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 ق ال اللَُّه تعالى في محكم تنزيله:
 

" َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وَالَِّذيَن  
أُوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت وَاللَُّه بَِما َتْعَمُلوَن  

 "خَبِير  
 

 صدق اهلل العظيم  
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 ص الدراسةستخلم
مبىيعىيمماإلبمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا معنوان الدراسة : كنمكةه منظرمكعىليهلمككشرفيهلميممدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

مؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.
مممشكلة الدراسة م: مدرة  ماإلكل مبىيعىيم مابعىـل مكعىلي مكماسيخداـ مكعىليهل منظر مكنمكةه  ماؼبيلسا  بمًتكينميمتدريسماؼبرحى 

مكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟م
موفي ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها تحددت أىدافها في :

مبىيعىيمماإلربديدمدرة مم-4 ماببلكيزاكنم(اؼبيزاكنم)مبمًتكينماسيخداـمكعىليمابعىـل ماؼبيلسا مكنمكةه منظرمم, يمتدريسماؼبرحى 
مكعىليهلمكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.

مبىيعىيمماإلربديدمكعلقلتمم-2 يمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرم,ماببلكيزاكنم(ماؼبيزاكنم)ممبمًتكيناسيخداـمكعىليمابعىـل
مكعىليهلمكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي .

متنلاتماػبربةم.ابيع مابعل مأكمبتعزلمبمأفرادمابعين حولئي مبُتماسيجلبلتمإكةلدمفركؽمذاتمدالب ممابمشفملنم-4
مبلؼبرحى متبعتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيم,ماموعينتها وأداتها :ومجتمعها منهج الدراسة  كقدمتأبفمؾبيلعهلمكنمصبيعمكعىليمابعىـل

مابابيعي مي (م411صبيعمأفرادمؾبيلعمابدراس مكاببلبغملددىمم)مكتملنتملينيهلمكنكدين مابالئفم,مماؼبيلسا مكصبيعمكشريمابعىـل
مدبحلفظ مابالئفمابيعىيلي مبىعلـممككشرفلنممكعىللنم(مم411)ممسيثنلءمابعين ماالسيابللي متبق ا(مكشرفُتمكبعدمم41ك)ممكعىللنم بىعىـل

مىػم,مكمتماسيخداـماالسيبلن مكأداةمعبلعماببيلنلتم.م4141م–م4141ابدراسيم
م.تممخيبلرا/م4.مبفلمكركنبلخمبقيلسمابثبلتمأكعلك مم-2بَتسلفم,ممرتبلطكعلك مام-4م: األساليب االحصائية

  .مذبلهاالممحلدأ/مربىي مابيبلينم1.مكبرافلتماؼبعيلري ؼبيلسالتماغبتلبي ماؼبلزكن مكاال/ماؼبيلسالتماغبتلبي م,مكا1
مابنيلئجمأمههلم:مذلملددمكنإتلصىتمابدراس مم: الدراسة نتائج
مكةه منظرمكشريمابعىـلككنمم4.41=مميزاكنمكنمكةه منظرمكعىل مابعىـلاؼببمًتكينماإلابيعىيمماسيخداـماؼبيلسطمابعلـمحمللرممأفم-4
بمًتكينماإلابيعىيمماسيخداـماؼبيلسطمابعلـمحمللرمككلفمم.ماؼبيزاكنبمًتكينماإلذلمدرة ماسيخداـمضعيف مبىيعىيممإكىلمكلميشَتمم4.21=م

مم4.16=ممكنمكنمكةه منظرمكعىل مابعىـلاببلكيزا فمدرة ماسيخداـمأذلمإكىلمكلميشَتمم2.42=ممككنمكةه منظرمكشريمابعىـل
م.اببلكيزاكنمكلنتمكيلسا ممبمًتكينابيعىيمماإل

مبربلؿمدكفماسيخداـممأىمماؼبعلقلتمابىتكنمفمأكةدماببلح ثممأفم-2 يمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ممبمًتكيناإلىيعىيممكعىليمابعىـل
ضعفمم,منًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب لدـمتلافرمشبم ماإلم,بمًتكينملدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيمماإل:مدبحلفظ مابالئفمابيعىيلي م

م.,مابع ءمابيدريتيمابعلرلمبىلعىممؿمابدراسي مكثرةمألدادمابابلبميمابفولممم,اببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكاتم
يمصبيعمؿبلكرماالسيبيلفمماػبربةسنلاتمابيع مابعل مأكمفرادملين مابدراس متعزلمبأحولئي مبُتمإلةدمفركؽمذاتمدالب مالمتأنوم/م4

م.كابدرة مابمىي مببلسيبيلفم
م: الدراسة توصيات

,مكملنيلتماؼبيلح يلسا مابتعلدي مكاسيغبلؿمكلف ماإليماؼبدارسماؼبكيزاكنمكاببلاؼبيزاكنممبمًتكينضركرةماالسيفلدةمكنمابيعىيمماإلم-4
مممممممممممممممممممممممممممكتلظيفهلمػبدك مابالب مكابعلىي مابيعىيلي م.

   .مبمًتكينميماؼبدارسمابتعلدي زيلدةمابدلمماؼبقدـمبىلدارسمبرفعمكتيللماببني مابيحيي مبىيعىيمماإلضركرةمم-2
مبياليرمكهلراهتممكطرؽمتدريتهممدبلمييللش مكعماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينم.ممممم-4 مضركرةمتدري مكعىليمابعىـل
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Abstract 
Title of the study : the degree of science teachers to use E_learning in teaching 

Intermediate  Stage from the perspective of teachers and supervisors in the 

province of Taif educational . 

The Problem of the Study: what degree of science teachers to use e-learning in 

teaching Intermediate Stage from the viewpoint of teachers and supervisors in the 

province of Taif educational ? 

In light of the problem of the study and questions identified in the objectives : 

1 - determine the degree of science teachers to use e-Learning (synchronous , 

asynchronous ) in the teaching of the intermediate stage from the viewpoint of 

teachers and supervisors in the province of Taif educational . 

2 - Identify obstacles to the use of science teachers for e-learning in teaching 

Intermediate school from the perspective of teachers and supervisors in the 

province of Taif educational  

3 - determine the presence of statistically significant differences between the 

responses of teachers and supervisors attributed to years of experience . 

Methodology of the study and appointed and its tool : study followed the 

descriptive approach , and appointed consisted of ( 145 ) teacher and supervisor of 

science education in Taif for the academic year 1434-1435 AH , the questionnaire 

was used as a tool for data collection . 

Statistical methods: 1 - Pearson correlation coefficient of 0.2 - Cronbach's alpha 

coefficient to measure the stability . 3 / t test . 

4 / averages , and weighted averages and standard deviations of 0.5 / analysis of 

variance unidirectional . 

Results of the study: the researcher was able to get out some of the most important 

results : 1 / that the overall average for the axis simultaneous use of e-learning 

from the standpoint of science teachers = 1.14 From the standpoint of science 

supervisors = 1.29 , which refers to the use of a weak degree of synchronous e-

learning . The overall average for the axis of the use of asynchronous e-learning 

from the standpoint of science teachers = 1.96 From the standpoint of science 

supervisors = 2.17 , which indicates that the degree of use of E-Learning was 

asynchronous medium.  

2 / researcher found that the most important obstacles that prevent the use of e-

learning in the province of Taif education : the lack of financial support for e-

learning , non-availability of the Internet with the appropriate speeds , poor 

infrastructure of equipment and instruments , large numbers of students in the 

classroom . 

3 / there were no statistically significant differences between the study sample is 

attributable to years of service in all axes of the questionnaire and the total score 

of the questionnaire , except for the fourth axis, and your use of E-Learning 

handicaps and was for the benefit of years of service (over 20 years). 

Recommendations of the study : 

 1 - the need to increase support for schools to upgrade the infrastructure of e-

learning in Saudi schools . 

 2 - develop the skills of science teachers and their teaching methods in line with 

the use of e-learning . 
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 شكر وتقدير
 

لى متلفيقومكاكينلنوم,مكابوبلةمكابتبلـملى مصفلةمخىقوممكبلطنلنم اً ظلىراغبلدمهللملى منعللئوم,مكابشمرمبوم
مكخلمتمأنبيلئوم,مؿبلدمبنملبداهللم,ملىيومكلى مآبومكأصحلبومأفض مابوبلةمكأمتمابيتىيمم,مكبعدم:

ابورحمابعىليممإذل*مفبعدمشمرماهللمتعلذلمالميتعٍتميمىذهمابتالرمإالمأفمأتقدـمخبلبصمابشمرمكابيقديرم
ع مأـمابقرلمابيتمأتلحتمرلمفرص مابدراس مهبلمكيلثى نميمكعلرلماألسيلذمابدكيلرم/مبمرممابمبَتمابشلكخمةلك
مبنمكعيلؽملتلسم.

*مكللمأتقدـمجبزي مابشمرمكابيقديرمإذلمكىي مابًتبي مفبثى نميملليدىلماغبلرلمسعلدةماألسيلذمابدكيلرم/ملىيم
منملجَتماغبلرثيم.اؼباريم.مكلليدىلمابتلبقمسعلدةماألسيلذمابدكيلرم/مزايدمب

م.مابدمهلينمدخي ماهلل/مسعلدةمابدكيلرىدراسلتمابعىيلمككي مابمىي مب*مكللمأتقدـمجبزي مابشمرمكابيقديرمإذلم
*مكأتقدـمبلبشمرمكابيقديرمبقتمماؼبنلىجمكطرؽمابيدريسمفبثبلنميمسعلدةمرئيسمابقتممابدكيلرم/مكرضيمبنم

ماهللمابزىراينم. مغـر
مابيدريسمبقتمماؼبنلىجمكطرؽمابيدريسمبم مكلمقدكلهمكنمأةىنلم.*مكللمأشمرمألضلءمىيئ م

كك مابشمرمكابيقديرمبتعلدةماألسيلذمابدكيلرم:محفيظمبنمؿبلدمحلفظماؼبزركليم.ماؼبشرؼملى مىذهم*م
مأخبلقوم,مكحتنمتعلكىوم,مكلى مأكدمبوماببلح ثمكنمغزيرملىلوم,مككنحومكنمشبُتمكقيوم ابدراس ملى مكـر

مابعل م.مقبلزمىذاإكنمأة م
مكك مابشمرمكابيقديرم/*م

مبتعلدةمابدكيلرم:مغلزممبنمصبلحماؼباريم.
مكسعلدةمابدكيلرم:مأضبدمحىليمأبلماجملدم.

مابىذينمتفضبلمبقبلؿمكنلقش مىذهمابدراس م.
مابتلدةمألضلءمىيئ مابيدريسمؿبمليمخا مابدراس مكأداهتلم.مإذلكللمأتقدـمجبزي مابشمرم*م

م,مأكمأللنٍتميمىذهمابدراس م,مأكمسأؿملنمكتَتهتلم.مكعركفلنمكشمرمكنمألللؽمقىيبمبم مكنمأسدلمرلم
مبىجليعمكافرمابشمرمكابيقديرم.

مكأسأؿماؼبلذلملزمكة مأفمجيزيهمملٍتمخَتماعبزاءم.
 نومظبيعمؾبي إ

 

 



 و
 

 اإلىداء.
 

كابدمماغببيبُتممإذل,مماً ,مكبنوحهللمكدللاهتللمكبَتماً كنمأحلطلينمحبنلهنللمكرللييهللمصغَتمإذل
م.اً أطلؿماهللميمللريهللم,مأسأؿماهللمأفميرضبهللمكللمربيلينمصغَت

ممإذل م, مابمثَت مأةىي مكربلىتمكن مكاببح ثم, مابدراس  مقلظبيٍتملنلء مأـممإذلكن مابغلبي  زكةيت
ملبداهللم.

نهمميمابدراس مكاببح ثم,مأسأؿماهللمأبنلئيملبداهللمكفلرسمكشلدفمابذينمطلؼبلمانشغىتملمإذل
مأفميتددىممكينفعمهبمماألك م.

مأخليتم)مأبلملبدابعزيزم,مأبلمخلبدم,مؿبلدم,مأضبدم,ملبدابرضبنمكمخلبدم(ممإذل
مقبلزمىذامابعل م.إأخلايتمكك مكنمسللدينميممإذل
مك مكتؤكؿمؿب مؼبهن مابًتبي مكابيعىيمم.ممإذلم

بلةهومابمرًنممخلبولنماهللمأفمجيع مابعل ممراةيلنمابعل م,مبم مىؤالءمأىدممشبرةمةهدمميمىذام
مكأفمينفعمبوم.
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 الفصل األول
 : مقدمةال

حيظ مابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي مبأكبلي مبلبغ ماألمهي مبدلمـبيىفمشرائحماجمليلعمكفئلتومإديلنلنمكنمممممممممم
ابيقدـمكابرقيميمؾبيلعمكيغَتم,مككيالرم,مككنفيحمماؼبيعىممىلمأسلسمابفردمكأفماسيثللر.مخَتماعبليعمبأفمابيعىيم

تغَتاتممكتَتةمحيلتوم,مكيعلينمكنمابيتمتعًتضمابمثَتمكنمابيحديلتمابعلدلمابيـلمىلمةديدم.مكيلاةوملى مك مكل
ةع مكنمابضركرمممفبلمكابتيلسي م,مكابًتبلي مكاالقيولدي م,ماالةيلللي م,مكنلحيماغبيلةمسريع مطرأتملى مشىت

ماؼبؤستلت مككتيليلهتلمتبلينملى مابيعىيلي ملى  متلاةومأنلالهل مابيحديلتمأف ممكعلصرةمتربلي مكسلئ مبيبٍتمىذه
 .ممككقيضيلتومابعورمكفقمظركؼمنفتهلمتميفمكأفم,مكأبلف مغَتمكأمنلط

مجيدمأهنلمقدمتغَتتملنمللدلماألكسمابقري متغَتانمةذريلنم,مكسييغَتملى مممممممممم كبع ماؼبيأك مبولرةمابيعىيممابيـل
كإكتلبماؼبهلراتمكاالذبلىلتم,مأفمنظلـمابيعىيمماؼبتيقبىيمأضح مأداةمكنمأدكاتماغبرك مكابيغَتمذبكمم؛ابدكاـم

مابلليمكاإلدراؾمبدلمأفرادممأصبحمكنمذإاؼبخيىف مابيتمسبمنمابفردمكنمابنللماغبقيقيم.م أبرزمأغراضمابيعىيممابيـل
م ميدكر مدبل ممحلؽبم,اجمليلع مكيغَت مؾبيلع مبىعيشمي م,ممككيجدد.كتلةيههم مدبدخبلهتل م) مكنظلـ مابًتبي  ككلداكت

بًتبي مأفمتيجددمسلبي ماكللىيلهتلم,مكـبرةلهتلم(متعلجلمتميفماألفرادمكعماببيئ مكتفللىهممكعمؾبيلعهمم,مفبلمبدمأل
متعيشمكتيلرمتالرمكإكملنلتوم,مكأفمتملفميمحلب مبظركفومكتبعلنممكللىيلتوماعبلري م,ماجمليلعمكفقلنمبيجددممكتيميف
 .مبىلتيقب مكسبهدماباريقمحبلضرىلمماغبيلة

مكابيمنلبلةيلمكلفمبوماألثرمابعظيممدلميمابتنلاتماألخَتةمكنمتقدـمكمكلمشهدهمابعلكمممممممممم تالرمبىلعلرؼمكابعىـل
مكـباالتمتعىيلهلم مكاقيولدىل مسيلسيهل مي مكىللس  متغيَتاتمةذري  مإدخلؿ ماجمليلعلتمإذل مكن مابمثَت مدفع ي

م مكطرؽمحيلهتل ماجمليلعلتمم؛كأسلبي متفمَتىل محيلة مكن مييجزأ مةزءانمال مكتابيقلتو ماغبلس ماآلرل كبذبكمأصبح
كقدمأخذتمتقني ماؼبعىلكلتماؼبعيلدةملى ماغبلس ماآلرلمتغزكمك مكرفقمكنمكرافقماغبيلةم.مفلسياللتمابعوري م.م

م م. مقيلسي مزكن مي ماؼبخيىف  ماغبيلة مأكةو متغَت مأف مابيقني  مابيقني مك ممحي ثىذه مؽبذه ماإلنًتنتمنييج  بدتمشبم 
مابرم مكاالتولالت ماؼبعىلكلت متقنيلت مكأصبحت م, مكعىلكلتيلن مطلفلنلن مكزادمفأحدثت م, ماؼبنلؿ مسهى  ماعبديدة قلي 

ماسيخداكهلمبترل مكيزايدةم.
مابنلصب فممممممممم مابعىلي ملنملبيغَتاتمابتريع  ماؼبعىلكلتمابثلرة غَتممرغب نممابًتبليُتمدتمبدلكب مم,ميمتمنلبلةيل

متمنلبلةيل مالسيخداـ مابيعىيممكتبلق  مي مكاسعماغبلسلب ممبشم  مابيالرمكظهرمأىممكبع , يممابعىليمؽبذا
,مفأصبحتممصغَتةنممكابيتمةعىتمابعلدلمقري نمم,م(منًتنتاإلم)ىيمابشبم مابعنمبلتي مابعلؼبي مماؼبعىلكلتمتمنلبلةيل
ممفأصبحتأيتمقب مأفمتؤت ممغدتمصلبم,مكمحدبمكمك مكنمتيدفقكمم,ماؼبملني ني مكملاغبلاةزمابزكمذبيلزاؼبعىلكلتم

 .ممابيعىيممكاسينبلطمأسلبي مةديدةميماغبديث مابلسلئ ماسيخداـمكإتقلفم,مكلاكب مىذهمابيغَتاتملى مابًتبليُتمبزاكلنم
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متقدـمحىلالنمفمممممممممم متلسيعإملؼبتيحدثلتمابيمنلبلةي  مككبيمرةمؼبشمبلتمابيعىيمم, م,مكزبفيضملنمبدالي  ملنمبفرصو
بمفلءتوم,مكزيلدةمفللىييومبولرةمتينلس مكعمطبيع مابعورم,مكقدمتملفمتىكماغبىلؿمكلدي مأكمفمري مملنمبمىفيوم,مكرفع
م.م(م111ـم,مصمم2144م,كلالرممةكنتلرم)منيجتمبينلس مطبيع مابيعىممأكمتوليلي مأ م

كذبكممكيتبتمأمهي ام(مأفماؼبتيحدثلتمابيمنلبلةي ميمابيعىيممم444ـم,مصم2144كتؤكدمحنلفمخىي م)ممممممممم
مخرباتوم ميبٍتماؼبيعىممكنمخبلؽبل ملى مابلي م, مقلئل  متعىم مبيئ  ملنمطريقمخىق مابيعىيلي  مكعايلتمابعلىي  بزيلدة
ابيعىيلي ملنمطريقمتعىلومكيفي ماسيخداـمصبيعمكولدرماؼبعرف مكصبيعمابلسلئ مابيمنلبلةي ماؼبتللدةمبميميو مإذلم

 اؼبعىلك مبنفتوم.
ممممممممم مابدراسلت مكن مابعديد متلصىت مإكقد مابيعىيم ماسيخداـ مضركرة مذل مدراس ماإلبمًتكين مي مكلل مابيعىيم ي

كفلءمأبلمكمم؛ـمم2111كمابغرييبممـم؛مم2111كملنربمم؛ـمم2111,مكابربكلتمكابنورمم؛مـم2111,ممابتهىي)
م؛مكلبلـم2144كآكلؿمأضبدمم؛ـمم2141حلاشُتمكمم؛ـمم2111لق م م؛مكمم2144ـ م مم؛ـمم2144ابغلكدممـ

 .(مـمم2144كيندتم؛مكمـمم2142كمىينَتممكم
ملى مرفعمكتيللمربوي مابابلبمب متعدلمذبكمحىتمأصبحمبمًتكيندلمييلقفمأثرماسيخداـمابيعىيمماإلكممممممممم

دلميقيورمدكرممبأنو(مم212ـم,مصمم2111ابربكلتم)ممبيوإىذامكلمأشلرمكمميمتنلي ماؼبهلراتمابعىلي متأثَتهمكاضحلنم
ؼبفلىيمماكيتلهبممام,مكممابابلبربتُتمربوي ملى مكتابيقلتومكاؼبتيحدثلتمابيمنلبلةي ماؼبرتبا مبومماغبلس ماآلرل

ىمميمتنلي ماؼبهلراتمابعىلي ملتعىلي مذاتي متتميلفرمفرصلنممابيعىيمفماسيخداـماغبلسلبميم,مب مإفحت مابعىلي م
كرحى مكنذمميبدأكأفمذبكمجي مأفمم.مكغَتىلاألسلسي مكلؼببلحظ م,مكابيونيفم,مكابقيلسم,مكابينبؤم,مكابيخايطم

م.مابافلب ماؼببمرةم
جيلبي مكبلمابيعىيممكللميمبمًتكينميعززمكنماالذبلىلتماإلذلمأفمابيعىيمماإلإابدراسلتمملددمكنمكقدمتلص ممممممممم
م مدراس  مم2111م,مأبلمةحجلحمكحتلن ) مم2144م,مآكلؿمأضبدكمم؛ـ مم2144م,ملتَتمكمم؛ـ م,ملبلـكمم؛ـ
؛مكاعبحدرل,ممـم2142ديلفماغبلرثيم,م؛مكإـمم2144م,منشلافمكراني ملبداؼبنعمكمم؛ـمم2144م,مكغلشم؛ـمم2144
مبمًتكينم..مفبلميزيدمكنمأمهي مكدكرمابيعىيمماإل(مـمم2142
مذبلكزاؼبيقدـممابعلدلكمممممممممم مطرحومأصبحماعبدؿمدائرانمحلؿمب م,مبمًتكيناإلمابيعىيمملنماسيخداـمماغبدي ثمابيـل

مابيقىيدم مبىيعىيم ماؼبؤستلتمابيعىيلي م؛ميمبعضماألحيلفمبديبلن مجي ملى  مإلدخلؿمتتلرعمأفمكابًتبلي مكؽبذا
ماإلمتمنلبلةيل ميابيعىيم ماغبديث  مفتيجدمبمًتكين متفع  مدل مكإف م, مابعلىي مرك ملنمزبىفتمقدمنفتهلمابيعىيم
 .ـم(مم2141)مقركاينم,مممكاجمليلعمابابلبمكعملى مابيلاص مكابيفلل مغَتمقلدرةمسيملفمأهنلمكللم,ابًتبلي 

مبريميتمممممممم مكيذكر م,مصمم4144) مم214ىػ م ميمابعلىي ماً ككؤثر بلنمفللمبلنمأفمابيعىيمماإلبمًتكينميعدمللك(
ماسيجلب ا مكيعد م, ممبيعىيلي  مبىثلرة مس ممكاؼبعىلكلتي م اإلبمًتكنيفللى  مكقد م, مابعلدلمكم  مي مخرتماغبديث  صبيعمبو
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كملنيلتماؼبلدي مكاببشري مكيلثى ميماألةهزةمكابرباكجم,مككسلئ ماالتولؿماؼبعيلدةملى مابيقني ماغبديث مكابفللى م,ماإل
مكذبكمكنمأة متقدًنمؿبيليلتملىلي مةيدةم.

,مكدكرهمابفلل ميمللىي مابيعىيمم,مكقدرتومابفلئق ملى مماإلبمًتكينكلى مابرغممكنمأمهي مابيعىيممممممممممممممممممم
كنماؼبعلقلتمانمكثَتمالمأفمىنلؾممإبدلماؼبيعىلُتم؛مابعىليم,مكرفعمكتيللمابيحوي مذبلكزماغبدكدمابزكلني مكاؼبملني م

ـم؛مابغديلفمم2141زىراينمـم؛مابم2141نيلئجمدراسلتم)ماػباي م,مابيتمربدمكنماسيخداكوم؛مكىذامكلمأظهرتوم
محي ثمأشلرتمتىكمابدراسلتمـ2142, مكممإفذلمإ( مبىيمنلبلةيل مابلاسع ميماالسيخداـ ماؼبعىلكلتمابعلؼبي  شبم 

ميدري ملى ماسيخداـمابيقني ميابحي ثميعيربمابيعىيممحييلجمإذلمكهلراتمجي مأفمييقنهلمك مكنماؼبعىممكابالب م.م
مبيدري م ألفمملى ماسيخداـمتىكماألةهزةم,مابعنورماببشرمغلي ماألمهي م,مفىيتتمابعربةمبشراءماألةهزةم,مكإمنل

فبلمديمنمابنجلحميممتزكيدماؼبدارسمبلألةهزةماؼبخيىف مبنميفع مشيئلنمبدكفماؼبعىممابمفءماؼبدربميمىذاماجمللؿم,
مدلميعرؼماؼبعىللفمابذينمي مإذا م, ملى ماآلب  م,مابتيارة ماالسػيخداـ م,مكطريق  ماؽبدؼمكنماسيخداكهل تػيخدكلهنل

م,م مأكرانمضركريلنمؼبتللدهتمملى مربتػػُتمأدائػهم مابيعػىيم كلى مذبكمفإفمتدري ماؼبعىلُتمفػيمؾبػلالتمتمنلبلةػيل
م, مبفللىي  مابيعىيم متلظيفمتمنلبلةيل مكن مديمنهمكي ممكسبمينهم مكلل م, مكبلىل ماالذبلىػلتماإلجيلبي  مبديهم كنممنلي

 كلاكب مابيالراتماؼبتيجدةمفػيمىػذاماجمللؿم.
م2144ابغىيظم)مكم(مم441ـم,مصمم2144اباىعلينم)مك)(مم11ـم,مصمم2111ابعتلؼم)ممكيؤكدمممممممممممم
مصم م, مم(م21ـ مابيقنيلتماغبديث  ماسيخداـ مابيدري ميمؾبلؿ مأمهي  مكتاليلى  ماؼبعىلكليتم, مكهلراتمابيلاص  ر

مكاإل مكضبمًتكين م, مبلبدكرماركرة ماؼبعىم ماإلبيحلؽ مابيعىيم مؾبلؿ مي مابيدريبي  مات متنلي ممحىتبمًتكين ملى  تتللده
مكهلراتوم.

ممكاببح ثاؼبيلسا مماؼبدارسميماإلبمًتكينمبىيعىيممكعىليمابعىـلماسيخداـمأمهي مدراس مدرة مىنلمتأيتمكنممممممممم
مابنلعمكنمممك مابدكاليمابيتمرب ثممكنرغمماالسيفلدةمكنومبلبمتعيقماؼبعلقلتمابيتمأبرزملن لى ماالسيفلدةمكنمىذا

مابيعىيمم ممجيع مابذمم,ماألكرمنفسمابلقتميماببح ثمكابعل ميييحمبمًتكينفمابيعىيمماإلإحي ثم. ابيعىيمممكفهـل
كحي ثم,مكخلرةوابعلىي مابيعىيلي مبإدخلؿمخرباتمةديدةمإذلمابيفلل مابعلىيمداخ مابوفممكيغٍتم,مفبمنلنممكتيلرانم

ابيدريسمممنللي ميإذلمنقى ممبىيعىيمماإلبمًتكينمسيؤدممابتعلدي يماؼبلىم مابعربي مفماسيخداـماؼبدارسماؼبيلسا مإ
كنماؼبيعىلُتمإذلمابرباكجمابيعىيلي م,ممفبمنمأمهي مخلص مكنمحي ثمةذبمأكربمقدرماالذبلىلتم,ملىيومتميت 

م ماؼببلئمفابًتبليلممسبمنفمىلل مابظركؼمابيعىيلي  متلفَت ملى مل كن مكابيعىمممابيعىيممكبلماالذبلىلتمتاليرمابقلدرة
ميرتبطماإلبمًتكينممميابيعىمكبلمذبلهفلالم؛األىداؼماؼبنشلدةمماجمليلعمبيحقيقمأفرادمتاليرمأداءميماإلسهلـميملاحقب

ماسيخداكوم.ميمبلبيفلؽمإجيلبيلنم
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(ممإذلمأفمابيعىيمماإلبمًتكينمم414ـم,مصم2144,مكركةينلمحجلزمم)مم(م61ـم,مصمم2111كيشَتملنربم)م
عايمابيعىيممجيلدمفولالنمدراسي مكىيئ مبلغبيلي مكابنشلطمكسلؼمي مإسيالرمكنمطرؽمابيدريسمابيقىيدي مكيتللدملى م

كييغَتمشم ماحمليللملى مذبكمسييغَتماألدكارمابيقىيدي مبىلعىمم,مم,مكبنلءنمطلرماحملىيمرةومكنماإلصبغ مللؼبي مكخي م
بمًتكينمذلمابيعىيمماإلإ.مكتزدادماغبلة مريق متنظيلومكأسىلبملرضومدبلمييللش مكعمحلةلتماؼبيعىلُتماؼبيزايدةمكط

مأكثرمكنمغَتىلم مكنمكفلىيممؾبردةم,يمتعىيممابعىـل كأفملرمغَتمحتي م,مكظلاىرمطبيعي ممنظرانمؼبلمربيليومكي مابعىـل
مكبذبك م, مذبريبهل مأك مميوع مكشلىدهتل ماسيخداـ مفإف متدريسمابيعىيم مي مذبتيدمليتمابعىـلاإلبمًتكين مي ىم

مكحي مكثَتامنماؼبفلىيممبشم محتيم ملى م, مأكمكشلىدهتل مابيتمالمديمنمتابيقهل كنماؼبعضبلتمكابيجلربمابعىلي 
م(م.م216ـم,مصمم2111أرضمابلاقعم)مابربكلتم

مممبمًتكيناإلبأمهي ماالسيفلدةمكنمابيعىيممماببلح ثمكنمضلنمابعلكىُتميماجمللؿمابًتبلممكبيقينومابيلـمكبملفمممممممم
مبىيعىيممماسيخداـمكعىليمذلمدرة بىلصلؿمإابدراس ممهبذهمرألمأفميقـل ماؼبرحى ماإلبمًتكينمابعىـل يمتدريسملىـل

منظرم مابالئفماؼبشرفُتكمماؼبعىلُتاؼبيلسا مكنمكةه  ممدبحلفظ  مابيعىيلي  مابيتمتعيقممقلتلمأبرزماؼبعمتعرؼمثممككن,
م.مذبكمابنلعمكنمابيعىيمممكنماالسيفلدة

 مشكلة الدراسة :
يمموأصبحماسيخداكبمًتكينم؛مكنمابدراسلتمابعىلي مأمهي ماسيخداـمابيعىيمماإلمابعديدمأظهرتبعدمأفمممممممممم

مابيعىيليمأكرانمضركريلنمال مماجمللؿ م. مابيعىيلي  مابعلىي  ميؤدممإذلمإللق  مقد مكذبلىىو مكمغٌتملنو ابعربي متتع ماؼبلىم 
مابيالراتمابيقني م مكن مكاالسيفلدة ماؼبيقدك  مابدكؿ مؼبلاكب  مابيعىيم مكن مابنلع مىذا مكن مببلسيفلدة مةلىدة ابتعلدي 

 اؼبيتلرل م.
مبىيعىيمممؿبلكب كقدمربددتمكشمى مابدراس ماغبلبي ميم  يماإلبمًتكينمكعرف مدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

مبلؼبرحى ماؼبيلسا مكم م تقفميمكةومىذامابنلعمكنمابيعىيمم.اؼبعلقلتمابيتمابي عرؼملى متدريسمابعىـل
 أسئلة الدراسة :

مابدراس ماغبلبي مبئلةلب ملنمابتؤاؿمابرئيسماآليتم:متتع م
مبىيعىيمم مهلكشرفيكممكعىليهليمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرماإلبمًتكينمكلمدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟م.
مكييفرعملنمابتؤاؿمابرئيسماألسئى ماآلتي م:م

مم-4 مبىيعىيم مابعىـل مكعىلي ماسيخداـ مدرة  مكل منظرماإلبمًتكين مكةه  مكن ماؼبيلسا  متدريسماؼبرحى  مي اؼبيزاكن
ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟م.ممهلكشرفيكممكعىليهل
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مم-2 مكعىليمابعىـل ماسيخداـ مدرة  مكل منظرماببلاإلبمًتكينمبىيعىيم مكنمكةه  ماؼبيلسا  كيزاكنميمتدريسماؼبرحى 
ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟ممهلكشرفيكممكعىليهل

مبىيعىيممم-4 يمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنممكيزاكنم(كاببل)ماؼبيزاكنمماإلبمًتكينكلمكعلقلتماسيخداـمكعىليمابعىـل
ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟مممهلكشرفيكممكعىليهلكةه منظرم

تنلاتمبتعزلمبابيع مابعل مأكمحولئي مبُتماسيجلبلتماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمتعزلمإى متلةدمفركؽمذاتمدالب مم-1
مػبربةم؟ا

 أىداف الدراسة :
مبىيعىيمماإلعرؼملى مدرة مىذهمابدراس مإذلمابي ممسعت بمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماسيخداـمكعىليمابعىـل

ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم,مكبذبكمهتدؼمابدراس مإذلم:مهلكشرفيكممكعىليهلكنمكةه منظرم
مبىيعىيممم-4 ماسيخداـمكعىليمابعىـل منظرماإلبمًتكينمربديدمدرة  ماؼبيلسا مكنمكةه  اؼبيزاكنميمتدريسماؼبرحى 

 بيعىيلي م.يمؿبلفظ مابالئفمامهلكشرفيكممكعىليهل
مبىيعىيممم-2 كيزاكنميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرماببلاإلبمًتكينمربديدمدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.مهلكشرفيكممكعىليهل
مبىيعىيمممابمشفملنم-4 يمتدريسماؼبرحى مماببلكيزاكنم(م–)ماؼبيزاكنمماإلبمًتكينكعلقلتماسيخداـمكعىليمابعىـل

ميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي .مهلكشرفيكممكعىليهلاؼبيلسا مكنمكةه منظرم
بابيع مابعل محولئي مبُتماسيجلبلتماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمتعزلمإفركؽمذاتمدالب ممذامكلفمىنلؾإابمشفملللمم-1
م.مػبربةتنلاتمابأكم

 أىمية الدراسة :
ككنماالنعملسلتمابيتمكنماؼبلمنمأفمتنيجملنماسيخداكوميماإلبمًتكينمتنبعمأمهي مابدراس ماغبلبي مكنمأمهي مابيعىيمم

ماؼبرحى ماؼبيلسا مكلىيومفقدمتفيدمفيللميأيتم:م متعىيمملىـل
 قدمتتللدمابدراس مابقلئلُتملى متاليرمأمنلطمابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م. -4
م -2 مككعىليهلمقدمتفيدمكشريمابعىـل يماؼبرحى ماؼبيلسا مبوف مخلص ميمكعرف مدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

ميماؼبرحى ماؼبيلسا م.اإلبمًتكينمبىيعىيمم  يمتدريسمابعىـل
مق -4 مابدراس  متفيد مابلقلؼملى ميممابابلبد مابيعىيم ماسيخداـ ميمتاليرمطرؽمتعىيلهماإلبمًتكينمأمهي 

 .مكتعىلهمم
مبىيعىيممأهنلمقدمتلةومأنظلرماؼبهيلُتمإم -1 كاببح ثمؽبلماإلبمًتكينمذلمتبليمكعلقلتماسيخداـمكعىليمابعىـل

 لنمحىلؿم.
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 حدود الدراسة :
ماقيورتمابدراس ماغبلبي ملى ماغبدكدمابيلبي م:

م(مىػم.م4141م–م4141اغبدكدمابزكلني م:مابعلـمابدراسيم)مم-4
م.ماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م–كناق مكم ماؼبمرك مم–ؿبلفظ مابالئفمم–كدين مابالئفماغبدكدماؼبملني م:مم-2
ممكعىلياغبدكدماببشري م:مم-4 مابابيعي مكشريصبيعمكمبلؼبرحى ماؼبيلسا مابعىـل م.مداخ مكدين مابالئفمابعىـل
مبىيعىيمماإلبمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماغبدكدماؼبلضللي م:مم-1 كنمكةه مدرة ماسيخداـمكعىليمابعىـل

منظرمكعىليهلمككشرفيهلمدبحلفظ مابالئفمابيعىيلي م.
 مصطلحات الدراسة :

 درجة االستخدام : -1
م  مابعىـل مكعىلي ماسيخداـ مقيلسمدرة  مبىلتيجيبُتملى مفقراتماسيبلن  مابمىي  مابدرة  ماببلح ثماةرائيلنم: لرفهل

مكعىليهلمككشرفيهلمدبحلفظ مابالئفمابيعىيلي م.بىيعىيمماإلبمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرم
 معلم العلوم :  -2

ميماؼبرحى ماؼبيلسا مدبدارسمابيعىيممكلدةمبأنوم:ماؼبعىمماؼبللرسمبيدريسماةرائيلنميعرفوماببلح ثم ابيلبع مابعلـمابعىـل
مابابيعي مبلزارةمابًتبي مكابيعىيممكاغبلص ملى مكؤى مةلكعيم م.يمابعىـل

 لكتروني : التعليم اإل -3
مابيعىيمماإلتزخرماألدبيلتمبمممممممم مبمًتكينمنذكرمكنهلم:يعريفلتملديدةمؼبفهـل
اؼبعيلدةملى مابملبيلترمبمًتكينملربمابلسلئطمإ(مبأنوم:م"متقدًنمؿبيللمتعىيليممـم2111لرفومزييلفم)ممممممممم
أكلفممككعماؼبدرسمككعمأقرانومسلاءنممكملني مابيفلل مابنشطمكعمىذاماحمليللإذلمابالب مبشم ميييحمبومإكشبملتوم
سبلـمىذامابيعىمميمابلقتمكاؼبملفمكبلبترل مابيتمتنلس مظركفومإكملني مإمبكرةمكيزاكن مأـمغَتمكيزاكن مككذذبكمبولم

م.م21كنمخبلؿمتىكمابلسلئطم"مصممدارةمىذامابيعىممأيضلنمإكملني مإلنممكقدراتوم,مفضبلنم
بىيعىيممبلسيخداـمآبيلتماالتولؿماغبديث مكنمحلس مم ـم(مبأنوم"مطريقم2111كلرفوماؼبلس مكاؼببلرؾم)ممممممممم

مكرسلكلتمكآبيل مصلتمكصلرة مكن ماؼبيعددة مككسلئاو مبلابلتمإتمحب ثمككميبلتمكشبملتو مككذبك م, بمًتكني 
مم444كلفمكنمبعدمأكميمابفو مابدراسيم"م.مصمنًتنتمسلاءنمماإل

ممممممممم م) مكلالر مكنتلره ملرفو مبأنم2111كلل م( مابيدريبي مـ مأك م مابيعىيلي  مابرباكج مبيقدًن متعىيلي  مكنظلك  م" و
متقنيلتماؼبعىلكل مبلسيخداـ ماؼبيدربُتميمأممكقتمكيمأممكملف م)مبىليعىلُتمأك مكث  تمكاالتولالتمابيفللىي 

ماإلاإل ماإلنًتنتم, ماألقراصمنًتانتم, م, مبىيىفلز مابفضلئي  مأك مابقنلاتماحملىي  م, م,ذال  مابيىيفلف م, ابربيدمماؼبلغنا 
بمًتكينم,مأةهزةماغبلسلبم,ماؼبؤسبراتملنمبعدم..م(مبيلفَتمبيئ متعىيلي متعىلي متفللىي مكيعددةماؼبولدرمباريق ماإل
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لى مابيعىممابذايتمكابيفلل ممليللدانمابيزاـمدبملفمؿبددمسيمأكمغَتمكيزاكن ملنمبعدمدكفماإلكيزاكن ميمابفو مابدرا
م.م412صم.م"بُتماؼبيعىممكاؼبعىمم

م.مـم(م2111كنتلرهمكلالرم)مكتبٌتماببلح ثمتعريفمم
 مشرف العلوم :  -4
ىػم(ماؼبشرؼمابًتبلممبأنوم"مخبَتمفٍتمكظيفيومكتللدةمم4141مشراؼمابًتبلمكثيق ماإلملرفتمكزارةمماؼبعلرؼم)مممم

اػبدكلتمابفني م,مبيحتُتممذلإضلف متمابيعىيلي م,مابيتمتلاةههممبلإلاؼبعىلُتملى مابنللماؼبهٍتم,مكح ماؼبشمبل
م.م41ابيدريسمكتلةيومابعلىي مابًتبلي مابلةه مابوحيح م"مصمأسلبي م

ماببلح ث ممكيعرفو ميقـل مكابذم مكابيعىيم مبىًتبي  مابعلك  مبلإلدارة ماإلشراؼمابًتبلم مي ميعل  مابشخصمابذم م: بأنو
مبلؼبرحى ماؼبيلسا ممبياليرمكهلراهتممابيدريت م.كنق ماػبرباتمفيللمبينهممي مبلإلشراؼملى مكعىليمابعىـل

م
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 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة
 ) اإلطار النظري , والدراسات السابقة (

 اإلطار النظري -*
 المبحث األول : تدريس العلوم  -
 المبحث الثاني : التعليم اإللكتروني -
 الدراسات السابقة -*
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 الفصل الثاني
مابنظرممكابدراسلتمابتلبق م.اإلطلرم:ملى ممتشيلىابيتماكمكنمأدبيلتمابدراس ممابثلينمتملفمابفو  

 النظري : : اإلطار   أوالً 
مطلرمابنظرممكبحثلفم:تنلكؿماإل

م(م م.اؼببح ثماألكؿمديث م:م)متدريسمابعىـل
م(م.اإلبمًتكينكاؼببح ثمابثلينمديث م:م)مابيعىيمم

 المبحث األول : تدريس العلوم :
مإ ميياى متعىيلابيحلمف ماؼبعرف  مؾبيلع مكبل مكاحييلةلتمملنمؿ مكعايلتمابعور مكعُتميرالي منلع كن

ملى م مكعريمقلدر مؾبيلع مببنلء مابيالير مأىممكملنلتمىذا مكأحد مابعىـل متعىيم متالير مكيربز م, اجمليلع
ماؼباىلبم مبلبشم  مكنهل مكاالسيفلدة مكاسيثللرىل ماؼبعرف  مإنيلج متعد مىذه مابيالير مللىي  مإف ملنمىلةت,

مملنمكىح ؼبعظممشعلبمكقيلداتمابعلدلم,مبذامظهرتمابمثَتمكنماؼببلدراتماإلصبلحي مبياليرمتعىيممابعىـل
مأسلبي مكآبيلتم مبدراس  مابدكبي  مكأةريتماؼبؤسبراتمكابىقلءاتمابعىلي  م, مابدكؿ مكن ابياليرميملدد

ظرمأنومكلزاؿمحييلجمإذلمتاليرمتعىيممإالمكينملنمأـمنلكيملنمكلفمكيقدكممسلاءمانمدمبىدقباؼبنشلدم.مكالميملدمأفم
م؛مكبلمكلنتمنظرةمابعلدلمبومبأنومقبحميمابياليرمابذممحققو.  ابعىـل

,متدرؾمأمهي متاليرمملنممتأسيسمؾبيلعمكعريمكنلفسمللؼبيإفماؼبلىم مابعربي مابتعلدي مكىيمتياىعمإذل
مكا ماببشري  مابينلي  مينو مي مفهل م, مكأسلسو ملو مابيالير مألنو ماؼبنيج مابيعىيم مابعقلؿ مي سيثللر

بىلعرف م,مكتعيربمكثيق م)مآراءماؼبىكملبداهللمبياليرمابيعىيمميمدكؿماػبىيجم(م,مكابيتمألىنهلمحفظوماهللم
مكابريلضيلتمبلإلضلف مملندكلمكلفمكبيلنم بىعهدم,مكابيتمركزتمبشم مأسلسيملى مإصبلحمتعىيممابعىـل

مابذممىلمكناىقممبىيلسعميمابيعىيمماإلبمًتكينم,مألكربمدالب  ماجمللؿم, مبأمهي مىذا لى مكليمابقيلدة
مكشركعم مك) م( مابعلـ مابيعىيم مكشركعماؼبىكملبداهللمبيالير م) مككل مكاغبضلرمم. مابيقٍتمكابعىلي ابيقدـ
م(مإالمدبي ملى مابرغب مابولدق مكبلمابياليرمابذمميأك مأفميراهمك  متاليرمكنلىجمابريلضيلتمكابعىـل

قلدرمملنمعنلمسعينلمببنلءمؾبيلعمكثقفملىلينعيشوميمكدارسنلمكؾبيلملنملاءمكاقعكتئلؿمككلاطنملى محدمس
م(م.م461)ماغبجيىيم,مؾبى ماؼبعرف م,مملى مإنيلجماؼبعرف مكاسيثللرىل.

 األىداف العامة لتدريس العلوم :
م إذلمك ماجمليلعلتمبلخيبلؼمثقلفلهتلمكأسلبيبهلمكأغراضهلمدؼممهتىنلؾمابعديدمكنماألىداؼمابعلك مبيدريسمابعىـل

,مـ2111(م؛م)مزييلفم,مم16ـم,مصمم4116)ماػبىيىيمكحيدرم,متفقملىيومك مكنماكنهلمكلممربقيقمتىكماألىداؼ
م:م(م42ـم,مصمم2112ليلشمكابوليم,م)م(م؛مم16صم
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 :ماؼبعرف مابعىلي م:ممأكالنم

ماألرضم.إذلميشَتمىذاماؽبدؼمإذلماؼبعلرؼمابيتمتنيليم مابابيعي مكاببيلبلةي مكلىـل مؾبلالتمابعىـل
مثلنيلنم:مابارائقمابعىلي م:

ميركزمىذاماؽبدؼملى مابقدراتمكلى مفهممابارائقمابعىلي مببلسيقولءم.
مثلبثلن:مقضليلماجمليلعم:م

ميهيممبلجمليلعم,مبذاملىيوماإلسهلـم يمإداك ماغبضلرةمكتقدكهلم.مكتربزمأمهي مىذاماؽبدؼميمتدريسمإفمتدريسمابعىـل
.ا,ملندكلمتملفمىنلؾمربديلتممابعىـل مةيلللي مكرتبا مكبلشرةمبلبعىـل

مرابعلنم:ماغبلةلتماػبلص م:م
بم مفردمحلةلتوممابشخوي مابيتمتيعىقمببيئيوماؼبلدي مكابنفتي ممكبذامجي ملى مابًتبي مابعىلي مأفمتتهمميمتىبي م

ملةلتماباىب مابشخوي مكابيتمتؤثرملى ممنلىممابشخويم.ح
مخلكتلنم:مابلليمبلؼبهنماؼبيلفرةم:

مابيمنلبلةيلم ملور ميياىبهل ماغبلةلتمابيت مكفق ماألفراد ملل  متالير مأة  مكن مابيخايطمكاببح ثمابعىلي يتيلر
مكاؼبعرف م.

 األىداف الخاصة  :معايير التمييز بين األىداف العامة و 
متيوفمبلالاألىداممممممممم تتلعمكابشللؿم,مكتعيربمكلةهلتمللك مبىعلىي مابيعىيلي م,مبذامؼمابعلك مبيعىيممابعىـل

خالاتمإةرائي مصعب مبىلعىلُتم.مكللمأفماألىداؼمإذلميتيغرؽمربقيقهلملدةمسنلاتم,مفبلمجيع مللىي مترصبيهلم
لؾمسي مكعليَتمديمنميمضلئهلمابيلييزمابلةداني مابعلك ميعًتيهلمابغللضمكغلببلنميوع مقيلسمكدلمربقيقهلم.مكىن

)مزييلفم,مم(م؛م16ـم,مصمم4116يمكحيدرم,م)ماػبىيىبُتماألىداؼماػبلص مكاألىداؼمابعلك ممأكردىلمك مكنم
مكىيم:م(م42ـم,مصمم2112يلشمكابوليم,م)مل(م؛مم16ـم,مصمم2111
مللك مبميميملفمتراباهلمكاضحلنمكعماألغراضم -4  ابعلك م.جي مأفمتملفمأىداؼمابعىـل
مكاضح مككفهلك مكنمقب ماباىب مكاؼبعىلُتمكاآلبلءم. -2  جي مأفمتملفمأىداؼمابعىـل
 جي مأفمتملفماألىداؼمقىيى مابعددمكبمنهلمكلفي مبيغاي مدرسمكاحدملى ماألق م. -4
 جي مأفمتملفماألىداؼمكنلسب مبقدراتماباىب م,مكفبمن مابيحققم. -1
 ابذمممتمدراسيوم.جي مأفمتملفماألىداؼمكنلسب مكشلكى مبىللضلعم -1
 (م.م2111جي مأفمتيوفمىذهماألىداؼمبلبينلعم)لبداغبليدمكاخركفم,م -6
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 أىداف تدريس العلوم في المملكة العربية السعودية :
ليقلدمبلهللمربلنمألنظل مابيعىيلي ممببنلئوملى ماالييليزمابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي ملنمغَتهمكنماممممممممممم
كرسلالنم,مكتنفردماؼبلىم مهبذهمابتل م,مإذمأفمكعظممنظممابيعىيمممدينلنمكدبحلدمصى ماهللملىيومكسىممنبيلنمكبلإلسبلـم
 ابعىلن مكابيلردماػبىقيم.إذلمتلصفمبأهنلمنظممبعيدةملنمابدينمتدللمم–لى متبلينمأشملؽبلمم–اؼبعلصرةم

ميماؼبلىم مابعربي ماؼبقميكييضحمىذامابيلةومةىيلنم ابيعىيمممررةمكنمقب مابىجن مابعىيلمبتيلس أىداؼمتدريسمابعىـل
ماؼبعلرؼ,مطمم)كابلاردةميم مكزارة مابتعلدي , مابعربي  مابيعىيمميماؼبلىم  مم1كثيق مسيلس  ,م ( ـ4111ىػ/4146,

مكديمنمإصبلؽبلمفيللميأيتم:
ميمةيىنلمابنلشئماذبلىلنمس -4 ىيللنمقلئللنملى ماإلديلفمبلهللم,مكأفمتتخرمتابيقلتومكفقمأفمييجومتدريسمابعىـل

 نقيلدمابيلـمهللم.نمابذممىلميمحقيقيوماعبلىري ماالأحملـمابدي
مابعقيد -2 ميمابملفممةتنلي  مكل مؼبشلىدة متلةيهو ملنمطريق مبلهللميمقىبو مكترسيخماإلديلف يمنفسمابيىليذ

م,م مكاألحداثمابابيعي  ميماألشيلء مابرائع  مابدق  مككبلحظ  م, ماػبىقمكلجي مابونع ابفتيحمكنملظيم
 كاكيشلؼمانتيلقهلمابيلـميمخضللهلمابملك مبىقلانُتمابيتمقدرىلماهللمسبحلنومكتعلذلم.

ذلمإبيىليذملى مكنلقش ماألكلرم,مكاببح ثملنماألسبلبم,مكسبحيصمكلميراهمككلميفمرمفيومبيو متدري ما -4
 اغبقماػبلبصمكنمشلائ ماػباأمكابنقولفم.

مككنهجهلميماببح ثملنمأبلافمكنمابًتبي م -1  .سبلـاػبىقي مابيتمحيرصملىيهلماإلاالسيفلدةمكنمتدريسمابعىـل
 كفض متعلبيلومكأحملكومكإظهلرمظبلمتشريعوم.ماغبرصميمك مكنلسب ملى مكشفمفض ماالسبلـ -1
لنملى مغَتىممكبأفمُتمصفلؼمشبلهبممبأفمابعىممبيسمكقفإللدةمابثق ميمنفلسماؼبتىلُتمكإشلل ماألك مب -6

 بديهممكنماإلكملنلتمابعقىي مكابنبلغمابفمرممكلمبدلمغَتىممقلةنمكللقلنم.
 كهممبإسبلكهمم.ضبلي مأةيلبنلمكنمخارمكبَتميداىمملقيدهتممكيهددماسيلتلم -2
 .ؿمقلًنمبلبقيلـمبلبيجلربمابعىلي تدري مابيىليذملى ماالسيقراءمكاالسينيلجمكاببح ثمدبناقمسىيممكاسيدال -1
 تعليدمابيىليذملى مابيجردمابعىليمابذمميدللمإبيوماالسبلـمبعيدانملنماؽبللمكابيحيز. -1

 مجاالت أىداف تدريس العلوم :
)ماػبىيىيمكحيدرم,مذكرىلمك مكنممكنمخبلؿمؾبلالتمثبلثكأبلفلنمابيفمَتمبلألىداؼمبقدمأصبحممممممممممم
مكىيم:ماؼبعريم,مكاالنفعلرلم,مكابنفتحركيم.م(م11ـم,صمم2112ليلشمكابوليم,مم)(م؛مم64ـم,مصم4116

مأكالنم:ماجمللؿماؼبعريم:
راتمابعقىي م.مابقدراتمكاؼبهلميبدأماجمللؿماؼبعريمبأدىنماؼبتيليلتمكىلمكتيللمتذكرماؼبعرف م,مكللمدييدمبينلي مممممم

مكزكبل مكتيليلتم:م سيإذلمىذاماجمللؿممؤهكيونفمبىـل
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 كتيللماؼبعرف م)مابيذكرم(م. -4
 كتيللمابفهمم)ماالسييعلبم(م. -2
 كتيللمابيابيقم. -4
 كتيللمابيحىي م. -1
 كتيللمابًتكي م. -1
 كتيللمابيقلًنم. -6

مثلنيلنم:ماجمللؿمابنفتحركيم:
ماالسيخداـمابيدكممبؤلةهزةمكتاليرماؼبهلراتممىلماجمللؿماؼبهلرمم,مخلص نمكم فيللمييعىقمبنيلئجمابيعىممابيتمتتيىـز

مكابمفلءةميماسيخداـماألةهزةمكماألدكاتمابعىلي م.
مكتيليلتمىيم:مم سيإذلمكقدمقتممىذامابيونيفماجمللؿمابنفتحركيم

 اغبركلتماالنعملسي م. -4
 اغبركلتماألسلسي م. -2
 ابقدراتماغبركي ماغبتي م. -4
 اتماعبتلي م.ابقدرم -1
 اغبركلتماؼبلىرةم. -1
 ابيعبَتماغبركيماؼببيمرم. -6

مثلبثلنم:ماجمللؿمابلةداينم:
متيعلك ماألىداؼمابلةداني مكعماؼبشللرمكاؼبيلؿمكاالذبلىلتمكابقيمم.

مطبت مكتيليلتم:إذلمهمؤمقدمصنفمىذاماجمللؿمكراثلى مكزكبلكم
 االسيقبلؿم)مابيىقيم(م. -4
 االسيجلب م. -2
 ابيقييمم. -4
 قيليم.متملينمنظلـ -1
 تولؼمبينظيممأكمكرك مقيليم,مكاإلديلفمبعقيدةم.اال -1
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 معايير المعلم الجيد :
ىنلؾمثبلث مكعليَتمأسلسي مبميمتيحققمأىداؼمابيدريسمفبلمبدمكنمقلئدمبيىكماؼبتَتةمأالمكىلماؼبعىمم.مكمممممممم

منلةحمىيم:(مبلبنتب مألممكعىممم42,مصمم2111ذكرىلم)مقندي م,متعلذلمبعدمإخبلصمابعل مهللم
 ابشخوي ماؼبيزن مانفعلبيلنم. -
 ابيلمنمكنماؼبلدةمابعىلي م. -
 ابفهممابوحيحمبارؽمابيدريسم. -

ميىزكومإضلف مكعليَتمأخرلمابيهلمىيم: مكإذامكلفمكنمابضركرممتلافرىلميمأممكعىممفإفمكعىممابعىـل
 أفميملفمؿببلنمبىعىمم,مكيفهللنمبابيعيوم. -4
 مابيفمَتم.أفمييقنمفهممخالاتماؼبنهجمابعىليمي -2
 أفميملفمكاىعلنملى مكثَتمكنماجملبلتمابعىلي م. -4
 أفميملفمكرنلنمفمريلنم,مييقب مابيغيَتمكابيعدي م,مفحقلئقمابعىممنتبي م. -1
 أفميملفمؿببلنمببلسيابلعمابعىليم. -1

مبوف مخلص مرب مكفيللميأيتم ي م,مذكرىلم)مقندكابيتمددمابوفلتمكاؼبهلراتمابيتمينبغيمأفمتيلافرميمكعىممابعىـل
م(مم:م42,مصمم2111

مأكالنم:مابوفلتمابشخوي مبىلعىمم:
مينبغيمأفمييوفماؼبعىممكشخصمدبلميأيتم:

 حتنماؼبظهرم.م-4
 تزافماالنفعلرلمكابثق مبلبنفسم.االم-2
 ابقدكةماغبتن مبيبلكيذهم.م-4
 ابقدرةملى مربل ماؼبتؤكبي م.م-1

مثلنيلنم:مابوفلتمابعىلي مبىلعىمم:
 ابلاردةميماؼبقررم.ابيلمنمكنماؼبعىلكلتم -4
 إتقلفماؼبهلراتماؼبيوى مبلؼبلدةمابدراسي م. -2
 ابقدرةملى مابيقلطمأخالءمتبلكيذهمكسرل متوليبهلم. -4
 طبلعماػبلرةيمحلؿمكعىلكلتماؼبقررم.اال -1

م
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مدريسمكإدارةمابوفم:لنم:مكهلراتمابي مثلبث
مكراللةمابظركؼماببيئي مبىفو ماؼبدرسيم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-أ

مكراللةمابقلالدمابوحيح مالسيخداـمابتبلرةم)مأكمشلش مابعرضم(م.م-ب
 لهيدمبىدرسم.كهلراتمابي مم-ةػم
 كهلراتمشرحمابدرسم.م-د

 دريس :تصنيف طرق الت  
ـم,مصمم2111)مزييلفم,ملى مكعليَتمـبيىف مأمههلمكلمذكرهمملءنمنيفلتمبنةمتودريسملد متونفمطرؽمابي ممممممممم
م:م(م446ـمصم2112)منلرم,م(م؛مم444
 :إذلدريسملى مىذاماؼبعيلرمتقتممطرؽمابي ممبنلءنمدكرمماؼبعىممكاؼبيعىمم,م -4

مطرؽمتدريسمتعيلدملى ماؼبعىممكث مطريق ماحمللضرةم.م–أم
م مم–ب مطريق  مكث  ماؼبيعىم ملى  متعيلد متدريس مكطريق مطرؽ ماغبر ماالكيشلؼ مكطريق  ماؼبربكج ابيعىيم

ماالسيقولءماغبرم.
ماؼبنلقش مم–جم مطريق  م: مكث  مبينهلل ماؼبشًتؾ مابيفلل  ملى  مكعلنمكتركز مكاؼبيعىم ماؼبعىم ملى  متعيلد طرؽ

مكطريق ماالكيشلؼماؼبلةومكابعركضمابعىلي مكغَتىلم.
م:مإذلدريسمطرؽمابي مملى مىذاماؼبعيلرمتقتممبنلءنمكمحت منلعمنشلطماؼبيعىمم,مم–م2
محدثمكث مطريق ماؼبنلقش مكابعوفمابذىٍتم.طرؽماالسيللعمكابي مم–أم

مطرؽمابقراءةمكابميلب مكث مطريق مابيعىيمماؼبربكجمكطريق مح ماؼبشمبلتم.مم–بم
مطرؽماؼبشلىدةمكابعل مكث مطريق مابعركضمابعىلي مكطريق ماالكيشلؼمكطريق ماالسيقولءم.م–جم
م:مإذللى مىذاماؼبعيلرمتقتممطرؽمابيدريسممبنلءنمكمحت ملددماؼبيعىلُتم,مم–م4
مطرؽمابيدريسماعبلعيمكث مطريق ماحمللضرةمكابعركضمابعلىي مكح ماؼبشمبلتم.م–أم

مطرؽمابيدريسمابفردممكث مطريق مابيعىيمماؼبربكجمكطريق ماالكيشلؼماغبرمكاالسيقولءماغبرم.م–بم
م:مإذللى مىذاماؼبعيلرمتقتممطرؽمابيدريسمبنلءنمكمحت مؾبلؿماسيخداكهلم,مم–م1
م مكابيخوولتمكث مطريق مم–أ ماؼبلاد ميمتدريسمصبيع ماسيخداكهل مكىيمابيتمديمن طرؽمتدريسمللك 

ماحمللضرةمكطريق ماؼبنلقش م.
طرؽمتدريسمخلص مكىيمابيتمديمنماسيخداكهلميمتدريسمزبوولتمكعين مكث مطريق ماؼبخيربميمم–بم

مكطريق  مابيىقُتميمتدريسمابقرآفمابمرًنم.مابعىـل
م:مإذللى مىذاماؼبعيلرمتقتممطرؽمابيدريسمبنلءنمكميفلل مبُتماؼبعىممكاؼبيعىممحت مابم–م1
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بلةومكث مطريق ماؼبنلقش مكابعركضمابعلىي ممطرؽمتدريسمكبلشرةمكفيهلمييفلل ماؼبعىممكاؼبيعىممكةهلنمم–أم
مكاحمللضرةم.

بلةومكييممابيدريسممالميرلماؼبعىمماؼبيعىممكمالمييفلل مكعومكةهلنمطرؽمتدريسمغَتمكبلشرةمكفيهلمم–بم
ملربمابدكائرمابيىفزيلني ماؼبغىق مأكماؼبفيلح مأكمأشرط مابفيديلمأكماالنًتنت.

ككعمك متىكمابارؽميأيتمدكرماؼبعىممالخييلرماباريق ماألكث مبيحقيقمأىداؼمك مدرسمحت ماالكملنيلتماؼبيلح م
بابلبمكابظركؼماألخرلم.مىذامكقدميتيخدـماؼبعىممأكثرمكنمطريق مبىدرسمابلاحدمكعمكطبيع مابدرسمكألدادما

ملدـماليللدهمدائللنملى مطريق مكاحدةم.
 خصائص طريقة التدريس الجيدة :

م(مخولئصمطريق مابيدريسماعبيدةمكللميىيم:م441ـم,مصمم2112أكردم)منلرم,م

 ابعىليم(م.ملى مابعلىيلتمابعقىي م)مكهلراتمابيفمَتمًتكيزابم-4
 اؼبيعىلُتميماؼبلقفمابيعىيليم.مفعلبي مكإجيلبي م-2
 بىفركؽمابفردي م.مةكراللم-4
 كنلسبيهلمبابيع مابدرسم.م-1
ملىيهلماباريق م.م-1  قى ماؼبتىللتمكاالفًتاضلتمابيتمتقـل
 كملني ماسيخداـمأسلبي مابيقلًنماؼبخيىف مكعهلم.إم-6
 تتهيىهلمكتنظيلهلمبعلىي مابيعىمم.م-2
 تلظيفمك مكولدرمابيعىمماؼبيلفرةميماببيئ م.م-1
 ربقيقهلمألىداؼمابدرسمبأق مةهدمفبمنم.م-1
 اؼبيعىممكهلراتمابيفمَتم.مكتلبإم-41
 زيلدةمدافعي ماؼبيعىممكبلمابيعىمم.م-44
 تنلي ماؼبيلؿمكابقيممكاالذبلىلتماؼبرغلبمفيهلم.م-42

م(م:ـمم2112يمنلرمم2114كىنلؾمللاك ملديدةمتؤثرميماخييلرمطريق مابيدريسمكنهلمكلمذكرهم)ماػبربم,م
 تدري ماؼبعىمم. -4
 ابع ءمابيدريتيمبىلعىمم. -2
 دافعي ماؼبعىمم. -4
 للداتماؼبعىمم. -1
 للرماؼبيعىمم. -1
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 لددماؼبيعىلُتم. -6
 حجممؿبيللماؼبقررمابدراسيم. -2

 الطرق اللفظية لتدريس العلوم :
مابىفظي ماببلح ثمسيعرضماممممممم خرلمأبلبرغممكنماسيخداكهلميمزبوولتمثبلث ممنلذجمكنمطرؽمتدريسمابعىـل

ملىيمكم(م؛م)م224ـم,مصم2112(م؛م)مليلشمكابوليم,مم214ـم,مصمم2111)مزييلفم,مأكردىلمك مكنم
م.(مم11ـم,مصمم2112(م؛م)ماحمليتنم,مم411ـم,مصمم2114للَتةم,م

مأكالنم:ماحمللضرةم:
ماغبلبممممم مكيمىذه ملى ماؼبيعىلُتم, مكلكى  مابعىلي  ماؼبلدة ماؼبعىممبإبقلء مابيدريسمحلؿمم كىيمقيلـ تيلحلرمللىي 

ماؼبعىممبيوبحمؿبلرانمؽبلم,مكيملفمدكرماؼبعىمماؼبىقيمبينللميملفمدكرماؼبيعىمماؼبيىقيمأكماؼبتيقب مبىيعىمم.
مكزايلماحمللضرةم:

 كقتماقيولدمم.ييممإبقلءمكلي مكبَتةمكنماؼبعىلكلتميم -4
 تنلس ماجملللللتمابمبَتةمكنمابابلبم. -2
 تدرجمكترابطمفقراتماؼبلدةمابعىلي م. -4
 قدرهتلمابفلئق ملى مضبطمابفو م. -1
 اقيولدي ميماألةهزةمكيملددماؼبعىلُتم. -1
 سبرفماؼبيعىلُتملى محتنماػبالبم. -6

مكآخذملى ماحمللضرةم:
 دكرماؼبيعىمميماحمللضرةمسىيبم. -4
 رمم.إغفلؿماعبلن ماؼبهل -2
 تغف مكبدأمابيعىممابذايتم. -4

مثلنيلنم:ماؼبنلقش م:
مكمبُتمابيبلكيذمأنفتهممييممكنمخبلؽبلمتقدًنماؼبلدةمابعىلي مأكمابدرسم.أارمشفلممبُتماؼبعىممكابيبلكيذم,مىيمحلمممم

مكزايلماؼبنلقش م:
 كشلرك مابابلبميماؼبلدةمابعىلي م. -4
 إلللؿملق ماؼبيعىمم.إذلمتؤدمم -2
 اؼبيعىمم.لدـمشركدمذىنم -4



18 
 

مليلبماؼبنلقش م:
 قدرةمكبَتةميمضبطمابفو م.إذلمربيلجم -4
 المتيعلقميماؼبلدةمابعىلي م. -2
 هتل ماؼبهلراتمكغَتىلمكنمابارؽمابىفظي م. -4

م:ثلبثلنم:مابقوصمابعىلي م
مكىيملبلرةملنمركاي ملىلي مأكمحملي منثري متولرمأحداثلنمكاقعي مأكمخيلبي مؼبلاقعمأكمأشخلصمأكمأحداثمممممم

مرتبتمكتعرضمباريق مةذاب مككشلق مبيحقيقمأىداؼمابدركسم.
مكزايلمابقو مابعىلي م.

 نيبلهماؼبيعىلُتمبىدركسم.اذبذبمم-4
 تبعدماؼبيعىلُتملنمةلمابيىقُتماؼبل م.م-2
متنلس مطبيع مابنفسماببشري م.م-4

مكبمنمىنلؾمبعضماؼبآخذملى مىذهماباريق مكنهلم:
 ةلمكنماؼبرحمكابضحكم.إذلمفيحلؿمابدرسمقدمالمحيتنماؼبعىمماسيخداكهلمم-4
 يميمابيىليذمابيهلكفميمابمذب.نلىنلؾمكنميتيخدـمابقوصماػبيلبي مابملذب مكيم-2
مهتل ماؼبهلراتم.م-4

مابيتمتعيربمكآخذملى مابارؽماألخرلمكبلبيلرلمأصبحمكنمابضركرمم مفبيزاتو مبو مابارؽمك مكنهل كاؼببلحظمأفمىذه
 بُتمفبيزاتمك مابارؽمأكمأغىبهلم.اببح ثملنمطرؽمةديدةمذبلعم
 استراتيجيات تدريس العلوم :

م:ممممم مىنلؾمابعديدمكنماالسًتاتيجيلتماؼبتيخدك ميمتدريسمابعىـل
 تعريف استراتيجية التدريس :

فمطريق مابيدريسمتعيلدميمأدائهلملى مؾبللل مكهلراتمينبغيمأفمييقنهلماؼبعىممبميمينفذماباريق مبولرةمإممممممم
مطرؽممةيدة مكن ملددان متيضلن مابيدريس ماسًتاتيجيلت مكن ماسًتاتيجي  مك  مإف منقلؿ مكبلؼبث  م, ماألىداؼ ربقق

ابيدريسم,مكإتقلفماؼبعىممآلبيلتمك مطريق م,مكإةلدتومكهلراتمابيعلك مكعهلم,مكفهلومربركلتمتنفيذىلم,متضلنم
مقبلحماالسًتاتيجي ماؼبخيلرةميماؼبلقفمابيعىيليم.
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مكديمنمتعريفماممممممم م) ملرفهل مكلل مابعىلي  مابيدريسميمؾبلؿمابًتبي  م,ملىيمكمسًتاتيجي  م,مصمم2114للَتة ـ
مبشأفمابيحركلتماؼبييلبع مابيتميؤديهلميمأثنلءمتنفيذمكهلكومم411 (مبأهنلم"ؾبللل مابقراراتمابيتمييخذىلمكعىممابعىـل

مابيدريتي مبغي مربقيقمأىداؼمتعىيلي مؿبددةمسىفلنم"م.
 التدريس : معايير استراتيجية

خييلرماسًتاتيجي مابيدريسمالمييمملشلائيلنم,مكإمنلمىنلؾمؾبللل مكنماؼبعليَتمكابشركطمابيتمربمممىذاماالخييلرم.ماإفم
م(م:م412ـم,مصمم2114للَتةم,ملىيمكم)ممأكردهكنمىذهماؼبعليَتمكلم

 .أفمترتبطمبلألىداؼمابيعىيلي م 
 .أفمتينلس مطبيع ماحمليللمابيعىيليم 
 فركؽمابفردي م.أفمترال ماب 
 .أفمتىيبمكيلؿمكاىيللكلتمكحلةلتماؼبيعىلُتم 
 .أفمتينلس مكعملددماؼبيعىلُتم 
 ذبكم.إذلمأفمتملفمكرن مقلبى مبىياليرمإذامدلتماغبلة م 
 .أفمتملفماقيولدي ميمابمىف مكابلقتم 

مكابيتمكردتمبدلمابمثَتمكنما مممبًتبليُتمأكثلؿمككنماألكثى ملى ماالسًتاتيجيلتماؼبتيخدك ميمتدريسمابعىـل
م مزييلفم, م؛م)مم446ـم,مصمم2111) م,ملىيمكم( م)مليلشمكابوليم,مم411ـم,مصمم2114للَتة م؛ )

م(م:م412ـم,مصمم2112)منلرم,مم(م؛م411ـم,مصمم2112)ماحمليتنم,م(م؛مم224ـم,مصم2112
 : استراتيجية االستقصاء : 1

إذلمبقدملرؼماالسيقولءمكنمقب مابعديدمكنمابًتبليُتمبأنوم"مللىي محب ثمكتقويميتع مكنمخبلؽبلمابفردممممممممم
مكا مأمماؼبعرف  م" ممشلبي  مأكثر مكبولرة م, مأبفهم مابفرد مطريق مىل ماالسيقولء ماالسيقولءمإذلمف مكييعلك  م. ابيفمَت

مابابيعي مكابذممحيمممبلليقلداتمكافًتاضلتم.ابعىليم,مكابذمميعيربمةزءمكنماالسيقولءمابعلـم,مكعمابظلاىرم
مىنلؾمابعديدمكنمكهلراتماالسيقولءمابيتمجي ماالىيللـمهبلمكىيم:

 ابقدرةملى مربديدماألشيلءمكخولئوهلم,مكابيغَتاتميماألنظل ماؼبخيىف م.إذلمكتشَتم:ماؼببلحظ مم-4
 اؼببلحظلتميمةداكؿمكتركيزىلم.عٍتمابقدرةملى متونيفلتمبتيا مككعقدةم,مككضعميكم:مابيونيفمم-2
 ابقدرةملى ماسيخبلصماالسيدالالتماؼببني ملى ماؼببلحظلتم.إذلمشَتميكم:ماالسينيلجمم-4
ماسيخداـماالرقلـمم-1 ملى مابيعرؼملى ماجملللللتمابرقلي ممثماالنيقلؿمإذلمشَتميكم: للىيلتمريلضي مإذلمابقدرة

 للبي ماؼبتيللم.
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مم-1 مابقيلس ميكم: مشَت مإذل م,ابقدرة ماؼبتلحلت ممث مككن ماألطلاؿ مكترتي  مسبييز م,مملى  مكاألكزاف م, كاألحجلـ
 ,مكدرةلتماغبرارةم.كابترللت

ابقدرةملى مسبييزماغبرك مكاالذبلهم,مكتعىممابقلالدمابيتمربمممإذلمشَتميكمم:ابزكلني مم–ـمابعبلقلتماؼبملني ماسيخدام-6
 ابيغَتاتميماؼبلاقفم.

لى متملينمابرسلكلتماببيلني مكابيلضيحي مبلصفمابظلاىرماببتيا مكاؼبعقدةم,مابقدرةمإذلمكتشَتم:مابيلاص مم-2
 كتقدًنمتقلريرمكميلب مكشفهي م.

 خيبلرمابينبؤاتم.كنماؼبعىلكلتم,مكتملينمأسلبي مالمابينبؤمكماالسينبلطم-1
مم-1 متعريفلتمإةرائي  ماإلمكعلل  مكغَت مابيعريفلتماإلةرائي  مبُت مابيابيلييز مكتملين م, ةرائي معريفلتماإلةرائي 

 ؼبشمبلتمةديدةم.
 خيبلرمابفرضيلتم.اكميلتمكاالسيدالالتم,مكاؼببلحظلتم,كابينبؤاتم,ابيلييزمبُتمابفرضكممتملينمابفرضيلتم-41
مكتملينمكعلدالتمبيلثي ماؼبعىلكلتم,مم:تفتَتماببيلنلتمم-44 م, ملىيهل كصفماؼبعىلكلتمكاالسيدالالتماؼببني 

 كربطماؼبعىلكلتمبلبفرضيلتم,مكلل متعليللتمكدللك مبنيلئجمذبريبي م.
 سبييزماؼبيغَتاتماؼبتيقى مكابيلبع مكإةراءمابيجلربم,مكصفمكيفي مضبطماؼبيغَتاتم.م:اؼبيغَتاتمابضلبا مم-42
تفتَتمبيلنلتمابيجلربمابعىلي م,مكربديدماؼبشلك م,مكتملينمابفرضيلتم,مكابقيلـمبلإلةراءاتممكابيجري مم-44

 ابيجريبي .م
 : استراتيجية التجريب المعملي : 2

ماؼبعرف م ملى  ماغبولؿ مبغي  مابابلبمربتمإشراؼماؼبعىم مبو ميقـل مابذم مذبكمابنشلط مبلبيجري ماؼبعلىي يقود
بماؼبهلراتمابعىلي مكابفني م,مكذبكمكنمخبلؿمابيعلك مكعماألدكاتمكاؼبلادمابعىلي م,مكح ماؼبشمبلتم,مكاكيتل

يمكاألةهزةم,مكفبلرس مللىيلتمابعىمماالسلسي مكابيملكىي م,مكىذاميعٍتمأفمىذاماؽبدؼمابرئيسمكنمابيجري ماؼبعلى
مكماؼبميشفم.أىلمكضعمابالب ميمكملفماببلح ثم
 المعمل ودوره في تدريس العلوم :

مأصبحمبىلخيربمكظيفيلفمرئيتيلفم:كعمممممم متالرمتدريسمابعىـل
 ابيحققمكنمكعلرؼمسلبق م. -4
 اكيشلؼمكعلرؼمةديدةم. -2

م: مأىداؼمكعل مابعىـل
مفيللميىيم: مديمنمإصبلؿمأىداؼمكعل مابعىـل
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 ليقلدمابشرليمابوحيحم. مبلالكص ماؼبعرف -4
م. -2  ربقيقمابعديدمكنمأىداؼمتدريسمابعىـل
 .مربقيقمكسلئ مابتبلك مكاألكلف -4
 تدريسماؼبلضلللتمابوعب مكابغلكض م. -1
 تنلي مابيفمَتماؼبناقيمبىليعىمم. -1
 .مولى ماؼببلحظ ماؼبضبلط مأكماؼبلةهتنلي مابقدرةم -6
 خًتاعمكابونلل م.ي ميماالزيلدةمابيفهممأللللؿمابعىللءمكدكرماؼبخيربمكابيجرم -2
ملللكلنم. -1  زيلدةماذبلىلتمابيبلكيذمكبلماؼبخيربمكابعىـل

 حل المشكالت :: استراتيجية 3
مابفردمكتيخدكلنماؼبعىلكلتمكاؼبعلرؼمممممممممم مهبل مح ماؼبشمبلتم:ميقودمبومؾبللل مابعلىيلتمابيتميقـل كفهـل

ابيتمسبقمبومتعىلهلم,مكاؼبهلراتمابيتماكيتبهلميمابيغى ملى مكلقفمبشم مةديدم,مكغَتمكأبلؼمبوميمابتيارةم
مح مبوم.إذلملىيوم,مكابلصلؿم

طريقيُتمإذلممابابلبفمطريق مح ماؼبشمبلتميمتنلكؽبلمبىللضلللتمكابقضليلماؼباركح ملى مفماؼبيخوولمنكيو
ممهلم:كممابعنلصرزبيىفلفميمكثَتممهللقدمتيفقلفميمبعضمابعنلصرمكبمن

 طريق مح ماؼبشمبلتمبلألسىلبمابعلدممأكمابنلايم. -4
 طريق مح ماؼبشمبلتمبلألسىلبماإلبداليم. -2

 المشكالت :شروط توظيف استراتيجية حل 
 .لؼببلدئمكاألسسماببلزك مبيلظيفهلبمأفميملفماؼبعىممنفتومقلدرانملى متلظيفماسًتاتيجي مح ماؼبشمبلتمكىللنمم-4
 أفميملفماؼبعىممقلدرانملى مربديدماألىداؼمابيعىيلي مبم مخالةمكنمخالاتماسًتاتيجي مح ماؼبشمبلتم.م-2
مينبغيمأفمتملفمكنمابنلعمابذمميتيثٍتممابابلبأفمتملفماؼبشمى مكنمابنلعمابذممتتيثَتمم-4 كتيحداىمم,مبذا

 ابيىقُتمأسىلبلنمغبىهلم.
 اسيخداـماؼبعىممطريق مكنلسب مبيقلًنمتعىممابابلبميمىذهماالسًتاتيجي م.م-1
 ضركرةمتأكدماؼبعىممكنمكضلحماؼبياىبلتماألسلسي مغب ماؼبشمبلتمقب مابشركعميمتعىلهلم.م-1
مبيلفَتمفرصمابيدري ماؼبنلس م.تنظيممابلقتمابيعىيليمم-6
م
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 : استراتيجية االستقراء :4
مكنماػبلصممممم مبيفمَته مابفرد مابيتمينيق مفيهل ماسيإذلمابعلىي  مكييممفيهل خبلصمكبلدئمكقلالدمللك مكنمابعلـم,
يشلىهلملتمبىلصلؿماذلمحمممكىيمئيإسًتاتيجي متدريسمىلمدراس ماعبزملتمكاغبلالتمابفردي م,مكاالسيقراءمكئياعبزم

مصبيعلنم.
 : استراتيجية االستنباط :5

لالسينيلجمأكمابقيلسم,محي ثمتابقمبميضلنمأإذلماػبلصم,مكيعرؼمابعلىي مابيتمينيق مفيهلمابفردمبيفمَتهمكنمابعلـمممممم
سًتاتيجي متدريسملينبلطمكحملـمللك م,مكاالسأحملـمخلص مكنمأخبلصمكبلدئمللك ملى محلالتمفردي م,مكاسي

مكبلحظ ماألكثى م.إذلمنيقلؿمكنمابقللدةمأكماغبمممابعلـمىلماال
 : استراتيجية االستدالل :6

ممممممم مؾبللل  مكن مللك  مككبلدئ ماسيخبلصمأحملـ مابفردي للىي  ماغبلالت مأك ماؼببلحظلت مىذهمكن مكتابيق ,
م.ماالحملـمكاؼببلدئملى محلالتمفردي مأخرلم.مكبذاميملفم:ماالسيدالؿم=ماالسيقراءم+ماالسينبلط

 : استراتيجية العصف الذىني : 7
مابعوفمابذىٍتم:ماسًتاتيجي مابعوفمابذىٍتمكاحدةمكنمأسلبي مربفيزمابيفمَتمكاإلبداعمابمثَتةمابيتمممممم كفهـل

مكنمضلنهلماألسلبي ماألكريمي م.ملنمتيجلكزميمأكريملمثبلثُتمأسىلبلنم,مكيمابيلبلفمأكثرمكنمكئ مأسىلب
مابعوف مكاغبيلتي مأابذىٍتمكأسىلبمبىيفمَتماعبللليممكيتيخدـ مابفردمميمح مكثَتمكنماؼبشمبلتمابعىلي  ك

ماؼبخيىف م,مبقودمزيلدةمابقدراتمكابعلىيلتمابذىني م.
مكراح مابعوفمابذىٍتم:

مكراح مأسلسي :م ,مكابيتمتيملفمكنمثبلثابثلني مكنمكراح مللىي ماإلبداعمكديمنماسيخداـمىذاماالسىلبميماؼبرحى 
 ربديدماؼبشمى م. -4
 جيلدماألفملرمأكمتلبيدىلم.إ -2
 جيلدماغب م.إ -4

مكبلدئمابعوفمابذىٍتم:
مكيعيلدماسيخداـمابعوفمابذىٍتملى مكبدأينمأسلسيُتممهلم:

 تأةي ماغبممملى مقيل ماألفملرم. -4
 كمماألفملرميرفعمكيزيدمكيفهلم. -2
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 :عناصر نجاح عملية العصف الذىني 
ماآليتمم:ميصمخىللىي مابعوفمابذىٍتمكتيلصرمقبلحمالبدمكنمابيأكيدملى ملن

 كضلحماؼبشمى مكدارماببح ثمبدلماؼبشلركُتم,مكقلئدمابنشلطمكدارماببح ثم. -4
 كضلحمكبلدئمكقلالدمابعل مكابيقيدمهبلمكنمقب ماعبليعم. -2
سىلبمابعوفمابذىٍتمكأحدماالذبلىلتماؼبعرفي ميمحفزمأقيل مكماؼبعىمم,مكقنلليومبأخربةمقلئدمابنشلطم -4

 .ماإلبداع

 : استراتيجية التعلم الذاتي :8
مكاكيتلبماؼبهلراتممممممم ماؼبعرف  ماؼبيعىمميمربوي  ملى مةهد مكتعيلد مابذاتي  مابدراس  كتعرؼمايضلنمبلسًتاتيجي 

مكاالذبلىلتمكنمخبلؿمقراءاتوماغبرةماؼبلةه مكبلمربقيقماالىداؼمابيعىيلي مربتمإشراؼمكتلةيوماؼبعىمم.
 عاوني :: استراتيجية التعلم الت 9

ممممممم متعيرب مكابيت مابيعىيم مي مابوغَتة ماجملللل  مطريق  ملى  ميرتمز متعىم مابيعلكين ملنمابابلبابيعىم مكتؤكبُت
م:ممطبت مكنمفبيزاتمابيعىممابيعلكينمكفيللميىيمابيحوي مبدلمابالب مكاجملللل م.

 ربع مطبلبم.أكمأثبلث ميتيخدـمؾبللللتمكنم -4
 ربقيقهلم.يركزملى ماأللللؿمابيتمجي م -2
 يياى متفلل مكتعلكفماجملللل م. -4
 يقيضيماؼبتؤكبي مابفردي ميمابيعىمم. -1
ميدلممتقتيممابعل مبُتمأفرادماجملللل م. -1

مصفلتمابيعىممابيعلكينم:
متيضلنممنلذجمابيعىممابيعلكينمابيقىيدي ملى ماألق مطبت مصفلتمفبيزةمىيم:

 جيلبي م.لندةماببيني ماإلاؼبت -4
 اؼبتلندةماببيني مابتىبي م.ذبرب ميممابابلبديرم -2
 بلةوم(م.ملنمابيفلل ماؼببلشرم)مكةه -4
 اؼبتلئى مابفردي م. -1
متاليرماؼبهلراتماالةيلللي م. -1
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 استراتيجية خرائط المفاىيم : - 11
مكدراس مخولئوومأألسلسيمبىلعرف مابعىلي م,مكبذبكمتعدماؼبفلىيممابعىلي ماؼبملفماممممممم ىيممابًتبليلفمبلؼبفهـل
متملينومكأنلالوم.كطرؽم

 مفهوم خرائط المفاىيم :
مزباياي مثنلئي ماببعدمترت مفيهلمم424ـم,مصمم2112لرؼم)منلرم,مممممممم (مخرائطماؼبفلىيمملى مأهنلم:م)مرسـل

م األق ممشلبي ميمإذلمكفلىيمماؼبلدةمابدراسي ميمصلرةمىركي م,محبي ثمتيدرجمكنماؼبفلىيمماألكثرملللكي ميمقل ماؽبـر
م,مكربلطمىذهماؼبفلىيممبأطرمترتبطمببعضهلمبأسهمميمي ملىيهلمنلعمابعبلق م(م.قللدةم ماؽبـر

 خطوات بناء خرائط المفاىيم : 
,مميمنلرحددمنلفلؾمكةلينميمكيلهبللم)متعىممكيفمتيعىمم(مخالاتمتملينمخرائطماؼبفلىيمميماآليتم)مممممممم
م(م:م424ـم,مصمم2112
 خرائطمكفلىيمم.اخييلرماؼبلضلعمابذممسيبٌتمبوم -4
 اخييلرمابمىل ماؼبفيلحي م. -2
 لدادمقلئل مبلؼبفلىيممكترتيبهلمتنلزبيلنمتبعلنمبشللبييهلمكذبريدىلم.إ -4
 تيللمابذمميىيهلم.اؼبكضعماؼبفلىيمماألكثرملللكي ميمقل ماػبريا ممثمابيتمتىيهلميم -1
مابيتميم -1 ماؼبفلىيم محبي ثمتملف م, مكينلظرين ملى مخطمترتي ماؼبفلىيمميمصفُتمكبعدين كتيللمكاحد

 لرضيمكاحدم.
مت -6 مابمىللتمابيت مكيلب  مخبالاتممث مببعضهل ملبلق  مبينهل مابيت ماؼبفلىيم مبُتماؼبفهلكُتمربط مابعبلق  لضح

 .لىيهل
 إللدةمبنلءمخريا ماؼبفلىيمملدةمكراتمحىتمتظهرميمصلرهتلمابنهلئي م. -2

م(م:م421ـم,مصمم2112كالسيخداـمخرائطماؼبفلىيمميمابيدريسمأمهي مأكردىلم)منلرم,م
 .تلضيحمابعبلق مبُتماؼبفلىيممابعىلي م 
 .ربطماؼبفلىيمماعبديدةمبلؼبفلىيممابتلبق م 
 .تلضيحمأكةومابشبومكاالخيبلؼمبُتماؼبفلىيمم 
 .تقدـمبىليعىمماؼبعرف مباريق مكنظل مككرتب م 
 .تنلي مكهلراتمابيفمَتماإلبداليمكابيأكىيمبدلماؼبيعىلُتم 
 بًتتي مبدلماؼبيعىلُتم.تنلي مكهلراتمابيونيفمكا 
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 .تىخيصماؼبعىلكلتمابيتمتعىلهلماؼبيعىلُتمبولرةمكاضح م 
 .تلضيحماؼبفلىيمماألسلسي مكابثلنلي مكابعبلق مبينهللم 
 .مابيعىممذمماؼبعٍتم  ربقيقمكفهـل
 تقلًنمابيحوي مابدراسيمبىليعىلُتم.م 
 .متتللدميمرفعمكتيللمابيحوي مابدراسيمبىليعىلُتم
 ميعىلُتمبىلفلىيممابعىلي مبدق م.تتللدملى مفهمماؼب
 .متتللدملى مبقلءمأثرمابيعىمم
 .م متملينماذبلىلتمإجيلبي مكبلمكلدةمابعىـل

 النظريات التي يعتمد عليها في تدريس العلوم :
م:ىنلمبعضمابنظريلتمابيتمي ماببلح ثمسيعرضماممممم معيلدملىيهلميمتدريسمابعىـل

 للنظرية البنائية : تدريس العلوم وفقاً 
اببنلئي مكنماؼبفلىيمماغبديث منتبيلنميمابيعىمم,مكتتيندمأسلسلنملى منظري مبيلةيوميمابيعىممكنظرتومابنظري متعدمممممم

منظري مابيعىممذمماؼبعٌتمابيتمبدأىلمأكزكبي م.إذلمبىعق ماببشرمم,مكللمتتيندمأيضلنم
:م"مبأهنلمرؤي ميمنظري مابيعىممكمنلماباف ممـم(مم2112احمليتنم,م)ممكبقدممتمتعريفماببنلئي ميماؼبعجممابدكرلمبىًتبي 

مقلاكهلمأفماباف ميملفمنشالنميمبنلءمأمنلطمابيفمَتمبديومنييج متفلل مقدراتومابفاري مكعماػبربةم"م.
مأللدةمابفىتف ماببنلئي م:

ما ـم,مصمم4116اػبىيىيمكحيدرم,م)متفقملىيهلمابًتبليُتمكأكردىلمك مكنمابفىتف ماببنلئي ملى مثبلثمأللدةمتقـل
م:م(م411ـم,مصمم2114كلبداؽبلدمم,مم)مابنجدم(م؛مم146

ماؼبيعىمم.إذلملللدىلماألكؿم/مأفماؼبعٌتميبٌتمذاتيلنمكنمقب ماعبهلزماؼبعريمبىليعىممنفتوم,مكالمييممنقىومكنماؼبعىمم
مهدانملقىيلنم.لللدىلمابثلينم/مأفمتشمي ماؼبعلينملندماؼبيعىممللىي منفتي منشا متياى مة

مابيغيَتمبشم مكبَتم. ملللدىلمابثلب ثم/مأفماببٌتماؼبعرفي ماؼبيملن مبدلماؼبيعىممتقلـك
م(م:م411ـم,مصمم2112كبلدئمابيعىمميمابنظري ماببنلئي مكللمكردتمبدلم)ماحمليتنم,م

تتع مؽبلمددتمنفتهم.مكح ميرلمأنولرماببنلئي مأهنلمنظري مأكثرمكنهلمكصفلنمبىيعىمم,محي ثميبٍتماؼبيعىللفماؼبعرف مبأ
مكبلدئم:
 ابيعىممللىي منشا م. -4
 ييعىممابفردمكيفي مابيعىمم. -2
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 تعدماألنشا مكابيجلربمابعىلي مضركري مبىيعىمم. -4
 ييضلنمابيعىممابىغ م. -1
 ابيعىممنشلطماةيللليميرتبطمبلتولؿمابفردمكعماآلخرينم. -1
 .دهم,مككلميلافقملىيوم,مككلميرفضوابيعىممسيلقيم:مفلبفردمييعىممكنمخبلؿمابعبلق مبُتمكلميعرفوم,مككلميعيق -6
 اؼبعرف مضركري مغبدكثمابيعىمم. -2
 ابيعىممبيسمآينم,مفهلميتيغرؽمكقيلنم. -1
 ابدافعي مىيماؼبملفمابرئيسمبىيعىمم. -1

م(م:م414ـم,مصمم2112)ماحمليتنم,ممهدكرماؼبعىمميمابيدريسماببنلئيمكللمأكرد
مأفمديلرسهلمإذامأرادمأفمينيجمأفملرانمبنلئي م.مىيم:جي ميرلماببنلئيلفمأفمىنلؾمفبلرسلتمؿبددةملى ماؼبعىمم

 لالئومحقماؼببلدرةم.جيعمكتقب ماسيقبلؿمابيىليذم,مكعمإتش -4
 اسيخداـمبيلنلتمككولدرمأكبي م. -2
 اسيخداـماؼبواىحلتماؼبعرفي م.م-4
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم,مبقيلدةمابدركسم.ممممممممممممممممممممممممممممممتلظيفمإةلبلتمابيىليذم-1
مممممممممممممممممممممشًتاؾميماغبلارم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذملى ماالتشجيعمابيبلكيم-1
 سئى متفمَتملليق م,مكأسئى مكفيلح م.ممممممممممممممأكيذملى ماالسيقولءملنمطريقمطرحمتشجيعمابيبلم-6
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةلبلتماألكبي مبىيبلكيذم.ممممممماببح ثمدائللنملنمكيفي متاليرماإلم-2
ممممممممممممممممممممممممممممممممحدكثمتنلقضلتمبفركضهمماألكبي م.إذلمإقحلـماؼبيعىلُتمخبرباتمتؤدممم-1
مممممممممممممممممممممممءمكدةمانيظلرمبعدمطرحماألسئى م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإلالم-1
مإلالءمابلقتمبىيبلكيذمالكيشلؼمابعبلقلتم,مكابيملرماالسيعلراتم.م-41

 تدريس العلوم وفقاً لنظرية برونر :
(مكنمأبرزمكنلصرممابيعىممبلالسيمشلؼم.مم421ـم,مصمم4116كللمذكرم)ماػبىيىيمكحيدرم,مممعيربمبركنري مممممم

مي م مأف ماؼبعىلُت ملى  مأف ميرل مح مفهل مبىليعىلُت ميعاي محبي ث مابيعىم مكن مابنشط ماعبلن  ملى  ميمركزكا مكبَتة ري 
ماؼبكمبئلةلب ملنمأسئى مكعين مدكفمأفمي مأطمكابينفيذمبدراس مكشمبلتمكعين مابيخاي عىلكلتمابنظري ماببلزك ممعالا

مأكمأفمربددمؽبمماإلةراءاتمابعلىي مبذبكم.
ميمابنقلطمابيلبي م: مكديمنمصيلغ مأفملرمبركنرميمتعىيممابعىـل
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مفلؼبلضلعمي م -4 م. مكنلىجمابعىـل ماالاألخذمبلؼبنحٌتماغبىزكينميمبنلء ممثمقدـميماؼبرحى  م, ,مماؼبيلسا بيدائي 
 راليماؼبتيللمابعقىيمبىليعىممكخرباتوم.فلبثلنلي مبمنمدبتيليلتمـبيىف مت م

مابعى -2 مي مابمربل مكاألفملر مبلؼبفلىيم ماالاالىيللـ ملى  ماؼبيعىم مكذبكمؼبتللدة م, مكتيليلتمم مبُت نيقلؿ
 ابيفمَتمابثبلث م.

م. -4  األخذمبلؼبدخ مابمشفيمغَتماؼبلةوميمتدريسمابعىـل
ابنلاتجم,مكعمكراللةمأفماؼبيعىمم"مللدلماالىيللـمبلبعلىيلتمابعقىي مابيتمتيممخبلؿماالسيمشلؼمكبيسم -1

 صغَتم"م.
مبىليعىممدبلميينلس مكقدراتومكاسيعداداتوم. -1  تقدًنماؼبفهـل
 ىيللـمبعلىييتمابيعزيزمكابيقلًنمبيثبيتمللىي مابيعىمم.الا -6

م,مكىيم:انبغيمكراللهتلملندمىنلؾمكبلدئمرئيتي مي متبلعمنظري مبيلةيوميمتعىيممابعىـل
مهبلمابفردمبنفتومكالمسب مأفمإذلمنظرمي م -4  ى ملىيوم.ابعلىي مابيعىيلي مىيمللىي منشا ميقـل
 ينبغيمكراللةماؼبتيللمابعقىيمبىليعىلُتم. -2
قدافمىيللـمكاضحمبف مالالءمإمسمابلظلئفماؼبعرفي مابثبلثم,مكعتعليمماػبرباتمابيعىلي مابيعىيلي ملى مأسل -4

 تزافم.اال

 لنظرية بياجيو : تدريس العلوم وفقاً 
(مأفمنظري مبيلةيومقدكتمابعديدمكنماألفملرمابيتمديمنمم412ـم,مصمم4116ذكرم)ماػبىيىيمكحيدرم,م

ميم مكنهل ماالسيفلدة مكابيتمديمن متدريسمابعىـل مؾبلؿ مككنهل م, ماجمللالتمابًتبلي  ميمصبيع مكنهل االسيفلدة
ماعبلان مابيلبي م:

مكاألنشا ماؼبولحب مؽبلمحبي ثمتينلعمم-4  كتينلس مكعماؼبتيليلتمابعقىي مبىليعىلُتم.زبايطمدركسمابعىـل
أفمتدرسمابدركسمابوعب مابيتمالمتلةدمؽبلمصلرمذىني م)مفبلثى م(ميملقلؿماؼبيعىلُتمكابيتميوع ملىيهممم-2

 زبيىهلم,مبشم مكفو مكبشرحمكايمكبلسيخداـمابلسلئ مابيعىيلي م.
 ق مغَتمفعلب متثَتمكى ماؼبيعىلُتم.لدـمتمرارمشرحمابدركسمابتهى مألهنلمحت منظري مبيلةيومطريم-4
م.م-1  ابيأكيدملى مأمهي مطريق ماالكيشلؼميمتدريسمابعىـل
مبلببيئ م.م-1  ربطمتدريسمابعىـل
م.م-6 مكابلسلئ مابيعىيلي ماحملتلس ميمتدريسمابعىـل  أمهي ماسيخداـمـبيربمابعىـل
 .ردةميمكرحى مابعلىيلتماجملردةكاؼبفلىيمماجملتدريسماؼبفلىيممابعىلي ماحملتلس ميمكرحى مابعلىيلتماحملتلس مم-2
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م.م-1  اسيخداـماألسئى مابتلبرةميمتدريسمكتقلًنمابعىـل
م.م-1  ابًتكيزملى ماألنشا مابعىلي ماؼبولحب مبدركسمابعىـل
مكفقلنمػبولئصمابنللماؼبعريمبؤلطفلؿم.م-41 مبنلءمكنلىجمابعىـل

 تدريس العلوم وفقاً لنظرية سكنر  :
كنمابيابيقلتمابشلئع مبنظري مسمنرمىلماسيخداـمابيعىيممابربنلؾبيم.مكابذممفيومتقدـماؼبعىلكلتمبىاىب ميمفقراتم
صغَتةم,مكييبعمك مفقرةمسؤاؿم,مكك مسؤاؿمييبعمبيغذي مراةع محلؿماإلةلب م,مكيتيخدـمابملبيلترمحلبيلنمؽبذام

م(م.م411ـم,مصمم4116ابغرضم)ماػبىيىيمكحيدرم,م
 علوم وفقاً لنظرية جانييو :تدريس ال
ضركرةمأفميملفمابيعىمميمصلرةمىركي م,محبي ثمينبغيملى ماؼبعىممأفمحيددماؼبهل مابنهلئي مابيتميرلمةلنييومممممممم

ماببلزك م ماألىداؼمابفرلي  ممثمحيدد م, ماؽبـر مىدؼميلضعميمقل  ميمصلرة ماؼبيعىللفمكيويغهل ينبغيمأفمييعىلهل
م(م.م441ـم,مصمم4116ىمذام)ماػبىيىيمكحيدرم,مبيحقيقماؽبدؼمابرئيتيم,مكم
 معايير تقويم تعلم العلوم :

مكتشل م:ي مىيماؼبتيليلتمابيتم مقلرفميمضلئهلمإقبلزم)ربوي (مابابلبميمكلدةمابعىـل
مابقيلسمكعيلرمماؼبرةعم:

اؼبعيلرممابنتيبمكىلمابتلئدميمابيقلًنم,مكأسلسومىلمم-أحيلنلنمم–كياىقملىيوممكيعرؼمبلؼبعيلرمابتيملكًتم
خيبلرمكلم,مالميملفمؽبلمكعٌتمإالمدبقلرنيهلمبغَتىلمكنمابدرةلتمابيتماأي مدرة محيو ملىيهلماؼبيعىمميمأفم

محو ملىيهلمكيعىللفمآخركفم.

مابقيلسمؿبميماؼبرةعم:
لءمكتيلاهمابقبىي,مأكميمؼبيعىممإكلميمضفمابدرة مابيتمحيو ملىيهلماقلرمكيعرؼمبلؼبعيلرماألديلكًتممكفيومت م

 (.م241ـم,مصمم2114للَتةم,ملىيمكمؿبميمكتيق م.)ممءضلءمأدا

م
م
م
م
م
م
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 لكتروني :المبحث الثاني : التعليم اإل

م,مىلمكيفمدارساؼبإفمابيحدممابمبَتمابذممتلاةهوممممممم اؼبتيقب م,مدبلميمبيلاةومكياىبلتممتيغَتماؼبدارسممابيـل
مكلللكلنمفذبكمتلظيفمابيقنيلتماؼبخ م, مفعلالن متلظيفلن مكدارسمإيىف  مبيلظيفممابيعىيمف مكهيأة متملف مبمي ابعلـ

إفمم,مكنظلـمتعىيليمكرفم,مكإدارةمفعلب م.ماؼبتيحدثلتمابيمنلبلةي مبفعلبي م,مجي مأفمييلفرمفيهلمبني مربيي مةيدة
كاألسلتذةميدركلفمأنوم ,مكبمنماإلداريُت كبلمابيعىيمماإلبمًتكينمكلةلدميماؼبؤستلتمابيعىيلي  اباللحميمابيلةو

,مبذبكمالمبدمكنمكةلدممملنماباللحمسلؼميملفمصعب كلمدلميمنمىنلؾمتنتيقمكتدليممؽبذامابيلةومفإفمربقيقمىذا
  :مهتيممبلبنقلطماآلتي  بىيعىيمماإلبمًتكينمإسًتاتيجي 

 اإلبمًتكينم. إقلك مبني مربيي مكنلسب مبىيعىيم -
 تاليرمكهلراتمكنلسب مبىيعىيمماإلبمًتكينم. -
م.بىيعىيمماإلبمًتكين بلإلضلف مإذلمكةلدمنظلـمإدارممكنلس  اؼبنلسب مبيشغي مابيعىيمماإلبمًتكين خييلرمابرباكجا -

بني مأسلسي ميمتمنلبلةيلممىنلؾكنمكةه منظرماببلح ثمابعربي مابتعلدي ميماؼبلىم مموبلبذكرمأنككنماعبديرمممممممم
مم ثميشهدمابيعىيممتالرانمنلليلنماؼبعىلكلتمديمنماببنلءملىيهلمكاسيغبلؽبلميمتاليرمابيعىيممكح ماؼبشمبلتماؼبزكن محي

متتهمميمتتىيحمابابلبمدبعلرمببل ملوري  متعىيلي  متللي  مابيعليشمنابلؽمكبل مسبمنهممكن ؼمككهلراتمةديدة
م.مبلليمكذكلءمكعمحضلرةمابيمنلبلةيلمكمإفرازاهتلماؼبخيىف م.مكىذامكلملربتملنومابقيلدةمابيعىيلي م

ؿمإحدلملشرةمخالةم,مابدكيلرمزكريلمالمكضعكإلكملني مربقيقمابيعىيمماإلبمًتكينملى مأرضمابلاقعم,ممممممممممممم
,مككىللمملنمفبينعمثقلف مابيبٍتمبىيعىيمماإلبمًتكينم,مإذميشَتمإذلمأفمىذامابيابيقمسهبلنممأظبلهإدراةهلمربتمكلمم تضإرم

مابنجلحمكابثلرةماؼبرةلةمؽبذاماؼبشركعم,مكىذهماػبالاتمىيم:مربققكلنتماببداي مصحيح مكنلضج م,م

 يماؼبؤستلتمابيعىيلي م.اببح ثملنماسيشلريُتمجيلعلفماػبربةمابًتبلي مكابيعىيلي م,مكاػبربةمابيقني م,بيابيقومم-4
كضعمخا مكاضح ماؼبعلدلمؼبشركعمابيعىيمماإلبمًتكينم,مكأىدافومككسلئ متابيقومكعمكراللةماؼبؤثراتمابداخىي مم-2

 كاػبلرةي م.
 نشرمابلليمبأمهي مابيعىيمماإلبمًتكينم,مكنشرمثقلفيومبُتمأبنلءماؼبنظلك مابلاحدةم.م-4
 كراح متابيقماػبا م.مذبهيزماببني مابيحيي مبىلشركعمكفقم-1
 تلفَتماألةهزةمكابربؾبيلتمكاألدكاتمبينفيذمك مكرحى مكنماؼبراح م.م-1
 ابيدري ملى مإتقلفمكهلراتماغبلس ماآلرلمؼبنتليبماؼبنظل مابيعىيلي م.م-6
 كضعمبرنلكجمحييلمملى مإةراءاتمإبزاكي متضلنمتابيقماؼبنتلبُتمؼبلمتعىللهميمتنفيذمألللؽبم.م-2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts


31 
 

 بىيأكدمكنمسبلك مكراح مابينفيذم.م(,م)فو مكاحدميمأحدمابوفلؼمكثبلنمبنظلـمبشم مؿبدكدمتابيقمام-1
 بئلحولءاتمكابيقلريرم.مابعلدةمإذلماػبالةماػبلكت م,مكابيدرجميمتنفيذىلمكفقلنمم-1
 تقلًنماؼبشركعم.م-41
كالبع ماعبديدميمابيعىيمماإلبمًتكينم؛مألفمبيسمبومحدكدميقفملندىلمكلنومكرتبطمبلبيالرمابيقٍتم)مكرق مم-44

 (.ممـمم44,42ىػمابتلل مم4141/مم12/مم11,مبيلريخم:مملل محلؿمابيعىيمماإلبمًتكينمقدكهلمابدكيلرمزكريلمالؿ
 : اإللكترونيمفهوم التعليم 

كمأيعىيلي مبأنوم:م"مكنظلك متعىيلي مبيقدًنمابرباكجماباإلبمًتكينم(مابيعىيممم211,مصمم2111يعرؼمسلدلم)ممممممم
كماؼبيدربُتميمأممكقتمكيمأممكملفمبلسيخداـمتقنيلتماؼبعىلكلتمكاالتولالتمابيفللىي م,مأابيدريبي مبىليعىلُتم

كمابفضلئي مبىيىفلزم,ماألقراصماؼبلغنا م,مابيىيفلفم,مأىي منت,مابقنلاتماحملااإلنًتم,ماإلنًتنتأةهزةماغبلسلبم,ممكث م)
يعددةماؼبولدرمباريق مكيزاكن م,متعىلي متفللىي مكم/مبيلفَتمبيئ متعىيلي م,م(مدم...,ماؼبؤسبراتملنمبعاإلبمًتكينابربيدم

ملى مابيعىممابذايتمكابيفلل مبُتماؼبيعىممكاؼبعىمم"م.مانمليللدازاـمدبملفمؿبددمبين م,مدكفماإلكمغَتمكيزاكأ
(مبأنوم:م"مطريق مبىيعىيممبلسيخداـمآبيلتماالتولؿماغبديث مكنمم444,مصمم2111كيعرفوماؼبلس مكاؼببلرؾم)ممممممم

,م ماإلبمًتكنيحلس مكشبملتوم,مككسلئاوماؼبيعددةمكنمصلتمكصلرةم,مكرسلكلتم,مكآبيلتمحب ثم,مككميبلتم
يخداـمابيقني مجبليعمأنلالهلم,مفهلماسيمابفو مابدراسيكلنتمـممأكلنتملنمبعدمأمماإلنًتنتمسلاءنمككذبكمبلابلتم

ميولؿماؼبعىلك مبىليعىممبأقورمكقتم,مكأق مةهدمكأكربمفلئدةم"م.يمإ
مابيعىمماإلمم4,مصمم2111خلفم)ممكيعرؼممممممم تمابيعىممبيملري م,مإليولؿمبيئلابمًتكينمبأنوم:م"مطريق م(م

اؼبيترةم,مكابيتمتيوفمبلبيوليمماعبيدم,مكابيفللىي ماؼبيلركزةمحلؿمابيعىمم,مألممفردميمأممكملفم,مكزكلفملنم
خرلمكنماؼبلادممنلطماألكعماألمكنمابيقنيلتمابرقلي مسليلنممطريقماالنيفلعمكنماػبولئصم,مكاؼبولدرماؼبيلافرةميمابعديد

ماؼبفيلحمكاؼبرفمكاؼببلبم"م.ابيعىيلي ماؼبنلسب مببيئلتمابيعىمم
بأنوم:م"ماإلبمًتكينملنمابًتكيمابيعىيمممكابيدري مم(منقبلنمم212,مصمم2112كيعرؼمسرحلفمكاسيييي م)مممممممم

 مكشبم ماالنًتنتمبأسىلبمكينلل متشل ماألقراصماؼبدؾبم اإلبمًتكنيتقدًنمابرباكجمابيعىيلي مكابيدريبي ملربمكسلئطم
مكمابيعىممدبتللدةمكدرسم"م.أابيعىممابذايتممليللدمكبدألكمغَتمكيزاكنمكبأكيزاكنم

كمأسىلبمتعىيليمحدي ثميعيلدملى مأاإلبمًتكينمبأنوم:م"مطريق م(مابيعىيممم41ىػم,مصمم4141كيعرؼماألؼبعيم)م
متفللىي م مكباريق  مكأكربمفلئدة مكأق متمىف  مكقتمكأق مةهد مبأقور مبىليعىم ميمتلفَتمابيعىيم كسلئ مابيمنلبلةيل

متينلس مكعمقدراتماؼبيعىمم"م.م
أكم(مبأنوم"مكنظلك متعىيلي مبيقدًنمابرباكجمابيعىيلي ممم412,مصمـمم2111كللملرفومكنتلرهمكلالرم)مممممممم

متقنيلتماؼبعىلكل مبىليعىلُتمأكماؼبيدربُتميمأممكقتمكيمأممكملفمبلسيخداـ تمكاالتولالتمابيفللىي مابيدريبي 
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ذال م,مابقنلاتماحملىي مأكمابفضلئي مبىيىفلزم,ماألقراصماؼبلغنا م,مابيىيفلفم,مابربيدمنت,ماإلااإلنًتمنًتنتم,مكث م)ماإل
لنمبعدم..م(مبيلفَتمبيئ متعىيلي متعىلي متفللىي مكيعددةماؼبولدرمباريق م,مأةهزةماغبلسلبم,ماؼبؤسبراتماإلبمًتكين

لى مابيعىممابذايتمكابيفلل ممانمليللدالنمبعدمدكفماالبيزاـمدبملفمؿبددمكيزاكن ميمابفو مابدراسيمأكمغَتمكيزاكن م
مبُتماؼبيعىممكاؼبعىمم"م.م

مممم(م:م41ـم,مم2112ابشهرمم)ممتعريفم:ممكنظلـمماإلبمًتكينممبىيعىيمممتنظرمممابيتمابيعريفلتمممككنمممممممممممم
أكماألقللرممم,ممؿبىي م,مأكمشبم مممنًتنتاإلممشبم مملربم(مممابدراسي مماؼبقرراتمماؼبنلىجمم)ممتقدًنمنظلـمم"م

ماؼبيعىلُتم"مم.ممذلإبيىفزيلفمابيفللىيمبىلصلؿمابونللي م,مأكملربماالسالانلتم,مأكما
مطريق ممممممممم مأنو ملى  ماإلبمًتكين مبىيعىيم مينظر مكن مىنلؾ مأف مييضح مابيعريفلتمابتلبق  مإذل مابنظر مخبلؿ ككن

مبىيعىيمم مينظر مىنلؾمكن مبينلل م. مكاألؼبعي م, مخلف م, مكاؼببلرؾ مكلؼبلس  مابيمنلبلةيل مكسلئ  مبلسيخداـ متيم بىيعىيم
لكلتمكللميمتعريفمسلدلم,مكنتلرهمكلالرم,مكابشهرمماإلبمًتكينملى مأنومفبنظلك مكلكى متعيلدملى متقنيلتماؼبعى

.مكبمنمكنماؼببلحظماتفلؽمتىكمابيعريفلتملى ماسيخداـمابيمنلبلةيلميمابيعىيممبيلفَتمابلقتمكاعبهدمكاغبولؿم
ملى مأكربمفلئدةم.

 أىداف التعليم اإللكتروني :

مابعلدلمحي ثمتلردماألدبيلتممابيجديدمابًتبلمميكنمابلاقعماؼبيجددميمللدلماإلبمًتكينمتنبعمأىداؼمابيعىيمممممممم
مانمكثَتم مم )ماسييييوم(م؛مم224ـم,مص2112)مبتيلينم,مكلذكرهمكنماألىداؼماؼبيعىق مبلبيعىيمماإلبمًتكينم,مكنهل

م:مم(م442ـم,مصمم2111كسرحلفم,م

 .متلفَتمبيئ متعىيلي مغني مككيعددةماؼبولدرمزبدـمابعلىي مابيعىيلي مجبليعمؿبلكرىلم-4
 إللدةمصيلغ ماألدكارميماباريق مابيتمتيممهبلمللىي مابيعىيممكمابيعىممدبلمييلافقمكعمكتيجداتمابفمرمابًتبلم.م-2
 .مإجيلدماغبلافزمكتشجيعمابيلاص مبُتمكنظلك مابعلىي مابيعىيلي مكلبيلاص مبُتماببيتمكاؼبدرس مكاببيئ ماحمليا م-4
بدركسمتقدـميمصلرةممنلذةي مكاؼبللرسلتمابيعىيلي ماؼبيليزةمديمنممنذة مابيعىيممكتقدديوميمصلرةمكعيلري مفلم-1

 .مإللدةمتمرارىل
 بًتبلي مكنمخبلؿمإجيلدمقنلاتماتولؿمككنيديلتم.تنلق ماػبرباتمام-1
 إلدادمةي مكنماؼبعىلُتمقلدرملى مابيعلك مكعمابيقني مككهلراتمابعورمكابيالراتماؽبلئى مابيتميشهدىلمابعلدل.م-6
م.ماؼبتللدةملى منشرمابيقني ميماجمليلعمكةعىومكثقفلنمإبمًتكنيلنمككلاكبلنمؼبلميدكرميمأقلصيماألرضم-2

م:(مم216,مصمم2112)مكيضيفمسرحلفمكاسيييي م
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مربقيقماالىداؼمابيلبي م:ذلماإلبمًتكينمإيتع مابيعىيمم
قيولرملى ماؼبعىممكلدـماالولالتمابعلؼبي مكاحملىي متلسيعمدائرةماتولالتمابالب مكنمخبلؿمشبملتماالت -

 خرلمكيميتيزيدمابالب مكنماؼبعرف م.أاؼبلقعمابيعىيليمدبلاقعمتعىيلي مليبلرهمكودرانمبىلعرف م,مكعمربطملب
 صنلل مشبملتمتعىيلي مبينظيمملل ماؼبؤستلتمابيعىيلي مكإدارهتلم. -
 هلم.تقدًنمابيعىيممابذممينلس مفئلتمللري مـبيىف مكعمكراللةمابفركؽمابفردي مبين -

م(م:م21مصمـم,م2111كيضيفملبدابعلطيمكأبلمخالةم)م
 .مملنمبمًتكني مبىلعىممكابالب مكعلي مإتقدًنمحقيب متعىي -
 تعليضمابنقصميمابملادرماألكلدديي مكابيدريبي ميمبعضمابقالللتمابيعىيلي م. -

 خصائص التعليم اإللكتروني :
,مـ2112لمكلمذكرهمسرحلفمكاسيييي م)مكشلق مبىليعىممكنهمخولئصمكثَتةمزبىقمكنومبيئ متعىيلي اإلبمًتكينمبىيعىيمم
م:مم(م224ـم,مصمم2112؛م)مبتيلينم,مم(م211صم

ميلفرملنورماؼبيع ميم _ميلفرمابيعىيمماإلبمًتكينمبيئ متعىممتفللىي مبُتماؼبيعىممكاؼبعىممكبُتماؼبيعىممكزكبلئوم,مكلل
م.ماؼبيع ميمابيعىمذلمإتمفبلميؤدممكاحدةمب متنللتماؼبثَتاابيعىمم,مفىمميعدمابيعىممةلكدانم,مكىلمالميعرضمباريق م

فمييعىممكعمرفلقومأ)مابيعىممابذايتم(م,مكذبكمديمنمم_ميعيلدمابيعىيمماإلبمًتكينملى مؾبهلدماؼبيعىمميمتعىيممنفتو
مكمداخ مابفو ميمؾبللللتمكبَتةم.ألللتمصغَتةم)مابيعىممابيعلكينم(ميمؾبل

فمحيو ملىيومكنمأممكملفميمأفمكابزكلفم,محي ثميتيايعماؼبيعىممكينمبلؼبركن ميماؼبمل_مييليزمابيعىيمماإلبمًتم
مطلاؿمم21لى مكدارمابعلدلمكيمأممكقتم ميلـماألسبلعم.أسلل ميمابيـل

اؼبيعىمممفميلاةههلألي مبعيدةملنماؼبخلطرمابيتمديمنم_ميلفرمابيعىيمماإلبمًتكينمبيئ متعىيلي متعىلي مفيهلمخرباتمتعىي
اغبضلرمبلبقربمكنمكلاقعمكمأءمذبلربمخارةميمكعلك مابميليلءمةراهماػبرباتميمابلاقعمابفعىيمكث مإلندماؼبركرمهبذ

منفجلراتمبركلني ميمابيلبلفمكثبلنم.ا
مبيزاـمبعلرمزكٍتمؿبددم,مفهلميشجعماؼبيعىمملى مابيعىمماؼبتيلرمكدلماغبيلةم._ميتيايعماؼبيعىممابيعىممدكفماإل

سيعلن مبلسلئ مبإكملني مقيلسمـبرةلتمابيعىممبلإليأخذمابيعىيمماإلبمًتكينمخبلصي مابيعىيممابيقىيدممفيللمييعىقم_م
مكماعبلكع ماالفًتاضي م.أكمابربنلكجمأهلدةمكعًتفلنمهبلميمآخرمابدكرةمتقلًنمـبيىف مكث ماالخيبلراتم,مككنحماؼبيعىممش

مإاك مابيعىيمماإلبمًتكينمكعمكةلدم_مييلم بمًتكني مكتئلب ملنمتتجي مابدارسُتمكدفعماؼبوركفلتمكاؼبيلبع مإدارة
مككنحمابشهلداتم.
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مابنلطمكنمابيعىيمم نًتنتمكابشبملتمكعين مكث ماغبلسلبمككىحقلتومكاإلمتلفرمتقنيلتذلمإ_محييلجماؼبيعىمميمىذا
ماحملىي م.

مبلؼبقلرن مبلبيعىيممابيقىيدمم.اإلبمًتكينم_مقى متمىف مابيعىيمم
ملربمابشبم مابعلؼبي مبىلعىلكلتم.م اإلبمًتكنيسهلب مربدي ثمابرباكجمكاؼبلاقعمم_

م(م:مم441مصمـم,م2111كيضيفم)ملزكيم
 بأكؿم.مسرل مكدق منق ماؼبعىلكلتمكربديثهلمأكالنم -
مكنمفرضمابيعىيمملىيوم.مذلمابيعىممبدالنمتلةيوماؼبيعىممإ -

 :اإللكترونيمميزات التعليم 
مابًتبي )مؼبمي ماإلبمًتكينمفبيزاتمكثَتةمكردتميمحقيب متدري ماؼبعىمميمبيئلتمابيعىمماإلبمًتكينمبىيعىيممممممممممم

مكىيم:ـم(مم1,11ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:مابعريبمبدكؿماػبىيجم
مابيعىممم-4 متراليمابفركؽماإلبمًتكينمابينلعم:محي ثمتينلعمأسلبي مابيدريسمكابيقييمميمبيئ  مبُتمباريق  ابفردي 

مابابلبم.
تبلعممنلذجمككبلدمءمابيوليممللماعبلدةميمابعلىي مابيعىيلي مبيمرفعمكتيلماإلبمًتكينماعبلدةم:ميتهممابيعىممم-2

مابيعىيليمكأصلؿمابيدريسم.
مم-4 مابيعىم ميتهم م: مابيمىف  مابياإلبمًتكين متقىي  مإي مطريق ملن مابيعىيلي  مبىعلىي  ماحمليللممىف  ماسيخداـ للدة
مىيليم.ابيع
مكركن مكبَتةملنمطريقمتلفَتمتعىيممكرفمككفيلحمككلزعم.اإلبمًتكينماؼبركن م:متلفرمبيئلتمابيعىممم-1
ذلميعلكينمكبذبكمتنق مبيئ ماؼبدرس مإجيلدمبيئ متزيدمكنمفرصمابيعىيممابإيماإلبمًتكينمابيعلكني م:ميتهممابيعىممم-1

مبيئ مأكثرمكاقعي م.
لـمبدكرمكتيلث ميمكراللةمتنلعمأمنلطمابيعىممبُتمابابلبم,مكسبمُتمابالب مكنمابقيتىبي ماحييلةلتمابالب م:مم-6

مجيلبي م.إأكثرم
ميمابنقلطمابيلبي م:اإلبمًتكينم(مفبيزاتمابيعىيممم42-م41مصمىػم:م4122كقدمحددماؼبلس م)م

متولؿمبُتمابابلبمفيللمبينهمم,مكبُتمابابلبمكاؼبدرس م.االزيلدةمإكملني مم-4
ممه ميمكةهلتمابنظرماؼبخيىف مبىابلبم.اؼبتلم-2
محتلسمبلؼبتلكاةم.اإلم-4
م.ماؼبعىمذلمسهلب مابلصلؿمإم-1
مكملني مربليرمطريق مابيدريسم.إم-1
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مكبلءك مـبيىفمأسلبي مابيعىيمم.م-6
مضلفي ملى مابيمرارم.لدةماإلاؼبتلم-2
مكيمك مأيلـماألسبلعمم)مم-1 مسبع مأيلـميماألسبلعم(م.مسلل ميمابيـلم21تلفرماؼبنلىجمطلاؿمابيـل
مذلماؼبنلىجم.إاالسيلراري ميمابلصلؿمم-1
مليللدملى ماغبضلرمابفعىيم.االلدـمم-41
مسهلب مكتعددمطرؽمتقييممتالرمابالب م.م-44
ماالسيفلدةمابقوللمكنمابزكنم.م-42

مـم(ملدةمفبيزاتمكنهلم:م2112كيضيفمسرحلفمكأسيييي م)م
م - مابيعىيم مةداإلبمًتكينميلفر مابيقىيدي مثقلف  مابثقلف  ملن مكىيمـبيىف  م( مابرقلي  مابثقلف  م) مديمنمتتلييهل يدة

نيلجماؼبعرف م.مككنمُتمترتمزمابثقلف مابيقىيدي ملى مإحي ثمترتمزمىذهمابثقلف ماعبديدةملى مكعلعب ماؼبعرف ميمح
 .مخبلؿمىذهمابثقلف ماعبديدةميتيايعماؼبيعىممابيحممميمتعىلوملنمطريقمبنلءمللؼبوماػبلصمبو

لءمكابعللؿمكاؼبلظفُتمدكفمتلح مفرصمابيعىيممؼبخيىفمفئلتماجمليلعمكنمابنتاإلبمًتكينميمإيتللدمابيعىيمم -
 ذلماعبنسمكابىلفم.إابنظرم

 يمتنلي مابيفمَتمكإثراءمللىي مابيعىمم.اإلبمًتكينميتهممابيعىيمم -
 ليللدملى منفتوم.يتللدمابالب ميماال -
 بيعبَتملنمنفتومبلؼبقلرن مبلبيعىيممابيقىيدمم.يعايمابالب ماغبري مكاعبرأةميما -
 حيو مابالب ملى متغذي مراةع مكتيلرةمخبلؿمللىي مابيعىممككعرف مكدلمتقدكوم. -
بتهلب مربدي ثماؼبلاقعمكابرباكجمابيعىيلي مكتعدي ماؼبعىلكلتمكاؼبلضلللتماؼبقدك مفيهلماإلبمًتكينمييليزمابيعىيمم -

 كربديثهلم.
ميزيدمكنمإ - مكبُتمابابلبمكملني  مبُتمابابلبمككعىليهمم, مكاػبرباتمككةهلتمابنظر ابيلاص مبيبلدؿماآلراء

 أنفتهممكنمخبلؿمكسلئ مكثَتةم.
 كملنلتماؼبيلح م.قلللتمكقى ماإللدادماؼبيزايدةمكعمضيقماباإلبمًتكينملى مكشمى ماألييغى مابيعىيمم -
 بلشرمكعوم.ذلمكعىلوميمأممكقتملنمطريقمابيحلكرماؼبيته مكصلؿمابالب مإ -
داري مكاإلشرافي مدرس ميمابنلاحيماإليركزملل ماؼبعىمميمتعىيممابابلبمكابيقىي مكنماعبهدمابذمميبذبوميماؼب -

 لى مابابلبمكابينظيلي مداخ مابوفلؼمككضعماالخيبلراتمكابيوحيحم.
بيومكابيتجي مإنضللـمدمغَتمؿبددمكنمابابلبمبلإلغَتمؿبددمبألدادمكعين مكبأكلكنمكعين م,محي ثميتلحمبعد -

 بىدراس م.
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 يمت مابابلبمكاؼبعىلُتمابقدرةمابملفي ملى ماسيخداـمابيقنيلتماغبديث م. -
مابعىل - ماؼبلدة متوليم ممانمليللداي  مابيفللىي  ماؼبيعددة مابلسلئط مبىالب مألى  ميتلح مفبل مابفلئق  مابلسلئط ك

 بلالسيليلعمكابيفلل مكاإلثلرةمكابدافعي ميمابيعىمم.
م - مكن مابعديد مبُتمكلاةه  مابفردي  مكابفركؽ م, مكابمفلءة ماػبربة مذكم منقصماؼبعىلُت مكث  مابًتبلي  اؼبشمبلت

 ابابلبم.
 .اإلبمًتكيناالسيفلدةمكنماؼبعىلُتمذكمماػبربةميمكنظلك مابيعىيمم -
 يرفعمكنمكتيللمكفلءةمابيعىيممكابيدري مكفللىييهللم. -

م(م:م21مصم,,مبمـمم2142كللميضيفملبدابعزيزم)م
مبمًتكينمأنوميلفرماؼبعىلكلتماغبديث م.ابيعىيمماإلأفمكنمفبيزاتم

ممكألفمممممم مابيعىيم مكبملف مابرقليم, مكنمظبلتمابعور مةلىري  مظب  ماؼبتيلر مابيغيَت مأدكاتماإلبمًتكين مكن أداة
ممممممماإلبمًتكينمةرائي مسيملفمكنمأىمماؼببلدمءمابيتمربمممسيلؽمللىي مابيعىيممرمابرقليم,مفلفمكبدأماغبداث مكاإلابعو

م(م.م41مصم,,مأمـمم2111)ملبدابعزيزم
 :ماإللكترونيعناصر التعليم 

م)مابشهراينم,مؾبللل مكينلل مكنمابعنلصرماؼبيفللى ماإلبمًتكينمبىيعىيمم - ,مينبغيمتلافرىلممـم(م2111يذكرىل
م,مككنمىذهمابعنلصرم:اإلبمًتكينمكمتلافرمكعظلهلمبميمتيحققمفىتف مابيعىيممأ,مملنمصبيع
م::ماؼبيعىمماإلبمًتكينممكالنمأ
منمبنمييغَتمنللومبيغَتمابيقني مسىلبمابيعىيممكابيعىمماإلبمًتكينم,مكبأكىلمابالب مابذممييعىممكنمخبلؿمم -

مكمطريق متعىلوم.أيغَتمكيفي ميبىيعىمم,مكإمنلمابذممكماألداةمابيتميتيخدكهلمأ
م:اإلبمًتكينم:ماؼبعىممملنمثلني

,مكييلذلمألبلءماإلشراؼمابيعىيليملى محتنمسَتمابيعىمم,مكقدمملنمإبمًتكنيكىلماؼبعىممابذممييفلل مكعماؼبيعىمم -
مالميرتبطمىذاماؼبعىممبلقتمؿبددمبىعل م.ملنمكميمكنزبوم,مكغلببأىذاماؼبعىممداخ مكؤست متعىيلي مميملف
م:اإلبمًتكينم:مابفو مابدراسيمملنمثلبث

م - مابدراسي  مابيعىيممم كنياإلبمًتمابفولؿ مفىتف  مكع ماؼبيبلئل  مكاألةهزة مبلبلسلئ  مؾبهزة متدريس مقلللت ىي
م. إبمًتكنيذلمفولؿمفمربلؿمإأابفولؿمابعلدي مكابيتمكنماؼبلمنمكمىيمتىكمأ,مماإلبمًتكين

م:ماإلبمًتكينم:مابميلبمملنمرابع
ومكديمنماغبولؿملىي,مكتيليعمصفحلتومدبلاصفلتمصفحلتمابلي م,م مإبمًتكنيىلمكيلبممتمنشرهمبولرةم

مسلاؽم.كمشرائوملى مىيئ ماسالانلتمكنماألأبيلترمذلمابملكبيحليىومكنمكلقعمابنلشرملى ماإلنًتنتمإ
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م:م اإلبمًتكني:ماجملبلتمملنمخلكت
م–لمؿبمل مكلدديي مهتيممبلبنشرمابعىليمككعظلهأؾببلتممابنلعماألكؿ,م ماإلبمًتكنيىنلؾمنلللفمكنماجملبلتم -

كنمكتودرمم–لضلءمىيئ مابيدريسمبلعبلكعلتمأكلددييلفمكيخوولفمكعظلهممكنمأحيمممكيقيممكلضلللهتلم
كمصبعيلتملىلي مكأكلدديي م,مكابنلعمابثلينمؾببلتمذبلري مكإلبلكي مهتدؼمبوف مأكؤستلتملىلي مكيخوو م

مكمتودرىلم.أمهلمبىشركلتمكاؼبؤستلتمابيتمسبيىكمربقيقمللئدمكلدممأإذلمابربحمأسلسي م
م: ماإلبمًتكني:ماؼبميبلتمملنمسلدس

كفيلحمكعُتمم ابمي مبتهلب مكببتلط مدبجردمضغاميمىذهماؼبميب مديمنمألممشخصمقراءةمأمملددمكن -
مكمبلسيخداـمابفأرةم.ألى مبلح ماؼبفلتيحم,م

م:ماإلبمًتكين:مابربيدمملنمسلبع
م - ماإلماإلبمًتكينكابربيد مخدكلتمشبم  مأكثر مأممشخصمتبلدؿممانمنيشلرمانًتنتمكن ميتيايع مخبلؽبل مفلن ,

مابرسلئ مكعماؼببليُتمكنماألشخلصمحلؿمابعلدلم.
م: ماإلبمًتكني:ماؼبؤسبراتمابيعىيلي مملنمثلكن

م - ملقد مللىي  ماتعد ماإلنًتنتمتضم مشخلصمكثأةيللللتملى  مطبقأَتين م, مقىيىُت ماؼبشًتكُتبملنمك يممعدد
 بىيعىيمم.اإلنًتنتمحدماػبدكلتمكابيابيقلتماؼبهل مابيتمتقدكهلمأةيللعمكاؼبيوىُتمبشبم ماإلنًتنتمكنماال

م:مابفولؿماالفًتاضي م:ملنمتلسع
مكنم - مابعنمبلتي  ملى مابشبم  متبلكيذه مكع ماؼبعىم مفيهل مجييلع م, مربلكيمابفولؿماغبقيقي  كىيمفولؿمزبيىي 

 .مملنمددمكييممبينهممابيفلل مإبمًتكنييمكقتمؿباإلنًتنتمخبلؿمصفح ملى م
 :ماؼبعلك ماالفًتاضي م:مللشرا

,مكييممكنمخبلؽبلمتابيقمابيجلربماإلنًتنتكىيمكعلك مزبيىي مربلكيماؼبعلك ماغبقيقي م,متربكجمكتنشرملى م -
 ابعلىي م.

بلبرغممكنمكةلدماؼبعىممكاؼبيعىممكعلك مكشًتؾمبُتمابيعىيممابيقىيدممكابيعىيمماإلبمًتكينمإالمأفمابيعىيمماإلبمًتكينم
ينفردمبلةلدملنلصرمغَتمكلةلدةميمابيعىيممابيقىيدممكث مابميلبماإلبمًتكينم,ماجملبلتماإلبمًتكني م,مابفولؿم

مالبدمكنمتلافرىلمحىتمييممابيعىيمماإلبمًتكينم.إذلملنلصرمأخرلمكابيتماالفًتاضي م,مكاؼبعلك ماالفًتاضي م.مبلإلضلف م
 أنواع التعليم اإللكتروني : 

تعددتمأنلاعمابيعىيمماإلبمًتكينمحبت ماؼبهيلُتمبوم,مكاخيىفمتعريفمك منلعمحت مكنظلرماببيئ مابيتم
كابشهرمممم(م؛م11-م21قم,مم4124ابرافعيم)ميابقمفيهلم,مى مىيمبيئ مافًتاضي م,مأـمبيئ مكاقعي م؟مفلثبلمحيددم
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)مالؿم,مكرق ملل مكقدك ملنمابيعىيممم(م,م441ىػم,مصمم4124اؼبلس م)م(م؛مكمم41م–م41قم,مصمم4124)مم
محت مابيزاكنمإذلم:متونيفلنمم(اإلبمًتكين

 م( : التعليم اإللكتروني المباشر ) المتزامن - *

تقنيلتمابيعىيمماؼبعيلدةملى مابشبم مابعلؼبي مبىلعىلكلتمبيلصي ميتيخدـممبمًتكيننلعمكنمابيعىيمماإلمكىلممممممممم
ممكتبلدؿمابدركسمككلاضيعماألحبلثمبُتماؼبيعىممكاؼبعىمميمنفسمابلقتمابفعىيمبيدريسماؼبلدةم.مكث ماحمللدث مابفلري 

(Real-time chatمأكمتىقيمابدركسمكنمخبلؿمكلميتل مبلبفولؿماالفًتاضي م.مكنمإجيلبيل)تمىذامابنلعم
محييلجم مكبمنو م. مبدراسيو ماؼببلشرة مابراةع  محديث مإذلمأفمابالب ميتيايعماغبولؿمكنماؼبعىمملى مابيغذي  أةهزة

 كشبم ماتولالتمةيدةم.

م:م(ـمم1,41ىػمابتلل مم4141/مم11/مم41بيلريخم:م)ملزهمسبلـم,ممككنمأىممأدكاتمىذامابنلع

نًتنتمكعماؼبتيخدكُتماآلخرينمميمكقتمكاحدم,ملنمطريقمبرنلكجماحمللدث م:مكىيمإكملني مابيحدثملربماإلم-4
م.مكصلتلنمكصلرةنممبىيحدثمكيلب نماإلنًتنتميشم مؿبا مافًتاضي مذبلعماؼبتيخدكُتمكنمصبيعمأكبلءمابعلدلملى م

لى مىيئ مكتتيخدـمىلتفلنمللديلنمكآبي مبىلحلدث ماإلنًتنتمبمًتكني متعيلدملى ماؼبؤسبراتمابولتي م:مكىيمتقني مإم-2
مم.ُتم)ابابلب(ميمأكلكنمكيفرق خالطمىلتفي متلص ماؼبيحدثم)احمللضر(مبعددمكنماؼبتيقبى

فرادمتفو مبينهممكتلف مكنمخبلؿمشبم مابيتمييممابيلاص مكنمخبلؽبلمبُتمأكؤسبراتمابفيديلم:مكىيماؼبؤسبراتمم-4
فمرفي مؿبددةمأفميرلماؼبيحدثم,مكللمديمنومأايعمك مفردمكيلاةدمباكيتياإلنًتنتمتىفزيلني مللبي مابقدرةملنمطريقم

(مكسبمنمىذهمابيقني مكنمنق ممأممتلفَتمللىي مابيفلل مييلةومبأسئى ماسيفتلري ممكإةراءمحلاراتمكعماؼبيحدثم)
مم.تولؿمبُتمكؤستلتمابيعىيمابيعىيمملنمبعدمكتته مللىيلتماالميمربقيقمأىداؼاؼبؤسبراتماؼبرئي ماؼبتللل م

بلبقلللتمابدراسي مكبمنميتيخدـمفيهلماؼبعىممكابالب مأدكاتمكبرؾبيلتمماالفًتاضي م:مفولؿمشبيه ابفولؿمم-1
مكرتبا مبزكنمكعُتمأمميشًتطمكةلدماؼبعىممكابالب ميمنفسمابلقتمدكفمكةلدمحدكدمبىلملفم.

ماببلم-1 مابرئيتي  ماألدكات مكن مكىي مابيقىيدي  مبلبتبلرة مشبيه  مسبلرة ملن ملبلرة ماألبيضم: ميمابىلح متلافرىل ـز
مابيتمييممنقىهلمإذلمشخصمآابفولؿماالفًتاضي م,مكديمنمكنمخبلؽبلمتنفيذمابشرحمكاب ممم.خررسـل

ماغبقيقي مبيابيقمذبلربمم-6 اؼبعلك ماالفًتاضي م:مبيئلتمتعىيممكتعىممافًتاضي مييممكنمخبلؽبلمؿبلكلةمـبيرباتمابعىـل
,مكسبمنمابالب مكنمتنفيذمذبلربميوع مللىي مبشم مافًتاضيم.مكسبيلزمىذهماؼبعلك مبأهنلمتلفرمابلقتمكاعبهدم

مؽبلم.مإةراءىلمإكلمػبالرهتلمأكمبعدـمتلفرماؼبلادماببلزك 
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كبلشرمكعمبراكجمابقلرمابونلليم:متلظيفمبراكجماألقللرمابونللي ماؼبقًتن مبنظمماغبلس ماآلرلمكاؼبيوى مخبطمم-2
كملني ماالسيفلدةمكنمابقنلاتمابتلعي مكاببوري ميمللىيلتمابيدريسمكابيعىيممكجيعىهلمشبم ماتولالتمفبلميته مإ

بلبيعىيممكماؼبناق ماؼبعني مممكطريقيوميمصبيعمأكبلءمابببلدمأيمىذهمابيقني مييلحدمؿبيللمابيعىيم.مكحيلي نممأكثرمتفللبلنم
مأ مشريا  مكاحد مكودرىل مابنظلـمألف مكع مكيلافق  مخلص  مكب ث ماسيقبلؿ مبأةهزة ماالسيقبلؿ مكراكز مصبيع متزكد ف

 اؼبتيخدـم.

مم:مم( متزامنالالتروني غير المباشر )التعليم اإللكم-*م

ابالب ملى محوصمكفقمبرنلكجمدراسيمـباطمينيقيمفيومفيومحيو م اإلبمًتكينىلمنلعمكنمابيعىيممكمممممممم
ماإلبمًتكينمكث مابربيدم ملنمطريقمتلظيفمبعضمأسلبي مابيعىيم األكقلتمكاألكلكنمابيتمتينلس مكعمظركفو

ابفيديلم,مكيعيلدمىذامابيعىيمملى مابلقتمابذمميقضيومابالب مبىلصلؿمإذلماؼبهلراتمابيتممككقلطعاإلبمًتكينم
ك ماألكقلتمبومءابالب محيو ملى مابدراس محت مكبليهدؼمإبيهلمابدرسم.مككنمإجيلبيلتمىذامابنلعمأفم

إبمًتكنيلنمكىللمكابرةلعمإبيهلممكبلعبهدمابذمميرغ ميمإلالئوم,مكذبكميتيايعمابالب مإللدةمدراس ماؼبلدة
حيلجمبذبكم.مأكلمأىممابتىبيلتمفهيملدـماسيالل مابالب ماغبولؿملى متغذي مراةع مكنماؼبعىممإال ميما

ىدراس م,مكذبكمألفمإذلمربفيزمنفتومبملنمربنلكجم,مكذبكمحييلجمابالب مدائلكقتمكيأخرمأكملندماالنيهلءمكنماب
منفرادي م,مفبلميشعرهمبلبعزب م.اكعظممابدراس م

م:مـم(م1,41ىػمابتلل مم4141/مم11/مم41)ملزهمسبلـم,مبيلريخم:ممأىممأدكاتمىذامابنلعمككن
بلسيخداـماغبلس مكنمخبلؿمشبم مبمًتكينم:مكىلملبلرةملنمبرنلكجمبيبلدؿمابرسلئ مكابلثلئقمابربيدماإلم -4

اسيخداكلنممنًتنتبمًتكينمكنمأكثرمخدكلتماإلفمابربيدماإلأنتم,مكيشَتمابعديدمكنماببلحثُتمإذلمنًتماإل
 ذلمسهلبيوم.كيرةعمذبكمإ

مصفحلتم -2 ملى  مبعرضمكعىلكلتمـبيىف  ميقـل مكعىلكلت منظلـ ملبلرة مكىل م: مابعلؼبي  مابنتيجي  ابشبم 
 نًتنتماؼبخيىف م.يتلحمبىلتيخدـمبلبدخلؿمػبدكلتماإلكًتابا م,مكم

كماؼبؤست مييممربلي مأابشخصمابقلائممابربيدي م:مكىيملبلرةملنمقلئل مكنمابعنلكينمابربيدي ماؼبضلف مبدلم -4
 بيهلمكنملنلافمبريدممكاحدم.ابرسلئ مإ

مأدكاتماالؾب -1 مإحدل مىي م: مابنقلش ماإلللللت مشبم  ملرب مذكممتولؿ ماألفراد مكن نًتنتمبُتمؾبللل 
كمإرسلؿماسيفتلرمأاؼبشلرك مكيلبيلنميمكلضلعمكعُتماالىيللـماؼبشًتؾميمزبوصمكعُتمييمملنمطريقهلم

 اؼبشرؼملى مىذهماجملللل مدكفمابيلاةدميمكقتمكاحدم.مكأرك مذلماجملللل ماؼبشلإ
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كمأذهماألداةمبنق ماؼبىفلتمكنمحلس مإذلمآخرمكيو مكعوملربمشبم ماإلنًتنتمنق ماؼبىفلتم:مكزبيصمى -1
 ذلمحلس مشخويم.كنمابشبم مابنتيجي مبىلعىلكلتمإ

ماب -6 مإابفيديل متييح مابيت مابيقني  مكىي م: مكميفللىي مبُتماؼبيعىم مابيفلل  ملى مكملني  ماؼبشيلى  ماؼبعركض  اؼبلدة
تولؿماىي م,مكتعيربمىذهمابيقني مكسيى مابولرماؼبيحرك ماؼبوحلب مبلبولتمبفرضمةع مابيعىممأكثرمتفلل

ذبلهمكاحدمألفماؼبيعىممالمديمنومابيفلل مكعماؼبعىممكتشل متقني مابفيديلمابيفللىيملى مك مكنمتقني مكنمإ
 كمكتج مفيديلم.أكدارةمباريق مخلص مكنمخبلؿمحلس ملمأشرط مابفيديلمكتقني مأسالانلتمابفيدي

م) -2 ملنمأقراصميCDاألقراصماؼبدؾب  مكىيملبلرة م: م( ماؼبنلىجمابدراسي  مذبهيز مفيهل مابيعىيلي مأيم ماؼبلاد ك
مابابلبمكابرةلعمكرب مأةهزة ملى  ملى مإليىهل مابيعىيلي  ماؼبلدة مأشملؿ متيعدد مكلل م, مكقتماغبلة  بيهل

الؼمفمتتيخدـمكفىممفيديلمتعىيليمكوحلبلنمبلبولتمأكمبعرضملددمكنمآأفيلمنمماألقراصماؼبدؾب م,
مكمؼبزيجمكنماؼبلادماؼبميلب مكعمابولرمابثلبي مكابفيديلم)صلرمكيحرك (م.أكمكرةعمكلمأابوفحلتمكنمكيلبم

مابيع مأدكات ماسيخداـ مفيو مييم مكابذم ماؼبدكج مابيعىيم مكىل مآخر منلع مابتلبقُت مبىنللُت ميضيف مكن ىيممكىنلؾ
اإلبمًتكينمداخ مابفو مابدراسيمكبذبكمذبيلعمكزايلمابيعىيمماإلبمًتكينمكعمكزايلمابيعىيممابيقىيدممكىذامكلميعرؼم

مبلبيعىيمماؼبدكجم.

 التعليم المدمج :  -* 

فيومكزجمأحداثمكعيلدةملى مابنشلطم,متيضلنمابيعىمميمابفولؿمبمًتكينمييممىلمنلعمكنمابيعىيمماإلكممممممممم
,مكيلظفلفمابيقني ميمماإلبمًتكينبلةومكاسيخداـمتابيقلتمابيعىيممملنمىيقيمفيهلماؼبيعىممكعماؼبعىممكةهابيقىيدي مابيتمي

.مماإلبمًتكينكىلمبذبكمجيلعمبُتمابيعىيممابيقىيدممكابيعىيممىذامابيفلل مبيحقيقمأكربمقدرمكنمابنلتجمابيعىيليم,م
مككنمأىممأدكاتوم:م

م. ماإلبمًتكنيابمي م .4
مابربؾبيلتم. .2
مابشبملتمابداخىي م. .4
منًتنتم.لإلباالتولؿم .1
مكقلطعمابفيديلماؼبرتبا مبلحمليللمابيعىيليم. .1
مابولرماؼبرتبا مبلحمليللمابيعىيليم. .6
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كذبكمألنومجيلعمكلبُتمفبيزاتمابيعىيمماإلبمًتكينمـم(مأفمىذامابنلعمأفض مأنلاعمابيعىيممم2111كيرلمابشهراينم)م
مكناإلبمًتكينم ميلفره مبنلءممككل مي مأمهي  مبو مفبل ماؼبلقفمابيعىيلي مي مكطبلبو مبُتماؼبعىم مجيلع ةذبمبىابلبمك

مشخويلتمابابلبم,مككعلعب مسىلكيلهتمم,مكتلفرمابيغذي مابراةع مكبلشرةم.م

 :مم المدمج يماىية التعل
(ممFace-to-Faceسىلبمابيقىيدممبىيعىممكةهلنمبلةوم)اؼبدكجمنظلكلنمكيملكبلنميدكجماألممييعدمابيعىمممممممم

(م,مبيلةيومككتللدةماؼبيعىممخبلؿمك مWeb-based e- Learningنًتنتم)اإلبمًتكينملربماإلكعمابيعىمم
مابيعى مكراح  مكن مكلاقفميكرحى  متوليم مي مابيعىيم متمنلبلةيل ماسيخداـ ملى  مابقلئل  ماغبديث  ماؼبداخ  مكأحد م

متعىيلي مةديدةم.
منمابعنلصرمابيلبي م:مماؼبدكجملى مكزيجمكيينالممابيعىكبذبكم
 (م.ماإلنًتنتتقىيدي مكقلئل ملى متمنلبلةيلممكسلئطمتقدًنمكينلل م) 
 .أحداثمابيعىمماؼبينلل م)مذكماػبالمابذايتمفردممكتعلكينم(م 
 كإدارةماؼبعرف م.اإلبمًتكينمداءمدلمماأل 

ميكابيعى ماؼبزايل مكع مبلؼبعىم ماؼبلةو مابيقىيدم مابيدري  مفلائد مبُت مجيلع ماؼبدكج مكنمم مكينلل  مؾبللل  مةىبيهل ابيت
مابيمنلبلةيلمإلجيلدمابربنلكجماألكث م.

ممماؼبدكجمكىيمكلبيلرلم:ي(مفلائدمابيعىم21ـم,مصم2144كقدمحددم)مابفقيم,م
 .تلفَتمابشم ماؼبرفمابذمميفيحمفرصمتعىيممةديدةم 
 .ابعل ملى مزيلدةمكشلرك مكتفلل مابابلبم 
 .ابعل ملى مربتُتمأداءمكتعىممابابلبم 
 ؤثرملى مطريق مكعلعب ماؼبعىممبىلقرراتماالخرلم.ي 

مككنمنلحي ميكابيعى م, مكنمنلحي  مابيقىيدي  مابيعىم مبيئ  مبُتمبيئيُتمبىيعىمم, مكنمابيقلربماؼبتيلر مماؼبدكجمىلمةزء
مأخرلم,مبدينلمبيئ مابيعىمماؼبلزل مبلاسا مابملبيلترم.

 م المدمج :يمكونات التعل
أفمىنلؾمطبت مممJared M. Carman(منقبلملنمةلردمكلركنمم42صممـم,2144يرلم)مابفقيم,ممممممممم

ممماؼبدكجم:ميكملنلتمرئيت متظهرمكعنلصرمكهل مبىيعى
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ىيمأحداثمتعىممكيزاكن ميقلدىلماؼبعىممكابيتميشلرؾمفيهلمك ماؼبيعىلُتميمم:ماألحداثماغبي م)ماؼبيزاكن م( -4
منفسمابلقتمكللمىلماغبلؿميم"مابفولؿماالفًتاضي "

لى مسرليوماػبلص ممىيمخرباتمابيعىممابيتميملىهلماؼبيعىممبشم مكنفردم,مبنلءنمم:مابيعىممابذايتمأحداث -2
مكاألقراصماؼبدؾب مم.ماإلنًتنتكلى مكقيوماػبلصم,مكث مابيدري مابقلئمملى م

م: -4 ماببيئلتمامابيعلكف مي مييم ماآلكىل مكع ماؼبيعىللف مفيهل مييلاص  مابربيدمبيت م: ماؼبثلؿ مسبي  ملى  م, خرين
منًتنت.كمابدردش ملى ماإلأ,ممبمًتكيناإل

مقيلسمكعلرؼماؼبم:مابيقييم -1 مفلبيقييممابقبىيمديمنمىل مأيعىلُتم, حداثمأكمأفميأيتمقب ماألحداثماغبي 
حداثمأكمأفميأيتمبعدماألحداثماغبي مأاؼبتبق م,مكابيقييمماببعدممديمنمابيعىممابذايتم,مبيحديدماؼبعرف م

ميمابيعىمم.ابيعىممابذايتمكذبكمبقيلسمابمت م
نيقلؿمأثرهميمبيئ مااؼبدكجم,مكىلميضلنمبقلءمابيعىممكمىلماؼبملفماألكثرمأمهي مبىيعىممم:داءمأدكاتمدلمماأل -1

مابعل م,مكتيضلنماؼبراةعمابقلبى مبىابلل مكاأللللؿماؼبتللدةم.

 مسميات التعليم المدمج :
مظبلءم,مكنهلم:مديدمكنماألعاب"ممBlended Learning ياىقملى مابيعىمماؼبدكجم"

ابيعىمماػبىيطم,مكابيعىمماؼبخىلطم,مكابيعىمماؼبلزكجم,مكابيعىممابيللزةيم,مكابيعىمماؼبيللزجم,مكابيعىمماؽبجُتم,مكابيعىمم
مكيعددماؼبداخ مكابيعىمماؼبؤبفم.

 أىمية التعليم المدمج في تدريس العلوم الطبيعية :
ميمتممممممم مابيعىيم مابنلعمكن مؽبذا مكؤثر ماسًتاىنلؾمدكر مكن محيليو مكذبكمؼبل م, مابابيعي  تيجيلتم,مدريسمابعىـل

فمابيعىمماؼبدكجمجيلعمبُتمطرؽمابيدريسماؼبخيىف ماؼبتيخدك مداخ مابوفم,مكطرؽمأككسلئ مكيعددةمحي ثمقبدم
مابابيعي م,ممانمكبَتمملنم,مكىذاميعايمتنللماإلنًتنتلى مشبم مملنمإبمًتكنيابيدريسماؼبتيخدك م فبلميمطرؽمتدريسمابعىـل

مل مإيتللد مإضلف  م, مأفض  مبشم  ماسييعلهبل مابيعىى  مفإف مذبك ماؼبدكيذل ماؼبعىمم مبُت مابيلاص  ملى  ميتللد مج
مابابيعي م.مككذبكميعايم كاؼبيعىلُتم,مكبُتماؼبيعىلُتمأنفتهمم,مكيعايمفرص مأكربمبىنقلشمكتبلدؿمكعىلكلتمابعىـل

يضلمفإفمىذامابنلعمكنمخلرجمابوفمدكفمخج م.مأبىتؤاؿملنومفرص مؼبنمدلمييلمنمكنماالسييعلبمأثنلءمابدرسم
سبمنماؼبعىممكنم,مكابيتمماإلنًتنتمميلفرمكولدرمكعىلكلتمىلئى متيلث ميماؼبلاقعمابعىلي م,مكابيعىيلي ملى ميابيعى

مبشم مأفض م,مبيهلمبإحلب ماؼبيعىلُتمإ ذلمكمزيلدةماؼبعىلكلتم,مإضلف مإأكمتعزيزماالسييعلبم,مأيلضيحمكعٌتماؼبفهـل
بمًتكني م,مكتمنلبلةيلماؼبعىلكلتمابعديدمكنمابلسلئ مابيعىيلي ماإلممماؼبدكجمديمنماؼبعىممكنمتلظيفيبكمفإفمابيعىذ
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اؼبولحب مببلسًتاتيجيلتم,مكأسلبي مابيدريسماؼبخيىف م,مكىذاميتللدملى متنلعمابلسلئ مابيعىيلي ماؼبتيخدك ميم
مابابيعي مبشم مكم ماضحم.ابيدريسم,مكبلبيلرلمتدريسمابعىـل

 لكتروني :عوائق وعقبات تطبيق التعليم اإل
مًتكينم,مفهنلؾمبفملندماببدءميمتنفيذمابيعىيمماإلبمًتكينمجي مأفمتؤخذميماغبتبلإفمكعلقلتمابيعىيمماإلممممممم

مبُتم منياترابطمكبلشر ماالتولؿ مكسلئ  مشلر ماإلنًتنتمكاحمليللماإلكقلهتل مبشبم  م, منظريمككنبمًتكينمبشم مللـ
يماالتولؿملسلئ مقىيهلمكلدـمكفلءهتلمبلؼبقلرن مبتولؿمابتريعمكمنيشلرمتقنيلتماالابلحظمضعفمي,ممبىبىدافمابعربي 

ميىع مدكرممابدكؿ مابعربي مكيؤدممإذلمضعفميمنشرمكزيلدةماحمليللماإلبمًتكينملنمسىبيمانمابغربي ماؼبيقدك مكىذا مبلبىغ 
كنمضبلسمبمًتكينمكبلبرغممعريبماؼبخوصمبىيعىيمماإلحجمماحمليللمابنيشلرمابمثَتمكنمابيابيقلتمابيتمتزيدمكنما

مابقلئلُتملى مابيعىيمماإلبمًتكينمإ م: مذكره مكل مبتيلينم,مالمأفمىنلؾمابعديدمكنماؼبعلقلتمأمههل ,مصمم2112)
ىػم,مم4144)مابزىراينم,م(م؛مم14,مصمم2141(م؛م)مابراضيم,مم462ـم,مصمم2141(م؛م)ماػباي م,مم226
(م؛مم211ـم,مصمم2142(م؛م)ملبدابعزيزمكابشلفعيماينلسم,مم211ـم,مصمم2112)مابشلرمم,مم؛(مم242صم

م(م:م421ـم,مصمم2141)ميلسُتمككىحمم,مم؛(مم111ـم,مصمم2142)مابغديلفم,م
 م مككقرراتمابيعىيم مككنلىج مكعليَت متالير مكربدي ثماإلبمًتكين مبيعدي  مبىلؤستلتمابيعىيلي  ابيتمتتلح

 .ميعىيلي ابماؼبنلىجمكاؼبقررات
 تولؿمكلرضمابنالؽ.االةهزةمكاؼبلثلقي مكسرل ماببني مابيحيي مابيتمتلفرماألضعفم 
 .فقدافمابعلك ماإلنتلينميمابيعىيمم 
 ماؼببلشرةميلبدمابشكميمكسلئ مابيقييممبعدـمخضلعمابالب مإلشراؼمكبلشرمبرقلب  مليني مفقدافمابرقلب 

 كابيدبيسم.حيللالتمابيزكيرماؿبتلس ميفيحماببلبمأكلـم
 .ابضعفميمقدرةماؼبعىلُتملى ماسيخداـمابيقني م 
 نعداـماسيجلب مابابلبمبىنلطماعبديدمكتفللىهممكعوم.ا 
 .قى مكليماجمليلعمهبذامابنلعمكنمابيعىيمم 
 .ضعفماػبولصي مكتأكُتماؼبعىلكلتم 
  تولؿمكابزكنم.االابيوفي مابرقلي مبيحديدمؿبيطممصعلب 
 نيشلرهم.ابيملرم,مكربدمكنمددي مابيتمتعلؽماالابعل مبلبقلالدمكاألنظل مابق 
 اإلبمًتكينقى محفزمكتشجيعمابابلبملى مابيعىيمم. 
 .اغبلة ماؼبتيلرةمبيدري مكدلمماؼبعىلُتمكاؼبيعىلُتمكاإلداريُتمكعمتاليرمابيقني م 
 اغبديث ميمابيعىيمم.م اإلبمًتكنيقينلعماؼبعىممبلسيخداـمابلسلئطمالدـم 
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 اؼبعىممكابالب ملى ماسيخداـمابيمنلبلةيلم.قى متدري مكتأىي م 
 كمابعزب م.أكماالرتبلؾمأشعلرمبعضماباىب مبلبضيلعم 
 .ابيمىف مابعلبي مبىيقني م 
 ربققمابفعلبي ماؼبأكلب م.ابيتمكمابعربي مقى ماؼبلادمابيعىيلي م 
 .اػبلؼمكنمإسلءةماسيخداـمابيمنلبلةيلم 
 بمًتكينمأق مكفلءةم.مماإلينظرماجمليلعميمبعضمابدكؿمإذلمأفمنظلـمابيعىي 
 ىممكنماؼبيخووُتميمؾبلؿمابيقني م,مكالميؤخذمبرأمماؼبيخووُتماإلبمًتكينمأكثرمابقلئلُتملى مابيعىيمم

 يماؼبنلىجمكابًتبي مكابيعىيمم.
 .لدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس م 
 اإلبمًتكينلدـمتلفرماألةهزةماببلزك مبىيعىيمم. 
 كيخوصميمتقنيلتمابيعىيمم.ملدـمكةلد 
 اإلبمًتكينملدـمكةلدمابلقتمابمليميماعبدكؿمابدراسيمبىيعىيمم. 
 اإلبمًتكينمصعلب مابيقييممبىيعىيمم. 
 مماإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلممابيقٍتمكاؼبلرلمبىيعىيمم. 
 لدادماحمليللمابيعىيليمكتاليرهم.اعبهدمابمبَتمابذمميياىبومإ 
 بىليليزينميمىذاماجمللؿم.لدـمكةلدماؼبملفآتم 
 .ثق مابع ءملى ماؼبعىممنييج متمىيفومبألللؿماداري م 
 اػبلؼمكنمابيأثَتاتمابتىبي ملى ماعبلان مابديني مكاالةيلللي م.م 

 ىػم(م:م4141كيضيفمابشهراينم)م
 يضعفمكهلرةمابميلب مكاإلكبلءمبدلمابالب م.ماإلبمًتكينابًتكيزملى مابيعىممكنمخبلؿمابيعىيمم 
 مكطلممفإ ماألةهزة مكع مابيعلك  ماعبىلس مصح مأؿ ملى  متأثَتاتمسىبي  مبو ميملف مقد ماغبلس ماآلرل كلـ

 ابالب م.

 في المدرسة :ماإللكترونيتطبيق التعليم 
(مأنومالمبدمكنمتلافرمؾبللل مكنمم11م–م11,مصمصممم2141يرلماؼببلحم)مماإلبمًتكينبيابيقمابيعىيممممممممم

مابعنلصرمكنهلم:
 ةهزةماغبلس م.أ -



44 
 

 .مinternetنًتنتمشبم ماإل -
 .مL.A.Nابشبم مابداخىي مبىلدرس م -
 قراصماؼبدؾب م.األ -
 بمًتكينم.ابميلبماإل -
 بمًتكني م.اؼبميب ماإل -
 بمًتكني م.اؼبعلك ماإل -
 كعىللمكولدرمابيقني م. -

طلب ممبمًتكني مكنمتلافرمةهلزمحلس مخلصمبم يماؼبدرس ماإل:محي ثمأنومالبدمأكالنم:مأةهزةماغبلس م
ملنوم.مكالنمؤميملفمكتجييدماسيخداكومكم
مأربعمخدكلتمأسلسي مكىيم:اإلبمًتكني مبئلنًتنتميماؼبدرس م:منًتنتمثلنيلنم:مشبم ماإل

 بمًتكينم.ابربيدماإل -
 نق ماؼبىفلتم. -
 تولؿملنمبعدمبلغبلسبلتم.اال -
 اؼبنيديلتمابعلؼبي م. -

ممثلبثلنم مابشبملتمابداخىي  م: ماغب: مأةهزة مكديمنمبىلعىمحي ثمييممربطمصبيع مببعضم, مبعضهل ملس ميماؼبدرس 
م مإذل مابدراسي  ماؼبلدة مبرنلكجمخلصمأإرسلؿ مابابلبمبلسيخداـ مبلاسا ممNet supportةهزة ماؼبعىم ييحمم
مةهلزهمبأةهزةمابابلبم.

بيهلمابابلبمكابرةلعمإةهزةمنلىجمابدراسي مكييممربليىهلملى مأاؼبهزملىيهلمذب مإذم:ممCD:مابقرصماؼبدكجم..مرابعلمنم
م.كقتماغبلة م

مابميلبماإلمخلكتلنم مبمًتكينم: م: مابميلبماإلبمًتكينمبيلفَتماغبيز مىنلؾمحلة مأكدييلز ماؼبملفمحبي ثمبنميملف ك
مبيخويصمكملفميماؼبميب م.

 لكتروني :دور المعلم في التعليم اإل
فمدكرهميوبحمأكثرمأمهي مكمأكثرمصعلب م,مفهلمشخصمكبدعمالميعٍتمابغلءمدكرماؼبعىمم,مب مإ اإلبمًتكينابيعىيمممممم

مقيدارمكيعل ملى مربقيقماباللحلتميمابيقدـمكاالسيفلدةمكنمابيقني م.لابعلىي مابيعىيلي مبذكمكفلءةمللبي ميديرم
ميرلم م, مابيمنلبلةيل مابقوللمكن مببلسيفلدة مابوحيح  مابلةه  مطبلبو متلةيو مكهللنمي ماؼبعىم مدكر ميوبح كبمي

مدبلميىيم:أأنوملى ماؼبعىممم(م211,مصمم2112)مسرحلفمكاسيييي م مفميقـل
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منيقلؿماؼبعىلكلتمبشم مثلبتمكيمإذبلهاابوفماػبلص مبومكنمكملفمييممفيومفميعل ملى مربلي مغرؼمأ -
 ذلمبيئ متعىممسبيلزمبلبدينلكي مكتيلحلرمحلؿمابالب م.كاحدمكنماؼبعىممإذلمابالب مإ

 فميالرمفهللنمللىيلنمحلؿمصفلتمابابلبماؼبيعىلُتمكاحييلةلهتمم.أ -
 ليبلرم.لل مكاؼبيبلين مبىليىقُتمبعُتماالفمييبعمكهلراتمتدريتي متأخذماالحييلةلتمكابيلقعلتماؼبينأ -
 يمنلبلةيلمابيعىيممكعماسيلرارمتركيزهملى مابدكرمابيعىيليمابشخويمبوم.فميالرمفهللنمللىيلنمبأ -
 فميعل مبمفلءةمكرشدانمككلةهلنمحلذقلنمبىلحيللمابيعىيليم.أ -

 :لكتروني في تعليم العلوم ليم اإلالتعاستخدام مبررات 
مكابريلضيلتمبلسيخداـمابيعىيممإممممممممم اىقمكنملدةمكربراتمأسلسي منت,مماإلبمًتكينفمفمرةمتاليرمكقرراتمابعىـل
(م,م)مابمنعلفممDownes 2005 )ملنممنقبلنمم(م11ـم,مصمم2144)مكلمأكردهمابراىيمم,مؿبلدمممههلأ,مككنم

م(م:م2111,م
بيىبي ممابيغَتماالةيللليم,مككثرةماؼبىيحقُتميمابيعىيمم,مكزيلدةماباى ملى مابيعىيمم,ي مكتيلث ميماؼبربراتمابداخىم-

 نفيلحمابعلؼبيم. م,مكاالكياىبلتمسلؽمابعل
 نفجلرماؼبعريم,مكابعلؼب مكآثلرىلم,مكتقني ماؼبعىلكلتم.تولالتم,مكاالكتيلث ميمثلرةماالاتمابعلؼبي ماؼبربرمم-
ماببحلثمكابدراسلتم,مم- مكنيلئج م, مابعلؼبي  متلصيلتماؼبنظللتمابًتبلي  مي مكتيلث  م, مكاببحثي  اؼبربراتمابعىلي 

 نًتنتم.تاليرماؼبنلىجملربماإلبعلؼبي ميمكابيجلربما
مكاألنشا ماؼبولحب مؽبذهماحمليليلتم,مكابمي مكاؼبراةعمابيتمحييلةهلمؿبيليلتماؼبنهجماإلم- بمًتكينميمتدريسمابعىـل

 ابالب ملندمابرغب مبلالسيزادةملنمكلضلعمكعُتم.
ماإلكياىبلم-  كتيلث ميماؼبياىبلتماؼبلدي م,مكاببشري م.بمًتكينمتمكنهجمابعىـل
 بمًتكينم.كرانمضركريلنم,مبنجلحماؼبنهجماإلأبمًتكينم,محي ثميعدما ماؼبنهجماإلخم-

 لكتروني في تعليم العلوم  :أىمية ومزايا التعليم اإل
م(:م211صمم-2144ابراىيممكؿبلدم)مأكردىلمبمًتكينمأمهي مكبَتةم,مككزايلمكيعددةميمتدريسمابعىـلبىيعىيمماإلمممم
ماإلم-4 مابيعىم مإالمطرمبمًتكينمىل م, ميمابيدريسمكابيعىم مأيقينل مبأممحلؿمكنماألحلاؿمؿب  مالمحي  مأنو كماؼبعىم

 احمللضرم.
ابيالرمابيمنلبلةيمكهللمظبلمكتالرمالميغٍتملنممبأف(مم421ـم,مصمم2141)مأضبدمآكلؿممكىذامكلمتؤكدملىيو

نتلفمكالمابيقىيدممكالملنماؼبعىمماإلميعىيملنمابميدي ميمابيعىيمم,مفلبيعىيمماإلبمًتكينمبنميملفمبديبلنمابارؽمابيقى
مابفو مابدراسيم.
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م مابشهراين ميؤكد مكلل مم2111) م( ماإلـ ماؼبقرر ماسيخداـ م" مأف مابعلىي ملى  مي ماؼبعىم مدكر مبأف ميعٍت بمًتكينمال
فتهممدكفمابيعىيلي مقدمأنيه م,مكأفمابابلبمقلدركفملى ماالسيغنلءملنماؼبعىمم,مكأصبحلامقلدرينملى مابيعىممبأن

 فمدكرماؼبعىمميمىذامابوددمقدمتغَتم".كتللدةمأكمتلةيومأكمأكمإشراؼمكنوم,مب مإ
ماإلم-2 مبارمابيعىم م, ماغبلسلبماؼبيفلل  مبلسيخداـ م, مابيعىيلي  مربتُتماعبلدة مطرؽمبمًتكينمىل مفيهل مسبلثىو ؽمال

 خرلم.ابيدريسماأل
م.ككيلؿمإذبلىلتماتنلي مابيفمَتماببورمم,مكتنلي مميتللدملى م-4  جيلبي مكبلمتعىممابعىـل
 تولؿمابىغلممبُتمابالب مكاؼبعىمم.رمسهلب م,محي ثميقى مكنمصعلبلتماإلجيع مللىي مابيعىممأكثم-1
 ,مكابًتابطم.ماؼبعرف م,مكابيلركزمحلؿمابالب ابيعلكفمبُتماؼبيعىلُتمكزبايماغبلاةزم,مكاؼبشلرك ميم-1

 لتطوير تدريس العلوم :لكتروني تجارب الدول في التعليم اإل
مكاإلأدخىتمابدمممممم ماغبديث  مابيقني  مككنهلمكؿماؼبيقدك  م, مكبدأتمبعضمابدكؿمابعربي  م. نًتنتميمتدريسمابعىـل

مابيقنيلتم,مخلص ميمظ مابيغَتاتمكابيدفقمابتريعم كورم,مككعظممدكؿماػبىيجمابيفمَتميماالسيفلدةمكنمىذه
ليللدملى مابيقني مضركرةمكىح م,مإلحداثملى مابيعىيمم.مكأصبحماالملتمكاضح بىلعىلكلتمابيتمتركتمانعملس

مكاإلابًتم م, مكابيعىيم مابيقني  مبُت مابابط مبدكر مكاالرتقلء م. مابيعىيلي  مابعلىي  مكنمالب مي مكاسع  مآفلؽ ملى  نفيلح
ماؼبتيجداتمابيتمتعيلدمىذامابنلعمكنمابيعىيمم.

 وربي :تحاد األتجربة اإل
م)ليلدتماؼبفلضيامممممممم ميمينلير ماألكربي  م"2111  مكبلدرة مكابيتمهتدؼمإم( مابغدم" ذلماسيخداـمتوليممتعىيم

مكنماغب مكاإلابيقنيلتمابرقلي  م, مكابلسلئطماؼبيعددة مككنماؼبشركملاس م, مابيعىيمم, مبيحتُتمنللي  للتم,منًتنتم,
مكريبم:ربلدماألكابرباكجماؼبشًتك مبدكؿماال

 بىيعىمملنمبعدم.م Deltaبرنلكجمدبيلم -
 ابيحلبفمبشبملتمابيأبيفمكابيلزيعمابيعىيليملنمبعدمألكركبلم. -
 كشركعمشبم مكدرس مابلسلئطماؼبيعددةماألكركبي م. -
 عىيمملنمبعدملربمابدكؿماألكربي م.شبم مابي -
 كشركعمبرؾبيلتمابيعىيممبىيدري مابعىليم. -

 تجربة كندا :
ماألةنمممممممممم مابدكؿ مكن مكغَتىل محبثتمكندا ملنماالسيفلدة ماإلبي  مابيعىيم مبمًتكينمكن بيتمىيحديلتماباسيجلب 

حي ثمسبث مغرضمىذهماؼبؤستلتمتولالتمكممنلبلةيلماؼبعىلكلتمكاالكاؼبيلثى ميمتتلاةوماؼبؤستلتمابيعىيلي مفيهلم
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بمًتكينم,مابيعىمماإلذلمكولدرمابقلئل مبلبفع م,مكربتُتمابلصلؿمإبمًتكينمابيعىيل ميمربتُتممنلذجمإكدادمابيعىيمماإل
ميىبي مابضغلطمابينلفتي م.ب

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية :
دارةماألكريمي مابيعىيممبدلمصلنعيمابقرارميماإلم(م:متعدمتقني م412ـم,مصمم2144يلردمابراىيممكؿبلدم)مممممممم

مق مست مأىم مكن محي ث م, ماألكريمي مابيعىيم مي مزكبلئاضليل مؼبتللدة م, ماؼبعىلُت مبيدري  مككتللدةمىيلت هم
ذلمتلفَتماببني مابيحيي ماػبلص مبلبعلىي مابيعىيلي مكنمأةهزةمكشبملتمتربطمـبيىفماؼبدارسم,م,مبلإلضلف مإابابلب

مكابربؾبيلتمابيعىيلي مابفعلب م,مكابيتمتعدمكنماؼبنهجمابدراسيم.
يلترميمأبفمطلب مجيىتلفمأكلـمشلشلتمابملكبم411يمأكريملمقدميضمماؼبخيربمابميليلئيماالفًتاضيمأنومكللم

مسبتميماؼبدارسماحملىي  مكل مإذا مأكمخاَتة, مبىغلي  مابلاليلتماؼبيحدةمإلةراءمذبلرب,مقدمتملفمكمىف  م.صبيعمأكبلء
مـم(م.م2141اغبجيىيم)م

 لكتروني :جربة استراليا لتطوير التعليم اإلت
ممممممم مأتعيرب مكن مأكائسًتابيل مي مابدكؿ ماؼبدارسماإلإ  منشلء ماألثَت ملرب ماػبلرةيبمًتكني  حي ثمطبقتممابفضلئي

م,مداخ مكخلرجم,مككفرتمبمًتكني مابعديدمكنماؼبقرراتماإل ابربؾبيلتمابيعىيلي معبليعماؼبقرراتمككنهلمكقرراتمابعىـل
م(م.2111,م241اؼبؤستلتمابيعىيلي م)اؽبلدمم,م

 لتجربة الماليزية :ا
ممكضعتممممممممممممم مكولؼ مي مابببلد مذبع  مشلكى  متقني  مخا  ماػبا مكلبيزيل مؽبذه مكركز م, ماؼبيقدك  ابدكؿ

(Vision2020)  محي ثممتمربطمابفولؿمابدراسي مبلؼبدارسم,مكاعبلكعلتمبعللدمفقرممكنمشبم ماألبيلؼم,
ماؼبعىلكلتمابمبَتةمػبدك مابلسلئطماؼبيعددةمكابفيديلم م,ابراىيممكؿبلدم)مم.اببوري مابتريع م,مكابيتمتتلحمبنق محـز

م.(412ـم,مصمم2144
 لمملكة العربية السعودية :تجربة ا

متلصىتمابيعىيممبلؼبلىم مىلماألخذمبأحدمىداؼمابعلك مبتيلسلتىممكرتمزاتماألفمكنمأإمممممممممم إبيومثمكل
ماب مابعربي  مابًتبي مكابيعىيممبلؼبلىم  تعلدي مبيوليممبرنلكجمابيعىيممابيقني ملى مكتيللمابعلدلم,محي ثمقلكتمكزارة

مكابريلضيلتملى ماإلماؼبقرراتمابدراسي م,بمًتكينمبياليرمتدريسماإل نًتنتم,مكيمييعىممابالب مباريق مككنهلمابعىـل
مذبلىلتماإلجيلبي مكبلمابيعىمم.تنلي ماالكمنلي مابيفمَتماببورمم,متفللىي مشيق مفبيع مكسهى م,متتللدهملى مت
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 لكتروني :العربية السعودية في التعليم اإل جهود وزارة التربية والتعليم في المملكة
بلدرتمكزارةمابًتبي مكابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي مكنذمسنلاتمخبالاتمكيليزةمالسيخداـماغبلسبلتمممممممم

م62صمصمـم,مم2111)ماألؼبعيمقبلزماأللللؿماإلداري مكابينظيلي م ميمكراح مابيعىيممابعلـم,مكيمإكابيقني ماغبديث
مكنهلم:م(م61-
مبمًتكينميمابيعىيممابعلـم:لزاتميمسبي مربقيقمابيعىيمماإلكالنم:ماعبهلدمكاإلقبأ

م:بمًتكينميمابيعىيممابعلـمكنهلإلقبلزاتميمسبي مربقيقمابيعىيمما مكابيعىيممابعديدمكنماعبهلدمكاإلحققتمكزارةمابًتبي
 مكابيقني (م.ىػممتمإفييلحمقتممإم4141يمللـم  ضليميماؼبرحى مابثلنلي مربتمكتل م)قتممابعىـل
 م مللـ مم–م4146كي مكم4142ىػ ماغبلس ماآلرل محوصمكقرر ملدد مإسبتمزيلدة مكاحدة محو  ذلمن

 حويُتميماألسبلعمعبليعمصفلؼماؼبرحى مابثلنلي م.
 مكنمابعلـممانمبنلء مبىحلس ماآلرلممتمتعدي مكنلىجماغبلس ماآلرلمكتابيقهل مابلطني  لى متلصيلتماألسرة

 ىػمبىوفماألكؿمابثلنلمم.م4121/مم4141
 ممتبٍت مابًتبي مكابيعىيممؼبشركعمخلدـماغبركُتمابشريفُتماؼبىكملبداهللمكأبنلئو بىحلس ماآلرلممابابلبكزارة

ملى مرؤي متناىقمكنماسييعلبمتقني ماؼبعىلكلتم تولالتمكتلظيفهلمكاسيخداكهلمكاإل)كطٍت(مكابذمميقـل
 يمابعلىي مابيعىيلي م.ملنمإجيلبي

مىيممابعلـم::متلظيفمابيقني ماغبديث ميمابيعمثلنيلنم
ماالللى ملى  مكابيعىيم مابًتبي  مكنمتمكزارة ملدد متنفيذ مخبلؿ مكن مابعلـ مابيعىيم مي ماغبديث  مبيلظيفمابيقني  ىيللـ

ماؼبشلريعمابيعىيلي مكابًتبلي مكاإلداري ماؼبيليزةمكنهلم:
مكشركعماؼبدارسمابرائدةم.

مكشركعمكراكزمكولدرمابيعىمم.
مبيدائي مكاؼبيلسا مدبدارسمابيعىيممابعلـم.لؿماغبلس ماآلرلميماؼبرحىيُتماإلدخكشركعمإ

مكشركعم)تأىي (مإللدادمخرجييمابثلنلي مابعلك ميمؾبلؿماؼبعىلكلتي م.
يماؼبلىم مكبع منظلـمنلرم,مكبرنلكجمحتنم,مكبرنلكجمفلرسمخَتمأكثى ملى متلظيفمابيقني ماغبديث ميمابيعىيممابعلـم

م.علدي مابعربي مابت
م
م
م
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 : الدراسات السابقة :  ثانياً 
م,مكذبكمهبدؼمماسيعرضممممممممم ماغبلبي  مابفو مأىممابدراسلتمذاتمابعبلق مدبلضلعمابدراس  اببلح ثميمىذا

ماإلابلقلؼملى ماعبه مابيعىيم مابيتمبذبتميمؾبلؿ مكودرانملد ماعبزء ميشم مىذا مكلل ملىيوماملنمىلكمبمًتكينم, ليلد
ؿبلكرم:ماحمللرماألكؿ:ممذلمثبلث ملرضمابدراسلتمابتلبق مكقتل مإكشمى مابدراس مكأسئىيهلم.مكمتاببلح ثميمربديدم

ممىيلتادراسلتم مابيعىيم ماسيخداـ مكأمهي  مابيعاإلبأثر مدراسلتمبمًتكينمي مابثلينم: مكاحمللر م.. بلاقعممىيلتاىيم
شفملنمكعلقلتماسيخداـمابيعىيممبلبمىيلتماكينم..مكاحمللرمابثلب ثم:مدراسلتمبمًتمكدرة ماسيخداـمابيعىيمماإل

مكرتب محت مإبماإل مكقدممتملرضهل مكأدكاتمككنهجمكنيلئجمكبلنمًتكينم. مابزكٍتمكعمتلضيحمأىداؼمكلين  ملدادىل
 كنهلم,ممثمابيعىيقملى متىكمابدراسلتمؾبيلع م.

 لكتروني في التعليم :ىتمت بأثر وأىمية استخدام التعليم اإلاالمحور األول : دراسات 

بمًتكينمبأثرمكأمهي ماسيخداـمابيعىيمماإلمعضمابدراسلتمابيتمؽبلملبلق لسيعراضمبيمىذاماعبزءمبقلـماببلح ثممممممم
 يمابيعىيممكىيمكلبيلرلم:

 :   Strattonم (  2113دراسة ستراتون ) 
ابيعرؼملى مفللىي ماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينمابقلئمملى مابلي ميمتدريسمكلدةمابميليلءممذلإكابيتمىدفتممممممم

(م441ييبم.مكقدمتملنتمابعين مكنم)متبعتمابدراس ماؼبنهجمشبومابيجرما.مكمبابلبمكرحى ماؼبدارسمابعىيلمكنمابيعىيمم
مكلافق مابالب مككابديومخييلرىممكنمابابلبما(ممتمإم41-44ًتاكحمألللرىممبُتم)مكطلبب متمطلببلنم بذينمأحضركا

كطلبب مكلزلُتملى مطبت مفولؿمحييلممك مم(مطلببلنمم411لى ماؼبشلرك ميمابدراس م,مأكل مابدراس مكنهمم)م
كنمكقررممفمك مؾبللل مكنماجملللللتماػبلسمتدرسمثبلثمكحدات,محي ثمإكطلبب ممطلببلنم(مم21)مملى فو م

خيبلرمخيبلرمابقبىيمكاالاالابيقىيدي م.مكاسيخدكتمابدراس مبمًتكينمكثبلثمكحداتمبلبارؽمابميليلءملربماؼبلقعماإل
م.مفيللممتمربىي ماببيلنلتمإحولئيلنمبمًتكينمكلسيى مبينفيذمابدراس م,مكاسيخدـماببلح ثمكلقعمإاببعدممكأدكاتمؽبلم

مى مابلي مكقلرن مكعمابيدريسميمابفولؿجيلبي مابيعىممابقلئممل(م.مكقدمأثبيتمنيلئجمابدراس مإtخيبلرم)ابلسيخداـم
 خيبلرماببعدمم.ممخيبلرمابقبىيمكاالنلثملى مابذكلرميماالابدراسي مابيقىيدي م,مبلإلضلف مإذلمتفلؽماإل

ممممممم م)مدراسة السهليكي مللـ مأةراىل مم4121مابيت مىدفتمإم2111م-ىػ مكابيت م( مأثرمـ مابمشفملن ذل
م مح  مي ماإلبمًتكين مابيعىيم مابدرااسيخداـ مابيحوي  ملى  مابىفظي  مابريلضي  مابثلينماؼبتلئ  مابوف مبابلب سي

ليلدماببلح ثميمدراسيوملى ماؼبنهجمشبومابيجرييبمابذمممتمتابيقوملى ملين مابدراس مابيتمتملنتمكنمااؼبيلسطم.م
مذلإمزيعهمملشلائيلنمخييلرىممبلباريق مابقودي م,مكمتمتلماينماؼبيلسطمبلؼبدين ماؼبنلرةممتمكنمابوفمابثلم(مطلببلنم414)

مبيدريسم م, مإبمًتكني  متعىيلي  مبرؾبي  ماببلح ثمبإلداد مقلـ مأىداؼمابدراس  مكبيحقيق م, مكضلبا  ؾبللليُتمذبريبي 
كلنتمأداةماؼبتلئ مابريلضي مابىفظي مؼبقررمكلدةمابريلضيلتمبىوفمابثلينماؼبيلسطميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م,مكم

ملنم ملبلرة مابريلضيلتمبىوفمابثلينماؼبيلسطميممخيبلرمربويىياابدراس  مكلدة مؼبقرر مابىفظي  يماؼبتلئ مابريلضي 
مابعربي مإاؼبلىم  مدكرمكاضحميمتنلي ماجمللؿم مابتعلدي م.مكقدمتلصىتمابدراس  مابيعىيمماإلبمًتكينمؽبل ذلمأفمطريق 

 اؼبعريملندمكتيليلتمابيذكرمكابفهمم.
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لة مكعىليمذلمربديدمحـم(مكابيتمىدفتمإم2111م-ىػمم4121مىلمللـم)ابيتمأةراممدراسة الغامـــــــديكيممممممم
(م411كتملنتملينيهلمكنم),متبعتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيمابيدائي مبىيعىيمماإلبمًتكينم.مابريلضيلتمبلؼبرحى ماال

مابقلئل ماؼبعىلُت مكن ماالكعىللن مبيدريسمابريلضيلتمبلؼبرحى  مبىبنُتمُت ماؼبدارسماغبملكي  مي مبيدائي  ابالئفمدبدين 
ماألكؿ مابدراسي مابفو  ممخبلؿ مابدراسي مابعلـ مم4121كن معبلعمم4121/ مكأداة مكاسيخدكتماالسيبلن  م, ىػ

ماإلحولئي م) (مSPSSاببيلنلتماببلزك مبئلةلب ملنماسئى مابدراس م,مكاسيخرةتمابنيلئجمبلسيخداـمبرنلكجماغبـز
اؼبئلي م,ماؼبيلسالتماغبتلبي م,مكعلك مأبفلمكركمنبلخم,مبلاسا ماألسلبي ماإلحولئي مابيلبي م:مابيمراراتمكابنت م

مابيبلين مكربىي  مإمكعلك مارتبلطمبَتسلفم, متلصىتمابدراس  مكقد مكعىليمابريلضيلتماألحلدمم)ؼ( ذلمأفمحلة 
ماالب ماؼبعرفيلؼبرحى  مبلػبىفي  ماؼبرتبا  ماإلبمًتكين مبىيعىيم ماغبلس ماآلرلمكاإلبيدائي  مكاسيخداـ ملنو نًتنتمحلةلتم 

 للبي مبلبنتب مبعين مابدراس م.

 : Nellmanم (  2118دراسة نيلمان ) 
ممممممم مابدراس  مؼبلدةمإكىدفت م)اؽبجُت( ماؼبدكج ماإلبمًتكين مابيعىيم مكقررات مأحد متابيق مفللىي  مابيعرؼملى  ذل

كتيعلرم)ماببلركفم(ممسمطبقتمابدراس ملى مكدرس مثلنلي مبإكم.ماألحيلءملى مطبلبماؼبدارسمابعىيلمكنمابيعىيمم
تبعتمابدراس ماؼبنهجمشبومابيجرييبم.متملنتملين مابدراس مكنماكقدمتلةدميماؼبنلطقماغبضري مةنلبمكلبيفلرنيلم.م

خييلرىممكنماباىب مابذينمامتمطلبب م(مم41نلثم)مكاإلملنمطلبب(مم21)ممابذكلرمبىغملددكطلبب محي ثمم(مطلببلنمم62)م
لى ماؼبشلرك ميمابدراس مكمابنللذجماػبلصمدبلافق مأكبيلءماألكلرم,محي ثماػبلصمبلبالب مأحضركاممنلذجماؼبلافق م

خيبلرماببعدممكابيتمخيبلرمابقبىيمكاالبلراث م.مكقدماسيخدكتمابدراس ماالكضعلاميمؾبللل مكاحدةم,مدرسلامكحدةما
م مبنلءىل مإخيامكنمبنكمت متلصىتمابدراس  مكقد م. مابلحدة متابيقمكقذلمبلر ماإلبمًتكينماؼبدكجمفللىي  رراتمابيعىيم

 )اؽبجُت(مؼبلدةماألحيلءملى مطبلبمكرحى ماؼبدارسمابعىيلم.

ذلمابيعرؼملى مفللىي متابيقم:مكابيتمىدفتمإممWesolowskiـم(مم2111)ممودراسة ويسولوسكي      
مكقررم ماإلأحد مابيعىم ماؼبشمبلتمات مح  ملى  مابقلئم مابيعىم مكهلرات مصق  متيتَت مي ماألحيلء مؼبعلك  ممممممممبمًتكين

نمشبلني مفولؿمتقىيدي مشبومابيجرييبم,مكتملنتملين مابدراس مكمهجتمابدراس ملى ماؼبنليلدا(م,مكقدممPBL)م
كنممبمًتكني ملددانمابفولؿماإلنتم,مكقدمضلتمنًتمبلإلضلف مإذلمشبلني مفولؿمإبمًتكني مأقيلتمؽبممدكرةملى ماإل

م مي مإاؼبتجىُت مككلنلا مديبلكير مكالي  مكن مقللدةمابدكرة مأفراد مأك مبعيدة مكقلطعلت مي ماؼبلةلدين مابعلكىُت مكن كل
خيبلرماخيبلرمنوفيمكمالتمري مقريب مكبمنهمميغلدركفماؼبقلطع مبفًتاتمطليى م,مككلنتمأدكاتمابدراس ملبلرةملنم

مكم م, مبيناهنلئي ماببلح ث مدبسيعلف مابدراس  مإفيذ مبلقع مصللو مابمًتكين مابلب ماالبمًتكني  مؿبلضراتمبفولؿ يقدـ
,مكقدمنفذتمابدكرةميمشبلني مأسلبيعمكىيمابفو مابويفيممبمًتكينفًتاضي مككذبكمـبيربمإبلبفولؿماال كتيعينلمنم
بمًتكينمؼبعلك ماألحيلءميمتيتَتماإلـم(مككلفمكنمأىممنيلئجمابدراس مفللىي متابيقمكقررمابيعىممم2112بىعلـم)م

 (م.مPBLصق مكهلراتمابيعىممابقلئمملى مح ماؼبشمبلتم)م

ممدراسة البركات والنصركيمممممم م) م2111ابيتمأةريتمللـ متعىيلي مم مكلدة مكابيتمىدفتمإذلمتقويمأثر م( ـ
م مي مللامؿبلسب  مكأداء م, مابعىلي  مابوفلؼماالكيتلبماؼبفلىيم متبلكيذ مبدل مابعىم مبيدىيلت م. مابدنيل تبعتماائي 
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مابيجرييبم,مكقدمتملفمؾبيلعمابدراس ماؼبنهجمشبو بيدائيميماؼبدارسم مكنمصبيعمتبلكيذمابوفمابثلب ثماالابدراس 
(م4114ـم,مكاببلبغملددىمم)مم2111/مم2111اغبملكي مابيلبع مؼبناق مابعُتمابيعىيلي مبىفو مابدراسيمابثلينم

(م21(مكدرس مبئلنلثم.مأكلملين مابدراس مفيملنتمكنم)41(مكدرس مبىذكلرمك)21كتىليذةمكلزلُتملى م)متىليذانم
ُتمبىذكلرمثنيكدارسمكناق مابعُتمابيعىيلي م,مإمكتىليذةمكلزلُتملى مأربعمشع مصفي ميمكدرسيُتمكنممانمتىليذ

تملنتمكعماببلحثُتم.مماؼبدارسفمكديرممخييلرمىذهمابعين مبلباريق مابقودي مبتب متعلكماكأخريُتمبئلنلثم,مكمتم
م ماكنمأدكاتمابدراس  ميقيسمأحدمهل مكهلراتمللىيلتمامخيبلرينم؛ مكيقيسمابثلينمأداء م, مابعىلي  كيتلبماؼبفلىيم

.مكأظهرتمنيلئجمربىي ماببيلنلتمأفمكلسيى مبينفيذمابدراس مإلدادماؼبلدةمابيعىيلي ماحمللسب ممبملفقلـماببلحثابعىمم.مكم
ىيلتمابعىممبدلمكيتلبماؼبفلىيممابعىلي مكأداءمللاميممبيعىيلي ماحمللسب مكلفمفللبلنمكنمخبلؿماؼبلدةمامتدريسمابعىـل

 بيدائي مابدنيلم.تبلكيذمابوفلؼماال

بمًتكني مأثرمابيدريسمبلسيخداـمابفولؿماإلمذلمتعرؼـم(مىدفتمإم2111للـم)ممالغريبيأةراىلممدراسةكيمممممم
م متفللىي م) مابثبلث مم–بلبولر مم–تعلكين م( ماالتملكىي ماػبلكس مابوف متبلكيذ مربوي  مكلدةملى  مي بيدائي

م مكقد ماابريلضيلتم, م) ملدد مابدراس  مكمشىتملين  مابيجرييبم, ماؼبنهجمشبو متىليذم22تبعتمابدراس  مثبلث ممانم( كن
مابدراس ميمم,مكسبثىتمبم مكدرس فًتاضي ماالكنمابفولؿمملنمنللبيدائي مـبيىف مدبدين مابالئفمبيلفرماكدارسم أداة

(مكربىي مابيبلينمم SPSSحولئيم)مي م,مكاسيخدـماببلح ثمابربنلكجماإلخيبلرمربويىيمبقيلسماؼبتيليلتماؼبعرفا
م م) ممANOVAاألحلدم مإ( مابدراس  متلصىت مفل, ماإلذل مابفولؿ مبلسيخداـ مابيدريس مبلبولرملىي  بمًتكني 

مبيدائيميمكلدةمابريلضيلتم.ابوفماػبلكسماالملى مربوي متبلكيذتملكىيم(مم–تعلكينمم–ابثبلثم)متفللىيم
ممممممم م) مأةرلمم2111كيمللـ ماإلذلمابىدفتمإمعنبر دراسة( مابيعىيم ماسيخداـ مأثر بمًتكينملى ميعرؼملى 

بيدائيمجبدةم,مكاسيخدكتمابدراس مابوفمابرابعماالبدلملين مكنمطبلبمابيحوي مابدراسيميمكلدةمابريلضيلتم
مؾبيلع متملف مكقد مبُتمؾبللليُتم, ماؼبقلرن  ملى  مابقلئم ماؼبقلرف مابتبيب مكنمطبلبمابوفمابرابعمماؼبنهج ابدراس 

ماال م) مكن مابدراس  مكتملنتملين  م, مةدة مدبحلفظ  مطم61بيدائي مملنملبب( مجبدة مابركاد مطبلبمكدارس مخيَتكااكن
.مكسبثىتمأداةمملنم(مطلببم41ذلمؾبللليُتمذبريبي مكضلبا مربيللمك مؾبللل ملى م)مئي ممتمتقتيلهممإبلباريق مابعشلا

مالا مربريري  مأسئى  ممنلذج مي مابيجلنسمالبدراس  ممخييلرخيبلر ماؼبيملفئ  ماببلح ثم,مابعين  مإلداد مابابلبمكن كن
كبرافلتماؼبيلسالتماغبتلبي مكاالمنهلمحتلبحولئي مكيم.مكقدماسيخدكتمابدراس مأسلبي مإخيبلرمابيحويىكاال

م مكإةراء م, مااؼبعيلري  مابيبلين مربىي  مكإةراء م, متم( م) مخيبلر مإاألحلدم مابدراس  متلصىت مكقد مابيدريسممذل. أف
مبمًتكينميزيدمكنمكعدؿمابيحوي مابدراسيمبدلمابابلبم.بلسيخداـمابيعىيمماإل

ممدراسةكيمممممم مموفاء عقلقلكتمهبل مىدفتمإم2111) م م( مابيعىمماإلمذلـ ماسيخداـ مأثر بمًتكينميماسيقولء
مكنمصبيعم مابدراس  مكتملفمؾبيلع م. مابقدسماؼبفيلح  ملى مابيحوي مابدراسيمبدلمدارسيمةلكع  تدريسمابعىـل

خيَتتما م(م,مكمم2111م–م2111علـمابدراسيم)مدارسيمةلكع مابقدسماؼبفيلح ماؼبتجىُتميمابفو مابثلينمكنماب
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خيَتكامبلباريق مابعشلائي ماببتيا ميما مكدارس مم(مدارسلنمم44اجملللل مابضلبا مكنم)ممابعين مباريقيُتمحي ثمتملنت
ممتملنتحُتم م) مكن مابيجريبي  مم41اجملللل  محي ثممدارسلنم( مابقودي  مبلباريق  مدارسُتماكدارس  خيلرتماببلحث 

مخرباتمب مديهم ماغبلسلبمكاإلي مكشاسيخداـ مابلصفي ماؼبنهج مابدراس  ماسيخدكت مكقد م,منًتنتم, مابيجرييب بو
كبعدمبينفيذمابدراس م,ممبمًتكينبلؼبقررماإلم اببلحثمتسيعلناكممؽبلم,مكأداةخيبلرمابيحويىيمماالكاسيخدكتمابدراس م

بمًتكينم,مكذبكملنمطريقمبىيعرؼملى مأثرمتابيقمابيعىمماإلمحولئيكنمصبعماببيلنلتم,ممتمابيحىي ماإلنيهلءماال
مابيجريبي مككيلسطماألداءم ماببعدممألفرادماجملللل  ماؼبقلرن مبُتمكيلسطماألداء م,مكأسفرتمألفراد مابضلبا  اجملللل 

ملى مابيحوي مابدراسيمبدلمدارسيمةلكع مفللىي ماسيخداـمابيعىمماإلمابدراس ملنم: بمًتكينميمتدريسمابعىـل
 خيبلرمابيحويىيم,مبولحلماجملللل مابيجريبي م.شا م,مكاالؼبفيلح مميمك مكنماألنابقدسما
ـمأسىلبمابيعىممـم(مىدفتمإذلمتعرؼمكدلمفللىي مابيدريسمبلسيخدام2141)ممالهاللأةراىلممدراسةكيمممممم
ملى مربوي ماؼبفلىيممابريلضي ماؼبعلصرةمككهلراتمابيفمَتمابنلقدمبدل(ماإلنًتنتم)مبمًتكينملربمابشبم مابعلؼبي ماإل

هلميمتدريسماؼبقررمبلعبلكع .ملين مكنمطىب مكىي مابًتبي مةلكع مابمليتم,مكقلرن مبلباريق مابيقىيدي ماؼبعيلدماسيخداك
متملنتكإ مابيجرييبم. مابدراس مكنم)مليلدتمابدراس ملى ماؼبنهجمابيجرييبمذكمابيوليممشبو (مطلبب ممتم11لين 
مبمىي مابًتبي ميمأحدمبراكجمإلدادماؼبعىممابثبلث م)برنلكجمإلدادم:منيقلئهنمبلباريق مابعشلائي مكنماباىب ماؼبىيحقُتا

ممكعىل  ماالم–ريلضماألطفلؿ ماؼبرحى  مكعىم مكابثلنلي م–بيدائي  ماؼبيلسا  ماؼبرحى  مإذلممكعىم مابعين  متقتيم مكمت .)
ي م,مكابثلني مذبريبي م(مطلبب م,مكتدرسماؼبفلىيممابريلضي مبلباريق مابيقىيد11ؾبللليُتم,ماألكذلمضلبا مكتملنتمكنم)

بمًتكينم.مخضعمصبيعمداـمبرنلكجميعيلدملى مابيعىيمماإلبلسيخاؼبفلىيممابريلضي م(مطلبب مكتدرسم16كتملنتمكنم)
بنلقدميمقيلسُتمأحدمهلمخيبلرينماألكؿمخييصمبلؼبفلىيممابريلضي م,مكابثلينمخييصمبلبيفمَتماابدراس مالمأفرادملين 
مبعدمأفمقبىيمكاآل مبعدمم؛ مقب مابيابيقخر مكثبلهتلل ماببلح ثملددممتمابيأكدمكنمصدقهلل ماسيخدـ مكلل كنممانم.

بيدريسمبلسيخداـماألسلبي ماإلحولئي م,محي ثممتماسيخداـمنتب مابمت ماؼبعدؿمبببلؾمؼبعرف مكدلمفللىي مأثرما
ماإل مابيعىم مأسىلب مابعلؼبي  مابشبم  ملرب مبمًتكين ماإلنًتنتم) م( مابريلضي  ماؼبفلىيم مربوي  مككهلراتملى  اؼبعلصرة

ميمإكتلبم) مابمفلءة مكأسىلبمنتب  م, مابدراس  ملين  مبدلمأفراد مابنلقد ملين م11-%21ابيفمَت مكنمطىب  )%
سيخراجمدالب مابفركؽمبُتمخيبلرم)ت(مإلالصرةمككهلراتمابيفمَتمابنلقدم,مكمابدراس مكهلراتماؼبفلىيممابريلضي ماؼبع

مخيبلرينم.مكاسيخدكتمابدراس ملدةمأدكاتم: ميمك مكنماالابيجريبي مكابضلبامكيلسالتمدرةلتماجملللليُت
 (م.4114خيبلرمابيفمَتمابنلقدم؛مكىلمكنمإلدادم)لبدابتبلـمكسىيللفم,مام-مأكالنم
 خيبلرمربويىيميمكقررماؼبفلىيممابريلضي ماؼبعلصرةم)مكىلمكنمإلدادماببلح ثم(م.ام-مثلنيلنم
ملىيممم.ابربنلكجمابيعىيليميمتدريسمكقررماؼبفم-مثلبثلنم
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يمإكتلبمطىب مكىي مابًتبي ممتربليلنممبمًتكينمذكمكتيللمكفلءةمكقبلالنمكتلصىتمابدراس مإذلمأفمأسىلبمابيعىمماإل
مبعضمكفلىيممابريلضيلتمكمبعضمكهلراتمابيفمَتمابنلقد.

,مبيدريسمابعىـلبيعىيمماؼبدكجمذلمابيعرؼملى مأمهي متفعي مامىدفتمإـم(مكابيتم2144)ممدراسة أبو زيدكيمممممممم
ملباكم مابدراس  مككلنتمأداة ملى ماؼبنهجمابلصفيم, ملنماسيبلن مصل مليلدتمابدراس  ماببلح ثمتلرة كنممتملنلهل

سلفمكنمكعىليماؼبدارسماغبملكي مابرظبي مابذينميدر مملنم(مكعىلم11ةزأينمرئيتيُتم,مكتملنتملين مابدراس مكنم)م
ماألرض مأكملىـل مأكماألحيلء مابميليلء مأك م,ممابفيزيلء مابيعىيلي مصبيعهممكنمابذكلر جبليعماؼبراح ميمكناق مةدة

مسكتلصىتمابدراس مإ يمحلؿمملاءنمذلمأفمابيعىيمماؼبدكجميتهمميمابيخىصمكنماؼبشمبلتمابيتمتلاةومكعىممابعىـل
مذلمابيعىممابيقىيدممكذبكمبلبدكجمبينهللم.ذلمابيعىمماإلبمًتكينمأكمابىجلءمإإابىجلءم
مقلكتمممممم ممالزعبيشيخة كلل مىدفتمإم2144) مبدراس  م( مبرنلكجمتعىيليمبلسيخداـمـ ذلمابيعرؼملى مأثر

ما مؼبلدة مابدراسي مابيحوي  مي مابيفللىي  م,مابتبلرة مابمليت مبدكب  مابوفماػبلكسماإلبيدائي متبلكيذ مبدل بعىـل
مابدراس ماالليلدتمابدراس ملى ماؼبنهجمابيجرييبماغبقيقيمكللمكصفيوماكم خيبلرمابيحويىيماببلحث م,مككلنتمأداة

م م) مسؤاالنمم21كابذممحييلمملى  مكنمكلضلليلنمم( مابدراس  مكتملنتملين  مكتىليذاتمابوفماػبلكسمم, تبلكيذ
مكنمكناق اابيعىيممابعلـمبدكب مابمليتممتممبيدائيميمكدارساال خييلرماكبلرؾمابمبَتمابيعىيلي محي ثممتممخييلرىل

مابعييقيمكدرسيُتملشلائيلنم مبدري  م: مممهل مابشلفعيمبىبنُتمحي ثمتملنتمابعين مكنم) متىليذم11بىبنلتمكاإلكلـ مانم(
ملشلائيلنم مكلزلُتملى مأربعمؾبللللتممتمربديدىل بلاقعمؾبللل مذبريبي مكؾبللل مضلبا ميمك مكدرس ممكتىليذة

مكقدم م, مابعنقلدي  مابعشلائي  مابنلعمكنمابعينلتمىلمنلعمابعين  مإذلمفللىي كىذا نلكجمابيعىيليمابربممتلصىتمابدراس 
مبدلمتبلكيذمابوفماػبلكسماالابذمميتيخدـمابتبلرةمابيفللىي ميمابيحوي مابدراسيمؼبلدةما  بيدائيم.بعىـل

مأةرلممممممم ممالغليظ ومصلحكلل م(مدراس مىدفتمإم2144) مابيعىيممذلمابيعرؼملى مـ أثرمتابيقماسًتاتيجي 
بمًتكينميمتدريسمابريلضيلتملى مرفعمابيحوي مابدراسيميمةلكع مابقدسماؼبفيلح ميمكناق مغزةمابيعىيلي ماإل

ـم(م,ماسيخدكتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيم,مكاسيخدكتماالسيبلن ممم2144م–م2141بىعلـمابدراسيم)م
ممكقرراتمريلضيلتمكابذينمسلؼمتعلممكأداةمؽبلم,مكقدمتملفمؾبيلعمابدراس مكنمصبيعمابدراسُتمابذينميلةدمؽب

ذلم,مكقدمتلصىتمابدراس مإم,ممكتملنتمابعين مكنماجمليلعمكلكبلنمملنم(مطلببم411بىغملددىمم)ممكقدلىيهممابنيلئجم
مابيعى مابدارسُتمميمتدريسمابريلضيلتم,مكمتلصىتمإذلمأفمابيعىيمماإلبمًتكينميؤدممإبمًتكينيمماإلأمهي  مممممممممذلمتلةو

ماإلم) مابيعىيم ماإلجيليبمكبل مابيلةو م( مابيجريبي  مكتفلاجملللل  مابلاضحميمكشلركيهم ماألثر مبو مكلف لىهممبمًتكينمفبل
ةملكراليمبمًتكينمكقلرن مبلبارؽمابيدريتي مابيقىيدي ماألخرلم.مكللمتلصىتمابدراس مإذلمفللىي مابيعىيمماإلابوفي

 بفركؽمابفردي مبُتمابدارسُتم.ا
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مأةرتمممممم ممآمال أحمدكلل مىدفتمإم2144) مدراس  م( ماؼبدكجميـ مابيعىم ماسيخداـ مأثر مذلمابمشفملن
مكاال مابيحوي  ملى  مبدلمطبلتدريسمابميليلء مابيعىم مأثر مكبقلء مكبله ماسيخدكتمذبله مكقد م, مابثلنلي  بماؼبرحى 

م–لدادماببلحث م(مكنمإكىيم:مكلقعمتعىيليملربماإلنًتنتم)مبينفيذمدراسيهلممابلسلئ ماؼبتللدةمابعديدمكنماببلحث 
مكلنتمأدكاتمابدراس م:بىيعىمماؼبدكجممدبي ماؼبعىممكفقلنمم–دبي مبىالب ميماؼبلقعم مفيلل خيبلرمربويىيملندمام,

مكنمإكتيلي مكابفهممكابيابيقم) ماببلحثلتمابيذكر م(ملداد مكنمكقيلسماالم–  مابيعىمماإلبمًتكينماؼبدكجم) مكبل ذبله
خيَتتمبلباريق ما مابيتماس ملى ماؼبنهجمشبومابيجرييبم,مكقدمتملنتملين مابدراس مليلدتمابدرما,مكقدملدادماببلحث (إ

م مبنلتمكطومحتُتمابثلنلي مابعشلائي  مابثلنلي  كنمفوىُتمكنمفولؿمابوفماألكؿمابثلنلممكنمكدرسيتمابيجريبي 
مأسلاف مإماؼبشًتك ميمؿبلفظ  مكقدمتلصىتمابدراس  مابيعىمماؼبدكجمي, ماسيخداـ ملى متدمذلمفللىي  ريسمابميليلء

مذبلهمكبلهمكبقلءمأثرمابيعىممبدلمطبلبماؼبرحى مابثلنلي م.ابيحوي مكاال
مممممم م) مأةرلمم2144كيمللـ م( معسيريـ مابيعىمماإلمذلىدفتمإمدراسةم بمًتكينملى مابيعرؼملى مأثرمذبرب 

يمتبعماببلح ثماؼبنهجمابلصفاذبلىلهتممكبلهم.ماكؿمبلؼبدارسمابثلنلي مابتعلدي مكمابيحوي مابدراسيمبابلبمابوفماأل
بمًتكني مؼبلدةماألحيلءمبلبوفماألكؿمابثلنلممبلؼبدارسمابثلنلي ميمابتعلدي م.ممابيحىيىيمبلصفمكربىي مابمي ماإل

م ماؼبنهج ماسيخداـ ممت مكلل ماإلشبو مابيعىم مأثر مؼبعرف  مطبلبمابيجرييب بمًتكينمجملللليُتمكيملفئيُتمبقيلسمربوي 
ماببلح ثمكقيلسمنلمم.مكذبابوفماألكؿمابثل مبغرضمابيعرؼملى ماكماسيخدـ همطبلبماجملللليُتمكبلمذبلاذبله

ماإل مبمًتكينابيعىم ماال. م: ماسيخدكت مابدراس  مفإف مابيحوكبلبيلرل ماالخيبلر مككقيلس م, معبلعميىي مكأدكات ذبله
م4144ىعلـمابيعىيلي مبكقدمسبث مؾبيلعمابدراس ميمطبلبمابوفماألكؿمبلؼبدارسمابثلنلي مدبناق مةدةماببيلنلتم.م

ديثىلفمملنم(مطلببم21كنهمم)مم(مطلببلنم12كنم)متتملنقودي مخييلرملين ماببح ثمباريق ماـم.محي ثممتمم2144م-ىػم
مابيعى م) مابيجريبي  ماإلياجملللل  مم م) مك مطلببم21بمًتكينم( مابيعىملنم( م) مابضلبا  ماجملللل  ميديثىلف مكمتممابيقىيدمم )

مإ مابيعىمذلابيلص  متابيق ماإلفللىي  مبم مكقلرن  ماألحيلء مابدراسيميمكلدة مابيحوي  مبمًتكينملى  ابارؽملسيخداـ
 ابيقىيدي م.م

ذلمابمشفملنمفللىي مـم(مكابيتمىدفتمإم2144ةريتمللـم)مابيتمأمدراسة نشوان و رانية عبدالمنعمكيممممممم
مابيفمَت مكن مك  ملى  مابعىـل مي مؿبلسب  مكاالكحدة مابدراسي مكابيحوي  ماحمللس مماإلبدالي مابيعىيم ذبلىلتمكبل

تبعتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيم.مكتملنتملين مىذهمابدراس ماكيذمابوفماػبلكسماألسلسيمبغزةم.مبيبل
مابدراسيم مبىعلـ مابشلطئمبغزة مابوفماػبلكسمدبدرس  مكمم2144-2141كنمصفُتمكنمطىب  م, خيَتتملين ما مـ

مبم)اجملللليُتمابضلبا مكابيجريبي مابدراس  مبىوفم( اريق ملشلائي مكنمخبلؿمإةراءمقرل ملى مابشع مابدراسي 
ل مضلبا مكاألخرلمؾبللل مكلجللممملنمخييلرمشعبيُتمكربديدمإحدامهلملشلائيااألسلسيمدبدرس مابشلطئمكماػبلكسم
م)ذبريبي  مككلفملددىم مابيجريبي  ماجملللل  مبم( مابوفماػبلكسماألسلسيم) مككث مطىب  مطىب م11. مك م. مطلبب  )
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كقدمتملنتمأدكاتمابدراس مكنمطلبب م.مم(11اػبلكسماألسلسيم)مدم(ماجملللل مابضلبا مككلفملددىمم)ابوفم
اسيخدكتمابدراس مذبلىلتمكبلمابيعىيمماحمللس م(مممكميبلرمابيفمَتماإلبداليمككقيلسماالخاخيبلرمابيحويىيمكماال)

مبىوفماػبلكسماألسلسيمكىيمكحدةم)مابيد .ممبينفيذىلمكلسيى مماكممبلبنبلتلتم(ابلحدةمابثلني مكنمكيلبمابعىـل
مإ مابدراس  مابيفمَتكتلصىت مكن مك  ملى  مابعىـل مي ماحمللسب  مابلحدة مفللىي  مابدراسيمذل مكابيحوي  ماإلبدالي

مذبلىلتمكبلمابيعىيمماحمللس مبيبلكيذمابوفماػبلكسم.كاال
 : Ghoshم (  2111دراسة غوش ) 

فللىيػػ ماسػػيخداـمكقػػرراتمابيعىػػيمماإلبمػػًتكينمابقلئلػػ ملىػػ مابليػػ ميمذلمابيعػػرؼملىػػ مىػػدفتمىػػذهمابدراسػػ مإممممم
م,م قلكتمحي ثمليلدتمابدراس ملى ماؼبنهجمابلصفيماتنلي مدافعي م,مكخرباتمطبلبمكىيلتماجمليلعميمتعىممابعىـل

لىػػ ماؼبػػنهجمابملػػيمبىيعػرؼملىػػ مخوػػلئصماباػػبلبمكدراسػػ ماؼبيغػػَتاتمابػػيتمتػػؤثرممانمليلػػلدالصػػفمابظػػلىرةمبابدراسػ م
(م42كقدمتملنتملين مابدراس مكػنم)ملى مأداءمابابلبمككذبكماؼبنهجمابنلليمبفهممخولئصمابابلبمكخرباهتمم,

بشػػػري ماثػػػ مابنًتنػػػتممشىػػػتمابفىػػػكمكلىػػػمماألحيػػػلءمكلىػػػممابلرمبماؼبتػػػجىُتميمطبػػػسمدكراتملىػػػ ماإلكػػػنماباػػػبلملنمطلببػػػ
ثنيُتمكنمكىيلتماجمليلعمكىيماؼبلةػلدةمبلاليػ مابينػلممككلبػلرادكم,مإخيَتكامبلباريق مابعشلائي مكنما مكابيغذي مكابميليلءم

ذلمأفماسػػػيخداـمكقػػػرراتمإلفمكػػػأدكاتمؽبػػػلم,مكتلصػػػىتمابدراسػػػ مكاسػػػيخدكتمابدراسػػػ ماؼبقػػػلببلتماؼبيعلقػػػ مكاالسػػػيبي
جيػػليبميمتنليػػ مدافعيػػ م,مكخػػرباتمطػػبلبمكىيػػلتماجمليلػػعميمتعىػػممإدكرمم مؽبػػلابيعىػػيمماإلبمػػًتكينمابقلئلػػ ملىػػ مابليػػ

م.  ابعىـل
ممدراسة الجحدليكيمممممم م) مللـ مم4144ابيتمأةراىل مأثرماسيخداـمم2142م-ىػ م(مكابيتمىدفتمإذلمكعرف  ـ
ليلدماببلح ثماتمبدلمطبلبماألكؿماؼبيلسطم.مكقدمذبلهمكبلمابريلضيلاؼبدكجملى مابيحوي مابدراسيمكاالمابيعىم

طبلبمابوفمكنمملنم(مطلببم61لى ماؼبنهجمابيجرييبمبلبيوليممشبومابيجرييبمكطبقتمابدراس ملى ملين مبىغتم)م
بنملقي ماؼبيلسا مدبحلفظ مةدةم,ممتمتقتيلهممإذلمؾبللليُتمكيتلكييُتم:مإحدامهلمذبريبي مااألكؿماؼبيلسطمدبدرس م

م( م"اؼبضىعلت" ماؽبندس  م) ماؼبقررة مبرنلكجمتعىيليمكدكجمقلـممدرستمابلحدة ماؼبدكجمكنمخبلؿ مابيعىم لنمطريق
مابثلينم مابدراسي مابفو  مخبلؿ ماؼبعيلدة مبلباريق  مابلحدة منفس مدرست مضلبا  مكاألخرل مبإلداده اببلح ث

ابيذكرممخيبلرمربويىيمكنمإلدادماببلح ثممش ماؼبتيليُتماألكبيُتم)ىػمكطبقملى ملين مابدراس مإم4144/4142
مبؤلىداؼماؼبعكابفهمم(محت متون كقننميلضيلتماؼبدرسي م)ذبلهمكبلمابرمرفي مإضلف مإذلمكقيلسماؼبقلشيمببليفمبىـل

خيبلرمفركضمابدراس مكالملنمكمبعديملنمذبلهمقبىيخيبلرمابيحويىيمككقيلسمااليئ مابتعلدي م(مكقدمطبقمك مكنمااللى مابب
ابفركؽ.مكقدمتلصىتمابدراس مإذلم(مؼبعرف مدالب مىذهمANCOVAاسيخدـماببلح ثمربىي مابيبلينماؼبولح م)

مذبلهمكبلمابريلضيلتمبدلمطبلبماألكؿماؼبيلسطم.اؼبدكجملى مابيحوي مابدراسيمكاالمفللىي ماسيخداـمابيعىم
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 : McInerneyم (  2112دراسة مكلنيرني ) 
ابيعىػػػيممفللىيػػػ ماالسػػػًتاتيجيلتمابيدريتػػػي ماؼبتػػػيخدك ميمكقػػػرراتمذلمابيعػػػرؼملىػػػ مىػػػدفتمىػػػذهمابدراسػػػ مإممممممم

رتقلءمدبتػيليلتمتعىػمماباػبلبم,مكأداءمابيجػلربماؼبعلىيػ مرحى مابثلنلي مكنمابيعىيمميماالاإلبمًتكينمؼبلدةمابميليلءمبلؼب
ليلػدتمابدراسػ ملىػ ماؼبػنهجمشػبومابيجػرييبم,مكقػدمتملنػتملينػ مارك مابنشا ميمتعىػممابميليػلءم.مكماؼباىلب م,مكاؼبشل
ملنم(مطلببػػم21ـم(مك)مم2144-م2141كػنمدفعػػ م)مملنم(مطلببػػم44ميليػلءمكػػنهمم)ملنميماب(مطلببػػم414ابدراسػ مكػػنم)م
خيػػَتكامكػػنمكػػدارسمحملكيػػ متيبػػعمبتػػبع مكقلطعػػلتمتقػػعمكسػػطمكةنػػلبمكاليػػ مما مـم(مم2142م–م2144كػػنمدفعػػ م)

بمأشػػرط مفيػػديلمتعىيليػػػ منًتنػػتم,محبيػػ ثميقػػدـمبىاػػبلركسمكيزاكنػػ مكغػػَتمكيزاكنػػ ملىػػ ماإلكلبيفلرنيػػلم,متقػػدـمؽبػػممد
أدكاتمابدراسػػ ممنًتنػػتميػػيممكػػنمخبلؽبػػلمكنلقشػػلتمتعىيليػػ م,ميمحػػُتمكلنػػتاإلمذلمبقػػلءاتمأسػػبللي ملىػػ إبلإلضػػلف م

ذلمأفماالسػػػًتاتيجيلتمابيدريتػػػي مإيبػػػلراتمابلحػػػدةم,مكتلصػػػىتمابدراسػػػ مخاخيبػػػلراتماألسػػػبللي مكمىػػػيماؼبقػػػلببلتمكاال
رتقػلءمدبتػيليلتمتعىػممءمبلؼبرحىػ مابثلنليػ مكفيػدةميماالإلبمًتكينمؼبػلدةمابميليػلكقرراتمابيعىيمماتدريسماؼبتيخدك ميم

مابابلبم,مكأداءمابيجلربماؼبعلىي ماؼباىلب م,مكاؼبشلرك مابنشا ميمتعىممابميليلءم.
 : Wendtم (  2113دراسة ويندت ) 

ميمتنليػ مكهػلراتمابينػلرماإلبمًتكينمابيعػلكينفللىي ماسيخداـمأدكاتمابيعىيممذلمابيعرؼملى مىدفتمابدراس مإممممممم
م,مكقػػػدمم,مكاغبػػػسماجمليلعػػػيمأثنػػػلءمتعىػػػممطػػػبلبمكرحىػػػ ماؼبػػػدارسماؼبيلسػػػا ابعىلػػػي ليلػػػدتماكػػػنمابيعىػػػيممؼبػػػلدةمابعىػػػـل

ابدراس ملى ماؼبنهجمشبومابيجرييبمحي ثمأنومكلفمىنلؾمؾبللل مذبريبيػ مكأخػرلمضػلبا م,متملنػتملينػ مابدراسػ مكػنم
كلرممتم(مكػػػنمابػػػذمم46نػػػلثمكم)م(مكػػػنماإلم11كػػػنهمم)مكػػػنمطػػػبلبمابوػػػفمابثػػػلكنماؼبيلسػػػطمكطلببػػػ مملنم(مطلببػػػم11)م
يػػ مفرةينيػػلمكذبػػكمبتػػهلب مخييػػلرىممبلباريقػػ مابقوػػدي مكػػنمطػػبلبمابوػػفمابثػػلكنمبلؼبػػدارسماؼبيلسػػا ميمكسػػطمكالا

سػػلبيعمكػػنمابعػػلـم)م(مأم1سػػيعدادماؼبدرسػػ مبىلشػػلرك ميمابدراسػػ م,مكةػػرتمابدراسػػ مخػػبلؿم)ماذلماببلحػػ ثمكمإكصػػلؽبمم
خيبػػػلرمقبىػػػيمامبىلجلػػػلليُتكيتػػػلكييُتمللػػػ ممؾبلػػػلليُتمذلإملنملشػػػلائيابعينػػػ ممكزلػػػت,محيػػػ ثمـم(م2144م-2142

نًتنػػتمكأخػػرلمضػػلبا متتػػيخدـمتتػػيخدـمابيعىػػيممابيعػػلكينملػػربماإلمؾبلللػػ مذبريبيػػ مبىيأكػػدمكػػنمذبػػلنسمكػػ مكنهلػػل
خيبػلرماببعػدممكػأدكاتمخيبلرمابقبىيمكاالابيقىيدمم,مكاسيخدكتمابدراس ماالمبلةوميمابفو ملنمابيعىيممابيعلكينمكةه

ذلمفللىيػػػ مإ,مكتلصػػػىتمابدراسػػػ ممMANOVAؽبػػػلم.مكمتمربىيػػػ ماببيلنػػػلتملػػػنمطريػػػقمربىيػػػ مابنتػػػ ماؼبئليػػػ مكم
 كاغبسماجمليلعيم.يمتنلي مكهلراتمابينلرمابعىلي,اسيخداـمأدكاتمابيعىيمماإلبمًتكينمابيعلكينم

 التي وردت في المحور األول :السابقة تعليق على الدراسات ال
لى ممجيليبمسلاءنمأمهي مأنلاعمابيعىيمماإلبمًتكينمكأثرىلماإلأصبعتمابدراسلتمابيتمكردتميمىذاماحمللرملى مممممممممم

ابيحوي مكللميممبمًتكينملى لهمكبلمابيعىمم,مفلنهلمكلمتلص مإذلمأثرمابيعىيمماإلذباالابدافعي مكمابيحوي مأكمزيلدةم
,مكدراس مابربكلتمكابنورم,مكدراس مكدراس مكيتلبلسميمكدراس منيىللفم,م,مكدراس مابتهىيم,ممدراس مسًتاتلف
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مابغرييبم,مكدراس ملنربم,مكد شيخ مابزليبم,مكدراس م,مكدراس مراس مكفلءملق م,مكدراس ماؽببلؿمابتيدم,مكدراس 
ملتَتمم مكدراس  م, مآكلؿمأضبد مكدراس  مكرانيابغىيظم, منشلاف مكدراس  ماعبحدرل, مكدراس  م, ملبداؼبنعم م  كدراس م,

جيليبملى مإبمًتكينمبومأثرممأفمابيعىيمماإلذل.محي ثمأفمك متىكمابدراسلتمتلصىتمإ,مكدراس مكيندتمكمىنَتينم
ىلتمبمًتكينميمتنلي ماالذبلابدراسلتميمىذاماحمللرمتلصىتمإذلمفللىي مابيعىيمماإلابيحوي مبدلماباىب م.مكبعضم

كدراس مكدراس مغلشم,مدراس مابتيدم,مكدراس مآكلؿمأضبدم,مكدراس منشلافمكراني ملبداؼبنعمم,ممكبلمابيعىيممكللمي
مبمًتكينميتللدملى مابيخىصمكنماؼبشمبلتمابيتمتلاةو.مبينللمتلصىتمدراس مأبلمزيدمإذلمأفمابيعىيمماإلاعبحدرل
مماؼبعىم مفىمميعدمابلقتميتلسيفلدةمكنمابيعىيمماإلكبذبكمفإفمك متىكمابدراسلتمرب ثملى ماال. حمبمًتكينم,

ذبكمألفمفدحمابضررميمـبرةلتمابعلىي مابيعىيل مكمأبيعلدملنومسلؼميىحقمفماالأبيجلى مىذامابنلعمكنمابيعىيممكم
ماأل مبلبدرة  ميعٌت مابيعىيم مكذل مابذم مابعل  مككياىبلتمسلؽ مكسلئ ممصبحأحبلةلت ملى  مكيزايد مبشم  يعيلد

ليللدماألكلددييمابيتمةعىتملؼميبق مخلرجمابيونيفمابدكرلمكاالديث مككنمجيليمىذهماغبقلئقمستولالتماغباال
متولالتميمابيعىيمم.في مككقدارماسيخداـمتمنلبلةيلماالكذلمابشفلاألمىلمبلبدرة كنمكعليَتم

 لكتروني :بواقع ودرجة استخدام التعليم اإل ىتمتاالمحور الثاني : دراسات 
بمًتكينميمبلاقعمكدرة ماسيخداـمابيعىيمماإلماببلح ثميمىذاماعبزءمبعضمابدراسلتمابيتمؽبلملبلق ماسيعرضممممممم

مابيعىيممكىيمكلبيلرلم:
ممدراسة       ممالشهريأةراىل م) مم4122للـ مم2114م-ىػ م( ماسيخداـمىدفتمإكابيتمـ ذلمابيعرؼملى مكاقع

مكمتقنيلتمابيعىيممبدلمك ماؼبيلسا  مبلؼبرحى  ماسيخدكتماعىليمابعىـل م. م( متشخيوي  مدراس  م) حييلةلهتممابيدريبي 
ماؼبيلسا م مبىلرحى  مابعىـل مكعىليمكلدة مابدراس مكنم: مكقدمتملفمؾبيلعمىذه ماؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيم. ابدراس 

,ممكاؼبشرفُتمملنم(مكعىل41ىػم,مكلددىمم)م4122ىػم/م4124دبحلفظ مابنللصم,مابفو مابدراسيمابثلينمكنمابعلـم
مدبحلفظ مابنللصم,مابفو مابدراسيمابثلينمكنمابعلـمابًتبليُتم (م22ىػم,مكلددىمم)4122ىػم/م4124ؼبلدةمابعىـل

مملنمكشرف مابفو مابدراسيمابثلينمكنمابعلـ مابنللصم, (م21,مكلددىمم)منفتو.مكككبلءمككديرمماؼبدارسمدبحلفظ 
(م.مكقدماسيخدكتمم16)ممابعين إصبلرلممصبيعمأفرادمؾبيلعمابدراس مكعين محي ثمبىغاببلح ثم.مكمتمأخذمكككيبلنممكديرانم

ذلمأفماؼبتيخدـمكنمتقنيلتمابيعىيمم.مكقدمتلصىتمابدراس مإماؼبقلببلتم-2االسيبلن .مم-4:ؽبلمكأدكاتابدراس مم
كىذاميدؿملى مضعفمم%(مكنمإصبلرلمابيقنيلتماؼبذكلرةميماألداءم.41,41(مكىذامديث مكلمنتبيوم)6)اؼبذكلرةم

ميلتم.سيفلدةمكنمتىكمابيقناال
ابيعرؼملى مابلاقعماغبلرلمبيلظيفمتمنلبلةيلمابيعىيمممذلإـم(مكابيتمىدفتمم2116)ممدراسة حسنينكيممممممممم

مابنظلـمككقرراتوم.م يمكىيلتمابًتبي مبلعبلكعلتمابتلداني مابيتمتبنتمنظلـمابيعىمملنمبعدم,مكذبكميمبراكجمىذا
مابلاقعمصلمماببلح ثماسيبلن مكأداةمؽبذهمابدراس مبغرضمابيعرؼملى مكاقعمتلظيفمتمنلبلةيلم كبىيعرؼملى مىذا
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عىيمميمبراكجمابيعىمملنمبعدمبمىيلتمابًتبي م.مكبعدمأفمتأكدماببلح ثمكنمصدؽمىذهماألداةمكثبلهتلمقلـمبيلزيعهلمابي
سيخدـماببلح ثماؼبنهجمابلصفيما.مكقدممانم(مأسيلذم42بلبغملددىمم)ملى مابعين ماؼبملن مكنمأسلتذةمكىيلتمابًتبي ماب

خيبلرم)متم(مككعلك مارتبلطمبَتسلفمكربىي مابيبلينملحولئي مككنماؼبعلعبلتماإلملددانماببلح ثمتبعمام.ابيحىيىيم
ذلمابعديدمكنمابنيلئجمأبرزىلم:مأفمابتل ماؼبليزةمبلةهلتمنظرمإ ماببيلنلتم,مكقدمتلصىتمابدراس ماألحلدممبيحىي

لميلتم.مكلأسلتذةمكىيلتمابًتبي متيتممبلبتىبي محيلؿمتلظيفمتمنلبلةيلمابيعىيمميمبراكجمابيعىمملنمبعدمهبذهمابمى
م مابدراس  متلظيفمإأفضت مكاقع ملن مكيأخرة مابتلداني  مبلعبلكعلت مابًتبي  مبمىيلت مبعد ملن مابيعىم مبراكج مأف ذل

م.تمنلبلةيلمابيعىيمميمىذهمابرباكجم
م(مابيتمىدفتمابدراس مإذلمإم4121ـ/مم2112)ممدراسة التميميكممممممم لمتلفرمةراءمكقلرن ملىلي ملنمكدىػ

م–األردفمم– مابتعلدي م)ماؼبلىم مابعربيماإلبمًتكينمبلبدكؿماؼبخيلرةمكىيمسيخداـمابيعىيمك مالاببني مابيحيي ماببلزم
م41كدارسمكم2برؾبيلت(ميمابتعلدي مكم)م1كملنمكعىلم42كدارسمكم4.مكقدمتملنتملين مابدراس مكنم)كلبيزيل(
كدرس مم44كلبيزيلمكيملفماجملللعم)برؾبيلت(ميمم4كملنمكعىلم46كدارسمكم4برؾبيلت(ميماالردف.مك)م1كمكعىللنم

مم44كملنمكعىلم12ك ممبرؾبي ( م, مباريق  مذكره ماببلح ثملدـ مبىعين اكيبلحظملى  ماؼبنهجممخييلره كاتبعتمابدراس 
م مابدراس ابلصفي ماسئى  مكفق ماسيبلنلتمربددتمؿبلكرىل مي مابدراس  مكسبثىتمأداة منيلئجمم. مأىم مكن مكلف مكقد .
:مأفمكاقعماببني مابيحيي مديي مبولحلماؼبلىم مابعربي مابتعلدي مكنمحي ثمابيجهيزاتمكنمحي ثمسرل مكحدةمابدراس 

م ماؼبركزي  مفقدمحلزتمم(cpu)اؼبعلعب  مابتعلدي  مابعربي  مكاقعمابربؾبيلتميماؼبلىم  مبلغبلس مأكل ماؼبىحق  كاألةهزة
يلتملى مألى ملددم,مكيماألردفمؾبلؿمابربؾبيلتماؼبنيج مكنمكابربؾبيلتماعبلىزةمؼبلدةمابريلضملنمابربؾبيلتماؼبنيج مؿبىي

قب مابابلبملى مألى ملددم,مأكلميمكلبيزيلمفقدمحو مؾبلؿمابربؾبيلتماعبلىزةملى مألى ملددم,مأكلمبرؾبيلتم
مكلن مكيماألردف مكابميلبماإلبمًتكينم. ماإلبمًتكني  مكلنتمابتبلرة ميمابتعلدي  ماإلبمًتكينماؼبتيخدك  تمابيعىيم

مًتكينمكنظلـمبإلاملىيمكاؼبقررماإلبمًتكينمكابميلبااليديليفمكابميلبماإلبمًتكين.مكيمكلبيزيلمكلنتمابفيديلمابيفل
(ssms) مsmart school management systemتولؿميمابدكؿمابثبلثمكنم.مكتنللتمخالطماالم

مبىشبملتمفىلحمDSLخالطم مبلبنتب  مأكل م, مكاؽبلتفمكابميب  مابونللي مككلبيكابقلر ماألردف مبيلفَتمظمسبيز زيل
م.شبم مكرتبا مبلبلزارة

م)مدراسة النفيـــــسةكيممممممم مللـ مم4121مابيتمأةراىل مكابيتمىدفتمإم2112م-ىػ م( ذلمابيعرؼملى مكاقعمـ
ماؼبنهجم مابدراس  ماسيخدكت م. مةدة مدبدين  ماؼبعىلُت متدري  مي ماإلبمًتكين مبىيعىيم مابًتبليُت ماؼبشرفُت اسيخداـ

م مكتملفمؾبيلعمابدراس  مابلصفيم, ماببلبغملددىمم)كلينيهل م, (م414كنمصبيعماؼبشرفُتمابًتبليُتميمكدين مةدة
ماالسي مكاسيخدكتمابدراس  متربليلنم. مكشرفلن معبلع متضلنتم)ماببيلنلتبلن  مكقد مفقرة14, ماببلح ثمببنلئهلمم( قلـ

سيابللي م,مكقدممتمابيأكدمكنمصدقهلمبعرضهلملى م مكابدراسلتمابتلبق مكابدراس ماالكتيفيدانمكنمأدبيلتمابدراس
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مثبلهتملدد مككن ماحململُتماؼبيخووُتم, مبكن مملل مأبفل مكعلدب  ماالكركمسيخداـ تتلؽمنبلخمكحتلبمابثبلتمباريق 
مبرنلكجم مطريق ملن ماببلح ثمبيحىيىهل مقلـ ماببيلنلتم, مصبع مكبعد م. مألغراضمابدراس  مصلغب  مةعىهل مفبل ابداخىي

(SPSSمحي ثماسيخدـ م, مابيمراراتمكابنت مم( مذبك مكاالي مكاؼبيلسالتماغبتلبي  م,ماؼبئلي  ماؼبعيلري  كبرافلت
سيخداـمتمابدراس مإذلمكةلدمأمهي مكبَتةمالكقدمتلصىمخيبلرم)ؼ(مبيحىي مابيبلينماألحلدمم.ابلرم)ت(م,مكمخياكم

م مكتلصىتمابدراس  م. مةدة متدري ماؼبعىلُتمدبدين  ماإلبمًتكينمي مبىيعىيم مفبلرس مإمأيضلنماؼبشرفُتمابًتبليُت مأف ذل
ماؼبشرفُتمابًتبليُتمبىيعىيمماإلبمًتكينميمتدري ماؼبعىلُتمدبدين مةدةمكلنتمبدرة مكيلسا م.

ممةالصيرفي دراسكأةرلمممممممم م) مىدفتمإم2111للـ م( مبىيعىممذلمابيعرؼملى مكاقـ مكعىمماؼبعىم عماسيخداـ
ليلدتمابدراس ملى مأحدمأشملؿماؼبنهجما,مكقدمابيلبع معبلكع مقنلةمابتليسمبمًتكينميمكىي مابًتبي مبلبعريشماإل

متمابًتكيزملى مم,مكماؼببلحظ مم–االسيبلن مم-ابلصفيمكىلم)مدراس ماغبلب م(م,مكقدمكلنتمأدكاتمابدراس م:ماؼبقلبى م
تملنتملين مابدراس مكنم)مكللمذكرماببلح ثملدادماؼبعىلُتمدبورممبمىيلتمإملنمبلبعريشمبلصفهلمأمنلذةمكىي مابًتبي 

كقدممخييلرمابعين م,احظملى ماببلح ثملدـمذكرهمباريق م,مكيبلماإلنلثكنمم(م6)م(مكم62ابذكلرم)مكنم(مم24
مبمًتكينميمابيدريسمبلبمىي م.مابعين مدلميتيخدكلامابيعىيمماإليمذلمأفمثىثتلصىتمابدراس مإ

مذلمتقويمكدىدفتمإمالعساف والصرايرة دراسةـم(مأةرلمم2111يمللـم)مكمممممممم لمكليماؼبعىلُتمدبفهـل
مإ ماسيخداكهم مككاقع ماإلبمًتكينم, ملل مابيعىم مابيدريسميمكديري  مي ماؼبنهجميله مكاسيخدكتمابدراس  م, مابثلني  لف

ماب مكنم) مكتملنتمابعين  مكعىلم411لصفيم, ميمملنم( ملل مككعىل  متربي  مكديري  ممت م, مابثلني  مبلباريق مخييالف لرىم
ماببتيا  مبىبح ثميمكدلمكليمابعشلائي  ماألكؿ مذاتمشقُتم, ماسيبلن  متالير ممت مابدراس  مأسئى  ملن مكبئلةلب  ,

بيدريسم,مبمًتكينميماقعماسيخداكهممابيعىمماإلكابثلينمبلابمًتكينمابيعىمماإلملفمابثلني مدبفهـلاؼبعىلُتميمكديري ملل م
ممكمتماسيخراجمصدؽماالسيبلن  م. مإكمكثبلهتل مكنمابلليمبدلمأشلرتمنيلئجمابدراس  مفلؽماؼبيلسا  مدرة  ذلمكةلد

متربي ملل ماؼبعىلُتميمكديري  ماإل  مابيعىم مدبفهـل مابثلني  ميملف مكيلسا  مدرة  مكةلد مأظهرتمابدراس  بمًتكينم.كلل
 بمًتكينمبدلماؼبعىلُتم.كاسيخداـمابشبملتم,مكاسيخداـماإلنًتنتميمللىي مابيعىمماإلمسيخداـماغبلسلبم,ا

يمسعتمإذلمتقويمكاقعمابيعىيمماإلبمًتكينمكربديلتوممالعسيلي دراسةرجاء ـم(مأةرتمم2111كيمللـم)مممممممم
م ماؼبفيلح  مابقدس مةلكع  مذبرب  مكةه  مكن مابيعىيلي  ماػبىي  مفيهلدبناق  ماألكلددييُت ماؼبشرفُت ماسيخدكتممنظر .

ككشرف مفبنمدرسلامأكمتدربلاملى منظلـمابيعىيممم(مكشرفلنم11ابدراس ماؼبنهجمابلصفيم.مكتملنتملين مابدراس مكنم)
ناق ماػبىي مابيعىيلي ميمفىتاُتم(ميمةلكع مابقدسماؼبفيلح مدب2111)اإلبمًتكينميمابفو مابدراسيمابثلينمبىعلـم

بؤلدبمابًتبلمم.مكقدمةرلمممشىتمصبيعمأفرادماجمليلعم.مكبيحقيقمىدؼمابدراس ممتمتاليرماسيبلن مكفقلنممأممأهنل
ابيحققمكنمصدقهلمكثبلهتلم.مكقدمأظهرتمابدراس مأفماسيجلبلتماؼبشرفُتماألكلددييُتمحلؿمكاقعمابيعىيمماإلبمًتكينم

ارةمبأمهي ماسيخداـمتمنلبلةيلملبلتم"كليماإلديمةلكع مابقدسماؼبفيلح مكلنتمللبي م.محي ثمكلنتمأبرزماالسيج
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تولالتماغبديث مبىيعىيممكابيعىمملنمبعدم"مبينللمكلنتمأق ماؼبيلسالتم"متينلس ماؼبخيرباتمكعمنظلـمابيعىمماال
ماإلبمًتكينم"م.مككلنتمأبرزمابيحديلتم"مضعفماغبلافزمابيتمتقدـمبىلشرؼمابًتبلمم"م.م

ممممممم م) مللـ مم4141كي ممـم2111م-ىػ مأةرل مإمجغدمي دراسة( مإكملني مىدفت مكدل مابمشفملن ذل
مابثلنلي  مدبناق مةلزافمابيعىيلي م.محي ثماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينميمتدريسمكلادمابًتبي ماإلسبلكي ميماؼبرحى 

 مكاسيخدكتماالسيبلنم(مكشرفلنم41كم)م(مكعىللنم441تبعتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيمكتملنتملينيهلمابنهلئي مكنم)ا
حولئي مخداـماألسلبي ماإلسئى مابدراس م,مكؼبعلعب ماببيلنلتمفقدممتماسيأمأداةمعبلعماببيلنلتماببلزك مبئلةلب ملن

رمربىي مابيبلينماألحلدمم)ؼ(م,مخيبلاخيبلرم)ت(م,مكما ماؼبئلي م,ماؼبيلسطماغبتليبم,مكم:مابيمراراتمكابنتابيلبي 
مارتبلطمبَتسلفمغبتلبماكم مككعلك  م, مشيفيو مإاالخيبلر مكتلصىتمابدراس  متتلؽمابداخىيم. مأمهي  اسيخداـمذلم:

ذلمتلصىتمإ.مككذبكمابيعىيمماإلبمًتكينميمتدريسمكلادمابًتبي ماإلسبلكي ميماؼبرحى مابثلنلي مدبناق مةلزافمابيعىيلي م
م.م بدرة مضعيفكلنتممماإلبمًتكينممتلافرمكلاصفلتمؿبيللمكقرراتمابًتبي ماإلسبلكي مالسيخداـمابيعىيأفم

ذلمابمشفملنمدرة مكليمـم(مكابيتمىدفتمإم2141ةريتمللـم)مابيتمأمدراسة الشهري وحمديكيممممممم
ذبلىلهتممافًتاضي مكمبعربي مابتعلدي مبنظلـمابفولؿماالألضلءمىيئ مابيدريسميمةلكع ماؼبىكملبدابعزيزميماؼبلىم ما

كنمىيئ مابيدريسمابذكلرممانملضلم(م441تأبفتملين مابدراس مكنم)م.كبلهم.مكاسيخدكتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيم
خييلرىممبلباريق ما,محي ثممتمم2111/2141علـماعبلكعيمابعلكىُتميمةلكع ماؼبىكملبدابعزيزميمابفو ماألكؿمبى

ابدراس م.م%(مكنمحجممؾبيلعم21ؼبيغَتممابدراس م)ماػبربةمكاؼبؤى مابعىليم(م.مكدبلمنتبيوم)مابعشلائي مابابقي مكفقلنم
مكسبثىتمأدكاتمابدراس ميم:مم

ممفًتاضي م.:ماسيبلن مقيلسمكليمألضلءمىيئ مابيدريسمبنظلـمابفولؿماالمأكالنم
مفًتاضي م.ىيئ مابيدريسمكبلمنظلـمابفولؿماالذبلىلتمألضلءما:ماسيبلن مقيلسممثلنيلنم

بي مابتعلدي ملبدابعزيزمبلؼبلىم مابعرمذلمأفماذبلىلتمألضلءمىيئ مابيدريسميمةلكع ماؼبىكمكقدمتلصىتمابدراس مإ
مفًتاضي مكلنتمكرتفع م.كبلمنظلـمابفولؿماال

ذبلىلتمطىب مابريلضيلتماـم(مكابيتمىدفتمإذلماسيمشلؼمم2141ابيتمأةريتمللـم)ممدراسة قروانيكيممممممم
م ماؼبفيلح  مابقدس مةلكع  مسىفيتمابم–كاغبلسلبمي مكناق  ماإلم–يعىيلي  مابيعىم ماسيخداـ مبأمنلطومبمًتمكبل كين

اسيخدكتماالسيبلن مممكبذبكم.اؼبخيىف ميمتعىممابريلضيلتم,ماسيخدكتمىذهمابدراس ماؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيم
مبىدراس م,مك م(مفقرةم,مكبعدمأفمألدتمكدققتم,مكتأكدماببلح ثمكنمصدقهلم44تملنتمكنم)مكأداة ,مكثبلهتل

مابقدسماؼبفيلح مملنم(مطلبب11كزلتملى ملين مكملن مكنم) كنمم–كناق مسىفيتمابيعىيلي مم–كطلبب ميمةلكع 
مبلباريق مابابقي ا مم2111/2141يمابفو ماألكؿمبعلـممزبوويمابريلضيلتمكاغبلسلب ابعشلائي م.مكقدممخيَتكا
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ؾم؛مكللمأفمابدراس مأظهرتمأفمىنلبمًتكينمكلنتمضعيف مذبلىلتماباىب مكبلمابيعىمماإلاتلصىتمابدراس مإذلمأفم
مبمًتكينمأقللمكنهلمبدلمطىب ماغبلسلبم.يلتمكبلماسيخداـمأمنلطمابيعىمماإلجيلبي مبدلمطىب مابريلضذبلىلتمإا

ذبلىلتماذلمابيعرؼملى مإـم(مكابيتمىدفتمم2144م-ىػمم4142مابيتمأةراىلمللـم)مدراسة الصعيديكيمممممممم
ليلدتمابدراس ملى ماؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيم.ما.ممبمًتكينبيعىيممةدةمكبلمتابيقمابيعىيمماإلابقيلداتمابًتبلي م

كقدمتأبفمؾبيلعمابدراس مكنمابقيلداتمابًتبلي مبيعىيممةدةمكنمكشرفُتمتربليُتمككديرممكدارسمبىعلـمابدراسيم
م/م4144 مابفو مابدرسيمابثلينميماإل4142ىػ مىػ مابعلك  م.ميمحُتمدارة مكابيعىيممجبدة مابدراس مإبىًتبي  فملين 

مكنمكشرفُتمتربليُتمككديرممكدارسمكاببلبغملددىمممتأبفتمكن مبيعىيممةدة مابقيلداتمابًتبلي  مقيلديلنمم414) )
(مكديرمكدرس م.مم11كم)مم,ملنمتربليملنم(مكشرفم62 ماببتيا م)مخييلرملين مبلباريق مابعشلائيلحي ثمقلـماببلح ثمب
سيابلعمابمًتكينمكمبيلتمابيعىيمماإلآيابيقمذبلىلتماؼبعنيُتمبلراس مكنم)مكقيلسم(مإلدادمقلئل مبكتملنتمأداةمابد

بمًتكينميمكدارسمابيعىيمميرممكدارسمحيلؿمتابيقمابيعىيمماإلذبلىلتمابقيلداتمابًتبلي مكنمكشرفُتمتربليُتم,مككدا
ماسي مكقد م. مككذبكماسيبلن  ماإلابعلـ مابلسلئ  ملددانمكن مأخدكتمابدراس  مكن محتلبماؼبيلسالتمحولئي  مههل

مكم ممT-testمخيبلرااغبتلبي  متلصىتمابدراس  مكقد مكنمإ. مأفماالذلملدد مابيعىيممابنيلئجمأمههل متابيق مكبل ذبله
م(م.ممللبيلنمةدانممبمًتكينمكلفم)اإل

)مكلةتيَتمذبلىلتمألضلءمىيئ مابيدريسماـم(مدراس مىدفتمإذلمابيعرؼملى مم2144)ممالطلعانيكأةرلممممممممم
م.بمًتكينميمابيدريسماعبلكعيمبلؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي ماسيخداـمابيعىيمماإلبيابيقي مكبلمجبلكع ماببىقلءماكدكيلراةم(م

كقدمتملفمؾبيلعمابدراس مكنمألضلءمىيئ مابيدريسمابذينميقلكلفمبلبيدريسمم.اسيخدكتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيم
ؿمأممكلميعلدمانم(ملضلمم461(م,مكتملنتملين مابدراس مكنم)مم111كقدمبىغملددىمم)مماعبلكعيمكنمكبلماعبنتُت

مابدراس ما%م(مكنماجمليلعمابمىيممتمم61)م كقيلسملبلرةملنمخييلرىممبلباريق مابعشلائي مابابقي م,مككلنتمأداة
ذبلىلتمألضلءمااالسيبلن م,مكقدمتلصىتمابدراس مإذلمأفممذل(ملبلرةمبلإلضلف مإم11شيل ملى م)ماصنعوماببلح ثم

ذبلىلتم(م)مكقيلسماالجيلبي ميمصبيعمؾبلالتماببىقلءمكبلماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينمكلنتمإمىيئ مابيدريسمجبلكع 
م(م.م16,6م–م22,1حي ثمتًتاكحمابنتب مبُتم)م

بمًتكينماؼبتيخدـمذلمابيعرؼملى مكاقعمابيعىيمماإلإـم(مىدفتمم2144للـم)ممبريكيتأةراىلممدراسةكيممممممم
مبلؼبرحى مابعربي  م,مكللميمتدريسمابىغ  مابعربي مككعلقلتماسيخداكو منظرمكعىليمككشريمابىغ  مابثلنلي مكنمكةه   

مابإىدفتم مابفركؽمبُتماسيجلبلتمكعىليمككشري مابيعرؼملى  ماإلذل مابيعىيم مكاقع محلؿ مابعربي  بمًتكينميمىغ 
مابثلنلي مككعلقلتماسيخداكوم.مكقدماسيخدـماببلح ثماؼبنهجما مابعربي ميماؼبرحى  بلصفيم,مكتملنتمتدريسمابىغ 

مابدراس مكنم) مكم)م426ملين  م, ماؼبنلرة مبلؼبدين  مابثلنلي  مبلؼبرحى  مابعربي  مكعىللنمبىغ  مابعربي ميمملنم(مكشرف44( بىغ 
سيبلن مكملن مكنمطبت مؿبلكرم,مكذبكمبعدمامشىتمكلك ماجمليلعم,مطبقتملىيهمماؼبدين ماؼبنلرةمأممأفمابدراس م
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مكثب مكذبكابيحققمكنمصدقهل م, ميمابفو مابدراسيماألملهتل مكبيحىي مبيلنلتمابدراس مم4144كؿمكنمللـ م, ىػ
ماؼبئ مكابنت  م, مابيمرارات ماببلح ث مكاالاسيخدـ م, ماغبتلبي  مكاؼبيلسالت م, ملي  مككعلدب  م, ماؼبعيلري  بفلممأكبرافلت

لتمكعىليماسيجلبأفممذلإخيبلرمبيفُتمبيجلنسمابيبلينم.مكقدمتلصىتمىذهمابدراس ماخيبلرم)ت(م,مكماكركنبلخم,مكم
م مابعربي  ماإلبككشريمابىغ  ممىيعىيم مابعربي  مبمًتكينميمتدريسمابىغ  مكبَتة مكاؼبرتبا ممعبليعمؿبلكركلفمبدرة  ابدراس 

م.مدبحيللمكنهجمابىغ مابعربي م,مككعىممابىغ مابعربي م,مكاؼبيعىمم,مكاؼبلقفمابيعىيليم,مككعلقلتماالسيخداـم()
 وردت في المحور الثاني :التعليق على الدراسات السابقة التي 

يمابنيلئجمابيتمتلصىتمإبيهلمابدراسلتممدمتبلينلنمكنمخبلؿماسيعراضمابدراسلتمابيتمكردتميمىذاماحمللرمقبمممممم
كدراس مابشهرمم,ممككيأخرامنممذبلهمكبلهمكلفمضعيفلنمأكماإلبمًتكينمفلنهلمكلمتلص مإذلمأفمكاقعماسيخداـمابيعىيمماإل

ذلمأفمكاقعماسيخداكوممكدراس مقركاينم.مككنهلمكلمتلص مإمكدراس محتنُتم,مكدراس مابوَتيم,مكدراس مةغدكيم,
.مككنهلمكلمتلص مإذلمأفماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينممكدراس مابنفيت م,مكدراس مابعتلؼمكابورايرةممكلفمكيلسالنم

عتيىيم,مكدراس مابشهرممكضبدمم,مكدراس مابوعيدمم,مكدراس ماباىعلينم,مكدراس مرةلءمابممذبلهمكبلهمكلفمللبيلنمكاال
مذلماخيبلؼماجمليلعمابذممطبقتمفيومتىكمابدراسلتم.مبريميتم.مكقدميعلدمىذامابيبلينمإمكدراس 

 لكتروني :ىتمت بالكشف عن معوقات استخدام التعليم اإلاالمحور الثالث : دراسات 
مبلبمماسيعرضمممممم ملبلق  مبعضمابدراسلتمابيتمؽبل ماعبزء مابيعىيمماببلح ثميمىذا مكعلقلتماسيخداـ شفملن
مبمًتكينميمابيعىيممكىيمكلبيلرلم:اإل

ىدفتمإذلمابيعرؼملى مكعلقلتماسيخداـممالشمري دراسةـم(مأةرلمم2144مم-ىػمم4142فيمللـم)مفممممم
ماؼبشرفُت منظر مكةه  مكن م, ماإلبمًتكين مبىيعىيم ماؼبنهجمماؼبعىلُت مابدراس  مكاسيخدكت م. مةدة مدبحلفظ  ابًتبليُت

(مكشرفلنم414ابلصفيمتملفمؾبيلعمابدراس مكلينيهلمكنمصبيعماؼبشرفُتمابًتبليُتمدبحلفظ مةدةم,ماببلبغملددىمم)
(مفقرةم,مقلـماببلح ثمببنلئهلمكتيفيدانم61تربليلنم.مكاسيخدكتمابدراس ماالسيبلن معبلعماؼبعىلكلتم,مكقدمتضلنتم)

كنمملددسيابللي م,مكقدممتمابيأكدمكنمصدقهلمبعرضهلملى م مكابدراسلتمابتلبق مكابدراس ماالأدبيلتمابدراسمكن
مكم ماحململُتماؼبخيوُتم, مكرمتأكد مأبفل م" مكعلدب  مبلسيخداـ مثبلهتل ماالكن مكحتلبمابثبلتمباريق  منبلخم" تتلؽمك

ملنمطريقمبرنلكجم)م ماببلح ثمبيحىيىهل مقلـ مكبعدمصبعماببيلنلتم, مكاسيخدكتميمذبكممSPSSابداخىيم. م, )
مكاالابيمراراتمكابنت م مكاؼبيلسالتماغبتلبي  مكماؼبئلي  م, مكماكبرافلتماؼبعيلري  م, م)ت( مبيحىي ماخيبلر م)ؼ( خيبلر

متلص مكقد ماألحلدم مإابيبلين مىتمابدراس  ماؼبعلقلتم" مأبرز مأف ماألةهزمذل متلافر مبىيعىيمملدـ مكابربؾبيلتماببلزك  ة
مبمًتكينم"مم."مضعفماببني مابيحيي مبىيعىيمماإلذلماإلبمًتكينم"مبلإلضلف مإ

لنماغبلافزمكاؼبعيقلتماؼبيعىق مذلمابمشفمـم(مكابيتمىدفتمإم2141راىلمللـم)مابيتمأةمدراسة الخطيبكيممممممم
ردفم.مكقدمألضلءماؽبيئ مابيدريتي ميماعبلكع مابعربي ماؼبفيلح مفرعماألمبمًتكينمكنمكةه منظريعىيمماإلسيخداـمابلب
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بمًتكينميمتدريتهممبعدمأفممتمتدريتي مفبنميتيخدكلفمابيعىيمماإل(ملضلمىيئ مم11)ممتملنتملين مابدراس مكن
م م) ملى ممم421تلزيع ماسيبلن  مابعمكلك ( مابيدريسمبلعبلكع  مىيئ  ميمألضلء مكاؼبيلث  مابدراس  ماؼبفيلح مؾبيلع ربي 

ذلمؾبلبُتممهلم:ماألكؿم,مقتلتمإعبلعماببيلنلتم(مفقرةمم11)ممن مكنبلألردفم.مكاسيخدـماببلح ثماسيبلن مكملم
بمًتكينمكنمتمابيتمتعًتضماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينم,مكابثلينمكيعىقمبلؼبعيقلكيعىقمحبلافزماسيخداـمابيعىيمماإل

قدمةلءتمصبيعهلمبدرة مللبي م,ممذلمأفمابفقراتماؼبيعىق مبلبعلاك ماحملفزةإابعين م.مكقدمأشلرتمابنيلئجممقب مأفراد
أفمابفقرةمابيتمتنصملى م"مليربمأفرادملين مابدراس ما.مكقدممسيثنلءمابثبلثماألكذلم,مفقدمكلنتمبدرة مللبي مةدانملب

أكلمبلبنتب مبىلعيقلتماؼبيعىق م.م"مبمًتكينمإلتلفَتمتدري متقٍتمككرشملل مم"مأبرزماغبلافزملى ماسيعللؿمابيعىيمما
أفماؼبيلسطماغبتليبمبىلعيقلتمكم مكلفمبدرة مللبي م.مذلمإبمًتكينم,مفقدمأشلرتمابنيلئجمابيعىيمماإلخداـمبلسي

م.دلممابيقٍتمبىاىب مداخ مصفلفهمم"كأفمأبرزمىذهماؼبعيقلتمتيلث ميم"ملدـمتلافرماب
ممدراسةكيممممممم م)ممالزىرانيأةراىل م4144للـ ذلمابمشفملنمكعلقلتماسيخداـمـم(مىدفتمإم2141م-ىػ

منظرم مابفركؽمبُتمكةه  مكعرف  ماؼبعىلُتمك منظر مكنمكةه  مابقنفذة مدبحلفظ  مابثلنلي  ماإلبمًتكينميماؼبرحى  ابيعىيم
كاسيخدكتمابدراس ماسيبلن ماؼبعىلُتمكاؼبعىللتمحلؿمؿبلكرمابدراس م.ماسيخدكتمىذهمابدراس ماؼبنهجمابلصفيم,م

ؼبرحى مابثلنلي مدبحلفظ مليلدتملى مأخذمآراءملين ملشلائي مكنمكعىليماالنلتمككنلقشيهلمكتفتَتىلم,مكماببيعبلعم
ملت(ماسيبلن4سيبعدمكنهلم)ا(ماسيبلن م,مكم421س م,مللدمكنهلم)(ماسيبلن ملى ملين مابدرا461,مكمتمتلزيعم)ابقنفذة
م,مبلاقعم)424كيللؽبلم,مكمتمربىي م)امبعدـم (م11(ماسيبلن م,مككنممثمصبعهلمكربىيىهلمكاسيخراجمابنيلئجمكتفتَتىل

م:مممابيلبي محولئي مكقدماسيخدكتمابدراس ماألسلبي ماإل(منتخ مبئلنلثم.م46نتخ مبىذكلرم,مك)
ممممممممممممابيمراراتمكابنت ماؼبئلي مبيلضيحمخولئصمأفرادمؾبيلعمابدراس م.ممم-4
ممممممممممممممممممكعلك مأبفلكركنبلخمغبتلبمكعلك مابثبلتم.مممممممممممممممممممممم-2
مكبراؼماؼبعيلرممبيلضيحماسيجلبلتمأفرادمؾبيلعمابدراس م.اؼبيلسالتماغبتلبي مكاالم-4

أمههلم:م"ملدـمكةلدمأكُتمؼبولدرمابيعىمم"مكم"ملدـمكةلدمماؼبعيقلتمكنمانملددأفمىنلؾمذلمكقدمتلصىتمابدراس مإ
مبمًتكينم"م.تمتدريبي مبىابلبملى مابيعىيمماإلةهلزمابعرضم)مداتلمشلم(م"مكم"ملدـمكةلدمدكرا

مابيتمأةراىلمك مكنممممممم م)ممياسين و ملحمبني كيمابدراس  مكابيتمىدفتمإم2141للـ مشفملنمذلمابـم(
ربدماألكذلم,مكأثرممكديري مابًتبي مكابيعىيممؼبناق مإبمًتكينمابيتميلاةههلمكعىللمكدارسماإلكعلقلتماسيخداـمابيعىمم

تبعيومابدراس مكابلاضحمافماؼبنهجمابذممكدلميذكرماببلحثلك مكنماعبنسم,مكاؼبؤى مابعىليمكاػبربةمابعلىي ميمذبكم,م
ربدمابعلكىُتميمكدارسمكديري متربي مإعىلُتمأفماؼبنهجمىلماؼبنهجمابلصفيم,مكقدمتملفمؾبيلعمابدراس مكنمصبيعماؼب

مابدرم مكبىغتملين  ماألكذلم, م) مكعىللنمم416اس  مكنهمم( م, ممككعىل  مكعىلم412) م( م,مم21لنم,م) مكعىل  خيَتكاما م(
م م) مكن مكملن  ماسيبلن  مابدراس  مكاسيخدكت م. مابعشلائي  مكأةريتمابيحىيبلتمم21بلباريق  م. مؽبل مكأداة مفقرة )
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ذلملدـمدمابابلبميمابفو مابدراسيم,مبلإلضلف مإ.مكأظهرتمابنيلئجمأفمكثرةمألداىبيلنلتمب ماؼبنلسب محولئياإل
م.بمًتكينمكينمشمىتمأىمماؼبعلقلتمبىيعىمماإلبمًتمؿماػبرباتميمؾبلؿمابيعىيمماإلبلدابيعلكفمبُتماؼبدارسميمت

ـم(مكابيتمىدفتمإذلمكعرف مدرة متلافرمم2144ىػم/مم4142كابيتمأةرهتلمللـم)ممأناجريةابتهال دراسة كيممممممم
مكابيعرؼملى مكتيللم مابميليلء ميمتدريسمكلدة ماسيخداكهل مكابيتمديمن ميماؼبدارسمابثلنلي  ابيقنيلتمابيعىيلي 

ابميليلءمبلؼبدارسمفبلرس ماؼبعىللتمبىيعىيمماؼبدكجم,مككذبكمابوعلبلتمابيتمربلؿمدكفمفبلرسيوميمتدريسمكلدةم
ماؼبشرفلتمابًتبليلتابثلن منظر مكةه  مكن ماؼبمرك  مكم  مبىبنلتمدبدين  مأىداؼمابدراس مملي  مكبيحقيق كاؼبعىللتم.

ميماؼبدارسم مابيقنيلتمابيعىيلي  متلافر مبقيلسمدرة  ماسيبلن  مإلداد مابلصفيمكنمخبلؿ ماؼبنهج اسيخدكتماببلحث 
يمماؼبدكجم,مكابوعلبلتمابيتمربلؿمدكفمتىكماؼبللرس م,محي ثممتمتابيقمابثلنلي م,مككتيللمفبلرس ماؼبعىللتمبىيعى

(مكممكعىل م12األداةملى مصبيعمكعىللتمككشرفلتمابميليلءمبلؼبرحى مابثلنلي مدبدين مكم ماؼبمرك مكاببلبغملددىنم)
ماإل(م,مككنمخبلؿماؼبعلعب ماإلمكشرف م41م) ماالةيحولئي مبلسيخداـمبرنلكجمابرـز (مSPSSملللي م)حولئي مبىعىـل

مكاال ماغبتلبي  ماؼبيلسالت مكمكحبتلب ماؼبعيلري  م)اكبرافلت مت ماألحلدمممt-testمخيبلر مابيبلين مكربىي  م, )
(ANOVAم,مكمم)ا(مخيبلرمشيفيومScheffeمبىلم)مكنهلم:ممنيلئجلدةمذلمقلرنلتماببعدي م,مفقدممتمابيلص مإ,

ماؼبد مي مابيعىيلي  مابيقنيلت متلافر مدرة  ممارسأف مديمن مكابيت مابميليلء مكلدة مبيدريس مبدرة ماسيخداكهل ةلءت
مكيلس مإا  متلصىتمابدراس  مكلل ماؼب. ماؼبعىللتمبىيعىيم مكتيللمفبلرس  مأف مابميليلءمذل مؼبلدة متدريتهن مي دكج

اؼبدكجمكنمقب مذلمأفمدرة مابوعلبلتمابيتمربلؿمدكفمفبلرس مابيعىيمم.مكتلصىتمابدراس مإةلءتمبدرة مكيلسا م
مةلءتمبدرة مللبي مم.ابميليلءممكعىللت
ذلمابيعرؼملى مابيحديلتمكابوعلبلتمابيتمتلاةومكابيتمىدفتمإمـم(م2142)ممالغديانأةراىلممدراسةكيممممممم
اسيخدكتمابدراس ماؼبنهجمابلصفيم,مكبمنماؼبتيغربمكنماببلح ثملدـمبمًتكينمكسب مابيغى ملىيهلم,ماإلابيعىيمم

مذلم:ميمدراسيوم,مكقدمتلصىتمابدراس مإماسيخدكهلتارقومبىعين مكبؤلداةمابيتم
مابيحديلت - ماإلمسبثىت مابيعىيم متلاةو مابيت ماالبمًتكيناػبلرةي  مبلسلئ  ماغبديث  مابيقنيلت تولالتممي

 نفجلرماؼبعريم,مكابعلؼب م.ىلكلتم,مكاالكاؼبع
ماباى ماالكسبثىتمابيح - مزيلدة مي مابداخىي  مكاالديلت مابعلرل مابيعىيم ملى  مابيللي مليةيلللي ملى  للد

 اغبملكيم.
ممكتلصىت - مإابدراس  مذل مأف مإىنلؾ متنقتم ماإلبمًتكين مابيعىيم مصعلبلتمتلاةو خيصممبعضهلمقتلُتذل

مبابابلبم مابدافعي  مكةلد ملدـ ماإلكث  مابيعىيم مكبل مديهم مبمًتكين مإ, مبلؼبهلراتماألسلسي مؼبكلدـ لكهم
 سيخداـماغبلس ماآلرلمكتابيقلتوم.ال
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اغبلس ممسيخداـئ مابيدريسمبلؼبهلراتماألسلسي مالؼبلـملضلمىيكث ملدـمإخيصمألضلءمىيئ مابيدريسممبعضهلكم
 .بمًتكينمضلمىيئ مابيدريسمبارؽمابيعىيمماإلؼبلـملاآلرلمكتابيقلتوم,مكلدـمإ

مللـم)ممالفهميسعاد دراسة كيممممممم ابيتمىدفتمإذلمابيعرؼملى مأمهي مـم(مكمم2142م /4144كابيتمأةرهتل
ماالا ماؼبلاد مكعىللت ماالسيخداـ ماؼبلاد متدريس مي ماإلبمًتكين مبىيعىيم مةيلللي  مكدرة  مكأبرزمسيخداكاةيلللي  و

دراس متبعتماباابثلنلي مدبدين مكم ماؼبمرك م.مكمسيخداكومكنمكةه منظرمكعىللتماؼبرحى مااؼبعلقلتمابيتمربلؿمدكفم
رك مةيلللي ميماؼبرحى مابثلنلي مدبدين مكم ماؼبمبدراس مكنمصبيعمكعىللتماؼبلادماالؾبيلعماتملفمكم.ماؼبنهجمابلصفي
م م) مم414كلددىن مكمت م. مكعىل  ما( م) ملددىل مبىغ ماؼبعىللت مكن ملشلائي  ملين  مكقدمم441خييلر م. مكعىل  )
ةيلللي مبىيعىيمماإلبمًتكينمسيخداـمكعىللتماؼبلادماالاأمهي مكىيماسيبيلفمييضلنمثبلث مؿبلكرممابدراس اسيخدكتم

سيخداكوم.مكماسيخدكتمابدراس ماومكأبرزماؼبعلقلتمابيتمربلؿمدكفمسيخداكاةيلللي مكدرة ميمتدريسماؼبلادماال
.مخيبلرمشيفي مبيحىي ماببيلنلتابلينماألحلدممكم)متم(مكربىي مابيخيبلرماكبرافلتماؼبعيلري مكم مكاالاؼبيلسالتماغبتلبي

مإذلمأ مكتلصىتمابدراس  ماالافمأمهي  ماإلبمًتكينميمتدريسماؼبلاد مابيعىيم مابثلنلمسيخداـ مبلؼبرحى  مكلنتمةيلللي  ي 
م مكأفمدرة  م. مللبي  ماالابدرة  مكعىللتماؼبلاد مبىيعىيمماإلةيلللسيخداـ مابثلنلي  مبلؼبرحى  بمًتكينمكلنتمبدرة مي 

ةيلللي مبلؼبرحى ميمتدريسماؼبلادماالمسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينالسا م.مكللمتلصىتمابدراس مإذلمأفمكعلقلتمكي
 ابثلنلي مكلنتمبدرة مللبي م.

مممممممم مكن مك  مأةراىل ممالشافعييناس إ عبدالعزيز وكيمدراس  م) مىدفتمإذلمابمشفملنمم2142للـ م( ـ
ماإل مابالببكعلقلتمابيعىم منظر مبىبنلتمببمًتكينمكنمكةه  مابًتبي  مألتمبمىي  مم–هبل م. ماؼبىكمخلبد تبعتماةلكع 

م:مابدراس 
م.بمًتكينمكفىتفيوميمربديدماؼبقولدمبلبيعىيمماإلاؼبنهجمابلصفيمابيحىيىيمم-4م
ماؼبنهجمم-2م مابالبببىيلص مإذلمكعلقلتمابيعىيمماإلابيجرييبمشبو منظر لتمابآليتميابقملىيهنمبمًتكينمكنمكةه 

هبلم,مكنمطلببلتماؼبتيللمأابًتبي مبىبنلتمبكنمطلببلتمكىي مخييلرملين ملشلائي مبىدراس ما.مكمتمبمًتكينمابيعىيمماإل
مكاؼبتيللمابثلكنمابفو مابدراسيمابثلينم مكاؼبتيللماػبلكسم, م/مم4144ابرابعم, مكقدمكلنتمأداةمم2142ىػ ـم.

م:ذلملددمكنماؼبعلقلتماالسيبيلفم.مكقدمتلصىتمابدراس مإمابدراس م:
م:ممممممممممممممممممممممممممممممبمًتكينمأمههلعلقلتمتيعىقمبلؽبدؼمكنمابيعىمماإل:مكمأكالنممم
م.ممملدـمابعنلي مبيلضيحمأىداؼمابيعىمماإلبمًتكينمبىالببلتم-م*مم
ملدـمابعنلي مبيحديدمأىداؼمكاضح مؼبلميقدـميمابيعىمماإلبمًتكينم.م-م*مم
م:مكعلقلتمتيعىقمبلبيوليممابعلـمبىلحيللماإلبمًتكينمأمههلم:مممممثلنيلنمم
ملدـمابعنلي مبيوليمماحمليللمابيعىيليمبولرةمشيق م.ممم-م*مم
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مابعنلي مبيوليممؿبيللمتعىيليمكينلعم.ممملدـمم-م*مم
مممممماحمليللمابيعىيليماإلبمًتكينمالمديث مإضلف مةديدةمبىالببلتم.م-م*مم
ماحمليللمابيعىيليماإلبمًتكينميملفميمابغلب مـبيورم.م-م*مم

 التي وردت في المحور الثالث :التعليق على الدراسات السابقة 
ابيعىيمماإلبمًتكينم,ماسيخداـمقدمتعيقمابيتمعلقلتملؼبىيلتمصبيعمابدراسلتمابيتمكردتميمىذاماحمللرمباممممممممم

سيفلدةمكنمابيعىيمميملدـماالمانمكبَتمممانمؽبلمتأثَتمىنلؾمابعديدمكنمابعلاك مابيتمكلفمذلمأفمكتلصىتمتىكمابدراسلتمإ
ماؼبعلقلتم:تىكمبمًتكينمبلبشم ماؼباىلبمككنمأبرزماإل

 لدـمتلفرماألةهزةمكابربؾبيلتم. -
 بمًتكينم.ضعفماببني مابيحيي مبىيعىيمماإل -
 لدـمتلفرمابدلممابيقٍتم. -
 لدـمكةلدمأكُتمكولدرمابيعىمم. -
 لدـمكةلدمابدكراتمابيدريبي مابملفي مبىالب مكاؼبعىمم. -

مم.بمًتكينمسيفلدةمكنمابيعىيمماإلكنماالمثَتانمكممابيتمربدكغَتىلمابمثَتمكنماؼبعلقلتم
كقدماسيفلدتمابدراس ماغبلبي مكنمك متىكمابدراسلتميمابيعرؼملى مأمهي ماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينميمممممممم

ابيعىيممكأثرهملى مابعلىي مابيعىيلي م,مبلإلضلف مإذلمكدلماسيخداكوم,مكابيعرؼملى مأبرزماؼبعلقلتمابيتمربلؿمدكفم
كابيتمأفلدتمبشم مكبَتميمفيهلماؼبتيخدك مكاألسلبي ماإلحولئي ممابيعرؼملى ماألدكاتمإضلف مإذلاسيخداكوم,م
م.ىذهمابدراس م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 الثالثالفصل 
 : جراءات الدراسةإ -*
ي ثمكصفمكنهجمابدراس م,محكنممىذهميمدراسيومسيخدكوماببلح ثاشرحلنمبىلنهجمابذمممذامابفو تنلكؿمىممم 

حولئي ماؼبتيخدك ميم,ممثماألسلبي ماإلم,مكبيلفمخولئصمأفرادمابدراس م,مكأداةمابدراس كلينيهلمؾبيلعمابدراس م
 .مأسئىيهلمكربقيقماؽبدؼمكنهلملنربىي مبيلنلتمابدراس مبئلةلب م

 منهج الدراسة :
مكلضلعماممممممممممم ماؼبنهجمابلصفيم,مكىلماؼبنهجمابذمميهيممبلصفمابظلىرة مابدراس  ماببلح ثميمىذه سيخدـ
كصبعمبيلنلتمدقيق مخلص مهبلم,مكعمتونيفهلمكتنظيلهلم,مكابيعبَتملنهلمبارؽمكيفي مككلي م,محبي ثميؤدمممابدراس 

مم(م212,مص2111)ملبيداتمكآخركفم,ممذبكمإذلمابلصلؿمإذلماسينيلةلتمكتعليللتمتتللدميمتاليرمابلاقعم.
رةمكعلصرةمبقودمكصفهلميرتبطمبظلىممكنهجممك م:م"ممبأنوممم(مم411قمػ,مصمم4146كللمذكرمابعتلؼم)م
ميهدؼمإذلممابذمممىلممابلصفيماؼبنهجمم(مبأفمم2116)ممابعتلؼمممذكرممكقدم"م.ممكصفيلنممكتفتَتىلميعدمكنهجلنم

كلنتمكىل مأكمكلضلعمأم"مكصفمكاقعمابظلىرةماؼبرادمدراسيهلمبلاسا مابرصدمابيمرارممبظهلرماؼبلدةماؼبدركس مسلاءنم
مقيلسمأكمزكنم"م.مم)مصم ماؼبنهج(م.مم11أكمشخوي مأكمكفردةمأكمكحدة مابدراس مابيتمميبلئممطبيع مكىذا ىذه

مبىيعىيمماإلادرة مربلكؿمابيعرؼم بمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرمكعىليهلمسيخداـمكعىليمابعىـل
ممكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.

م:وعينتها الدراسة مجتمع 
 مجتمع الدراسة :

مكنمصبيعمكعىليم متملفمؾبيلعمابدراس  مابعىـل ماؼبيلسا  مابابيعي مكشريصبيعمكمبلؼبرحى  ابالئفممكدين ميمابعىـل
م.كشرفُتم(مم41)م(مكملنمكعىلم411لددىمم)ممكاببلبغمىػمم4141م–م4141ممبىفو مابدراسيماألكؿمبىعلـ

معينة الدراسة :
(.مكشرفُتم41)مم(مكملنمكعىلم411اببلبغملددىمم)مكمؾبيلعمابدراس مكنمصبيعمأفرادم)قوديلنم(متملنتملين مابدراس م

ممكعىلييقتيممقلـماببلح ثمبمحي ث مابابيعي مككشريبلؼبرحى ماؼبيلسا مابعىـل كابيعىيمممكملت مابًتبي محبت مابعىـل
كىيم:مكمي مابشرؽم,ممابالئفمدبحلفظ مابًتبي مكابيعىيممدارةإلكملت مداخىي متيبعممابيتمييبعلفمؽبلمكىيمثبلث 

 كمي مابغربمكمكمي ماغبلي م.
ممكعىليملى مصبيعمأداةمابدراس مقلـماببلح ثمبيلزيعممث مابابيعي مككشريبلؼبرحى ماؼبيلسا مابعىـل بيىكممابيلبعُتمابعىـل

(ماسيبلن مكعين ماسيابللي مكبعدمم21,محي ثممتمتلزيعم)م(مكشرفُتمم41كم)مملنم(مكعىلم411كلددىمم)ماؼبملت م
م,(ماسيبلن مم446م)ميدمكنهلسيعام(ماسيبلن ملى مبقي ماؼبعىلُتمبلجمليلعم,م441ابيأكدمكنمصدقهلمكثبلهتلمكزلتم)م
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مبلإل ماسيبلنلتمم1م)ذلمإضلف  م( ماسيبم41كنمأص م) مكنماؼبسيعيدتمايلنلتم( مكبذبكشرفُتم تملنتملين مم.
مم.سيابللي مسيثنلءمابعين ماالابعدمملنمككشرفملنمكعىلم411ابدراس مكنم

 خصائص عينة الدراسة :
 :( وصف عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل 1-3جدول )

 النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل
 6.2 9 مشرف
 93.8 136 معلم

 100.0 145 المجموع
  

م
 ( وصف عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل1-3شكل )

م
م) ماعبدكؿمرقم م4-4كن مأتضحما( منتبيو مكل ميمكدارسماؼبرحى مم6.2ف مكنمكشريمابعىـل مابدراس  %مكنملين 
ميمكدارسماؼبمي%مكنمكعىلم14.1فظ مابالئفمبينللماؼبيلسا ميمؿبل م.مرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفابعىـل

 
 
 
 
 

مشرف
6%

معلم
94%

  وصف عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل
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 : الخبرة( وصف عينة الدراسة من حيث سنوات 2-3جدول )

م
 

 الخبرة
 المجموع

 21-5 5اقل من 
اكثر 

 21من
 مشرف
 

 9 5 4 0 العدد

 100 55.6 44.4 0 النسبة

 معلم
 

 136 45 83 8 العدد

 100 33.1 61 5.9 النسبة

 المجموع
 145 50 87 8 العدد

 34.5 60 5.5 النسبة
100.0

% 
    

 
 الخبرة( وصف عينة الدراسة من حيث سنوات 2-3شكل )

م
(مسن م,م21-1%مكنملين ماؼبشرفُتمسنلاتمخربهتممكنم)م11.1فمكلمنتبيومأ(م2-4تضحمكنماعبدكؿمرقمم)ا

%م1.1سن م,مبينللملين ماؼبعىلُتمفقدمتلزلتمكللميىيم21كثرمكنمأكنملين ماؼبشرفُتمسنلاتمخربهتممم%م11.6

0

10

20

30

40
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60

70

21اكثرمنسنة21-سنوات5من5اقلمن

0 

44.4 

55.6 

5.9 

61 

33.1 

 وصف عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة

مشرف معلم
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كثرمكنمأ%مسنلاتمخربهتممم44.4(مسن م,م21-1%مسنلاتمخربهتمم)مم64سنلاتم,مم1ق مكنمأسنلاتماػبربةم
مسن م.م21

 أداة الدراسة :
مدبمتأداةمابدراس مىيم)ماالسيبلن م(مابيتمألدىلماببلح ثمكابيتمكزلممممممممم رحى ماؼبدارسملى مصبيعمكعىليمابعىـل

مابابيعي مدبمإذلمبلإلضلف مماؼبيلسا مداخ مكدين مابالئف داخ ممكابيعىيمماؼبلةلدةلت مابًتبي مصبيعمكشريمابعىـل
 كدين مابالئفمابيعىيلي م.

 خطوات إعداد أداة الدراسة :
مابيتلؤالتمابيتممانمنظرممممممممم مكيمضلء م, مابدراس  مكشمى  مابابيع  م, كنمخبلؿمابقراءاتماؼبيعددةمكمناىقتمكنهل

كابدراسلتمابعىلي مابيتمتيعىقمهبذاممتنللتمبُتماألدبيلتمحلؿماػبىفي مابنظري مابيتمؽبلملبلق مهبذهمابدراس م,مكابيت
ماال ممت مابدراس ماؼبلضلعم, مأداة ميمتملين مكبَتة مكابيتمأفلدتمبولرة ماألدكاتماؼبتيخدك  مكن مابعديد طبلعملى 

قام الباحث م.)االسيبلن (مكلبلراهتلمكؿبلكرىلمإضلف مإذلمكلمبدلماببلح ثمكنمخربةمكيداني ميمؾبلؿمابًتبي مكابيعىيممم
مدراسة والتي تسعى إلى تحقيق األىداف التالية : ببناء أداة ال

مبىيعىيمماربديدمدرة مم-4 منظرم بمًتكيناإلسيخداـمكعىليمابعىـل ماؼبيلسا مكنمكةه  اؼبيزاكنميمتدريسماؼبرحى 
مكعىليهلمكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.

مبىيعىيمماربديدمدرة مم-2 كيزاكنميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرماببل بمًتكيناإلسيخداـمكعىليمابعىـل
 كعىليهلمكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.

مكعلقلتمربدم-4 مايد مبىيعىيم مابعىـل مكعىلي م بمًتكيناإلسيخداـ ماؼبيزاكن مم–) م( متدريسماؼبرحى ماببلكيزاكن ي
م.ماؼبيلسا مكنمكةه منظرمكعىليهلمكمكشرفيهلميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي 

بابيع مابعل ممحولئي مبُتماسيجلبلتماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمتعزلإفركؽمذاتمدالب ممذامكلفمىنلؾإابمشفملللمم-1
مػبربة.امأكمبتنلات

ممتب مأف ماالمعد ميمصلرهتل مابدراس  متملنتمأداة مكابدراسلتماؼبخيىف  مابقراءاتماؼبيعددة مكن متمكمم,ماألكبي سيفلدة
م:متوليلهلميمقتلُتمرئيتُتممهل

بعم,مكاؼبمي مابذممييمكتشل :مابلظيف م,مكسنلاتماػبدك ماألول : المعلومات األساسية لعينة الدراسة : الجزء
م.بوم

مبىيعىيمماإلبمًتكينمكتسيخداـمكعىادرة مبصميخيالجزء الثاني :  مؿبلكرمىيم:مثبلث كنممىذاماعبزءملفمليمابعىـل
م(مفقراتم.6)مشيل ملى كااؼبيزاكنماإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيمما:ممالمحور األول
م(مفقراتم.1)مشيل ملى كااببلكيزاكنماإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيمما:ممالمحور الثانى
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م(مفقرةم.مم41)مشيل ملى كااإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيمما:مكعلقلتممالمحور الثالث
مابثبلثيمبيحديدممسيخداـمكقيلسمبيمرتامتم(ماالسيبلن مأداةمابدراس م)مكبيحقيقمىدؼم سيخداـمكعىليمادرة 

مبىيعىيمماإلبمًتكينم م–مملنميىيم)مدائلليبلرمأفمتدرجماؼبقيلسماؼبتيخدـميمابدراس مكللمكعماألخذمبعُتماالابعىـل

م.ماً بدأةلب مبئل(م4,م)ملنمأحيلنةلب مبئل(م2,م)مدائللنمةلب م(مبئل4لالءمابدرةلتمابيلبي م)إ(محي ثممتممانمبدأم–ملنمأحيلن
م–كيلسا مم–اؼبقيلسم)مكبَتةممسيخداـمكقيلسمبيمرتمابثبلثيمبيحديدمدرة مكةلدماؼبعلقلتمككلفمتدرجاكللممتم

مإضع مكمت م( م)يف  مابدرةلتمابيلبي  ممبئلم4لالء مةلب  مدرةيلف م, مبئلكبَتة مةلب  مكاحدة مكدرة  م, ةلب مبئلكيلسا 
مكم ماضعيف ( مابيت ماؼبيلسالتماغبتلبي  مقيم مفإف مذبك مإذل مكعهلمتتلصىسينلدان مابيعلك  ممت مابدراس  بيفتَتممإبيهل
م مكللميىيم:كعيلرماؼبيلسالتماغبتلبي ماؼبلزكنليللدانملى مااببيلنلتم

و وجود المعوق فة أضعي ستخدامادرجة يعبر عن نو إف(  1.66 -1كان المتوسط الحسابي ما بين )ذا  إ
 ضعيفة .بدرجة 

و وجود متوسطة أ ستخدامادرجة يعبر عن نو إف(  2.33 -1.67ذا كان المتوسط الحسابي ما بين )إ
 متوسطة .بدرجة المعوق 

و وجود المعوق مرتفعة أ ستخدامادرجة يعبر عن نو إف(  3 -2.34كان المتوسط الحسابي ما بين )ذا  إ
 كبيرة .بدرجة  

مصدق أداة الدراسة : -

م:متمحتلبمصدؽمأداةمابدراس مابيتمألدىلماببلح ثمكنمخبلؿماألسىلبُتمابيلبيُتم
 : ( آراء المحكمين الظاىري ) الصدق - أ

ودؽمابظلىرمم,مليلدماببلح ثملى ماباألسلسيلتميمأداةمابدراس م,مكقدميعدمابودؽمابظلىرممكنما
لى ماؼبشرؼملى مم( 1) ملحق رقم (مفقرةمم14كابيتمتملنتمكنم)ماألكبي مملبويغيهم لنحي ثممتملرضماالسيب

 ثمبعرضهلملى مؾبللل مكنملى مفقراتماالسيبلن م,ممثمقلـماببلحابدراس مكابذممأكص مبإةراءمبعضمابيعديبلتم
كنمذكمماالخيولصمكاػبربةمكنمألضلءمىيئ مابيدريسمجبلكع مأـمابقرلم,مكةلكع مم( 5) ملحق رقم ماحململُت

اببلح م,مكةلكع مشقراءم,مكةلكع ماألكَتةمنلرهم,مكةلكع متبلؾم,مكةلكع ماعبلؼم,مكةلكع ماؼبىكمسعلدم,مكاعبلكع م
األردني م,مكبعضماؼبشرفُتمابًتبليُتمذكمماالخيولصم,مكذبكمبىحممملى مدرة مكضلحمابعبلراتمكسبثيىهلمبىهدؼم

ميركنوم إذلمابشم ماألكث مبىيابيقم.مكقدملؿماالسيبلن مكنمأة مكصمكنلسبلنمابذممكضعتمبومكحذؼمكتعدي مكل
راءماحململُتمحلؿملى مآمبقبلؿمابعبلرةمكبنلءنمانمراءماحململُتمكعيلرمآ(مفأكثرمكنم%11تفلؽم)م ثمنتب مإليلدماببلحا

م,مككفقلنم ماالسيبلن مألىداؼمابدراس  مبيلةيهلهتممككقًتحلهتمممتمتعدي ممكدلمكنلسب  كىيممممبعضمابعبلراتمصيلغ 
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,مم11,مم11,مم12,مم46,مم41,مم41,مم44,مم21,مم22,مم26,مم21,مم24,مم21,مم41,مم42,مم46)م
(مم6رقمم)معلقلتمابيعىيمماإلبمًتكينم؛مكحذؼمأربع ملشرملبلرةمكاحدةمكاػبلصمدبمابثلب ثلرماحمل(مكصبيعهلمكنمم12
(ملبلرةمكنماحمللرمابثلب ثمكاػبلصمدبعلقلتم44احمللرماألكؿماػبلصمبلسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينماؼبيزاكنم,مك)مكنم

,مم16,مم11م,م14,مم41,مم41,مم44,مم21,م21,مم22,مم41,مم41)مكىيماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينم
لسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينماببلكيزاكنمكىيم:مابثلينماػبلصمبىلحلرمب(م؛مكإضلف مثبلثملبلراتمكاحدةمم11,م12

م م, م ماؼبعلك ماالفًتاضي  مابيعىيممكمأطى مكنمابابلبماسيخداـ مابثلب ثماػبلصمدبعلقلتماسيخداـ مبىلحلر لبلرتلف
م؛بترللتماؼبنلسب م,مكثرةمألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي ماإلبمًتكينمكىيم:ملدـمتلافرمشبم ماإلنًتنتمذاتما

لدـمتلفرمابدلمم(م:ملدـمتلفرمابدلممابيقٍتمكاؼبلرلمبىيعىيمماإلبمًتكينم؛مإذلمفقرتُتممهل:مم11كمتمفو ملبلرةمرقمم)م
ماإلبمًتكين مبىيعىيم ماإلبمًتكين.مابيقٍت مبىيعىيم ماؼبلرل مابدلم متلفر ملدـ مابيم, مإةراء مإبيهلممعديبلتكبعد مأشلر ابيت

سيخداـمابيحديدمدرة مم(مفقرة14كملن مكنم)م( 2) ملحق رقم ماالسيبلن ميمصلرهتلمابنهلئي متملنت,ماحململلف
مبىيعىيمماإلبمًتكين م.,مكربديدمدرة متأثَتماؼبعلقلتممكعىليمابعىـل

 تساق الداخلي لعبارات االستبانة :صدق اال -ب

مبىبعدممتمحتلبمكعلك ماىيمتتلؽمابداخصدؽماالمغبتلبممممممم مابمىي  مكابدرة  رتبلطمبَتسلفمبُتمك ملبلرة
مكذب م, مابذممتنيليمإبيو مفردم21مسيابللي مكملن مكنم)اكمبعدمتابيقماالسيبلن ملى ملين  كنمأفرادمؾبيلعممانم(

م,بىلحلرك ملبلرةمبلجملللعمابمىيمارتبلطممتتلؽمابداخىيملنمدرة مكيعربمصدؽماال.مخلرجملين مابدراس ممابدراس 
مكاعبداكمامككذبك م, مببلسيبلن  مابمىي  مبلبدرة  ماالسيبلن  متلضحمنيلئجمكعلكبلتمرتبلطمك مبعدمكنمأبعلد ؿمابيلبي 

ممرتبلطم:الا
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 : ويلإرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع المجموع الكلي للمحور الذي تنتمي ا( معامالت 3-3)جدول

 الثالثالمحـــــور  المحور الثانى ولالمحور األ

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال

رقم 
 الفقرة

رقم  رتباطمعامل اال
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال

4 1.12** 6 1.22** 21 1.11** 41 1.16** 

2 1.11** 2 1.21** 21 1.11** 41 1.12** 

4 1.12** 1 1.21** 26 1.42** 11 1.61** 

1 1.16** 1 1.61** 22 1.61** 14 1.12** 

1 1.11** 41 1.11** 21 1.66** 12 1.64** 

  44 1.62** 21 1.11** 14 1.61** 

  42 1.12** 41 1.26** 11 1.11** 

  44 1.61** 44 1.61** 11 1.61** 

  41 1.21** 42 1.21** 16 1.12** 

  41 1.24** 44 1.12** 12 1.14** 

    41 1.61** 11 1.11** 

    41 1.24** 11 1.64** 

    46 1.26** 11 1.11** 

    42 1.61** 14 1.14** 

م1.11حصائياً عند إ** دال 
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مكعلكبلتماال4-4اعبدكؿم)متضحمكنامممممممم مقيم مأف ماجملللعمابمىيمبىلحلرم( مكع مك ملبلرة رتبلطمبُتمدرة 
ميبإابذممتنيليم مبُتم) مةلءتمؿبولرة مم1.11م–م1.12و مبىلحلر مابثلينمةلءتم( مبىلحلر مكبلبنتب  م, األكؿ
ذاتمكىيمقيممكرتفع ممابثلب ثبىلحلرم(مم1.61م-م1.14(م,مكؿبولرةمكلمبُتم)م1.11-1.12ؿبولرةمبُتم)م

تماالسيبلن مبلحمللرمابذممتنيليمرتبلطمك ملبلرةمكنملبلرااذلمإفبلميشَتمم1.14لندمكتيللمدالب ممحولئي إدالب م
متتلؽملبلراتمك مؿبلرمكنمؿبلكرماالسيبلن م.ممامكىذاميدؿملى ,مبيومإ

 رتباط بيرسون لكل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة :ا(معامالت 4-3جدول )

 كعلك ماالرتبلط لددمابعبلرات احمللر

 **1.14 1 اؼبيزاكنمبمًتكينسيخداـمابيعىيمماإلا

 **1.11 41 اببلكيزاكنمبمًتكينسيخداـمابيعىيمماإلا

 **1.12 21 بمًتكينسيخداـمابيعىيمماإلاكعلقلتم

م1.11** دال إحصائياً عند ممم

م)اممممممممم ماعبدكؿ مأف1-4تضحمكن مكعلكبلتمم( ماالسيبلن ماقيم مؿبلكر مكن مك مؿبلر مبُتمدرة  رتبلطمبَتسلف
تتلؽم(مكى مقيمممتشَتمإذلماالم1.11م-م1.12(متراكحتمبُتم)م1.14كابدرة مابمىي مؽبلملندمكتيللمدالب م)

مبُتمؿبلكرماالسيبلن مكابدرة مابمىي م,مفبلميعمسمدرة مللبي مكنمابودؽمبُتمفقراتمؿبلكرمماالسيبلن م.

 ثبات أداة الدراسة :

 :مكعلكبلتمابثبلتملى مابنحلمابيلرلمةلءتمقيمم(Cronbach Alpha)بلسيخداـمكعلك م"أبفلمكركنبلخ"م

 مجاالت أداة الدراسة ) االستبانة ( :لمعامل ثبات "ألفا كرونباخ"  (5-3جدول )

 ابفلمكركنبلخم–كعلك مابثبلتم لددمابعبلرات احمللر

 1.11 1 اسيخداـمابيعىيمماالبمًتكىنماؼبيزاكن

 1.11 41 اسيخداـمابيعىيمماالبمًتكىنماببلكيزاكن

 1.14 21 كعلقلتماسيخداـمابيعىيمماالبمًتكىن

 1.12 14 ابمىيمببلسيبلن ابثبلتم
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كرتفع محي ثمتراكحتمقيممكعلكبلتمكلنتم(مأفمقيممكعلكبلتمابثبلتمصبيعهلمم1-4ييضحمكنماعبدكؿم)ممممممممم
(م,مكتشَتمىذهمابقيممم1.12)م(مككلفمكعلك مابثبلتمابمىيمم1.14م-م1.11ابثبلتميمؾبلالتماالسيبلن مبُتم)م

مليللدملى منيلئجهلمكابلثلؽمهبلم.االسيبلن مبىيابيقمكإكملني ماال مابعلبي مكنمكعلكبلتمابثبلتمإذلمصبلحي

مبيلنلتماالسيبحي ثممممممممم مإدخلؿ ممت مااللنلتماؼبتًتدة مابعين  ماغبلسلبمكبكن مإذل مبرنلكجملسيابللي  سيخداـ
SPSSإدخلؿممتممثمممتمحتلبمكعلكبلتمابودؽمكابثبلتم,محي ثمتأكدماببلح ثمكنمصدؽمكثبلتماالسيبلن م.م

مبرنلكجمبيلنلتماالسيب مإذلماغبلسلبمكبلسيخداـ مابدراس  متماغبولؿملى منيلئجممSPSSلنلتماؼبتًتدةمكنملين 
 تتلؤالهتلم.ملنابدراس مكاإلةلب م

 حصائية المستخدمة :واألساليب اإلالمعالجة 
مسبقم مإذلمكل مكث مكابلإلضلف  مابدراس  مبيقنُتمأداة مككعلك معلك مارتبلطمسيخداكو مكركنبلخمأبَتسلفم, بقيلسمبفل

قماالسيبلن محولئي مابيلبي مبيحىي ماببيلنلتمابيتممتمصبعهلمكنمكاقعمتابيسلبي ماإلسيخداـماأللبمقلـماببلح ثابثبلتم
 لى مأفرادمابعين م:

تجاىات انحرافات المعيارية لوصف واال ,/ المتوسطات الحسابية , والمتوسطات الحسابية الموزونة 4
 فراد عينة الدراسة .أ

فروق بين استجابات أفراد العينة تعزى ذا كان ىناك إوذلك للكشف عما تجاه اإل يحادأ/ تحليل التباين 2
 .لسنوات الخدمة 

مإلىفراد العينة تعزى أفروق بين استجابات للكشف عن وجود وذلك للعينات المستقلة ( ت  ) ختبارا/ 3
 . طبيعة العمل 
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 الفصل الرابع

 (ومناقشتها , وتحليلها, وتفسيرىا,الدراسةنتائج ) عرض 
 مقدمة -*
 إجابة السؤال األول  -*
 إجابة السؤال الثاني  -*
 إجابة السؤال الثالث  -*
 إجابة السؤال الرابع  -*
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 الفصل الرابع

 الدراسة ومناقشتها : جابات أسئلةإتحليل البيانات و 

م:مابدراس ةلبلتمأسئى ماببيلنلتمكإتنلكؿمىذامابفو مربىي م
لكتروني المتزامن في ستخدام معلمي العلوم للتعليم اإلاالذي ينص على  "ما درجة مالسؤال األول : جابةإ

 تدريس المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلميها و مشرفيها  في محافظة الطائف التعليمية  ؟" 
مبئل ماببلملنةلب  مقلـ مابتؤاؿ مكاالح ثمحبتلبماؼبيلسالتمىذا مفقراتمكبرافلتماؼبعيلرماغبتلبي  مكن مفقرة مبم  ي 

 جمابيلبي م:كأظهرتمابنيلئماؼبيلسطماؼبلزكفحت مدرة ممتنلزبيلنمبمًتكىنماؼبيزاكنمكترتيبهلمابيعىيمماإل
المتزامن  يلكتروننحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات التعليم اإلواال( المتوسطات 1-4جدول رقم )

 ( : 136للمعلمين )ن=
اؼبيلسطم ابفقرة ـ

 اؼبلزكف
كبراؼماال

 اؼبعيلرم
 ابًتتي 

درة م
 سيخداـاال

 ضعيف  1 0.43 1.15 نًتنتمكعمابابلبفًتاضي ملربماإلسيخدـمابفولؿماالا 1
فًتاضي ملربمابفولؿماالابىلحماألبيضميمسيخدـما 1

 كعمابابلباإلنًتنتم
 ضعيف  2 0.42 1.15

 ضعيف  3 0.38 1.15 كعمابابلباإلنًتنتملربممكؤسبراتمابفيديلسيخدـما 4
 ضعيف  4 0.37 1.14 كعمابابلباإلنًتنتمسيخدـماحمللدث ملربما 4
 ضعيف  5 0.34 1.10 كعمابابلباإلنًتنتمسيخدـماؼبؤسبراتمابولتي ملربما 2

 ضعيف   0.32 1.14 اؼبيزاكنمسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكيناصبلرلمؿبلرمإ
ذلمكىلمكلميشَتمإم4.41اؼبيزاكنم=ممبمًتكيناإليممفماؼبيلسطمابعلـمحمللرمابيعى(مأ4-1تضحمكنماعبدكؿم)اممممممم
مضعفم مادرة  ماسيخداـ ماإلبيعىيم مكعىلبمًتكين منظر مكةه  مكن مؿبلفظ ممياؼبيزاكن مي ماؼبيلسا  مبىلرحى  ابعىـل

م مةلءت محي ث مابيعىيلي  ممابفقراتابالئف  و( مع الطالب  اإلنترنتفتراضية عبر اإلستخدم الفصول ا)
و ) استخدم مؤتمرات الفيديو م(ممع الطالب اإلنترنتفتراضية عبر ستخدم اللوح األبيض في الفصول االا)

ىذاميدؿمكمم4.41سيخداـمدبيلسطم=مكنمحي ثمدرة ماالمكذلاألماؼبراكزمابثبلث يمممعبر اإلنترنت مع الطالب (
(مكتشَتمم4.41م-4.41كةلءتمبلقيمفقراتمىذاماحمللرميماؼبراكزمابيلبي مدبيلسالتم)م,سيخداـمضعيف مادرة م

اؼبيزاكنميممبمًتكينإلسيخداـمابيعىيمماامضعفلى ميؤكدكفمفرادملين مابدراس مكنماؼبعىلُتمأمأفذلمإابنيلئجمابتلبق م
 ابيعىيممبابلبماؼبرحى ماؼبيلسا ميمكدارسمؿبلفظ مابالئفم.م
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المتزامن ماإللكترونىواالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات التعليم ( المتوسطات 2-4جدول رقم )
 :( 9للمشرفين )ن=

اؼبيلسطم ابفقرة ـ
 اؼبلزكف

كبراؼماال
 اؼبعيلرم

 ابًتتي 
درة م

 سيخداـاال
 ضعيف  4 0.50 1.33 نًتنتمكعمابابلبسيخدـمكؤسبراتمابفيديلملربماإلا 4
 ضعيف  2 0.50 1.33 كعمابابلباإلنًتنتمسيخدـماؼبؤسبراتمابولتي ملربما 2
 ضعيف  4 0.50 1.33 كعمابابلباإلنًتنتمسيخدـماحمللدث ملربما 4
 ضعيف  1 0.44 1.22 كعمابابلباإلنًتنتمفًتاضي ملربمسيخدـمابفولؿماالا 1
اإلنًتنتمفًتاضي ملربمابفولؿماالابىلحماألبيضميمسيخدـما 1

 0.44 1.22 ابابلبكعم
1 

 ضعيف 

 ضعيف  0.44 1.29 اؼبيزاكنمسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكيناإصبلرلمؿبلرم
ذلمإمكىلمكلميشَتم4.21اؼبيزاكنم=مماإلبمًتكينفماؼبيلسطمابعلـمحمللرمابيعىيمم(مأ2-1ضحمكنماعبدكؿم)اتمممممممم
مضعفم مادرة  ماسيخداـ مؿبلفظ مماإلبمًتكينبيعىيم مي ماؼبيلسا  مبىلرحى  مابعىـل مكشري منظر مكةه  مكن اؼبيزاكن

ستخدم اك)مم(منترنت مع الطالبستخدم مؤتمرات الفيديو عبر اإلام)ماتابالئفمابيعىيلي محي ثمةلءتمابفقرم
ممنترنت مع الطالبالمؤتمرات الصوتية عبر اإل م) مك مممع الطالب اإلنترنتستخدم المحادثة عبر ا( يم(

ماماؼبرم مكز ماالمكذلاألابثبلث  مدبيلسطم=مكنمحي ثمدرة  مم4.44سيخداـ ماكدرة  مضعيف  كةلءتمبلقيمم,سيخداـ
 ممممممممممممم.مبدرة ماسيخداـمضعيف (م4.22)مفقراتمىذاماحمللرميماؼبراكزمابيلبي مدبيلسالتم

مكمممممممممممم مكنماؼبشرفُتملى مأمأفمإذلتشَتمابنيلئجمابتلبق  مابدراس  ملين  مابيعىيممامضعفيؤكدكفمفراد سيخداـ
 اؼبيزاكنميمابيعىيممبابلبماؼبرحى ماؼبيلسا ميمكدارسمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي م.مماإلبمًتكين
لءتمضعيف مكذبكماؼبيزاكنمةماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممادرةلتممأفىذاماحمللرمنيلئجمبلبيلرلمأظهرتمكممممممممممم

مميكنمكةه منظرمكعىل مابعىـل ميشَتماؼبرحى ماؼبيلسا ميمؿبيمكدارسمككشرفيهل راءمآتفلؽمإإذلملفظ مابالئفمفبل
اؼبيزاكنميماؼبرحى ماؼبيلسا ميمكدارسمابالئفمبورؼمماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممامضعفاؼبعىلُتمكاؼبشرفُتملى م

لى ممهمتفلقاملى ميدؿمفبلملنمكيقلربمترتي مابفقراتمبينهللمحي ثمةلءماؼبيلسطمابعلـمؽبذاماحمللراخيبلؼمابنظرملنم
ـم(م,ممم2116تفقتمنيلئجمىذهمابدراس مكعمك مكنم:مدراس مىنلءمديلينم)ماكقدم.ممابنلعسيفلدةمكنمىذاماالمضعف

ـ(,مم2111خيىفتمكعمدراس مرةلءمابعتيىيم)ماـم(.مكمم2111ـم(م,مكدراس مابوَتيم)م2116كدراس محتنُتم)م
 ـم(م.م2144ـ(م,مكدراس مأبلمزيدم)مم2141كدراس مبريميتم)
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مابنلعمكنممممممممممم مىذا مكع مابيفلل مبُتمابالب مكاؼبعىم مكن مضعيف  مدرة  مابنيلئجمبلةلد ماببلح ثمىذه كيفتر
فمكعظمماؼبعىلُتمكابابلبمالميريدكفمىذامفبيزاتمىذامابنلعمكنمابيعىيمم.مكأابيعىيممفبلمجيعىهللمالمحيوبلفملى م

أنومالمحيققمبىابلبمكاؼبعىلُتمدرة مللبي مكنمابيفلل مابنلعمكنمابيعىيممكذبكمكنمكةه منظرماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمكم
تغيَتميمكفلىيممك مكنماؼبعىممكابالب محىتمحيققمىذاممإذل.مكبذبكميرلماببلح ثماغبلة مم مابراةع ماؼببلشرةكابيغذي
ميمسيخداـمكعىلاكميرلماببلح ثمأفمسب مىذهمابدرة مابضعيف ميم.منمابيعىيممابفلائدماؼبرةلةمكنومابنلعمك ابعىـل

مبىيعىيممإكلمإبمًتكينمىلمبىيعىيمماإل خلرجمأكقلتمابدكاـمابرظبيمماإلبمًتكيننشغلؿماؼبعىلُتمكلدـمتلفرمابلقتماببلـز
سيحداثماغبلافزماسيجلب مابابلبمؽبذامابنلطم.مكبلبيلرلميرلماببلح ثمأفمتقدًنمكماأكملدـمكةلدماغبلافزم,مأكمبعدـم

م.ماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممايزيدمكنماؼبلدي مكاؼبعنلي مبىلعىلُتمكابابلبمس  اؼبيزاكنميمتعىيممابعىـل
الالمتزامن مياإللكترونمعلمي العلوم للتعليم  ستخداماما درجة مالذي ينص على  "مالسؤال الثانى :جابة إ

 في تدريس المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلميها و مشرفيها  في محافظة الطائف التعليمية  ؟
مبئل ماببلملنةلب  مقلـ مابتؤاؿ مكاالىذا مفقراتمح ثمحبتلبماؼبيلسالتماغبتلبي  مكن مفقرة مبم  كبرافلتماؼبعيلري 

 كأظهرتمابنيلئجمابيلبي م:درة ماؼبيلسطماؼبلزكفمحت مماببلكيزاكنمكترتيبهلمتنلزبيلنمماإلبمًتكينابيعىيمم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

الالمتزامن مياإللكترونالمعيارية لكل فقرة من فقرات التعليم  نحرافات( المتوسطات واال3-4جدول )
 ( : 136للمعلمين )ن=

اؼبيلسطم ابفقرة ـ
 اؼبلزكف

كبراؼماال
 اؼبعيلرم

 ابًتتي 
درة م

 سيخداـاال
سيفلدةمكنمابيللرينمكابيجلربملى مبابلبمبلالأطلب ما 41

 0.68 2.34 ابشبم مابعنمبلتي 
 كبَتة 4

سيفلدةمكنمدركسممنلذةي ملى مابشبم مأح ثمابابلبملى ماال 44
 0.70 2.26 ابعنمبلتي 

2 
 كيلسا 

 كيلسا  4 0.68 2.14 سيخداـمتقني ماألقراصماؼبدؾب ميمابيعىيماأح ثمابابلبملى م 42
 كيلسا  1 0.67 1.99 يمابيعىيمماإلبمًتكينسيخداـمتقني مابربيدمالى ممأح ثمابابلب 6
 كيلسا  1 0.80 1.99 تقني مؾبللللتمابنقلشميمابيعىيممسيخداـاأطى مكنمابابلبم 1
تقني مابشبم مابنتيجي ميممسيخداـالى مأح ثمابابلبم 2

 0.80 1.96 ابيعىيم
6 

 كيلسا 

 كيلسا  2 0.76 1.87 سيخداـمتقني مابفيديلمابيفللىيميمابيعىيماأح ثمابابلبملى م 44
 كيلسا  1 0.73 1.79 تقني منق ماؼبىفلتميمابيعىيممسيخداـاأح ثمابابلبملى م 41
 كيلسا  1 0.70 1.73 فًتاضي بابلبمأفميتيفيدكامكنماؼبعلك ماالأطى مكنما 41
 ضعيف  41 0.70 1.59 سيخداـمتقني مابقلائممابربيدي ميمابيعىيماأح ثمابابلبملى م 1

 كيلسا   0.49 1.96 اببلكيزاكنماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماصبلرلمؿبلرمإ
مإذلكىلمكلميشَتمم4.16كيزاكنم=ماببلماإلبمًتكينمفماؼبيلسطمابعلـمحمللرمابيعىيم(مأ4-1تضحمكنماعبدكؿم)امممممممم

مأ مافمدرة  مابيعىيم ماببلكيزاكنمماإلبمًتكينسيخداـ منظركيلسا  ميمميكعىلمكنمكةه  ماؼبيلسا  ميماؼبرحى  ابعىـل
م مابفقرة مةلءت محي ث مابالئف مؿبلفظ  الشبكة  ستفادة من التمارين والتجارب علىأطالب الطالب باإل)

أحث الطالب على )مسيخداـمكبَتةممبينللمةلءتمابفقرةمماكدرة مم2.41كؿمدبيلسطميماؼبركزماألم( العنكبوتية
سيخداـماكدرة مم2.26يماؼبركزمابثلىنمدبيلسطم=م(ممستفادة من دروس نموذجية على الشبكة العنكبوتيةاإل

يماؼبركزمم(متقنية األقراص المدمجة في التعليم ستخداماأحث الطالب على )مبينللمةلءتمابفقرةمكيلسا م
 ستخداماأحث الطالب على ) خَتمةلءتمابفقرةماؼبركزماألمسيخداـمكيلسا مكياكدرة مم2.41ابثلب ثمدبيلسطم

ضعيف مكتراكحتمكيلسالتمبلقيمابفقراتممسيخداـاكدرة ممم4.11دبيلسطم( تقنية القوائم البريدية في التعليم 
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سيخداـمفقراتمافمآراءملين مابدراس مكنماؼبعىلُتمحلؿمأمإذل(مكابنيلئجمابتلبق متشَتمم4.11م-4.24كلمبُتم)م
 .ممضعيف ككيلسا مكفقرةمكاحدةمبدرة ممكبَتةاببلكيزاكنمكلنتمكلمبُتممماإلبمًتكينؿبلرمابيعىيمم

متزامن الالمياإللكترونالمعيارية لكل فقرة من فقرات التعليم  نحرافاتواال( المتوسطات 4-4جدول )
 ( : 9للمشرفين )ن=

اؼبيلسطم ابفقرة ـ
 اؼبلزكف

كبراؼماال
 اؼبعيلرم

 ابًتتي 
درة م

 سيخداـاال
سيفلدةمكنمابيللرينمكابيجلربملى مطلب مابابلبمبلإلأ 41

 ابشبم مابعنمبلتي 
 كبَتة 4 0.50 2.67

سيخداـمتقني ماألقراصماؼبدؾب ميماأح ثمابابلبملى م 42
 ابيعىيم

 كبَتة 2 0.50 2.67

سيفلدةمكنمدركسممنلذةي ملى مأح ثمابابلبملى ماإل 44
 ابشبم مابعنمبلتي 

 كبَتة 4 0.53 2.56

سيخداـمتقني مابفيديلمابيفللىيميمابابلبملى مأح ثما 44
 ابيعىيم

 كيلسا  1 0.71 2.33

تقني مابشبم مابنتيجي ميمممسيخداـاأح ثمابابلبم 2
 ابيعىيم

 كيلسا  1 0.71 2.00

 كيلسا  6 0.87 2.33 فًتاضي بابلبمأفميتيفيدكامكنماؼبعلك ماالأطى مكنما 41
 كيلسا  2 0.60 1.89 سيخداـمتقني منق ماؼبىفلتميمابيعىيماأح ثمابابلبملى م 41
تقني مؾبللللتمابنقلشميممسيخداـاأطى مكنمابابلبم 1

 ابيعىيم
 كيلسا  1 0.67 1.78

يمماإلبمًتكينسيخداـمتقني مابربيدماأح ثمابابلبملى م 6
 ابيعىيم

 كيلسا  1 0.67 1.78

سيخداـمتقني مابقلائممابربيدي ميماأح ثمابابلبملى م 1
 ابيعىيم

 كيلسا  41 0.87 1.67

 كيلسا   0.52 2.17 اببلكيزاكنماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماصبلرلمؿبلرمإ
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كىلمكلميشَتمم2.42كيزاكنم=ماببلماإلبمًتكينفماؼبيلسطمابعلـمحمللرمابيعىيمم(مأ1-1تضحمكنماعبدكؿم)امممممممممم
مأمإذل مابيعىيم ماسيخداـ مدرة  ممماإلبمًتكينف ماببلكيزاكن ماؼبرحى مكلنتمكيلسا  مي مابعىـل مكشري منظر مكةه  كن

ستفادة من التمارين والتجارب على أطالب الطالب باإل)ممتلفحي ثمةلءتمابفقرمميمؿبلفظ مابالئفاؼبيلسا م
كؿماألمينيماؼبركزم(متقنية األقراص المدمجة في التعليم ستخداماأحث الطالب على كم)م(مالشبكة العنكبوتية 

من دروس  ستفادةأحث الطالب على اال)مسيخداـمكبَتةمبينللمةلءتمابفقرةماكدرة ممم2.62دبيلسطمكابثلينم
منموذجية على الشبكة العنكبوتية  مابثلب ثمدبيلسطم( مكدم2.16يماؼبركز ماألارة  مكيماؼبركز مكبَتة خَتمسيخداـ

م مةلءتمابفقرة م4.62دبيلسطمم(تقنية القوائم البريدية في التعليم  ستخداماأحث الطالب على ) كدرة مم
مإذل(مكابنيلئجمابتلبق متشَتممم2.44م-م4.21كتراكحتمكيلسالتمبلقيمابفقراتمكلمبُتم)م,مسيخداـمكيلسا ما
اببلكيزاكنمكلنتمكلمبُتمكيلسا مماإلبمًتكينسيخداـمفقراتمؿبلرمابيعىيممافمآراءملين مابدراس مكنماؼبشرفُتمحلؿمأ

 ككبَتةم.م
ماببلح ثمأمممممممممم مالحظ مدرةلتمكلل ماف مابيعىيم مةلماإلبمًتكينسيخداـ مكذبكمكنماببلكيزاكن ءتمكيلسا 
ممكعىليمكةه منظر تفلؽمآراءماؼبعىلُتمإمإذللفظ مابالئفمفبلميشَتميمكدارسماؼبرحى ماؼبيلسا ميمؿبككشرفيهلمابعىـل

مأ مكاؼبشرفُتملى  مامهي  مابيعىيم ملنماإلبمًتكينسيخداـ مبورؼمابنظر ترتي مابفقراتمبينهللمخيبلؼماماببلكيزاكن
 مهي مىذاماحمللرم.متفلقهمملى مأافبلميدؿملى ممملنمكيقلربحي ثمةلءماؼبيلسطمابعلـمؽبذاماحمللرم

ـم(م,مكدراس مابعتلؼمم2112كعمك مكنم:مدراس مابنفيت م)ميمىذاماعبزءمتفقتمنيلئجمىذهمابدراس ماكقدمممممممم
خيىفتماـم(م.مكمم2144بيهلؿمأنلةري م)مإـم(م,مكدراس مم2144ـم(م,مكدراس ملبدمابداًنم)مم2111كابورايرةم)م

 ـم(م.م2141ـم(م,مكدراس مبريميتم)مم2111كعمدراس مرةلءمابعتيىيم)م
مابنيلئجمأفمممممممممم مابنلعمكنمابيعىيممدييلزمبإكيفترماببلح ثمىذه كملني محولؿمابالب ملى ماؼبعىلك مابيتمىذا

ك ماألكقلتمءاؼبعىلكلتمحت مكبلمنمابالب مكنماغبولؿملى كأنومديم ميمابلقتماؼبنلس مبوم,مبيهلمإيريدمابلصلؿم
ماؼبلدة مدراس  مابالب مإللدة مكذبكميتيايع م, مابذمميرغ ميمإلالئو مكبلعبهد مإبمًتكنيلنمكىللممبو كابرةلعمإبيهل

ما م. مبذبك مابيعىيممحيلج ملن ماببلكيزاكن ماإلبمًتكين مابيعىيم ماسيخداـ مي مزيلدة مىنلؾ مأف ماببلح ث مالحظ كقد
 دـمارتبلطماؼبعىممبذبكمخلرجمأكقلتمابدكاـمابرظبيم.اإلبمًتكينماؼبيزاكنمقدمتعلدمبع

في ماإللكترونيستخدام معلمي العلوم للتعليم اما معوقات  الذي ينص على "م: الثالثالسؤال  جابةإ
ممتدريس المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلميها و مشرفيها  في محافظة الطائف التعليمية  ؟

بم مفقرةمكنمفقراتمؿبلرممكبرافلتماؼبعيلري حبتلبماؼبيلسالتماغبتلبي مكاالمح ثىذامابتؤاؿمقلـماببلملن ةلب بئل
مكأظهرتمابنيلئجمابيلبي م:محت مدرة ماؼبيلسطماؼبلزكفمكترتيبهلمتنلزبيلنماإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيمماكعلقلتم
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معلمي العلوم  ستخدامانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات معوقات ( المتوسطات واال7-4جدول )
 : ( 136للمعلمين )ن=ماإللكترونيللتعليم 

اؼبيلسطممابفقرة ـ
 اغبتليب

كبراؼماال
 اؼبعيلرم

 ابًتتي 
درة مكةلدم
 اؼبعلؽ

 كبَتة 4 0.66 2.59 اإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيمم 22
 كبَتة 2 0.72 2.57 نًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب لدـمتلافرمشبم ماإل 24
 كبَتة 4 0.65 2.56 ضعفماببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكات 22
 كبَتة 1 0.68 2.53 اإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلممابيقٍتمبىيعىيمم 26
 كبَتة 1 0.70 2.50 اإلبمًتكينقى ماؼبلادمابيعىيلي مابيتمربققمابفعلبي ماؼبأكلب مبىيعىيمم 21
 كبَتة 6 0.71 2.48 كثرةمألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي  42
 كبَتة 2 0.66 2.44 ىالب يضعفمكهلرةمابميلب مكاإلكبلءمباإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيمما 11
 كبَتة 1 0.72 2.44 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممابيدريتيمابعلرلمبىلعىممحيلؿمدكفمابع ءما 42
 كبَتة 1 0.70 2.41 لدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس  21
كلـماغبلس ماآلرلمقدميملفمبومتأثَتاتمسىبي ملى مأطلؿماعبىلسم 14

 0.66 2.40 صح مابالب 
 كبَتة 41

 كبَتة 44 0.67 2.38 لدـمتلافرمبرؾبيلتمتعىيلي مكلفي مبلبىغ مابعربي  21
يفيحماببلبمأكلـماإلبمًتكينمكيحلنلتمابيعىيممافقدافمابرقلب ماؼببلشرةميم 41

 0.73 2.33 حيللالتمابغشا
 كيلسا  42

41 
يمنلبلةيلمسيخداـمابابيدري ماؼبعىلُتمكاؼبيعىلُتملى ماغبلة ماؼبتيلرةم

 0.71 2.32 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماذبع ماؼبعىمميبيعدملنم
 كيلسا  44

 كيلسا  41 0.77 2.29 لدـمكةلدمكيخوصميمتقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس  21
 كيلسا  41 0.72 2.28 ابيمىف مابعلبي مبىيمنلبلةيل 21
يمابيعىيممبلؼبرحى ماإلبمًتكينملدـمكةلدمأىداؼمكاضح مبىيعىيمم 41

 0.69 2.26 اؼبيلسا 
 كيلسا  46

 كيلسا  42 0.74 2.22 بيملر مبلألنظل مابقددي مابيتمتعلؽماإلابعل 42
 كيلسا  41 0.69 2.21 ضعفماػبولصي مكتأكُتماؼبعىلكلت 41
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 كيلسا  41 0.71 2.20 بلبنتب مبىلعىماإلبمًتكينمصعلب مابيقييممبىيعىيمم 24
 كيلسا  21 0.74 2.18 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممامقى متشجيعمابابلبملى  41
 كيلسا  24 0.70 2.11 سيخداـمابابلبمبىيمنلبلةيلااػبلؼمكنمإسلءةم 44
 كيلسا  22 0.71 2.09 كمابعزب أرتبلؾمكماالأعضماباىب مبلبضيلعمشعلرمب 44
مكيلسا م24 0.75 2.09مذلمأفمنظلـمابيعىيمماإلبمًتكينمأق مكفلءةإنظرةماجمليلعمم14
مكيلسا م21 0.68 2.06ملدـمكضلحمأنظل مابيعىيمماإلبمًتكينم46
مكيلسا م21 0.76 2.04مذلمابيقىي مكنمابًتكيزملى ماؼبعىمإابيعىيمماإلبمًتكينمقدميؤدممم41
مكيلسا م26 0.67 2.03مابيمنلبلةيلمسيخداـإابضعفميمقدرةماؼبعىمملى مم41
مكيلسا م22 0.75 2.02مسيجلب مابابلبمؽبذامابنلعمكنمابيعىيمالدـمم12
مكيلسا م21 0.75 2.01ميمابيعىيمم سيخداـمابلسلئطماإلبمًتكنيلقينلعماؼبعىممبالدـمم46

 كيلسا  0.56 2.10 سيخداـمابيعىيمماإلبمًتكيناصبلرلمؿبلرمكعلقلتمإ

م
يمتدريسمكلدةمماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممافماؼبيلسطمابعلـمحمللرمكعلقلتم(مأ2-1ضحمكنماعبدكؿم)اتممممممممم

ماؼبعىلُتم=م منظر مابالئفمكنمكةه  ميمؿبلفظ  ماؼبيلسا  مبىلرحى  م2.41ابعىـل ميشَتمم مكل مىذهمإذلمكىل كةلد
يم(مملكترونيالمالي للتعليم اإل عدم توفر الدعم) غفلؽبلمحي ثمةلءماؼبعلؽمإاؼبعلقلتمبدرة مكيلسا مالمديمنم

ماأل ماؼبركز مدبيلسطم= محي ثمكةلده مكن مم2.11كؿ ماؼبعلؽ مةلء مبينلل مكبَتة مكةلده مكدرة  عدم توافر شبكة )
كدرةومكةلدهمكبَتةمبينللميماؼبركزمابثلب ثممم2.12دبيلسطمميماؼبركزمابثلىن( نترنت ذات السرعات المناسبة إلا

ة مكةلدممكدرممم2.16دبيلسطم (ضعف البنية التحتية من أجهزة وأدوات )مكنمحي ثمتأثَتماؼبعلقلتمةلءماؼبعلؽم
دبيلسطم(ممملكترونية في التعليمستخدام الوسائط اإلاقتناع المعلم باعدم ) خَتماؼبعلؽمكبَتةمكةلءميماؼبركزماأل

م (مكلمبُتمدرةم2.14م–م2.12بُتم)مكتركاحتمكيلسالتمبلق ماؼبعلقلتمكلم,مكدرة مكةلدهمكيلسا مم2.14
مكةلدمكيلسا مككبَتةمم.م
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معلمي العلوم  ستخدامانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات معوقات ( المتوسطات واال8-4جدول )
 ( : 9للمشرفين )ن=ماإللكترونيللتعليم 

اؼبيلسطم ابفقرة ـ
 اغبتليب

كبراؼماال
 اؼبعيلرم

 ابًتتي 
مممممدرة م

 كةلدماؼبعلؽ
 كبَتة 4 0.66 2.59 كثرةمألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي  42
 كبَتة 2 0.72 2.57 بيملر مبلألنظل مابقددي مابيتمتعلؽماإلابعل 42
 كبَتة 4 0.65 2.56 اإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيمم 22
 كبَتة 1 0.68 2.53 ضعفماببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكات 22
سيخداـمابيعىيممابيدريتيمابعلرلمبىلعىممحيلؿمدكفمابع ءما 42

 0.70 2.50 اإلبمًتكين
1 

 كبَتة

 كبَتة 6 0.71 2.48 ابيمنلبلةيلسيخداـماابضعفميمقدرةماؼبعىمملى م 41
 كبَتة 2 0.66م2.44 اؼبدرس لدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميم 21
 كبَتة 1 0.72 2.44 اإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلممابيقٍتمبىيعىيمم 26
 كبَتة 1 0.70 2.41 يمابيعىيمم اإلبمًتكنيسيخداـمابلسلئطملقينلعماؼبعىممبالدـم 46
 كبَتة 41 0.66 2.40 ابيمىف مابعلبي مبىيمنلبلةيل 21
يملفمبومتأثَتاتمسىبي ملى مكلـماغبلس ماآلرلمقدمأطلؿماعبىلسم 14

 0.67 2.38 صح مابالب 
44 

 كبَتة

 كيلسا  42 0.73 2.33 ضعفماػبولصي مكتأكُتماؼبعىلكلت 41
 كيلسا  44 0.71 2.32 سيخداـمابابلبمبىيمنلبلةيلااػبلؼمكنمإسلءةم 44
 كيلسا  41 0.77 2.29 نًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب لدـمتلافرمشبم ماإل 24
يضعفمكهلرةمابميلب مكاإلكبلءمبدلمماإلبمًتكينابيعىيمممسيخداـا 11

 0.72 2.28 ابالب 
41 

 كيلسا 

 كيلسا  46 0.69 2.26 ذلمابيقىي مكنمابًتكيزملى ماؼبعىمإقدميؤدممماإلبمًتكينابيعىيمم 41
 كيلسا  42 0.74 2.22 لدـمكةلدمكيخوصميمتقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس  21
سيخداـمالُتمكاؼبيعىلُتملى مبيدري ماؼبعىاغبلة ماؼبتيلرةم 41

 0.69 2.21 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممايمنلبلةيلمذبع ماؼبعىمميبيعدملنماب
41 

 كيلسا 
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 كيلسا  41 0.71 2.20 اإلبمًتكينلدـمكضلحمأنظل مابيعىيمم 46
 كيلسا  21 0.74 2.18 اإلبمًتكينقى ماؼبلادمابيعىيلي مابيتمربققمابفعلبي ماؼبأكلب مبىيعىيمم 21
يمابيعىيممبلؼبرحى مماإلبمًتكينلدـمكةلدمأىداؼمكاضح مبىيعىيمم 41

 0.70 2.11 اؼبيلسا 
24 

 كيلسا 

يفيحماببلبمماإلبمًتكينكيحلنلتمابيعىيممافقدافمابرقلب ماؼببلشرةميم 41
 0.71 2.09 حيللالتمابغشاأكلـم

22 
 كيلسا 

 كيلسا  24 0.75 2.09 كمابعزب أرتبلؾمكماالأشعلرمبعضماباىب مبلبضيلعم 44
 كيلسا  21 0.68 2.06 أق مكفلءةماإلبمًتكينذلمأفمنظلـمابيعىيممإنظرةماجمليلعم 14
 كيلسا  21 0.76 2.04 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماقى متشجيعمابابلبملى م 41
 كيلسا  26 0.67 2.03 بلبنتب مبىلعىمماإلبمًتكينصعلب مابيقييممبىيعىيمم 24
مكيلسا م22 0.75 2.02ملدـمتلافرمبرؾبيلتمتعىيلي مكلفي مبلبىغ مابعربي ممم21
 كيلسا  21 0.75 2.01 سيجلب مابابلبمؽبذامابنلعمكنمابيعىيمالدـم 12

 كيلسا   0.24 2.27مسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكيناإصبلرلمؿبلرمكعلقلتم

مماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممافماؼبيلسطمابعلـمحمللرمكعلقلتم(مأ1-1تضحمكنماعبدكؿم)اممممممممم يمتدريسمابعىـل
كةلدمىذهماؼبعلقلتمإذلمكىلمكلميشَتممم2.22بىلرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفمكنمكةه منظرماؼبشرفُتم=م

مكيلسا مالمديمنم ماؼبعلؽمإبدرة  محي ثمةلء مغفلؽبل ميممكثرة أعداد الطالب في الفصول الدراسية) اؼبركزم(
العمل باألنظمة القديمة التي )مكدرة مكةلدهمكبَتةمبينللمةلءماؼبعلؽممم2.11كؿمكنمحي ثمكةلدهمدبيلسطم=ماأل

ممبتكارتعوق اال مابثلىنمدبيلسطم( م2.12يماؼبركز مابثلب ثمكنمحي ثمتأثَتمم درةكمم ميماؼبركز مبينلل مكبَتة كةلده
كةلءمم, مكةلدمكبَتةمكدرةم2.16دبيلسطم(مملكترونيللتعليم اإلعدم توفر الدعم المالي م)اؼبعلقلتمةلءماؼبعلؽم

مكيلسا كدرة مكةلدهمم2.14دبيلسطم(م الطالب لهذا النوع من التعليم ستجابةاعدم ) خَتماؼبعلؽميماؼبركزماأل
مككيلسا م.ممكبَتة(مكلمبُتمدرةلتمكةلدممم2.14م-2.12كتركاحتمكيلسالتمبلق ماؼبعلقلتمكلمبُتم)م

,مـ(م2141ـم(م,مدراس مبريميتم)مم2111تفقتمنيلئجمىذهمابدراس مكعمك مكنم:مدراس مابغديلفم)ماكقدمممممممم
م ماػباي م) مم2141كدراس  م) ميلسُتمككىحم مكدراس  م, م( مم2141ـ مابشلرمم) مكدراس  م, م( م.مم2144ـ م( ـ

ماكم م) مابعتلؼمكابورايرة مدراس  مم2111خيىفتمكع م) مابوَتي مكدراس  م, م( مابزمم2111ـ مكدراس  م, م( ممممممممىراينمـ
مـم(م.م2142ينلسمابشلفعيم)مإـم(م,مكدراس ملبدابعزيزمكمم2141)م
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م مابدراس  مبرزتمكنمخبلؿماسيجلبلتملين  مكعلقلتملديدة مابنلعمكنمابيعىيمميلاةو ماببلح ثمأفمىذا كنمكيفتر
ماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمالبدمكنماببح ثمؽبلملنمحىلؿم.
تدريس العلوم  في اإللكترونيلتعليم معلمي العلوم ل ستخداماويمكن عرض أىم المعوقات التى تحول دون 

 :على نتائج الدراسة الحالية  عتماداً اوذلك  بالمرحلة المتوسطة
م.اإلبمًتكين/ملدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيمم4
منًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب .اإل/ملدـمتلافرمشبم م2
م/مضعفماببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكاتم.4
مألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي م.م/مكثرة1
مبيملرم. مبلألنظل مابقددي مابيتمتعلؽماال/مابعل1
م/ملدـمتلفرمابدلممابيقٍتمبىيعىيمماإلبمًتكينم.6
م/مقى ماؼبلادمابيعىيلي مابيتمربققمابفللىي ماؼبأكلب مبىيعىيمماإلبمًتكينم.2
مكاإلكبلءمبدلمابالب م./ماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينميضعفمكهلرةمابميلب م1
م/مابع ءمابيدريتيمابعلرلمبىلعىممحيلؿمدكفماسيخداـمابيعىيمماإلبمًتكينم.1
م/ملدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس م.41
م/مطلؿماعبىلسمأكلـماغبلس ماآلرلمقدميملفمبومتأثَتاتمسىبي ملى مصح مابالب م.44
ممي مبلبىغ مابعربي م.تعىيلي مكلفمفرمبرؾبيلتا/ملدـمتلم42
م/مابضعفميمقدرةماؼبعىمملى ماسيخداـمابيمنلبلةيلم.44

ممممممممم مكبَتة متىكماؼبعلقلتمبدرة  مابنيلئجمبأحي ثمةلءتمك  ماببلح ثمىذه مابيعىيممكيفتر مابنلطمكن فمىذا
تلفَتمابدكراتمابيدريبي مإذلمكحييلجمكبرؾبيلتم,مكنمأةهزةمكأدكاتمكشبملتمابيحيي ماببلزك ماببني متلافرمإذلمحييلجم

,مكللمأفمىذامابنلعمكنملى ماسيخداـمابيقني مابيعىيلي م,مكحييلجمإذلمتلافرمابدلمماؼبلرلمكابيقٍتمبىلعىلُتمكاؼبشرفُتم
ماإلبمًتكينيممسيخداـمابيعىادكفممربلؿنظل مفمىذهماألإككنممثمفمكلميوادـمبلألنظل مابقددي مبىيعىيممدائللنمابيعىيمم

م.ماإلبمًتكينبىيعىيمممانمكبَتمملنمفمكثلف مابفو مابدراسيمسبث مكعلقأإذلمضلف مإليمابيعىيمم,مىذامبل
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ستجابات  المعلمين  ابين  حصائيةإىل توجد فروق ذات داللة "  الذي ينص على : الرابعالسؤال  إجابة
 : لىإوالمشرفين  تعزى 

 / طبيعة العمل .                          1
 . الخبرة/ سنوات 2
 
 / بالنسبة لطبيعة العمل : أوالً  

م:ممكلميىيظهرتمنيلئجمابيحىي مخيبلرم)ت(مبىعينلتماؼبتيقى مكقدمأاسيخداـملقلـماببلح ثمب
 طبيعة العمل :مإلىفراد العينة تعزى أ ستجاباتا)ت( للفروق بين  ختبارا( نتائج 9-4جدول )

طبيع م احمللر
 ابعل 

حجمم
 ابعين 

كبراؼماالماؼبيلسط
 اؼبعيلرم

درةلتم
 اغبري 

قيل متم
 احملتلب 

قيل م
 ابدالب 

كتيللم
 ابدالب 

سيخداـمابيعىيمما
 اإلبمًتكينماؼبيزاكن

غَتم 0.18 1.33 143 0.45 1.29 9 كشرؼ
 0.32 1.14 136 كعىم داؿ

سيخداـمابيعىيمما
 اإلبمًتكينماببلكيزاكن

غَتم 0.24 1.17 143 0.52 2.17 9 كشرؼ
 0.50 1.96 136 كعىم داؿ

سيخداـماكعلقلتم
 ابيعىيمماإلبمًتكين

غَتم 0.92 0.098 143 0.24 2.27 9 كشرؼ
 0.36 2.29 136 كعىم داؿ

 بلسيبيلفبابدرة مابمىي م
غَتم 0.17 1.38 143 0.36 1.96 9 كشرؼ

 0.27 1.82 136 كعىم داؿ
مممممممم مةدكؿ مالم(9-4)كن مخيبلر مم(مت) مبىبلح ثابىعينلتماؼبتيقى  مذاتمدالب ممتضح مفركؽ متلةد مال أنو

سيخداكوميماؼبرحى ماؼبيلسا ماككدلمماإلبمًتكينةلتمأفرادمابعين ميمكقيلسمابيعىيممحولئي مبُتمكيلسالتمدرمإ
كيفترممكذبكمعبليعمؿبلكرماالسيبيلفمككذبكمابدرة مابمىي مببلسيبيلفطبيع مابعل متعزلمإذلمحلفظ مابالئفمدب

تضحماكللمماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماُتماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتملى مدرة متفلؽمبافمىنلؾماببلح ثمىذهمابنيلئجمبأ
سيجلبلتمك مكنماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمعبليعمؿبلكرماالسيبيلفمكلنتمقريب ماأفمكيلسالتممسئى مابتلبق كنمخبلؿماأل

ماببلح ميفتره مفبل مالمتلةدمفركؽمكنمبعضهل مابلى مأمفئلتمابعين بُتم ثمبأنو مخيصمؿبلكرمسلسمطبيع  عل مفيلل
ما مابيعىيم ماؼبيزاماإلبمًتكينسيخداـ مابيعىيم مخيص مفيلل مكاؼبشرفُت ماؼبعىلُت مبُت مابنظر مكةهلت مبيقلرب كنمكذبك

م.ماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماكاببلكيزاكنمككعلقلتم
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 : الخبرةسنوات بالنسبة ل/  ثانياً 
ميلئجمابيحىي مابنيلئجمابيلبي م:ظهرتمنذبلهمكقدمأاالممخيبلرمربىي مابيبلينمأحلداسيخداـملبمقلـماببلح ث

فراد العينة تعزى لسنوات ستجابات أاللفروق بين  تجاهاال ي( نتائج تحليل التباين أحاد11-4)جدول 
 : الخبرة
ؾبللعم كودرمابيغَت اببعد

 اؼبربعلت
درةلتم
 اغبري 

كيلسطم
 اؼبربعلت

قيل مؼم
 احملتلب 

قيل م
 ابدالب 

كتيللم
 ابدالب 

سيخداـمابيعىيمما
 اؼبيزاكناإلبمًتكينم

 0.20 2 0.39 بُتماجملللللت

 غَتمداؿ 0.16 1.18
داخ م
 0.11 142 15.37 اجملللللت

  144 15.76 صبلرلاإل
سيخداـمابيعىيمما

 اإلبمًتكينماببلكيزاكن
 0.18 2م0.35 بُتماجملللللت

 غَتمداؿ 0.49 0.70
داخ م
 0.25 142 35.64 اجملللللت

  144 35.99 صبلرلاإل

سيخداـماكعلقلتم
 ابيعىيمماإلبمًتكين

 0.44 2م0.88 بُتماجملللللت

 داؿغَتم 0.13 3.54
داخ م
 0.12 142 17.55ماجملللللت

  144 18.43 صبلرلاإل

ابدرة مابمىي م
 بلسيبيلفب

 0.10 2م0.21 بُتماجملللللت

 غَتمداؿ 0.26 1.34
داخ م
 0.08 142 11.11 اجملللللت

 صبلرلاإل
11.32 144  

ممممممممم
فرادملين مابدراس متعزلمحولئي مبُتمأإلةدمفركؽمذاتمدالب منومالمتتضحمبىبلح ثمأا(مم41م–م1)مكنماعبدكؿمم

منيلئجمىذهمابدراس مكعمك مكنم:متفقتاكقدم.ميمصبيعمؿبلكرماالسيبيلفمكابدرة مابمىي مببلسيبيلفمماػبربةبتنلاتم
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كدراس م,مـ(م2144)مأنلةري مىنلءمكدراس مم,ـ(2141)مابشهرمـم(م,مكدراس مم2111)ممرةلءمابعتيىيدراس م
مم(.ـ2111)ممابعتلؼمكابورايرةكعمدراس مىذهمابدراس ميمىذاماحمللرمخيىفتماكممـم(.مم2144اباىعلينم)م

مابنيلئجمبأفمىنلؾم ماببلح ثمىذه مدرة لى ممخربهتمبلبرغممكنماخيبلؼمسنلاتممفئلتمابعين تفلؽمبُتماكيفتر
ما مابيعىيم ممماإلبمًتكينسيخداـ ماسيخداكو مدكف مكاؼبعلقلتمابيتمربلؿ ماكلل م.تضح مابتلبق ماعبدكؿ أفمحي ثممكن

عبليعمؿبلكرماالسيبيلفمكلنتمقريب مكنمبعضهلمفبلميفترهماببلح ثمبأنومالمتلةدممابفئلتسيجلبلتمك ماكيلسالتم
ماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماؿبلكرمفيللمخيصممسنلاتماػبربةلى مأسلسممبُتمفئلتمابعين ذاتمدالب مإحولئي مفركؽم

م مبينككعلقلتو ماؼبيزاكنمكاببلكيزاكنمككعهممكذبكمبيقلربمكةهلتمابنظر مخيصمابيعىيم مابيعىيممالقلتمفيلل سيخداـ
كملنيلتمكأةهزةم,مفئلتمابعين ميمك مكدرس مكربتمنفسمابظركؼمكنمتلافرماكقدميعلدمذبكمبيلاةدم.ماإلبمًتكين

مداري م,مكألدادمابابلبم..اخلم.كنفسمابظركؼماإل
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 الفصل الخامس
 ) ملخص النتائج , والتوصيات , والمقترحات (

 ملخص النتائج -*
 التوصيات -*
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  الفصل الخامس
 ي ابيلصيلت كنمانملددمقدـ كلل ,ابدراس م إبيهل تتلصى ابيت ابنيلئج ألىمملنمكىخو ابفو  ىذا ي اببلح ث تنلكؿ
 تالير ي تتلىم قدمابيت ابًتبلي  ابدراسلتكنممانملدد قًتحاكم , نيلئج اغبلبي مكن ابدراس  إبيو تلصىت كل ضلء

  : ذبكم تفوي ميىي كفيلل ابيعىيمماؼبيلسطم, كراح  صبيع يماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمما
 : ملخص نتائج الدراسة :أوالً 

 ملخص السؤال األول :
مبسيخداـما/ماؼبيلسطمابعلـمحمللرم4 كنمكةه ميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماؼبيزاكنمماإلبمًتكينىيعىيممكعىليمابعىـل

مكعىل ممينظر مابالئفم= ميمؿبلفظ  ماؼبيلسا  مبىلرحى  مم4.41ابعىـل ميشَت مكل مإذلمكىل مضعيف ممادرة  سيخداـ
ماؼبيزاكنم.ماإلبمًتكينبىيعىيمم

مبسيخداـما/ماؼبيلسطمابعلـمحمللرم2 كنمكةه ميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماؼبيزاكنمماإلبمًتكينىيعىيممكعىليمابعىـل
مبىلرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفم=م سيخداـمضعيف مبىيعىيممادرة مإذلمكىلمكلميشَتمم4.21نظرمكشريمابعىـل

ماؼبيزاكنم.ماإلبمًتكين
 ملخص السؤال الثاني :

مبسيخداـما/ماؼبيلسطمابعلـمحمللرم4 كةه مكنميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماببلكيزاكنمماإلبمًتكينىيعىيممكعىليمابعىـل
ميماؼبرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفم=ممينظرمكعىل سيخداـمابيعىيمماأفمدرة مإذلمكىلمكلميشَتمم4.16ابعىـل
م.اببلكيزاكنمكلنتمكيلسا ماإلبمًتكين

مبسيخداـما/ماؼبيلسطمابعلـمحمللرم2 كنمكةه ميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا ماببلكيزاكنمماإلبمًتكينىيعىيممكعىليمابعىـل
ميماؼبرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفم=م سيخداـمابيعىيمماأفمدرة مإذلمكىلمكلميشَتمم2.42نظرمكشريمابعىـل

م.اببلكيزاكنمكلنتمكيلسا ماإلبمًتكين
 : الثالثملخص السؤال 
مبسيخداـمافمأىمماؼبعلقلتمابىتمربلؿمدكفمكةدماببلح ثمأ كاببلكيزاكنميماؼبيزاكنمماإلبمًتكينىيعىيممكعىليمابعىـل

مدبتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا م مىيم:مككشرفيهلمحلفظ مابالئفمابيعىيلي مكنمكةه منظرمكعىليمابعىـل
م.اإلبمًتكين/ملدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيمم4
منًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب .اإلم/ملدـمتلافرمشبم 2
م/مضعفماببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكاتم.4
مابابلبميمابفولؿمابدراسي م./مكثرةمألدادم1
م.اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماابع ءمابيدريتيمابعلرلمبىلعىممحيلؿمدكفم/م1
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م.اإلبمًتكين/ملدـمتلفرمابدلممابيقٍتمبىيعىيمم6
م/ملدـمتلافرمبرؾبيلتمتعىيلي مكلفي مبلبىغ مابعربي م.2

حي ثمةلءتمبدرة مكبَتةمبديهممفبلميدؿملى متفقملى مأمهييهلمك مكنماؼبشرفُتمكاؼبعىلُتماصبيعمىذهماؼبعلقلتم
مضركرةماببح ثمؽبلملنمحىلؿم.

 : الرابعملخص السؤال 
 : لىإالمعلمين والمشرفين تعزى  ستجاباتابين  حصائيةإىل توجد فروق ذات داللة  "الذي ينص على 

 / طبيعة العمل .1
 .  الخبرة/ سنوات 2
 ساس طبيعة العمل :بالنسبة للفروق على أ/مم1
ةلتمأفرادمابعين ميمكقيلسمحولئي مبُتمكيلسالتمدرمإالمتلةدمفركؽمذاتمدالب متضحمبىبلح ثمأنومافقدممممممم

كذبكمعبليعممطبيع مابعل تعزلمإذلمسيخداكوميماؼبرحى ماؼبيلسا ميمؿبلفظ مابالئفماككدلمماإلبمًتكينابيعىيمم
مؿبلكرماالسيبيلفمككذبكمابدرة مابمىي مببلسيبيلفم.

 : الخبرةساس سنوات ألنسبة للفروق على با/مم2
يمصبيعمماػبربةفرادملين مابدراس متعزلمبتنلاتمحولئي مبُتمأإلةدمفركؽمذاتمدالب مالمت تضحمبىبلح ثمأنوامممممم

مم.ؿبلكرماالسيبيلفمكابدرة مابمىي مببلسيبيلفم
 ثانياً : التوصيات :

 : يليالباحث بما  أوصىيها الدراسة الحالية لإمفي ضوء النتائج التي توصلت
ماالم-4 مابيعىيممضركرة مكن مماإلبمًتكينسيفلدة مكاببلاؼبيزاكن مكمكيزاكن مابتعلدي  سيغبلؿمكلف مايماؼبدارسماؼبيلسا 
مكملنيلتماؼبيلح م,مكتلظيفهلمػبدك مابالب مكابعلىي مابيعىيلي م.إلا
م.ميماؼبدارسمابتعلدي ماإلبمًتكينزيلدةمابدلمماؼبقدـمبىلدارسمبرفعمكتيللماببني مابيحيي مبىيعىيممضركرةمم-2
مبياليرمكهلراهتممم-4 م.ماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماكطرؽمتدريتهممدبلمييللش مكعمضركرةمتدري مكعىليمابعىـل
ألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي مكبذبكميرلماببلح ثممةكثرمماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممكنمأىمماؼبعلقلتمالم-1

م.مقبلزمابعىليمؽبماإلمابابلبميمابفولؿمكذبكمبضللفمضركرةمتقىي مألداد
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  ثالثاً : المقترحات :
 :من الدراسات ماً الباحث عدد قترحايها الدراسة الحالية لإمفي ضوء النتائج التي توصلتو 
مبلبيابيقملى مؾبيلعلتمةراءمدراسلتمفبلثى مؽبذإ -4 مابدراس  مأه مأكميملىـل مابتعلدي  مابعربي  خرلميماؼبلىم 

م.ماإلبمًتكينأخرلمككنمكةه منظرملين مأخرلمكث مابابلبمأكماؼبخيوُتميمابيعىيمم
يماؼبدارسمابتعلدي مكاؼبدارسمماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمما مأسىلبماؼبقلرنلتمبُتمةراءمدراسلتمتعيلدملىإم-2

ماألةنبي م.
يماؼبدارسمابيلبع مماإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماتمابيتمتعًتضمةراءمدراسلتمبىيعرؼملى ماؼبعلقلتمكابوعلبلإم-4

مبلزارةمابًتبي مكابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م.
ميمؾبلؿمابيعىيممحلؿماالملتةراءمدراسإم-1 م.ماإلبمًتكينحييلةلتمابيدريبي مؼبعىليمابعىـل
م.ماإلبمًتكينتتيهدؼمابمشفملنمأثرمابيملك مبُتمابيعىيممابيقىيدممكابيعىيممملتةراءمدراسإم-1
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م



96 
 

م
 
 

 المراجع
م
م
م
م

م



97 
 

 قائمة المراجع
 العربية : المراجع/  أوالً 
بينلي ممًتكينبمتدرييبمكقًتحمقلئمملى مابيعىمماإلـم(م:مبرنلكجمم2144م-ىػمم4142ضبدمصبع م)مأابراىيمم,مم-4

مكم ماؼبهني  مابًتبي ماابمفليلت مكىي  مؾبى  م, مابًتبي  مبمىي  مابعربي  مابىغ  مابابلبمكعىلي مبدل مابيدريتي مابقىق خيزاؿ
م.مم241م–م441صمصمم.ـمم2142,مابري مم21بلبزقلزيقم,مابعددم

بمًتكينم.مابابع م(م.ماعبي مابثلينميمابيعىيمماإلمـم2144ابراىيمم,ملبدماهللملىيم,مؿبلدم,مأضبدمصلدؽم.م)مم-2
ماألكذلم.مكورم.مابقلىرةم:مدارمابتحلبم.

مللرم-4 ماظبللي  م, محتلن  م, محي مؿبلد مةحجلحم, ممأبل ماإلم2111) مابيعىيم مفللىي  م: م( بمًتكينماؼبلةومـ
كبلهمبدلمطىب ماعبلكع م,ماجملى مابفىتايني مبىًتبي ماؼبفيلح ملنمبعدم,ممذبلىلتديلميمتنلي مابيفمَتمابعىليمكاالبلبفي

م.مم416م–م442صمصمم.ـمم2144اجملىدمابثلب ثم,مابعددماػبلكسم,مكلنلفمثلينمم
م,مؾبى مكىي مابًتبي مم2144أبلمزيدم,مللركمصلحلملبدمابفيلحم)مم-1 ـم(م:متفعي مابيعىيمماؼبدكجمبيدريسمابعىـل

م,مابعددم م.مم411م–م442صمصمم.ابعلشرمبلبفيـل
ملى مابيحوي مابدراسيمسيخداـمابيعىمماإلاـم(م:مأثرمم2111بلملق م,مكفلءم)مأم-1 بمًتكينميمتدريسمابعىـل

بدلمدارسيمةلكع مابقدسماؼبفيلح م,ماجملى مابفىتايني مبىيعىيمماؼبفيلحم,ماجملىدمابثلب ثم,مابعددمابتلدسم,مكلنلفم
م.م441م–م441صمصمم.مـم2142ثلينم
ذبلهمتدريسمابميليلءملى مابيحوي مكاالمسيخداـمابيعىمماؼبدكجمياـم(م:مأثرمم2144دم,مآكلؿمؿبلدم)مأضبم-6

كبلهمكبقلءمأثرمابيعىممبدلمطبلبماؼبرحى مابثلنلي م,مؾبى مابًتبي مابعىلي م,مابعددمابثلب ثم,ماجملىدمابرابعملشرم,ميلبيلم
م.242م–م424صمصمم.ـمم2144

بمًتكينم.م.متمنلبلةيلمابيعىيممكابيعىيمماإلـم(مم2112اسيييي م,مدالؿمكىحسم,مسرحلفم,مللرمكلس م.م)مم-2
مابابع ماألكذلم.ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمكائ م.

ـم(م.مابيجديداتمابًتبلي م.مابابع ماألكذلم.مم2111اسيييي م,مدالؿمكىحسم,مسرحلفم,مللرمكلس م.م)مم-1
مم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمكائ م.اؼبلى
ملىيم-1 مماألؼبعيم, م) م. مابيعىيمماإلم2111لبده م. م( مابـ م. مابتعلدي  مابعربي  ماألكذلم.مبمًتكينميماؼبلىم  ابع 

منلشركفم.ببنلف م.مبَتكتم.مابدارمابعربي مبىعىـل
ـم(م.مكتيللمفبلرس ماؼبعىللتمبىيعىيمماؼبدكجمكصعلبلتومابيتمتلاةههنمم2144,مابيهلؿملبداهللم.م)ممأنلةري م-41

يمتدريسمكلدةمابميليلءمبلؼبدارسمابثلنلي مبىبنلتمدبدين مكم ماؼبمرك م.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـم
مابقرلم.
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كيتلبمامسب ميم(م:مأثرمتدريسمكلدةمتعىيلي مؿبلممـم2111ابربكلتم,ملىيمأضبدم,مابنورم,مكصفيمأدي م)مم-44
ماال ماؼبرحى  مابعتبلكيذ م, مابًتبلي  ماجملى  م, ماألسلسي  مكللىيلتمابعىم مابعىـل مؼبفلىيم مابدنيل مبيدائي  ماعبزءمم414دد ,

م.مم226م–م214صمصمم.ـمم2144,مديتلربمابثلين
مؿبلم-42 مأكـر مبريميتم, م) ماإلم4144د مابيعىيم مكاقع م: م( مابثلنلي ممبمًتكينىػ مبلؼبرحى  مابعربي  يمتدريسمابىغ 

مـم.م2144,ماعبزءماألكؿم,مابري مم24سيخداكوم,مدراس مكنشلرةم,مؾبى مكىي مابًتبي مبلبزقلزيقم,مابعددمامككعلقلت
م.م411م–م211مصمص
مام-44 ملبد مبتيلينم, م) م. ماإلم2112غبليد مابيعىيم م. م( مـ ماعبلاؿ مبمًتكينمكابيعىيم ماألكذلم. مابابع  م.م. كور

م:مدارمابمي مابعىلي م.ابقلىرة
كىي مابًتبي م,مابعددماغبلدممفًتاضيم,مؾبى ممـم(م:مبيئلتمابيعىمماالم2144لدم)ماببغدادمم,مؿبلدمرضلمؿبلم-41
مم.11م–م4صمصمم.لشر
ابيتممبمًتكينسيخداـمابيعىمماإلاـم(م.مكعلقلتمم2141لدمأكُتم.م)مبٍتميلسُتم,مبتلـمؿبللدم,مكىحمم,مؿبم-41

م.مىتايني مبىًتبي ماؼبفيلح ملنمبعدربدم.مرسلب مكنشلرةميماجملى مابفإكديري مابًتبي مكابيعىيممؼبناق متلاةوماؼبعىلُتميم
م.م446م–م441صمصم

يمتدريسممبمًتكينسيخداـمابيعىيمماإلاـم(م.مكاقعمم2112م-ىػمم4121.م)ممابيليليم,ملبدمابرضبنمابراىيمم-46
ببعضمابدكؿماؼبخيلرةم.مرسلب مدكيلراهمغَتمكنشلرةم.مممNCTMابريلضيلتميماؼبرحى مابثلنلي ميمضلءمكعليَتم

مةلكع مأـمابقرلم.
مم4144 م.م)ماعبحدرلم,ملبدمابعزيزمداخم-42 سيخداـمابيعىمماؼبدكجملى مربوي ماـم(م.مأثرمم2144م-ىػ

مغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.ممهذبلىلهتممكبلهم.مرسلب مدكيلرااوفماألكؿماؼبيلسطميمابريلضيلتمكمطبلبماب
مم4141يم.م)مةغدكيم,ملبدماهللملىم-41 مًتكينميمبسيخداـمابيعىيمماإلاي مكملنإـم(م.مكدلمم2111م-ىػ

ةلكع مأـمسبلكي ميماؼبرحى مابثلنلي مدبناق مةلزافمابيعىيلي م.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.متدريسمكلادمابًتبي ماإل
مابقرلم.

ـم(م.مفللىي مبرنلكجمكقًتحميمتمنلبلةيلمابيعىيممقلئمملى مم2142م-ىػمم4144ديلفمللضوم.م)مإاغبلرثيم,مم-41
مكهلراتماالمابيعىيم مكاالاؼبدكجميمتنلي  مغَتمسيخداـ مدكيلراه مرسلب  م. مابًتبي  مبدلمطلببلتمكىي  ذبلىلتمكبلىل

مكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.
مابيعىيمماإلم2144لدملىيم)مركةينلمؿبمحجلزمم,م-21 مبلاقعمةديدم,مكرق ملل مـم(م: بمًتكينمرؤي مةديدة

م.212م–م411صمصمم.ـمم2144كقدك ميماؼبؤسبرماػبلكسملشرم,ماعبلعي ماؼبوري مبىًتبي مابعىلي م,مسبيلربم
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مم-24 م) مؿبلدمرافدم. مكابريلضيلتم,مؾبى مم2141اغبجيىيم, مابعىـل متابيقلتمابيعىيمماإلبمًتكينميمتعىيم م. م( ـ
 .ـمم1,22ىػم,مابتلل مم4141/مم1/مم42,متلريخمم461اؼبعرف م,مابعددم

ـم(م:متلظيفمتمنلبلةيلمابيعىيمميمبراكجمابيعىمملنمبعدميمكىي مابًتبي مم2116حتنُتم,مكهدممسعيدم)مم-22
كنمكةه منظرمألضلءمىيئ مابيدريسم,ماجملى مابفىتايني مبىًتبي ماؼبفيلح ملنمبعدم,ماجملىدمابثلب ثم,مابعددماػبلكسم,مم

م.م11م–م14مصمصمـم.م2144كلنلفمثلينم
مصلدرةمكنمكمي مابًتبي مبدكؿماػبىيجم.مابيربليمبىلشرفملةيهي تمتدريبي محقيب م-24
لى مابيحوي ماألكلددييمبدلمطىب مكىي ماآلدابممنًتنتـم(م:متأثَتماإلم2141كفيدمقبي م)محلاشُتم,مم-21

كابفنلفميمةلكع ملللفمابثلني م,مؾبى مكىي مابًتبي م,مةلكع ملُتممشسم,مابعددماػبلكسمكابثبلثلفم,ماعبزءمابثلينم,م
م.مم411م–م414م.مصمصـمم2144
مم-21 م) مبافيمؿبلدم. مكمم2141اػباي م, محلافز م. م( مابيعىيمماإلاعيقلتمكـ منظرممبمًتكينسيخداـ كنمكةه 

ماالنتلني م مبىبحلثمكابدراسلت مكؤت  ملى  مكنشلرة مرسلب  م. ماؼبفيلح  مابعربي  ماعبلكع  مي مابيدريتي  ماؽبيئ  ألضلء
م.م421م–م411مصمصمـم(م.م2142كاالةيلللي م.ماجملىدمابتلبعمكابعشركفم.مابعددمابثلينم.م)م

ابيعىيممـم(م:مبنلءمكتيلدعمابلحداتمابيعىممابرقلي ميمضلءمكعليَتمةلدةمم2144خىي م,محنلفمحتنم)مم-26
بمًتكينمبدلمطبلبمابدراسلتمابعىيلمبمىي مابًتبي م,مةلكع ماؼبنولرةم,مبينلي مكهلراتمتوليمماحمليللماإلمبمًتكيناإل

م–م441صمصمـم.مم2142,ماعبزءماألكؿم,مينليرمم21رسلب مكنشلرةمدبجى مكىي مابًتبي مجبلكع ماؼبنولرةم,مابعددم
م.م466
ـم(م.مم2111اػبىيىيم,مخىي ميلسفم,محيدرم,ملبدمابىايفمحتُتم,ميلنسم,مؿبلدمصبلؿمابدينم.م)مم-22

ميمكراح مابيعىيممابعلـم.مابابع ماألكذلم.ماالكلراتمابعربي ماؼبيحدةم.مديبم:مدارمابقىمم. متدريسمابعىـل
مدمابراضيم,مأضبم-21 م) مابيعىيمماإلم2141لىيم. م. م( م.مـ ماؽبلمشي  ماألردني  ماؼبلىم  مابابع ماألكذلم. بمًتكينم.

ملللفم:مدارمأسلك م.
مم-21 م) مابفيلح ملبد مغلدة م, مم4144زايد مبم2142م-ىػ مكقًتح متولر مقيلسمفللىي  م: م( مابيعىيمملـ سيخداـ
حب ثمكنشلرملى مقلالدممائي ميمكلدةمابيلريخم.بيداألخبلقي مبدلمتبلكيذماؼبرحى ماالبمًتكينمبينلي مبعضمابقيمماإل

ماؼبعىلكلتمدبميب ماؼبىكملبداهللم.
مسيخداـمابتبلرةمابيفللىي ميمابيحوي مابدراسيمؼبلدةمالشيخومؿبلدم,مأثرمبرنلكجمتعىيليمبابزليبم,مم-41 بعىـل

مابوفماػبلكسماال متبلكيذ مابعدبدل م, مابًتبلي  ماجملى  مابمليتم, مبدكب  مبيدائي مم412د مكلرسم, م, ماألكؿ اعبزء
م.م111م–م414صمصمـم.م2142
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لىي مبرنلكجمقلئمملى مـم(م:مفلم2144ابزىلرم,مقببلءمابتيدم,ملبدمابداًنم,مصفلءم,منيلزم,مسلسنم.م)مم-44
حب ثمكنشلرملى مقلالدممسيعدادمبىقراءةمبدلمطف مكلمقب ماؼبدرس م.اتماالبمًتكينميمتنلي مبعضمكهلرمابيعىيمماإل

ماؼبعىلكلتمدبميب ماؼبىكملبداهللم.
ملىيمحبٍتم.م-42 ممابزىراينم, مم4144) مكعلقلتمم2141م-ىػ م. م( ماإلاـ مابيعىيم بمًتكينميماؼبرحى مسيخداـ

ابثلنلي مدبحلفظ مابقنفذةمكنمكةه منظرماؼبعىلُتم.مرسلب مكنشلرةميمؾبى مدراسلتملربي ميمابًتبي مكلىممابنفسم.م
م.م211م–م244صمصممـم.م2144ىدماػبلكسم.مابعددمابثلب ثم.ميلبيلماجمل
مبلؼبرحى مم2141ابزىراينم,مكرًنمسعدم.م)مم-44 ـم(م.مكاقعماسيخداـماؼبتيحدثلتمابيمنلبلةي ميمـبيرباتمابعىـل

مدبم ماؼبمرك م.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم. مابثلنلي مكنمكةه منظرمكشرفلتمككعىللتمابعىـل
م.مابام2111زييلفم,ملليشم.م)مم- بع ماألكذلم.ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مـم(م.مأسلبي متدريسمابعىـل

مدارمابشركؽم.
بمًتكينميمح ماؼبتلئ مسيخداـمابيعىيمماإلاـم(م.مأثرمم2111م-ىػػمم4121.م)ممابتهىيم,مؿبلدملليضم-41

ابريلضي مابىفظي ملى مابيحوي مابدراسيمبابلبمابوفمابثلينماؼبيلسطم.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـم
مابقرلم.

مم4142)ممابشلرمم,مفلازمىزاعم.م-41 بمًتكينمكنمسيخداـماؼبعىلُتمبىيعىيمماإلاـم(م.مكعلقلتمم2144م-ىػ
مرسلب مكلةتيَتمكنشلرةمبقلالدماؼبعىلكلتمدبميب ماؼبىكملبداهللم.كةه منظرماؼبشرفُتمابًتبليُتمدبحلفظ مةدةم.م

بمًتكينميمتدريسمسيخداـمابيعىيمماإلاـم(م.مكالب مم2111م-ىػمم4141.م)مابشهراينم,منلصرملبدماهللمم-46
مابابيعي مبلبيعىيممابعلرلمكنمكةه منظرماؼبخيوُتم.مرسلب مدكيلراهمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم. ممابعىـل

يمدرة مكليمألضلءمىيئ مابيدريسمم.ـم(مم2141)م.مابشهرمم,ملىيمسلدلم,مضبدمم,منرةسملبدابقلدرمم-42
هم,مؾبى مكىي مابًتبي مذبلىلهتممكبلمافًتاضي مكمبعربي مابتعلدي مبنظلـمابفولؿماالةلكع ماؼبىكملبدابعزيزميماؼبلىم ما

م.م214م–م414مصمصمـم.م2144سمندري م,ماجملىدماغبلدممكابعشركفم,مابعددمابثلب ثم,مابتن مجبلكع ماإل
مبلؼبرحى مـمتقنيلتمابيعىيممبدلمكاسيخداكاقعمم.ـم(مم2114)م.مابشهرمم,ملىيمؿبلدمظلفرمم-41 عىليمابعىـل

اجملىدمؾبى مدراسلتملربي ميمابًتبي مكلىممابنفسم,م,مكنشلرةمحييلةلهتممابيدريبي م,مدراس متشخيوي مااؼبيلسا مكم
م.م444م–م214مصمصمـم.م2144اػبلكسم,مابعددمابثلب ثم,ميلبيلم

ابشهرمم,مفليزمبنملبداهللم.ممابيعىيمماإلبمًتكينميماؼبدارسمابتعلدي م:مقب مأفمنشًتممابقالرم....مى مم-41
م.142-46ـ.صمص2112.مديتلربم14كضعنلمابقضبلفمؾبى ماؼبعرف م.مع

بيعىيممةدةمكبلمتابيقمذبلىلتمابقيلداتمابًتبلي مام.ـم(مم2144م-ىػمم4142)م.مابوعيدمم,مللرمسلدلمم-11
مغَتمكنشلرةم.مدكيلراهبمًتكينم.مرسلب مابيعىيمماإل



111 
 

مبىيعىيمماإلتولرمكقًتحمالم.ـم(مم2111)م.مابوَتيم,مؿبلدملبدابلىلبمم-14 بمًتكينم,مسيخداـمكعىممابعىـل
,مينليرمم61جى مكتيقب مابًتبي مابعربي م,ماجملىدمابثلكنملشرم,مابعددمكنشلرةمدبدراس محلب ,مةلكع مقنلةمابتليسم,م

م.م111م–م441مصمصمـم.م2144
ماباىعلينم,منضلؿمهبجتمم-12 ماببىقلءمابيابيقي مكبلمذبلىلتمألضلءمىيئ مابيدريام.ـم(مم2144)م. سمجبلكع 
حب ثمكنشلرمبقلالدماؼبعىلكلتمدبميب ممبمًتكينميمابيدريسماعبلكعيم,ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.سيخداـمابيعىيمماإلا

ماؼبىكملبداهللم.
بمًتكينمابرقليم.مـم(م.مابيعىيمماإلم2111ؼبلذلم.م)مابعلطيم,محتنماببلتعمؿبلدم,مأبلمخالةم,مابتيدملبدمام-14

مسمندري م:مدارماعبلكع ماعبديدةم.كورم.ماإل
بمًتكينمسيخداـمبيئلتمابيعىمماإلام.ـم(مم2144)م.ملبدابداًنم,مخلبدمؿبلدم,منولرم,ملبدابتبلـمؿبلدمم-11

رسلب مكنشلرةم,مةلكع مم.قبلزمبدلمطىب مةلكع مابقدسماؼبفيلح ميمكناق ممشلؿمغزةمابيعىيلي مكلبلقيومبدافعي ماإل
م.م246م–م424مصمصمابقدسماؼبفيلح م.

كنممبمًتكينـم(م.مكعلقلتمابيعىيمماإلم2142)ممينلسمابشلفعيم.إلدم,ملبدمابعزيزم,مابتيدملبدمابعزيزم,مؿبم-11
م مبىبنلتمبأهبل مابًتبي  مابالببلتمبمىي  منظر ماؼبىكمخلبدم.م–كةه  ماؼبعىلكلتمدبميب ممةلكع  مبقلالد حب ثمكنشلر

ماؼبىكملبداهللم.
م–األدكاتمم–اؼببلدمءمم–بمًتكينم:مابفىتف م(م.مابيعىيمماإلم,مأمـم2111أضبدم.م)مملبدمابعزيزم,مضبدمم-16

ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمابفمرم..مابابع ماألكذلم.ماؼبلىم مابيابيقلت
م–األدكاتمم–دمءماؼببلم–بمًتكينم:مابفىتف م(م.مابيعىيمماإل,مبمـمم2142لبدمابعزيزم,مضبدممأضبدم.م)مم-12

م.مابابع مابثلني م.ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمابفمرم.ابيابيقلت
بمًتكينم.مابابع ماألكذلم.مكورم.مابقلىرةم:مدارمىيمماإلابيعمـم(م.متمنلبلةيلم2111لزكيم,منبي مةلدم.م)مم-11

مابفمرمابعريبم.
مابيعىممكدم.ـم(مم2111)م.مابعتلؼم,مصبلؿملبدابفيلحم,مابورايرةم,مخلبدمشلكرمم-11 لمكليماؼبعىلُتمدبفهـل
مابًتبلي مكابنفتي م,ماجملىدمميلهإسيخداكهممابمًتكينمككاقعماإل يمابيدريسميمكديري متربي ملللفمابثلني م,مؾبى مابعىـل
م.م21م–م14مصمصمـم.م2142,مكلرسمم4,مابعددمم44
مابراىيمملبداهللمم-11 ملتَتمم, م. مم4144) مم2144م-ىػ م( مم.ـ ماإلاأثر مابيعىيم يماؼبدارسممبمًتكينسيخداـ

ذبلىلهتممكبلهم,مرسلب مافماألكؿمثلنلمميمكقررماألحيلءمكمابثلنلي مابتعلدي ملى مابيحوي مابدراسيمبابلبمابو
م. مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم,مةلكع ماػبرطـل
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يلح ميمبمًتكينمكربديلتوميمذبرب مةلكع مابقدسماؼبفكاقعمابيعىيمماإلم.ـم(مم2111)م.مابعتيىيم,مرةلءمزىَتمم-14
مابًتبلي مكابنفتي م,مكنشلرةمدبم رسلبمةلكع مابقدسماؼبفيلح م,م,مكىي مابًتبي م,مناق ماػبىي مابيعىيلي ك مابعىـل جى 

م.م411م–م411مصمصم.ـم2142لشرم,مابعددماألكؿم,مكلرسماجملىدمابثلب ثم
اؼبهلراتمنلي مبعضمسيخداـمابيعىمماؼبدكجميمابيحوي مكتاأثرمم.ـم(مم2144)م.ملبلـم,ملبلسمراغ مم-12

مابعلـم,مرسلب مكنشلرةمدبجى ممكبلمكقررمطرؽمتدريسمابدراسلتماالمذبلهابيدريتي مكاال ةيلللي مبدلمطبلبمابدبىـل
مم.م221م–م221صمصمـم.مم2144,ميلبيلمم12كىي مابًتبي مببنهلم,مابعددم

م.مابابع مـم(م.مابًتبي مابعىلي مكتدريسمم2114.م)م,مللَتةم,مابراىيممبتيلينملىيم,مؿبلدمابتيدمم-14 ابعىـل
م.ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارماؼبتَتةم.األكذل
مكيترمأضبدمم-11 مابيعىيمماإلاأثرمم.ـم(مم2111)م.ملنربم, بمًتكينملى مابيحوي مابدراسيميمكلدةمسيخداـ

م.غَتمكنشلرةمم,مرسلب مكلةتيَتمبيدائيبرابعماالابريلضيلتمبدلملين مكنمطبلبمابوفما
مم-11 م) م. مؿبللد ماغبميم ملبد م, مابولي مقبليتم, مآكلؿ مبىلرحى مم2112ليلشم, متدريسمابعىـل مطرؽ م. م( ـ

ماألسلسي م.مابابع ماألكذلم.ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمابفمرم.
بمًتكينميمتدريسمقلالدمابيعىيمماإلمسيخداـاـم(م.مأثرمم2144م-ىػمم4142دم.م)مابغلكدمم,مبندرمأضبم-16

مقبىيزي ملى مربوي مطبلبمابوفماألكؿمابثلنلمم.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.ابىغ ماإل
مم-12 م) ماهللم. مابلىلبملبد ملبد مم4121ابغلكدمم, مربديدمحلةم2111م-ىػ م. م( لتمكعىليمابريلضيلتمـ

مم.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.بمًتكينبيدائي مبىيعىيمماإلبلؼبرحى ماال
مابغديلفم,ملبدماحملتنملبدمام-11 مابيعىيمماإلم2142برزاؽم.م) مابيحديلتمكابوعلبلتمكسب مـم(م. بمًتكينم:

محب ثمكنشلرملى مقلالدماؼبعىلكلتمدبميب ماؼبىكملبداهللم.ابيغى ملىيهلم.مم
مم-11 م) م. مؿبلد ميلسر مم2111ابغرييبم, مأثر م. م( مابفولؿماإللابيدريسمبـ مابثبلثم)مسيخداـ مبلبولر بمًتكني 

م مم–تفللىي مم–تعلكين م( مابوفماػبلكسماالتملكىي متبلكيذ مربوي  مرسلب ملى  م. مابريلضيلت مكلدة مي بيدائي
مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.

بمًتكينميمتدريسمعىيمماإلبيأثرمتابيقماسًتاتيجي مام.ـم(مم2144)مم.مابغىيظم,مأضبدمصلحلم,مكوىحم,مكنَتم-61
ماببحلثم مؾبى  م, مابيعىيلي  مغزة مكناق  مي ماؼبفيلح  مابقدس مةلكع  مي مابدراسي مابيحوي  مرفع ملى  ابريلضيلت

م.م11م–م21صمصممـم.م2142كابدراسلتمابًتبلي مابفىتايني م,مابعددمابثلكنملشرم,مينليرم
ؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.مـم(م.مابيعىيمماؼبدكجم.مابابع ماألكذلم.مام2144ابفقيم,ملبدماببلهمابراىيمم.م)مم-64
م:مدارمابثقلف م.لللف
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بمًتكينميمتدريسماؼبلادمسيخداـمابيعىيمماإلاـم(م.مكاقعمم2142م-ىػمم4144.م)ممابفهليم,مسعلدمسفرم-62
م ماؼبمرك م.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.ةيلللي مبلؼبرحى مابثلنلي مدبدين مكماال
مكلىم-64 مقركاينم, منظليم) مم2141ر م: م( مابقدسماؼبفياـ مابريلضيلتمكاغبلسلبميمةلكع  لح مذبلىلتمطىب 

مبمًتكينميمتعىممابريلضيلتم,ماجملى مابفىتايني مبىيعىيمماؼبفيلحم,سيخداـمابيعىمماإلادبناق مسىفيتمابيعىيلي مكبلم
م.م421م–م441مصمصمـم.م2142اجملىدمابثلب ثم,مابعددمابتلدسم,مكلنلفمثلينم

م.مابابع مام2111قندي م,مأضبدمابراىيمم.م)مم-61 ميمتدريسمابعىـل ألكذلم.مكورم.مابقلىرةم:مدارمـم(م.مابعىـل
م.كور
ممم-61 م, ابلسلئطم.مـم(م.ماغبلسلبمكبرؾبيلتمم2111سحلؽم.م)مإحتلفمؿبلدم,ملالرم,ملبدماهللمإكنتلره

مابابع ماألكذلم.ماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م.مكم ماؼبمرك م:مكؤست مهبلدر.
مم-66 م, مإكنتلره ماهلل ملبد م, ملالر م, مؿبلد مإحتلف م) م. ماالم2144سحلؽ مكسلئ  م. م( مابيعىيلي مـ تولؿ

مهبلدرم.كابيمنلبلةيلماغبديث م.مابابع ماػبلكت م.ماؼبلىم مابعربي مابتعلدي م.مكم ماؼبمرك م:مكؤست م
فًتاضي ميمتدريسمابيلريخمكأثرىلملى مابيحوي مسيخداـمابفولؿماالام.ـم(مم2142ؾبلىدم,مفليزةمأضبدم)مم-62

مابيفمَت ماإلكتنلي  مابيلاص  مكبعضمكهلرات ممابنلقد م, مابًتبي  ماؼبعىللتمبمىي  مابالببلت مبدل مغَتمبمًتكين رسلب 
مةلكع ملُتممشسم,مكىي ماببنلتم.كنشلرةم,

متأصي مكربدي ثم.مابابع مابثلني م.ماؼبلىم مابعربي مم2112احمليتنم,مابراىيمملبداهللم.م)مم-61 ـم(م.متدريسمابعىـل
مابتعلدي م.مابريلضم:مكميب مابعبيملفم.

منترينمؿبلدم.م-61 مماؼبورمم, مم4144) مم2142م-ىػ مفللىي  م. م( ماإلاـ مابيعىيم يممبمًتكينماؼبدكجسيخداـ
قبىيزي مبلبوفمابثلينمابثلنلممدبدين مكم ماؼبمرك م.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.م ماإلتدريسمكحدةميمكقررمابىغ

مةلكع مأـمابقرلم.
نًتنتميمابيعىيمم.مابابع ماألكذلم.مبمًتكني مكدكرماإلـم(م.ماؼبدرس ماإلم2141بمرًنم.م)ماؼببلحم,مؿبلدملبدمام-21

ماؼبلىم ماألردني ماؽبلمشي م.ملللفم:مدارمابثقلف م.
للائقوم.مكرق ملل مكقدك مبندكةمم-مفلائده–مخولئووم–مكفهلكوم–مبمًتكيناؼبلس م,ملبداهللم.مابيعىيمماإلم-24

ـ(م.مكىي مابًتبي م,مةلكع م24/41/2112-22ىػ(ماؼبلافقم)42/1/4124-46كدرس ماؼبتيقب مخبلؿمابفًتةم)
م.ممـ2112اؼبىكمسعلدم,مابريلضم.م

م)مم-22 مراشدم,ملىيم. م.مطرؽمكأسلبي مكاسًتاتيجيلتمم2114ابنجدمم,مأضبدم,ملبدماؽبلدمم,مكٌتم, م( ـ
م.مابابع ماألكذلم.مكورم.مابقلىرةم:مدارمابفمرمابعريب. محديث ميمتدريسمابعىـل
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لى مك مميمابعىـلمـم(م:مفللىي مكحدةمؿبلسب م2144نشلافم,متيتَتمؿبللدم,ملبدماؼبنعمم,مراني ملبدماهللم)مم-24
م.سيمبغزةذبلىلتمكبلمابيعىيمماحمللس مبيبلكيذمابوفماػبلكسماألسلبداليمكابيحوي مابدراسيمكاالكنمابيفمَتماإل

محب ثمكنشلرملى مقلالدماؼبعىلكلتمدبميب ماؼبىكملبداهللم.
مم-21 م) مابرضبنم. مخلبدملبد م, مم4121ابنفيت  مكاقعمم2112م-ىػػ م. م( اؼبشرفُتمابًتبليُتمبىيعىيمممـسيخدااـ
مبمًتكينميمتدري ماؼبعىلُتمدبدين مةدةم.مرسلب مكلةتيَتمغَتمكنشلرةم.مةلكع مأـمابقرلم.اإل
م.مابابع ماألكذلم.ماؼبلىم مابعربي مم2112نلرم,ملبدماؼبنعممللبدينم.م)مم-21 ـم(م.مابًتبي مابعىلي مكتدريسمابعىـل

مابتعلدي م.مابريلضم:مكميب مابرشدم.
مأضبدمةلسم-26 ماؽببلؿم, مابيدريسمبم2141مم) مفللىي  م: م( ماإللـ مأسىلبمابيعىم بمًتكينملى متنلي مسيخداـ

ًتبلي م,ماجملىدمابتلدسماؼبفلىيممابريلضي مككهلراتمابيفمَتمابنلقدمبدلمطىب مكىي مابًتبي مجبلكع مابمليتم,ماجملى ماب
م.م411م–م11صمصمـم.مم2142,ماعبزءمابثلينم,مكلرسممم412,مابعددمكابعشركف

م.بلؼبلىم مابعربي مابتعلدي مشراؼمابًتبلممكثيق ماإلم-22
م.م( ـ4111ىػ/4146,مم1كزارةماؼبعلرؼ,مطمكثيق مسيلس مابيعىيمميماؼبلىم مابعربي مابتعلدي مم-21
ؼبلاةه مابيحديلتمابيتمتلاةوممبمًتكينـم(م.مابيعىيمماإلم2116م-ىػمم4122ديلينم,مىنلءملبدمابرحيمم.م)مم-21

م مكلةتيَتمغَت مدراس  ماؼبعىلكلتم. متقلن  مكياىبلتملور مابعلرلمابتعلدمميمضلء مأـمابيعىيم مةلكع  م. كنشلرة
م.ابقرل

 األجنبية : المراجع/  نياً ثا
1-Ghosh, U. (2011). The motivations and experiences of students 
enrolled in online Science courses at the community college. PhD 
dissertation, Colorado State University, United States--Colorado. 
Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses: Full Text. 
(Publication No. AAT 3489870). 
2-McInerney, J.R. (2012). Instructional strategies for online high 
school Chemistry: Impact on student learning, success on labs, and 
active engagement. MSc dissertation, California State University at 
Long Beach, United States--California. Retrieved from ProQuest 
Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 1522246). 
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3-Nellman, S.W. (2008). A formative evaluation of a high school 
blended learning Biology course. PhD dissertation, University of 
Southern California, United States--California. Retrieved from 
ProQuest Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 
3325075). 
4-Stratton, E.W. (2003). Effects of Web-based instruction in high 
school Chemistry. MSc dissertation, University of North Texas, 
United States--Texas. Retrieved from ProQuest Dissertations & 
Theses: Full Text. (Publication No. AAT 1415254). 
5-Wendt, J.L. (2013). The effect of online collaborative learning on 
middle school student Science literacy and sense of community. PhD 
dissertation, Liberty University, United States--Virginia. Retrieved 
from ProQuest Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. 
AAT 3559209). 
6-Wesolowski, M.C. (2008). Facilitating problem-based learning in an 
online Biology laboratory course. PhD dissertation, University of 
Delaware, United States--Delaware. Retrieved from ProQuest 
Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 3329806). 

 لكترونية : : المراجع اإل ثالثاً 
م.مبمًتكينأدكاتمابيعىيمماإلسبلـم,ملزهمؿبلدم.م -

https://uqu.edu.sa/page/ar/177735 
مـم.م1,41ىػمابتلل مم4141/مم11/مم41بيلريخم:م

- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A
E%D8%AF%D9%85:Heba_RHم.م

مـم.م1,22ىػمابتلل مم4141/مم12/مم11بيلريخم:م
م.مبمًتكينابيعىيمماإلؾبى ماؼبعرف م.م -

https://uqu.edu.sa/page/ar/177735
https://uqu.edu.sa/page/ar/177735
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Heba_RH
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Heba_RH
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http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=
M&SubModel=138&ID=282&ShowAll=Onمم

مـم.م1,46ىػمابتلل مم4141/مم12/مم11بيلريخم:م
م.مبمًتكينكرق ملل محلؿمثقلف مابيعىيمماإلالؿم,مزكريلمحييم.م -

http://www.ao-academy.org/docs/alta3leem_alelektroni_2203009.pdfمم
مـم.م44,42ىػمابتلل مم4141/مم12/مم11بيلريخم:م

م.مبمًتكينكدكن ملنمابيعىيمماإل -
http://alctrony.blogspot.com/2010/04/blog-post_2341.htmlم 

مـم.م1,44ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:م
م.ممبمًتكينتعريفمكمأنلاعمكمأىداؼمابيعىيمماإلابشهرمم,مأضبدمؿبلدم.م -

http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.htmlم 
مـم.م1,42ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:م

م.ممبمًتكينتعريفمكمأنلاعمكمأىداؼمابيعىيمماإلابشهرمم,مأضبدمؿبلدم.م -
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.htmlم 

مـم.م1,12ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:م
م.مبمًتكينابيعىيمماإلابعلرافم,مقلتم,مابيليليم,مكنَتةم.م -

http://www.slideshare.net/mg33662/ss-3292732م 
مـم.م1,14ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:م

م.مابيربليمبىلشرفمتلةيهي متدريبي م,محقيب ماػبىيجمبدولمابعريبمابيربي مكمي  -
http://www.abegs.org/sites/APD/DocLib/6.pdfمم

مـم.م1,11ىػمابتلل مم4141/مم12/مم41بيلريخم:م

م
م

م

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=282&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=282&ShowAll=On
http://www.ao-academy.org/docs/alta3leem_alelektroni_2203009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/alta3leem_alelektroni_2203009.pdf
http://alctrony.blogspot.com/2010/04/blog-post_2341.html
http://alctrony.blogspot.com/2010/04/blog-post_2341.html
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html
http://e-learning-ksu.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html
http://www.slideshare.net/mg33662/ss-3292732
http://www.slideshare.net/mg33662/ss-3292732
http://www.abegs.org/sites/APD/DocLib/6.pdf
http://www.abegs.org/sites/APD/DocLib/6.pdf


117 
 

م
م

 المالحق
م
م
م
م
م



118 
 

م
م
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 األداة في صورتها األولية
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مبتمماهللمابرضبنمابرحيم
 المملكة العربية السعودية                                                       

 وزارة التعليم العالي                                                                  
 جامعة أم القرى        

 قسم المناىج وطرق التدريس 
  ىـــ1435 - 1434   
م

 أداة دراسة بعنوان :
 

من وجهة نظر معلميها ومشرفيها في  درجة استخدام معلمي العلوم للتعليم اإللكتروني في تدريس المرحلة المتوسطة
 محافظة الطائف التعليمية 

 
 إعداد الطالب / سعد بن قاسم الزىراني

 43288319الرقم الجامعي / 
 شراف سعادة األستاذ الدكتور / حفيظ بن محمد المزروعيإ

م مأسيلذماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـل
م

محب ثمكمل مؼبالب ماغبولؿملى مدرة ماؼبلةتيَتميماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـل
مقم4141/مم4141بىعلـمابدراسيممممممممممممممممممممممممم

م
م
م
م
م
م
م
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مابرحيممبتمماهللمابرضبن
مسعلدةمابدكيلرمم/ممممممممممممممممممممممممممممحفظوماهلل

مابتبلـملىيمممكرضب ماهللمكبركلتومكبعد
ماببلح ثمبدراس مبعنلافم"م درجة استخدام معلمي العلوم للتعليم اإللكتروني في تدريس المرحلة فحي ثميقـل

كذبكماسيمللالممؼبالب ممن وجهة نظر معلميها ومشرفيها في محافظة الطائف التعليمية "  المتوسطة
مبىعلـمابدراسيم مقم.م4141/مم4141اغبولؿملى مدرة ماؼبلةتيَتميماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـل

مأسئى مابدراس م:
مم-4 مدرة  ماإلكل مبىيعىيم مابعىـل مكعىلي متدريسماؼبرحاسيخداـ مي ماؼبيزاكن منظرمبمًتكين مكةه  مكن ماؼبيلسا  ى 

مكعىليهلمكمكشرفيهلمميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟م.
مبىيعىيمماإلكلمدرة مم-2 بمًتكينمغَتماؼبيزاكنميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرماسيخداـمكعىليمابعىـل

مكعىليهلمكمكشرفيهلمميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟
مبىيعىيمماإلاسيخداـمكعىليمابعكلمكعلقلتمم-4 بمًتكينميمتدريسماؼبرحى ماؼبيلسا مكنمكةه منظرمكعىليهلمكمىـل

مكشرفيهلمميمؿبلفظ مابالئفمابيعىيلي مم؟
مبُتماسيجلبلتماؼبعىلُتمكاؼبشرفُتمتعزلمبم-1 ماحولئي  مفركؽمذاتمدالب  ميلةد مبى  مأك مابعل  تنلاتمابيع 

م.اػبربة
ملى م مابدراس مىيماالسيبلن ماؼبرفق محي ثممتمتلزيعهل مابيمثبلث كأداة عرؼملى مؿبلكرماألكؿمكابثلينمييممكنمخبلؽبل

مابيعىيمماإل ماسيخداـ مكاببلبمًتكينماؼبيزاكنمدرة  ماحمللر مبينلل ؼملى مييعىقمبلبيعرممابثلب ثكيزاكنميمتدريسمابعىـل
م.بمًتكينميمتدريسماكعلقلتماسيخداـمابيعىيمماإل مبعىـل

ذلمإفماببلح ثميياىعمإراتمللبي ميماببحلثمابعىلي م,مفكؼبلملرؼملنمسعلدتمممكنمخربةميمؾبلؿمابدراس م,مككهل
مبيحميممىذهماال (مم4كمبلضعمابرقمم)مبداءمكبلحظلتممم.مكذبإسيبلن مكتلةيهومبىولابمكنمخبلؿمأفمتيمركلا

 (مبىدالب ملى مابعمسم.م2ككضلحمكأمهي مابعبلرةم,مكابرقمم)ممنيللءإبىدالب ملى م
منومظبيعمؾبي إزاءمكيبلرؾمبممميملىلمممكللىمممكأسأؿماهللمأفمجيزيمممخَتماعب
مسعدمبنمقلسممسعيدمابزىراينماببلح ثم/

Just4y1423@hotmail.com  
م
م
م

mailto:Just4y1423@hotmail.com
mailto:Just4y1423@hotmail.com
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 : المحور المتعلق باستخدام التعليم االلكتروني المتزامن :   أوالً 
 األىمية الوضوح االنتماء العبارة م

ممم أسيخدـماحمللدث ملربماالنًتنتمكعمابابلبمم4
ممم أسيخدـماؼبؤسبراتمابولتي ملربماالنًتنتمكعمابابلبمم2
أسيخدـمكؤسبراتمابفيديلمكابفولؿماالفًتاضي ملربماالنًتنتمكعمم4

 ابابلب
ممم

ممم ابفولؿماالفًتاضي ملربماالنًتنتمكعمابابلبأسيخدـمم1
أسيخدـمابىلحماألبيضميمابفولؿماالفًتاضي ملربماالنًتنتمكعمم1

 ابابلب
ممم

أسيخدـمابقنلاتمابتلعي مكاببوري مابيتمتتيخدـمبراكجمابقلرمم6
 ابونلليميمللىي مابيعىيمم

ممم

 : المحور المتعلق باستخدام التعليم االلكتروني الالمتزامن :   ثانياً 
 األىمية الوضوح االنتماء العبارة م

ممم أسيخدـمتقني مابربيدماالبمًتكينميمللىي مابيعىيممم2
ممم أسيخدـمتقني ماسيخدـمابشبم مابنتيجي ميمللىي مابيعىيممم1
ممم أسيخدـمتقني مابقلائممابربيدي ميمللىي مابيعىيممم1
ممم أسيخدـمتقني مؾبللللتمابنقلشميمللىي مابيعىيممم41
ممم أسيخدـمتقني منق ماؼبىفلتميمللىي مابيعىيممم44
ممم أسيخدـمتقني مابفيديلمابيفللىيميمللىي مابيعىيممم42
ممم ابيعىيمأسيخدـمتقني ماألقراصماؼبدؾب ميمللىي مم44
أح ثمابابلبملى ماالسيفلدةمكنمدركسممنلذةي ملى مابشبم مم41

 ابعنمبلتي م
ممم

أح ثمابابلبملى ماالسيفلدةمكنمابيللرينمكابيجلربملى مم41
 ابشبم مابعنمبلتي م

ممم
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 : المحور المتعلق بمعوقات استخدام التعليم االلكتروني :   ا  ثالث
 األىمية الوضوح االنتماء العبارة م

ممم اغبلة ماذلمتاليرمكعليَتمككنلىجمككقرراتمابيعىيممم46
ممم لدـمكضلحمأنظل مكطرؽمكأسلبي مفعلبي مابيعىيمماالبمًتكينمم42
ممم ضعفماببني مابيحيي مابيتمتلفرماالةهزةمكسرل ماالتولؿمم41
ممم فقدافمابعلك ماإلنتلينميمابيعىيممم41
ممم فقدافمابرقلب ماؼببلشرةميفيحماببلبمأكلـماحيللالتمابغشممم21
ممم ابضعفميمقدرةماؼبعىمملى ماسيخداـمابيقني مم24
ممم انعداـماسيجلب مابابلبمبىنلطماعبديدمكتفللىهممكعومم22
ممم قى مكليماجمليلعمهبذامابنلعمكنمابيعىيممم24
ممم ضعفماػبولصي مكتأكُتماؼبعىلكلتمم21
ممم صعلب مابيوفي مابرقلي مبيحديدمؿبيطماالتولؿمكابزكنمم21
ممم ابعل مبلبقلالدمكاألنظل مابقددي مابيتمتعلؽماالبيملرمم26
ممم قى محفزمكتشجيعمابابلبملى مابيعىيمماالبمًتكينمم22
ممم ابيقىي مكنمابًتكيزملى ماؼبعىممم21
ممم كاإلداريُتاغبلة ماؼبتيلرةمبيدري مكدلمماؼبعىلُتمكاؼبيعىلُتمم21
ممم ةلدةماحمليللماالبمًتكينمالمربققمأىداؼمابيعىيممابعلـمم41
ممم لدـماقينلعماؼبعىممبلسيخداـمابلسلئطماالبمًتكني ماغبديث ميمابيعىيممم44
ممم قى متدري مكتأىي ماؼبعىممكابالب ملى ماسيخداـمابيمنلبلةيلمم42
ممم شعلرمبعضماباىب مبلبضيلعماكماالرتبلؾماكمابعزب مم44
ممم ابيمىف مابعلبي مبىيقني مم41
قى ماؼبلادمابيعىيلي مابيتمتوىحمبىيعىيمماالبمًتكينمكربققمابفعلبي مم41

 اؼبأكلب م
ممم

ممم اػبلؼمكنمإسلءةماسيخداـمابيمنلبلةيلمم46
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ممم ينظرماجمليلعماذلمأفمنظلـمابيعىيمماالبمًتكينمأق مكفلءةمم42
ممم لدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس مم41
ممم لدـمتلفرماألةهزةماببلزك مبىيعىيمماالبمًتكينمم41
ممم لدـمتلفرمابرباكجمابيعىيلي ماؼبتلندةمبىلقرراتمابدراسي مم11
ممم لدـمكةلدمكيخوصميمتقنيلتمابيعىيممم14
ممم لدـمكةلدمابلقتمابمليميماعبدكؿمابدراسيمبىيعىيمماالبمًتكينمم12
ممم صعلب مابيقييممبىيعىيمماالبمًتكينمم14
لدـمكةلدمأىداؼمكاضح مبىيعىيمماالبمًتكينميمابيعىيممبلؼبرحى مم11

 اؼبيلسا 
ممم

ممم لدـمتلفرمابدلممابيقٍتمكاؼبلرلمبىيعىيمماالبمًتكينمم11
ممم اعبهدمابمبَتمابذمميياىبومالدادماحمليللمابيعىيليمكتاليرهمم16
ممم لدـمكةلدماؼبملفآتمبىليليزينميمىذاماجمللؿمم12
ممم لدـمابلثلؽمبفعلبي مابيعىيمماالبمًتكينمم11
ممم ثق مابع ءملى ماؼبعىممنييج متمىيفومبألللؿماداري مم11
ممم اسيخداـمابىغ ماالقبىيزي مبنتب مكبَتةميمابيعىيمماالبمًتكينمم11
ممم اػبلؼمكنمابيأثَتاتمابتىبي ملى ماعبلان مابديني مكاالةيلللي ممم14
ابًتكيزملى مابيعىيمماالبمًتكينميضعفمكهلرةمابميلب مكاإلكبلءمبدلمم12

 ابالب م
ممم

افمابيعلك مكعماألةهزةمكطلؿماعبىلسماكلـماغبلس ماآلرلمقدمم14
 يملفمبومتأثَتاتمسىبي ملى مصح مابالب م

ممم

كبلحظلتمأكماضلفلتم:م
......................................................................................................
......................................................................................................

............................................. 
م
م
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مبتمماهللمابرضبنمابرحيم
 المملكة العربية السعودية                                                       

 وزارة التعليم العالي                                                                  
 جامعة أم القرى        

 قسم المناىج وطرق التدريس 
  ىـــ1435 - 1434   
م

 أداة دراسة بعنوان :
 

من وجهة نظر معلميها ومشرفيها  ستخدام معلمي العلوم للتعليم اإللكتروني في تدريس المرحلة المتوسطةادرجة   
 في محافظة الطائف التعليمية  

ماؼبلةتيَتميماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـلحب ثمكمل مؼبالب ماغبولؿملى مدرة م
مقم4141/مم4141بىعلـمابدراسيمم

 
 

 إعداد / 
 سعد بن قاسم الزىراني

 شراف سعادة األستاذ الدكتور / إ 
 حفيظ بن محمد المزروعي

م مأسيلذماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـل
م
م

م
م
م
م
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مبتمماهللمابرضبنمابرحيم
محفظوماهللممممممممممممممسعلدةماألسيلذم,ماؼبشرؼم/مممممممممممممممم

مابتبلـملىيمممكرضب ماهللمكبركلتومكبعد
ماببلح ثمبدراس مبعنلافم"م ستخدام معلمي العلوم للتعليم اإللكتروني في تدريس المرحلة ادرجة يقـل

ؼبالب مممكذبكماسيمللالنممن وجهة نظر معلميها ومشرفيها في محافظة الطائف التعليمية "  المتوسطة
مكنمكىي شراؼم:ممممممممممممممممممممممممممممإ مابًتبي مجبلكع مأـمابقرلمكربتماغبولؿملى مدرة ماؼبلةتيَتميماؼبنلىجمكطرؽمتدريسمابعىـل

سعلدةماألسيلذمابدكيلرم/مممحفيظمبنمؿبلدمحلفظماؼبزركليم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
يأك ماببلح ثمكنمسعلدتمممأفمتيمركلام.م(مفقرةمم14دراس مىيماالسيبلن ماؼبرفق مكابيتمتيملفمكنم)مكأداةماب

بلإلةلب ملى مفقراتماالسيبلن مؼبلمبذبكمكنمأمهي مبلبغ ميمربقيقمأىداؼمابدراس مكتاليرمابعلىي مابيعىيلي مبإذفم
ماهللم.م

مبلإلةلب ملى مىذهماالسيبلن مكعمكراللةمكلميىيم:م مبذامفإفماببلح ثميرغ مكنمممابيمـر
 مممممممممممممم . اغبري ميماإلةلب مكمتلخيمابوراح مكماألكلن م-4
 ممممممممممممممممممممم. سممأكرمغَتمإبزاكيكيلب ماإلمم-2
 يمغرضمابدراس مفقطم.اإلةلب ملى ماإلسيبلن مؿبلط مبلبتري مابيلك مكالمتتيخدـمإالمم-4

منومظبيعمؾبي إزاءمكيبلرؾمبممميملىلمممكللىمممكأسأؿماهللمأفمجيزيمممخَتماعبممممم
م
م
م

ماببلح ثم/مسعدمبنمقلسممسعيدمابزىراينممممم
ممممممكم ماؼبمرك م–ةلكع مأـمابقرلممم

 Just4y1423@hotmail.comمم
 
 
 
 
 
 

mailto:Just4y1423@hotmail.com
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 االستبانة :تعريف لبعض المصطلحات الواردة في 
 

كلفملربمم:مطريق مبىيعىيممتتيخدـمابيقني ماؼبعين ملى مللىي مابيعىيممكابيعىممجبليعمأنلالهلمسلاءنماإللكترونيالتعليم 
اؼبلدةماؼبيعىل مبيقدًنممابشبم ماإلبمًتكني مأكمكسيى مإبمًتكني مكلغبلس ماآلرلمكشبملتومأكماؽبلتفمابنقلؿم)ماحملللؿم(

مبأسرعمكقتمكأكثرمكم متلصي ماؼبعىلكلتمبىليعىلُتمداخ مابفو مابدراسيمأكمخلرةو مييممفيهل متفللىي  مبيئ  إجيلد
م.ممةلدةمكأق متمىف 

مبىلعىلكلتمبيلصي مم: التعليم اإللكتروني المتزامن مابعلؼبي  ملى مابشبم  كىلمأسىلبمكتقنيلتمابيعىيمماؼبعيلدة
أكممعماألحبلثمبُتماؼبيعىممكاؼبعىمميمنفسمابلقتمابفعىيمبيدريسماؼبلدةم.مكث ماحمللدث مابفلري كتبلدؿمابدركسمككلاضي

مفًتاضي م.دركسمكنمخبلؿمكلميتل مبلبفولؿماالتىقيماب

ابالب ملى محوصمكفقمبرنلكجمدراسيمـباطمفيومحيو مىلمنلعمكنمابيعىيمم:مكممتزامن الالالتعليم اإللكتروني 
ألكلكنمابيتمتينلس مكعمظركفوملنمطريقمتلظيفمبعضمأسلبي مابيعىيمماإلبمًتكينمكث مابربيدمينيقيمفيوماألكقلتمكا

ماإلبمًتكينمكأشرط مابفيديلم.

م
مبزاكيم(م/مم..................................مممممممممممممممممممممممممممممممممماخييلرمم:مغَتماسمماألسيلذم,ماؼبشرؼم)مإ

مكشرؼم-2ممممممكعىممممممممم-4ابلظيف م:م
ماغبلي م-4ابغربممممممممممممممم-2ابشرؽمممممممممممم-4اؼبركزم:م

مسن مم21سن مممممممممأكثرمكنمم21م-1سنلاتمممممممممممكنمم1اػبدك م:مأق مكنم

م

م

م

م

م
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 المتزامن :  اإللكتروني ستخدام التعليم ا: المحور المتعلق ب أوالً 
 ستخدامدرجة اال العبارة م

   اً أبد   اً أحيان   اً دائم
ممم نًتنتمكعمابابلبميخدـماحمللدث ملربماإلسام4
ممم كعمابابلبماإلنًتنتماؼبؤسبراتمابولتي ملربمسيخدـمام2
ممم كعمابابلباإلنًتنتمكؤسبراتمابفيديلملربمسيخدـمام4
ممممكعمابابلباإلنًتنتمفًتاضي ملربمابفولؿماالسيخدـمام1
ممم كعمابابلباإلنًتنتمفًتاضي ملربمولؿماالابفابىلحماألبيضميمسيخدـمام1
 الالمتزامن :  اإللكتروني ستخدام التعليم ا: المحور المتعلق ب ثانياً 
 ستخدامدرجة اال العبارة م

   اً أبد   اً أحيان   اً دائم
ممم يمابيعىيمم اإلبمًتكينسيخداـمتقني مابربيدماأح ثمابابلبملى مم6
ممم تقني مابشبم مابنتيجي ميمابيعىيممسيخداـماأح ثمابابلبمم2
ممم تقني مابقلائممابربيدي ميمابيعىيممسيخداـماأح ثمابابلبملى مم1
ممم تقني مؾبللللتمابنقلشميمابيعىيممسيخداـماأطى مكنمابابلبمم1
ممم تقني منق ماؼبىفلتميمابيعىيممسيخداـماأح ثمابابلبملى مم41
ممم تقني مابفيديلمابيفللىيميمابيعىيممسيخداـماأح ثمابابلبملى مم44
ممم تقني ماألقراصماؼبدؾب ميمابيعىيمسيخداـماأح ثمابابلبملى مم42
ممم سيفلدةمكنمدركسممنلذةي ملى مابشبم مابعنمبلتي مأح ثمابابلبملى ماالم44
ممم سيفلدةمكنمابيللرينمكابيجلربملى مابشبم مابعنمبلتي مأطلب مابابلبمبلالم41
ممممفًتاضي اؼبعلك ماالسيخداـماأطى مكنمابابلبمم41
 :  اإللكترونيستخدام التعليم ا: المحور المتعلق بمعوقات  ثالثاً 
 درجة وجود المعوق العبارة م

 ضعيفة متوسطة كبيرة

ممم اإلبمًتكينلدـمكضلحمأنظل مابيعىيممم46
ممم بيملر مبلألنظل مابقددي مابيتمتعلؽماالابعلم42



119 
 

مم41 ماؼبتيلرة ماغبلة  ملى  مكاؼبيعىلُت ماؼبعىلُت مابابيدري  يمنلبلةيلمسيخداـ
 اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماذبع ماؼبعىمميبيعدملنم

ممم

ممم يمابيعىيممبلؼبرحى ماؼبيلسا  اإلبمًتكينلدـمكةلدمأىداؼمكاضح مبىيعىيممم41
ممم لدـمتلافرمبرؾبيلتمتعىيلي مكلفي مبلبىغ مابعربي م21
ممم بلبنتب مبىلعىم اإلبمًتكينصعلب مابيقييممبىيعىيممم24
ممم ضعفماببني مابيحيي مكنمأةهزةمكأدكاتمم22
ممممنًتنتمذاتمابترللتماؼبنلسب ملدـمتلافرمشبم ماإلم24
ممم اإلبمًتكينقى ماؼبلادمابيعىيلي مابيتمربققمابفعلبي ماؼبأكلب مبىيعىيممم21
ممم ابيمىف مابعلبي مبىيمنلبلةيلم21
ممم اإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلممابيقٍتمبىيعىيممم26
مممماإلبمًتكينلدـمتلفرمابدلمماؼبلرلمبىيعىيممم22
ممم لدـمتلفرماؼبقرماؼبنلس مبيقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس م21
ممم لدـمكةلدمكيخوصميمتقنيلتمابيعىيمميماؼبدرس م21
ممم سيخداـمابيمنلبلةيلاابضعفميمقدرةماؼبعىمملى مم41
ممم سيخداـمابابلبمبىيمنلبلةيلاءةماػبلؼمكنمإسلم44
ممممكثرةمألدادمابابلبميمابفولؿمابدراسي م42
ممم كمابعزب أرتبلؾمكماالأشعلرمبعضماباىب مبلبضيلعمم44
مم41 مي ماؼببلشرة مابرقلب  مافقداف مابيعىيم مكيحلنلت مأكلـماإلبمًتكين ماببلب يفيح

 حيللالتمابغشا
ممم

ممممكتأكُتماؼبعىلكلتضعفماػبولصي مم41
ممم يمابيعىيمم اإلبمًتكنيسيخداـمابلسلئطملقينلعماؼبعىممبالدـمم46
ممم اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيممابيدريتيمابعلرلمبىلعىممحيلؿمدكفمابع ءمام42
ممم ذلمابيقىي مكنمابًتكيزملى ماؼبعىمإقدميؤدمماإلبمًتكينمابيعىيممم41
ممم اإلبمًتكينسيخداـمابيعىيمماقى متشجيعمابابلبملى مم41
ممم يضعفمكهلرةمابميلب مكاإلكبلءمبدلمابالب اإلبمًتكينمسيخداـمابيعىيممام11
مممكلـماغبلس ماآلرلمقدميملفمبومتأثَتاتمسىبي ملى مصح مأطلؿماعبىلسمم14
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 ابالب 
ممم سيجلب مابابلبمؽبذامابنلعمكنمابيعىيمالدـمم12
ممم أق مكفلءةاإلبمًتكينمأفمنظلـمابيعىيمممذلإنظرةماجمليلعمم14
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
م

 ( 3ملحق رقم ) 
 استمارة تسجيل موضوع

م
م
م
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م
م

م
 ( 4ملحق رقم ) 

 أداة الدراسةنموذج إقرار 
م
م
م
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م
م

 ( 5ملحق رقم ) 
قائمة بأسماء محكمي أداة 

 الدراسة
م
م
م
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 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة
 الرتبة العلمية االسم م
 أستاذ دكتور في المناىج وطرق التدريس بأم القرى حسان محمد كنسارةإأ.د.  1
 أستاذ دكتور في مناىج اللغة العربية بجامعة الطائف أ.د. ناصر المخزومي 2
 أستاذ مشارك في المناىج وطرق تدريس العلوم بجامعة أم القرى د. غازي صالح المطرفي 3
 أم القرىجامعة أستاذ مشارك في المناىج وطرق التدريس ب الكريم كسابد. علي عبد  4
 أستاذ مشارك في العلوم التربوية بجامعة الطائف د. أمجد درادكة 5
 أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم بجامعة الباحة د. محمود الفراعين 6
 الجوفأستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم بجامعة  د. محمود الحمد 7
 أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم بالجامعة األردنية د. عبد المهدي الجراح 8
 أم القرىجامعة أستاذ مساعد في المناىج وطرق تدريس العلوم ب د. ناصر عبداهلل الشهراني 9

 أستاذ مساعد في المناىج وطرق تدريس العلوم بجامعة أم القرى د. صالح محمد السيف 11
 بجامعة أم القرى تكنولوجيا التعليمأستاذ مساعد في  أحمد حلمي أبو المجدد.  11
 أستاذ مساعد في تكنولوجيا التعليم بجامعة األميرة نورة د. خلدون القادري 12
 في المناىج وطرق تدريس العلوم بجامعة طيبة أستاذ مساعد د. محمد الخطيب 13
 التعليم بجامعة شقراء أستاذ مساعد في تكنولوجيا د. محمد سمير 14
 أستاذ مساعد في المناىج وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الطائف د. محمد خير السالمات 15
 في المناىج وطرق التدريس بجامعة الطائف ستاذ مساعدأ بو رحمةأ يادإد.  16
 في المناىج وطرق تدريس العلوم بجامعة القصيم أستاذ مساعد د. شاىر الصمادي 17
 أستاذ مساعد في القياس والتقويم بجامعة الطائف الدكتور حابس سعد الزبون 18
 تعليم الطائفالتربية والمشرف تربوي بإدارة  د. عادي كريم الخالدي 19
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م
م

 ( 6ملحق رقم ) 
خطاب سعادة عميد كلية التربية 

 لتطبيق أداة الدراسة
م
م
م
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م
م

 ( 7ملحق رقم ) 
خطاب المدير العام لتعليم 
 الطائف لتطبيق أداة الدراسة

م
م
م
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