربوية بإدخال أسلوب التعليم اإللكترونـي         التأكيد على ضرورة االهتمام      -

  . في تعليم العلومالحاسوب واالنترنت، خاصةً استخدام جميع مراحل التعليمفي 

العمل على تضمين التعليم اإللكتروني في تدريس العلوم ضمن مقررات إعداد معلم العلوم              -

 .بكليات التربية وإعداد المعلمين

الحاسـب  ة بحيث تتضمن تقنيات استخدام    ببرامج تدريب معلمي العلوم أثناء الخدم      االهتمام -

 . التعليم وما ينبثق منه من تعليم إلكترونيفي

ووسـائطه،   ،برامجـه  يتضمن ماهيته، و   التعليم االلكتروني  تدريس مقرر في     ىالتأكيد عل  -

  . والمعلمينلطالب كليات التربيةوتطبيقاته 

  . التعليم اإللكترونيتقنيات  باستخدام العلوم وجوب تدريس مقررات -

  :توصيات للباحثين. ب

 نوعيةلكترونية في مجاالتها المختلفة، وتقديم تقارير       اإلتقويم نوعية استخدام وسائط التعلم       - 

  .  المتعددة في تعليم العلومطالوسائتبين آليات طريقة توظيف 

 الطـالب ئط التعلم اإللكترونية في اكتـساب        أجراء دراسات تطبيقية تبين أثر استخدام وسا       -

  .علميةالثقافة المفاهيم ولل

  . اإللكترونيةوسائط التعليم العمل على وضع معايير لتصميم وتقويم -

يـشرح كيفيـة   وسائط التعليم االلكترونية وأكبر عدد من  تصميم موقع عبر االنترنت يضم     -

  .التشغيل واالستخدام والصيانة
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  عــــلمراجا

  :المراجع العربية:أوال

مجلة تكنولوجيا  ."ئهتصميم التعليم، مفهومه وأسسه ومباد" .)١٩٩٥ (، ماجدأبو جابر -

 .١١٥ -٩٥ص ص، ٢، ك٥ الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج: القاهرة.التعليم

مجلة التوثيق . التعليم بواسطة الحاسب اآللي). ٢٠٠٨(أبو راس، عبد اهللا بن سعيد  -

 .٤٤ص  ،٣٥ ع ،مركز المعلومات والتوثيق العربي: رياضال، التربوي

أثر استخدام الوسائط المتعددة ). ٢٠٠٣(أبو هوال، مفضي والشناق، قسيم والبواب، عبير  -

منشورات المجلس األعلى للعلوم . على اتجاهات طلبة كلية العلوم بالجامعة األردنية

 .، عمانوالتكنولوجيا

لتعليمي عبر اإلنترنت من السلوكية الى البنائية نماذج التصميم ا). ٢٠١٠(، حسن الباتع -

 .دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع: اإلسكندرية. وتطبيقات

 .دار الكتب العلمية للنشر :القاهرة .التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال ).٢٠٠٧(عبد الحميد بسيوني،  -

.  التعليمإدارة المعرفة فى).٢٠٠٧(م سالمة عبد العظيحسين،  ، حسن حسين والبيالوى -

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر :اإلسكندرية

أثر تدريس الكيمياء باستخدام ). ٢٠٠٥(الحذيفي، خالد بن فهد والدغيم، خالد بن إبراهيم -

الحاسب اآللي في تنمية التفكير العلمي واالتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالب المرحلة 

 . ١٠٣، ع الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريسمجلة. الثانوية

دراسة مقارنة ألثر استخدام بعض تقنيات التعليم ). ٢٠٠٧(الحسناوى، موفق عبد العزيز  -

االلكتروني فى تدريس أساسيات اإللكترونيك فى تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي، 

 .٣٥ع  ، جامعة القادسية،مجلة القادسية

 وخصائصه وآراء الطالب االفتراضيأنماط الواقع )."٢٠٠٢(مل  أحمد كا،الحصرى -

معية الج :القاهرة.تكنولوجيا التعليم مجلة ".المعلمين فى بعض برامجه المتاحة على اإلنترنت

 .٤٦-٣، ص ص ١ك، ١٢ مجالمصرية لتكنولوجيا التعليم، 

الموسوي، على بن شرف : ترجمة.استراتيجيات التعلم اإللكتروني).٢٠٠٥ (بدرالخان،  -

 .دار شعاع للشر والعلوم :حلب
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 أثر ممارسة المعلم لمهارات تصميم التعليم على أدائه،)."٢٠٠٢( ، أفنان نظيردروزة -

، ص ص ١٤  ع.المجلة العربية للتربية والثقافة والعلوم ".وتحصيل طالبه ودافعيته،

١٦٠-١٢٩. 

التدريب مجلة ".ل مستمراًالتطور مازا التعليم اإللكتروني)."٢٠٠٧( مى عبد اهللالدهش،  -

 .٤٠-٣٦ ص ص،٩٦  ع.المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى :الرياض.والتقنية

تطوير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات ، فى ). ٢٠٠٥(ن الدين، محمد محمود زي -

 عالم الكتب، ص ص : محمد عبد الحميد، القاهرة:، المحررمنظومة التعليم عبر الشبكات

٣٠١-٢٩٥. 

 .دار خوارزم للطباعة والنشر:جدة.كفايات التعليم اإللكتروني).٢٠٠٧ (ــــــــــ -

أدوات التعليم اإللكتروني وتوظيفها في التدريس واإلشراف ). ٢٠٠٨ (ــــــــــ -

ورشة عمل مقدمه ضمن فعاليات ملتقي التعليم اإللكتروني األول بالرياض خالل . التربوي

 .٢٦/٥/٢٠٠٨-٢٤الفترة 

 .مكتبة الرشد :الرياض.تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني ).٢٠٠٤(أحمد محمد سالم،  -

فاعلية برنامج تعليمي مقترح فى تنمية ). ٢٠٠٥(سالم، أحمد محمد و مصطفى، أحمد سيد  -

مهارات التقويم التربوي لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية فى ضوء المعايير 

اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم  .دة المعلم فى مصرالقومية لجو

 .كلية التربية، جامعة الملك سعود:  ، الرياض)جستن(التربوية والنفسية 

 .الرشد مكتبة :الرياض.اآللي الحاسب تدريس طرق).٢٠٠٧(، محمد حسن سالم -

على تحصيل طالب المرحلة فاعلية بعض االستراتيجيات التعليمية ). ١٩٩٧(السعيد، جمال  -

الثانوية العامة المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي ومهاراتهم في حل المشكلة الفيزيائية، 

 .، كلية التربية، جامعة األزهررسالة دكتوراه غير منشورة

 . التربويةالمجلة".التعليم الخليط التطور الطبيعي للتعليم اإللكتروني)."٢٠٠٦ (، حسنسالمه -

 .٦٤-٥١ص صجامعة جنوب الوادي ، ، لية التربية بسوهاجك

تنمية مفاهيم التعليم والتعلم اإللكتروني ومهارته لدى )."٢٠٠٥(، جمال مصطفى الشرقاوى -

  ،٢  ج،٥٨  عجامعة المنصورة، .مجلة كلية التربية".طالب كلية التربية بسلطنة عمان 

 .٢٥٣-٢١٥ص ص 
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تقويم مواد التعلم االلكتروني لمنهاج الفيزياء ). ٢٠٠٦(بني رومي الشناق، قسيم وحسن،  -

عن  وقائع المؤتمر الدولي للتعلم. المدارس األردنية من وجهة نظر المعلمين والطلبة  في

  .٢٠٠٦  مارس٢٩ – ٢٧ ، جامعة مسقط ، الفترة من عمان ، بعد

 قبل أن تشتري التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية). ٢٠٠٢(اهللا الشهري، فايز بن عبد -

 .٣٦ وزارة التربية والتعليم، ع:  الرياض،المعرفةمجلة  .هل وضعنا القضبان... القطار

دار  :القاهرة.المدرسة الذكية مدرسة القرن الحادي والعشرين).٢٠٠٥(سلمى ، الصعيدى -

 .فرحة للنشر والتوزيع

مجلة .  االختالفالتعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي ما هو). ٢٠٠٢(العبادي، محسن  -

 .٣٦وزارة التربية والتعليم، ع:  الرياض،المعرفة

تربية وزارة ال :الرياض .المعرفةمجلة  ".تعليم جديد لعصر جديد)."٢٠٠٣(، محمد عباس -

 .٣٥-٣٠ ص ص،٩١  ع،والتعليم

  .عالم الكتب: القاهرة. منظومة التعليم عبر الشبكات). ٢٠٠٥(عبد الحميد، محمد  -

 . تدريب المعلمين فى مجال التقنيات التربوية).١٩٩٤(عبد الحليم سيد الباب ، فتحفتح الباب  -

 .٢١٨ص، ٤مجالجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، :القاهرة .مجلة تكنولوجيا التعليم

مجلة تكنولوجيا . "نحو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم" .)١٩٩٧ (ــــــــــــــ -

 . ٧٤ -٧١، ص ص٣ك، ٧مج لتكنولوجيا التعليم،  الجمعية المصرية: القاهرة.التعليم

الندوة الدولية األولى للتعلم  .التعلم اإللكتروني رؤى من الميدان). ٢٠٠٣( الفرا، يحي -

وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة  .اإللكتروني والمقامة بمدارس الملك فيصل بالرياض

 : الموقع متوفر على.المكرمة مكةللتربية والتعليم بمنطقة 

http://www.jeddahadu.gov.sa/news/papers/p11.doc 

برنامج لتدريس الشفافيات التعليمية لطالب شعبة  " .)١٩٩٢(رضا عبده إبراهيم ، القاضى -

 الجمعية :القاهرة. تكنولوجيا التعليممجلة  ."تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية 

 . ٣ك  ،٢مجالمصرية لتكنولوجيا التعليم ، 

أثر استخدام الوسائط التعليمية المتعددة في تحصيل العلمي ). ٢٠٠٣(القرارعة، أحمد  -

والدافعية للتعلم في مادة الكيمياء لدى طلبة مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل للصف 

 .ة عمان العربية للدراسات العلياجامع. رسالة دكتوراه غير منشورة. التاسع األساسي
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أحمد خيرى كاظم، القاهرة، : ، ترجمةتصميم البرامج التعليمية .)١٩٩١(جيرولد كمب،  -

 .دار النهضة العربية

تطوير طريقة المحاضرة في التعليم الجامعي : التعلم اإللكتروني). ٢٠٠٢( المبيريك، هيفاء -

ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل . باستخدام التعليم اإللكتروني مع نموذج مقترح

 :متوفر على الموقع. جامعة الملك سعود ،ـه١٧/٨/١٤٢٣-١٦ة في الفتر

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/thana2Abstract.htm 

ظومة التعليم الثانوى فى ضوء مفهوم التعليم تجديد من)."٢٠٠٤(متولى، نبيل عبد الخالق  -

 .١٦٠-١١٥، ص ص ٤٦ عجامعة الزقازيق، ، مجلة كلية التربية".اإللكتروني

المجالي، محمد والجراح، عبد المهدي والشناق، قسيم واليونس، يونس والعياصرة، احمد  -

. ل المدربدليالمساعد العربي في تدريس انتل التعليم للجميع، ). ٢٠٠٥(والنسور، زياد 

  .وزارة التربية والتعليم: عمان

ضوابط علمية إلعداد المعلم فى ). "٢٠٠٥( عبد الموجود، محمد عزت والمغربي، الشيماء  -

دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية ، "ضوء المستويات المعيارية

، المجلد "ت المعياريةمناهج التعليم والمستويا"المصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان 

 .٢٧٦-٢٥٧، ص ص ٢٠٠٥ يوليو ٢٧-٢٦، الفترة من األول، جامعة عين شمس

االحتياجات التدريبية لمعلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية ). "٢٠٠٥(النجدي، عادل رسمي  -

دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابع عشر ، "بسلطنة عمان في ضوء المعايير العالمية

، "مناهج التعليم والمستويات المعيارية"مصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان للجمعية ال

 . ٤٢٠-٣٨٧، ص ص ٢٠٠٥ يوليو ٢٧-٢٦، الفترة من ، جامعة عين شمس١مج

الندوة السنوية الرابعة عشر للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع جامعة حلب  -

، سوريا، جامعة حلب، قاعة المؤتمرات بكلية "E-Learningالتعليم االلكتروني ). "٢٠٠٩(

 : متوفرة على الموقع.٢٠٠٩ نوفمبر ١٩-١٨الهندسة الكهربائية واإللكترونية، الفترة من 

http://www.scs-aleppo-elearning.org/page4.html 

رؤى مستقبلية لتطوير أداء المعلم فى ضوء المستويات ). "٢٠٠٥(نصـر، محمد على  -

دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية ، "حقيق الجودة الشاملةالمعيارية لت

، ١مج، "مناهج التعليم والمستويات المعيارية"المصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان 

 . ٢١٢-١٩٥، ص ص ٢٠٠٥ يوليو ٢٧-٢٦، الفترة من جامعة عين شمس

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/thana2Abstract.htm
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ى اإلدارة العامة للوسائل التعليمية  برامج التدريب ف).١٩٩٢(إبراهيم عبد الفتاح يونس،  -

، ٢مج ،ة المصرية لتكنولوجيا التعليمالجمعي: القاهرة.مجلة تكنولوجيا التعليمدراسة تحليلية، 

 .١٧٠،  ص٣ك
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